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Jak žít život, který budete milovat
Rády byste žily život, který vás bude naplňo-
vat a který vám poskytne prostor na vše, co
je pro vás důležité, ať už je to práce, rodina
nebo koníčky? Tak právě tato kniha je pro
vás ta pravá. Najdete v ní návod, jak přizpů-
sobit život svým vlastním prioritám a hodno-
tám. Ivanka Trump využila své dlouholeté
snahy spojit dohromady životy manželky
a matky a pracující ženy a podnikatelky, aby
poradila ženám, jak mohou úspěšně propojit
své osobní životy s těmi pracovními. V knize
najdete rady a tipy nejen od ní, ale také od
mnoha dalších úspěšných žen, které se ocitly
ve stejné situaci a které vám rády pomohou
najít svou vlastní cestu.
Ivanka Trump vás povede od prvních krůčků,

IVANKA TRUMP
Pfiepi‰me pravidla
úspûchu

kdy odhalíte své sny, cíle a ambice a sestavíte si své životní poslání, až po velké finále, kde
vám poradí, jak být úspěšnou vůdčí osobností na každé firemní pozici a jak si založit vlastní
podnikání. Každá kapitola navazuje na tu předchozí, rozvíjí schopnosti, které jste se již na -
učily, a pomáhá na nich dál stavět tak, aby vás dovedla až na vrchol úspěchu.
Pokud toužíte po životě, který vás bude
naplňovat a bude v něm místo pro všech-
no důležité, pro rodinu, práci i koníčky,
tak právě tato kniha vám pomůže tohoto
cíle dosáhnout.

359 Kã
kód 8098
ISBN 978-80-243-8079-7

„Vy jediná si mÛÏete vybudovat Ïivot, kter˘ budete milovat.“
FoxNews

„Pfiíjemn˘ prÛvodce pracovním Ïivotem, kter˘ vám krok za krokem ukáÏe,
jak ‰Èastnû Ïít a pfiitom si budovat kariéru.“ www.welt.de

„Ivanãiny rady jsou úplnû pro kaÏdého, nejen pro Ïeny.“
Tony Hsieh, CEO of Zappos.com a autor Delivering Happiness

319 Kã
kód 7261
ISBN 978-80-243-8055-1

VLASTIMIL VONDRU·KA
Draãí náhrdelník

V průběhu okázalé slavnosti, kterou na svém
hradě uspořádá Jaroslav ze Šternberka, zmizí
jeho krásná neteř Elška, manželka veveřského
purkrabího Drslava. Mezi hosty to vyvolá po -
směch, protože nemá pověst ctnostné manželky,
jenže její manžel vyhledá Oldřicha z Chlumu
a se slzami v očích ho prosí o pomoc.
Domnívá se, že jeho žena Elška neutekla, ale
někdo ji unesl. Záhy poté je nalezen zavraždě-
ný trubadúr, který se jí předešlého večera dvo-
řil. Společnost obviňuje z jeho smrti Drslava.
Vše by vypadalo jako banální příběh msty
podváděného manžela, pokud by mezi věcmi
onoho trubadúra nenašel Oldřich z Chlumu
důkaz, že jde o záležitost nanejvýše tajemnou.

Napínav˘ pfiípad královského prokurátora
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cca 339 Kã
kód 4471
ISBN 978-80-243-8286-9

LINDA CASTILLO
Do posledního dechu

Kate Burkholderová, náčelnice policejního
oddělení v městečku Painters Mill, tentokrát
řeší tragickou dopravní nehodu, srážku bryčky
a osobního automobilu, při níž je usmrcen
amiš a jeho dvě děti, třetí je vážně zraněno.
Celý případ je pro Kate o to těžší, že jde
o manžela a děti její nejlepší kamarádky
z mládí, kdy i ona sama vyrůstala v amišském
prostředí. Vyšetřování navíc postupně odhalí,
že k srážce nedošlo náhodou, celý incident byl
důkladně naplánován. Z dopravní nehody se
stává trojnásobná vražda. Aby toho nebylo
málo, vyplavou na světlo důkazy týkající se
Katiny temné minulosti, jíž se celý svůj 
dospělý život pokouší uniknout. 

Nûkterá tajemství ami‰Û jsou pfiíli‰ dûsivá na to,
aby byla odhalena...

