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399 Kã • kód 8134
ISBN 978-80-243-9449-7
Titul jiÏ v prodeji

David Suchet je už padesát let stáli-
cí na britských divadelních prknech
i ve filmech. Zahrál si jak v Shake -
spearovi, tak v Oscaru Wildeovi,
ztvárnil Freuda i Poirota, hrál v seriá -
lech Oppenheimer i Pán času, obje-
vil se ve hrách Harolda Pintera
i Terence Rattigana...
Po celou dobu své působivé kariéry
měl tento mimořádný herec po ruce
fotoaparát a snažil se zachytit a zdo-
kumentovat svůj život. V knize
Za objektivem, fascinujícím příběhu
jednoho pozoruhodného života, se
prolíná autobiografie plná moudrých
a poutavých textů s úžasně sugestiv-
ními fotografiemi. Suchet vypráví
o svém dětství v Londýně, o své
lásce k tomuto městu, o svých židov-
ských kořenech a o tom, jak ovlivni-
ly jeho kariéru, o důležitosti své víry,
o své lásce k focení a k hudbě.
A samozřejmě také o svém herectví.

DAVID SUCHET

Za objektivem
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Jsou to tak trochu jiné memoáry, které pfiedstavují

Davida Sucheta tak, jak jste ho je‰tû nikdy nevidûli – zpoza

objektivu. Podmanivá fotografická cesta Ïivotem

tajemné britské hvûzdy.

„Tuhle knihu jsem nepsal, ale namluvil. (…) Pfiemítal jsem o rÛzn˘ch
oblastech Ïivota, tak jak to v knize naleznete. V‰echno, co tam stojí,
jsem vyprávûl a doufal, Ïe díky tomu kniha vyzní tak, jako bych s vámi
hovofiil.“

David Suchet v rozhovoru pro Právo
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Doporuãujeme

449 Kã • kód 7322
ISBN 978-80-243-9203-5
Titul jiÏ v prodeji

Ian Graham, slavný válečný korespon-
dent, se po druhé světové válce rozhodne
pátrat po zločincích, kterým se podařilo
uprchnout před spravedlností. Cílem jeho
pátrání je především žena, jíž se říkalo
Lovkyně. Tato chladnokrevná vražedkyně
měla na svědomí životy mnoha polských
uprchlíků, včetně dětí.
Po čase se Ian setkává s Ninou
Markovovou, poručicí sovětského letec-
tva, které se jako jediné podařilo přežít
střetnutí s obávanou nacistkou. Ian brzy
zjišťuje, že on i Nina mají dobrý důvod,
aby si s Lovkyní vyrovnali účty…

Touha po spravedlnosti sílí a z Lovkyně
se stává štvaná zvěř…

„Čtenáři, kteří rozečtou tento román,
by se měli rozloučit s plány na víkend.
Skvělá volba pro všechny, kdo hledají
strhující příběh...“

Library Journal

Doporuãujeme

KATE QUINN

Lovkynû

KATE QUINN

Alicina síÈ

Americká studentka vysoké školy Charlie St. Clairová má
malý problém. Podařilo se jí neplánovaně otěhotnět a teď
ji její francouzská maman vláčí na tajný zákrok do
Evropy. Jenže Charlie má jiný plán. Touží najít svoji 
ztracenou sestřenici, špionku Eve Gardinerovou...

399 Kã • kód 8106
ISBN 978-80-243-8329-3 • Titul jiÏ v prodeji
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359 Kã • kód 8128
ISBN 978-80-243-9431-2
Titul jiÏ v prodeji

Pokud jde o slasti a strasti na cestě
k dospělosti, novinářka a bývalá autorka
sloupku o randění v Sunday Times Dolly
Alderton viděla a vyzkoušela všechno. Ve
svých vzpomínkách živě vypráví o tom,
jak se zamilovala, jak hledala práci, jak
uspořádala naprosté fiasko v podobě
večírku na téma Rod Stewart, jak se
opila, jak se s ní rozcházeli, jak si uvědo-
mila, že jediný muž, na kterého se kdy
bude moct spolehnout, je Ivan z večerky
na rohu, a jak zjistila, že kamarádi tu pro
vás budou pořád, i po divokém nočním
tahu. Vše, co vím o lásce je o špatných
rande, o dobrých kamarádkách, a přede-
vším o tom, že k životu potřebujete jen
sami sebe a úplně to stačí.

Nezapomenutelná kniha Dolly Alderton
proplétá autorčiny příběhy se satirický-
mi postřehy, nejrůznějšími seznamy,
recepty a dalšími výstižnými popisky,
v nichž se pozná žena v každém věku. 

DOLLY ALDERTON

V‰e, co vím o lásce
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Mimofiádnû vtipná, místy dojemná a mezinárodnû úspû‰ná

kniha o dospívání, dozrávání a celé té spletité cestû, na níÏ

se uãíme o pfiátelství, práci, ztrátû i lásce.

Tohle je kníÏka o tom, jak si v Ïivotû najít své místo, jak se nebát poprosit
o pomoc a jak pfiijmout fakt, Ïe kaÏd˘ Ïijeme jinak a v jiném tempu. Je

psaná s vtipem, ironií a citem – je pfiesnû taková jako Dolly Alderton. BoÏí!

„Nedá mi to a musím to fiíct: V‰e, co vím o lásce je jako Sex ve mûstû pro
generaci mileniálÛ. A to myslím jako obrovskou pochvalu.“

RED



cca 319 Kã • kód 4580
ISBN 978-80-243-9460-2
Vyjde v únoru 2021

LISA BALLANTYNE

Malá lháfika
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Obžalovaný
Zatímco si Nick Dean užívá poklidný
večer se svojí rodinou, nemá nejmenší
tušení, že jedna z jeho studentek proti
němu právě vznesla obvinění ze zneuží-
vání. A tak mu nezbývá než bezmocně
pozorovat, jak se s bezprostředně hrozí-
cím zatčením všechno, co zná a miluje,
pomalu rozpadá na kousky…

Žalobce
Angela Furnessová se jednoho dne rozhod-
ne, že čeho je moc, toho je příliš – nenávidí
své rodiče, své kamarády, ale ze všeho nej-
víc nenávidí to, co se poslední dobou děje
ve škole. A tak udělá jedinou věc, která jí
zaručeně zajistí pozornost: zavolá policii.
Angela si však neuvědomuje, že šokující
příběh, který se chystá vyprávět, převrátí
její život vzhůru nohama…

Protože jakmile slova jednou vypustíte
z úst, už je nelze vzít zpět.

KaÏd˘ má nûjaké tajemství. A ani své nebliÏ‰í neznáme

dokonale. V poutavém pfiíbûhu dvou rodin rozdûlen˘ch 

tragickou zradou tato mimofiádná kniha názornû ilustruje,

jak tenká je hranice mezi vinou a nevinou…

„Napínav˘ psychologick˘ thriller se neúprosnû zamûfiuje na to, jak se
postavy vyrovnávají s hromadícím se stresem a prohlubujícími
se potíÏemi.“

Sunday Times

„Temné, inteligentní, napínavé.“
Saskia Sarginson



cca 439 Kã• kód 7347
ISBN 978-80-243-9751-1
Vyjde v dubnu 2021

V závěrečném dílu tetralogie se vrací
Falknovská huť částečně zpět do vlastnic-
tví rodu Heřmanů, ačkoli je to v časech,
kdy se severočeskému sklářství už nevede
zdaleka tak dobře jako dříve. 
Jednotliví členové rodu pokračují v tom,
co započali, a jak už to tak bývá, ne
všem se daří. Matyáš zůstává u svého
jarmarečního obchodování, zato plátenic-
tví se daří výtečně. Z toho profituje
Vilemína, která získává vliv na kamenic-
kém panství díky svému synovi, jehož
utajeným otcem je hrabě Kinský. Stejně
tak úspěšnou podnikatelkou je Pavlína,
která zbohatne na vojenských dodávkách
hlavní pušek, neboť smrtí císaře
Karla VI. začnou vleklé války o rakouské
dědictví. 

VLASTIMIL VONDRU·KA

Kfii‰Èálov˘ klíã
Hejnické pastorále
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Doporuãujeme

Kronika severoãeského rodu HefimanÛ se odehrává v období
od konce 17. století aÏ do nástupu Marie Terezie na trÛn
v polovinû 18. století.

