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cca 549 Kã • kód 8149
ISBN 978-80-279-0238-5
Vyjde v kvûtnu 2022

ANTHONY DOERR

Mûsto v oblacích
Hrdinové autorova nového románu se
snaží pochopit svět kolem sebe: Anna
a Omeir na protějších stranách měst-
ského opevnění během obléhání
Konstantinopole v roce 1453; pubertál-
ní idealista Seymour útočící na veřej-
nou knihovnu v současnosti;
Konstance na mezihvězdné lodi něko-
lik desítek let v budoucnosti. Stejně
jako Marie-Laure v románu Jsou světla,
která nevidíme jsou i Anna, Omeir,
Seymour a Konstance snílci a outside-
ři, kteří v sobě dokážou najít vynaléza-
vost a naději uprostřed nebezpečí.
Starobylý text – příběh Aethona, jenž
se touží stát ptákem, aby mohl vzlét-
nout do utopického ráje v nebi –
poskytuje těmto nezapomenutelným
postavám útěchu, ale zároveň je pro ně
jakýmsi tajemstvím. Doerr utkal tapi-
serii časů a míst, která odráží naše
nesmírné propojení – navzájem mezi
sebou, s jinými druhy, s těmi, jež žili
před námi, a s těmi, kteří tu budou, 
až už my tady nebudeme.

Mûsto v oblacích, vûnované „knihovníkÛm dne‰ka, vãerej-
‰ka a následujících let“, je neuvûfiitelnû krásn˘ román od
Ïijícího klasika americké literatury, v nûmÏ se minulost,
pfiítomnost i budoucnost propojuje ve velkolep˘ celek.

Od autora románu Jsou svûtla, která nevidíme, snad nejprodávanûj-
‰ího a nejoblíbenûj‰ího literárního díla posledních let, pfiichází po více
neÏ sedmi letech triumf pfiedstavivosti a soucitu, velkolep˘ román
o dûtech na hranici dospûlosti v rozvráceném svûtû, román o nadûji
a moci slov.
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449 Kã • kód 8125
ISBN 978-80-243-9236-3
Titul jiÏ v prodeji

ANTHONY DOERR

Jsou svûtla, 
která nevidíme
Marie-Laure prožívá s milujícím
otcem spokojené dětství v Paříži. 
Život ji však postaví před první těž-
kou zkoušku, když v raném věku
oslepne. Tehdy ještě netuší, že má
před sebou další, mnohem obtížnější
zkoušky. Němci obsazují Paříž
a Marie s otcem jsou nuceni uprch-
nout, musejí opustit své dosavadní jis-
toty a vydat se za nejasnou vidinou
bezpečného útočiště…
V německé hornické kolonii vyrůstá
sirotek Werner, toužící po jiném osudu,
než jaký mu byl předurčen. Chce přijít
na kloub všem záhadám, které jej
obklopují, fascinuje jej věda, technika.
Jeho přirozený talent mu brzy zajistí
místo na elitní vojenské akademii pro
Hitlerjugend – stane se z něj specialis-
ta na odhalování odbojových aktivit.
Blíží se chvíle osudového setkání...
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Doporuãujeme



399 Kã • kód 7361
ISBN 978-80-243-9844-0
Titul jiÏ v prodeji

JENNIFER ROBSON

·aty pro královnu

Třeskutá zima roku 1947 byla jednou
z nejkrutějších, jaké poválečný Londýn
zažil, a tak je oznámení o zasnoubení prin-
cezny Alžběty a poručíka Philipa
Mountbattena radostnou zprávou pro celý
národ. Ann a Miriam, vyšívačky zaměstna-
né u slavného módního návrháře Normana
Hartnella, mají to štěstí pracovat přímo na
princezniných svatebních šatech.
O více než půl století později objeví toront-
ská novinářka Heather v pozůstalosti své
babičky fotografii se slavnou výtvarnicí
Miriam Dassinovou a několik nádherných
výšivek. K jejímu úžasu odpovídají vyšíva-
né aplikace zdobení na svatebních šatech
královny Alžběty II. Co měla její babička
společného s královskou svatbou a se zná-
mou výtvarnicí? A proč se o svém životě
v Anglii nikdy ani slovem nezmínila? 
Ve snaze odhalit tajemství babiččiny minu-
losti se Heather vydává na osudovou cestu
do Londýna…

Jedineãn˘ pfiíbûh nejslavnûj‰ích ‰atÛ v dûjinách.

„Jennifer Robson dokázala ‰ed˘, ponur˘ pováleãn˘ Lond˘n ozdobit
spletitou v˘‰ivkou Ïivota, pfiátelství a nadûje tak ‰ikovnû, jako její hrdin-
ky vy‰ívají korálkové kvûty do záhybÛ královsk˘ch svatebních ‰atÛ.“

KATE QUINN, autorka románÛ Alicina síÈ a Lovkynû

„Kouzlo této knihy tkví v tom, Ïe si pfiipadáte, jako byste sedûli pfiímo ve
vy‰ívací dílnû Normana Hartnella a bok po boku s ostatními dívkami vy‰ívali
drobounké stehy do drahého saténu, do nûhoÏ se oblékne princezna.“

GILL PAUL, autorka románu Tajná manÏelka
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Doporuãujeme

329 Kã • kód 8139
ISBN 978-80-243-9766-5
Titul jiÏ v prodeji

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

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
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cca 499 Kã • kód 7383
ISBN 978-80-279-0239-2
Vyjde v kvûtnu 2022

KATE QUINN

Kód rÛÏe

Rok 1940. Zuří druhá světová válka
a Británie se připravuje k boji s nacistic-
kým Německem. V zámečku Bletchley
Park je založeno speciální kryptografické
pracoviště, kde se ty nejbystřejší hlavy
učí dešifrovat tajné informace nepřátel-
ských vojsk. Energická Osla, dívka
z dobré rodiny, je krásná a bohatá a zdán-
livě jí nic nechybí. V hloubi duše však
touží prokázat své schopnosti a inteligen-
ci. Naopak neústupná Mab pochází
z chudé londýnské čtvrti a touží si přede-
vším najít výhodné manželství.
Domácnosti blízko Bletchley Parku, které
mají volné pokoje, u sebe musejí z naří-
zení vlády ubytovat zaměstnance krypto-
logického štábu, a tak se tyto dvě zdánli-
vě odlišné dívky ocitnou v jednom poko-
ji. Při práci se spřátelily, ale stačila malá
roztržka a přátelství vzalo za své...

SVùTOV¯ BESTSELLER 6

Doporuãujeme

KATE QUINN
Lovkynû
449 Kã • kód 7322

KATE QUINN
Alicina síÈ
399 Kã • kód 8106

Tituly jiÏ v prodeji



339 Kã • kód 8140
ISBN 978-80-279-0022-0
Vyjde v lednu 2022

ELLERY LLOYD

Není jako ty

Pro své oddané fanoušky je Emmy
Jacksonová alias @mamabezobalu upřím-
ná „instamatka“, která vždycky říká věci
tak, jak jsou.
Pro svého skeptického manžela, vyhoře-
lého spisovatele, který dobře ví, jak krea-
tivně umí jeho žena zacházet s pravdou,
je Emmy živitelkou rodiny a spolehlivým
tahounem, který dokáže skvěle a bez
skrupulí zpeněžit intimní detaily z jejich
společného života.
Pro jednu ze svých nebezpečně umanu-
tých sledujících je však ženou, která má
všechno, ale nic z toho si nezaslouží.
Když se Emmyino manželství začne pod
tlakem rostoucího úspěchu hroutit a střel-
ka jejího morálního kompasu se prudce
vychýlí, kolem rodiny se začíná utahovat
smyčka skutečného nebezpečí…

Sledují ji miliony, ‰pehuje jedna.

