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před námi je opět období chladněj-
ších večerů a jak jinak je strávit lépe, než 
s dobrou knihou a šálkem či sklenkou ně-
čeho lahodného. S potěšením vám mohu 
prozradit, že po době plné nejistot se 
ediční plán nakladatelství Alpress znovu 
plní krásnými a  zajímavými novinkami 
a příští půlrok bude rozhodně stát za to.

Pozornost si určitě zaslouží kniha  
Na Afriku zapomeň, příběh Češky Vladany, 
která se vdala za Angolana a  neváhala 
se odstěhovat do úplně neznámé země 
plné nástrah a dobrodružství. Mě osob-
ně osudy lidí, kteří tak radikálně změní 
život, naprosto fascinují. Vy, kdo máte 
stejně jako my s manželem rádi příběhy 
se šťastným koncem, jistě oceníte román 
Kam ukrýt štěstí, kde tlupa malých štěňá-
tek zásadně ovlivní napjaté vztahy jedné 
rodiny. A protože podzim a Vánoce jsou 
dobou plnou tajuplných poselství, může-
te se ponořit do duchovního světa, kam 

vás zavedou nové Karty andělů, možná vám 
pomohou odpovědět na některé palčivé 
otázky.

Kdo by se chtěl přenést zpět v  čase, 
pro toho je připraven třetí díl z egyptské 
románové série o  faraonech Tutanchamon. 
Brány české minulosti před vámi otevře 
oblíbená česká autorka Jaroslava Černá. 
Pro svůj román Soudce čarodějnic tentokrát 
zvolila dost drsné téma, které vás jistě ne-
nechá chladnými. Jelikož mě s paní Jar-
kou pojí přátelství, na její příběh se zvlášť 
těším. A komu by snad čarodějnické pro-
cesy přišly málo, ten ať sáhne po knize  
Nejznámější atentáty v dějinách.

V  nabídce chystané pro následující 
měsíce si zcela jistě na své přijde každý. 
Přeji vám, ať jsou vaše podzimní večery 
plné pohodlí a  inspirativních příběhů 
a navodí ve vás tu pravou příjemnou at-
mosféru jiných světů, pro kterou knihy 
čteme.

Vaše Eva Hrušková

Milí čtenáři,
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Rum
CENA 699 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. Za-
světíme 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!

HistoRiE  ARCHitEKtuRy
CENA 399 Kč

Přehledná a podrobně zpracovaná publikace 
mapuje průřez toho nejlepšího z architektury 
v průběhu věků. Skvosty sakrální i sekulární 
architektury různých civilizací ze všech koutů 
světa přibližují kvalitní fotografie, doplněné 
kapitolami věnovanými velikánům světové 
architektury.

edita plickOVÁ
dENíK NAšEHo děťátKA

CENA 224 Kč

NAšE mimiNKo
CENA 299 Kč

NAšE sVAtBA
CENA 499  Kč

dENíK NAšEHo mimiNKA
CENA 449 Kč

Gérard denizeau
BiBLE V oBRAZECH 

sVětoVÝCH mALíŘŮ
CENA 699 Kč

Gérard denizeau
LEoNARdo dA ViNCi

CENA 890  Kč

PRVNí ALBum NAšEHo děťátKA
CENA 489 Kč

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

mANdALy PRo mEditACi
A VNitŘNí RoVNoVáHu

CENA 169  Kč
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Jana MartinkOVÁ
RostLiNy – KAPEsNí AtLAs

CENA 269  Kč

catHerine delVauX
100 RECEPtŮ PRo RoZKVEtLou 

ZAHRAdu, BALKoN i tERAsu
CENA 499  Kč

VladiMír antOnín
HouBy – KAPEsNí AtLAs

CENA 269  Kč

paul benHaiM
KoNoPí – ZdRAVí NA dosAH

CENA 399  Kč 

H. JÄnneS / O. rObertS
PtáCi NAšiCH Vod A moKŘAdŮ

CENA 249  Kč

H. JÄnneS / O. rObertS
PtáCi NAšiCH LEsŮ  

A ZAHRAd
CENA 249  Kč

H. JÄnneS / O. rObertS
PtáCi

CENA 229  Kč

nuria penalVa
PŘíRodNí LÉKáRNA

CENA 329  Kč 

NA PÓLu
CENA 649  Kč

Zasněženou krajinu zdolává psí spře-
žení. Polární záře zahaluje hvězdnou 
noční oblohu. Oba póly jsou krajiny 
extrémů  – vzdálené, tajuplné a  řídce 
osídlené tvory, kteří se museli doko-
nale přizpůsobit drsným podmínkám. 
Skýtají nám pohled, jaký nenajde-
te nikde na Zemi. Pomocí unikátní 
techniky Photicular přibližuje knížka 
nezapomenutelný, avšak křehký svět 
zachycený navždy v živých pohybech. 
Je to tanec života ve formě knihy. Pře-
svědčte se sami!

dŽuNGLE
CENA 649  Kč

Objevte svět překypující životem. Dešt-
né lesy, nepropustné a  plné tajemství, 
jsou domovem víc než poloviny všech 
rostlin a  živočichů na Zemi. Pomocí 
unikátní techniky Photicular kniha 
poodhaluje závoj, za který jen stěží pro-
nikají sluneční paprsky, a  zachycuje ho 
navždy v  barvách a  živých pohybech. 
Pozorujte třeba tygra na číhané nebo 
nádherně zbarveného papouška, jak se 
vznáší nad korunami vzrostlých stromů.

diNosAuŘi 
CENA 649  Kč

Vydejte se na cestu časem o miliony let 
nazpět, kdy po vyprahlých pláních táh-
la stáda majestátních sauroposeidonů, 
v mořích se proháněly dravé ryby i ješ-
těři neuvěřitelných rozměrů a  z  oblak 
na kořist   útočila hejna pterodaktylů. 
Dnes jsou jejich kostry k vidění v mu- 
zeích, ale jedinečná technologie Pho-
ticularu dokáže mnohem více – dávno 
vyhynulým tvorům zpátky vdechnout 
život. Přesvědčte se sami. 
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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?

Matt laMy 
100 tAJuPLNÝCH ZáHAd sVětA

CENA 329  Kč

Co tkví za tajemstvím jezera Loch Ness? Co 
prožívají lidé, jichž se dotkla smrt či byli ozna-
čeni za posedlé ďáblem? V čem spočívá Tutan-
chamonova kletba a existují zombie? Fascinu-
jící průvodce stovkou největších záhad vám 
představí neobvyklá, bizarní až hrůzostrašná 
fakta, která po staletí berou lidem dech.