Doporuãujeme



cca 349 Kã • kód 4597
ISBN 978-80-243-9760-3
Vyjde v kvûtnu 2021

Přestože ji nepřestává pronásledovat
hrůzná minulost, snaží se Gwen
Proctorová žít dál. Jejímu životu dává
navíc smysl jeden starý případ: jedná se
o záhadné zmizení mladého muže
v Tennessee, který je už tři roky nezvěst-
ný. Jeho matka Ruth Landryová žije od té
doby v nejistotě a strachu. A Gwen ji moc
dobře chápe. Ví totiž, jaké to je, když se
matka o své dítě bojí.
Bez zaváhání se tedy rozhodne zoufalé
ženě pomoci a ujímá se vyšetřování.
Jenže čím více se přibližuje pravdě, tím
více se ocitá v nebezpečí.
Ve městě, které před Gwen, jejím partne-
rem Samem i jejími dětmi uzavřelo brány,
není většího nepřítele, než je rodina
Belldeneových – zločinecká, mocná
a pomstychtivá.
Je Gwen při svém pátrání ochotna akcep-
tovat i ohrožení těch, které miluje nejvíc?
A kolik toho jedna malá rodina dokáže
vůbec unést?

RACHEL CAINE

Pod hladinou
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Doporuãujeme



Doporuãujeme

cca 319 Kã • kód 8139
ISBN 978-80-243-9766-5
Vyjde v ãervnu 2021

V prosinci roku 1926 Agatha Christie
zmizí. Její auto je nalezeno na břehu hlu-
boké, ponuré tůně. Kolem vozidla objeví
vyšetřovatelé jen pár stop pneumatik
a uvnitř odložený autorčin kožich – tato
skutečnost jim vzhledem k chladné zimní
noci připadá poněkud znepokojivá. Její
manžel ani dcera nemají tušení, kde by
mohla být, a tak celá Anglie rozpoutá
dosud nevídané pátrání.
O jedenáct dní později se paní Christie
objeví stejně záhadně, jako zmizela.
Tvrdí, že si nic nepamatuje, a nedokáže
vysvětlit, co posledních jedenáct dnů děla-
la a kde se po celou tu dobu nacházela.
Jakou roli hrál v celém případu spisova-
telčin nevěrný manžel a co zamlčoval
policejním vyšetřovatelům?

Autorka bestselleru Lady Clementine
odhaluje příběh záhadného jedenácti-
denního zmizení slavné autorky detek-
tivek Agathy Christie.

Doporuãujeme

MARIE BENEDICT

Tajemství paní Christie
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MARIE BENEDICT

Lady Clementine

Píše se září roku 1908 a Clementine Hozierová se vdává
za mladého, geniálního politika s progresivními názory:
Winstona Churchilla. Nejde však o tradiční spojení, neboť
Clementine stojí svému muži po boku nejen v manželství,
ale i v politice. Přesto tato ambiciózní žena touží po
něčem víc, touží vystoupit z manželova stínu...

399 Kã • kód 8132
ISBN 978-80-243-9451-0 • Titul jiÏ v prodeji



cca 449 Kã • kód 4582
ISBN 978-80-243-9707-8
Vyjde v dubnu 2021

Berlín, léto 1936. Uprostřed všeobecného
olympijského nadšení musí Gereon Rath
tajně vyšetřovat vraždu v olympijské ves-
nici. Vládci Německa se totiž obávají, že
hry sabotují komunisté. Rath o tom má
ovšem své pochybnosti a práci odvádí
spíše apaticky, zvlášť když má dost vlast-
ních problémů – stal se totiž hostitelem
amerických turistů a jeho manželka
Charly na protest odešla z domu.
V olympijské vesnici Rath posléze narazí
na kolegu s komunistickou minulostí,
který se také zdržoval na místě činu.
Zatímco je podezřelý vystaven brutálním
výslechům SS, dojde ke druhé vraždě.
Rath horečnatě pátrá, aby zabránil další-
mu vraždění, jenže nemá nejmenší tušení,
že rozsudek smrti byl již vynesen i nad
ním samotným…

Berlín třicátých let opět doslova ožívá
před čtenářovýma očima. Jedinečné
historické panorama a strhující krimi.

VOLKER KUTSCHER

Olympia

SVùTOV¯ BESTSELLER 10

O autorovi

Volker Kutscher se narodil
v roce 1962 ve městě Lindlar
v Severním Porýní-Vestfálsku,
dětství strávil v o něco větším
Wipperfürthu. Studoval něm -
činu, filozofii a historii na uni-
verzitách v Kolíně nad Rýnem
a Wuppertalu, a než napsal svůj
první detektivní román, praco -
val jako novinář. V současnosti
žije v Kolíně nad Rýnem
a kromě své vlastní tvorby se

věnuje i psaní scénářů pro tele-
vizi.
Kutscherova série kriminálních
případů komisaře Gereona
Ratha se stala světovým best-
sellerem a 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
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Berlín, konec léta 1935. Gereon Rath, povýšený na
vrchního komisaře, se musí zabývat případy, které
nikdo jiný nechce. Jde o Hermanna Göringa, který má
být vydírán, o tajné spisy, morfium a špinavou politiku.
O záhadnou dopravní nehodu, třebaže ho nadřízení
z tohoto vyšetřování chtějí odvolat. A také o muže,
s nímž už Rath nechtěl mít nikdy nic společného:
o krále podsvětí Johanna Marlowa... 

V‰echny uvedené tituly jsou jiÏ v prodeji

VOLKER KUTSCHER

Marlow



cca 329 Kã • kód 7342
ISBN 978-80-243-9737-5
Vyjde v únoru 2021

Poblíž Benešova u Ploučnice buduje pro
panovníka bratranec Marka z Vartem -
berka hrad Ostrý. Od počátku stavbu pro-
vázejí potíže, a proto Marek požádá
o pomoc svého švagra Oldřicha
z Chlumu. Jenže dříve, než se může
svých povinností ujmout, je v Benešově
zavražděn v noci rychtář a podle jeho
ženy to udělali tři bratři a jejich sestra,
kteří byli obviněni z lupičství a večer
předtím byli oběšeni v Děčíně. Jenže těla
oběšenců zmizela. Lidé jsou zastrašeni
a zvláště s královskými úřady nechce
nikdo mluvit. Proti Oldřichovi z Chlumu
se staví i vlivní příbuzní Hynka Berky
z Dubé, kteří ovládají statky v okolí. Zlo
jako by se vršilo a přibývají mrtví, zvláště
na samotném Ostrém. Oldřich z Chlumu
a jeho pomocníci musí tentokrát volit 
pátrání většinou v utajení.

Další napínavý případ královského
prokurátora Oldřicha z Chlumu.

VLASTIMIL VONDRU·KA

Spiknutí obû‰encÛ

âESK¯ BESTSELLER 12

Doporuãujeme



cca 379 Kã • kód 8137
ISBN 978-80-243-9755-9
Vyjde v dubnu 2021

Píše se rok 1941. Nacisté obsazují
Amsterdam, milované město profesora
Josefa Helda. Ten navíc záhy zjišťuje, že
se jeho bývalý žák Michael Blum snaží
uniknout gestapu. Nabídne mu tedy úkryt
u sebe v podkroví.
V tichu a příšeří této skrýše mu Michael
vypráví o své krásné a nebojácné přítel-
kyni Elke. Trvá na tom, že je nerozdělí
ani nacisté. Jenže Michael je židovského
původu, zatímco Elke nikoli.
Josef v rozhořčení nad pravidly krutých
německých okupantů a při vzpomínce na
vlastní zlomené srdce zoufale touží dát
lásce Michaela a Elke šanci. Jenže pak
dojde k tragédii a Josef se ocitne v bezvý-
chodné situaci.
Pokud má Michael přežít a znovu se setkat
se ženou, kterou miluje, musí Josef najít
hrdinu, který uvnitř něj dřímá, a udělat
všechno pro to, aby Michael zůstal naživu.
I když to znamená, že bude muset risko-
vat vlastní život…

SUZANNE KELMAN

V˘hled na stfiechy

SVùTOV¯ BESTSELLER 13

Nezapomenuteln˘ pfiíbûh o lásce, nadûji a zradû, jedineãné

svûdectví o lidské odvaze tváfií v tváfi nejtemnûj‰ím

okamÏikÛm v dûjinách lidstva.

Pro fanou‰ky knihy Jsou svûtla, která nevidíme

od Anthonyho Doerra.