Román Není jako ty, zkoumající temné stránky influencerské kultury, se
stal brzy po svém vydání bestsellerem a doãkal se nad‰en˘ch ohlasÛ ze
strany ãtenáfiÛ i kritiky.
Ellery Lloyd je pseudonym manÏelské spisovatelské dvojice Collette
Lyonsové a Paula Vlitose. Collette je novináfika a redaktorka, b˘valá obsa-
hová fieditelka Elle, která pí‰e pro deníky Guardian, Telegraph a Sunday
Times. Paul je autorem nûkolika knih a pÛsobí jako programov˘ fieditel pro
anglickou literaturu na katedfie tvÛrãího psaní na Univerzitû v Surrey.
ManÏelé Ïijí i se svou malou dcerou v srdci Lond˘na.
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cca 339 Kã • kód 7378
ISBN 978-80-279-0240-8
Vyjde v bfieznu 2022

Vražda italského studenta, který začal
navštěvovat rétorickou školu Jindřicha
z Isernie na Vyšehradu, je nepochopitel-
ná. Neměl žádné peníze ani nepřátele
a v Praze byl teprve dva týdny. V téže
době přijde za Oldřichem z Chlumu syn
zámožného staroměstského patricije,
jemuž se ztratil otec, a žádá o pomoc.
Díky osobní přímluvě urburéře Mikeše se
Oldřich případu ujme, ale zpočátku tápe.
Žádní svědci, žádné stopy. Až s nadějnou
hypotézou přijde panoš Ota. Nitky totiž
vedou hluboko do minulosti až do samot-
né Bologni.

Další zapeklitý případ pro královského
prokurátora.

VLASTIMIL VONDRU·KA

Morov˘ testament

Doporuãujeme

âESK¯ BESTSELLER 8



cca 319 Kã • kód 7359
ISBN 978-80-279-0062-6
Vyjde v kvûtnu 2022

Při běžné úřední cestě královského písaře
Jiřího Adama z Dobronína do Dvora
Králové dojde ve městě k vraždě. I když
se radnice snaží utajit její okolnosti, mezi
lidmi se rychle šíří panika, protože okol-
nosti napovídají, že jde o zásah temných
sil. A tak navzdory tomu, že to není jeho
povinnost, začne Jiří Adam z Dobronína
s pomocí bakaláře Petra vyšetřovat. Jde
však o závod s časem, protože brzy dojde
k další stejně záhadné vraždě.

Další napínavý případ královského
písaře Jiřího Adama z Dobronína 
od proslulého českého autora, držitele
mnoha ocenění, jehož knihy s úspě-
chem vycházejí i v zahraničí, čtenáře
doslova pohltí.

VLASTIMIL VONDRU·KA

ëáblova ãísla

Doporuãujeme
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cca 299 Kã • kód 5280
ISBN 978-80-279-0063-3
Pfiipravujeme

Konec 16. století.
Rodina malého českého šlechtice je kvůli
dědickým a náboženským sporům rozdě-
lena na dva nepřátelské tábory. Dospělí
sourozenci se už dlouhá léta nestýkají.
Otec a jeden z mladších synů odchází
bojovat do Francie, další syn udělá vojen-
skou kariéru nejprve v Polsku, později
v Holandsku. Válečné výdaje značně
vyčerpají rodinnou pokladnu, nakonec
vedou k zadlužení a odprodání velké části
majetku. Tak se stane, že znepřátelení
členové rodiny jsou opět nuceni žít
v sídle, které před mnoha lety opustili
a kde nyní vládne pevnou rukou nejstarší
syn – dědic titulu. Konflikt se ještě vy -
ostří, když dorazí zpráva o smrti otce
a jednoho z bratrů. Na rodovém sídle 
se objevuje vdova – cizinka, o níž rodina
do této chvíle neměla tušení.

HANA MARIE KÖRNEROVÁ

Jelení vr‰ek

Doporuãujeme

HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Hefimánkové údolí
289 Kã • kód 5245

HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Hlas kukaãky
299 Kã • kód 5226

Tituly jiÏ v prodeji

8âESK¯ BESTSELLER 10



11

319 Kã • kód 8145
ISBN 978-80-279-0041-1 • Titul jiÏ v prodeji

František a Florián, dva chlapci z českého vnitro-
zemí, se shodou okolností dostávají krátce po
vzniku Československé republiky do pohraniční
oblasti Krušných hor. Jeden touží po dobrodruž-
ném životě, druhý i s rodinou přichází z donucení.
Usadí se v malé obci Chaloupky a snaží se zvyk-
nout si na nový život v horách a mezi místními
obyvateli. V celé obci však žijí pouze dvě české
rodiny, ostatní obyvatelstvo je německé. A přes -
tože v meziválečné době spolu lidé vycházejí
dobře a jsou zvyklí si pomáhat, se zdvihající se
vlnou agresivního nacionalismu berou zavedené
pořádky v pohraničí rychle za své…

·TùPÁN JAVÒREK

Chaloupky

339 Kã • kód 8146
ISBN 978-80-279-0065-7 • Titul jiÏ v prodeji

Petr je nadaný mladý muž, který díky svému
talentu lehce proplouvá studiem medicíny
a záhy se stává úspěšným lékařem na prestižní
pražské klinice. Jeho úspěch je ale vykoupen
permanentním bojem s alkoholem, kterému čím
dál více podléhá. Postupně ztrácí práci, rodinu
i přátele. Když se propadne téměř na dno,
nezbude mu než svůj život razantně změnit. 
Po dlouhém hledání se stane obvodním lékařem
v Perninku, malém městečku v Krušných
horách. Zde, uprostřed přírody, kde lidé musí 
žít ve vzájemné pospolitosti, dostane Petr 
svou druhou životní šanci…

·TùPÁN JAVÒREK

Nebe nad Perninkem

âESK¯ BESTSELLER
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cca 319 Kã • kód 7384
ISBN 978-80-279-0241-5 • Vyjde v ãervnu 2022

Ondřej z Rohatce se usadil na hradě Jenčov,
který dostal od markraběte Karla za služby při
tažení v Itálii. Avšak ne všichni jsou z takového
stavu nadšeni. Co je k tomu bezvýznamnému
zboží přitahuje? A proč musí kvůli tomu umírat
lidé? Jsou to ložiska železné rudy, nacházející se
na pozemcích náležejících k Jenčovu. A tak se
křivoklátský purkrabí Chval z Valdéře nezastaví
před ničím, co by mu dopomohlo k získání
onoho zboží. Naléhá na krále Jana Lucemburského,
aby darovací listinu svého syna markraběte Karla
zneplatnil. Poslechne Karel, jehož vliv a oblíbe-
nost v království neustále stoupá, svého otce?

FRANTI·EK NIEDL

Îelezná rukavice

319 Kã • kód 7358
ISBN 978-80-279-0061-9 • Titul jiÏ v prodeji

Ondřej z Rohatce se po několika letech, kdy se
živil jako žoldnéř, rozhodne svou službu u vojska
ukončit. Vrací se z Itálie, kde se zúčastnil tažení
kralevice Karla Lucemburského a kde sice získal
zlaté rytířské ostruhy, ale také o mnoho přišel.
Nyní je zvědavý na dar, který na něho čeká
v Čechách – malý hrad, spíše však hrádek 
na Křivoklátsku. To, že konečně nalezne klid, 
je ovšem jen zdání. Možná že ve vojsku, kdy
přesně věděl, kde stojí on a kde nepřítel, bylo
přece jen bezpečněji…

FRANTI·EK NIEDL

Ano, mÛj pane



âESK¯ BESTSELLER 13

cca 319 Kã • kód 4630
ISBN 978-80-279-0242-2 • Vyjde v bfieznu 2022

Čtyřicátník Michael Dabert, někdejší příslušník
francouzské Cizinecké legie, ale též nájemný
žoldák a bezpečnostní expert, se už poněkoliká-
té pokouší odstřihnout od své minulosti.
Tentokrát si při útěku před vlastní identitou
zvolí Kalifornii, brzy však zjišťuje, že svého
předchozího života se jen tak nezbaví. Zpočátku
vypadá vše idylicky, dokonce se sblíží se sym-
patickou majitelkou vily, postupně se však začí-
ná dozvídat o svém novém domově podrobnos-
ti, které jsou velmi znepokojující.

FRANTI·EK NIEDL

Svûtla na pobfieÏí

299 Kã • kód 4607
ISBN 978-80-243-9952-2 • Titul jiÏ v prodeji

Do Čech se po dvaceti letech vrací záhadný
Michal Dabert. Jeho oficiálním posláním je zří-
dit pobočku nadnárodní bezpečnostní agentury
v Praze. Ale je to hlavní a jediný důvod jeho
pobytu v Praze? Po jeho příjezdu totiž začínají
umírat lidé. Případ dostává na starost komisařka
Tereza Pfeiferová z kriminálky, záhy je však
odvolána a vše kolem Daberta přebírá vrchní
komisař ÚOOZ Petr Vágner. Osudy všech tří 
se začínají neuvěřitelně proplétat. Při společném
adrenalinovém výletě na Lipno má někdo z nich
zemřít. Ale kdo?

