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SVùTOV¯ BESTSELLER

JUDITH KINGHORN
Ozvûna soumraku

I přes hrozbu války v Evropě je roku 1914 budoucnost
Pearl Gibsonové zářivá. Zajistila si místo jako komorná
v bohaté šlechtické rodině z Northumberlandu, a to jí 
přinese nejen respekt, ale také možnost cestovat a žít
v luxusu. Její nový život na skotském letním sídle u lady
Ottoline Campbellové je smršť intrik a lesku, skandálů
a důvěrností – a překvapivě se při tom všem se svou
zaměstnavatelkou důvěrně spřátelí. Ale když v Evropě
vypukne násilí, život Pearl i Ottoline se nezvratně změní.
Jejich muži jsou povoláni na frontu a Pearl si uvědomí,
že se se svou paní musí podělit ještě o jedno poslední
tajemství – takové, které je spojí navždy…

349 Kã • kód 5235
ISBN 978-80-243-8320-0
Titul jiÏ v prodeji

SVùTOV¯ BESTSELLER

V létû 2004 jsem se vydala prozkoumat nûkoho, koho
jsem sotva znala: svého otce. Projekt zaãal pocitem
kfiivdy dcery, jíÏ uprchl rodiã ze Ïivota. Hnala jsem 
se za drobn˘m podvodníãkem, kter˘ vyvázl z tolika
vûcí – povinnosti, náklonnosti, kajícnosti.
Pfiipravovala jsem obÏalobu. Ale nûkde cestou se 
ze Ïalobkynû stala svûdkynû…

Chytlavý a upřímný příběh o osobní cestě, který nakonec
přesahuje hranice rodiny a věnuje se mnohem palčivěj-
ším otázkám identity a osobní změny.

Román nominovaný na Pulitzerovu cenu.

359 Kã • kód 8103
ISBN 978-80-243-8318-7
Titul jiÏ v prodeji

SUSAN FALUDI
Temná komora
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SVùTOV¯ BESTSELLER

KATE QUINN
Alicina síÈ

Rok po vypuknutí první světové války, v době, kdy
byly ženy podceňované a svázané společenskými nor-
mami, se Eve Gardinerová zatoužila vymanit konven-
cím a přispět k válečnému úsilí své vlasti více, než
umožňovala typická ženská úloha ošetřovatelky. 
Když se jí tedy naskytla příležitost, nezaváhala a stala
se špionkou. Byla vyslána do Němci okupované
Francie, kde byla vycvičena samotnou „královnou
špehů“ s krycím jménem Alice a poté zaujala nebez-
pečnou úlohu v rozsáhlé síti tajných agentek, které 
získávaly choulostivé informace v srdci nepřátelského
velení. 

399 Kã • kód 8106
ISBN 978-80-243-8329-3
Titul jiÏ v prodeji

SVùTOV¯ BESTSELLER

Kniha plná mimořádných postřehů zobrazuje Doerrův
téměř roční pobyt v jednom z nejkrásnějších měst světa.
Anthony Doerr čte Plinia staršího i proslulé básníky, učí
se italsky a navštěvuje náměstí, chrámy a pamětihod-
nosti, které v něm opakovaně vzbuzují údiv. Popisuje
trable se svými ročními dvojčaty i přátelství s místními
řezníky, zelináři a pekaři. K vrcholům knihy patří líčení
pohřbu papeže Jana Pavla II., ale také autorovy úvahy
o historii, tradici a plynoucím čase.
Kniha je oslavou Říma, úžasným pohledem na rodičov-
ství i úchvatným příběhem spisovatelského řemesla.

299 Kã • kód 8104
ISBN 978-80-243-8323-1
Titul jiÏ v prodeji

ANTHONY DOERR
âtvero roãních období
v ¤ímû
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âESK¯ BESTSELLER

HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Hefimánkové údolí

Sedmnáctiletá Anna přijíždí krátce po druhé světové
válce do Československa, do země, kterou zná jen
z vyprávění, ale která je v jejích představách zemí
zaslíbenou. Česky neumí a příbuzné zná jen z fotogra-
fií, přesto doufá, že u nich najde druhý domov.
Všechno je však jinak. Ze dne na den se ocitá v nádher-
né, ale vylidněné krajině Českého středohoří a záhy ji
provdají za muže, o kterém vůbec nic neví. 
Anna se však ani navzdory nesnázím, které ji téměř
denně provázejí, nevzdává. A hru zvanou život, jejíž
scénář psal původně někdo úplně jiný, dokáže vyhrát.

289 Kã • kód 5245
ISBN 978-80-243-8490-0
Titul jiÏ v prodeji

âESK¯ BESTSELLER

Životní příběhy tří žen se odehrávají na konci minulého
století. Od nezralého tápání na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let až po věk, který přináší – když ne
moudrost, tak alespoň nadhled. 
Laděna, Kamila a Ilona. Jsou každá jiná, jinak vnímají
a prožívají lásku, manželství, mateřství, ale i životní
karamboly... Všechny pocházejí z malé, odlehlé vesničky
v Polabí, odkud se v mládí snažily co nejdříve uniknout,
aby se tam pak po zbytek života s pokorou vracely. 
Život ještě zdaleka nemají za sebou, dokážou si vychut-
nat jeho radosti, ale trapasům a průšvihům z mládí se teď
už mohou smát. 

349 Kã • kód 5229
ISBN 978-80-243-8067-4
Titul jiÏ v prodeji

HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Co neodvál ani ãas
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SVùTOV¯ BESTSELLER

ALICE BROADWAY
INK – Jiskra

Leora je v šoku: zpochybňuje všechno, co kdy věděla
o sobě i své rodině, a všechny ve svém okolí podezří-
vá. Dokáže se svým původem někdy zapadnout mezi
ostatní? Ve snaze najít odpovědi na nespočet otázek,
které jí víří hlavou, se vydává na cestu za svou tajem-
nou kmotrou. Najde tam klid, bezpečí a útěchu, anebo
se ocitne v jámě lvové? 
Nová kniha autorky, jejíž kniha INK – Tajemství kůže
se stala světovou literární senzací, krok za krokem
odhaluje tajemství Leořiny rodiny i celého společen-
ství, ve kterém se vám každý zásadní životní moment
dostane doslova pod kůži – jako tetování.

299 Kã • kód 8107
ISBN 978-80-243-8330-9
Titul jiÏ v prodeji

SVùTOV¯ BESTSELLER

Leora žije ve světě, kde každá přelomová událost,
každé důležité rozhodnutí, vše, co pro vás má nějaký
význam, skončí na vašem těle jako tetování.
Po smrti pak z potetované kůže vytvoří knihu, která
bude vašim potomkům sloužit jako vzpomínka na vás
a vám jako záruka věčného života. Když Leoře zemře
otec, dala by dívka cokoli, jen aby mohl v paměti ostat-
ních žít navždy. Ví totiž, že si její otec zasloužil, aby
jeho kniha kůže s příběhem celého jeho dobrého života
přetrvala navěky. Když však zjistí, že z ní někdo kus
vyřízl a celou ji upravil, pustí se do pátrání, které ji při-
měje zamyslet se nad tím, zda svého otce vůbec znala...

299 Kã • kód 8099
ISBN 978-80-243-8085-8
Titul jiÏ v prodeji

ALICE BROADWAY
INK – Tajemství kÛÏe



ARNALDUR INDRIÐASON
Synové ãlovûka

cca 319 Kã • kód 4481
ISBN 978-80-243-8296-8

SVùTOV¯ BESTSELLER

V centru Reykjavíku je nalezen brutálně zavraždě-
ný penzionovaný učitel. Téměř ve stejnou dobu
spáchá jeden z jeho bývalých žáků v psychiatrické
léčebně sebevraždu. Bratr nešťastného sebevraha
pak jako první zjistí, že smrt učitele i jeho žáka
spolu úzce souvisí. Případu se ujímá inspektor
Erlendur a jeho kolegové z kriminálky
v Reykjavíku. Když se však mladý detektiv pustí
do důkladného vyšetřování, začne narážet na
jednu nesrovnalost a záhadu za druhou.

