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cca 499 Kã • kód 7419
ISBN 978-80-279-0803-5
Vyjde v kvûtnu 2023

V roce 1937 si v zasněženém Kyjevě
zakřiknutá a literaturu milující studentka
historie Mila Pavličenková organizuje
svůj život kolem práce v knihovně
a malého syna. Hitlerova invaze však
její život zcela změní. Mila dostane
pušku a je vyslána do boje, aby se ze
studující dívky stala elitní odstřelovač-
kou – smrtící lovkyní nacistů známou 
jako Paní Smrt. Když z ní zpráva o jejím
třístém zabití udělá národní hrdinku, je
Mila vytržena z krvavých bojišť východ-
ní fronty a poslána do Ameriky na turné.
Mila se jen velmi pomalu vzpamatovává
z válečných hrůz a v nablýskaném světě
Washingtonu se ocitá izolovaná a osamě-
lá. To změní až její nečekané přátelství
s první dámou Eleanor Rooseveltovou
a ještě nečekanější vztah s kolegou
odstřelovačem...

KATE QUINN

Diamantové oko

Doporuãujeme
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cca 399 Kã • kód 8157
ISBN 978-80-279-0786-1
Vyjde v bfieznu 2023

MARGIT STEINBORN

Nové nebe

Würzburg, rok 1933
Krátce poté, co Německo ovládli nacisté,
přichází mladá Židovka Hannah Rosen -
bergová o místo učitelky hudby. Nový
domov pro sebe i svou malou dcerku
Melinu najde na odlehlém panství Sandner -
hof, ovšem nebezpečí se stále přibližuje.
Zatímco Hannah musí vést tajný život
v ústraní, je Peter Hagen, muž, kterého
stále ještě miluje, povýšen na zaměstnan-
ce říšského ministerstva. A když si ambi-
ciózní právník uvědomí, komu se zapro-
dal, je už možná příliš pozdě, aby své
činy napravil…

„Chápu,“ řekla Hannah. „Dokud bude
vedení tábora chtít orchestr, tak budou
hudebníci žít.“
Příběh, který vás zcela pohltí. Tempo
vyprávění je strhující. Tuto knihu nedo-
kážete odložit, dokud nepřečtete poslední
stránku.

GOODREADS

Margit Steinborn

se narodila v roce 1964 a vyrÛstala v idylickém mûsteãku v Bavorsku.

Od ukonãení studia cizích jazykÛ pracuje jako pfiekladatelka a Ïije

s rodinou nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Ve volném ãase se

vûnuje hudbû, historii, malífiství a literatufie. Její román Nové nebe se

stal záhy po svém vydání literární senzací a dostal se na Ïebfiíãky best-

sellerÛ. Kritika ocenila tuto ãtivou knihu jako mimofiádné dílo o síle

lásky a lidskosti v temn˘ch ãasech dûjin.
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cca 499 Kã • kód 4682
ISBN 978-80-279-0807-3
Vyjde v kvûtnu 2023

Jaro 1937
Rodina Rathových je rozdělena. Charlotte
Rathová, rozená Ritterová, chtěla být
v zahraničí už dávno, ale okolnosti ji udr-
žely v Berlíně. Její bývalý pěstoun Fritze
byl umístěn na uzavřené oddělení psy -
chiatrické léčebny Wittenau, její nejlepší
přítelkyně Greta beze stopy zmizela a je
podezřelá z vraždy. Mezitím Gereon
Rath, který se skrývá a je úřady považo-
ván za mrtvého, zjistí, že v Německu je
už příliš horká půda, a nasedne na vzdu-
choloď, aby unikl do USA. Zatímco se
Charly snaží dostat Fritzeho z kliniky,
objasnit Gretino zmizení a vyřešit případ
vraždy, na druhé straně Atlantiku se dějí
věci, které by nikdy nepovažovala za
možné…

Babylon Berlin je skvělý televizní seriál,
ale Kutscherovy romány jsou lepší než
kino!

DiE TAGESzEiTunG

VOLKER KUTSCHER

Transatlantik

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.Foto © Monika Sandel
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cca 299 Kã • kód 4668
ISBN 978-80-279-0779-3
Vyjde v únoru 2023

SUSANNE GOGA

Leo Berlin

Berlín 1922
Inflace nabírá na obrátkách, Německo je
politicky rozvrácené a lidé po prohrané
válce nemohou najít klid. Detektiv
inspektor Leo Wechsler, ovdovělý otec
dvou dětí, je konfrontován se záhadnou
vraždou. Zázračný léčitel, jehož pacient-
ky pocházely z vyšších společenských
vrstev, byl ubit k smrti figurkou Buddhy.
Neexistují žádní svědci, žádné stopy.
O něco později dojde k vraždě prostitut-
ky. Mohou tyto případy nějak souviset?
Pátrání, které inspektora Wechslera za -
vede do elegantních sídel, chudinských
čtvrtí, kokainových doupat i čtvrtí červe-
ných luceren, navíc komplikuje také
Wechslerův kolega von Malchow, který
se otevřeně hlásí k pravicově nacionalis-
tickým názorům…

Berlínský kolorit, napínavá zápletka,
živé dialogy, vzájemně se prolínající
dějové linie. Tato kniha má vše, co má
kvalitní kriminální román mít.

Susanne Goga

se narodila v Mönchengladbachu a vystudovala pfiekladatelství na uni-
verzitû v Düsseldorfu. Dosud pfieloÏila více neÏ 100 knih z angliãtiny
a francouz‰tiny. Jako autorka získala proslulost zejména sv˘mi romány
s detektivem inspektorem Leo Wechslerem, které se odehrávají ve dva-
cát˘ch letech dvacátého století.

„Krimiromány Susanne Gogy jsou jiÏ mnoho let fenoménem. Její citlivû
vyprávûné napínavé pfiíbûhy vedou ãtenáfie ãasem do období, které
bylo v literatufie dlouho opomíjeno.“ Rebecca Gablé

SVùTOV¯ BESTSELLER 6



499 Kã • kód 7404
ISBN 978-80-279-0446-4
Titul jiÏ v prodeji

VLASTIMIL VONDRU·KA

Lucemburská epopej I
Král cizinec (1309—1333)

Románová freska začíná nástupem
Jana Lucemburského na český trůn
a končí smrtí jeho syna, římského
císaře a českého krále Karla IV. 
Je to jedno z nejslavnějších období
našich dějin, kdy byla Praha centrem
římské říše, ale aspirovala i na to,
aby se stala „druhým Římem“ křes-
ťanstva. Složitý zápas obou panovní-
ků o vládu doma i v zahraničí se pro-
líná se snahou šlechty, reprezentované
pány z Landštejna, upevnit otřesené
postavení českých zemí a chránit sta-
vovské výsady.
V epopeji se střídají mocenské intriky
a válečné scény s běžnými denními
starostmi románových hrdinů, a to
vše v barvitém obraze života vrchol-
ného středověku.

Vlastimil Vondru‰ka

vystudoval historii a etnografii na Karlovû univerzitû v Praze, pÛsobil v âesko-
slovenské akademii vûd a pak v Národním muzeu v Praze. V roce 1989 zaloÏil
sklárnu, v níÏ vyrábûl kopie historického skla, a od roku 2007 se vûnuje v˘hrad-
nû literární tvorbû. Vydal zhruba 70 historick˘ch románÛ a detektivek, nûkolik
knih pro dûti a spolu se svou Ïenou 20 populárnû-nauãn˘ch publikací o histo-
rii. Je autorem pfiedlohy k filmu Jménem krále a také autorem rozhlasov˘ch
i divadelních her. Nûkolik jeho knih vy‰lo téÏ v zahraniãí. Získal fiadu ocenûní
(mj. cenu IBBY, Uãené ãeské spoleãnosti, nûkolik cen ãtenáfiÛ nakladatelství
MOBA, Bestseller roku 2015, Krameriovu cenu). V roce 2017 pfievzal medaili
Za zásluhy I. stupnû z rukou prezidenta âeské republiky.
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cca 349 Kã • kód 7420
ISBN 978-80-279-0812-7 • Vyjde v ãervnu 2023

Jaké tajemství skrývá tapisérie, na níž je zobra-
zena zahrada s nádhernými květy, mezi nimiž
vynikají lilie, ale jen jedna je černá?
Oldřich z Chlumu se svými pomocníky pano-
šem Otou a velitelem Divišem řeší případ smrti
paní Sibyly, sestřenice urozeného a vlivného
Oldřicha Zajíce na jeho hradě Valdeku. 
Na hradě se však právě koná rodinná slavnost
a podezřelých je víc než dost. Navíc není úplně
jisté, zda byla Sibylina smrt vraždou, nebo jen
nešťastnou nehodou. Jenže další vražda tuhle
pochybnost rychle vyvrátí…

VLASTIMIL VONDRU·KA

âerná lilie

349 Kã • kód 7399
ISBN 978-80-279-0447-1 • Titul jiÏ v prodeji

Jubilejní třicátý román s Oldřichem z Chlumu,
panošem Otou a Divišem zavede čtenáře opět na
Bezděz a do jeho okolí. Neprostupné lesy a skalní
strže, které se táhnou od Housky ke Kokořínu,
však skrývají mnoho tajemství. Pohanství jako by
z této pochmurné krajiny nikdy neodešlo, a pokud
je sem přidělen kněz, je to vždycky jen za trest.
Zpočátku se jedná o banální záležitost, když do
manské služby nenastoupí Smil z Tubože. Záhy
po něm zmizí další dva manové. Nepochopitelné
události se tak začnou vršit. Jaký smysl má erb
s harpyjí, co se skrývá v Ďáblově tlamě a proč se
zjevuje anděl smrti?