„Dûsivû krásné a neskuteãnû silné. Breãela jsem, truchlila a doufala…
Suzanne Kelman mi zlomila srdce, ale pfiesto bych nemohla b˘t 
‰Èastnûj‰í.“

Robin Loves Reading



cca 399 Kã • kód 4583
ISBN 978-80-243-9429-9
Vyjde v lednu 2021

V dozvucích příšerného zločinu je v tajné
místnosti nalezena dívka. Je téměř umo-
řená hlady, špinavá a odmítá komukoli
říct, jak se jmenuje, jak je stará i odkud
pochází. Není uvedená v žádném sezna-
mu pohřešovaných osob a ani její DNA
se s nikým neshoduje. O šest let později,
stále neidentifikovaná, žije v dětském
domově s ostrahou pod novým jménem –
Evie Cormacová.
Když k soudu podá žádost, ve které se
dožaduje práva na propuštění v dospělos-
ti, musí forenzní psycholog Cyrus Haven
rozhodnout, jestli je Evie připravená na
život na svobodě. Jenže Evie není jako
nikdo, koho Cyrus kdy potkal – je stejnou
měrou fascinující i nebezpečná. Evie
pozná, když někdo lže, a v jejím okolí
pravdu nemluví vůbec nikdo. Cyrus je
mezitím přivolán k vyšetřování šokující
vraždy středoškolské šampionky v kraso-
bruslení, Jodie Sheehanové, která zemřela
na opuštěné pěšině nedaleko domova…

MICHAEL ROBOTHAM

Hodná a zlobivá holka

SVùTOV¯ BESTSELLER 14

Doporuãujeme



cca 399 Kã • kód 4576
ISBN 978-80-243-9461-9
Vyjde v únoru 2021

Když kapitánu Bennymu Griesselovi při-
stane na stole spis s odloženým případem,
neochotně se spolu se svým partnerem
Vaughnem Cupidem, kolegou z jihoafric-
ké elitní policejní jednotky Jestřábů, pustí
do ověřování důkazů, které se vztahují ke
zmizení – a možné vraždě – bývalého
policisty Johnsona Johnsona. Ten totiž
zmizel na jedné z nejluxusnějších vlako-
vých linek směřujících z Kapského Města
do Pretorie. Odpovědi, které Griessel
a Cupido hledají, mohou znát dva
Johnsonovi spolucestující, jenže to vypa-
dá, že se dočista vypařili. Těch několik
stop, na které Benny a Vaughn narazili,
navíc napovídá, že by mohlo jít o snahu
zamaskovat mezinárodní skandál…

Benny Griessel na další nebezpečné
misi, v níž jde o život. Strhující román
od jednoho z nejlepších autorů krimi
na zeměkouli. Pro milovníky špičko-
vých krimithrillerů povinná četba.

DEON MEYER

Poslední lov

SVùTOV¯ BESTSELLER 15

Doporuãujeme



cca 349 Kã • kód 4577
ISBN 978-80-243-9462-6
Vyjde v únoru 2021

Měli za to, že unášejí milenku jednoho
z nejmocnějších londýnských gangsterů.
Jenže unesli špatnou ženu. A tím zkřížili
cestu detektivovi, kterého nikdy nechtěli
potkat.
Pátrání po pohřešované ženě zavede
detektiva Maxe Wolfa z legendárního
Černého muzea v Novém Scotland Yardu
do třpytivých sídel profesionálních zlo-
činců, laciných striptýzových klubů, do
tajných doupat sexuálních neřestí, až
k nepopsatelně temným hříchům, které
byly spáchány před desítkami let.
Wolfe se tak ocitá ve světě rodinných
tajemství, žárlivosti a touhy po pomstě…

„Svižný příběh plný zvratů, Parsons 
kličkuje jako motorkář, který se proplétá
mezi auty v londýnských ulicích.“

The Sun

„Tahle kniha vás jednoduše nepustí.“
CultureFly

TONY PARSONS

Posedlost

SVùTOV¯ BESTSELLER 16

Doporuãujeme



cca 349 Kã • kód 4589
ISBN 978-80-243-9746-7
Vyjde v bfieznu 2021

Na amišské farmě rodiny Gingerichových
dojde uprostřed noci k požáru, při němž
shoří stará stodola. Jako by to nebylo dost
zlé samo o sobě, zjistí zoufalí rodiče, že
jejich nejstarší syn Daniel někam zmizel.
A hasiči najdou v troskách stodoly lidské
ostatky.
Případu se ujímá Kate Burkholderová,
náčelnice policejního oddělení Painters
Mill, do jehož jurisdikce farma spadá.
První zprávy nevěstí nic dobrého – požár
s největší pravděpodobností založil někdo
úmyslně. Pitva navíc prokáže, že ve sto-
dole skutečně uhořel Daniel Gingerich.
Kate se pouští do vyšetřování vraždy mla-
díka, na něhož všichni, kdo ho znali, pějí
jen samou chválu. Jenže není všechno
zlato, co se třpytí, a náčelnice z letmých
náznaků mezi amišskou komunitou odkrý-
vá jedno strašlivé tajemství za druhým.

Ale některá tajemství amišů jsou příliš
děsivá na to, aby byla odhalena...

LINDA CASTILLO

Labyrint tajností

SVùTOV¯ BESTSELLER 17
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cca 379 Kã • kód 4596
ISBN 978-80-243-9761-0
Vyjde v kvûtnu 2021

Toto je první a zároveň jediná kniha
pojednávající o Ellen Bjarneboové,
známé jako „Řeznice z Malé Barmy“.
Inspektor Barbarotti je vzhledem ke své
rodinné situaci pověřen, aby se podíval na
starý nevyřešený případ, který leží v poli-
cejním archivu v Kymlinge. Jenže pokud
nemá na kusy rozsekanou oběť vraždy
z roku 1989 na svědomí Ellen
Bjarneboová, která byla za tento čin
odsouzena a odpykala si jedenáct let ve
vězení, tak kdo tedy? Inspektor Barbarotti
je nucen vydat se na cestu Švédskem,
která ho od statku poblíž Kymlinge, 
jemuž se říká Malá Barma, zavede až
k odlehlému penzionu v horách.

„Håkan Nesser není jen jeden z nejzku-
šenějších spisovatelů severské krimi, 
je také rozhodně jedním z nejchytřejších
tvůrců příběhů, které mají mnoho vrstev
a hlubších významů.“

Berlingske, Dánsko

HÅKAN NESSER

¤eznice z Malé Barmy

SVùTOV¯ BESTSELLER 18
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cca 349 Kã • kód 4588
ISBN 978-80-243-9739-9
Vyjde v bfieznu 2021

Vídeňské policii se v Schönbrunnu
naskytne příšerný obraz: v zámeckém
parku leží uprostřed záhonu růží mrtvé
ženské tělo ve svatebních šatech. Oběť je
záhy identifikována. Jde o bývalou snou-
benku prominentního vídeňského hotelié-
ra Felixe Beermanna, která zmizela beze
stopy před pěti lety. Beerman si za něko-
lik dní bere za ženu svou novou lásku.
Případ vrtá hlavou nejenom policii, ale také
novinářce Sarah, která se zajímá o symbo-
ly, mýty a obyčeje a právě pracuje na člán-
ku o svatebních zvycích. Když krátce nato
obdrží tajuplnou zprávu týkající se nálezu
mrtvého těla v Schön brunnu, pouští se do
pátrání na vlastní pěst. Objevuje další
záhadné stopy, kvůli nimž se dostává
nebezpečně blízko k pachateli…

„Skvěle vykreslené vídeňské prostředí.
Kniha, kterou budete číst jedním
dechem.“

Wiener Zeitung

BEATE MAXIAN

VraÏda v Schönbrunnu

SVùTOV¯ BESTSELLER 19

Doporuãujeme

BEATE MAXIAN

VraÏda v hotelu Sacher

V luxusním vídeňském hotelu Sacher je na dámských toale-
tách nalezeno mrtvé tělo. Brzy vyjde najevo, že obětí je Iris
Reuterová, proslulá cukrářka. Podezření padne na Maxe
Brückera, Irisina nadřízeného a zároveň bývalého přítele.
Co asi znamenají záhadné dekorace na Irisiných dortech?
A mohou mít něco společného se samotným zločinem?

329 Kã • kód 4573
ISBN 978-80-243-9452-7 • Titul jiÏ v prodeji



cca 299 Kã • kód 8134
ISBN 978-80-243-9457-2
Vyjde v ãervnu 2021

Na základě logiky a historických zkuše-
ností rozebírá jeden z nejznámějších čes-
kých autorů hranice mezi dezinformací,
informací a názorem. Vypráví o tom, jak
bylo mínění lidí ovlivňováno v minulosti,
jaké prostředky se k tomu používaly,
navíc na řadě konkrétních příkladů uka-
zuje, jak škodlivá je netolerance k myš-
lenkám jiných lidí.
V knize nalezne čtenář kromě mnoha
zajímavých informací a odborných údajů
také autorův svěží humor.

Vlastimil Vondruška (*1955) je jeden z nej-
známějších a nejúspěšnějších současných
českých autorů, je držitelem mnoha prestiž-
ních ocenění, mj. medaile Za zásluhy o stát
v oblasti kultury či Ceny Unie českých spi-
sovatelů. Do povědomí čtenářů se trvale
zapsal vynikajícími historickými romány,
které se brzy po svém vydání staly bestselle-
ry, ale také knihami z oblasti literatury
faktu a populárně naučné literatury.