ARNALDUR INDRIÐASON
Hlas
319 Kã • kód 4470
ISBN 978-80-243-8285-2

ARNALDUR INDRIÐASON
Vina
299 Kã • kód 4458
ISBN 978-80-243-8056-8

Tituly jiÏ v prodeji
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RACHEL CAINE
Na dnû

Co kdyby byl sériov˘ vrah va‰ím manÏelem?

cca 349 Kã • kód 4492
ISBN 978-80-243-8617-1

SVùTOV¯ BESTSELLER

Gina Royalová vede průměrný život šťastně
vdané americké hospodyňky se dvěma krásný-
mi dětmi. Když je ale kvůli automobilové neho-
dě odhalen tajný život jejího manžela, ze které-
ho se vyklube sériový vrah, musí se Gina stát
Gwen Proctorovou – mámou-bojovnicí.
Když je její bývalý muž konečně za mřížemi,
najde Gwen nový domov na břehu odlehlého
jezera Stillhouse. Přestože ji pořád pronásledují
internetoví trollové, kteří si myslí, že měla se
zločiny svého manžela něco společného, má
Gwen konečně pocit, že jsou její děti v bezpečí.
Jen co se věci začnou uklidňovat, objeví se
v jezeře tělo – a z až příliš dobře známé adresy
začnou chodit výhružné dopisy…

L E D EN

6

„Rachel Caine v tomto sviÏném thrilleru rozplétá siln˘ pfiíbûh matefiské lásky
a uvûdomûní si sebe sama.“ Publishers Weekly

„Mraziv˘ pfiíbûh… Román NA DNù je mimofiádnû ãtivá kniha.“
Criminal Element

„Fantastická kniha!“ Seattle Book Review
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cca 389 Kã
kód 4486
ISBN 978-80-243-8301-9

ROMÁN
VÁCLAV GRUBER
Domino

Bohatý podnikatel s krásnou mladou manželkou a jeho mladý
zaměstnanec. Romantický příběh na půdorysu klasického trojúhelní-
ku. Brzy se ale objevuje další krásná žena. Tajemná, vzrušující
a exotická, jak je to jen možné. Ale i nebezpečná. K tomu všemu
plán na stavbu letního sídla pro Evropský parlament v bývalém
vojenském prostoru v Čechách. Napětí stoupá ve vztazích mezi
muži a ženami i v boji o lukrativní obchod...

259 Kã • kód 5239
ISBN 978-80-243-8621-8

HÅKAN NESSER
Pfiípad G

Komisař Van Veeteren má za sebou dlouhou
a úspěšnou kariéru u maardamské kriminálky. 
Jen jediný případ se mu nepodařilo vyřešit – pří-
pad G. Před patnácti lety byla nalezena mrtvá
žena na dně vypuštěného bazénu. Van Veeteren
ví, že její smrt má na svědomí G., jeho nenávidě-
ný bývalý spolužák, ale nemůže to dokázat. Nyní
je již v důchodu a dávný případ mu stále nedává
spát...

Extral iga severské krimi
SVùTOV¯ BESTSELLER

2
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STANISLAV âE·KA
Pfiípad
tajemného lukostfielce

Píše se rok 885. Do Veligradu přijíždí poslové
z Moravgradu se zprávou, že Metoděj, který právě pobý-
vá v tomto městě, onemocněl, zeslábl, musel ulehnout
na lůžko a připravuje se na odchod z tohoto světa. Přeje
si udělit Slavomírovi s Erikem své poslední požehnání.
Slavomír s Erikem a svými muži se okamžitě vydává 
na cestu, aby dodal sílu svému vznešenému příteli. 
Když však přijede do Moravgradu, zjistí, že město nežije
pouze osudem svého arcipastýře. Neznámý lukostřelec
totiž zastřelil jednoho z moravských kněží sloužících
Bohu v tomto městě. A vražd přibývá...

cca 289 Kã • kód 7283
ISBN 978-80-243-8328-6

HISTORICK¯ ROMÁN

Román „Tajemství Prokopa Velikého“ probíhá ve třech
navzájem se prolínajících časových rovinách – za husit-
ské reformace, v počátcích jezuitské protireformace
a v současnosti. A díky tomu možná s jistým překvape-
ním zjistíme, že problémy, s nimiž byl konfrontován
husitský vojevůdce Prokop Holý, řečený Veliký, jezuit-
ský kněz Petr Kanisius (představený jezuitské provincie
zahrnující České království, Polsko, Rakousko a němec-
ké státy) a tajemný vatikánský Strážce Vittorio Baldini,
jsou navzdory oddělujícím staletím variacemi na stále
jedno a totéž téma.

cca 259 Kã • kód 7295
ISBN 978-80-243-8618-8

JI¤Í DOBRYLOVSK¯
Tajemství
Prokopa Velikého



cca 319 Kã
kód 7292
ISBN 978-80-243-8624-9

VLASTIMIL VONDRU·KA
Duch znojemsk˘ch
katakomb

Oldřich z Chlumu přijíždí spolu s panošem Otou
jako jeden z vyslanců českého krále do Znojma,
kde se koná jednání o smíru mezi moravskou
a rakouskou šlechtou. Vše je předem dohodnuto
a jde jen o to, aby se ochota ze smíru veřejně
potvrdila. Purkrabí znojemského hradu proto
očekává spíše dvorskou slavnost než ostrou
půtku vyslanců. Jenže hned druhý den zmizí
jeden z mladých českých šlechticů. Je to o to víc
znepokojivé, že o čtyři roky dříve tu stejně nevy-
světlitelně zmizel jeho starší bratr. K dovršení
všeho se duch staršího bratra objeví přímo na
hradě a pak zmizí v tajemných katakombách,
jimiž je město pod zemí doslova protkáno.

Napínav˘ pfiípad královského prokurátora

âESK¯ BESTSELLER

Tituly jiÏ v prodeji

11

ÚNOR

10

L E D EN

âESKÁ DETEKT IVKA

LADISLAV BERAN
Kriminálka v ofsajdu

Představovat čtenářům detektivek partu píseckých kri-
minalistů, o kterých už pěkných pár let píše emeritní
kriminalista Ladislav Beran, je tak trochu nošením
dříví do lesa. Jeho knižní hrdinové kapitán Karas,
poručík Studnička či poručík Mach nejsou žádní
supermani, jsou to docela obyčejní poldové, kteří vědí,
že pachatelé zločinů jsou vždycky o něco napřed a že
každý případ je jiný a chce poctivě vyšlapat. Sportovní
terminologií řečeno, galerka střílí kriminálce většinou
gól jako první, a i když to vypadá, že má nějakou
dobu převahu a kriminálka dostává na frak, časem se
do brejku dostává parta píseckých kriminalistů...

cca 289 Kã • kód 4494
ISBN 978-80-243-8623-2

âESKÁ DETEKT IVKA

Známý herec Václav Kaplan se po smrti své manželky
vrací k natáčení seriálu z počátku první republiky, kde
hraje roli vrchního strážmistra – nyní v důchodu –
Leopolda Haničky. Scénář tentokrát zavede filmový
štáb do malebného zákoutí Šumavy, a protože Kaplan
se bojí návratů do prázdného bytu v Praze, pronajme
si pokoj na samotě, v domáckém prostředí chalupy
svérázného Josefa Zemánka. Ten jej vtáhne do otazní-
ků kupících se kolem zdánlivě jasné smrti jeho taju -
plného kamaráda. Václav Kaplan se poněkud nedobro-
volně vydává po stopách člověka, který – jak se zdá –
nemá minulost...