MaGdalena zacHardOVÁ
VZKAZy od PRAstARÉ CiViLiZACE

Žijeme v době, ve které jsou počítače a internet sa-
mozřejmostí, a zdá se, že vše už víme. Ale co když 
je to jinak? Naše civilizace stojí na základech mno-
hem dávnějších a  existují důkazy o  tom, že tuto 
planetu inteligentní bytosti obývaly již několikrát. 
Při pátrání po své minulosti snad najdeme odpo-
věď na tu největší záhadu: Jak jsme se stali tím, čím 
jsme dnes. A možná, že odpověď bude překvapi-
vější, než si dokážeme představit.

l. dOncaSter /  
a. HOlland

NEJVětší ZáHAdy sVětA
CENA 269  Kč

VladiMír liŠka
PosVátNá místA  
čEsKÉ REPuBLiKy

CENA 269  Kč

MicHael FitzGerald 
NEoBJAsNěNÉ ZáHAdy  

2. sVětoVÉ VáLKy
CENA 329  Kč

VladiMír liŠka
mAGiCKá místA   

čEsKÉ REPuBLiKy
CENA 249  Kč

VladiMír liŠka
NEJVětší ZáHAdy  

dáVNÝCH čECH
CENA 249  Kč

reinHard Habeck 
PoHŘBENá tAJEmstVí

CENA 299  Kč
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Jan a. nOVÁk
ZA tAJEmstVím PoKLAdŮ čECH, moRAVy A sLEZsKA

CENA 289  Kč

Poklad! Slovo, které zní cinkáním zlata, třpytí se dra-
hokamy a  šustí tajnými dokumenty. Současně z něj 
ale běhá mráz po zádech, protože připomíná krev, 
která byla prolita při jeho shromažďování, ukrývání 
i  hledání. Neexistuje hrad, zámek, zřícenina nebo 
nápadná skála, kde by se neukrývaly drahocennosti, 
často hlídané silami, které nejsou z tohoto světa.

Jan a. nOVÁk
PRVNí REPuBLiKA

CENA 299  Kč

Jan a. nOVÁk
KAREL iV.

CENA 279  Kč

Jan a. nOVÁk
tAJEmNÝ HRAd KARLštEJN

CENA 279   Kč

Jan a. nOVÁk
HoRy A KoPCE  

oPŘEdENÉ tAJEmstVím
CENA 279  Kč

Jan a. nOVÁk
ZáHAdy BiBLE

CENA 279  Kč

Jan a. nOVÁk
ZáHAdNÉ VyNáLEZy

CENA 269  Kč

Jan a. nOVÁk
tEmPLáŘi, ZEdNáŘi A dALší 

tAJNÉ sPoLEčNosti 
CENA 289  Kč

Jan a. nOVÁk
utAJENÉ VyNáLEZy

CENA 289  Kč

Jan a. nOVÁk 
tAJEmstVí NAšiCH CHRámŮ

CENA 299  Kč

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

stARoVěKu
CENA 349 Kč

carOl anne daViS
ZRŮdy s LidsKou tVáŘí 

CENA 329  Kč

JOHn MarlOWe
NEJKRutěJší PsyCHoPAti 

V děJiNáCH
CENA 269  Kč

StepHan HarbOrt
KdyŽ VRAŽdí děti

CENA 299  Kč

cHriStOpHer MacHt 
HitLERoVA ZPoVěĎ 

CENA 329  Kč

iWOna kienzler
EVRoPA JE Rodu ŽENsKÉHo

CENA 269 Kč

bernard lecOMte
tAJEmstVí KREmLu

CENA 329 Kč

Jerzy beSala
utAJENÉ děJiNy EVRoPy

CENA 299  Kč

JOHn WitHinGtOn
NEJZNáměJší AtENtáty V děJiNáCH

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

JenniFer WriGHt
VRAŽEdKyNě

ŽENy s KRVí NA RuKou

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

CENA 349 Kč

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

JaSOn SuMner
CyKListiKA 
CENA 269  Kč

euGen e. HüSler
tuRistiCKÝ PRŮVodCE 

doLomity
CENA 329 Kč

Mike HOrn
dotKNout sE NEBEs

CENA 319 Kč

dina ŠtĚrbOVÁ
tyRKysoVá HoRA

CENA 329  Kč

Marek nOVOtný 
tRŮNy BoHŮ 

CENA 329 Kč

„Marka jsem poznal před léty. Prý jede na hory a chce vy-
lézt na jeden kopec. Když jsem ho potkal znovu, zjistil jsem, 
že ty hory jsou Himálaje a  ten kopec je Mount Everest.“ 
Úžasné a osobité vyprávění jednoho z předních českých ho-
rolezců o kráse velehor, úspěších a síle přátelství v mezních 
situacích, ale především o pudu sebezáchovy v boji o přežití 
na expedicích na nejvyšší hory světa. 

JiM daVidSOn
mŮJ EVEREst

Když jsem se v roce 2015 vypravil se skupinkou horo-
lezců na Mount Everest, netušil jsem, jaké katastrofě 
šplháme vstříc. Při výstupu na horu zasáhlo oblast vel-
mi silné zemětřesení. Jen zázrakem jsem přežil. Nepál 
je ovšem neustále v ohrožení a je jen otázkou času, kdy 
se podobná tragédie zopakuje. Jmenuji se Jim David-
son a toto jsem zažil na vlastní kůži.
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katHleen  MccOrMack
tARot 

CENA 269  Kč

MicHel HenniQue
KyVAdLo od A do Z

CENA 289  Kč

sNáŘ 
1000 KLAsiCKÝCH sNŮ

CENA 269  Kč

liz dean
KouZLo tARotu

CENA 449 Kč

Melanie MiSSinG / eVa GacH
KARty ANděLŮ

Andělé nás provázejí celým životem, naučme se jim 
naslouchat. Laskavá poselství odvahy, útěchy a štěs-
tí nám pomohou vypořádat se s těžkostmi všedního 
dne. Nabízejí citlivé odpovědi na všechny životní 
otázky a nenásilně nás přivádějí zpět na duchovní 
cestu. Jejich světlo a láska jsou tím nejkrásnějším 
darem. Stačí otevřít srdce a svěřit své nejniternější 
myšlenky do rukou nebeských pomocníků.

eili GOldberG
VELKÝ sNáŘ
CENA 499  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…

petra SOnnenberG
PRAKtiCKÉ VyuŽití  VěštECKÉHo KyVAdLA

CENA 329  Kč

Věštecké kyvadlo dává jasné odpovědi a nabízí uži-
tečná řešení v  každodenním životě. Jednoduchý 
návod, jak s kyvadlem pracovat, vám otevře dveře 
k nečekaným možnostem nejen při věštění budouc-
nosti. Odhalí vaše skryté nadání, doporučí vhod-
nou stravu, pomůže při diagnostikování nemocí 
nebo prozradí, zda je vhodný čas změnit povolání.

Jayne Wallace
ANděLsKÝ tARot

CENA 449 Kč
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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

alOiS andreW urbiŠ
Žít fENG šuEJ 

CENA 289  Kč

nicOle bailey
tANtRA 

CENA 369  Kč

Marina del carMen
KámAsÚtRA
CENA 299  Kč

antHOny rObbinS
PRoBuĎtE sVou sPíCí síLu

CENA 399  Kč

cOncHita MadueñO 
NA Co sE stydím ZEPtAt

CENA 299  Kč

SteVen cardOza
PRAKtiCKá CVičENí  

PodLE číNsKÉ mEdiCíNy
CENA 299  Kč

GuillerMO Ferrara 
tANtRA 

CENA 349  Kč

nicOle reeSe
JÓGA – KRoK ZA KRoKEm,

 sNAdNo A s RAdostí

Rádi byste si zacvičili jógu doma, ale 
nevíte přesně, jak na to? Nicole Reese, 
zkušená cvičitelka jógy, vás pomocí do-
provodných fotografií názorně provede 
postupnými jednoduchými kroky celé 
sestavy. Seznámí vás s nejrůznějšími 
cviky, které pozitivně ovlivní vaši duši 
i tělo a vrátí vám přirozenou svěžest, 
harmonii a rovnováhu.
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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

Julian earl
KRáVA NA stRomě 

CENA 249  Kč

deniS MukWeGe
LÉKAŘEm  

V  AfRiCKÉm PEKLE
CENA 319  Kč

Vladana GOMeS adOlFO
NA AfRiKu ZAPomEŇ

Vladana snad od malička toužila žít v Africe. Aby se 
svému snu přiblížila, otevřela v Ostravě Afro kavár-
nu. A když jí do života vstoupil sympatický Angolan 
Eurico, mohla se konečně přestěhovat na černý kon-
tinent. Stala se součástí africké rodiny, začala pod-
nikat 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

CENA 389 Kč

Podle příběhů byl natočen 
úspěšný seriál

Pravdivé historky ze života 
britského veterináře

PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY12/
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MaX Skittle
dALší PRosím

PRAVdiVÉ PŘíBěHy Z LÉKAŘsKÉ PRAxE
CENA 329  Kč

Také doktor je jen člověk a má své oblíbe-
né i  neoblíbené pacienty. Autor s  lehkostí 
a  nadhledem líčí veselé i  méně zábavné 
stránky práce obvodního lékaře, od rozlité 
moči až po trapné ticho.