FRANTI·EK NIEDL

Pohled ‰elmy



Doporuãujeme

cca 399 Kã • kód 4636
ISBN 978-80-279-0243-9
Vyjde v kvûtnu 2022

V novém thrilleru Michaela Robothama
se vrací forenzní psycholog Cyrus Haven
a jeho tajemná pacientka Evie Cormacová.
Evie, dívka bez minulosti, neustále jako
by utíkala – ale před kým? Jako malou ji
našli, jak se ukrývá na místě činu ohavné
vraždy. Její schopnost poznat, kdy někdo
lže, Cyrusovi v románu Hodná a zlobivá
holka pomohla rozlousknout spletitý pří-
pad. Teď Cyrus kousek po kousku odha-
luje tajemství Eviiny temné minulosti,
přitom ji však vystavuje čím dál většímu
nebezpečí. Nakonec dívce nezbyde než 
se opravdu dát na útěk. Přitom oba při-
jdou na to, že některá tajemství možná
mají zůstat tajemstvími a některé nestvů-
ry je lepší nepojmenovat.

Poutavá kniha, jež volně navazuje na
autorův bestseller Hodná a zlobivá holka
a v níž napětí postupně narůstá…
Skličující, dojemný a mimořádný thriller.

Kirkus Reviews

Doporuãujeme

MICHAEL ROBOTHAM

KdyÏ byla hodná

MICHAEL ROBOTHAM

Hodná a zlobivá holka

V dozvucích příšerného zločinu je v tajné místnosti nale-
zena dívka. Je téměř umořená hlady, špinavá a odmítá
komukoli říct, jak se jmenuje, kolik je jí let i odkud pochá-
zí. Není uvedená v žádném seznamu pohřešovaných osob
a ani její DNA se s nikým neshoduje...

SVùTOV¯ BESTSELLER 14

399 Kã • kód 4583
ISBN 978-80-243-9429-9 • Titul jiÏ v prodeji



cca 319 Kã • kód 4627
ISBN 978-80-279-0244-6
Vyjde v lednu 2022

HELEN H. DURRANT

Dal‰í obûÈ

U manchesterského kanálu je nalezeno
spálené a týrané tělo mladého muže.
Oběť – student žurnalistiky, se svým přá-
telům svěřil, že pracuje na velké kauze,
ovšem jeho smrt svede policii na falešnou
stopu.
Případ dostane na starosti detektiv
inspektorka Rachel Kingová, která má
ovšem tajemství: láskou jejího života je
známý zločinec – a ten se jí nedávno vrá-
til do života. Ale co doopravdy chce?
Brutální sériový vrah se zálibou v mla-
dých blonďatých krasavcích vraždí dál.
Studentka, která byla zapletená s vraho-
vou první obětí, se domnívá, že má dávno
ztraceného bratra, ale nevěří jí ani její
vlastní otec. Vraždy pokračují a Rachel se
musí pokusit vyřešit případ a udržet svou
rodinu pohromadě. Ale podaří se jí to?

Seznamte se s ‰éfinspektorkou Rachel Kingovou,

hrdinkou nové detektivní série.

Helen H. Durrant vyrÛstala v severozápadní Anglii, v oblasti na hranici hrabství
Lancashire a Yorkshire. Rozmanité lidské povahy a rÛzné zpÛsoby Ïivota v rod-
ném kraji se staly hlavním zdrojem autorãiny inspirace. SvÛj Ïivot zasvûtila pfie-
dev‰ím pedagogické profesi a na dráhu spisovatelky se vydala aÏ po odchodu
do penze. Pfiesto má na kontû jiÏ nûkolik úspû‰n˘ch detektivek a její tvorba se
pravidelnû umisÈuje v top desítce nejprodávanûj‰ích knih na seznamu britského
magazínu The Bookseller. Jejím nejúspû‰nûj‰ím poãinem je pûtidílná detektivní
série z prostfiedí Manchesteru Detektiv Rachel Kingová.

SVùTOV¯ BESTSELLER 15



SVùTOV¯ BESTSELLER 16

cca 329 Kã • kód 4622
ISBN 978-80-279-0067-1 • Vyjde v únoru 2022

Na opuštěné farmě je zavražděna amišská babič-
ka, a navíc je unesena její sedmiletá vnučka.
Policejní náčelnice Kate Burkholderová se pří-
padem okamžitě začíná zabývat. Uvědomuje si
totiž, že čím déle bude dívka pohřešovaná, tím
menší je šance, že se ji podaří nalézt živou
a zdravou. Navíc rodina dívky je v rámci amiš-
ské komunity velmi vážená. A přestože se její
členové snaží s policií spolupracovat, dozvídá se
Kate, že i oni skrývají nejedno tajemství.
Vyšetřování zavede Kate do izolované osady, jež
se nachází na jihu Ohia. Podaří se Kate dostat se
ke ztracené dívce včas?

LINDA CASTILLO

Pocit hanby

cca 339 Kã • kód 4633
ISBN 978-80-279-0245-3 • Vyjde v dubnu 2022

Ovdovělý amiš Adam Lengacher, který vzal své
děti na projížďku na saních, narazí cestou na
auto, které uvízlo v závějích, a opodál najde
bezvládnou ženu. Zavolá tedy náčelnici policej-
ního oddělení v Painters Millu Kate
Burkholderové. Ta se k nehodě neprodleně
dostaví a zažije šok: v oné neznámé poznává
Ginu Colorosovou, policistku a spolužačku ze
studií na policejní akademii. Gina jí prozradí, že
je hledaná za vraždu policisty. Tvrdí, že ona je
nevinná, že za jejím obviněním stojí spiknutí
zkorumpovaných policistů, které chtěla odhalit.

LINDA CASTILLO

Zpfietrhaná pouta



cca 359 Kã • kód 4618
ISBN 978-80-279-0051-0
Vyjde v lednu 2022

Na první pohled by se zdálo, že Tara
Carverová vede dokonalý život. Je to
milující matka, manželka a podnikatelka,
která provozuje vlastní firmu. Přesně ten
typ člověka, vedle nějž byste chtěli bydlet
a se kterým byste se mohli stát i nejlepší-
mi přáteli. Ale jaký člověk je Tara do -
opravdy? Jednoho šíleného večera se totiž
Tara rozhodne tohle všechno ohrozit. Její
perfektní život se rázem změní v noční
můru, když jí ženatý muž, s nímž strávila
jedinou noc, řekne, že s ní chce mít vážný
vztah. A že ji ani její milovanou rodinu
nenechá na pokoji, dokud mu neřekne
ano. Zdá se, že z téhle situace je jen jedna
cesta ven. A ta cesta vede přes vraždu.

Co dělat, když se váš dokonalý život
začne naprosto vymykat kontrole?
Poutavý psychologický thriller Žena
bližního tvého nabízí vroucí emoce
v kombinaci s napětím, které vám nedo-
volí knihu odložit.

TONY PARSONS

Îena bliÏního tvého

SVùTOV¯ BESTSELLER 17

Doporuãujeme



449 Kã • kód 4582
ISBN 978-80-243-9707-8
Titul jiÏ v prodeji

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 18

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



SVùTOV¯ BESTSELLER 19

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



379 Kã • kód 8137
ISBN 978-80-243-9755-9
Titul jiÏ v prodeji

Píše se rok 1941 a nacisté obsazují
Amsterodam, domov profesora Josefa
Helda. Učitel matematiky se nikdy nepře-
nesl přes ztrátu své milované ženy –
a nechce do svého světa vpustit nikoho
nového. Ovšem když mu jeho student
Michael Blum oznámí, že Židé, jako je
on, už nebudou moct ani studovat, Josef
nedokáže situaci dál ignorovat a nabídne
Michaelovi, aby se u něj ukryl.
Michael je Josefův pravý opak: spontánní
a romantický kluk, který se nebojí lásky,
ačkoli je jeho vášnivý vztah s mladou
Holanďankou zakázán. Josefovi postupně
přestane vadit, co mu na Michaelovi vadí-
valo dřív, a začíná mezi nimi vznikat přá-
telství.
Jenže pak dojde k tragédii a Josef se ocit-
ne v bezvýchodné situaci. Pokud má
Michael přežít, musí Josef najít hrdinu
ukrytého ve svém nitru a udělat všechno
proto, aby Michael zůstal naživu. I kdyby
měl riskovat vlastní život…

SUZANNE KELMAN

V˘hled pfies stfiechy

SVùTOV¯ BESTSELLER 20

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



399 Kã • kód 7335
ISBN 978-80-243-9458-9
Titul jiÏ v prodeji

Červen 1914. Týden, kdy se rozhodne
o všem. Týden, kdy se tři mladí Srbové
vydávají na cestu do Sarajeva. Následník
rakousko-uherského trůnu František
Ferdinand d'Este se účastní vojenských
manévrů. Gavrilo Princip a jeho společní-
ci se na tento den připravovali celé měsí-
ce, tajná služba a major Rudolf Markovic
jsou však v pohotovosti a ze všech sil se
snaží dědice trůnu ochránit a zabránit tak
diplomatické katastrofě…

Ulf Schiewe umožňuje čtenáři zažít
tento klíčový týden evropské historie
zblízka, čtenář má pocit, jako by byl
doslova účastníkem těch dnů.