cca 259 Kã • kód 4493
ISBN 978-80-243-8622-5

JANA SEMSCHOVÁ
V hlavní roli vraÏda



ÚNOR

SVùTOV¯ BESTSELLER

VOLKER KUTSCHER
Tich˘ zabiják

Berlín 1930. Tragická smrt zbožňované herečky Betty
Winterové přivádí Gereona Ratha do berlínských filmo-
vých ateliérů. Mladý komisař z berlínského oddělení
vražd rychle poznává stinné stránky hvězdného prostře-
dí a je svědkem přelomového momentu ve filmové
branži. Svět totiž dobývá zvukový film a mnohým při
tomto přerodu ujíždí vlak: producentům, majitelům kin
– ale i hvězdám němého filmu. Zatímco pohřeb nacistic-
kého mučedníka Horsta Wessela znovu vyhrocuje ote -
vřené pouliční spory mezi nacisty a komunisty, Gereona
Ratha cesta za pravdou zavede z berlínské čínské čtvrti
až do podsvětí a dál, na samou hranici zákona…

399 Kã • kód 4483
ISBN 978-80-243-8298-2
Titul jiÏ v prodeji

SVùTOV¯ BESTSELLER
VOLKER KUTSCHER
Mokrá ryba

Berlín 1929. Kriminální komisař Gereon Rath zažívá
město, které je v rauši: kokain, ilegální noční kluby
i politické pouliční bitvy. Mladý, ctižádostivý komisař
byl po neúmyslném zabití civilisty v rodném Kolíně nad
Rýnem přesunut na berlínské mravnostní oddělení. Tam
se ale zaplétá do vyšetřování oddělení vražd. Neznámý
mrtvý, jehož tělo nese stopy bestiálního mučení, je pro
berlínskou mordpartu záhadou. Zatímco se policejní
sbor potýká s vyostřenými demonstracemi, mladý detek-
tiv se do případu zaplétá čím dál víc. A vůbec netuší, že
svým vyptáváním píchl do vosího hnízda…

379 Kã • kód 4442
ISBN 978-80-243-7634-9
Titul jiÏ v prodeji
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VOLKER KUTSCHER
Goldstein

Retro krimi, které bofií svûtové Ïebfiíãky prodejÛ

cca 449 Kã • kód 4495
ISBN 978-80-243-8625-6

SVùTOV¯ BESTSELLER

Berlín 1931: Hospodářská krize, násilné střety
mezi SA a Rudou frontou, mocenský boj berlín-
ských gangů.
Když Gereon Rath dostane za úkol sledovat
amerického gangstera Abrahama Goldsteina,
netuší, že z kolegiální výpomoci pro americkou
Bureau of Investigation se brzy stane smrtící
závod. Zatímco on se nudí na svém pozorova-
cím stanovišti v hotelu Excelsior, ozbrojený
Goldstein se už dávno volně pohybuje po městě.
Když pak Marlow, šéf podsvětí, donutí Ratha
k soukromému pátrání, dostává se komisař mezi
bojové linie ve válce zločineckých spolků.
Charly Ritterová nastupuje přípravnou právní
praxi, a když nechá ze své kanceláře utéct mla-
dou bezdomovkyni přistiženou ve vlaku bez jíz-
denky, setkává se její pátrání s tím Gereonovým
– a je z toho další konflikt…

12

ÚNOR

Volker Kutscher se narodil
v roce 1962 v Lindlaru
v Severním Porýní-Vestfálsku,
dětství strávil v Horním
Rakousku. Studoval němčinu,
filozofii a historii na univer -
zitách v Kolíně nad Rýnem
a Wuppertalu. Než se stal spiso-
vatelem a scénáristou na plný
úvazek, pracoval jako regionál-
ní novinář. V současnosti žije
v Kolíně nad Rýnem a kromě

své vlastní tvorby se věnuje
i psaní scénářů pro televizi. 
Kutscherova série kriminálních
případů komisaře Gereona
Ratha se stala světovým best-
sellerem. V současnosti se po
celém světě prodalo již více než
milion výtisků a na motivy
knižní série vznikl velmi
úspěšný koprodukční seriál
Babylon Berlin ověnčený řadou
cen.© Monika Sandel



HISTORICKÉ KR IMI

ZUZANA KOUBKOVÁ
Zlatá rÛÏe

V první polovině 14. stol. jižním Čechám vládnou páni
z růže, mocní Vítkovci, kteří si víc než dění v zapadlých
obcích hledí mocenských intrik. Bratr Zdislav, johanita,
někdejší templář, sem přijíždí na žádost svého představe-
ného Ulmana. V bývalé templářské tvrzi se totiž děje
něco, s čím si ani protřelý starý lišák Ulman neví rady.
Poradí mu bývalý templář? Zjistí, kam, a hlavně jak zmi-
zel johanita Otto? Má jeho zmizení nějakou souvislost
s únosy, vraždami a dalšími nepravostmi, které se v kraji
dějí? A byli templáři opravdu tak nevinní, jak Zdislav
tvrdí? Tentokrát se bude muset poprat nejen s nepřáteli
z masa a kostí, ale i se stíny své vlastní minulosti…

cca 289 Kã • kód 7291
ISBN 978-80-243-8628-7

ROMÁN
ANNA STRNADOVÁ
Nebeské komando

„Kam jsem přišel, tam jsem byl doma.“ Leitmotiv život -
ní filozofie hlavního hrdiny prostupuje celým dějem
románu o životě Gustava Lindemanna.
Ztráta matky malého Gustu citově poznamená. Nevlastní
otec se k chlapci sice chová hezky, ale macecha řeší
jeho vzpouru jen bitím a nadávkami. Slovo parchant
pochopí Gusta až později. Utíká z domu, toulá se,
a proto ho pošlou do Moravského Krumlova do ochra-
novny. Zde prožívá paradoxně nejhezčí roky svého živo-
ta. Po skončení učňovských let ho německá policie při-
vede k odvodu, kde Gustav zjistí, že ho poručník přihlá-
sil po otcově smrti k německé národnosti...

cca 299 Kã • kód 8117
ISBN 978-80-243-8620-1

ÚNOR
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ROMÁN

KATHRYN TAYLOR
Pfiíbûh srdce

Cara Connellyová se v létě vrací do hotelu rodičů
v malém městečku v irském hrabství, aby pomohla s pří-
pravami na svatbu svého bratra. Cestou ji však zastihne
nečas a musí vyhledat přístřeší v domě osaměle žijícího
muže. Mlčenlivý Liam vzbudí okamžitě její zájem. 
Co skrývá ten atraktivní, jizvami poznamenaný muž?
Cara se snaží poznat Liama blíž mimo jiné i proto, že
ji kontakt s ním odvádí od smutku nad ztrátou sestry,
která zemřela před lety při požáru stodoly. Brzy už
nedokážou Cara ani Liam své city zapřít, když vtom se
Cara dozví, že právě Liam je podezřelý, že zavinil 
sestřinu smrt. Cařin svět je rázem vzhůru nohama.

cca 299 Kã • kód 5240
ISBN 978-80-243-8626-3

âESK¯ BESTSELLER
HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Hlas kukaãky

Napínavý příběh o pátrání po tajemství, o němž se
i v nejužším rodinném kruhu jen šeptá. 

Příběh o rozplétání složitých lidských vztahů 
táhnoucí se hluboko do minulosti. Začalo to už v dět-
ství jako pouhá zvědavost, ale tehdy Kristýně na otáz-
ky nikdo neodpověděl. V průběhu let se zvědavost
změnila v potřebu odhalit vlastní kořeny a přijít rodin-
ným záhadám na kloub. 
Už dospělá Kristýna se snaží pochopit jednání svých
nejbližších, o nichž si myslela, že je důvěrně zná.

cca 289 Kã • kód 5226
ISBN 978-80-243-8076-6



HANNAH COLER
Cambridge 5 – âas zrádcÛ

âas ‰pionÛ je‰tû neskonãil...

cca 399 Kã • kód 8109
ISBN 978-80-243-8631-7

SVùTOV¯ BESTSELLER

Cambridge je město špionů. Tady přátelství vzni-
kají a staří přátelé se zrazují. Profesor historie
Hunt o tom ví své. Možná proto se tolik zajímá
o práci německé studentky Wery, kterou fascinuje
špionážní skupina „Cambridgeská pětka“: Pět stu-
dentů, kteří se ve třicátých letech nechali zlákat
ruskou tajnou službou a desítky let jí úspěšně pře-
dávali informace. Oficiálně pracovali pro Velkou
Británii, ale ve skutečnosti poslali řadu západních
agentů na smrt. Ženy přitom odjakživa hrály
důležitou roli. Nikoho nelze přehlédnout tak
snadno jako nenápadnou ženu… Tyto časy dávno
minuly. Pak se ale Hunt zaplete do vraždy. Tají
něco, nebo na něj chtějí hodit vinu? A kdo do -
opravdy jsou obyčejní lidé v jeho okolí? Zdá se,
že čas špionů přece jen hned tak neskončí…
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V˘teãnû napsané a zcela strhující vyprávûní o povûstné ‰pionáÏní skupinû
Cambridge 5. 