SVùTOV¯ BESTSELLER
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cca 299 Kã
kód 4470
ISBN 978-80-243-8285-2

ARNALDUR INDRIÐASON
Hlas

Každoročně o Vánocích proudí do Reykjavíku
turisté prožít vánoční svátky jinak. Když je ale
ve sklepě renomovaného reykjavíckého hotelu
nalezen vrátný, jehož někdo uškrtil, zdá se být
po idyle. Záhadnou vraždu muže v převleku
Santa Clause má Erlendur spolu s kolegy
z reykjavícké kriminálky vyřešit tak, aby
nepoplašili váženou mezinárodní klientelu
hotelu. Pobyt na Islandu nesmí být stresující
a příliš dobrodružný! Smrt starého muže se
vlastně nikoho nedotkla, nikdo se s ním ne -
stýkal. Kdo tedy měl zájem odstranit starého
samotáře? Aby snáze odhalil stopu, ubytuje se
Erlendur přechodně v hotelu a opět jednou
zjišťuje, že nitky vedou hluboko do minulosti.

Mrazivé napûtí na kaÏdé stránce
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cca 399 Kã
kód 4466
ISBN 978-80-243-8080-3

MICHAEL ROBOTHAM
·tvanec

Audie Palmer strávil deset let v texaské vězni-
ci za účast na ozbrojené loupeži, při které
zemřeli čtyři lidé a zmizelo sedm milionů
dolarů. Během let strávených za mřížemi byl
opakovaně zbit, pobodán a neustále mu vy -
hrožovali jak vězňové, tak dozorci. 
A to všechno se dělo kvůli jediné otázce: 
Kde jsou ty prachy?
Den předtím, než měl být Audie propuštěn na
vytouženou svobodu, náhle z věznice zmizí.
Okamžitě ho všichni začnou hledat – policie,
FBI, gangsteři i mocní hráči v pozadí. Audie
ale neprchá, aby si zachránil svůj vlastní život.
Prchá, aby zachránil život někoho jiného.

Jasná volba pro milovníky dobr˘ch thrillerÛ
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LITERATURA FAKTU

JAN MINÁ¤
Heydrich, Geli a Eva

Angela Raubalová, přáteli zvaná Geli, byla nadaná
a pohledná třiadvacetiletá žena. Kromě jiného byla
i neteří Adolfa Hitlera. A podle nebezpečné šeptandy
jejich vztah dalece přesahoval rámec příbuzenství. Tato
Geli byla 18. září 1931 nalezena ve svém mnichov-
ském bytě v kaluži krve a s pistolí u ruky. Navzdory
nesrovnalostem je případ ihned uzavřen jako sebevraž-
da. Stopy jsou zahlazeny, kdo projeví pochyby, mizí ze
scény. Podaří se zjistit, kdo se mladé ženy potřeboval
zbavit? Bezpečnostní služba pod vedením mocného
Heydricha se hodlá postarat, aby pravda nikdy nebyla
odhalena. I kdyby kvůli tomu měla havarovat letadla.

cca 269 Kã • kód 6053
ISBN 978-80-243-8308-8

HISTORICK¯ ROMÁN

Stál na počátku nejstarších českých dějin, neodmyslitelně
spjatých s praotcem Čechem, mudrcem Krokem a jeho
třemi dcerami, Přemyslem a dalšími legendárními
postavami, jeden kolosální omyl? Tvůrcem „starých
pověstí českých“ je náš první kronikář Kosmas a díky
jeho proslavené Kronice české je spousta lidí
přesvědčená, že naše „pohanské dějiny“ opravdu
nějakým podobným způsobem probíhaly. Jestliže však
Kosmovy zprávy zkonfrontujeme s autentickými
dobovými prameny, na žádného Přemysla či Kroka,
o praotci Čechovi nemluvě, nikde nenarazíme.