VLASTIMIL VONDRU·KA

Andûl smrti
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cca 329 Kã • kód 7413
ISBN 978-80-279-0792-2 • Vyjde v bfieznu 2023

Zásnuby bez prstenu jsou sice smutné, ale
možné. Nicméně zásnuby s prstenem, ale bez
snoubenky, to je věc těžko myslitelná. 
A přece k ní na Starém Městě pražském došlo.
Tuhle podivnou zápletku musí řešit Jiří Adam
z Dobronína v souvislosti s nevysvětlitelným
mordem. Naštěstí má k ruce svou služebnou
Rozárku, která se umí v ženské společnosti
vyptávat, protože právě tam leží klíč k podivné-
mu zločinu…

VLASTIMIL VONDRU·KA

Zásnubní prsten

329 Kã • kód 7359
ISBN 978-80-279-0062-6 • Titul jiÏ v prodeji

Během úřední cesty Jiřího Adama z Dobronína
dojde ve Dvoře Králové k několika vraždám.
Protože jednou z obětí je příslušník rodu
Valdštejnů, který vede spory s majitelem vrchlab-
ského panství, musí se tím královský písař zabý-
vat. Jenže záhy se ukáže, že všechny ty mordy
vypadají jako ďáblovo dílo, neboť jsou označené
číslem šelmy 666. Situace je o to složitější, že se
radnice snaží téhle okolnosti využít a strhnout na
sebe moc ve městě. Zavádí restrikce a nutí měšťa-
ny, aby zvýšenou zbožností bojovali proti zlu.
Nyní již nejde ani tak o spravedlnost, jako spíš
o boj s fanatismem a lidskou hloupostí.

VLASTIMIL VONDRU·KA

ëáblova ãísla
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599 Kã • kód 8149
ISBN 978-80-279-0238-5 • Titul jiÏ v prodeji

Třináctiletá Anna se živí jako vyšívačka
v Konstantinopoli a fascinuje ji příběh o městě
v oblacích. Chlapec Omeir se na druhé straně
hradeb spolu se sultánovou armádou připravuje
na obléhání města. Píše se rok 1453.
O pět set let později se osmdesátník Zénón
snaží spolu s pěti školáky nazkoušet divadelní
hru podle starověkého příběhu. Mezi policemi
plnými knih ale tiká bomba, nastražená mladým
idealistou Seymourem.
A v nedaleké budoucnosti se dívka jménem
Konstance snaží sepsat na útržky papíru příběh
o naivním pastýři Aithónovi…

ANTHONY DOERR

Mûsto v oblacích

449 Kã • kód 8125
ISBN 978-80-243-9236-3 • Titul jiÏ v prodeji

Marie-Laure prožívá s milujícím otcem spoko-
jené dětství v Paříži. Život ji však postaví před
první těžkou zkoušku, když v raném věku
oslepne. Tehdy ještě netuší, že má před sebou
další, mnohem obtížnější zkoušky. Němci obsa-
zují Paříž a Marie s otcem jsou nuceni uprch-
nout, musejí opustit své dosavadní jistoty
a vydat se za nejasnou vidinou bezpečného 
útočiště…

ANTHONY DOERR

Jsou svûtla,
která nevidíme



Doporuãujeme

cca 399 Kã • kód 7422
ISBN 978-80-279-0813-4
Vyjde v ãervnu 2023

V roce 1929 je Kátě šestnáct let, je obklo-
pena rodinou a je zamilovaná. Když do
její vesnice dorazí Stalinovi příznivci,
začíná se však její život měnit. Sousedé,
kteří odmítají kolektivizaci, mizí nezná-
mo kam a každý nový den je nejistý.
Přežít je stále těžší i kvůli naprostému
nedostatku potravin, přesto i v těch nej-
temnějších časech existuje světlo naděje.
Po sedmdesáti letech objeví mladá žena
deník své babičky, který odhaluje dávno
pohřbená tajemství.

nádherná kniha pro fanoušky knih
Jsou světla, která nevidíme,
Tatér z Osvětimi či Výhled přes střechy.

Velkolepý román inspirovaný historií,
kterou ruská vláda stále popírá.

GOODREADS

Doporuãujeme

ERIN LITTEKEN

Herbáfi vzpomínek

JENNY LECOAT

Hedina válka

Hedy, mladá Židovka, jež utekla z Vídně na malinký ost-
rov Jersey nedaleko francouzského pobřeží, opět čelí
nacistickému útlaku. Rozhodne se zatajit svůj původ
a z nouze přijme místo překladatelky v německém vojen-
ském táboře, kde si vymyslí svou vlastní formu odboje
proti okupantům…

339 Kã • kód 7403
ISBN 978-80-279-0449-5 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 399 Kã • kód 8160
ISBN 978-80-279-0796-0
Vyjde v dubnu 2023

Když plachá Judy Morganová dokončí
studium fyziky na univerzitě
v Cambridge, sní o tom, že se jí podaří
změnit svět k lepšímu.
Mezitím se krásná a geniální mladá
židovská herečka Hedy Kieslerová roz-
hodne uprchnout z milovaného Rakouska,
změní si jméno na Hedy Lamarr a riskuje
vše, aby se dostala do Ameriky, co nejdá-
le od nacistické hrozby.
Poté, co se obě ženy setkají v předváleč-
ném Londýně, vznikne mezi nimi silné
přátelství, navíc objeví společnou vášeň
pro vědu a vynálezy. Začíná válka, kterou
si nikdo nedokázal představit ani v nej-
horších nočních můrách, a Hedy i Judy
vědí, že musí spojit své síly a jednat
hned…

SUZANNE KELMAN

KdyÏ zpívá slavík

Doporuãujeme

SUZANNE KELMAN
V˘hled pfies stfiechy
399 Kã • kód 8137

SUZANNE KELMAN
Za ãasÛ odvahy
369 Kã • kód 7406

Tituly jiÏ v prodeji

SVùTOV¯ BESTSELLER 12



Doporuãujeme

cca 299 Kã • kód 7409
ISBN 978-80-279-0770-0
Vyjde v lednu 2023

Marek z Erlachu, přítel markraběte Jana
Jindřicha Lucemburského, nalezne v lese
nedaleko Brna umírající dívku a její
novorozeně zabalené v drahé pleně se
symbolem patricijského rodu Anshelmů.
Na přání markraběnky Markéty Opavské
začne diskrétně pátrat, kdo byla ona dívka
a kdo je otcem dítěte. Stopy míří mezi
brněnské nevěstky na kopec Puhlík,
semeniště kriminality, kde se ukrývají
kuplíři, zloději a vrazi a ony nebohé ženy
zneužívají ke zločinům. Dívka ovšem
nevěstka nebyla a otcem dítěte je
významný brněnský měšťan. Skandál
s nemanželským dítětem rozpoutá řadu
intrik mezi bohatými patriciji a odhalí
kruté poměry v některých zdánlivě spořá-
daných manželstvích…

Doporuãujeme

NAëA HORÁKOVÁ

Brnûnské nevûstky

VùRA FOJTOVÁ

Neviditelná zranûní

Mělo to začít tak idylicky. První taneční, první vyznání,
první polibek… To vše mělo potkat šestnáctiletou Rút.
Jenže to by nesměl být rok 1941 a na prsou by jí nesměla
svítit žlutá hvězda. Místo atlasových střevíčků na první bál,
které jí sliboval tatínek, čekají Rút jen tvrdé dřeváky
a pochod smrti. 