„Jedineãná kombinace autentického pfiíbûhu a fantazie. Dokonalé.“
Deutsche Presse-Agentur

„Univerzity jsou dodnes cílem nejrÛznûj‰ích tajn˘ch sluÏeb. Cambridge v‰ak
v tomto ohledu hrála vÏdy mimofiádnou roli.“ Hannah Coler

âESKÁ DETEKT IVKA 

Z. SALIVAROVÁ, J. ·KVORECK¯
Setkání na konci éry,
s vraÏdou

V knize Setkání na konci éry, s vraždou, od klasické
dvojice české literatury Zdeny Salivarové a Josefa
Škvoreckého, se čtenáři opět setkají s hraběnkou
Annou Lomnickou. Jako v každé správné detektivce,
ani zde nechybí zločin, navíc rovnou ten nejzávažnější.
Autorům se podařilo nejen dokonale vykreslit prostře-
dí, ve kterém se děj odehrává, ale také rozehrát se čte-
náři jedinečnou hru plnou napětí a překvapení.

cca 279 Kã • kód 4497
ISBN 978-80-243-8629-4

âESKÁ DETEKT IVKA 
DANIELA MIâANOVÁ
Smrt v recepci

Na žírném jihu Moravy se daří vinné révě, ale najdou
se zde překvapivě také strojírenské podniky, jejichž tra-
dice leckdy sahá až do století páry. Patří k nim i závod
na výrobu automobilových součástí v malebném měs-
tečku Hradice u Brna. O plynulý nepřetržitý provoz
pečuje armáda zaměstnanců podléhající přísným pravid -
lům, jejich vzájemné vztahy jsou ovšem stejně spletité
a nevyzpytatelné jako labyrint výrobních hal. Pak stačí
málo a dojde k neštěstí, nebo k několikanásobné brutál-
ní vraždě. Vyšetřování se chopí osvědčený tým svéráz-
né poručice Drábkové, který záhy pozná, jak záludně
dokáže zdání klamat...

cca 259 Kã • kód 4498
ISBN 978-80-243-8630-0

ÚNOR
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JANE YOLEN
Mapa kostí

Vybrali si obtíÏnûj‰í cestu a teì ji musí projít...

cca 399 Kã • kód 8110
ISBN 978-80-243-8633-1

SVùTOV¯ BESTSELLER

Píše se rok 1942 a polská dvojčata Chaima
a Gittel vyženou z jejich krásného domova do
lodžského ghetta. Rodina žije v přecpaném pokoji
v příšerných podmínkách, a když i život tam
začne být příliš nebezpečný, rodiče se rozhodnou
utéct do nedalekého Lagiewnického lesa, kde 
partyzánští bojovníci shromažďují Židy k útěku
za svobodou do Ruska. Ujmou se Chaima a Gittel
s tím, že jejich rodiče se k nim přidají později, 
ale brzy se všechno pokazí. Malá skupinka party-
zánů je odhalena a povražděna. Chaima, Gittel
a dva jejich přátele nechají naživu a pošlou 
do koncentračního tábora Sobanek.
Chaim je přemýšlivý básník a s Gittel často
komunikuje jen tichými pohledy a jejich vlastní
vymyšlenou znakovou řečí. Ale když dvojčata
dorazí do Sobanku, kde panují odporné podmín-
ky, bují choroby a stojí budova s kouřícím komí-
nem, pouto se stane břemenem...

19
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„Mapa kostí Jane Yolen je hbit˘m a smrtícím dramatem s podtóny temn˘ch
bájí, které v‰ichni touÏíme zapomenout. Ov‰em tato kniha, záfiící hvûzda
v na‰í roztfiesené dlani, nás nutí mít je neustále na pamûti.“

Gregory Maguire, autor předlohy muzikálu Wicked

„V rukou jedineãné Jane Yolen se fakta i fantazie setkávají v tr˘znivém svû-
dectví hrÛzy i lásky. Kruté, neúprosné, prorocké a naprosto pravdivé.“

Elizabeth Wein, autorka bestselleru Krycí jméno Verity

TONY PARSONS
Spolek katÛ

cca 359 Kã • kód 4499
ISBN 978-80-243-8632-4

SVùTOV¯ BESTSELLER

Za horkých letních večerů londýnské ulice brázdí
skupina samozvaných katů, která unáší zločince
a popravuje je oběšením. K smrti je tak odsouzen
člen gangu, který zneužíval nevinné mladé dívky,
bohatý bankéř, který přejel malého chlapce a ujel,
a kazatel, který hlásá nenávist a opěvuje smrt brit-
ských vojáků.
Počet mrtvých roste a v rozpálených ulicích
Londýna narůstají nepokoje. Detektiv konstábl
Max Wolfe se pouští do pátrání po skupině vrahů,
které velká část veřejnosti považuje za hrdiny. 
Při vyšetřování však odhalí, že touha po pomstě
začíná nedaleko prahu domova…

TONY PARSONS
#Smrt v‰em prasatÛm
339 Kã • kód 4457
ISBN 978-80-243-8057-5

TONY PARSONS
Na poráÏku
319 Kã • kód 4488
ISBN 978-80-243-8303-3

Tituly jiÏ v prodeji
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Celou noc čeká anděla
čeká že přijde sepsat jeho při
věří že anděl uvěří

Andělé zatím
(přišli tři)
váhají venku u dveří
a vymýšlejí práh

Jedna z nejkrásnějších básnických sbírek dvacátého
století od jednoho z nejvýznamnějších českých básní-
ků, jehož knihy byly přeloženy do mnoha jazyků.

MIMO EDICE
JAN SKÁCEL
Kdo pije potmû víno

cca 259 Kã • kód 8111
ISBN 978-80-243-8636-2Obálku pfiipravujeme

Poezie, která se má číst dětem, aby lépe spaly.
Obsahuje napínavé, dobrodružné a zábavné příběhy
pro děti, např. Uspávanka s vosou, která píchla
Viktorii, Uspávanka s plavčíkem a velrybou,
Uspávanka s loupežníky a nebojácným chlapcem, atd.
Najdeme tu nově zpracované pohádkové motivy
o ovečkách jdoucích přes lávku, o popelčině oříšku,
o hloupých kocourech a chytré myši, ale i krásnou
parafrázi na klasickou básničku o studánce v lese.
Verše jsou doplněny líbeznými ilustracemi výtvarnice
Zdenky Gelnarové.

MIMO EDICE

JAN SKÁCEL
Uspávanky

269 Kã • kód 8095
ISBN 978-80-243-8063-6
Titul jiÏ v prodeji

A kdyÏ se ti nechce spát,

budem ovce poãítat,

‰ly pfies lávku,

pod ní kámen,

v dlouhé fiadû za beranem.