cca 329 Kã • kód 7276
ISBN 978-80-243-8307-1

JI¤Í DOBRYLOVSK¯
Omyl kronikáfie Kosmy



269 Kã • kód 5166
ISBN 978-80-243-6162-8
Titul jiÏ v prodeji

NINA GEORGE
Levandulov˘ pokoj

Pařížský knihkupec Jean Perdu ví naprosto
přesně, jaká kniha dokáže zmírnit určitou
bolest duše. Na své lodi plné knih, kterou
nazval Literární lékárna, prodává romány jako
medicínu pro život. Jen sám sebe nedokáže
vyléčit. Už jednadvacet let se trápí odchodem
krásné provensálské dívky Manon, která ho
opustila, když v noci spal. Nezůstalo mu po ní
nic, jen dopis, který se nikdy neodvážil otevřít
a přečíst. Až do letošního léta…

„Je to nádhern˘ pfiíbûh s neuvûfiitelnû
siln˘m vnitfiním kouzlem.“

Christine Westermann, WDR
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HANA M. KÖRNEROVÁ
Hlas kukaãky
cca 289 Kã • kód 5226
ISBN 978-80-243-8076-6
Pfiipravujeme

HANA M. KÖRNEROVÁ
Hefimánkové údolí
259 Kã • kód 5151
ISBN 978-80-243-5584-9
Titul jiÏ v prodeji

HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Co neodvál ani ãas

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

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

Román o síle literatury, moci lásky a kouzlu Francie



cca 399 Kã
kód 4474
ISBN 978-80-243-8289-0

DEON MEYER
Horeãka

Syn a otec, Nico a Willem Stormovi, přežili
epidemii smrtelného viru, který zasáhl celý
svět. Ač je Nico ještě kluk, díky svému vyni-
kajícímu střeleckému umu a rozvážné povaze
se stává ochráncem svého otce. Willem totiž
není bojovník, ale má vizi: z trosek starého
světa chce vybudovat novou společnost. A tak
postupně vzniká Amanzi, putovní komunita,
do které Willem přibírá lidi, jež přišli o domov
a rodinu. Jak se společenství rozrůstá, začíná
čelit čím dál tím větším hrozbám. A nejen těm
zvenčí, ale i zevnitř. Nico prožívá těžké život-
ní strasti, má dokonce zlomené srdce, ovšem
největší zkouškou prochází v okamžiku, kdy
je jeho otec zavražděn. Zvítězí lidskost nad
zvířecími instinkty?

SVùTOV¯ BESTSELLER
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ROMÁN

âESKÁ DETEKT IVKA

FRANTI·EK NIEDL
Inspektor Prevít

Detektivovi 17. okrsku newyorské policie Timothymu Prévitovi se
lepí smůla na paty. Mezi kolegy není moc oblíbený, osobní život 
jde od desíti k pěti a ani vztahy s členy vlastní rodiny mu nějak
nefungují. A kdyby tušil, co všechno způsobí tím, že vytáhne topící
se ženu z jezera v Central Parku, nejspíš by se v ten osudný den
raději vydal opačným směrem…

cca 269 Kã • kód 4469
ISBN 978-80-243-8240-1

ROMAN CÍLEK
Pokus o uchopení vánku

Zkušený autor si pro svou novou knihu překvapivě vybral název,
který se vymyká z běžných pojmů, s nimiž se v tomto žánru
setkáváme. Jistě tak neučinil svévolně, a přesvědčit nás o tom může
závěr titulní povídky: „...Skončili – a šli potom k autům přes dvůr.
Drobně mžilo. V poručíku Krestovi to vyvolalo vzpomínku na
chvíle, kdy s tímhle zatraceně ošklivým případem začínali a on se
tehdy nemohl zbavit dotírajících myšlenek na verše o podzimu...“

cca 249 Kã • kód 4472
ISBN 978-80-243-8287-6

âESKÁ DETEKT IVKA
MILAN DU·EK
Minulosti neuteãe‰

Když se dvaadvacetiletá Veronika vdá a brzy po svatbě se jí narodí
syn, ještě netuší, co ji v životě čeká. Zanedlouho jí zemře manžel
při nehodě na motorce a technici zjistí, že s brzdným systémem
jeho Kawasaki 550 někdo manipuloval. Případ tedy přebírá krimi -
nálka, která současně řeší i přepadení dvou bankovních poboček.
Veronika chce začít nový život, tentokrát opravdu láskyplný, jenže
stíny její minulosti jsou nemilosrdné…

cca 269 Kã • kód 4473
ISBN 978-80-243-8288-3

Jde jen o jediné: P¤EÎÍT!
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cca 339 Kã
kód 5231
ISBN 978-80-243-8309-5