ULF SCHIEWE

Atentátník

O autorovi

Ulf Schiewe se narodil v roce
1947 a vyrůstal v Münsteru,
kde navštěvoval také gym-
názium. Po studiích pracoval
jako softwarový vývojář
a marketingový manažer na
vedoucích pozicích v mezi -
národních spo lečnostech
a v zahraničí strávil více než
dvacet let, mimo jiné ve Švý-

carsku, Francii, Brazílii,
Belgii a ve Švédsku. Již od
dětství miloval literaturu
a historii, jeho velkým snem
bylo napsat a vydat román.
To se mu podařilo až v roce
2009, od té doby však patří
k nejuznávanějším a nej -
úspěšnějším autorům his-
torických románů.© Björn Marquart 
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SOPHIE OLIVER

Grandhotel Schwarzenberg
Návrat
Michael Schwarzenberg se vrací do Bad Reichenhallu jako
bohatý muž. I když se Anna provdala za jiného a je mat-
kou syna, jsou ti dva k sobě stále přitahováni. Michael
chce o svou pravou a jedinou lásku bojovat. U Anny je ale
ve hře mnohem víc…

cca 299 Kã • kód 5277
ISBN 978-80-279-0043-5 • Vyjde v lednu 2022

SOPHIE OLIVER

Grandhotel Schwarzenberg
Cesty osudu
V exkluzivním lázeňském městečku se dívka z nižších vrstev
Anna Gmeinerová zamiluje do Michaela. Oba touží po lep-
ším životě, a tak se Michael rozhodne hledat štěstí ve světě.
Jejich láska je vystavena těžké zkoušce a Anna musí bojovat
nejen o svou čest, ale také o místo mezi místní smetánkou.

299 Kã • kód 5273
ISBN 978-80-279-0029-9 • Titul jiÏ v prodeji

SOPHIE OLIVER

Grandhotel Schwarzenberg
Zaãátek nov˘ch ãasÛ
Grandhotel Schwarzenberg je oblíbený u hostů z celého
světa. Karel navíc uskutečnil svůj sen, otevřel si na
Predigtstuhlu horský hotýlek a údajně našel velkou lásku.
Anna v ni však nevěří. Není její syn láskou pouze zaslepe-
ný? A přečkají Schwarzenbergovi osudnou dobu?

cca 299 Kã • kód 5291
ISBN 978-80-279-0246-0 • Vyjde v ãervnu 2022



Doporuãujeme

cca 329 Kã • kód 5290
ISBN 978-80-279-0247-7
Vyjde v ãervnu 2022

Aria Philipsová žije na Ostrově drahoka-
mů celý život. Dokonce i když její sestry
Clover a Skye opustily rodný ostrov
v honbě za lepším a velkolepějším živo-
tem, Aria zůstala, aby otci pomohla
s vedením jejich rodinného hotelu.
Rok po otcově smrti Aria dělá všechno,
co může, aby hotel udržela nad vodou,
jenže podnik už dlouho sotva vydělával.
Mají jen málo hostů a Arie hrozí, že při-
jde o jediný domov, který kdy měla.
Noah Campbell vydělal celé jmění na
tom, že proměňuje upadající hotely
v úspěšné podniky, a zrovna teď pobývá
na Ostrově drahokamů. Mohl by právě on
být odpovědí na Ariiny potíže? Jen kdyby
ji o rok dříve nepolíbil pod starou vrbou
a už se jí neozval. Takový polibek Aria
v životě nezažila, ale je jasné, že práce
a láska by se neměly míchat dohromady…

Doporuãujeme

HOLLY MARTIN

Svítání nad
Safírov˘m zálivem

JO THOMAS

VÛnû ‰panûlsk˘ch tfie‰ní

Po trojích neúspěšných zásnubách Beti nutně potřebuje
všechno hodit za hlavu a začít znova. A přesně na to jsou
ideální sluncem zalité kopce jižního Španělska. Jenže
všechno není jen sangria a siesta. Beti si najde práci na
starém andaluském statku, kde musí sbírat třešně, zalévat
stromy a získat si přízeň svého temperamentního šéfa…
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349 Kã • kód 5278
ISBN 978-80-279-0044-2 • Titul jiÏ v prodeji



cca 329 Kã • kód 4619
ISBN 978-80-279-0052-7
Vyjde v lednu 2022

Londýnskou sobotní noc koncem října
1867 halí neproniknutelná nažloutlá mlha.
Když se ráno zvedne, odkryje v Green
Parku tělo zavražděné ženy. Co dělala
Allegra Benedictová, krásná italská man-
želka obchodníka s uměním, v mlhavém
podvečeru v Londýně? Kolik toho ví její
vyděšená společnice slečna
Marchwoodová? Existuje nějaká spojitost
mezi zavražděnou a charismatickým kaza-
telem Joshuou Fawcettem? A kdo – nebo
co – je Říční přízrak, který za mlhavých
nocí napadá prostitutky pracující na břehu
řeky? Inspektor Ben Ross se pouští 
do vyšetřování, a čím víc se dozvídá
o Allegřině soukromém životě, tím víc
nachází důvodů, proč by ji někdo chtěl
zavraždit…

Podzimní Londýn, záhadný zločin
a vrah, který nedá Scotland Yardu spát.
Perfektní kniha pro každého, kdo má
rád příběhy z viktoriánské Anglie.

ANN GRANGER

Prvotfiídní vraÏda

SVùTOVÉ KRIMI 24

Doporuãujeme
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cca 329 Kã • kód 4640
ISBN 978-80-279-0248-4
Vyjde v ãervnu 2022

Po úspěšném vyřešení svého prvního pří-
padu na Mallorce se chce vyšetřovatel
Toni Morales konečně pustit do nevyřeše-
né vraždy svého nevlastního bratra.
Události však nabírají rychlý spád. 
V hotelu je během rekonstrukce nalezeno
zazděné tělo ženy a za podivných okol-
ností umírá majitel bytu. Toni Morales se
navíc obává, že se v jeho týmu objevuje
někdo, komu nemůže důvěřovat. 
A možná má právě tento člověk něco spo-
lečného se smrtí jeho nevlastního bratra…

ElEna BEllmar je pseudonym
autorky Elke Beckerové, která se naro-
dila v roce 1970 ve švábském Ulmu.
Cestování má v krvi. Již v osmnácti
letech se vydala na cestu po Jižní
Americe, později strávila rok ve
Venezuele, kde studovala španělštinu.
Dnes žije tato úspěšná autorka na
Mallorce, tam se také odehrává děj její
oblíbené kriminální série.