JarOSlaVa černÁ
tÝdEN BLáZNA

CENA 279 Kč

VladiMíra černaJOVÁ 
sEJdEmE sE V Pět

CENA 269  Kč

anna tarneke 
tEĎ to tRoCHu štíPNE

CENA 269 Kč

lySa Walder 
o ŽiVot – NAPíNAVÉ PŘíBěHy  

ZE ZáCHRANNÉ sLuŽBy 
CENA 289  Kč

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

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

VladiMíra černaJOVÁ
HotELstoRy

CENA 229  Kč

PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY 13/PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY
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Jack lOndOn 
mARtiN EdEN

CENA 299 Kč

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

Jack lOndOn
dÉmoN ALKoHoL

CENA 229 Kč

F. M. dOStOJeVSkiJ
uRAŽENí A PoNíŽENí 

CENA 299 Kč

F. M. dOStOJeVSkiJ
ZLočiN A tREst

CENA 329  Kč

JOHn Steinbeck
NA VÝCHod od RáJE

CENA 329  Kč

cHarlOtte  brOntË
JANA EyRoVá

CENA 279  Kč

eMily brOntË
NA VětRNÉ HŮRCE

CENA 249  Kč

JOHn Steinbeck
o myšíCH A LidECH

CENA 229  Kč

JOHn Steinbeck
HRoZNy HNěVu

CENA 329  Kč

JOHn Steinbeck
NA PLECHáRNě

CENA 269  Kč

Jack lOndOn
tuLáK Po HVěZdáCH

CENA 269  Kč

Jan eSkyMO Welzl
tŘiCEt LEt  

NA ZLAtÉm sEVERu
CENA 329  Kč

F. M. dOStOJeVSkiJ
BíLÉ NoCi

CENA 199  Kč

Osamělý mladík narazí jednoho dne na břehu 
řeky na půvabnou dívku, k níž vzplane tou-
hou. Dívka ale čeká na svého nastávajícího, 
který by měl každým dnem dorazit do města. 
Čas ovšem běží, snoubenec o sobě nedává vě-
dět a zamilovaný mladík se rozhodne jednat.

BELETRIE14/ SVĚTOVÁ ČETBA



karel cubeca
muŽ, KtERÝ NAšEL sVŮJ stíN

CENA 299 Kč

Fayola je na otrokářské lodi zavlečena do Ame-
riky. Naopak Cameron, syn jednoho z nejbo-
hatších otrokářů, zůstal bez pomoci v Africe. 
Oba se děsí nebezpečné země, kde se ocitli, ale 
ani jeden se nemíní vzdát svého snu, že se jed-
nou vrátí domů. Jakou cenu však budou muset 
zaplatit?

karel cubeca 
muŽ, KtERÝ NEVRHá stíN

CENA 299 Kč

Fayola, dcera krále afrického kmene, je vyprave-
na ke svému ženichovi. Svatební průvod je však 
přepaden lovci otroků, kteří své zajatce odvle-
čou na loď. Fayole se podaří uniknout, ovšem 
na návrat na pevninu už je příliš pozdě. Stejně 
tak je pozdě i pro Camerona, krutého syna ot-
rokáře, kterého omylem zanechali v Africe.

karel kOStka–cubeca
Kdo JsmE?
CENA 319 Kč 

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

karel cubeca
wHo ARE wE?

CENA 369 Kč

· český 
bestseller 
nyní také 
v anglickém 
překladu karel kOStka

tomáš BAťA  
A BAťoVsKÉ šKoLstVí

CENA 329  Kč

karel cubeca
fARAoNŮV soud

CENA 289  Kč

karel cubeca
fARAoNŮV NásLEdNíK

CENA 279  Kč

karel cubeca 
VE stíNu fARAoNA 

CENA 299 Kč

karel cubeca
VyměŘENÝ čAs

CENA 319  Kč

karel cubeca
KAwA 9

CENA 329 Kč

BELETRIE 15/BELETRIE
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Valery eSperian
tutANCHAmoN

Tutanchamona již od prvního nádechu obklopovala aura 
zlověstné předtuchy. Přesto za svůj velmi krátký život do-
sáhl 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.

Valery eSperian
NEsmRtELNÝ CHEoPs

CENA 369  Kč

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

Valery eSperian 
ACHNAtoN 
CENA 349  Kč

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

ListoPAd

Příběhy  
ze starého Egypta,  
které vás přenesou  

v čase.

BELETRIE16/



MattHeW HarFFy
čAs mEčŮ

Píše se rok 739 po Kristu a ostrov Lindisfarnae 
u Británie je zmítán hladomorem, blesky a větr-
nými víry. Nikdo z obyvatel však netuší, že se blíží 
mnohem větší katastrofa. K pobřeží totiž připlou-
vají ukrutní Vikingové. Po běsnění, které se ode-
hrávalo přímo před jeho očima, si mladý mnich 
Hunlaf uvědomí, že jsou chvíle určené k modlit-
bám, ale může také nastat čas mečů.

JarMila StrÁníkOVÁ
VE stíNu VáLKy

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 posled-
ní, co lidem zbylo.

Ponořte se  
do dávných časů  

s nejlepšími 
vypravěči

elizabetH peterS
ZmiZENí NEfERtiti

CENA 329  Kč

cHriStian JacQ
RAmsEs –  syN sVětLA

CENA 279  Kč

cHriStian JacQ
RAmsEs – CHRám miLioNŮ LEt

CENA 319 Kč

cHriStian JacQ
RAmsEs – BitVA u KAdEšE 

CENA 319  Kč

cHriS biSHOp 
syNoVÉ sEVERu 

CENA 329  Kč

F. FOrte / G. anSelMi
RomuLus 

CENA 349  Kč

ediSOn MarSHall
ViKiNG

CENA 289 Kč

BELETRIE 17/BELETRIE
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WILBUR SMITH
TEMNÉ DĚDICTVÍ

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“, zjis-
tili, že si tím nevysloužili ani uznání, ani lepší 
práci. Potlačovaná touha po svobodě se dere na 
povrch a neštítí se násilí.

WILBUR SMITH
VoláNÍ haVraNa

CENa 369  Kč

Když se Mungo, syn bohatého majitele plan-
táže, vrátí ze studií domů, čeká ho nemilé pře-
kvapení. Rodina je na mizině a láska z dětství 
Camilla se provdala za nenáviděného Cheste-
ra, který se k ní navíc chová velmi zle. Mungo 
je zaslepen touhou po pomstě, ale musí se roz-
hodnout, kam až je ochoten zajít, aby si vzal 
zpátky vše, co mu patří.