ROMÁN
LEYLAH ATTAR
Papírová labuÈ

Vytvoření návyku prý trvá 21 dní. To je lež. Jednadvacet dní se
držela. Ale ve dvaadvacátý den by dala cokoli za to, aby se mohla
vrhnout do sladké náruče smrti. Protože dvaadvacátého dne si uvě-
domí, že cenou za její únik bude jistá smrt jednoho ze dvou mužů
jejího života.
Papírová labuť je strhující příběh o vášni, ztrátě a vykoupení. Je to
temná, ale dojemná romance plná intrik, odhalení a napětí.

319 Kã • kód 8092
ISBN 978-80-243-7646-2 • Titul jiÏ v prodeji

LEYLAH ATTAR
Mlhy Serengeti

Když v nákupním centru ve východní Africe
vybuchne bomba, její důsledky svedou nečekaně
dohromady dva naprosté cizince. Jacka Wardena,
rozvedeného pěstitele kávy z Tanzanie, který při
výbuchu ztratil svou jedinou dceru, a Rodel
Emersonovou, žijící o tisíce kilometrů dál
v Anglii, která během stejného tragického odpo-
ledne přišla o sestru. Okolnosti před ně postaví
obtížný úkol – zachránit napříč serengetskými
pláněmi tři děti, které mají větší cenu mrtvé než
živé. Zatímco se snaží poprat s nástrahami, které
jim osud klade do cesty, pomalu si uvědomují, že
před nimi stojí ještě těžší výzva...

Nûkdy narazíte na pfiíbûh z duhy – ten, kter˘
se dot˘ká va‰eho srdce...

SVùTOV¯ BESTSELLER
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HISTORICK¯ ROMÁN

SO≈A SIROTKOVÁ
Josef I., mÛj pfiítel

Dramatický osud české šlechtičny Vilemíny Bělinské
a jejího manžela Fabiana zavede čtenáře k císařskému
dvoru ve Vídni, kde po smrti zbožného, a tak trochu
nudného Leopolda I. přichází vláda jeho syna, Josefa I.
Okouzlující Josef se vzhledem i chováním vymyká
typickým Habsburkům. Krásný, charismatický muž
s jasnou vizí budoucnosti se rozloučí s ministry, které
zdědil po otci, obklopí se mladými šlechtici a je pevně
rozhodnutý učinit pro své záměry vše. Stane se
Schönbrunn rakouským Versailles? Získá Josef ne -
smrtelnou slávu, tak jako jeho nepřítel, a přesto velký
vzor Ludvík XIV.?

cca 269 Kã • kód 7277
ISBN 978-80-243-8312-5

ROMÁN
JAROSLAV HAIDLER
V˘kupné za du‰i

Wolfgang Wystyd a Viktor Habart byli dva mladíci,
kteří by za jiných okolností mohli být i přáteli. V době
zmatků a krutosti se z nich ale stali nepřátelé na život
a na smrt. Wolfi si jako člen Hitlerjugend tiskl ruku se
samotným Hitlerem a na konci války pak pěšky prchal
za tetou kamsi do Čech. Viktor byl nezvedeným synem
legionáře, který se náhodou přimotal k partyzánům
a založil si na tom kariéru. Náhodou narazil na skrýva-
jícího se Wolfiho a okamžitě ho udal. Po vraždě
německého zajatce nastupuje bezohledně ambiciózní
Viktor k SNB a neváhá vstoupit i do řad StB. Nepočítá
však s tím, že Wolfimu se podaří osvobodit...

cca 319 Kã • kód 8101
ISBN 978-80-243-8314-9

S R P EN
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ROMÁN

ALENA JAKOUBKOVÁ
Kam ãert nemÛÏe...
nastrãí manÏela

Zuzana se vdává mladá... Ne proto, že je těhotná, ale
Dušan je její velkou láskou, a když ji v měsíční noci
romanticky požádá o ruku, přikývne. Je jí devatenáct
a myslí si, že manželství je vstupenkou do ráje.
Po pár letech to ovšem vypadá jinak. Zuzana, aby se
mohla starat o domácnost, nedokončila vysokou školu
a pracuje jako sekretářka protivného šéfa. Dušan je
dobrodruh, pořád někde slézá vysokohorské štíty nebo
sjíždí divoké řeky, pak o tom píše úspěšné knihy
a natáčí televizní dokumenty. A potom Zuzana podá
žádost o rozvod...