299 Kã • kód 8150
ISBN 978-80-279-0488-4 • Titul jiÏ v prodeji

âESK¯ BESTSELLER 13



cca 359 Kã • kód 8158
ISBN 978-80-279-0809-7
Vyjde v kvûtnu 2023

V podhorské vesnici Skláře se po válce
zabydlují české rodiny. Mezi nově přícho-
zími je i rodina mladé dívky Jarmily
Lukešové. Maminka jí zemřela za války,
a tak se Jarmila musí postarat o dva malé
bratry, ale také o otce, který rodinné úspo-
ry prohrává v kartách. Jarmila se v novém
domově zamiluje do Františka Smolíka,
ten však její city neopětuje. Věří, že se
z Německa vrátí jeho milovaná Paula.
Stále více se také dostává do sporu s míst-
ními komunisty. Po událostech února 1948
je však jeho boj stále marnější. Komunisté
předepisují Smolíkovým pro jejich hospo-
dářství nesplnitelné dodávky, navíc se
mluví o plánované kolektivizaci. Jarmila
je v těch těžkých časech jediná, kdo při
Františkovi pevně stojí. Ten tak poznává,
jak statečná žena to je. Dokonce se zdá, 
že by společný život s ní mohl být útěchou
před tím, co se chystá. Ale žádné štěstí
netrvá věčně, zvlášť když kolem krouží
všemocná strana a její tajná policie…

·TùPÁN JAVÒREK

Sudetsk˘ dÛm II

Doporuãujeme

âESK¯ BESTSELLER 14



359 Kã • kód 5280
ISBN 978-80-279-0063-3
Titul jiÏ v prodeji

Východní Čechy na sklonku 16. století
Na hrad, kde žije Jan, poslední potomek
pánů ze Zhoře, přijíždí z Francie vdova
po jeho mladším bratru Vilémovi.
Bratři si byli od malička velmi blízcí, roz-
kol mezi nimi nastane až ve chvíli, kdy se
Vilém rozhodne odjet do Francie, aby
podpořil krále Jindřicha IV. Navarrského.
Ve Francii se přes bratrův nesouhlas
ožení a krátce nato nachází smrt na bojiš-
ti. Jan trpí výčitkami svědomí, neboť se
s bratrem rozešel ve zlém. Navíc má
finanční problémy, protože výdaje na
válečné tažení a nečekaný Vilémův 
sňatek silně zatížily rodinnou pokladnu.
Příjezd vdovy, která hodlá uplatnit dědic-
ký nárok, tak ještě vyhrotí napjatou situa-
ci. Krajina „na konci světa“ zavátá sně-
hem je pro mladou Francouzku trestem
sama o sobě. Doufala, že tu najde nový
domov, ale naráží pouze na chlad a odmí-
tání. I služebnictvo vycítí náladu panstva
a chová se k ní nepřátelsky…

HANA MARIE KÖRNEROVÁ

Jelení vr‰ek

Doporuãujeme

HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Hefimánkové údolí
319 Kã • kód 5245

HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Hlas kukaãky
339 Kã • kód 5226

Tituly jiÏ v prodeji

âESK¯ BESTSELLER 15



cca 339 Kã • kód 7417
ISBN 978-80-279-0806-6
Vyjde v kvûtnu 2023

Ondřejovi z Rohatce se konečně podařilo
vyvléci se z osidel, která mu kladl křivo-
klátský purkrabí Chval z Valdéře, jenž ho
chtěl připravit o hrad Jenčov, bohaté nale-
ziště železné rudy, hutě a hamr na výrobu
železa. Chval byl vždy mužem Jana
Lucemburského, zatímco Ondřej manem
markraběte Karla. Vztah obou
Lucemburků byl vždy komplikovaný,
a i když nakonec král Jan uznal, že je
Ondřej v právu, a darovací listinu na
Jenčov, kterou vystavil jeho syn Karel,
stvrdil i svým podpisem a pečetí, 
nemohl jen tak ustoupit, aby neztratil
tvář. A tak stanovil Ondřejovi podmínku,
že se bude muset, pokud ho on sám
vyzve, zúčastnit tří jeho válečných tažení.
Píše se rok 1341 a králi zbývá necelých
pět let života. Zapomene král na tuto
svoji malichernost, nebo bude Ondřej
vyzván k tomu, aby ho do bitvy 
následoval?

FRANTI·EK NIEDL

Na králÛv pfiíkaz

Doporuãujeme

FRANTI·EK NIEDL
Ano, mÛj pane
339 Kã • kód 7358

FRANTI·EK NIEDL
Îelezná rukavice
339 Kã • kód 7384

Tituly jiÏ v prodeji

Foto © Monika Sandel

âESK¯ BESTSELLER 16



329 Kã • kód 4659
ISBN 978-80-279-0453-2
Titul jiÏ v prodeji

Michal Dabert je poněkud unaven 
životním stereotypem. Jeho přítelkyně,
hollywoodská hvězda Joan Hartingová, 
ho sice miluje a téměř všechen volný čas
věnuje jemu, ale pro bývalého příslušníka
cizinecké legie je rodinná idyla přece jen
málo. A tak se Dabert vydává na plavbu
luxusní zaoceánskou lodí, aby si trochu
pročistil hlavu. Cesta vede z řeckého Pirea
až do Spojených arabských emirátů 
a zpočátku vše probíhá podle plánu.
Dabert si cestu užívá, a dokonce si nachází
nové přátele. Jenže loď náhle zmizí, aniž
by vyslala jediný nouzový signál…

FRANTI·EK NIEDL

Plavba do nenávratna

Doporuãujeme

âESK¯ BESTSELLER 17
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399 Kã • kód 8132
ISBN 978-80-243-9451-0 • Titul jiÏ v prodeji

Píše se září roku 1908 a Clementine Hozierová
se vdává za geniálního mladého politika s pro-
gresivními názory: Winstona Churchilla. Nejde
však o tradiční spojení, neboť Clementine stojí
svému muži po boku nejen v manželství, ale
i v politice. Stává se jeho rádcem i strážcem,
nejednou mu dokonce zachrání život, přesto však
tato ambiciózní žena touží po něčem víc – touží
vystoupit z manželova stínu. Lady Clementine je
příběh mimořádné ženy, kterou nevyděsily hrůzy
války a která naopak v její temnotě nalezla vlast-
ní cestu. A na ní nehodlá sklonit hlavu ani před
očekáváním okolí, ani před nepřítelem.

MARIE BENEDICT

Lady Clementine

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

Třeskutá zima roku 1947 byla jednou z nejkrutěj-
ších, jaké poválečný Londýn zažil, a tak je ozná-
mení o zasnoubení princezny Alžběty a poručíka
Philipa Mountbattena radostnou zprávou pro celý
národ. Ann a Miriam, vyšívačky zaměstnané
u slavného módního návrháře Normana Hartnella,
mají to štěstí pracovat přímo na princezniných
svatebních šatech. O více než půl století později
objeví torontská novinářka Heather v pozůstalosti
své babičky fotografii se slavnou výtvarnicí
Miriam Dassinovou a několik nádherných výši-
vek. K jejímu úžasu aplikace odpovídají zdobení
na svatebních šatech královny Alžběty II.

JENNIFER ROBSON

·aty pro královnu



399 Kã • kód 4654
ISBN 978-80-279-0450-1
Titul jiÏ v prodeji

JOHAN THEORIN

Hlasy kostí

Na pobřeží ostrova Öland zemře pod hro-
madou kamenů muž, který tam předtím
položil věnec z růží. Zdá se, že nešlo
o nešťastnou náhodu. Policistka Tilda
Davidssonová totiž najde na místě kosti
jiného člověka, který byl naposledy spat-
řen před padesáti lety za velmi dramatic-
kých okolností jejím příbuzným, starým
kapitánem Gerlofem. Ten chce přijít na
kloub tomu, co se oběma lidem mohlo
stát, a společně s Tildou tak pomalu roz-
krývá následky jedné dávné tragédie pro-
vázené strachem a nenávistí. Ta je natolik
silná, že mnohé nasvědčuje tomu, že
zavalený muž nejspíš nebude poslední
obětí...

Mistrovské dílo klasika švédské
literatury, jehož knihy dobře znají
i čeští čtenáři.

Johan Theorin

se narodil roku 1963 v Göteborgu. UÏ od dûtství trávil kaÏdé léto na ostrovû
Öland, coÏ mûlo osudov˘ vliv na jeho pozdûj‰í literární ãinnost. Rodina jeho
matky, kterou tvofiili zejména námofiníci, rybáfii a zemûdûlci, zde Ïila po sta-
letí a peãovala o dûdictví ostrova, tajuplná vyprávûní a folklor. Toto aÏ mys-
tické prostfiedí jej inspirovalo ke vzniku fiady pfiíbûhÛ, v nichÏ mistrnû spojuje
genius loci ostrova Öland s detektivní zápletkou. V roce 2009 autor obdrÏel
Glass Key Award a v roce 2010 CWA International Dagger. V ãe‰tinû dosud
vy‰ly knihy Na velké planinû, Mlhy Ölandu, Smr‰È, Zkamenûlá krev,
Ml˘ny osudu, Skr˘‰, Bitva o Salajak a Hon na vittry.