Doporuãujeme

ELENA BELLMAR

Odplata za chamtivost

ELENA BELLMAR

Dcery hnûvu

Ještě před svým oficiálním nástupem na mallorské odděle-
ní vražd je major Antonio Morales povolán k prvnímu pří-
padu: u paty hradeb v Palmě byla nalezena zavražděná
jeptiška. Kdo by však měl důvod zabíjet zbožnou devade-
sátiletou stařenku? Všechny indicie ukazují na neznámou
ženu, která však nyní není k nalezení…
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329 Kã • kód 4604
ISBN 978-80-279-0025-1 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 399 Kã • kód 4609
ISBN 978-80-279-0032-9
Vyjde v únoru 2022

Píše se rok1896 a na předních stránkách
novin se opět zjevuje Sherlock Holmes
s úspěšně vyřešenými případy pro aristo-
kratickou smetánku. To soukromý detek-
tiv William Arrowood pohybující se mezi
chudobinci a veřejnými jídelnami jižního
Londýna se setkává s mnohem drsnější-
mi, mnohem násilnějšími a finančně
značně podhodnocenějšími případy.
V tom, kdo je lepší detektiv, má
Arrowood jasno, a když jej manželé
Barclayovi požádají, aby nalezl jejich
dceru Birdie, je přesvědčený, že nebude
trvat dlouho a on ji společně se svým 
asistentem Barnettem brzy vystopuje.
Až na to, že tento zdánlivě lehký případ
se brzy promění ve vyšetřování vraždy.
Arrowoodův Londýn, tolik vzdálený
pohodlí Holmesovy Baker Street, je měs-
tem bezcitné krutosti, kde zlo čeká pouze
na to, až bude odkryto…

Doporuãujeme

MICK FINLAY

VraÏedná jáma

MICK FINLAY

Detektiv Arrowood

Propast mezi bohatými a chudými se pořád zvětšuje.
V Londýně boháči pořádají opulentní večírky, zatímco ty nej-
chudší svádí svět zločinu, drog a prostituce. Lidé z vyšších
vrstev si chodí pro pomoc ke slavnému detektivovi Sherlocku
Holmesovi. Ale v přelidněném jižním Londýně, kde jsou zlo-
činy špinavější, se lidé obracejí na Arrowooda.
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369 Kã • kód 4531
ISBN 978-80-243-8906-6 • Titul jiÏ v prodeji



349 Kã • kód 8142
ISBN 978-80-279-0038-1
Titul jiÏ v prodeji

LAURA PURCELL

Záhada panství
Bainbridge
Když se mladá vdova Elsie přestěhuje na
venkovské sídlo svého zesnulého manžela
Ruperta Bainbridge, čeká ji kromě chlad-
ného přijetí od služebných a nekonečných
hodin osamění i temné překvapení.
V podkroví nalezne zvláštní dřevěné figu-
ríny zvané tiší společníci. Brzy se v domě
začnou dít prazvláštní věci – netrvá dlou-
ho a řada nešťastných a nevysvětlitelných
nehod začne Elsie přerůstat přes hlavu.
Elsie se tak potýká nejen s duchy své
minulosti, ale i se silami, nad kterými
pomalu, ale jistě ztrácí kontrolu. Když při
strašlivém požáru skončí zmrzačená
v ústavu pro duševně choré, má konečně
možnost vyprávět svůj příběh – nic jiného
jí ani nezbývá: buď pravda, anebo šibeni-
ce. Postupně chápavému doktoru
Shepherdovi odkrývá svůj příběh, ve kte-
rém se prolíná lidské zlo s běsy dávné
minulosti. Uvěří doktor jejímu příběhu
a uchrání ji od oprátky?

V pfiíbûhu ve stylu viktoriánsk˘ch duchafisk˘ch historií

oÏívá nejvíce znepokojiv˘ druh strachu, kter˘ si najde

cestu va‰ím vûdomím a objeví se tam, kde ho neãekáte…

„Znepokojivé a podmanivé zároveÀ… pfiíbûh, ze kterého vám bude tuh-
nout krev v Ïilách.“ Sophia Tobin

„Úchvatné. Kniha zachovává znepokojivû klaustrofobickou atmosféru
zkombinovanou s neobvykl˘mi historick˘mi detaily.“ Daily Mail

HOROR/NAPùTÍ 27
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cca 359 Kã • kód 4639
ISBN 978-80-279-0249-1
Vyjde v ãervnu 2022

„Autorovy poslední dny a smrt“ – tak zní
titul nedokončeného románu poměrně
populárního spisovatele Franze J. Lun -
deho o znepokojivých událostech, které
se mu přihodily na podzim roku 2019.
Lundeho text se po čase dostane do rukou
komisaře Gunnara Barbarottiho. Jak je
vidět, ve světě spisovatelů se mohou ode-
hrávat podivné věci. Text Barbarottiho
zcela pohltí, přestože si současně klade
otázku, zda by se raději neměl věnovat
důležitějším úkolům. Do temného příbě-
hu vstupuje během roku 2020 také 
covid-19. K rozluštění záhady dojde až
začátkem června, v den státního svátku
Švédského království.

Håkan nesser je král detektivního
Parnasu. Barometern

Pro milovníky žánru nezbytnost.
Library Journal

Doporuãujeme

HÅKAN NESSER

·achy pod sopkou

HÅKAN NESSER

Smolná vtefiina

Komisaři Barbarotti a Backmanová z kriminální policie
v Kymlinge tráví volné podzimní týdny na ostrově
Gotland. Při jednom z výletů narazí na cyklistu, jenž se
nápadně podobá jistému Albinu Rungemu, člověku, který
byl před více než jedenácti roky účastníkem tragické havá-
rie – řídil totiž autobus, v němž zahynulo osmnáct lidí.

359 Kã • kód 4612
ISBN 978-80-243-9451-0 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 329 Kã • kód 4635
ISBN 978-80-279-0250-7
Vyjde v dubnu 2022

Nikdy není pozdě dopřát mrtvému dítěti
spravedlnost…
Mladá žena beze stopy zmizela. Její zou-
falí prarodiče se obrátí na penzionované-
ho komisaře Konráða, s nímž se znají
z dřívějška. Vědí, že vnučka pašovala
drogy. Nyní je nezvěstná.
Konráð se svou profesní minulostí sice
skoncoval a věnuje se hlavně jedné zále-
žitosti z historie své vlastní rodiny. Když
však při pátrání narazí na malou dívku,
která se před desetiletími utopila v malém
jezeře Tjörnin v Reykjavíku, rozhodne se
za každou cenu zjistit pravdu. Byla díven-
čina smrt skutečně jen tragickou neho-
dou? A existuje souvislost se zmizením té
mladé ženy?

Indriðason je mezinárodní literární
fenomén. Harlan Coben

nesporný král islandského thrilleru.
The Guardian

Doporuãujeme

ARNALDUR INDRIÐASON

Dívka u mostu

ARNALDUR INDRIÐASON

Ohyb ledovce

V ledovci Langjökull byla objevena mrtvola mladého
muže, který byl třicet let nezvěstný. Z vraždy byl kdysi
podezřelý jeho obchodní partner, nenašly se však žádné
důkazy, podezřelý byl propuštěn, ale cejch vraha mu zničil
život. Vyšetřovatel Konráð byl tehdy jediný, kdo měl
o případu pochybnosti. 

319 Kã • kód 4617
ISBN 978-80-279-0050-3 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 349 Kã • kód 7375
ISBN 978-80-279-0251-4
Vyjde v lednu 2022

Poblíž hradu Landštejna jsou vysazeny
dvě nové kolonizační osady. Jejich
výstavba se však nečekaně komplikuje
a osadníci jsou sužováni neznámým zlem.
Opakované krádeže nářadí v jedné z osad,
které jsou zpočátku spíš jenom nepříjem-
né, vyvrcholí tragédií, kdy je za podiv-
ných okolností surově zavražděn zástupce
lokátora spolu s mladou dívkou, a posléze
je druhá osada napadena neznámými
ozbrojenci. Na zemské stezce je v téže
době ubit jeden z landštejnských vojáků.
Souvisejí spolu všechny tyto zločiny?
Anebo je časová a prostorová shoda
jenom náhodná? A kdo jsou ti tajemní
ozbrojenci, kteří se pohybují v blízkosti
hradu a zanechávají za sebou širokou
krvavou stopu? Adalrik ze Sichelbachu,
jeden z velitelů hradní posádky, čelí
mimořádné výzvě. Spolu se svými druhy
se musí pokusit rozplést předivo vztahů,
zájmů a intrik, z nichž některé sahají do
vyšších pater mocenské politiky…

MARTIN NESMùRÁK

Démon pfiichází v mlze

Doporuãujeme
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cca 349 Kã • kód 7377
ISBN 978-80-279-0252-1 • Vyjde v únoru 2022

Jan Žižka vstupuje do našeho dějinného povědo-
mí až při začátku husitských bouří. Co však
dělal před tím? Kde nasbíral své válečnické zku-
šenosti? V roce 1410 se odehrála jedna z největ-
ších bitev středověku – bitva u Grunwaldu.
Historici si nejsou jisti účastí husitského voje-
vůdce, ale tvrdí, že v Polsku v té době byl,
o čemž existují i písemné důkazy. Neví se, zda
v bitvě opravdu sám bojoval, avšak podle někte-
rých písemných zpráv se boje nejen účastnil, 
ale také do něj významným způsobem zasáhl.