WILBUR SMITH 
TajEMNý ohEň

CENa 369  Kč

WILBUR SMITH
ZlaTý lEV

CENa 349  Kč

WILBUR SMITH
Na lEoparDÍ SKálE

CENa 329  Kč

WILBUR SMITH
KořIST

CENa 369  Kč

WILBUR SMITH
KoBalToVÉ NEBE 

CENa 369  Kč

WILBUR SMITH
Král KrálŮ
CENa 369  Kč

WILBUR SMITH 
NaD propaSTÍ

CENa 369  Kč

WILBUR SMITH
SÍla MEČE

CENa 199  Kč

WILBUR SMITH
ZlaToKopoVÉ

CENa 179  Kč

BELETRIE18/
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lOuiS l' aMOur
odPLAtA

CENA 299  Kč

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

Wilbur SMitH
ŘEKA BoHŮ ii

sEdmÝ PERGAmEN
CENA 349  Kč

Wilbur SMitH
ŘEKA BoHŮ iii

čARoděJ
CENA 349  Kč

Wilbur SMitH
ŘEKA BoHŮ

RomáN ZE stARÉHo EGyPtA
CENA 349  Kč

Wilbur SMitH
ŘEKA BoHŮ iV
VNitŘNí oKo

CENA 349  Kč

Wilbur SMitH
ŘEKA BoHŮ – BŮH Pouště

CENA 349 Kč

Wilbur SMitH
ŘEKA BoHŮ – fARAoN

CENA 349  Kč

Wilbur SMitH
PREdátoR

CENA 349  Kč

lOuiS l' aMOur
ZáKoN PRÉRiE

CENA 269  Kč

lOuiS l' aMOur
LÉčKA

CENA 269 Kč

lOuiS l' aMOur
VARoVNÝ VÝstŘEL 

CENA 269  Kč

lOuiS l' aMOur
smRt PŘiJdE s ÚsVitEm

CENA 269 Kč

lOuiS l' aMOur
Poušť NEZNá sLitoVáNí

CENA 229  Kč

lOuiS l' aMOur
V ZAJEtí ZLAtÉ ŘEKy

CENA 269  Kč
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l. a. larkin 
ŽíZEŇ 

CENA 349  Kč

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

karl Hill
dEN HNěVu

Jednoho večera se Adam Black vydá na svůj běžec-
ký trénink a je napaden skupinkou tří mladíků. 
Díky výcviku, který získal během působení v elitní 
jednotce SAS, se Black dokáže ubránit. Avšak dva 
útočníci to zaplatí životem. Jednou z obětí je syn 
neblaze proslulého gangstera Petera Granta, který 
rozpoutá hotové peklo, aby syna pomstil…

daVid MOrrell
BRAtRstVo RŮŽE

CENA 329  Kč

Will carVer 
tAKoVÝ NoRmáLNí dEN

CENA 319  Kč

daniel kalla
NáKAZA

CENA 329  Kč

MicHael ledWidGe 
PŘEd Ničím sE NEZAstAVí 

CENA 329  Kč

daVid MOrrell
BRAtRstVo KAmENE 

CENA 349  Kč

k. kubíčkOVÁ,  M. kubíčkOVÁ 
stíNy ViCHRoVsKÉHo KLáštERA 

CENA 289  Kč

BELETRIE20/
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· pro fanoušky 
sérií 

„Vraždy  
v Midsomeru“,  

„Slečna 
Marplová“ , 

„To je vražda, 
napsala“

· napínavé 
čtení  

pro dlouhé 
večery

MattHeW cOStellO, neil ricHardS 
VRAŽdy V CHERRiNGHAmu – smRt ZA ÚPLŇKu

Místní pěvecký sbor nacvičuje pásmo koled. Do kon-
certu zbývají poslední týdny, když se stane ta nejhorší 
možná věc. Jedna ze zpěvaček zemře na následky těžké 
alergické reakce po pozření jednoho ze zákusků, které si 
sboristé nosili na zkoušky. Zdá se, že injekční pero, kte-
ré jí mohlo zachránit život, bylo záměrně poškozeno.

MattHeW cOStellO, neil ricHardS 
VRAŽdy V CHERRiNGHAmu  

– ZáHAdA PANstVí moGdoN
CENA 199  Kč

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

MattHeW cOStellO, neil ricHardS 
VRAŽdy V CHERRiNGHAmu – mRtVá V tEmŽi

CENA 199  Kč

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

BELETRIE 21/BELETRIE
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JaMeS patterSOn 
NA šPAtNÉ stRANě

CENA 329  Kč

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

JaMeS patterSOn 
JAsNÝ CíL

CENA 329  Kč

Když se Jack Morgan staví v pařížské pobočce, 
netuší, že místo památek, které chtěl v  městě 
umění navštívit, dostane nový případ. Zmizela 
totiž vnučka významného klienta. Brzy se ob-
jeví několik brutálně zohavených těl vlivných 
osobností, jejichž vraždy spojuje záhadné graf-
fiti. Jack ví, že je potřeba složit všechny dílky 
skládačky dřív, než bude pozdě.

JAMES PATTERSON

· autor světových 
bestsellerů

JaMeS patterSOn
HodiNA PRAVdy

CENA 329  Kč

JaMeS patterSOn
NA tENKÉm LEdě

CENA 329  Kč

BELETRIE22/
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JaMeS patterSOn 
18. RuKoJmí 
CENA 329  Kč

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

JaMeS patterSOn 
19. VáNoCE 

Seržantka Lindsay Boxerová se chystá strávit svát-
ky 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 po-
zornost. Jediné, co o něm policie ví, je, že lační po 
bohatství, krvi a pozornosti médií a že jeho cham-
tivost nezná hranic.

JaMeS patterSOn 
VRAŽEdNá HRA 

CENA 329 Kč

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

JaMeS patterSOn
VoLAVKA

CENA 329  Kč

JaMeS patterSOn
VAdí, NEVAdí 

CENA 329  Kč

JaMeS patterSOn
šEstNáCtá LEŽ 

CENA 299  Kč

JaMeS patterSOn
sEdmNáCtÉ ZNAmENí

CENA 319  Kč

· knižní předlohy  
úspěšných filmů

· oblíbené série
s Alexem Crossem  

a  Ženský vyšetřovací klub 
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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
CELá V BíLÉm

CENA 289  Kč

M. H. clark
NA JEdNÉ Lodi

CENA 319  Kč

M. H. clark
NEZAVíREJ oči

CENA 299  Kč

M. H. clark
PŘEdE mNou sE NEsCHoVáš 

CENA 319 Kč

Městem New Jersey otřásá ohavný zločin. Po 
párty je v bazénu nalezeno mrtvé tělo osmnác-
tileté Kerry. Za čin okamžitě zatknou jejího 
přítele, který se brání, že je nevinný. To by 
znamenalo, že vrah stále zůstává na svobodě. 
Kerryina sestra Aline touží znát pravdu, ta pro 
ni ovšem může být smrtelná.