cca 269 Kã • kód 5232
ISBN 978-80-243-8310-1

POVÍDKY
INNA ROTTOVÁ
Pfierostlá lolitka

Příběhy, které zdaleka neodpovídají tradičním předsta-
vám o klidném a moudrém stáří. Platí o nich spíše
výrok pětadevadesátileté pařížské modelky: „Nevidím
na vráskách nic špatného. Jsou známkou odvahy.“ 
Jsou stále schopni se bezhlavě zamilovat
– muži často do velmi mladých žen, ale občas i žena
do mnohem mladšího muže. Jindy se zase náhle osvět-
lují několik desítek let staré události, které vyvolají
řadu příjemných, ale i nepříjemných vzpomínek.
Ani jedna z povídkových postav se necítí být bezmoc-
nou obětí. Žijí dál jako zamlada: se stejnou odvahou
a zvědavostí.

cca 259 Kã • kód 5233
ISBN 978-80-243-8311-8
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PETR B¯M
VraÏda v dívãí garsoniéfie

Vražda mladé ženy, nalezené v jejím pražském bytě, se
zpočátku jeví jako jednoduchý případ – kriminalisté
mají hodně důvodů považovat ji za čin sexuálního
devianta. Všechno ovšem změní překvapivé svědectví
partnerky muže, kterého policie pokládá za pachatele.
Další vyšetřování zavádí kapitána Brandla a poručíka
Kotrbu do nejrůznějších prostředí, počínaje světem
velkého podnikání, přes luxusní zdravotnické zařízení
až po dětské divadlo. Postupně začíná být zřejmé, že
původní verzi musí vyšetřovatelé opustit. Skutečné
pozadí případu je jiné, a tak jako velmi často v něm
jde především o peníze...

cca 249 Kã • kód 4475
ISBN 978-80-243-8290-6

âESKÁ DETEKT IVKA 
LADISLAV BERAN
Spala jsem s vrahem,
pane ‰tábní!

I tato „zelená detektivka“, jako ty předešlé, historicky
věrně a čtivě popisuje kriminální případy z 1. republiky,
které v nelehké době třicátých let minulého století řešila
už legendární písecká četnická pátračka v čele se štáb-
ním kapitánem Votrubou a jeho partou. Rajon písecké
četnické pátrací stanice tehdy sahal až do Sušice a je
pravda, že písecká galerka, a nejen ona, tehdy, v době
hospodářské krize, četníkům pořádně zatápěla.
O známé kasařské firmy, půdaře, „vébaře“, bytaře, malé
zlodějíčky, ale i o lehké ženy z nevěstinců, šlapky
z ulice, hochštaplery nebo vrahy nebyla nouze...

cca 269 Kã • kód 4476
ISBN 978-80-243-8291-3

S R P EN



SUSAN FALUDI
Temná komora

Finalista Pulitzerovy ceny a Top 10 knih New York Times

cca 349 Kã • kód 8103
ISBN 978-80-243-8318-7

SVùTOV¯ BESTSELLER

Spisovatelka a novinářka Susan se dozví, že její
šestasedmdesátiletý otec se rozhodl pro operativní
změnu pohlaví. Uvědomí si, že nebude mít klid,
dokud nepochopí jeho důvody. A kvůli nim musí
prozkoumat i nepříjemná, dlouho skrývaná
zákoutí rodinné historie. Vydá se proto z New
Yorku do Maďarska, kam její otec odešel. 
Jak tento její nový rodič, „skutečná žena“, souvisí
s tím mlčenlivým, výbušným a někdy i násilnic-
kým člověkem z její minulosti?
Autorka se vydává do labyrintu vlastního dětství
a hledá odpověď na otázku, kým byl a kým se
stal její otec, ten americký tatínek, horolezec,
dobrodruh zkoumající amazonský prales, origi-
nální fotograf a válečný uprchlík z Budapešti.
A stále naléhavěji si klade otázku, jestli je identita
něco, co si vybíráme, nebo čemu naopak nemůže-
me uniknout.