RICHARD DOSTÁL

ÎiÏka – Grunwald 1410

cca 279 Kã • kód 7380
ISBN 978-80-279-0253-8 • Vyjde v bfieznu 2022

Mladší syn císaře Ferdinanda III. Leopold se při-
pravuje na kněžskou dráhu, „učí“ ho jeho strýc
Leopold Vilém, který byl biskupem a velmis -
trem Řádu německých rytířů. V roce 1654 však
náhle umírá jeho starší bratr Ferdinand IV.
a Leopoldovi se otevírá cesta k trůnu. Vynořují
se spekulace o bratrově zavraždění, podezření
padá na Leopoldova zpovědníka, obávaného
jezuitu Raúla, pocházejícího ze Španělska.
Ferdinand zajistil svému synovi nástupnictví ve
Vídni, Uhrách a Čechách, nepodařilo se mu
však, aby Leopold získal císařský titul…

ZDENùK GRMOLEC

Pod císafisk˘m orlem
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cca 279 Kã • kód 7376
ISBN 978-80-279-0254-5 • Vyjde v únoru 2022

V odborných historických kruzích vyvolal
nedávno rozruch nález latinských rukopisů
z počátku 15. století na zámku v Českém
Krumlově. Původně byly považovány za nábo-
ženské traktáty sepsané jako polemika s názory
Jana Husa a jeho následovníků. Pečlivější pře-
klad však ukázal, že se ve skutečnosti jedná
o vzpomínky rožmberského levobočka františ-
kánského mnicha Blasia na kriminální případy,
které kdysi pomáhal řešit svému příteli Jakubu
Protivovi z Protivce, rychtáři na Novém Městě
pražském. 

JAN BAUER

Poutníci ze Svaté zemû

cca 279 Kã • kód 7381
ISBN 978-80-279-0255-2 • Vyjde v dubnu 2022

Písař zemského soudu Lukáš Trobl z Květnice
náhodou vyslechne v zapadlé krčmě U Bláznivé
kobyly rozhovor dvou neznámých mužů, v němž
zazní slova o tom, že „je třeba zabít císaře“.
Lukáš si není jist, zda se mu to v opilosti nezdá-
lo, ale raději o tom informuje svého strýce dvor-
ního radu Maxmiliána Trobla. Na jeho pokyn
začíná pátrat po dvojici neznámých a zjišťovat,
zda se opravdu nechystá atentát na Rudolfa II.
V pátrání mu pomáhají jednooký válečný
vysloužilec Konrád, uherská nevěstka Adriana
a také dvorní astronom Johannes Kepler.

JAN BAUER

Kdo chce zabít císafie
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MONIKA CZERNIN

Josef II.
Fascinující Ïivot
habsburského císafie

Konec 18. století. Evropské monar-
chie se otřásají v základech.
Syn Marie Terezie císař Josef II. vidí
nutnost reforem a s nadšením sahá
po myšlenkách osvícenství. Bez
velké slávy a početného doprovodu
procestuje inkognito svou obrovskou
říši. Na vlastní oči zjišťuje, jak žijí
jeho poddaní, jak trpí robotou, jak
hladoví. Setkává se s prostými lidmi
i s knížaty a králi, navštěvuje špitály
a továrny a neustále sbírá nové
poznatky, které využívá při budování
svého moderního státu. U sestry ve
Versailles pociťuje předzvěsti Velké
francouzské revoluce. Nakonec na
cestách stráví čtvrtinu doby své
vlády. Monika Czernin předkládá
obraz výjimečného panovníka, který
v mnohém předběhl svou dobu.

Doporuãujeme

cca 379 Kã • kód 7379
ISBN 978-80-279-0256-9
Vyjde v bfieznu 2022

Doporuãujeme

MONIKA CZERNIN

Anna Sacher a její hotel

Příběh o legendární majitelce hotelu Anně Sacher, v jejímž
životě se odráží sláva a pád nejslavnější vídeňské epochy.
Jedinou dědičku a legendární šéfovou Hotelu Sacher z doby
na přelomu století proslavili jednak její významní hosté a jed-
nak vytříbený smysl pro vídeňský společenský život.

299 Kã • kód 7252
ISBN 978-80-243-7660-8 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 269 Kã • kód 4625
ISBN 978-80-279-0257-6 • Vyjde v lednu 2022

„Finito! Život dobrodruha na volné noze
Roberta Balcara za pár hodin ukončily dvě
kulky. Byly vypáleny z dalekonosné pušky, při-
čemž první ze střel ho nezasáhla zcela přesně,
čímž mu byly dopřány ještě dvě vteřiny vědomí.
V zhuštěném kaleidoskopu myšlenek a vjemů se
mu mihla i výseč pohledu na nebe...“ 
Úryvek z nové knihy zkušeného autora Romana
Cílka ukazuje, v čem jsou jeho přednosti: při-
tažlivý děj, neotřelý jazyk, nevšední prostředí.

ROMAN CÍLEK

Augiá‰Ûv chlév

PÒVODNÍ âESKÁ DETEKTIVKA 34

cca 299 Kã • kód 4626
ISBN 978-80-279-0259-0 • Vyjde v lednu 2022

Soukromou vyšetřovatelku Taru přivede do
Svárova pátrání po dvou malých chlapcích.
Brzy dojde k vraždě člověka, jehož smrt všech-
ny překvapí. Následují další vraždy a Tara má
plné ruce práce. Případ je čím dál zamotanější
a nic nedává smysl. Přijme Tara pomoc od ženy
hovořící s duchy? Odhalí, co má s případem
společného dvacet let stará tragédie? Zjistí, jaké
tajemství kdo skrývá?

VERONIKA âERNUCKÁ

Tfii kroky od pekla



cca 299 Kã • kód 4629
ISBN 978-80-279-0260-6 • Vyjde v únoru 2022

Oskar Rosen se sice narodil koncem druhé světo-
vé války v Čechách, ale sedmdesát let prožil ve
Francii. Když se nyní od notáře dozvídá, že dědí
po své dosud neznámé tetě Vilemíně Pokorné
dům a další nemovitost v Praze, rozhodne se při-
letět, aby zjistil, jaké jsou vlastně jeho kořeny,
a najímá si soukromého detektiva, který hovoří
francouzsky, aby mu s pátráním pomohl.
Jednoho dne dostane detektiv Rosenovu textov-
ku, že ho urgentně potřebuje. Když však dojede
do jeho bytu, najde Rosena umírajícího. Je zřej-
mé, že šlo o zabití.

PETR EIDLER

Pfieru‰en˘ fietûzec

PÒVODNÍ âESKÁ DETEKTIVKA 35

cca 299 Kã • kód 4628
ISBN 978-80-279-0262-0 • Vyjde v únoru 2022

To, že si známý písecký autor, bývalý komisař
kriminální služby Ladislav Beran, vybral pro
svoji další knihu krimi povídek název Panoptikum
města Písku, není náhoda. Předkládá čtenářům
tentokrát dvaadvacet povídek, ve kterých rozkrý-
vá s nadhledem bývalého kriminalisty zajímavé
způsoby páchání trestné činnosti v polistopadové
době. Ani tentokrát nebudou čtenáři ochuzeni
o člověčinu a humor, který je autorovi vlastní, 
ale ani o dokonalou znalost kriminálního prostře-
dí a galerky. To, že má jednou navrch galerka,
pak zase kriminálka, to je fakt, stejně tak jako to,
že kdo hledá, najde…

LADISLAV BERAN

Panoptikum mûsta Písku
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cca 269 Kã • kód 4632
ISBN 978-80-279-0261-3 • Vyjde v bfieznu 2022