VLASTIMIL VONDRU·KA

O svobodû my‰lení

âESK¯ BESTSELLER 20
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VLASTIMIL VONDRU·KA
Breviáfi
pozitivní anarchie
299 Kã • kód 8083

VLASTIMIL VONDRU·KA
Epi‰toly
o elitách a lidu
299 Kã • kód 8102

Tituly jiÏ v prodeji



cca 269 Kã • kód 8136
ISBN 978-80-243-9745-0
Vyjde v bfieznu 2021

„Zvědavost je mnohem víc než jen touha
objevovat. Je to životní styl, je to výsada.
Zvědavost znamená celé hodiny sledovat
mouchu na zdi, skočit do šuplíku
s ponožkami těsně předtím, než se zavře,
nebo jít a znovu si přičichnout ke stínítku
lampy…“

Zvědavá Zelda: hvězda sociálních sítí,
vztahová poradkyně, učitelka jógy, ale
především kočka. Ve své moudré knize
Zelda podrobně vypráví o všech svých
kočičích eskapádách, poskytuje nedoceni-
telný náhled do náročného života kočičí-
ho povaleče a radí méně zkušeným domá-
cím kočkám, jak si vycvičit své lidské
zaměstnance. Zelda provádí své čtenáře
všemi slastmi a strastmi kočičího žití,
jako je třeba soužití s lidmi, randění,
cestování, vaření, škrábání nábytku
a lovení much.

MATT TAGHIOFF

ÚÏasná dobrodruÏství
Zvûdavé Zeldy

SVùTOV¯ BESTSELLER 21

Dokonal˘ dárek pro v‰echny milovníky koãek ãi pro va‰i 
oblíbenou domácí ‰elmu, která je‰tû tak úplnû neví, jak Ïít
jako správná koãka.

Na gauči
zaškrábu si,
hrnek pošlu
přes hranu,
pohoupám se
na zácloně,
stejně najíst
dostanu.



cca 299 Kã • kód 5267
ISBN 978-80-243-9744-3
Vyjde v bfieznu 2021

Pařížský knihkupec Jean Perdu, kterého
už známe z bestsellerového románu
Levandulový pokoj, prodává na své lodi,
v literární lékárně, knihy jako medicínu na
duši. Ne každá kniha ale pomůže na každé
skryté trápení. Zkušeně vybírá svazky,
které léčí lidské touhy a obavy, jen pro něj
samotného jako by neexistovala kniha,
která by ho vyléčila ze strachu znovu
milovat. Už dvacet let se však vrací k útlé
knížce s názvem Světla jihu od neznámé-
ho autora, který ji napsal pod pseudony-
mem Sanary.
Byla to poslední kniha, kterou Jean četl
se svou velkou láskou Manon, než jedno-
ho rána beze slova zmizela. Vypráví
o lásce a jihu, o alchymii knih, je pro
Jeana útočištěm, místem naděje a vzpo-
mínek. Často mu připadá, jako by byla
napsána jen pro jednoho jediného člově-
ka...
A tak se Perdu rozhodne autora této pozo-
ruhodné knihy najít...

NINA GEORGE

Svûtla jihu

SVùTOV¯ BESTSELLER 22
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cca 399 Kã • kód 8138
ISBN 978-80-243-9757-3
Vyjde v kvûtnu 2021

Rakel a Ash se vydávají na nebezpečnou
cestu, aby nalezli protilék na jed, který
otrávil prince. Na vytváření a rozeznávání
vůní obzvlášť nadaná Rakel cestuje za
hranice říše, kde se snaží odhalit pravdu
ohledně své minulosti.
Princův osobní strážce Ash, jehož všichni
považují za mrtvého, musí uniknout
z vězení a najít způsob, jak varovat svět
před blížícím se nebezpečím.
Říše je na pokraji občanské války, k níž
se schylovalo už po staletí, od doby, kdy
po zemi chodili bohové. Boj se nevyhne
nikomu, urozenému princi ani obyčejné-
mu vesničanovi. Každý si nyní musí
vybrat, na jakou stranu se v nadcházejí-
cím konfliktu postaví…

V Aramteshi jsou vůně vším. Rozhodují
o lásce i zradě, o vítězství i životních pro-
hrách. Stačí jen jediná chyba a veškeré
vaše naděje se rozplynou jako kouř…

PETA M. FREESTONE

VÛnû Aramteshe
Koruna koufie

SVùTOV¯ BESTSELLER 23
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PETA M. FREESTONE

VÛnû Aramteshe • Temn˘ kvût

V říši Aramtesh mají vůně moc. Sedmnáctiletá Rakel má
talent pro výrobu parfémů, ale ani její mimořádné schop-
nosti nestačí, aby vyléčila svého umírajícího otce. Rakel
opouští vesnici v poušti a odchází do města Aphana v zou-
falé naději, že otce zachrání. Namísto toho se stane otroky-
ní nejvyšší kněžky chrámu, který skrývá mnohá tajemství...

399 Kã • kód 8133
ISBN 978-80-243-9459-6 • Titul jiÏ v prodeji



cca 329 Kã • kód 4587
ISBN 978-80-243-9207-3
Vyjde v bfieznu 2021

V jednom bytě je nalezena mrtvola osa-
mělého starého muže. Na stole leží novi-
nové výstřižky, které se týkají případu
vraždy, k níž došlo za druhé světové
války. Tehdy kdosi zardousil mladou
dívku a její tělo ukryl u Národního divad -
la v Reykjavíku. Až na tyto výstřižky se
v bytě starce nic podezřelého nenajde.
U oběda s bývalou kolegyní Martou se
o muži dozvídá vysloužilý policista
Konráð. Když přijde řeč na ony novinové
články, zpozorní. Na případ té mrtvé
dívky si totiž velmi dobře vzpomíná ze
svého dětství…

Strhující kniha klasika současné
islandské literatury – příběh o tom, 
jak se staré zločiny po letech dostávají
do stále nových souvislostí.

Detektivní román získal 
prestižní španělskou cenu 
Premio RBA de Novela Negra.

ARNALDUR INDRIÐASON

Temná zákoutí

SEVERSKÉ KRIMI 24
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cca 369 Kã • kód 4600
ISBN 978-80-243-9768-9
Vyjde v ãervnu 2021 

28. únor 1986
Jednoho chladného zimního večera je
v centru Stockholmu zastřelen švédský
ministerský předseda Olof Palme.
Neobjasněná vražda kontroverzního 
sociálnědemokratického politika se stává
největším kriminalistickým případem ve
švédské historii a také švédským národ-
ním traumatem. Šlo o náhodnou vraždu,
spáchal čin nějaký šílenec, jednalo se
o spiknutí? Nebo o atentát s politickým
podtextem?

Současnost:
O více než třicet let později narážejí
povahově rozdílné komisařky Stina
Forssová a Ingrid Nyströmová na slib-
nou stopu a pouštějí se do pátrání. Záhy
vychází najevo, že píchly do vosího
hnízda. Po otevření případu se totiž pro-
budily temné síly, které chtějí za každou
cenu zabránit tomu, aby bylo pozadí
atentátu odhaleno.

R. VOOSEN, K. S. DANIELSSON

âiny mrtv˘ch

SEVERSKÉ KRIMI 25
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cca 349 Kã • kód 4572
ISBN 978-80-243-9453-4 • Vyjde v lednu 2021

Alan Markby za svou policejní kariéru dokázal
vyřešit hodně případů. Ale některé také zůstaly
bez odpovědí. Jedním z nich je dvacet let starý
případ pohřešované Rebeccy Hellingtonové,
která odjela na víkend navštívit rodiče, a od té
doby ji už nikdo neviděl. Když se k Markbymu
dostane informace, která vrhá na její zmizení
nové světlo, roztáčí se tím kolotoč událostí,
které ovlivní život nejen Markbymu a jeho 
ženě Meredith, ale také komisaři Carterovi
a inspektorce Campbellové, kteří se na případu
podílejí.

ANN GRANGER

Nedokonãená vraÏda

cca 349 Kã • kód 4592
ISBN 978-80-243-9754-2 • Vyjde v dubnu 2021

Píše se rok 1864 a Lizzie Martinová odjíždí
z Londýna na pobřeží jižní Anglie, aby se stala
společnicí Lucy Cravenové, dospívající dívky,
která žije v ústraní se svými tetami a která
nedávno přišla o malou dcerku. Na cestě se
Lizzie setkává s doktorem Lefebrem, jenž má
namířeno stejným směrem. Záhy vyjde najevo,
že Lefebre je psychiatr najatý příbuznými mladé
Lucy a má za úkol zjistit, zda není mladá žena
šílená. Lucy Cravenová totiž nevěří, že její
dcerka zemřela, naopak je pevně přesvědčená
o tom, že jí bylo dítě ukradeno...