ROMÁN
ALENA JAKOUBKOVÁ
ManÏel do domu…
hÛl do ruky

Ariana prožívá ne zrovna šťastné dětství, ale namísto
aby ji hádky a divoké scény rodičů od manželství odra-
dily, od dětství sní o tom, že ona bude žít jinak. Předsta -
vuje si, že pro ni přijede princ na bílém koni, který jí
koupí dům snů a budou mít spolu dětí jako smetí…
Všechny ty sny mají za cíl jediné – rychle se vdát, aby
unikla z rodičovského domu, a to možná co nejdál.
Princ přijede, svatba je veliká. A jak už to bývá, po
svatbě přichází realita. Arianin manžel je žokej,
a právě dostal nabídku, aby jezdil pro zámožného cho-
vatele koní na anglickém venkově...

cca 269 Kã • kód 5241
ISBN 978-80-243-8635-5

HISTORICKÉ KR IMI
JAN BAUER
O trÛn i o Ïivot

Pod společným názvem vycházejí v novém vydání dva
historické romány Smrt na jazyku a K výšinám císařské-
ho trůnu. Znovu se v nich setkáváme s agentem Karla IV.
dominikánem Pavlem. První román začíná příchodem
uprchlého římského tribuna Coly di Rienzo, kde chce
získat právě Karla IV. pro podporu zamýšleného obno-
vení slávy Říma a sjednocení Itálie. Římského a české-
ho krále tato myšlenka láká a na jedné válečné výpravě
se nečekaně rozhodne vydat se inkognito jen s několika
průvodci právě do Itálie. Druhý román nás zavádí do
roku 1354, kdy hodlá římský a český král Karel IV.
završit svou politickou kariéru korunovací císařem.

cca 349 Kã • kód 7293
ISBN 978-80-243-8634-8
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BESTSELLER
ANN GRANGER
Kofieny zla

V lese v západní Anglii se objeví tělo Carla Finche s prostřelenou
hlavou a vypadá to jako jasná sebevražda. Ale policie brzy zjišťuje,
že přijít tomuto případu na kloub nebude vůbec jednoduché. Výpo -
vědi svědků se rozcházejí, a jakmile si Ian Carter a inspektorka Jess
Campbellová na případ posvítí, začíná být jasné, že na mrtvého
muže měl spadeno nejeden člen místní komunity...

cca 329 Kã • kód 4496
ISBN 978-80-243-8640-9

Tituly jiÏ v prodeji
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ARNALDUR INDRIÐASON
Jezero

V jezeře jižně od Reykjavíku byla nalezena mrtvola. Vodní hladina
po zemětřesení výrazně poklesla a odhalila lidskou kostru
připoutanou k ruské vysílačce. Přirozená příčina smrti je vyloučena.
Zbavil se někdo tímto způsobem ruského špiona? Erlendur,
Elínborg a Sigurdur Óli z reykjavícké kriminálky jsou pověřeni
vyřešením případu. Jejich vyšetřování vede do poválečného Lipska,
kde začal tragický příběh lásky, smrti a vypočítavé brutality...

cca 349 Kã • kód 4502
ISBN 978-80-243-8639-3

BESTSELLER

B ¤ E Z EN

âESKÁ DETEKT IVKA
EVA KAâÍRKOVÁ
Nenechám tû odejít

David Braun poznal mnoho zemí a vždycky vyhledá-
val dobrodružnou a nebezpečnou práci. Když se po
letech v emigraci vrací domů do Prahy, přijme nabídku
na delikátní pátrání. I když jeho první případ nedopadl
nejlépe, velmi rychle pochopí, že v Praze má detektiv
o práci vždy postaráno.
David je brzy zatažen do bezohledného boje o majetek
a o moc a často musí dát v sázku doslova vlastní život.
Touha odhalit pravdu je však silnější než strach…

cca 289 Kã • kód 4501
ISBN 978-80-243-8638-6

âESKÁ DETEKT IVKA
ROMAN CÍLEK
Smrt Trojského konû

Výstřel se v uzavřeném prostoru ozval s dunivou ozvě-
nou. A pak, jen o chvíli později, zazněl mužský výkřik:
„Ne, proboha, to ne…!“
Úryvek z titulní povídky v nové knize Romana Cílka
znovu dokazuje, v čem je jeho již mnohokrát osvědčená
tvůrčí síla. Autor svá dramatická, psychologicky laděná
a nevšedními motivy poznamenaná vyprávění dokáže
umístit stejně tak do nejvšednějších zákoutí naší dnešní
reality, jako i tam, kde můžeme hovořit o „velkém
světě“. Zkušenosti zralého autora literatury faktu
i mnoha detektivek, který procestoval kus světa, jsou
mu při tom nápomocny.

cca 259 Kã • kód 4500
ISBN 978-80-243-8637-9
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Ve volném pokračování románu „Smrt budějovického
hejtmana“ se Jeroným, hlavní hrdina příběhu, po smrti
svého kmotra Kašpara Teindlesera vydává roku 1631
z Českých Budějovic na pouť do Svaté země. Během
dobrodružství, o která tam není nouze, mu zachrání
život krajan, s nímž naváže přátelství a s nímž se po
návratu nechá naverbovat do armády Albrechta
z Valdštejna. Ve vojenském ležení u Norimberku chce
Jeroným v srpnu 1632 využít příležitosti setkat se tváří
v tvář s intrikánem Pavlem Michnou z Vacínova, který
mu před lety ve Vídni způsobil mnohé nesnáze...

HISTORICKÉ KR IMI

TOMÁ· STERNECK
âas krkavãích hodÛ

cca 299 Kã • kód 7290
ISBN 978-80-243-8643-0

Králi ve stínu jsou myšleni panovníci Vladislav a Ludvík
z rodu Jagellonců. Román líčí jejich životní osudy,
vypráví např. o stavbě Vladislavského sálu v Praze na
Hradčanech, ale i o Vladislavově netradičním přístupu
k výběru manželek. Ludvík Jagellonský vystupuje
v románu jako rytíř bezmoci, jehož počínání nutně vedlo
k porážce od Turků v bitvě u Moháče. Autor barvitě
vypráví i o životech dalších postav, např. stavitele
Benedikta Rejta, syna Jiřího z Poděbrad Hynka i uher-
ského krále Matyáše.

HISTORICK¯ ROMÁN

ZDENùK GRMOLEC
Králové ve stínu

cca 279 Kã • kód 7294
ISBN 978-80-243-8642-3
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LEYLAH ATTAR
53 dopisÛ pro moji lásku

cca 349 Kã • kód 5242
ISBN 978-80-243-8641-6

SVùTOV¯ BESTSELLER

Tohle není typická romance. Není černobílá. Linie
se protínají. Zdi se bortí. To dobré se mění na
špatné. A to špatné se mění na velmi, velmi dobré.
Shayda Hijaziová – dokonalá manželka, dokonalá
matka, dokonalá dcera. Třicet pět let hrála podle
pravidel, polykala tajemství, pohřbívala sny
a dělala všechno pro to, aby držela rodinu pohro-
madě. Shaydu Hijaziovou čeká setkání s tou jedi-
nou věcí, která to celé může rozbít, s tou jedinou
věcí, která jí vždycky byla odepřena – s láskou.
Troy Heathgate – nezkrotný, vzrušující, nebezpeč-
ný. Muž, který si dělá přesně to, co chce. Život se
sklání před jeho přáním. Dokud se nesetká s něčím,
kvůli čemu by se všeho vzdal, ale nemůže to mít.
Narodili se ve stejný den v opačných koutech
světa, ale jejich cesty se protnou. A nic už není
jako dřív.

LEYLAH ATTAR
Papírová labuÈ
319 Kã • kód 8092
ISBN 978-80-243-7646-2

LEYLAH ATTAR
Mlhy Serengeti
339 Kã • kód 5231
ISBN 978-80-243-8309-5

Tituly jiÏ v prodeji
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53 dopisÛ pro moji lásku je divoce smyslná, dojemná jízda tfiemi desetiletími aÏ do
jádra ohromné zakázané lásky, která vzdoruje celému svûtu – je to podrobné zkou-
mání lásky, vûrnosti, vá‰nû, zrady a lidské cesty za nadûjí, ‰tûstím a vykoupením.
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Martinu Vaňkovou všichni znají jako hodnou holku ze
slušné rodiny, která by jen tak z domova neodešla.
Proto je její zmizení pouhý týden po oslavě sedmnác-
tých narozenin pro všechny šokem. Začíná pátrání
a jednou ze stop je sám vyšetřovatel Pavel Matouš
z pražské kriminálky, který s Martinou strávil poslední
večer. Co se však stalo, si nepamatuje. Až když je
nalezeno mrtvé tělo její kamarádky, začíná se Matouš
pomalu rozpomínat. Postupně se vynořují další důkazy
a on si není jistý, zda tento případ nebude znamenat
konec jeho kariéry.