Standa Berka je povýšen na plukovníka a po
desetiletích je opět šéfem brněnské mordparty.
Když usedá za svůj pracovní stůl, ani ve snu by
jej nenapadlo, že o první případ se mu postará
jeho starý „zákazník“ ještě z dob socialismu.
Josef Chudárek, v odborných kruzích známý
kdysi jako Pepan Otevřito. Skvělý kasař, nyní
ovšem čilý pětaosmdesátník a obyvatel penzionu
důchodců v Brně-Lesné. Nějak se mu nezdá smrt
jeho přítelkyně z penzionu, na svůj věk svěží
devadesátnice a bývalé prostitutky, tehdy zvané
Dlouhonohá Nelly…

STANISLAV âE·KA

Podezfielá smrt

cca 269 Kã • kód 4631
ISBN 978-80-279-0264-4 • Vyjde v bfieznu 2022

Ema Šubrtová pracuje jako učitelka na gymná-
ziu, občas provádí turisty po Brně a s partou
přátel si užívá bezstarostný čas bez závazků.
Když je zavražděna její kamarádka Leona, přes
protesty svého bratra Jirky, policisty, který pří-
pad vyšetřuje, začne po vrahovi pátrat na vlastní
pěst. Z vraždy jsou totiž podezřelí i její přátelé,
hlavně syn bohaté brněnské mecenášky Vlasty
Potocké. Ema zjišťuje, že Leonina smrt může
souviset s neobjasněnou loupeží šperků a dra-
hých hodinek před třemi lety. Jakou roli v přípa-
du hrají staré hodinky značky Spartak?

NAëA HORÁKOVÁ

âas primadon



cca 299 Kã • kód 4634
ISBN 978-80-279-0263-7 • Vyjde v dubnu 2022

Čtenáři oblíbených krimi povídek známého písec-
kého autora, emeritního komisaře kriminální služ-
by Ladislava Berana vědí moc dobře, že velitel
písecké četnické pátračky štábní kapitán Votruba,
štábní strážmistr Hřebejk s koronerem doktorem
Cafourkem, stejně tak jako šéf písecké kriminálky
kapitán Karas s poručíky Studničkou, Machem
a vyšetřovatelkou Vandovou, patří už léta do
Písku, stejně jako patří do tohoto města Otava,
starý most a Putimská brána. Aby o tom autor
přesvědčil další čtenáře, rozhodl se v této knize
představit práci jak už dnes legendární písecké
četnické pátračky, tak i písecké kriminálky.

LADISLAV BERAN

Lákavá nabídka ke zloãinu

PÒVODNÍ âESKÁ DETEKTIVKA 37

cca 269 Kã • kód 4599
ISBN 978-80-243-9759-7 • Vyjde v dubnu 2022

V průběhu koronavirové krize jsou divadla
zavřená, stejně tak jako většina podobných pro-
stor. Tím překvapivější je, když najde noční hlí-
dač v propadlišti divadla mrtvolu jednoho
z kulisáků, 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 pořád-
ně neznal. Při vyšetřování patolog nevyloučí
násilnou smrt, ale policie se nemá čeho chytit.
Jenže to by nebyla Marie, kdyby odmítla kole-
gům z kriminálky pomoci.

JAROSLAV KUËÁK

Krvavá opona
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cca 349 Kã • kód 4637
ISBN 978-80-279-0258-3 • Vyjde v kvûtnu 2022

Na lavičkách autobusových zastávek v Praze se
objevují zohyzděná mrtvá těla žen. Vše nasvěd-
čuje tomu, že jde o sériového vraha, přesto
komisař Matouš nemůže najít nic, co by ženy
spojovalo. Až nalezení čtenářské průkazky
během vyšetřování třetí vraždy zavede policistu
do místní knihovny, kde mu souvislosti začnou
zapadat do sebe.

JITKA LUDVÍKOVÁ

Krvav˘ bestseller

cca 269 Kã • kód 4638
ISBN 978-80-279-0266-8 • Vyjde v kvûtnu 2022

Pavel a Mirek jsou čerství vysokoškoláci, kterým
na první pohled nic neschází. Žijí v okresním
městě kdesi na severu Čech a většinu volného
času tráví v sedlech bicyklů, na nichž brázdí sil-
ničky příhraničních hor. To, že jeden z nich začne
při trénincích vozit do Německa pervitin, je
výsledek několika náhod. Jenže pro Pavla se
z pašování perníku nestane jen výnosný byznys,
ale nevědomky i lék na bolístky dospívání. 
Snad proto neumí včas přestat a jeho „obchody“
se v cyklistickém oddíle provalí…

ZDENùK BùLONOÎNÍK

Cyklo P



cca 299 Kã • kód 4642
ISBN 978-80-279-0267-5 • Vyjde v ãervnu 2022

Psychologa Martina Steina jednoho dne navštíví
jeho přítelkyně, se kterou se již řadu let neviděl,
a požádá ho, aby jí pomohl nalézt desetiletého
syna, který se ztratil. Všichni, včetně policie,
jsou přesvědčeni o tom, že chlapec již nežije,
ale jeho matka se s tím odmítá smířit a stále ho
hledá. Martin se proto obrátí na svou známou,
která pracuje u kriminální policie. Díky ní je
vtažen do ještě temnějšího případu série brutál-
ních vražd žen. Ocitá se tak najednou mezi
dvěma případy, které mají jedno společné –
nikdo nic neviděl.

MARIE HOROVÁ

Pro oãi nevidím
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cca 269 Kã • kód 4641
ISBN 978-80-279-0265-1 • Vyjde v ãervnu 2022

Do jedné z místních částí Kročína, tedy obce,
v níž Viktor Palec vykonává funkci starosty, se
přistěhuje mladá rodina původem z města.
Koupili jeden ze starých gruntů a s elánem se
pouštějí do rekonstrukce. Při vyklízení stodoly
najdou pod podlahou malý sklípek a v něm lid-
ské ostatky. Zjistí se, že jde o bývalého majitele,
posledního z rodu, který tu hospodařil po řadu
generací. Starousedlíci si pamatovali, že po stat-
káři bylo vyhlášeno pátrání, a nakonec byl úřed-
ně prohlášen za mrtvého…

JARMILA POSPÍ·ILOVÁ

Palec a selská p˘cha



cca 269 Kã • kód 5283
ISBN 978-80-279-0268-2 • Vyjde v únoru 2022

Co mají společného nepečené dezerty a domácí
násilí? Všechno, řekla by Kateřina, toho času
vzorná stepfordská panička. Nepečené dezerty je
ten poslední soubor v počítači, který by její man-
žel otevřel. Proto zde ukrývá deník, v němž zpy-
tuje svědomí a vysvětluje, že ne vždy se věci mají
tak, jak se na první pohled zdá. Obzvlášť to platí
o Albertovi, jejím manželovi, který světu ukazuje
pouze své lepší já. To horší si šetří na doma. Zná
Kateřina všechny jeho tváře, nebo ji může ještě
něčím překvapit?

ANDREA âEKANOVÁ

Nepeãené dezerty
Katefiiny A.

cca 329 Kã • kód 5284
ISBN 978-80-279-0269-9 • Vyjde v únoru 2022

Jedenáctiletá Mája se se svým bratrem-dvojčetem
a rodiči nečekaně ocitne v cizí zemi. Zatímco se
vzpírá rodičům a neúspěšně se snaží utéct zpět do
války, nechtěně se přizpůsobuje a osvojuje si
český jazyk a kulturu. Zlom nastane, když je
v Sarajevu zavražděna milovaná babička a již
dospívající Mája se nedokáže smířit s tím, že pro
ni nic neudělala. Je rozhodnutá najít vraha a také
nedopustit, aby její nejlepší kamarádka propadla
drogám. Májini rodiče přišli o status, peníze, rodi-
nu i vlast, ale i v cizí zemi musí fungovat a posta-
rat se o budoucnost svých dvou dětí…

VESNA EVANS

Sametov˘ domov

ROMÁN 40



cca 299 Kã • kód 5287
ISBN 978-80-279-0270-5 • Vyjde v dubnu 2022

Existují vzpomínky, na které nelze zapomenout.
Existují přátelství, za která je třeba bojovat.
Existují skutky, které se musí vykonat.
Do rodiny mladičké Lucie přicházejí po strastech
druhé světové války ještě další, mnohonásobně
větší útrapy. Staletá pravidla venkova se pod
nátlakem socialistického režimu rozpadají, sedlá-
ci jsou zatýkáni, jejich majetek znárodňován
a rolnické rody přicházejí o domovy. Také
Luciina rodina je nucena snášet opakovaná pří-
koří a pokorně přijímat nenávratné životní ztráty.
Je ale možné donekonečna klopit hlavu?