„V této poutavé knize o velice komplikovaném tématu Faludi pfiíbûh svého
otce rozkr˘vá jako zápletku detektivního románu.“ The Wall Street Journal

„Skvûle napsaná, dobfie naãasovaná, chytlavá, ale intimní nová kniha
Susan Faludi je kombinací ÏánrÛ a témat jako rodinná tajemství, maskuli-
nita a femininita, feminismus, násilí, holokaust ãi msta. A dohromady tato
témata spojují otázky o identitû: Kdo, anebo co z nás dûlá ty a to, ãím jsme?
A jak moc je to nemûnné?“ Elle

ZÁ¤ Í

ASHLEY J. GRAYSON
Chlapec v parku

Psychologick˘ thriller, o kterém budou v‰ichni mluvit!

cca 319 Kã • kód 4491
ISBN 978-80-243-8319-4

SVùTOV¯ BESTSELLER

Dylan Aaronsen, prodavač v obchodě se zdra-
vou výživou, příležitostný básník a životní
samotář balancující na prahu středních let,
chodí během své obědové přestávky každý den
do stejného parku, kde si užívá okolního klidu
a baví se sledováním kolemjdoucích. Všimne si
zde také malého osamělého chlapce, který se
pravidelně objevuje na vyšlapaném plácku
u zdejšího jezírka. Čím bedlivěji ho ale sleduje,
tím víc je mu jasné, že s chlapcem není všechno
v pořádku. Připadá mu apatický, a když od jisté
chvíle začne na jeho pažích pozorovat modřiny,
uvědomuje si, že musí jednat. To, co byl zpo-
čátku jen běžný zájem, se rázem mění v posed-
lost a Dylan se vydává na temnou a děsivou
cestu, na jejímž konci má nalézt cosi, co celý
jeho dosavadní život obrátí vzhůru nohama.
Pravda je totiž ještě mnohem horší, než si kdy
vůbec dokázal představit…

A tak u sebe za pultem pfieÏvykuju kapustu a cosi, co kdysi b˘vala sója, a pfiitom se v my -
‰lenkách vracím k tomu, co se pfied chvílí pfiihodilo. Uvûdomuju si, Ïe to, co jsem v parku vidûl,
mû docela vykolejilo. V dané chvíli mi to je‰tû nedocházelo, ale teì uÏ nemÛÏu myslet na nic
jiného. Sdílel jsem s chlapcem jezírko poslední rok a pÛl a nikdy jsem nevidûl, Ïe by byl zra-
nûn˘. Îádná boule, dokonce ani ‰krábanec. A dnes? Ruka od krve… Dûlá mi to vût‰í starosti,
neÏ by asi mûlo.

Nejvíc mû zneklidÀuje to, Ïe on sám si toho ani nev‰iml. Nebo to alespoÀ nedával najevo.
Z rozedrané kÛÏe nad lev˘m loktem, pfiímo pod roztrhan˘m okrajem krátkého rukávu, mu stékal
potÛãek krve, coÏ by pfieci ãlovûk jen tak nepfiehlédl. NatoÏ pak dítû. Pofiád mi vrtá hlavou, co za
tím stálo. Spadnul a odfiel se? Nedával pozor pfii dovádûní s kamarády? V kaÏdém pfiípadû to bylo
na tak malého chlapce aÏ moc krve – tohle by snadno pfiivedlo k  slzám i dospûlého ãlovûka.
Chlapec ale neplakal.

1716
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cca 399 Kã
kód 4477
ISBN 978-80-243-8292-0

LEIF GW PERSSON
Zemfiít dvakrát 

Je úterý devatenáctého července a skaut Edvin
je vysazen na malém ostrůvku v jezeře
Mälaren, aby pro svou skupinu nasbíral houby.
Místo toho ale najde lidskou lebku zabořenou
do mechu. Ačkoliv je Edvinovi teprve deset
let, hned ví, co musí udělat. Lebku uloží do
igelitové tašky a ze skautského tábora vyrazí
rovnou do domu, v němž bydlí, za svým sou-
sedem, kterým není nikdo jiný než kriminální
komisař Evert Bäckström. Těsně před šestou
hodinou večer zazvonil u bytu komisaře
Everta Bäckströma na Kungsholmenu ve
Stockholmu zvonek. Bylo to diskrétní, ale 
přesto naléhavé zvonění. Ještě nikdy předtím
nezačalo vyšetřování vraždy tak nezvyklým
způsobem…