SVùTOV¯ BESTSELLER 19
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cca 349 Kã • kód 7421
ISBN 978-80-279-0811-0 • Vyjde v ãervnu 2023

Florencie, rok 1534
Právě si odpřisáhli věčnou lásku, teď ale musí
mladá kupecká dcera Calla del Giocondo se
svým milencem uprchnout z města. Samuele,
dědic kosmetického impéria Bellani, je totiž
obviněn z toho, že otrávil jednu ženu. Jen šťast-
nou náhodou najde mladá dvojice útočiště
u dvora v Mantově. Díky svým znalostem taj-
ných receptur prostředků krásy získá Samuele
přízeň pyšné a umění milující vévodkyně
z Mantovy. Calla ale sleduje vlastní sen...

CATHERINE AUREL

Bella Donna
Paní Mantovy

349 Kã • kód 7401
ISBN 978-80-279-0456-3 • Titul jiÏ v prodeji

Florencie, rok 1469
Časy, kdy bývala Cosima Bellani největší kráskou
v celém městě, jsou tytam. Krása stárnoucí kurti-
zány začíná uvadat, a tak se Cosima začíná obá-
vat o svou budoucnost. Když ji ale mladá šlech -
tična Simonetta požádá o pomoc, aby si získala
manželovo srdce, Cosima dostane vynikající
nápad: začne podnikat s kosmetikou a vyrábět
vlastní přípravky, jelikož obchod s prášky, 
mastmi, olověnými pudry a růží začíná vzkvétat...

CATHERINE AUREL

Bella Donna
Kráska z Florencie



Doporuãujeme

cca 299 Kã • kód 5308
ISBN 978-80-279-0787-8
Vyjde v bfieznu 2023

Když Clover odešla z Londýna, nechala
za sebou také naprosto zničující zradu.
Od té doby jako by se jí láska vyhýbala.
Když však na ostrov dorazí Angel
Mazzeo, je k němu Clover více než při-
tahována. A i když se zdá, že by těm
dvěma mohlo stačit pouhé přátelství či
nezávazný flirt, mění se jejich vztah
v cosi mnohem hlubšího.
Najdou Clover s Angelem odvahu říct
jeden druhému, co doopravdy cítí? A je
Clover připravená udělat to, co považova-
la za zcela nemožné – opět se zamilovat?

Doporuãujeme

HOLLY MARTIN

Podzimní nebe nad
Rubínov˘mi vodopády

HOLLY MARTIN

Svítání nad Safírov˘m zálivem

Aria Philipsová žije na Ostrově drahokamů celý život.
Zatímco její sestry Clover a Skye jej opustily v honbě za
lepším a velkolepějším životem, Aria zůstala, aby otci
pomohla s vedením rodinného hotelu. Rok po otcově smrti
Aria dělá všechno, co může, aby hotel udržela nad vodou,
jenže ten už dlouho téměř nevydělává...

349 Kã • kód 5290
ISBN 978-80-279-0247-7 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 399 Kã • kód 4675
ISBN 978-80-279-0794-6
Vyjde v dubnu 2023

William a Mary jsou svoji už šedesát let.
William je uznávaný chirurg, Mary odda-
ná manželka. Oba mají pevné morální
zásady.
Alespoň si to jejich syn Joe O'Loughlin
myslí. Jenže když je Joe přivolán do
nemocnice poté, co byl jeho otec brutálně
napaden, jeho svět se obrátí vzhůru noha-
ma. Kdo je ta cizí žena plačící u Willia -
movy postele, která je celá od krve?
Kamarádka, milenka, blázen, nebo vrah?
Navzdory radám policie se Joe pouští do
vlastního pátrání. A čím víc informací
objevuje, tím víc se mu odkrývá druhá
tvář jeho otce, kterou nikdy nepoznal...

Robothamovy mimořádné romány vždy
čerpají z toho, co lidé skutečně zažívají.
Tento příběh je založen na tom, co vlast-
ně obnáší být otcem, a ukazuje, že jen
vyrovnání se s minulostí nám umožní
posunout se dál.

THE AGE

MICHAEL ROBOTHAM

Druhá Ïena

Doporuãujeme
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cca 349 Kã • kód 4683
ISBN 978-80-279-0815-8 • Vyjde v ãervnu 2023

Před více než deseti lety beze stopy zmizel milo-
vaný amišský biskup Ananias Stoltzfus. Když
jsou objeveny kosterní pozůstatky, stává se tento
případ ještě hrozivější. Do Painters Millu přijíž-
dějí starší obyvatelé města, aby požádali
o pomoc šéfku policie Kate Burkholderovou, ale
ta si rychle uvědomí, že má se zločinem osobní
spojitost. Pohledný amišský muž Jonas Bowman,
který je z vraždy obviněn, byl totiž Kateinou
první láskou. Kate je nucena čelit bolestné epizo-
dě ze své minulosti a vydává se do pensylvánské-
ho údolí, kde se amišská kultura dramaticky liší
od tradic, které zná…

LINDA CASTILLO

Pohfibená tajemství

cca 349 Kã • kód 4665
ISBN 978-80-279-0774-8 • Vyjde v lednu 2023

Ospalé městečko Painters Mill v Ohiu narušila
před šestnácti lety série brutálních vražd.
Jednou z obětí mohla být i mladá amišská
dívka, která však surový útok naštěstí přežila. Jí
i její rodině ale z tohoto dne zůstalo jako cejch
temné tajemství, které si s sebou nesou dodnes.
Všichni věřili, že zlo je navěky pohřbeno. O to
děsivější je představa, že se vrah po letech vrá-
til. Nalezené tělo mladé dívky totiž vykazuje
stejné známky mučení, jaké byly zaznamenány
na obětech před šestnácti lety. Vyšetřování se
ujímá mladá policistka Kate Burkholderová.

LINDA CASTILLO

Slib mlãení



cca 429 Kã • kód 4671
ISBN 978-80-279-0789-2
Vyjde v bfieznu 2023

Po vyšetřování, při němž hrozilo odhalení
korupce v jihoafrických mocenských kru-
zích, byli Benny Griessel a Vaughn Cupido
degradováni a propuštěni z elitní policejní
jednotky Jestřábů. Při čekání na převelení
obdrží Griessel znepokojivý anonymní
dopis, v němž se píše: „Mohu věřit pouze
vám a kapitánu Cupidovi. V našem lůně je
zmije. Dávejte si pozor na telefonáty.“
Benny a Vaughn se vzápětí pouští do pát-
rání po zmizelém Calliem de Bruinovi,
mladém univerzitním studentovi a geniál-
ním programátorovi. Zatímco oba muži
zintenzivňují pátrání, realitní makléřka
Sandra Steenbergová čelí své vlastní krizi:
státní korupce způsobila krach na trhu
s nemovitostmi, což ještě zhoršilo tíživou
finanční situaci její rodiny. Když ji kontak-
tuje miliardář Jasper Boonstra, aby reali-
zovala prodej jeho luxusní nemovitosti,
bere to jako příležitost. A pak Boonstra
beze stopy zmizí a všechny dílky vyšetřo-
vání do sebe začínají zapadat…

DEON MEYER

Temn˘ proud

Doporuãujeme
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cca 399 Kã • kód 4676
ISBN 978-80-279-0798-4
Vyjde v dubnu 2023

Když inspektora Scotland Yardu
Benjamina Rosse zavolá do věznice
Newgate muž odsouzený k smrti, neoče-
kává, že by jeho svědectví mohl věřit. Ale
vyprávění o vraždě, jíž byl tento muž před
více než sedmnácti lety svědkem, je nato-
lik věrohodné, že se inspektor Ross ne -
ubrání otázce, zda na tom, co odsouzený
muž říká, přece jen není kus pravdy. Na
záchranu života odsouzence je už pozdě,
ale na vyšetřování vraždy, která zůstala po
celá léta neodhalena, pozdě není, třebaže
přimět nadřízené, aby se Ross mohl věno-
vat „odloženému případu“, se ukáže jako
krajně obtížné.
Manželka Lizzie Benjamina přesvědčí,
aby ve svém úsilí nepolevoval, i když ví,
že tím oba vstupují na nebezpečné
území…

Odsouzený k smrti by řekl cokoli, aby si
zachránil život. Ale co když je jeho svě-
dectví pravdivé?