ANN GRANGER

Nebezpeãná zvûdavost
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cca 349 Kã • kód 4559
ISBN 978-80-243-9208-0
Vyjde v únoru 2021

Dvanáct měsíců, dvanáct na první pohled
na sobě nezávislých příběhů. Všechny
ovšem spojuje počáteční tragédie – zmi-
zení dvou malých dívek Sofie a Aljony.
Jednotlivé lidské osudy se tenkými nitka-
mi začnou propojovat a vytvářet tak
mozaiku utrpení, degradace, problémů
identity a rasismu. V divoké a nespoutané
přírodě Kamčatky se dvě dívenky lehce
ztratí a během pátrání vyplouvá na
povrch řada ran, které si tento kraj
s sebou nese z historie a vyvolává
v některých postavách nostalgii po pad-
lém sovětském režimu. Dějem se vine
nedůvěřivost vůči původním obyvatelům
a novým přistěhovalcům a nespravedlnost
dvojího metru, kterého se tito lidé dočkají
od autorit i sousedů.

Velkolepé drama, v němž se osudy
postav prolínají s osudem odlehlé části
světa, která se za poslední dekády změ-
nila víc, než jsme ochotni si připustit.

JULIA PHILLIPS

Mizející zemû

KRIMITHRILLER 27

Vzdálen˘ a bezútû‰n˘ svût Kamãatky, dokonalé zobrazení

místní komunity, skvûle vykreslené Ïenské postavy. 

Napûtí od první do poslední stránky.

„Tato kniha má v‰e. Je to do detailÛ promy‰len˘ thriller, kter˘ je navíc
pln˘ emocí.“

Cosmopolitan

„V‰udypfiítomn˘ strach i bravurní popis kaÏdodenního Ïivota v odlehl˘ch
konãinách tundry. Dokonalé.“

The Guardian

„Kniha, kterou si musíte pfieãíst!“
BookBrowse



cca 279 Kã • kód 7334
ISBN 978-80-243-9454-1 • Vyjde v lednu 2021

Druhou manželkou Zikmunda Lucemburského
se překvapivě stává Barbora Celská, žena, 
kterou humanista Aeneas Silvius Piccolomini,
pozdější papež Pius II., nazval Messalinou
i Černou královnou. Je vášnivá, divoká, skrývá
mnohá tajemství a se Zikmundem údajně tvoří
nejkrásnější pár Evropy. Záhy po svatbě se však
manželé dostávají do mnoha konfliktů, Barbora
sympatizuje s husitským hnutím, i když její
muž proti husitům bojuje. Děj románu se ovšem
neodehrává jen ve střední Evropě, ale i ve
Francii, na Balkáně a v Istanbulu.

ZDENùK GRMOLEC

Tajemství âerné královny

cca 349 Kã • kód 7343
ISBN 978-80-243-9769-6 • Vyjde v únoru 2021

Historický román zavádí čtenáře do doby 14. sto-
letí a líčí osudy fascinující české a polské králov-
ny, jež patří mezi nejzajímavější postavy české
i světové historie. Rejčka byla obratnou diplo-
matkou, nepřítelkyní Elišky Přemyslovny, milen-
kou pana Jindřicha z Lipé, zakladatelkou
významného kláštera, iniciátorkou vzniku ilumi-
novaných rukopisů, které přispívaly ke vzděla-
nosti národa. Kromě života této výjimečné ženy
se autorovi v tomto díle podařilo zachytit i dra-
matické zápolení přemyslovské, habsburské
a lucemburské dynastie o českých trůn…

FRANTI·EK NEUÎIL

Královna Eli‰ka Rejãka

HISTORICK¯ ROMÁN 28

Obálku
pfi ipravu jeme



cca 349 Kã • kód 7345
ISBN 978-80-243-9743-6 • Vyjde v bfieznu 2021

Na hradě Landštejně je za záhadných okolností
zavražděn hradní písař. Podezření padne na
kupce, který spolu se svým doprovodem v pod-
hradí přenocoval a hned za úsvitu spěšně odjel.
Adalrik ze Sichelbachu, jeden z velitelů hradní
posádky, se za kupcem vypraví, aby jej vy -
slechl. Sám kupec se však stane obětí přepade-
ní a Adalrik, který se stane náhodným svěd-
kem, je těžce raněn. Vražedných útoků přibývá,
navíc se množí přepady eskort s královými
penězi. Souvisejí spolu všechny tyto neblahé
události?

MARTIN NESMùRÁK

KaÏdému jeho hfiivnu

cca 269 Kã • kód 7351
ISBN 978-80-243-9735-1 • Vyjde v únoru 2021

„Představte si, spí se svým bratrem a dokonce
i otcem!“ šeptají si tajně obyvatelé Říma. „Je to
vražednice!“ dodávají druzí. „A taková děvka
dokonce předsedá kardinálům! Ať propadne
peklu!“
Předmětem všech těchto klepů je jedna z nej-
krásnějších Římanek – Lucrezia Borgia, dcera
papeže Alexandra VI. Poprvé ji provdají už ve
třinácti letech, jejího milence a otce prvního
dítěte zavraždí a stejně dopadne i její druhý
manžel. Opravdu v tom nemá sama prsty? 
Ale vždyť vypadá tak nevinně…

JAN BAUER

PapeÏova dcera

HISTORICK¯ ROMÁN 29
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cca 279 Kã • kód 5272
ISBN 978-80-243-9792-4 • Vyjde v bfieznu 2021

Francie za vlády Ludvíka XV.
Raymond je druhorozeným synem vlivného hra-
běte, Frederika dcerou bohatého sicilského
vévody. Zasnoubili je už v dětském věku.
Raymondův otec potřebuje finance, Frederičin
zase politický vliv. Děti se upřímně nenávidí.
Přesto ke sňatku o deset let později dojde. Než
si novomanželé stačí urovnat nepřátelské vzta-
hy, odjíždí Raymond do války a Frederika je
„odložena“ na opuštěný lovecký zámeček. Musí
se vypořádat nejen se složitými  životními pod-
mínkami, ale i s intrikami Raymondovy rodiny.

HANA MARIE KÖRNEROVÁ

Ve stínu erbu

cca 349 Kã • kód 7326
ISBN 978-80-243-9423-7 • Vyjde v lednu 2021

Vilemína se po svatbě s Fabianem, nemanžel-
ským synem knížete Lobkowicze, obává, že se
její někdejší přítel z dětství změnil. Zatímco ona
strávila své mládí v téměř idylickém prostředí
venkovského zámku, stal se Fabian členem
dvora mladého římského krále Josefa, který
ničím nepřipomíná svého otce, nudného
rakouského císaře Leopolda I. 
Navíc ji zahanbuje, že svatba se svůdným
Fabianem je pouhým důsledkem kdysi podepsa-
né smlouvy.

SO≈A SIROTKOVÁ

U dvora fiímského
krále Josefa

HISTORICK¯ ROMÁN 30



cca 379 Kã • kód 7341
ISBN 978-80-243-9734-4 • Vyjde v lednu 2021

Ve dvou příbězích z počátku 15. století se 
ke čtenářům vrací oblíbení středověcí detektivo-
vé Jakub Protiva z Protivce a Blasius. 
Mnich Blasius je jako rožmberský levoboček
povolán do Krumlova k umírajícímu nevlastnímu
bratrovi Jindřichovi III. z Rožmberka. 
Po jeho smrti se záhadně ztratí jeho poslední vůle
a Blasius je obviněn z vraždy hradního kaplana
Zachariáše. Z vězení se mu sice podaří uniknout,
ale teprve s pomocí svého přítele zástupce krá-
lovského sudího Jakuba Protivy z Protivce se
skutečně zachrání a zbaví křivého obvinění.

JAN BAUER

Levoboãek RoÏmberkÛ

cca 269 Kã • kód 7344
ISBN 978-80-243-9742-9 • Vyjde v bfieznu 2021

Prahu na sklonku 16. století vyděsí letáky
záhadného Bratrstva růžového kříže, které se
přes noc objevují na vratech kostelů. Jejich
autoři slibují příchod dne osvícení a rozdrcení
ďábla nevědomosti. Jezuita Augustin Brecht
z nich však vyčte i útok na svůj řád a obrací se
na zemský soud, aby původce letáku vypátral
a potrestal. Pátráním po tajemném bratrstvu je
pověřen soudní písař Lukáš Trobl z Květnice,
který má však ze svého úkolu pramalou radost.
Nikdo totiž o přítomnosti bratrstva v Praze 
nic neví.