MARKÉTA PRÁ·KOVÁ

Balada o snech

cca 299 Kã • kód 5286
ISBN 978-80-279-0271-2 • Vyjde v dubnu 2022

Osudy současné rodiny, která se nečekaně ocitne
ve finančních a vztahových nesnázích.
Karolína s Jakubem se po dvacetiletém manžel-
ství vzájemně odcizí a jejich tři děti se nechtějí
nové situaci přizpůsobit. Cesta k nápravě je
hodně složitá a není jisté, jestli se podaří všech-
ny problémy vyřešit.
Příběhy, které se vzájemně prolínají, se před čte-
nářem odvíjejí viděny očima tří členů rodiny –
matky psycholožky, otce podnikatele a dospíva-
jící dcery.

JOHANA KRAL

Probudit se jako delfín
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cca 349 Kã • kód 5289
ISBN 978-80-279-0272-9 • Vyjde v kvûtnu 2022

Knihovnice „Růžového oddělení“ lázeňské 
knihovny v malém jihočeském městě se vše-
možně snaží pomáhat čtenářkám, převážně 
klientkám z místního léčebného zařízení, posílit
těla a duše, týrané neurózou či depresemi. I ony
samy při tom procházejí ozdravným procesem,
vedoucím ke zvýšení sebevědomí, ke schopnosti
znovu se přátelit i zamilovat, k obrození smyslu
pro humor. Je ho třeba, neboť každá z hrdinek
má v knize své černé období. Z hnízda jim odlé-
tají nejen děti, ale i manžel, z romantických
vztahů je najednou vlažné pivo u televize…

MARIE âTYROKÁ

RÛÏové bludiãky

cca 279 Kã • kód 5282
ISBN 978-80-279-0273-6 • Vyjde v lednu 2022

Může být něco horšího než se na oslavě svých
čtyřicátin dozvědět, že váš manžel má milenku?
Může. Edita se o tom přesvědčí, když zjistí, že
dotyčnou musí být jedna z jejích nejlepších kama-
rádek. Podvádí ji tedy hned dva blízcí lidé a jí
nezbývá než vypátrat, komu může věřit a před
kým by se měla mít na pozoru.
Jednu po druhé poznává své přítelkyně blíže,
postupně některé ze seznamu podezřelých škrtá
a v hledání viníka se dostává i k manželovi a sobě
samotné. Jak poznat vztah, který nelze vzkřísit,
a jak naopak ten, za který stojí za to bojovat?

DAGMAR DIGMA âECHOVÁ

Jedna z pûti
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DAGMAR DIGMA âECHOVÁ

Nemusí‰!

43

Můžeš znovu naleštit konferenční stolek, aby si na něj man-
želovi kamarádi mohli odložit pivo a nohy. Můžeš vychová-
vat děti v podstatě sama a ignorovat svou vnitřní lvici, která
touží po řádném soustu vášně. Smířit se s tím, že nic nového
už nepřijde, a snažit se to nějak doklepat. Katka a Marie, dvě
na první pohled naprosto rozdílné ženy, o tom vědí své…

299 Kã • kód 5262
ISBN 978-80-243-9435-0 • Titul jiÏ v prodeji

DAGMAR DIGMA âECHOVÁ

Okno s dívkou a ptáãkem

Když devatenáctiletého Reného pošle jeho matka na letní pře-
výchovu k otci, nemůže se mu pomstít víc. Pocit frustrace
nezmenšuje ani to, že to znamená strávit prázdniny na úchvat-
ném pobřeží Normandie. Dokud se ovšem neobjeví záhadná
anglická dívka Gale, která mu nejdříve totálně zamotá hlavu,
a pak jednoho dne… nečekaně zemře.

299 Kã • kód 5279
ISBN 978-80-279-0055-8 • Titul jiÏ v prodeji

DAGMAR DIGMA âECHOVÁ

Nesejde‰ z cesty

Nechat si předpovědět budoucnost vypadá lákavě. Nahléd -
nout 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. Opak je však pravdou…

279 Kã • kód 5268
ISBN 978-80-243-9749-8 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 269 Kã • kód 5285
ISBN 978-80-279-0274-3 • Vyjde v bfieznu 2022

Nina zdědí po rodičích malý zámeček, ležící
v překrásné šumavské přírodě, v němž provozu-
je penzion. Musí se hodně otáčet a na nějaké
randění nemá čas, ačkoliv jí kamarádky dohazu-
jí jednoho ženicha za druhým. Pak v bance,
kam přijde kvůli splátkám na hypotéku, potká
sympatického úředníka, který jí pomůže s vyři-
zováním jejích záležitostí, a ona podlehne jeho
ďábelskému šarmu. Marek si brzy uvědomí, že
penzion je terno. A tak tlačí Ninu k svatbě…
Hlavně proto, že si uvědomuje, že se tím zbaví
nudné rutiny v bance…

ALENA JAKOUBKOVÁ

Lín˘ manÏel, holé ne‰tûstí

cca 269 Kã • kód 5288
ISBN 978-80-279-0275-0 • Vyjde v kvûtnu 2022

Běla se za Pavla, jehož rodiče mají restauraci na
malém městě, provdá z velké lásky. Kvůli
budoucímu manželovi se dokonce vyučila
kuchařkou, ačkoli odjakživa toužila být učitel-
kou. Pavel i jeho rodiče ji přitáhli k rodinnému
podnikání, ačkoli Bělini rodiče i její kamarádky
vztyčovali varovně prst. Sprcha přišla hned po
svatbě. Tchyně Bělu pověřila, aby uvařila
polévku, a tenkrát Běla slyšela tu větu poprvé:
„Maminka vaří líp, miláčku.“
Podaří se jí manžela přesvědčit, že tahle věta
opravdu není motivační?

ALENA JAKOUBKOVÁ

Maminka vafií líp, miláãku

ROMÁNY PRO ÎENY 44



cca 349 Kã • kód 6061
ISBN 978-80-279-0276-7 • Vyjde v únoru 2022

Zdaleka ne všem českým panovníkům bylo dáno
zemřít ve vlastní posteli obklopeni svými nejbliž-
šími. Už kníže Václav, později svatořečený patron
Země české, byl bestiálně ubit družinou svého
mladšího bratra Boleslava. Kníže Jaromír byl
zase probodnut neznámým troufalcem v noci na
záchodě. Stejně tak zůstal nepoznán vrah posled-
ního Přemyslovce mladičkého krále Václava III.
A špatně dopadly i některé české panovnice…

JAN BAUER

Podivná úmrtí
panovníkÛ a panovnic

LITERATURA FAKTU 45

289 Kã • kód 6060
ISBN 978-80-279-0039-8 • Titul jiÏ v prodeji

Snad žádný z evropských dynastických rodů se
nemůže pochlubit kontinuitou tak nepřetržitou
a plejádou panovníků tak významných jako rod
habsburský. Zároveň však jako by Habsburky
pronásledovala podivná nepřízeň osudu. První
Habsburk na českém trůnu Rudolf řečený Kaše
zemřel za podivných okolností při obléhání
Horažďovic. Jeho otec římský král Albrecht I.
byl úkladně zabit vlastním synovcem. Nejhůře
však postihlo Habsburky 19. století.

JAN BAUER

Temné osudy HabsburkÛ
a jejich pfiíbuzných



MIMO EDICE 46

cca 299 Kã • kód 8148
ISBN 978-80-279-0277-4 • Vyjde v dubnu 2022

Na pozadí historických událostí se rozvíjejí
osudy dvou významných brněnských rodin –
česko-německých Uxů, zakladatelů Slévárny bra-
tří Uxů na Plotní, a české rodiny Tachovských,
někdejších majitelů největší brněnské drogerie na
České. Autorka, potomek obou těchto rodin, líčí
autenticky, jak do jejich života zasáhly dramatic-
ké dějinné události od dob mocnářství po vznik
republiky, přes obě světové války až do dnešních
dnů.

Osudy dvou významných brněnských rodin

KATE¤INA TACHOVSKÁ-VESTMAN

¤ekni, Ïe jsi Tachovská

329 Kã • kód 8127
ISBN 978-80-243-9425-1 • Titul jiÏ v prodeji

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
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