MARY 
HIGGINS 

CLARKOVÁ

Královna 
napínavých 

románů
a světových 
bestsellerů
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Maria Langner 
léčitel

CeNA 329 Kč

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

Sara O’Leary
Cizí žeNA v mém domě

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

rOSe CarLyLe
dívKA v zRCAdle

Iris a Summer jsou dvojčata nerozeznatelná na 
pohled, ale povahově naprosto rozdílná. Cy-
nická právnička Iris je v neustálém stínu své 
bezelstné sestry, která žije ve šťastném manžel-
ství. Když se Iris její vztah rozpadne, naplánují 
spolu sestry výlet na jachtě. Ten se ovšem pro-
mění ve zvrhlou hru o identitu a nemalé dědic-
tví, které jim zanechal zesnulý otec.

TiLLy BagShawe
NeKlid

Bývalá zlodějka Tracy seká po narození 
syna dobrotu. Touží žít v anonymitě, v kli-
du vychovávat svého potomka a  zapome-
nout 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.

SiDney SheLDOn
BoJíŠ Se tmY?

CeNA 329  Kč

TiLLy BagShawe
zítŘeK NedožeNeŠ

CeNA 349  Kč

SiDney SheLDOn
ŘeKNi mi SvŮJ SeN

CeNA 289 Kč
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A. K. TURNER
MRTVÍ UMÍ MLUVIT

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?

JOHANA KRAL 
TVÁŘ 

CENA 299  Kč

Uprostřed lesů objeví běžkař tělo brutálně zavraž-
děné dívky s  odříznutým obličejem. Vyšetřování 
se ujímají mladí kriminalisté – ambiciózní Simon 
a sympatická Camilla. Zavražděná dívka ale nezů-
stane jedinou obětí a Camillu sevře tušení, že se její 
lehkovážná sestra může stát dalším terčem vraha.

KEN McCLURE
 V  PŘÍMÉM OHROŽENÍ

CENA 319  Kč

KEN McCLURE
LOVEC MYŠLENEK

CENA 319  Kč

LINDA HOWARD
NEZVĚSTNÁ
CENA 329  Kč

KEN McCLURE
VE VYŠŠÍM ZÁJMU

CENA 129  Kč

ALEC PALMER 
POSLEDNÍ KLÍČ 

CENA 329  Kč

JACKIE COLLINs
SMRTELNÉ POKUŠENÍ

CENA 129   Kč

JACKIE COLLINs
ZPOVĚĎ DIVOŠKY

CENA 289   Kč

RENáTA NAvRáTILOvá 
SETKÁNÍ V SOUMRAKU 

CENA 269  Kč
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J.D. ROBB
NEŽ UDEŘÍ STÍN

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

J.D. ROBB
ZÁVAN SMRTI

CENA 329  Kč

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

J.D. ROBB 
TIŠE A PŘESNĚ

CENA 299  Kč

J.D. ROBB 
RUKA RUKU MYJE

CENA 299  Kč

J.D. ROBB
SCHůZKA S ĎÁbLEM

CENA 319 Kč

J.D. ROBB 
NEbEZPEČNÉ ZNÁMOSTI 

CENA 329  Kč

J.D. ROBB
 MÁM TĚ V HRSTI

CENA 329  Kč

J.D. ROBB 
ZNÁM TVOU MINULOST 

CENA  329  Kč

J.D. ROBB
SE MNOU SI NEZAČÍNEJ

CENA 329 Kč

J.D. ROBB
ZEMŘEŠ V DALŠÍ KAPITOLE

CENA 329  Kč
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sUsIE TATE
ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

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

ROBYN NEELEY
bLÁZZZNIVÉ NÁMLUVY

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

IvANA ANDREWs 
DENÍK MARIE K.

CENA 289  Kč

Petru už unavují snoubencovy žárlivé scény 
i tlak na založení rodiny, ale slibně se jí rozbíhá 
kariéra novinářky. Nadšeně se pustí do psaní re-
portáže o lidech, kteří museli pracovat za války 
pro říši. Zjistí, že totálně nasazení byli i její pra-
rodiče. Její babička Christina se přitom dozví šo-
kující informaci, která všechny hluboce zasáhne.

KELLY MORAN 
OSUDOVÉ SETKÁNÍ 

CENA 289  Kč

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

ELIZABETH LOWELL
ZRÁDNÉ VODY

CENA  299  Kč

ELIZABETH LOWELL 
DOKONALÝ TAH 

CENA 319  Kč

TAMARA McKINLEY
VZPOMÍNKY VYbLEDNOU

CENA  329  Kč

IvANA ANDREWs
ZEPTEJ SE MOŘE

CENA 289  Kč
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CATHRIN MOELLER
MANŽEL MUSÍ ZMIZET!

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

MARIE LAvAL
TAJEMSTVÍ SÍDLA bELLAFONTAINE

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 
přede dveřmi, poté mrtvola ptáka na autě a další náznaky, 
že někdo tady Amy evidentně nechce. Když se jednoho 
dne probudí v lese celá zmatená a v roztrhané noční košili, 
pohár trpělivosti přeteče.

CATHERINE RYAN HYDE
KAM UKRÝT ŠTĚSTÍ

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

BEsTsELLER
Amazonu

č.1
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NORA ROBERTs
ČAROVNÁ ZÁTOKA

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

NORA ROBERTs
HVĚZDY OSUDU

CENA 349  Kč

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

NORA ROBERTs
KRUH VĚRNÝCH

CENA 329  Kč

NORA ROBERTs
TANEC bOHů
CENA 329  Kč

NORA ROBERTs
ÚDOLÍ TICHA
CENA 329 Kč

NORA ROBERTs
KDE KONČÍ ŘEKA

CENA 129   Kč

NORA ROBERTs
TAJUPLNÁ ŽENA

CENA 329  Kč

NORA ROBERTs
STÁLE V TVÉM STÍNU

CENA 369  Kč

NORA ROBERTs
CIZINEC

CENA 329  Kč

BELETRIE30/

LISTOPAD



NORA ROBERTs
ÚKRYT

CENA 369  Kč

Caitlyn, dítě holywoodských hvězd, se stane obětí únosu, ale 
jako zázrakem se jí podaří uniknout. Vyděšenou a zraněnou 
ji objeví na svém ranči Dillon, který dívku opět spojí s její 
rodinou. Návrat domů ovšem pro Caitlyn znamená velmi 
znepokojivé zjištění a  temné následky na sebe nenechají 
dlouho čekat.

NORA ROBERTs
KDYŽ PŘIJDE SOUMRAK

CENA 369  Kč

NORA ROBERTs 
SPODNÍ PROUDY

CENA 369  Kč

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

NORA ROBERTs
CO PŘETRVÁ VĚKY

CENA 329  Kč

NORA ROBERTs 
bLÍZKO PLAMENE

CENA 329  Kč

NORA ROBERTs
OHNIVÉ POUTO

CENA 329  Kč

NORA ROBERTs
POVOLENÉ ZTRÁTY

CENA 369  Kč

NORA ROBERTs 
PRAMEN MOCI

CENA 349  Kč

NORA ROBERTs 
POSELSTVÍ KRVE 

CENA 349  Kč

NORA ROBERTs 
NOVÝ ZAČÁTEK

CENA 349  Kč
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BARBARA  WOODOvá
POD AFRICKÝM SLUNCEM

CENA 319  Kč

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

BARBARA  WOODOvá
PANENKY Z RÁJE

CENA 329  Kč

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

BARBARA  WOODOvá
VYVOLENÁ
CENA 289  Kč

Úchvatný příběh Ulriky, pronásledované sny 
o záchráně otcova národa před zkázou. Pochopí, 
že právě ona je pro tento nelehký úkol vyvolena, 
a  proto se musí z  Říma vydat na nebezpečnou 
cestu. Jenže se vášnivě zamiluje a její božská moc 
i pozemská láska k Sebastianovi čelí zradě a ne-
bezpečí. V Římě totiž vládne krutý císař Nero.