âESKÁ DETEKT IVKA

JITKA LUDVÍKOVÁ
Sedmnáctka

cca 299 Kã • kód 4503
ISBN 978-80-243-8647-8

Když před lety písecký emeritní kriminalista Ladislav
Beran zjistil, že i ve městě nad Otavou od 1. ledna 1928
působila četnická pátrací stanice, vydal se do Prácheň -
ského muzea, ponořil se do zdejších archivů a dobové-
ho tisku a začal vyhledávat případy, které četnická 
pátračka až do roku 1939 vyšetřovala. Už názvy poví-
dek Podezřelý voňavý anonym, Písecká galerka na
lopatkách, Sloní paměť, Nebezpečný moták z Pankráce,
Smrt dobře utajené bokovky a další slibují napínavé
a pohodové čtení, okořeněné humorem.

âESKÁ DETEKT IVKA

LADISLAV BERAN
Velk˘ pitaval
mûsta Písku

cca 289 Kã • kód 4504
ISBN 978-80-243-8646-1

DU B EN
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Co se stane, když dostanete darem zavěšenou pizzu?
Zjistíte, že na vás někdo myslí a chce vám udělat
radost, i když vůbec netušíte, kdo vám ji objednal. 
Že, i když se vám nedaří ve vztahu, v práci, máte pod-
lomené zdraví, nejste v tom sami a třeba vám taková
darovaná pizza změní život, protože lidé kolem sebe
chodí a jejich osudy se dotýkají. Provází je láska,
nenávist, přátelství, tolerance, smutek, veselí, pocti-
vost, zákeřnost, smůla i štěstí. A toto jsou jejich příbě-
hy... v jednom městě, v jedné čtvrti, v jednom domě...

ROMÁN

VÍTùZSLAV JARE·
Zavû‰ená pizza

cca 299 Kã • kód 8113
ISBN 978-80-243-8645-4

Fejetony a povídky ze školního prostředí z pera spisova-
telky a scenáristky Nadi Horákové, učitelky s třicetiletou
praxí, nejsou jen abstraktním povídáním. Trefné postřehy
ze školní praxe a příběhy učitelů a žáků pobaví a prozra-
dí s milou nadsázkou i to, co obvykle zůstává mezi čtyř-
mi stěnami tříd, kabinetů a sboroven většinou proto, že
kouzlo okamžiku je nesnadno zachytitelné.

MIMO EDICE

NAëA HORÁKOVÁ
Tajnosti sborovny

cca 279 Kã • kód 8112
ISBN 978-80-243-8644-7
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Pro sepsání čtivého a věrného obrazu osudů severočeské-
ho sklářského rodu má autor dobré předpoklady, neboť
v tomto kraji žije a důvěrně ho zná. Navíc část svého živo-
ta věnoval rukodělné výrobě skla, řídil sklárnu v Polevsku
u Nového Boru, později pak sklárnu Královská huť
v Doksech, která se specializovala na produkci kopií his-
torického skla. Je autorem dvou publikací, které se věnují
dějinám českého sklářství a sklářským technologiím. 

O svém záměru prozradil: „Přípravné práce beru opravdu
vážně, protože bych chtěl vykouzlit zapomenutý svět severočeských sklářů co nejvěrněji. Rod
Heřmanů je samozřejmě fiktivní. I kdybych chtěl, osudy několika generací reálných sklářských
rodů se nedají v pramenech vysledovat s takovými podrobnostmi, aby bylo možno jejich bio-
grafii napsat. Do životních osudů Heřmanů proto promítám skutečné příběhy různých lidí té
doby. Snažím se ovšem, aby se děj odehrával v naprosto věrných kulisách. Podle dobových
topografií popisuji krajinu i sídla, oděvy, zvyky, fungování úřadů. A stejně tak co nejvěrněji
popisuji vzhled tehdejších sklářských hutí, výrobu i pracovní podmínky sklářů. Nejde mi však
jen o kulisy. Díky Jiráskovi a komunistické ideologii většina lidí věří, že 18. století bylo dobou
„temna“, velikého úpadku českých zemí. Není to pravda. Lidé se museli samozřejmě vyrovná-
vat s řadou ekonomických i sociálních problémů, ale kdy nemusí? Chci popsat zvláštní étos té
doby, kdy měli lidé svou víru, nadšení a optimismus, protože mizela omezující feudální privi-
legia, rozvíjelo se manufakturní podnikání a oni začínali chápat, že štěstí drží ve vlastních
rukách. Rvali se o své místo na slunci a učili se žít jinak než kdysi.“

VLASTIMIL VONDRU·KA
Kfii‰Èálov˘ klíã
Falknovská huÈ

cca 419 Kã • kód 7296
ISBN 978-80-243-8648-5

âESK¯ BESTSELLER

Nová historická sága Vlastimila Vondrušky se
odehrává v době od třicetileté války až do revo-
lučního roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství
jako poslední bašta feudalismu. Rozsáhlá šesti-
dílná kronika vypráví o osudech sklářského rodu
Heřmanů na pozadí života v severních Čechách,
které prošly na konci feudalismu nebývalým
hospodářským vzestupem a později stejně rych-
lým úpadkem. Název „Křišťálový klíč“ symboli-
zuje rodinné tajemství, které se v rodu Heřmanů
předává z generace na generaci, současně je
kopec Klíč dominantou Nového Boru.

Roku 1690 přichází do severních Čech ze Šuma-
vy mladý Leopold Heřman se svým otcem
Ignácem, který se stává huťmistrem v Křížové
huti ve Svoru. I když starý Ignác nemá mnoho
peněz, vlastní veliké bohatství – zná způsob, jak
tavit průzračné křišťálové sklo. A své tajemství
si úzkostlivě chrání. Dostane se do ostrého sporu
s majitelem hutě a nakonec ji musí opustit.
Vzápětí uzavře dohodu s majitelem nedaleké
sklářské hutě ve Falknově, jemuž tajemství pro-
zradí, ovšem za podmínky, že si syn Leopold
vezme za manželku jeho dceru Marii a s ní získá
vlastnický podíl ve sklárně.

28

Vlastimil Vondruška po absolvování FF UK
působil v Česko slovenské akademii věd
a v Národním muzeu. S manželkou Alenou
(rovněž publicistkou a spisovatelkou) založil
sklárnu Královská huť v Doksech. V současné
době se věnuje výhradně literatuře a publicistice.
Je autorem mimořádně úspěšných historic kých
románů, z nichž některé vyšly též v zahraničí,
vědeckých a populárně naučných knih, knih

pro děti i divadelních her. Napsal rovněž scénář
k filmu Jménem krále. Několikrát obdržel
Cenu čtenářů nakladatelství MOBA, dále
získal např. Zlatou stuhu IBBY či cenu ČESKÝ
BESTSELLER. V roce 2017 mu prezident
republiky udělil státní vyznamenání Medaili
Za zásluhy. V posledních letech je podle statis-
tik Národní knihovny nejčtenějším českým
autorem.