ANN GRANGER

Svûdectví obû‰ence

Doporuãujeme
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Doporuãujeme

cca 299 Kã • kód 4672
ISBN 978-80-279-0785-4
Vyjde v bfieznu 2023

Detektiv Rachel Kingová musí řešit další
zapeklitý případ. Na staveništi je totiž
nalezeno tělo mrtvé ženy. Jedná se
o zdravotní sestru Agnes Mooreovou. Ale
přijde ještě něco horšího. Záhy je na stej-
ném místě nalezeno další pohřbené tělo.
S čím vším Agnes Mooreová pomáhala
místním dívkám? A kdo mohl mít zájem
na její smrti? Kdo zaplatí cenu nejvyšší
příště?
Pro Rachel začíná závod s časem. Navíc
začíná hrát v jejím životě čím dál větší
roli její starý známý – Jed McAteer…

Doporuãujeme

HELEN H. DURRANT

Dvû obûti

HELEN H. DURRANT

Dal‰í obûÈ

U manchesterského kanálu je nalezeno spálené a utýrané
tělo mladého muže. Brzy se ukáže, že ho zabil krutý sério-
vý vrah, kterému se daří vodit policii za nos. Brutální
vraždy pokračují a vyšetřování navíc zkomplikuje student-
ka, která se znala s první obětí. Případ dostane na starosti
vrchní inspektorka Rachel Kingová…

329 Kã • kód 4627
ISBN 978-80-279-0244-6 • Titul jiÏ v prodeji
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Doporuãujeme

369 Kã • kód 4639
ISBN 978-80-279-0249-1
Titul jiÏ v prodeji

Po setkání se svými čtenáři beze stopy
zmizí úspěšný spisovatel Franz J. Lunde.
Zůstane po něm pouze vrak shořelého
auta a nedokončená novela nazvaná
Autorovy poslední dny a smrt.
V ní Lunde popisuje pronásledování,
jemuž byl vystaven. Znepokojivý text se
při vyšetřování dostane do rukou komisa-
ře Gunnara Barbarottiho, místo odpovědí
však přinese jen mnoho dalších nejasnos-
tí. Komisař je nakloněn verzi, že spisova-
tel Lunde zmizel o své vůli – ovšem jen
dokud stejně záhadně nezmizí další
z autorů. Barbarotti si tak musí zodpově-
dět důležitou otázku: Co se to tady 
zatraceně děje?

Tajemný a nápaditý příběh plný typického
suchého humoru. Skvělý jako vždycky!

SMÅLANDSPOSTEN

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 978-80-279-0045-9 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 399 Kã • kód 4679
ISBN 978-80-279-0808-0
Vyjde v ãervnu 2023

Indiánské léto ve Smålandu. Krátce před-
tím, než padne dlouho očekávaný rozsu-
dek o budoucnosti rozlehlé přírodní 
rezervace, vrcholí protesty proti odlesňo-
vání. V politicky vypjaté situaci nahlásí
zoufalá učitelka pohřešování mladistvých
účastníků školní exkurze. Rozbíhá se roz-
sáhlá pátrací akce, a když je konečně
nalezena traumatizovaná dívka, ujímají se
vyšetřování také komisařky Ingrid
Nyströmová a Stina Forssová. S prudkou
změnou počasí nastává nelítostný závod
s časem...

Na pozadí aktuálních společenských
konfliktů rozehrávají autoři špičkový
thriller s typicky potemnělou skandináv-
skou atmosférou.
Čtyři mladiství, kteří beze stopy zmizeli
v lese. Starý zločin. Záhadný runový
kámen na mýtině uprostřed dubového
lesa. Přírodní rezervace, o niž se vedou
politické spory.

R. VOOSEN, K. S. DANIELSSON

Stopa rysa

Doporuãujeme
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399 Kã • kód 8152
ISBN 978-80-279-0464-8 • Vyjde v únoru 2023

Hraběnka Nora Kinská, narozená roku 1888,
vyrůstala v Čechách a byla vychovávána zcela
v duchu tradic c. k. vysoké aristokracie. Rodina
očekávala, že přijme ve společnosti své řádné
místo, avšak mladá dáma se vyvíjela podle vlast-
ních představ o svém budoucím životě. Uprostřed
první světové války se vydala na cestu na Sibiř,
aby pomáhala válečným zajatcům jako sestra
Červeného kříže. Pobyt, který byl původně
naplánován na několik měsíců, se stal dlouhole-
tou zkušeností plnou nemocí, hladu, zimy a tero-
ru a také cestou k novému životu…

MONIKA CZERNIN

Îila jsem pfiíli‰ krátce
Fascinující Ïivot hrabûnky Nory Kinské

399 Kã • kód 7379
ISBN 978-80-279-0256-9 • Titul jiÏ v prodeji

Konec 18. století
Evropské monarchie se otřásají v základech.
Syn Marie Terezie císař Josef II. vidí nutnost
reforem a s nadšením sahá po myšlenkách osví-
cenství. 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.

MONIKA CZERNIN

Josef II.
Podivuhodné cesty habsburského císafie



cca 349 Kã • kód 7414
ISBN 978-80-279-0791-5
Vyjde v bfieznu 2023

Stavba nového hradu Landštejna postupu-
je jen pomalu a čelí mnohým těžkostem,
neboť odlehlá lokalita na samém kraji
sporného pohraničního území a dlouhé
zásobovací trasy vedoucí liduprázdnými
lesy kladou mimořádné nároky na organi-
zaci a logistiku. Hartman z Týnce, krá-
lovský pověřenec pro řízení stavby, navíc
tuší, že se musí připravit i na všemožné
úklady ze strany Rakušanů, kterým je
nový královský hrad trnem v oku.
Hartmanovi pomáhá Sigibert ze
Sichelbachu s několika místními staro -
usedlíky, kteří se šťastným řízením osudu
stali královskými many těsně před zaháje-
ním stavby. Náhlé zmizení hlavního stavi-
tele je zpočátku považováno za dezerci,
následná smrt jeho zástupce však vrhá na
dění na staveništi jiné světlo. Přes veške-
rou snahu dosud neznámého vraha nastro-
jit úmrtí jako následek pracovního úrazu
je nešťastná událost po pečlivém ohledání
vyhodnocena jako zákeřná vražda…

MARTIN NESMùRÁK

Z kamene a z vápna

Doporuãujeme
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cca 289 Kã • kód 7408
ISBN 978-80-279-0771-7 • Vyjde v lednu 2023

Hrabě Špork je vesměs vnímán jako lidumil,
mecenáš umění a volnomyšlenkář. Tím vším
opravdu byl, ale měl i řadu špatných vlastností,
o nichž se obvykle nemluví – byl svéhlavý
a konfliktní. Jezuitský páter Koniáš naopak
vstoupil do dějin jako zjev veskrze odpudivý,
náboženský fanatik, cenzor a palič knih. I to je
pravda, jenže rovněž Koniáš měl spoustu
dobrých vlastností, jež se naopak zpravidla nepři-
pomínají. Historický román, který líčí konflikt
mezi církví a Šporkem, je striktně založen na his-
torických skutečnostech, včetně soudních proto-
kolů z kacířského procesu z let 1692–1733.

JI¤Í DOBRYLOVSK¯

Koniá‰ kontra ·pork

cca 279 Kã • kód 7415
ISBN 978-80-279-0795-3 • Vyjde v dubnu 2023

Za panování Rudolfa II. nastává zlatý věk
židovstva, přesto vznikají v české společnosti
protižidovské nálady. Jejich nositelé se neštítí
ani vraždy, aby zavdali příčinu k protižidovské-
mu pogromu. Tomu se snaží všemi prostředky
zabránit bohatý židovský bankéř Maisl.
Vyšetřováním je pověřen Maislův adoptovaný
syn Nathan, který musí co nejdříve rozmotat
propletenec vztahů tehdejší společnosti a vy -
pátrat vraha dřív, než udeří znovu…

ZDENùK GRMOLEC

Ghetto ve stínu zloãinu
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cca 399 Kã • kód 7410
ISBN 978-80-279-0775-5 • Vyjde v lednu 2023

Na konci dvanáctého a v první polovině třinác-
tého století se České království ocitá na pokraji
záhuby. V této době se vlády ujímá Přemysl
Otakar I., aby upevnil poměry ve státě a vydo-
byl svému národu čestné místo v Evropě.
Po jeho boku stojí ctižádostivá manželka
Konstancie Uherská, která musí o své místo 
na slunci tvrdě bojovat. V zapuzené a stárnoucí
první králově manželce Adlétě, jež se nechce
vzdát problematického práva na roli první ženy
v Českém království, má totiž zdatnou sokyni…

FRANTI·EK NEUÎIL

Tr˘zeÀ slávy

cca 279 Kã • kód 7411
ISBN 978-80-279-0778-6 • Vyjde v lednu 2023

Stejně jako při popravě 27 českých pánů stojí
11. února 1633 na Staroměstském rynku lešení
potažené černým suknem. Kat zde setne hlavu
šestnácti důstojníkům Valdštejnovy armády, kteří
dezertovali z bitvy u Lützenu. Na tribuně zaujíma-
jí místa všichni velitelé, sám Valdštejn mezi nimi
ale není. Na poslední chvíli ho zdržel mladý císař-
ský posel s důležitým vzkazem.
Tak začíná román, který líčí poslední období živo-
ta vévody. Valdštejnovo váhání, zda se má posta-
vit proti císaři, se zde proplétá s jeho nenadálým
milostným vzplanutím k protestantské šlechtičně…