BARBARA WOODOvá
DOKTORKA SAMANTHA

CENA 349   Kč

V  roce 1881 získává Samantha Hargraveová 
jako jedna z prvních žen lékařský diplom. Od-
jíždí z Londýna do Ameriky, avšak i zde je žena 
v pozici lékařky něčím nepředstavitelným. Svá-
dí boj za možnost zachraňovat lidské životy, ale 
i za nástup modernějších medicínských metod 
a v neposlední řadě také za své osobní štěstí.   

BARBARA WOODOvá
DUHOVÝ HAD

CENA 149   Kč

BARBARA  WOODOvá
HOŘKÉ TAJEMSTVÍ

CENA 249  Kč

BARBARA  WOODOvá
POSVÁTNÉ MÍSTO

CENA 129  Kč

BARBARA  WOODOvá
STRÁŽKYNĚ TAJEMSTVÍ

CENA 289  Kč

BELETRIE32/

bESTSELLERDOPORUČUJEME



ELIZABETH HARAN 
POD KARMÍNOVÝM NEbEM 

CENA 349  Kč

LAURA WALDEN
NEFRITOVÉ SLZY

CENA 349  Kč

LAURA WALDEN
PůLNOČNÍ RITUÁL

CENA 299   Kč

ELIZABETH HARAN
OHEň V SRDCI

CENA 349   Kč

Kate, úspěšná filmová hvězda, se skrývá před 
majetnickým manželem a  zlomyslnými fá-
mami. Rozhodne se odjet do Austrálie a ko-
nečně také něco zjistit o svých rodičích. Otec 
ji ale nevítá s otevřenou náručí a ona má sto 
chutí se vrátit. Až náhodné setkání jí dodá 
odvahu zůstat a bojovat o svou budoucnost.

MEREDITH APPLEYARD
ZPŘETRHANÉ POUTO

CENA 319   Kč

Grace, nejstarší ze čtyř sourozenců, se chopí 
příležitosti a přijme pracovní nabídku v Lon-
dýně. Opouští rodnou Austrálii a zanechává 
za sebou rozhádanou rodinu. V Graceině ne-
přítomnosti se vrací její matka Sarah, což jit-
ří staré rány. A když už se začínají zacelovat, 
na světlo vypluje dlouho pohřbené tajemství, 
které může změnit život celé rodiny.

ELIZABETH HARAN
ÚDOLÍ NADĚJE

CENA 319  Kč

ELIZABETH HARAN 
ZA JASNÉ NOCI

CENA 329   Kč

LAURA WALDEN
DĚDICTVÍ  MAORSKÉHO NÁČELNÍKA

CENA 329   Kč

MEREDITH APPLEYARD
NADĚJE V ObLACÍCH 

CENA 319   Kč

MEREDITH APPLEYARD
ORDINACE V DIVOČINĚ

CENA 299   Kč

LAURA WALDEN 
ZAKÁZANÁ PÍSEň 

CENA 349   Kč
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LOUIsE FEIN 
DCERA ŘÍŠE
CENA 329   Kč

Hetty je dokonalá německá dívka. Její 
otec obdivuje nacistickou ideologii, bratr 
nadšeně vstoupí do Hitlerjugend. Hetty 
také bezmezně věří ve svou zemi i režim. 
Dokud se v ohrožení neocitne židovský 
chlapec Walter, který ji kdysi zachránil 
před utonutím. A to změní úplně vše.

v. s. ALExANDER
OCHUTNÁVAČKA

CENA 329   Kč

Rodiče pošlou Magdu k příbuzným do Bavorska, 
aby ji uchránili před bombardováním. Od dívek je-
jího věku se očekává poslušnost a loajalita vůči třetí 
říši, Magda se dokonce stane ochutnávačkou jídla 
určeného pro samotného vůdce. Ve víru nebezpeč-
ných událostí se snaží nalézt svobodu i důstojnost 
a naplnit svou touhu po lásce, bezpečí a pomstě.

BARBARA T. BRADFORD 
PÁNEM SVÉHO OSUDU

CENA 349   Kč

MAY McGOLDRICK 
REbELKA Z VYSOČINY

CENA 289   Kč

v. s. ALExANDER
DÍVKY  

OD SVATÉ MAGDALÉNY
CENA 329   Kč

v. s. ALExANDER
VZDOR

CENA 329   Kč

MARIE JANÍČKOvá
ŽELEZNÝ KLÍČ

Kateřina žije u svého otce, Voka z Holštejna, 
a mstivé macechy. Když otěhotní se svým mi-
lencem Merhlinem, místním kovářem a pro-
slulým sukničkářem, otec ji vyžene. O pár 
století později chodí Bára s Romanem, pro 
inspiraci k psaní na místo, kde archeologové 
odhalili zaniklou osadu. Proč jim všechno při-
padá tak neskutečně živé?

RACHEL GIvNEY
TAJEMSTVÍ MÉHO OTCE

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

BELETRIE34/

LISTOPAD
LISTOPAD

DOPORUČUJEME



vERONIKA MOREIRA 
MÁ PŘÍTELKYNĚ

CENA 249   Kč

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

BRANDY PURDY 
DVĚ CÍSAŘOVNY

CENA 299   Kč

ALLIsON PATAKI
SISI, OSAMĚLÁ CÍSAŘOVNA

CENA 329   Kč

PHILIPPA GREGORY
TŘI KRÁLOVNY

CENA 369   Kč

PHILIPPA GREGORY 
POSLEDNÍ Z TUDOROVCů

CENA 369   Kč

vERONIKA MOREIRA 
MÁ PANÍ

CENA 239   Kč

PHILIPPA GREGORY
bÍLÁ RůŽE 

CENA 329 Kč

HILARY GREEN
DVAKRÁT KRÁLOVNOU

CENA 329   Kč

PAvLA PEšAvOvá
KELTSKÁ KNĚŽNA

CENA 329   Kč

Páté století př. n. l.: keltská kněžna Aislin se rozhodne 
odvést svůj lid na bájemi opředený úrodný ostrov Eriu. 
Zde plánuje podrobit si místního krále a získat alespoň 
část jeho území. V přestrojení za muže se dostane do 
královy blízkosti, stane se jeho důvěrníkem, ale vlast-
ní klíčící city jí brání v provedení původního plánu. 
Aislin je nucena vybrat si mezi svým lidem a králem.

BELETRIE 35/BELETRIE
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HANA WHITTON 
ZDISLAVA Z LEMbERKA

CENA 289   Kč

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

HANA WHITTON
ANNA LUCEMbURSKÁ

CENA 279 Kč

HANA WHITTON
SIDONIE ČESKÁ

CENA 289   Kč

HANA WHITTON
bOŽENA ČESKÁ 

CENA 269   Kč

HANA WHITTON
KNĚŽNA LUDMILA

CENA 279   Kč

HANA WHITTON
ANEŽKA ČESKÁ

CENA 269   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

Ludmila, nejmladší dcera krále Jiřího z Poděbrad, 
se stala loutkou v otcově sňatkové politice. Proti 
její vůli se rozhodl provdat ji za Vladislava Jagel-
lonského, 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 bezohled-
ným rozhodnutím naruší už tak křehké vztahy 
mezi Ludmilou a Sidonií.