JAN BAUER

Bratrstvo rÛÏového kfiíÏe

HISTORICKÉ KRIMI 31



cca 289 Kã • kód 7337
ISBN 978-80-243-9464-0 • Titul jiÏ v prodeji

Píše se rok 894. Moravské království sice musí
vzdorovat zvýšenému tlaku Východofranské
říše, ovšem je na vrcholu své moci. Při jedné
slavnosti neznámý ozbrojenec neočekávaně za -
útočí na krále Svatopluka. Králova stráž rychle
zasáhne a královo zranění se zpočátku nejeví
nijak vážné. Brzy však dochází k silnému krvá-
cení a král Svatopluk umírá. Kníže Slavomír
s Vikingem Erikem tak stojí před nejzávažněj-
ším pátráním po pachateli zločinu, jaké doposud
zažili…

STANISLAV âE·KA

Pfiípad mrtvého krále

cca 279 Kã • kód 7350
ISBN 978-80-243-9765-8 • Vyjde v ãervnu 2021

Píše se rok 898 a Moravské království musí po
smrti krále Svatopluka bojovat o svoji existenci.
Ze západu útočí Frankové, z východu zase
Maďaři. Přesto se Mojmírovi II. daří navázat 
na dědictví velkého královského otce a udržet
vládu. Bohužel přichází nečekaný úder od jeho
nejbližšího příbuzného, mladšího bratra
Svatopluka. Navíc je zavražděný Nerad, zástup-
ce Branislava, velitele Mojmírových stráží. Zdá
se, že Nerad musel zemřít, protože zjistil něco
velice závažného. Vyšetřování jeho smrti se tak 
ujímají Slavomír s Erikem…

STANISLAV âE·KA

Pfiípad rozvadûn˘ch bratrÛ

HISTORICKÉ KRIMI 32



cca 269 Kã • kód 7348
ISBN 978-80-243-9752-8 • Vyjde v dubnu 2021

První polovina 18. století. Doba skvostných
uměleckých děl, ale také násilné rekatolizace,
poroby a útlaku. Známá česká autorka se s tímto
fascinujícím obdobím vypořádala po svém.
S humorem a nadsázkou líčí příhody jezuitské-
ho misionáře Antonína Koniáše, „lítého hubitele
českých knih“ a náboženského fanatika. Byl ale
páter Koniáš opravdu takový? V povídkách
Zuzany Koubkové je to spíš pomýlený horlivec,
který se díky své zvídavé povaze a chybějícímu
pudu sebezáchovy občas připlete k rozmanitým
dobrodružstvím, záhadám a zločinům.

ZUZANA KOUBKOVÁ

Koniá‰Ûv klíã

cca 269 Kã • kód 7349
ISBN 978-80-243-9756-6 • Vyjde v kvûtnu 2021

Píše se rok 1645 a z bojů ve Francii se vrací
vysloužilý voják Martin. Než navštíví rodiče,
zastaví se u sestry Johanky, která nevinnou dob-
rou radou změní nejen jeho život, ale i život
celé rodiny. Nečekaný návrat syna se tak stává
začátkem tragických událostí, jež vrcholí
Johančinou smrtí. Hlavním podezřelým z vraž-
dy je její manžel Viktorín. Vyšetřovatel Borek
má však pochybnosti a výslechy svědků ho
zavedou hluboko do minulosti. Brzy nabývá
přesvědčení, že skutečného vraha se mu možná
nikdy nepodaří usvědčit…

JAROSLAVA âERNÁ

Záhada ãernolick˘ch vraÏd

HISTORICKÉ KRIMI 33



cca 259 Kã • kód 4603
ISBN 978-80-243-9738-2 • Vyjde v únoru 2021

Zatímco Gábina chystá svatbu s fešným advo-
kátem, Klára se ve vzpomínkách vrací k dávno
zemřelému manželovi. A ačkoli se schází
s místním gynekologem, každý den se vydává
ke kostelíku a na hřbitov, kde je její manžel
pochovaný. Tam si všimne cizího muže, který
klečí u hřbitovní zdi... Co tam pohledává?
A proč se sem tak často vrací? Zvědavé sestry
zaujme i nález alba s fotografiemi, které někdo
zapomněl v Gábinině kavárně.
Ve Vlčicích se zkrátka pořád něco děje a sestry
s tím mají spoustu práce...

ALENA JAKOUBKOVÁ

Pod lampou není vÏdy tma

cca 279 Kã • kód 4595
ISBN 978-80-243-9753-5 • Vyjde v dubnu 2021

Inspektor Prévit vychází z myšlenky, že co je
dobré, nemá se měnit. A pokud se chce změnit
někdo jiný, nechť tak učiní a jeho nechá laskavě
na pokoji. Také z těchto důvodů je nadále neob-
líbený v práci a žije odloučen od své rodiny se
svým milovaným dobrmanem Britem a papouš-
kem Esmeraldou. Jenže z klidného pobývání ho
vyruší vyšetřování dvojnásobné vraždy. A aby
toho nebylo málo, přidá se k tomuto případu
ještě jeden únos. Nyní je na Prévitovi, aby našel
ten správný konec zamotaného klubka. Jenže
Prévit už toho má dost…

FRANTI·EK NIEDL

Inspektor s velk˘m mozkem

âESKÁ DETEKTIVKA 34



cca 299 Kã • kód 4584
ISBN 978-80-243-9733-7 • Vyjde v lednu 2021

Kniha známého píseckého autora a emeritního
komisaře kriminální služby zavádí čtenáře opět
do období 30. let, kdy legendární písecká čet-
nická pátračka řešila zločiny více či méně
závažné. Povídky Ošklivá aféra v hotelu
Gabriel, Choulostivá záležitost, Uražený hrob-
ník Florián a ukradený nebožtík, Putimfarka,
Podivná smrt flašinetáře Fabiána, Němý
nemrava a další dokonale zobrazují atmosféru
té doby a soudobý čtenář bude jistě obdivovat
důvtip i velké nasazení tehdejších vyšetřovatelů.

LADISLAV BERAN

âetnická pátraãka
versus galerka

âESKÁ DETEKTIVKA 35

cca 259 Kã • kód 4585
ISBN 978-80-243-9731-3 • Vyjde v lednu 2021

Připadala si jako po flámu. Sen, vlastně to byl
spíš jen mlhavý útržek snu, který ji ničil po
celou noc, se podobal zaseklé gramofonové
desce. Ani kloudný dialog to vlastně nebyl. Jen
pořád dokola: ona se ptala a on, neznámý
v šeru a bez tváře, reagoval pořád stejně, tedy
nijak. Proč to těm ženským děláš, ty srabe?
Úryvek z nové detektivky Romana Cílka zavádí
čtenáře přímo do centra dramatické situace.
Také v této knize ocení čtenáři neotřelou volbu
námětů, skvěle napsané postavy a nevšední 
prostředí, v němž se děj odehrává.

ROMAN CÍLEK

KdyÏ zpívají labutû



cca 299 Kã • kód 4574
ISBN 978-80-243--9455-8 • Vyjde v únoru 2021

Je únor. Většina lidí tráví dny sledováním pře-
nosů z olympijských her, ale pracovníci z chari-
ty vyrážejí do ulic, aby rozdali jídlo a deky
potřebným. Vypadá to na poklidnou směnu, než
za zastrčenou popelnicí v holešovické tržnici
naleznou tělo mrtvého muže. Vše nasvědčuje
tomu, že jde o bezdomovce, ale postupně se
vynořují indicie, které naznačují, že mrtvý
pochází z lepších kruhů. Kdo to je a proč byl
zavražděn? Odpověď na tyto otázky se snaží
najít vyšetřovatel Pavel Matouš z pražské krimi-
nálky. Odhalit vraha však nebude snadné...

JITKA LUDVÍKOVÁ

Pfiípad ãurací panny

âESKÁ DETEKTIVKA 36

cca 289 Kã • kód 4586
ISBN 978-80-243-9736-8 • Vyjde v únoru 2021

Alena Strusková se narodila bezprostředně 
po skončení druhé světové války, její matka
byla až do osvobození vězněna v terezínském
ghettu a nikdy dceři neřekla, kdo je jejím
otcem. Po matčině smrti začne Alena horečnatě
pátrat po otcově identitě, určité indicie směřují
do Německa. V době koronavirové pandemie
však tato žena beze stopy zmizí. Židovská obec
si najímá bezejmenného soukromého detektiva,
aby Struskovou vypátral. Pomoci v hledání má
německý dobrovolník Kurt, který zmizelou
dobře znal. Začíná závod s časem…

PETR EIDLER

Pfiípad Aleny Struskové



cca 289 Kã • kód 4590
ISBN 978-80-243-9741-2 • Vyjde v bfieznu 2021

To, že parta píseckých kriminalistů, kterým šéfuje
kapitán Karas, umí, o tom už emeritní komisař
kriminální služby Ladislav Beran přesvědčil ve
svých krimi povídkách spoustu čtenářů. Tentokrát
písecký autor předkládá další napínavé povídky,
které zaujmou už svými názvy, mj. Vrah na pět,
Holka na jednu sezonu, Prázdná postel, Kasařské
rekviem. Svět zločinu a galerky totiž není jedno-
barevný. Každý zločin má své pozadí a nejde jen
o to vypátrat a usvědčit pachatele, ale rozkrýt
i lidské osudy, vztahy a pohnutky...