KV ù T EN

Nová historická sága Vlastimila Vondru‰ky
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cca 369 Kã
kód 4505
ISBN 978-80-243-8650-8

R. VOOSEN, K. S. DANIELSSON
Archandûl

Ingrid Nyströmová a Stina Forssová narazí na
nesrovnalosti ve starém případu, který se týkal
sebevraždy mladého muže. Tento muž byl na
počátku devadesátých let hlavním podezřelým
z jednoho z nejkrutějších zločinů ve Švédsku,
v němž bylo zabito šest mladých lidí, členů sku-
piny Heavy Metal Band. Vyšetřování zavádí obě
dvě rozdílné ženy do hlubin subkultury, na hrani-
ci mezi vírou a fanatickou religiozitou, ze zasně-
ženého Smålandu na rozeklaném západním
pobřeží do temných důlních šachet Kiruny
v severním Švédsku, v nichž se těží železná ruda.
Když je v blízkosti Växjö zapálen středověký
kostel a jeden z kolegů, kteří se podílejí na vyšet-
řování, je těžce zraněn, uvědomí si obě ženy, že
tento případ není ještě zdaleka vyřešen...

Jasná volba pro milovníky severského krimi

SEVERSKÉ KR IMI

Tituly jiÏ v prodeji

THOMAS MCCONNELL
Dfievûn˘ král

NeÏ roztál sníh, v‰e se zmûnilo, pro nûho, pro celou zem

cca 399 Kã • kód 8114
ISBN 978-80-243-8649-2

ROMÁN

Zpočátku to není tolik vidět. Pochopit nepřijatel-
nost každodenní okupační reality chvíli trvá.
Viktor Trn, přestože přišel o místo profesora his-
torie, chce zůstat optimistou. Snaží se pro svou
rodinu uchovat ze svobodného života i to málo,
co ještě může. Do jejich malého bytu však z rádia
znějí stále horší zprávy o tom, jak Evropa ustupu-
je Německu. Přátelé jsou zatýkáni, v místní škole
je oběšeno několik mužů. Trn musí ochránit
svého malého syna, zároveň ale dobře ví, jak
může být útěk z jejich vlasti nebezpečný. Teprve
když začnou nálety, je Viktor Trn, nenápadný
pacifista, donucen k volbě: buď se stáhne do
rodinného zázemí, zatím ještě bezpečného, ale
stále více ohroženého, anebo se připojí k odboji.
Nakonec se Trn ocitá sevřený mezi dvěma obrov-
skými armádami, nacistickou a sovětskou, a musí
se rozhodnout, jak zachrání všechny, které miluje.

„V jednom místû tohoto pÛsobivého románu o âeskoslovensku za druhé svûtové války
kdosi Viktoru Trnovi, skromnému profesoru historie, fiíká: ,Musí‰ prostû dál uãit histo-
rii.‘ A pfiesnû to dûlá také Thomas McConnell prostfiednictvím pfiíbûhu muÏe, kter˘ je
vydán napospas nejvût‰í tragédii svûtov˘ch dûjin. Pfieãtûte si tuto knihu. Stejnû jako his-
torie, kterou odhaluje, vám uvízne v pamûti.“ Peter Golden

„Thomas McConnell ve své knize Ïivû vykresluje temnou ironii dûjin, ãtenáfi v ní v‰ak
najde i soucit, lidskou slu‰nost a odvahu. Excelentní román!“ Ron Rash
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cca 299 Kã
kód 7297
ISBN 978-80-243-8652-2

FRANTI·EK NIEDL
Pach krve

Píše se rok 1316. Boj o moc v Čechách neustává
a ani uvěznění Jindřicha z Lipé na Týřově situaci
nevyřešilo. Poměr sil se stále přeskupuje. Tu je
silnější strana královská, tu strana Jindřicha
z Lipé a král Jan Lucemburský je nucen opět
povolat do Čech svoje rádce a podporovatele nej-
věrnější, arcibiskupy a říšské kurfiřty Petra
z Aspeltu a Balduina Lucemburského. Ti skuteč-
ně přijíždějí v čele těžkooděnců, ale pokud si Jan
myslel, že mu pomohou protivnou stranu jednou
provždy zlomit, musel být zklamán. I vzhledem
k situaci v říši, kdy proti sobě stáli dva římští krá-
lové, z nichž se každý snažil získat moc na svoji
stranu, nebylo možné riskovat v případě neúspě-
chu ohrožení lucemburské moci. Je nad slunce
jasné, že České království nečekají klidné časy.

Barvit˘ a strhující historick˘ román

HISTORICK¯ ROMÁN

Doporuãujeme

KV ù T EN
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JOHAN THEORIN
Bitva o Salajak

Pro v‰echny fanou‰ky kultovní Hry o trÛny

cca 299 Kã • kód 8115
ISBN 978-80-243-8651-5

FANTASY

Na dalekém severu Skandinávie, hluboko pod
horou Salajak, spí ve velké jeskyni Had Midgard.
Nad ním se ve své pevnosti probouzí z dlouhého
zimního spánku starověký národ tlachalů. Ristin,
člen okřídlené elitní jednotky zvané tlachalské
bánší, přelétá ledový vrchol hory Salajak, aby při-
vítal vojáky, kteří se vracejí z lidského světa 
s masem… čerstvým masem.
Nepřátelé na severu se probouzejí a tři mladí bra-
tři plánují útěk ze své farmy na jihu Švédska. Dali
si za cíl přidat se k armádě složené z lidí a pad-
lých elfů, která pochoduje na sever, aby zastavila
tlachaly a zvěrstva, co páchají. Prostřední ze tří
bratrů Egirových, Niklis, se chce stát lotrem
a nejstarší Samuel sní o tom, že se stane rytířem.
Nejmladší bratr Jöran by se radši vrátil domů
dřív, než si pro všechny tři přijde Smrt.
Lovida Georgsdotterová, dcera lorda z Frösönu,
který armádu svolal, našla v jezeře Storsjön skry-
tou zbraň. V hlubokých vodách žije smrtící vodní
had, dlouhý jako klikatící se řeka, který Lovisu
poslouchá a objeví se vždy, jakmile dívka zatrou-
bí na svůj březový roh.
Armáda pochodující na sever se stane středobo-
dem, ve kterém se stýkají a proplétají osudy
všech zúčastněných, jen aby pak pod horou
Salajak byla stržena do bezedné propasti, známé
jako Jarmaland. V jejích temných ledových 
hlubinách, kde vládne bohyně podsvětí Hel, se
skrývá tajemství staré jako čas sám a čeká na
dobrodruha, který ho odhalí.

Skandinávie, stfiedovûk; doba, kdy války a morové epidemie byly stejnû skuteãné
jako víly a trollové. Theorinovi se podafiilo vytvofiit pfiíbûh, v nûmÏ se stírají hrani-
ce mezi m˘tem a historií. Proslul˘ ‰védsk˘ autor nabízí ãtenáfii vskutku jedineãnou
fantasy ságu.

3032

KV ù T EN



KV ù T EN

Na podkrušnohorské město Klášterec padl stín strachu.
Jeho obyvatelé netuší, koho z nich si vybere vrah,
který za sebou zanechává zohavená těla. Poručík Petr
Beránek, tentokrát s novým kolegou Jaroslavem
Vránou, stojí před složitým úkolem – dopadnout
nebezpečného psychopata co nejdříve. Pomoci se jim
snaží i jejich bývalá kolegyně Šárka Karafiátová, toho
času na mateřské dovolené, a samozřejmě do případu
opět zasahuje i její manžel, místní výtvarník Ctirad...

âESKÁ DETEKT IVKA
LUDùK KUBÁT
Symfonie smrti

cca 259 Kã • kód 4507
ISBN 978-80-243-8656-0

Příběh začíná na Brněnské přehradě na lodi Stuttgart,
kde Berka navštíví jejího kapitána, svého dlouholetého
přítele. Cesta plyne zdánlivě bez problémů. Jenže na
konečné zastávce oba kamarádi zjistí, že jediný cestující,
který se spolu s nimi vyskytoval na horní palubě lodi, už
není mezi živými. Když profesorka Motlová při pitvě
objeví vpich jehly v mužových zádech, případ si přebíra-
jí detektivové z brněnské mordparty. Berka však už na
lodi dotyčného cestujícího poznal. Jednalo se o muže,
který pracoval před časem také jako šéf oddělení pro
styk s veřejností miliardáře Klementa Chládka, součas-
ného premiéra...