BELETRIE36/
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JAROsLAvA ČERNá
KAT MYDLÁŘ 
CENA 289   Kč

Mladý medik Jan Mydlář je rozhodnut udě-
lat vše, aby získal ruku své Dorotky. Osud 
mu ovšem uštědří krutou ránu a on se musí 
vyrovnat s její smrtí. Aby zapomněl na svůj 
žal, rozhodne se vstoupit do služeb pražské 
katovny, kde se jeho otupělé srdce rozechvě-
je při pohledu na katovu dceru. Jan se musí 
rozhodnout, zda dokáže znovu začít žít.

JAROsLAvA ČERNá
VÁCLAV IV.

CENA 269   Kč

JAROsLAvA ČERNá
VALDŠTEJN
CENA 289   Kč

JAROsLAvA ČERNá
PERCHTA Z ROŽMbERKA

CENA 249   Kč

JAROsLAvA ČERNá
ANEŽKA A KRÁL

CENA 269   Kč

JAROsLAvA ČERNá
KRÁLOVNA ŽOFIE A VÁCLAV IV.

CENA 269   Kč

JAROsLAvA ČERNá
SOUDCE ČARODĚJNIC

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

jaroslava černÁ
· úspěšná autorka historických 
příběhů s nádechem romantiky

BELETRIE 37/BELETRIE
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OLDřIšKA CIPROvá
VLÁDKYNĚ VIKINGů

CENA 269   Kč

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

MELITA DENKOvá 
KRÁLOVNA REJČKA

CENA 299   Kč

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

oldřiška 
CiprovÁ

· všestranně nadaná 
a oblíbená česká autorka

Známé i méně známé 
postavy české historie 

odhalují své obavy i touhy. 
kdo si zaslouží pochopení 

a koho odsoudíte?

OLDřIšKA CIPROvá
S CEJCHEM ĎÁbLA

CENA 239   Kč

OLDřIšKA CIPROvá
DRAHOMÍRA
CENA 269   Kč

BELETRIE38/



HANA HINDRáKOvá
SMRTÍCÍ bYZNYS

CENA 249   Kč

HANA HINDRáKOvá
NEZLOMNÝ
CENA 269   Kč

HANA HINDRáKOvá
SVÍTÁNÍ NAD SAVANOU

CENA 269   Kč

Nora se při natáčení reportáže o Veterinářích bez hranic do-
stane do afrického vnitrozemí. Náhoda ji svede dohromady 
s bývalým tanečním partnerem, který utekl před svými city 
k Noře z Prahy a pomáhá na černém kontinentu v boji proti 
vzteklině. Po marném úsilí zachránit pokousané děvčátko 
oba zjišťují, že jejich zakázaná láska ještě zesílila. Ohrozit ji 
může jen past, kterou na ně nastražil místní ozbrojený gang.

HANA HINDRáKOvá
bOUŘE NAD SAVANOU

CENA 269  Kč

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

Hana  
HindrÁkovÁ

·  věnuje se také 
charitatitvní činnosti

· její příběhy oslovují 
tisíce lidí

· upozorňuje na palčivé 

problémy černého kontinentu

BELETRIE 39/BELETRIE



B. KOUDELKOvá  /  M. BáRTA
ÚTĚK Z AFRICKÉHO PEKLA

CENA 249   Kč

sARAH FORsYTH
ZOTROČENÁ
CENA 249   Kč

T. E. NAGY / s. MORONEY
bEZMOCNÁ
CENA 299   Kč

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

CENA 199   Kč

CAITLIN sPENCER
NECHTE MĚ ODEJÍT

CENA 249   Kč

JAROsLAvA ČERNá
NEPLAKEJ,  

VRÁTÍM SE PRO TEbE
CENA 289  Kč

LIsA BRöNNIMANN, ULRIKE RENK
UKRADENÉ DĚTSTVÍ

CENA 289  Kč

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

ABIGAIL DEAN
DÍVKA A – PODLE SKUTEČNÉ UDÁLOSTI

CENA 369  Kč

Nechci myslet na hrůzy, které jsme se sourozenci 
museli kvůli rodičům prožít. Chci zapomenout na 
hororový dům i zvěrstva, která s námi dělali. Teď 
je ale matka po smrti a dům je náš. Musíme se po-
stavit minulosti čelem. Jiná cesta neexistuje. Stejně 
jako už nesmí existovat jméno, které mi dali – A. 
Jmenuji se Alexandra a toto je můj příběh.

HERA LIND 
STANEŠ SE MOU DALŠÍ ŽENOU

CENA 319   Kč

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

BELETRIE 40/BELETRIE  / PRAVDVÉ PŘÍBĚHY
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41/ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

HYNEK KLIMEK
NEJKRÁSNĚJŠÍ POVĚSTI –  
VLÁDCOVÉ NAŠICH HOR 

CENA 289  Kč

Krakonoš, který je bájným vládcem Krkonoš, není zda-
leka 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 pod-
zemní říše permoníků…

TAťáNA POLášKOvá, NADěžDA LáZNIČKOvá 
NEJKRÁSNĚJŠÍ POVĚSTI –  

PŘÍbĚHY Z bESKYD A VALAŠSKA
CENA 289  Kč

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

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
CENA 129  Kč

Jakou barvou se rozzáří šaty Šípkové Růženky? Je 
Žabí král opravdu zelený a Červená Karkulka sku-
tečně červená? Jak vybarvíš neposlušná kůzlátka? 
Tyto a  všechny ostatní pohádkové příběhy můžeš 
dotvořit podle vlastních představ tak, aby byly nej-
krásnější.  Nejoblíbenější pohádky bratří Grimmů, 
převyprávěné v obrázcích určených k vymalování.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MANDALY
CENA  99  Kč