LADISLAV BERAN

Kytice rÛÏí 
neboÏtíkÛm nevoní

âESKÁ DETEKTIVKA 37

cca 269 Kã • kód 4591
ISBN 978-80-243-9740-5 • Vyjde v bfieznu 2021

Mladý lékař Marek Dostál přijíždí do malebného
města na Vysočině, aby zde zahájil svou praxi.
Hned první den jeho nové kariéry nezačne dobře,
zdravotní sestra, kterou zdědil po svém před-
chůdci, nepřijde do práce a nebere ani telefon.
Jeho nejhorší obavy se záhy naplní, když najde
ženu mrtvou. Případu se ujímá tým majora Krčila
z jihlavského oddělení vražd. Marek, nadšený
konzument klasických detektivních příběhů,
nehodlá zůstat stranou a v rámci svých skrom-
ných možností se snaží s pátráním pomoci.
Zanedlouho však dojde k další vraždě…

MICHAELA MUÎÍKOVÁ

VraÏdy s odstupem



cca 289 Kã • kód 4594
ISBN 978-80-243-9748-1 • Vyjde v dubnu 2021

Jak si soukromá vyšetřovatelka Tara poradí
s několika vraždami a neřešitelnými záhadami?
Přítelkyně z dětství ji pozvala do domu svého
podivínského otce, protože se obává, že někdo
z blízkých brzy zemře. Po příjezdu Tary do
Havraního lesa začnou umírat lidé a podezřelí
jsou téměř všichni. Kdo dokáže vymyslet tak
rafinované zločiny, se kterými si neví rady
dokonce ani Tara?

VERONIKA âERNUCKÁ

DÛm na konci cesty

âESKÁ DETEKTIVKA 38

cca 279 Kã • kód 4593
ISBN 978-80-243-9747-4 • Vyjde v dubnu 2021

Poklidnou atmosféru probíhajícího jarmarku
naruší smrt mladé ženy, kterou – k velké neli-
bosti Petra Beránka – objeví výtvarník Ctirad
Karafiát. Nikdo ze stovek návštěvníků slavnosti
si ničeho nevšiml, což hraje do noty chladno-
krevnému vrahovi. Při vyšetřování se objeví
několik osob, které by na smrti ženy mohly mít
zájem, a trojice známých kriminalistů z nich
musí vybrat skutečného pachatele. Času není
nazbyt a bohužel existuje i možnost, že 
nezůstane jen při jedné vraždě...

LUDùK KUBÁT

Osudov˘ zkrat



cca 269 Kã • kód 4599
ISBN 978-80-243-9759-7 • Vyjde v kvûtnu 2021

V průběhu koronavirové krize jsou divadla
zavřená stejně jako většina podobných prostor.
Tím překvapivější je, když najde noční hlídač
v propadlišti divadla mrtvolu jednoho z kulisá-
ků, sedmdesátiletého důchodce, který si chodil
do divadla přivydělávat. Jak se ukáže, nikdo
z herců, režisérů a vedení divadla, ale ani nikdo
z kolegů jevištních techniků muže pořádně
neznal. Při vyšetřování patolog nevyloučí násil-
nou smrt, ale policie se nemá čeho chytit.
Jenže to by nebyla Marie, kdyby odmítla kole-
gům z kriminálky pomoc.

JAROSLAV KUËÁK

Krvavá opona

âESKÁ DETEKTIVKA 39

cca 279 Kã • kód 4598
ISBN 978-80-243-9758-0 • Vyjde v kvûtnu 2021

Standa Berka je po úspěšném vyřešení poslední-
ho případu už téměř definitivně rozhodnutý
podruhé odejít od policie. Jenže novolískovečtí
sousedé Berkových přátel, šéfa mordparty plu-
kovníka Motla a jeho manželky soudní lékařky
Kateřiny, začínají v proluce po před lety zboře-
ném rodinném domě stavět dům nový. A při
úpravách terénu nacházejí v napůl zasypaném
sklepě původního stavení mrtvolu.
Plukovník Motl žádá svého přítele, aby
s odchodem od policie ještě počkal a ujal se
pátrání…

STANISLAV âE·KA

Zapomenutá smrt



cca 269 Kã • kód 4602
ISBN 978-80-243-9763-4 • Vyjde v ãervnu 2021

Vysloužilý policista Viktor Palec se souhrou
okolností stane starostou v malé obci, do které
se přestěhoval, aby trávil předčasnou penzi
v klidu a věnoval se svému koníčku – řezbář-
ství. Místo vysněného odpočinku se však za
pochodu seznamuje s náročnou prací starosty.
Když se v obci stane zločin, touží zůstat stranou
událostí, avšak jeho sousedé od něj očekávají,
že se jakožto bývalý policista do vyšetřování
zapojí a nejlépe všechno rychle vyřeší.
Jenže kdo mohl mít zájem na smrti kontro -
verzního sběratele veteránů?

JARMILA POSPÍ·ILOVÁ

Pod Palcem

âESKÁ DETEKTIVKA 40

cca 299 Kã • kód 4601
ISBN 978-80-243-9762-7 • Vyjde v ãervnu 2021

Nová kniha oblíbeného píseckého autora je
důkazem toho, že se mu opět vyplatilo pečlivě
hledat v archivech a v dobovém tisku ze třicá-
tých let minulého století. Čtenáři se tak znovu
setkávají s legendární píseckou pátračkou, 
kterou vede štábní kapitán Votruba. 
Už názvy povídek, např. Muž, který uměl zasta-
vit čas, Unavené zlodějské štěstí, Choulostivá
lapálie v domě Laskavé neřesti, Láska z pavla-
če, Bordel není kostel, pane štábní slibují
exkurz do tehdejšího vyšetřování trestné činnos-
ti a jsou i zárukou potřebné dávky napětí.

LADISLAV BERAN

Vrah, kter˘ se bál sám sebe



cca 289 Kã • kód 4562
ISBN 978-80-243-9763-4 • Vyjde v ãervnu 2021

Nevěra, mladé dívky a movití pánové, to vše spo-
juje tři detektivní příběhy. Mrazivý dech Johany
začíná bizarní smrtí protřelého právníka. A co s ní
mají společného pověst o Ledové Johaně, oblíbe-
ný míchaný nápoj a krásná Marcela, návrhářka
luxusního prádla, musí vypátrat nadporučík Adam
Vonka. Falešná kočička dá odpověď na to, proč
byla zavražděna účetní mezi policisty oblíbené
restaurace a proč i policisté mohou mít máslo na
hlavě a tajit své hříchy. Ve Zlatém mámení poli-
cisté řeší smrt majitele realit, zavražděného den
před vlastní svatbou.

NAëA HORÁKOVÁ

Fale‰ná koãiãka

âESKÁ DETEKTIVKA 41

cca 319 Kã • kód 8127
ISBN 978-80-243-9425-1 • Vyjde v únoru 2021

Stavení Christlhof, nebo také Pohádka na Šuma-
vě, nechvalně proslulo působením sériového
vraha Ivana Roubala. Vražedné běsnění se
v něm prý probudilo právě tady. Temné legendy,
které tento statek obestírají, hovoří o čarodějnici,
co stavení proklela. Kletba dožene každého, kdo
dům vlastní. Po stopách čarodějnice se vydává
Julius von Živný, syn první poštmistrové
v Čachrově a levoboček rakouského rytíře. Ale
každá legenda začíná tam, kde končí pravda…
Kniha, kterou budete číst doslova jedním
dechem.

VERONIKA RUBÍNKOVÁ

Samota Christlhof



cca 279 Kã • kód 5266
ISBN 978-80-243--9732-0 • Vyjde v lednu 2021

Stella Sterlingová byla už svým jménem, které
jí vybrali rodiče, předurčena k hvězdnému živo-
tu. Narodila se v krásném velkém domě v již-
ních Čechách a vyrůstala v blahobytu. Její
matka ji posílala do baletu a snila o tom, že
krásná dcerka životem protančí. Jenže Stella
vyrostla do výšky sto osmdesáti centimetrů a na
kariéru baletky tak mohla zapomenout. Její
matka se tedy rozhodla, že Stellu pošle na kon-
kurz modelingové agentury. A aniž by o to
Stella stála, vybrali ji...