âESKÁ DETEKT IVKA
STANISLAV âE·KA
Smrt ve Stuttgartu

cca 259 Kã • kód 4506
ISBN 978-80-243-8655-3
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Král Václav IV. se dostal do vážných sporů s arcibisku-
pem Janem z Jenštejna. Jejich výsledkem bylo umučení
arcibiskupského generálního vikáře Jana z Pomuku
a arcibiskupův útěk z Čech. Aby Václav upevnil svoje
postavení vůči všemocné církvi, podporuje šíření spisů
anglického církevního kritika Johna Wiclefa a se svými
nejvěrnějšími zakládá společenství Bratrstvo obruče
a kladiva. Formálně je toto bratrstvo založeno pro zbudo-
vání kaple Božího těla na Dobytčím trhu na Novém
Městě pražském. Zároveň má ovšem jeden zásadní tajný
úkol – rozložit katolickou církev v Čechách. A tomu
podřizuje vše...

HISTORICKÉ KR IMI
JAN BAUER
Spiklenci obruãe a kladiva

cca 279 Kã • kód 7299
ISBN 978-80-243-8654-6

Život se obvykle ubírá úplně jinými cestami, než jak si
ho člověk vysní… O tom se přesvědčí i hrdinka románu
známé spisovatelky Jany Klimečkové. Má konkrétní
představy o svém životě, má odpovídající vzdělání,
věno, stává se majitelkou obchodu s látkami… zkrátka
typická představitelka úspěšné mladé dámy z vyšších
společenských kruhů druhé poloviny 19. století.
Její osud se ale vyvíjí jinak, než si představovala.
Nehodlá být jen příštěpkem svého muže. Manželství ji
nenaplňuje tak, jak očekávala, proto využije jak svůj
vzhled, tak společenský šarm a inteligenci a prožívá
romantická milostná dobrodružství...

HISTORICK¯ ROMÁN
JANA KLIMEâKOVÁ
Pod Zelenou bránou

cca 319 Kã • kód 5243
ISBN 978-80-243-8653-9

K V ù T EN
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ROMÁN

JANA BENKOVÁ
Musíme zÛstat spolu

Simona pracuje jako novinářka v časopise pro ženy, roz-
hodně však není ženou, která by se spokojila s běžnými
tématy. Spíš by se dalo říct, že má štěstí na události,
které jí dokáží doslova obrátit život naruby. Když pátrala
po unesených modelkách, nestihla vlastní svatbu.
V tomto příběhu však už Simonin sňatek s milovaným
Oliverem neohrožuje nic, tedy až na pár drobností, jako
je třeba záměna svatebních šatů či její vztah k Danielovi,
který bydlí o patro výš. A také její práce – připravuje
totiž článek o záhadném mizení uprchlíků… Pátrání,
které rozbíhá, vyvolá skandál, Simona se navíc nebojí
hledat pravdu ani na těch nejvyšších místech...

cca 279 Kã • kód 5244
ISBN 978-80-243-8659-1

HISTORICKÉ KR IMI

Nové vydání dvou historických detektivek Číše jedu
pro krále a Císařova poslední vůle. Na večeři u krále
Václava IV. byl otráven bavorský vévoda Fridrich. Zdá
se, že nešťastnou náhodou vypil číši vína s jedem, která
byla určena pro samotného panovníka. A tak jsou na
Pražský hrad pozváni novoměstský rychtář Jakub
Protiva z Protivce a jeho přítel mnich Blasius, aby zjis-
tili, kdo se pokusil krále zavraždit. V druhé knize se
Václav IV. ocitne v nebezpečí trochu jiného druhu.
Pražský arcibiskup Jan z Jenštejna má v držení poslední
vůli císaře Karla IV., podle níž měl být na český trůn
povolán císařský levoboček Jindřich...

cca 349 Kã • kód 7298
ISBN 978-80-243-8658-4

JAN BAUER
Král má starosti

37

cca 399 Kã
kód 4508
ISBN 978-80-243-8657-7

MICHAEL ROBOTHAM
Vykrvácet

Když se Sienna Hegartyová, problémová kama-
rádka dcery Joea O’Loughlina, objeví u dveří
jeho domu v šoku, neschopná říct, co se stalo,
a celá od krve, Joe si slíbí, že odhalí temná tajem-
ství, která se její mysl rozhodla pohřbít. U Sienny
doma policie objeví zásadní díl celé skládačky:
mrtvolu jejího otce, bývalého policisty.
Testy potvrdí, že krev, kterou na sobě Sienna
má, patří panu Hegartymu. Dívka tvrdí, že si
nic nepamatuje, ale vyšetřovatelé se soustředí
právě na ni. O’Loughlin cítí, že se se Siennou
děje ještě něco. Možná je to jen v její hlavě.
Anebo je to skutečné. Někdo skutečný. Někdo
schopný spáchat tu nejodpornější a nejpříšerněj-
ší vraždu vůbec, někdo, kdo se nebude bát vraž-
dit znovu…

Jasná volba pro milovníky dobr˘ch thrillerÛ

SVùTOV¯ BESTSELLER

â E RV EN

Tituly jiÏ v prodeji
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Nakladatelství MOBA, Koli‰tû 13a, 602 00 Brno 

tel.: 541 126 059, 604 262 112, SMS 604 262 112

e-mail: moba@mobaknihy.cz

www.mobaknihy.cz

www.facebook.com/moba.cz

KniÏní tituly z nakladatelství MOBA v elektronické verzi (e-knihy) si
mÛÏete objednat online 24 hodin dennû  7 dní v t˘dnu u na‰ich partnerÛ:

� PALMKNIHY www.palmknihy.cz

� eReading www.ereading.cz

� KOSMAS www.kosmas.cz

� ALZA www.alza.cz

� eBUX www.ebux.cz

� KNIHCENTRUM www.knihcentrum.cz

� Martinus www.martinus.cz nebo www.martinus.sk

E-knihy z nakladatelství MOBA mÛÏete ãíst ve va‰em poãítaãi ãi tabletu, na v‰ech
dostupn˘ch ãteãkách elektronick˘ch knih a chytr˘ch telefonech s operaãním systémem
Android, Windows Mobile a iOS.
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âESKÁ DETEKT IVKA

Z. SALIVAROVÁ, J. ·KVORECK¯
Setkání v Bílé dámû,
s vraÏdou

V luxusním hotelu u Stříbrného jezera hluboko
v kanadských lesích dojde k vraždě. Obětí je dáma,
které se v loterii podařilo vyhrát několik milionů.
Motiv zločinu je tedy jasný. Nebo není? Jako v před-
chozích knihách, defiluje i v tomto románu galerie
postav a postaviček, jejichž proplétající se osudy se
odvíjejí v rychlém sledu, tentokrát na pozadí divoké
kanadské přírody a viktoriánského hotelu u jezera.
Dohromady vytvářejí atmosféru nabitou tajemstvím
a komedií, stejně jako v předchozích detektivních pří-
bězích z dílny slavné autorské dvojice.

cca 269 Kã • kód 4509
ISBN 978-80-243-8661-4

âESKÁ DETEKT IVKA

Lada Nevrtalová přijíždí do malé moravské vesnice, aby
převzala jako dědictví starou vilu po své pratetě Anně.
Dům na samotě je však velmi nevhodné obydlí pro mla-
dou dívku, zvláště když v jeho blízkosti leží opuštěný
hřbitov opředený podivnou historií. Lada se brzy pře-
svědčí o tom, že pověry mají na vesnici stále pevné koře-
ny a že na nich opravdu může něco být. Velmi podivné,
téměř hororové události, které se kolem Lady dějí, vyústí
ve vraždu a zdá se, že v ohrožení života je i ona sama.
Ovšem najdou se hned tři mužní ochránci, kteří by jí rádi
poskytli pomocnou ruku. Lada se ocitá před zásadní
životní otázkou, komu věnuje svou důvěru.

cca 269 Kã • kód 4511
ISBN 978-80-243-8660-7

NAëA HORÁKOVÁ
Hrob tfiinácté panny