IRIs PREY
UČÍME SE KRESLIT

CENA 129 Kč

EDITA PLICKOvá
ŠKOLA KRESLENÍ

CENA 149 Kč

· zábavné  
i poučné  

knihy  
pro naše  
nejmenší



42/PRO DĚTI A MLÁDEŽ

JULIE WALD
TAJEMSTVÍ STŘÍbRNÉ KLISNY

CENA 249  Kč

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

JANA HOCH
KRÁLOVSKÉ SRDCE

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

ANTJE sZILLAT
KAMARÁDKY OD KONÍ

CENA 199  Kč

ANTJE sZILLAT 
KAMARÁDKY OD KONÍ – 

CHYťTE ZLODĚJE
CENA 199  Kč

OTILIE K. GREZLOvá
LUMPÍK ZACHRAňUJE

CENA 129  Kč

OTILIE K. GREZLOvá
ŠTĚňÁTKO A TEREZKA

CENA 149  Kč

OTILIE K. GREZLOvá
NATÁLKA A KNOFLÍČEK

CENA 149   Kč

OTILIE K. GREZLOvá
HLEDÁ SE FLÍČEK 

CENA 149   Kč

OTILIE K. GREZLOvá 
KÁťA A bENÍK  

MUSÍ DO PSÍ ŠKOLY
CENA 149   Kč

PETRA vERNEROvá
ZACHRAňTE  

KOCOURKA MÍŠU 
CENA 149  Kč

OTILIE K. GREZLOvá
ANIČKA A JITŘENKA

CENA 149   Kč

KATHY HELIDONIOTIs
bLÁZEN DO KONÍ 

 ÚPLNÝ bLÁZEN DO KONÍ
CENA 199  Kč

LISTOPAD



GABRIELA HOUSTON
STRIGA

DRUHÉ SRDCE JI MůŽE NAVŽDY PROMĚNIT V DÉMONA

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

ŘÍJEN



E-knIHY

HEATHER L. REID 
DŘÍV, NEŽ TĚ USPÍ DÉMONI

CENA 289  Kč

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

KRIsTEN CICCARELLI
ISKARI – UVĚZNĚNÁ 

KRÁLOVNA
CENA 289   Kč

KRIsTEN CICCARELLI
ISKARI – POSLEDNÍ 

NAMSARA
CENA 289   Kč

KRIsTEN CICCARELLI 
ISKARI – DCERA NOCI

CENA 319  Kč

Může mít někdo, kdo se neustále toulá mezi dvě-
ma světy, skutečný domov? Může opravdu milovat 
a být věrný jedné straně? Safiru, ochránkyni sužo-
vaného národa, a její zapřisáhlou nepřítelkyni, ne-
bezpečnou pirátku Eris, svede dohromady podob-
ný osud. Čeká je stejný úkol. Najít Ashu, poslední 
Namsaru. V tomto světě, i v tom příštím.

JEN CALONITA
LETNÍ RIVALOVÉ

Kapela Perfect Storm se vydává na letní turné spo-
lečně s novou chlapeckou skupinou. Ta se prosla-
vila hitem nápadně připomínajícím píseň, kterou 
kytarista Perfect Storm složil pro Mac. Někdo ji 
musel ukrást z  toho nejsoukromějšího místa na 
světě, jejího deníku. Nezbývá než odhalit, jak se 
tajné informace dostávají ven, a  zabránit konku-
renční 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

Bezva letní 
čtení nejen 

na léto!

44/PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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BäRBEL KöRZDöRFER 
HOLKY NA WHATSAPPU – STÁLE ONLINE

Marie-Lin a Manou jsou nejlepší kámošky a píšou si ve 
dne v noci. Třeba když se zamilovaná Manou zrovna do-
stane do křížku se svým jindy dokonalým Jensem nebo 
si Marie-Lin vylévá srdce, jak jí ztrpčují život otravní ro-
diče. Někdy se zase jen potřebují jedna druhé svěřit se 
svými obavami a pochybnostmi. Spolu dokážou mluvit 
úplně o všem. Od toho tu přece nejlepší kamarádky jsou.

BIANKA MINTE-KöNIG
LÁSKA PŘES MObIL

CENA 179  KČ

PETRA MARTIšKOvá
LÉTO NA MAXIMUM

CENA 249  Kč

PETRA MARTIšKOvá 
TANEC V SRDCI

CENA 269   Kč

BäRBEL KöRZDöRFER 
HOLKY NA WHATSAPPU

CENA 269  Kč

PETRA MARTIšKOvá 
LÉTO NA VODĚ

CENA 249  Kč

PETRA MARTIšKOvá
LÉTO S FRAJEREM

CENA 249  Kč

PETRA MARTIšKOvá 
LÉTO V SÍTI 

CENA 259   Kč

PETRA MARTIšKOvá
ÚTĚK ZA LÁSKOU

CENA 249  Kč

PETRA MARTIšKOvá
VůNĚ LÉTA

Nesmělá Lety a svérázný Dam jsou nejlepší kamará-
di snad od plenek. Tedy přesněji řečeno byli nejlepší 
kamarádi. Teď už mají společné jen tréninky a vzá-
jemnou 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 krů-
ček k lásce a tahle má nezaměnitelnou vůni léta... 

LISTOPAD

ÚNOR
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MINECRAFT

MATT FORBECK
MINECRAFT – VÁLEČNÍCI

Skupina srdnatých hrdinů se spojila, aby podnikla ne-
bezpečnou cestu napříč válkou pustošeným Overworl-
dem. Jejich cílem je porazit Arci-illagera a jeho obáva-
nou armádu. Odkud se Arci-illager vůbec vzal? Malý 
Archie nikdy nestál o nepřekonatelnou moc. Ale před 
týráním a ponižováním ostatních illagerů se ukryl v jes-
kyni, kde objevil cosi, co nadobro změnilo jeho život.

JAsON FRY
MINECRAFT –  VÝPRAVA

CENA 329  Kč

Vydej se na dobrodružnou výpravu do nových 
končin Overworldu! Stax Kameník vede poklidný, 
poněkud obyčejný život do dne, kdy ke břehu při-
pluje neznámý cizinec s bandou nájezdníků. Ti ho 
připraví úplně o vše, unesou ho a zanechají na pus-
tém ostrově. Touha vrátit se domů žene Staxe vstříc 
největšímu dobrodružství jeho života.

MUR LAFFERTY
MINECRAFT –  

ZTRACENÝ DENÍK
CENA 299   Kč

TRACEY BAPTIsTE 
MINECRAFT – bRÁNA

CENA 299   Kč

MAx BROOKs
MINECRAFT – OSTROV

CENA 289  Kč

CATHERYNNE M. vALENTE 
MINECRAFT – VETŘELCI

CENA 299   Kč

retro kostky + nové světy = mezinárodní bestseller

LISTOPAD
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TARAN MATHARU
UČEDNÍK – DENÍK INVOKÁTORA

CENA 299  Kč

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

TARAN MATHARU
UČEDNÍK A PYRAMIDA ORKů

CENA 289   Kč

TARAN MATHARU
UČEDNÍK

CENA 289 Kč

TARAN MATHARU
UČEDNÍK A VÁLEČNÝ MÁG

CENA 289   Kč

TARAN MATHARU 
VYVOLENÝ

CENA 299   Kč

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

NICOLE CONWAY 
LETOPISY DRAČÍCH JEZDCů 

CENA 269   Kč

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

TARAN MATHARU
UČEDNÍK – ZJEVENÍ DÉMONA

CENA 289   Kč

188

Zatřídění: sudokopytníci

Základní úroveň many: 72

využití many: žádné

přiroZené dovednosti: síla

výskyt: velmi vzácný

potrava: všežravec

útok/obrana: 1. rohy, 2. drápy, 

3. údery pěstí

Tito humanoidní démoni jsou obrovští, chlupatí a svalnatí 

tvorové s hlavou býka a s nohama zakončenýma kopyty. Na 

rozdíl od golema mají spárům podobné ruce, kterými doká-

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

zacházet. Spatřit nějakého minotaura v části Aetheru vyme-

zené Hominu se podaří jen velice zřídka.

MINOTAURUS – 11. úroveň

187

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

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

Démon spřízněný s mantikorou a kriosfingou, hybrid lva, 

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

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

a vršek čumáku, takže celkový vzhled hlavy působí dojmem 

siamských dvojčat. Dvojtvárnost pokračuje i ve zbytku těla, 

protože zadní nohy má opatřené kopyty, ale na předních má 

spáry jako kočkovité šelmy. Chápavý ocas tvoří velmi po-

hyblivý had pokrytý zelenými šupinami, jenž je vybaven je-

dovými zuby.

CHIMÉRA – 11. úroveň

185

Zatřídění: primáti

Základní úroveň many: 70
využití many: žádné

přiroZené dovednosti: síla
výskyt: vzácný

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

3. úder pěstí

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

ONI – 10. úroveň

MUSÍ  

PŘIJMOUT 

VÝZVU, UTÉCT 

NENÍ KAM
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AkCE         LEVnÉ knIHY        sLEVY 
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