JAN BAUER

Hvûzda
Vald‰tejnova srdce



cca 289 Kã • kód 7412
ISBN 978-80-279-0784-7 • Vyjde v únoru 2023

Když najde Prokop v řece mrtvolu své starší
sestry se stopami po násilí, život v Mokropsech,
malé rybářské vsi, se rázem obrátí vzhůru noha-
ma. Dospívající mladík se rozhodne pro krevní
mstu a pátrání po vrahovi ho zavede do nedale-
ké Prahy, která je na sklonku vlády Karla IV.
rušným a rozmáhajícím se velkoměstem plným
nevídaných staveb, ale též tmavých, nevlídných
zákoutí.
Události naberou spád, když do Mokropes při -
jede svérázný svatojiřský kanovník Štěpán,
pověřený vyšetřováním vraždy…

TOMÁ· KLIMEK

Vyplavená smrt

cca 289 Kã • kód 7397
ISBN 978-80-279-0470-9 • Vyjde v ãervnu 2023

Druhý případ inspektorů Chlubného a Prokeše
začíná v Polsku, kde vládne autoritativní režim
maršála Piłsudského. V mezinárodní komisi
vyšetřují záhadné zmizení velitele vojenského
letectva generála Zagorského. Po návratu domů
do Prahy na ně čeká zdánlivě banální případ
zavražděného obchodníka polského původu.
Inspektoři jsou už příliš zkušení, aby uvěřili na
náhodu. Nevědí však, co přesně svým předcho-
zím zahraničním vyšetřováním spustili…

JAN MICHL

Spiknutí generálÛ
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cca 289 Kã • kód 7402
ISBN 978-80-279-0471-6 • Vyjde v kvûtnu 2023

Františkán Blasius se znovu vrací se svými
náhodně nalezenými vzpomínkami na odhalová-
ní závažných hrdelních zločinů, na němž se
podílel se svým přítelem Jakubem Protivou
z Protivce, rychtářem Nového Města pražského.
Kniha Pařát smrtky se odehrává v době morové
epidemie, kterou neznámý pachatel využije
k vyvražďování rodiny bohatého kupce. 
Blasius sice nestudoval lékařství, přesto je
nucen zjistit, zda jsou mrtví obětí moru, anebo
záhadného traviče. Spolu se svou přítelkyní
nevěstkou Magdalénou se záhy ocitá ve smrtel-
ném nebezpečí.

JAN BAUER

Pafiát smrtky

cca 359 Kã • kód 7416
978-80-279-0799-1 • Vyjde v dubnu 2023

Poté, co Tadeáš z Příhraz splní úkol zadaný mu
samotným panovníkem Václavem II., vydává se
společně se sluhy Vítkem a Prokopem zpět na
své panství. Cesta zpočátku probíhá v poklidu,
záhy se ale mění na boj o holý život, když jsou
přepadeni tlupou lapků. Útok se podaří odrazit,
během něj je ale vážně raněn Tadeášův společník
Vítek. Tadeáš se proto rozhodne zdržet se nějaký
čas v šenku, jen kousek od místa, kde ke střetu
došlo. Dokáže Tadeáš i tentokrát dostát pověsti
obratného vyšetřovatele a odhalit viníka hrdel-
ních zločinů, nebo se bez pomoci věrného Vítka
neobejde a pachatel mu proklouzne mezi prsty?

MARTINA NOVOTNÁ

Svûdectví uloupené d˘ky
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cca 329 Kã • kód 4666
ISBN 978-80-279-0776-2 • Vyjde v lednu 2023

Poručík Daniel Braný je na podzim roku 1989
převelen k pražské mordpartě. Krátce po jeho
nástupu dojde k vraždě, vyšetřování přebírá
Státní bezpečnost. Daniel naráží v souvislosti
s jiným případem na nelegální obchodování
řecké mafie, navíc musí řešit také osobní pro-
blémy. Může věřit aspoň tajemné Řekyni se
záhadnou minulostí, která je jeho cenným zdro-
jem informací? Nebo otci, který se vrací po
letech exilu z Rakouska a kterého i nadále činí
odpovědným za rozpad rodiny?

PAVEL SEKYRKA

Ve spárech Afrodity

cca 349 Kã • kód 4667
ISBN 978-80-279-0773-1 • Vyjde v lednu 2023

Co když dojde k vraždě člověka, kterého zná
jeden z dvojice vyšetřovatelů Hana Vítková
a David Winkler? Podaří se dotyčnému před
kolegy zatajit tuto skutečnost? Protože kdo je
lépe motivován vypátrat vraha než nejbližší pří-
tel oběti? Každá mince má ale dvě strany. Snaha
dopadnout vraha a pomstít se zatemňuje mysl
a přivádí člověka do nebezpečných situací.
A také do míst, kterým by se vyhnul, kdyby
netoužil po spravedlnosti. Ale existuje ona slepá
dáma vůbec? Protože i když je vrah dopaden
a postaven před soud, nikdo nezaručí, že bude
spravedlivě potrestán…

VERONIKA MARTINKOVÁ

Odsouzen k smrti



PÒVODNÍ âESKÁ DETEKTIVKA 36

cca 299 Kã • kód 4669
ISBN 978-80-279-0780-9 • Vyjde v únoru 2023

Když říká známý písecký autor a emeritní komi-
sař kriminální služby, že hledání v archivu
a v dobových časopisech minulého století chce
pořádnou porci trpělivosti, má pravdu. Tentokrát
předkládá čtenářům několik napínavých případů,
které ve třicátých letech minulého století vyšet-
řovala písecká četnická pátrací stanice, jejímž
velitelem byl štábní kapitán Votruba. Už názvy
povídek Špatně zaplacené alibi, Někdo to rád na
naháče a venku, Zákon galerky, Instinkt, který
zklamal, Falešné alibi, Škoda lásky, Silný motiv
k pomstě, Zločin v parku, Zavřete oči, odcházím,
páni četníci! slibují napínavé čtení...

LADISLAV BERAN

Poklona, páni ãetníci!

cca 289 Kã • kód 4670
ISBN 978-80-279-0783-0 • Vyjde v únoru 2023

Psycholog Martin Stein je opět přizván k další-
mu případu. Zpočátku se zdá, že se někdo mstí
na bezdomovcích, ale další vražda ukáže, že
jistý si na stezce u řeky nemůže být vůbec
nikdo. Zatímco se tým kapitánky Patricie
Charvátové snaží vraha dopadnout, ten nezahálí
a mrtvých přibývá. Hon tedy začal a před
týmem je ten nejdůležitější úkol – být rychlejší
než lovec a ochránit další oběti.

MARIE HOROVÁ

Se dÏbánem pro vodu



PÒVODNÍ âESKÁ DETEKTIVKA 37

cca 329 Kã • kód 4673
ISBN 978-80-279-0790-8 • Vyjde v bfieznu 2023

Když soukromá vyšetřovatelka Tara vyslechne
rozhovor dvou zdravotních sester v jeníkovské
nemocnici, považuje to za nevinnou konverzaci.
Rozhovor ale vyslechne ještě někdo. Někdo,
kdo si uvědomí jeho pravý význam. Brzy dojde
k vraždě a hned nato k další. Násilí i záhad při-
bývá a Tara má opět plné ruce práce.

VERONIKA âERNUCKÁ

Veãírek s hofik˘m koncem

cca 289 Kã • kód 4674
ISBN 978-80-279-0788-5 • Vyjde v bfieznu 2023

Kat se probouzí, vytahuje blyštivé ostří a nade-
chuje se.
Dokáže nadějný student Sebastian následující
dny, které budou skutečnou zkouškou jeho živo-
ta, ustát? Musí si poradit sám, protože i jeho
nejbližší se starají jen sami o sebe. Možná ale
bude tato zkouška nad jeho síly. Zlo totiž nezná
hranice a své o tom ví i kapitánka Kurtišová,
která se v jiném koutě země dočkala povýšení,
aniž by jí to však přineslo klid. Ať už je to
instinkt nebo zkušenost, ve své nové kanceláři
moc dlouho neposedí.