ALENA JAKOUBKOVÁ

Zdání a manÏel
vÏdycky klamou

cca 269 Kã • kód 5268
ISBN 978-80-243-9749-8 • Vyjde v dubnu 2021

Nechat si předpovědět budoucnost vypadá láka-
vě. Nahlédnout za hranice toho, co by mělo
zůstat utajeno. Dozvědět se, co hezkého život
přinese. Co když však věštba nebude příznivá?
Vanda si připadá jako dostatečně pragmatická
žena a kartářku navštíví bez větších očekávání.
Nic z toho, co uslyší, ji přece nemůže ovlivnit.
Jenže přesvědčivý a dramatický výklad jí pře-
vrátí život naruby. Obavy z prorokovaných
bolestivých ztrát mění sebevědomou ženu
v ochromenou loutku. Pilíře jejího světa se začí-
nají hroutit jako domeček z karet... 

DAGMAR DIGMA âECHOVÁ

Nesejde‰ z cesty

ROMÁNY PRO ÎENY 42



cca 299 Kã • kód 5265
ISBN 978-80-243-9768-9
Vyjde v únoru 2021

Píše se rok 1964. Třiadvacetiletá Katy
Speedová žije v městečku Bexhill-on-Sea.
V domě naproti přes ulici bydlí úchvatná,
elegantní a přátelská Gloria, majitelka
obchodu s módními oděvy. V jejím domě
se však dějí podezřelé věci, o kterých si
šušká celá ulice: většinu sobot, kdy je
Gloria v práci, k ní domů přiváží černé
auto cizí ženy, někdy dokonce s dětmi.
Katy vše fascinovaně pozoruje z okna
svého pokoje.
A pak jedné noci Gloriin dům vyhoří.
V troskách se najdou těla Glorie a její
dcery. Katy si je jistá, že v tom mají prsty
ony nepochopitelné návštěvy. Jenže pak
k jejímu zděšení zatknou jejího otce
a obviní ho ze sousedčiny vraždy. Katy je
odhodlaná prokázat jeho nevinu, zjistit, co
přesně se v záhadném domě přes ulici ode-
hrávalo, a najít skutečného vraha. Při svém
pátrání však naráží na temná tajemství...

LESLEY PEARSE

DÛm na druhé
stranû ulice
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Oblíbená autorka bestsellerÛ NezapomeÀ na mû,

Spoleãnice, Nezlomná, Bojovnice ve svém novém románu

dokonale zobrazuje atmosféru Velké Británie 60. let. 

„Strhující pfiíbûh. Dojemn˘ a pln˘ emocí, skvûlá ukázka vypravûãského
umu a postavy, které si opravdu zamilujete.“

Daily Express

„Zahfieje u srdce, probouzí pfiedstavivost, skuteãnû radost ãíst.“
Sun

„Tohle si musíte pfieãíst.“
Saturday Express



cca 349 Kã • kód 5269
ISBN 978-80-243-9750-4
Vyjde v dubnu 2021

Vysoko v horách na jihu Francie se osm-
náctiletá Ceci snaží žít co nejnormálnější
život. Píše se však rok 1943 a normální
není nic – a to především ne pro dívku,
která se zamiluje do špatné osoby. Zdá se
totiž, že skandál by mohl být stejně nebez-
pečný jako válka, které se podařilo vloudit
i do tak zdánlivě zapadlého městečka.
O padesát let později se Annie pustí do
pátrání po své dávno ztracené babičce.
Vyzbrojená pouze stohem papírů se vydá-
vá na cestu z Anglie do Paříže, aby
konečně nalezla pravdu. Ovšem s tím, 
jak odkrývá babiččin příběh, odhalí
Annie i něco, na co nebyla připravená,
něco, co obrátí vzhůru nohama vše, 
co o své rodině věděla – a co si myslela,
že ví i sama o sobě.

Poutavý příběh lásky a zrady, který
čtenáře doslova pohltí. Živé postavy,
skvělé popisy francouzsko-italského
pomezí. Mistrovské dílo.

LAURA MADELEINE

Tajemství mezi námi
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Doporuãujeme

LAURA MADELEINE

Kde rostou divoké tfie‰nû

První světová válka je u konce, ale devatenáctiletá
Emeline Vaneová klid stále nenachází. Její život se ocitne
v temné uličce, a tak odjede do přímořského městečka na
jihu Francie, do kraje barev a vůní, slunce a lahodného
jídla plného divokých chutí. Nechává se pohltit tajemstvím
jižanské kuchyně i vášně. 

329 Kã • kód 5261
ISBN 978-80-243-9210-3 • Titul jiÏ v prodeji



cca 299 Kã • kód 5270
ISBN 978-80-243-9767-2 • Vyjde v ãervnu 2021

Strhující příběh tří sester plný lásky, bolesti,
humoru a nečekaných zvratů. Lída je mladá uči-
telka a má těsně před svatbou. Klára je matka
desetiletého Martina a se svým druhým manže-
lem čeká další dítě. Linda je umělkyně a nej-
mladší ze všech. Každá vede svůj vlastní život.
Každá je jiná. Jedno však mají společné, od dět-
ství drží spolu. Jedna na druhou se mohou spo-
lehnout, jedna druhé vždy podá pomocnou ruku.
Věří, že to tak bude navěky, ale osud si s nimi
pohraje. Stačí jedna zakázaná láska, jedna neho-
da a všechno je jinak…

JITKA LUDVÍKOVÁ

Propast

cca 299 Kã • kód 5271
ISBN 978-80-243-9764-1 • Vyjde v ãervnu 2021

Ženy nevědí, co chtějí, a nedají pokoj, dokud to
nedostanou. Ale kde je ta hranice? Nikdy nemá-
me všechno. A vážíme si toho, co máme? 
Nebo toužíme stále po něčem novém, lepším?
Tereza je úplně obyčejná mladá žena, dívka
s vlastními sny, iluzemi a tužbami, s nimiž vstu-
puje do dospělosti a vchází do opravdového
života. A naprosto přirozeně očekává jejich
splnění. Má vedle sebe přece úžasného muže
a před ní je skvělá budoucnost. Jenže žádné
štěstí netrvá věčně. Tereza začne toužit po
dítěti...

BLANKA HO·KOVÁ

KdyÏ se pfiání neplní
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Obálku
pfi ipravu jeme



cca 329 Kã • kód 6059
ISBN 978-80-243-9793-1 • Vyjde v lednu 2021

Populárně-naučná encyklopedie, která vysvětlu-
je základní pojmy politického, společenského,
hospodářského, kulturního i rodinného života
v českých zemích v období raného a vrcholného
feudalismu. Autor v ní stručnou a srozumitel-
nou formou shromáždil výsledky svého dlouho-
letého studia. Kniha je určená především čtená-
řům historických románů a návštěvníkům pamá-
tek, ale také žákům, studentům i jejich učitelům
a samozřejmě všem dalším zájemcům o naše
národní dějiny.  

VLASTIMIL VONDRU·KA

Îivot ve stfiedovûku

399 Kã • kód 6058
ISBN 978-80-243-9448-0 • Titul jiÏ v prodeji

Ještě před několika lety by se mohlo zdát, že
kniha o rodině nemůže přinést nic nového, ale
jen rekapitulaci mnohokrát opakovaných pravd.
Jenže doba se radikálně změnila a najednou si
společnost neumí poradit s novými formami
soužití lidí, často v protikladu se zavedenými
tradicemi. O tom všem hovoří kniha historičky
a etnografky Aleny Vondruškové. Na příkladech
nejen z evropských dějin popisuje nejrůznější
okolnosti, které v průběhu tisíciletí utvářely
rodinný život, a zamýšlí se nad tím, jaké změny
jsou nutné a jaké mohou být škodlivé. 

ALENA VONDRU·KOVÁ

Rodina
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cca 229 Kã • kód 8135
ISBN 978-80-243-9708-5
Vyjde v únoru 2021

Studánko v převysokém lese
až svoji píseň neunese
a k tobě přijde sám a sám
unavený a ustaraný
dovol mu napíti se z dlaní
ukaž mu cestu cestu k nám

Pod okny koupají se kosi
hned po ránu a kapka rosy
váží tak málo skoro nic
Ta neváha nás zavazuje
a sklání k zvláštní pokoře
V kaluži pluje černé peří
a zpěv se nese po dvoře

Sbírka významného českého básníka při-
náší verše intimní a přírodní lyriky, inspi-
rované neopakovatelnou krásou a motivy
lidové poezie.

JAN SKÁCEL

Odlévání
do ztraceného vosku
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Doporuãujeme
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