BORIS STEINBAUER

Smrtící obhajoba
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cca 289 Kã • kód 4678
ISBN 978-80-279-0793-9 • Vyjde v dubnu 2023

To, že i kriminálka okresního formátu, jako je ta
písecká, kde 1. oddělení šéfuje kapitán Karas,
řeší zajímavé případy, které čtivou formou už
nějaký ten pátek předkládá čtenářům Ladislav
Beran, je prostě fakt. Poručíci Studnička, Mach,
vyšetřovatelka Vandová, pátračka Čtveráková
a další se při každodenní práci setkávají s přípa-
dy, které sice neplní stránky černé kroniky celo-
státního tisku, ale i tak nabízí pohled do růz-
ných forem trestné činnosti. Už názvy povídek
Smrt v houpacím křesle, Spiknutí náhod, Šepot
zločinu či Půlnoční vernisáž slibují čtenáři, 
že se ani na chvíli nebude nudit…

LADISLAV BERAN

âekání na vraha

cca 289 Kã • kód 4677
ISBN 978-80-279-0801-1 • Vyjde v dubnu 2023

Padesátiletá advokátka Klára ztratila své nej-
bližší. Bojí se nových zklamání, nechce navazo-
vat blízké vztahy. Rozhodne se odjet do lázní,
aby své nejlepší přítelkyni pomohla převzít
dědictví – luxusní hotel. Poklidnou atmosféru
však naruší vražda. Na místo činu dorazí
narychlo sestavený tým vyšetřovatelů v čele
s inspektorem Daňkem, který si s advokátkou
zrovna do noty nepadl. Oba však budou muset
při vyšetřování zapeklitého případu spojit síly.
Vrah se totiž chystá zaútočit znovu.

EVA MA·KOVÁ

VraÏedné pfiedsudky
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cca 259 Kã • kód 4680
ISBN 978-80-279-0810-3 • Vyjde v kvûtnu 2023

Karlu Koutnému se po ukončení kariéry krimi-
nalisty hroutí život. Rozpadl se mu vztah
s partnerkou, profesně tápe a noční můry řeší
alkoholem. Ač se snaží na dráhu vyšetřovatele
zapomenout, shodou okolností objeví v lese
oběšenou dívku. Vyšetřování oběšené dostává
na starost mladý Martin Tůma jako svůj první
samostatný případ. Vše nasvědčuje tomu, že se
jednalo o sebevraždu a nadřízení směrují mla-
díka k uzavření případu. On má ale podezření,
že šlo o vraždu.

PAVEL KOHOUT

Tajemství

cca 279 Kã • kód 4681
ISBN 978-80-279-0802-8 • Vyjde v kvûtnu 2023

Proč někdo ukradl z prodejní galerie nepříliš
cenný obraz madony od naivního lidového
umělce z 19. století, vyšetřují poručík Jiří Šubrt
a jeho kolega. Z banální krádeže se vyklube
tajuplný případ, který oba kriminalisty zavede
mezi výtvarníky, kunsthistoriky a také do žen-
ského kruhu, který se zabývá i esoterickými dis-
ciplínami. Je tedy nasnadě, že Jiří opět zapojí
do vyšetřování svou sestru Emu. Oba policisté
však záhy zjistí, že podceňovat ženskou duši
a soudržnost se nevyplácí. Dámské společenství
totiž dokáže pánům policistům pořádně zamotat
hlavu a také pocuchat ego...

NAëA HORÁKOVÁ

âas madon
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cca 269 Kã • kód 4685
ISBN 978-80-279-0814-1 • Vyjde v ãervnu 2023

Na místě, kde došlo k přepadení vozu, který pře-
vážel peníze do bankomatů, objeví kapitán Vrána
mrtvolu jednoho z členů bezpečnostní agentury.
O několik kilometrů dále jsou k tělu zavražděné
staré dámy povoláni kapitáni Šárka Karafiátová
a Petr Beránek.
Zdánlivě nesouvisející případy se záhy propojí
a všechny tři policisty čeká spletitá cesta k dopa-
dení pachatelů loupeže a zároveň i nelítostných
vrahů. K vyšetřovací skupině se připojuje nena-
pravitelný Ctirad Karafiát.

LUDùK KUBÁT

Nikdo nemusel zemfiít

cca 279 Kã • kód 4684
ISBN 978-80-279-0816-5 • Vyjde v ãervnu 2023

Další příběh ze série románů inspirovaných sku-
tečnými případy řešenými brněnskými kriminalis-
ty. Tentokrát se jedná o vyšetřování sériových
vražd, které začaly v polovině devadesátých let.
Úmrtí tří důchodců, ke kterým došlo v ročních
intervalech v městečku poblíž Brna, byla tehdy
vyhodnocena jako úmrtí přirozená, i když všech-
ny okolnosti tomu zrovna nenasvědčovaly.
Po několika letech se vrah dal do díla opět.
Tentokrát se už ovšem případu ujali jiní policisté
a hlavní vyšetřovatel se s kolegy dal energicky do
nového vyšetřování. Nemilosrdnému tlaku už 
tentokrát vrah neunikl…

STANISLAV âE·KA

Sériová vraÏda
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cca 369 Kã • kód 8156
ISBN 978-80-279-0782-3 • Vyjde v únoru 2023

Je začátek roku 1945. Němci již v ovzduší cítí
prohru, svoje pozice přesto urputně brání. V lednu
začínají opět organizovat transporty Židů do kon-
centračních táborů a dvanáctileté Danušce odjíždí
jediná příbuzná, kterou ve válečné Praze má. Její
matka. Osamocená dívka se tak musí spolehnout
jen sama na sebe a každý den bojovat o přežití.
S nadějí očekává brzkou porážku Němců a vyhlíží
návrat svých drahých. Šťastné období svobody
ovšem končí dřív, než mohl kdokoli předpokládat,
a do Československa přichází nová doba strachu.
Daniela je nucena znovu zápasit o život…

MARKÉTA PRÁ·KOVÁ

Rozbité svûty

329 Kã • kód 5287
ISBN 978-80-279-0270-5 • Titul jiÏ v prodeji

Klára se po rozchodu se svým přítelem stěhuje do
babiččina domu v Praze. Společnost jí dělá spolu-
bydlící Viktor, s jehož pomocí se pustí do rekon-
strukce nového domova. Když náhodou nalezne
na půdě starý kufr, ještě netuší, že díky jeho obsa-
hu odkryje tajemství, které mělo zůstat navždy
ztraceno v minulosti.
Postupně odhaluje příběh rodiny mladičké Lucie,
jíž po strastech druhé světové války začínají ještě
další, mnohem větší útrapy. Staletá pravidla ven-
kova se pod nátlakem socialistického režimu roz-
padají, sedláci jsou zatýkáni, jejich majetek zná-
rodňován a rolnické rody přicházejí o domovy…

MARKÉTA PRÁ·KOVÁ

Balada o snech



ROMÁN 42

cca 299 Kã • kód 8155
ISBN 978-80-279-0781-6 • Vyjde v únoru 2023

Ve chvíli, kdy devatenáctiletá Valerie jen o vlá-
sek unikne pronásledovateli, netuší, že tím právě
odsoudila k smrti svého milovaného, o dva roky
mladšího bratra Romana. Dosud byla přesvědče-
ná, že o něm ví vše. Po jeho smrti však vyvstáva-
jí nečekaná tajemství, při jejichž odhalování
Valerie probudí i démony vlastní minulosti.
Romanova šestnáctiletá přítelkyně Laura také
nemá na první pohled zcela ideální rodinu, navíc
má brzy vyjít najevo zcela zásadní fakt, který
změní víc, než by jí bylo milé...
Co všechno může odstartovat jedna tragická 
událost?

JANA JÁNSKÁ

Mrazivá náruã

cca 289 Kã • kód 8159
ISBN 978-80-279-0804-2 • Vyjde v kvûtnu 2023

Když někdo zachrání život divožence, získá v ní
dlužnici. Tak káže zákon Sibiře. Jenže věci se
občas zkomplikují. Alexej totiž není žádný rytíř na
bílém koni a svých problémů měl dost už předtím,
než mu osud přivedl do cesty Ajgyr, mladou divo-
ženku s prořízlou pusou, hlavou plnou snů
a očima modrýma jako hlubiny Bajkalu. Píše se
totiž rok 1918, nad Ruskem vlaje už několik měsí-
ců rudá vlajka, československé legie táhnou na
Irkutsk a zdá se, že dějiny si právě našly cestu 
i do těch nejzapadlejších koutů Sibiře…

HELENA DRDLOVÁ

KdyÏ se mnou pÛjde‰
tajgou
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359 Kã • kód 5303
ISBN 978-80-279-0489-1 • Titul jiÏ v prodeji

Finn miloval Liv a ona zase jeho. Jenže strašlivá
tragédie jedné osudové noci je násilím rozdělí.
Po více než dvanácti letech se bývalí spolužáci
potkávají znovu, nic už ale není takové jako dřív.
Kdysi divoká Liv dře v práci, která ji nenaplňuje,
a stýská se jí po jejích dávných snech. Spolehlivý
Finn se stal agentem v utajení, nevídá rodinu ani
přátele a nemá nikoho, komu by mohl důvěřovat.
Jakmile se Liv s Finnem znovu setkají, dávná
vášeň se opět probudí s nevídanou silou. Jenže
na minulost se jen tak zapomenout nedá a staré
rány sahají hluboko…

RONI LOREN

Ten první

cca 349 Kã • kód 5305
ISBN 978-80-279-0490-7 • Vyjde v lednu 2023

Když se Bettyin muž vrátí z války v zuboženém
stavu a psychicky na dně, Betty pochopí, že její
manželství skončilo. Stěhování k jeho kruté
matce ničemu nepomůže. Jestli chce Betty pře-
žít, musí okamžitě zmizet. Využije tedy příleži-
tosti a svého manžela a tchyni opustí. Je sice
chráněna falešnou identitou, ale záhy zjišťuje,
že začít nový život nebude tak jednoduché, jak
si představovala. Je bez peněz a sama, přesto je
rozhodnutá vytrvat a najít své štěstí...

LESLEY PEARSE

UÏ nikdy mû nespatfií‰
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349 Kã • kód 5299
ISBN 978-80-279-0457-0 • Titul jiÏ v prodeji

Krásná kuchařka Aurélie a spisovatel André jsou
šťastný pár a zdá se, že se jim daří i profesně.
André má za sebou úspěšné autorské čtení a jeho
publikum, především ženské, mu leží u nohou.
Spisovatel si pozornosti užívá, ve skutečnosti ho
ale zaměstnává něco jiného – na svatého
Valentýna se chystá požádat svou životní lásku
o ruku. Právě toho dne ale získá Auréliina restau-
race nečekané prestižní ocenění a mladá kuchař-
ka neví, kde jí hlava stojí…

NICOLAS BARREAU

âas tfie‰ní

349 Kã • kód 5269
ISBN 978-80-243-9750-4 • Titul jiÏ v prodeji

Vysoko v horách na jihu Francie se osmnáctiletá
Ceci snaží žít co nejnormálnější život. Píše se
však rok 1943 a normální není nic – a to přede-
vším ne pro dívku, která se zamiluje do špatné
osoby. Zdá se totiž, že skandál by mohl být stej-
ně nebezpečný jako válka, které se podařilo vlou-
dit 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 vydává 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…

LAURA MADELEINE

Tajemství mezi námi



Doporuãujeme

cca 299 Kã • kód 5311
ISBN 978-80-279-0817-2
Vyjde v lednu 2023

Zamiluje‰-li se na první pohled, podívej
se podruhé, radí osamělému spisovateli
Oldřichovi nejoblíbenější z jeho postav,
dokonalý muž a úspěšný detektiv Xaver.
Jako sebevědomé alter ego směruje auto-
rův život až do chvíle, kdy si ho dokonale
podmaní mladá a krásná Heda. Oldřich
nemůže uvěřit svému štěstí a hluboký cit
k milované ženě ho přiměje i přestat
naslouchat dlouholetému příteli.
Manželská idylka má však i temné chvíle,
kterých nenápadně přibývá, a zmatený
muž se brzy musí ptát, kde a proč se
vytratil on sám.

nový román od autorky bestsellerů
Nemusíš!, Nesejdeš z cesty, Jedna z pěti
a Okno s dívkou a ptáčkem

Doporuãujeme

DAGMAR DIGMA âECHOVÁ

Podívej se podruhé

DAGMAR DIGMA âECHOVÁ

Ví‰, Ïe nemusí‰?

Marie se ze závažných rodinných důvodů vrací do Prahy
a s sebou si přiváží neplánované překvapení. K nemocnému
otci a ustarané matce jí tak přibyde ještě zátěž v podobě
neveselé budoucnosti samoživitelky. Katce pro změnu dělají
starosti čerstvě dospělé děti, zejména nezaměstnaný Matěj,
kterému až příliš vyhovuje pohodlí mamahotelu…

cca 299 Kã • kód 5312
ISBN 978-80-279-0839-4 • Vyjde v dubnu 2023

ROMÁNY PRO ÎENY 45

OBÁLKU
P¤IPRAVUJEME
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cca 299 Kã • kód 5309
ISBN 978-80-279-0797-7 • Pfiipravujeme

Čtyřiadvacetiletá Kamila není modelka, nemá
závratnou kariéru ani žádné zvláštní nadání, 
jediné, co je na ní výjimečné, jsou její nádherné
vlasy. Těší se na svatbu se svým přítelem
Erikem, ale místo ní přijde studená sprcha
v podobě rozchodu. Těsně před Štědrým dnem 
se tak ocitne bez práce, bytu i bez přítele.
Poslední den v roce slaví s Radkou, která se
právě nachází v podobné situaci. Kamila se však
nenechá zlomit a vsadí se s kamarádkou, že ji do
roka požádá o ruku milionář. Pokud to nestihne,
musí si dát oholit hlavu. Ale rok je přece dlouhá
doba. Nebo ne?

·ÁRKA HIEKOVÁ

MoÏná uÏ zítra

319 Kã • kód 5286
ISBN 978-80-279-0271-2 • Titul jiÏ v prodeji

Po dvacetiletém manželství se Karolína
s Jakubem vzájemně odcizí a jejich tři děti se
nové situaci nechtějí přizpůsobit. Tak už to zkrát-
ka bývá. Když se k tomu ale přidá finanční tíseň,
do níž se dostala Jakubova firma, lži, nevěra
a dospívající dcera, která si právě prochází zkla-
máním z první lásky, vznikne z toho dokonalý
chaos. A tak se nelze divit, že by se naši hrdino-
vé občas rádi probudili v jiném těle. Příběhy,
které se navzájem prolínají, se před čtenářem
odvíjejí viděny očima tří členů rodiny – matky
psycholožky, otce podnikatele a dcery Justýny.

JOHANA KRAL

Probudit se jako delfín
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cca 279 Kã • kód 5307
ISBN 978-80-279-0777-9 • Vyjde v únoru 2023

Kamila se vdala mladá, za svoji první lásku.
Antonín je hodný, ale neprůbojný. Zatímco ona
vystudovala práva, on po maturitě na zdravotnické
škole začal pracovat jako ošetřovatel v domově
pro seniory. Kamila se žene za kariérou a její
manžel jí najednou není dost dobrý. Když se
potká s šarmantním kolegou Davidem, je jím
zcela okouzlena. A to tak, že se rozhodne manžela
opustit… Jenže najednou je vše jinak. Davidovi se
sice krásná a úspěšná Kamila moc líbí, ale za
manželku by si raději vybral hodnou ženušku,
která mu bude poskytovat veškerý servis…

ALENA JAKOUBKOVÁ

Dvakrát mûfi, 
pak manÏela fieÏ

cca 279 Kã • kód 5310
ISBN 978-80-279-0805-9 • Vyjde v kvûtnu 2023

Dora byla už jako dívka nesmělá, nevěřila, že
by se někomu mohla líbit. V tom ji utvrzovala
i její panovačná matka. Když se všechny její
kamarádky vrhaly vstříc milostným dobrodruž-
stvím, Dora se pilně učila a chystala se na stu -
dium pedagogiky. Později se také zamilovala,
ale tajně: objektem jejího zájmu se stal Oldřich,
velmi pohledný profesor literatury. Když ji
matka seznámí s Arturem, synem své přítelky-
ně, pověstná jiskra nepřeskočí, možná i proto,
že Dora nedokáže na Oldřicha zapomenout.

ALENA JAKOUBKOVÁ

Lep‰ího manÏela abys
pohledala
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Nakladatelství MOBA nabízí svým čtenářům významné básnické sbírky
z vrcholného tvůrčího období JAnA SkácElA, zřejmě nejznámějšího
moravského básníka, držitele řady prestižních literárních cen. 
Jeho básně, z nichž mnohé byly zhudebněny a takřka zlidověly, 
nepřestávají ani po mnoha letech fascinovat svou hloubkou, krásou 
a nadčasovostí nové generace čtenářů.

JAN SKÁCEL
Nadûje 
s bukov˘mi kfiídly

259 Kã • kód 8141

JAN SKÁCEL
Uspávanky

cca 259 Kã • kód 8161

249 Kã • kód CD 10 (audiokniha)

Tituly jiÏ v prodeji

JAN SKÁCEL
Dávné proso
229 Kã • kód 8122

JAN SKÁCEL
Odlévání 
do ztraceného vosku
239 Kã • kód 8135

Tituly jiÏ v prodeji



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

� PALMKNIHY.cz

� KOSMAS.cz

� ALZA.cz

� GOOGLE PLAY

� iTUNES

� Luxor.cz

� eBUX.cz

� KNIHCENTRUM.cz

� Martinus.cz 

� Martinus.sk

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

Nakladatelství MOBA, Koli‰tû 13a, 602 00 Brno 

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

e-mail: moba@mobaknihy.cz

www.mobaknihy.cz, www.facebook.com/moba.cz

www.instagram.com/mobaknihy

INFORMACE