Nov˘ román od velkého mistra severského krimi

SVùTOV¯ BESTSELLER

Tituly jiÏ v prodeji

cca 299 Kã
kód 8102
ISBN 978-80-243-8317-0

BESTSELLER
VLASTIMIL VONDRU·KA
Breviáfi pozitivní anarchie

I když by asi přesnější název pro tuhle knihu byl Ideologie v době
uprchlické krize, nechce se autor podbízet bulvárně laděným titu-
lem. Vynikající český spisovatel a historik se v knize snaží přede-
vším o objektivitu. Na základě faktů přesvědčivě dokazuje, že se
na cestě, kterou v posledním desetiletí kráčí evropská společnost,
opakují fatální chyby našich předků...

299 Kã • kód 8083
ISBN 978-80-243-7325-6 • Titul jiÏ v prodeji

VLASTIMIL VONDRU·KA
Epi‰toly o elitách
a lidu

Volné pokračování úspěšné knihy Breviář pozitiv-
ní anarchie, která podrobně rozebírala nejrůznější
problémy současnosti. Jim se věnuje i nový titul,
ale tentokrát z pohledu dvou odlišných vrstev –
elity a lidu. Autor uvádí titul slovy: „Elitu chápu
jako skupinu lidí, která díky svému mocenskému
postavení určuje běh života lidu. Za to požívá jis-
tou úctu a obživu. Lid, to jsou ti ostatní, jejichž
běh života je určován vládci. Dostává se mu po -
znání z úst učenců a těší ho tvorba talentovaných
umělců. Pokud však elity vnucují lidu postoje,
poznání a zábavu, s níž bytostně nesouhlasí, nero-
zumí jí a nemíní ji přijmout za svou, reptá. V tako-
vých dobách pak vycházejí knihy podobné této.“

O ideologii moci kdysi a dnes

âESK¯ BESTSELLER
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cca 299 Kã
kód 4478
ISBN 978-80-243-8293-7

BENJAMIN BLACK
Hroby se otevfiely

Svérázný a životem těžce zkoušený dublinský
patolog Quirke se dostává do zvlášť obtížné
životní fáze. Sám má podezření, že s ním není
něco v pořádku: zažívá halucinace, ztrácí
vědomí a obává se nádoru na mozku.
Lékařský verdikt je naštěstí milosrdnější.
Quirke trpí následky starého úrazu hlavy, který
utrpěl při jednom ze svých pátrání, a potřebuje
si jen pořádně odpočinout. Jenže on se do
důchodu rozhodně nechystá! Ostatně jako by
si ho stále sami nacházeli další mrtví.
Když v Dublinu po havárii vzplane auto
a v něm uhoří řidič, podle policie se jedná buď
o nehodu, anebo sebevraždu. Jenže důkazy
z pitvy svědčí o něčem jiném...

Fascinující pfiíbûh od drÏitele Man Bookerovy ceny

SVùTOVÉ KR IMI

Tituly jiÏ v prodeji

2120
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Zoe stojí před těžkým rozhodnutím: Život jí má
zachránit velice riskantní operace. Spontánně se roz-
hodne vrátit do Cornwallu, kde zažila před čtrnácti
roky hrozné neštěstí a svou nejhorší noční můru. Chce
konečně vyjasnit tajemství onoho léta. Setká se znovu
se svou velkou láskou Jackem, znovu pojme naději na
život po jeho boku. Stíny minulosti ale hrozí, že zničí
i její budoucnost…

Jack ji pustil, vzal do dlaní její obliãej a pfiejel palcem
po jejích rtech. Jako sám od sebe putoval Zoin pohled
k jeho ústÛm, která byla tûm jejím v tu chvíli tak blízko.

ROMÁN
KATHRYN TAYLOR
Léto divok˘ch kvûtin

cca 319 Kã • kód 5234
ISBN 978-80-243-8315-6

Na scénu přichází tajemný dominikánský mnich
a papežský agent Pavel. Na žádost českého krále Jana
Lucemburského se stává osobním strážcem jeho syna
Karla, budoucího krále a císaře. Seznamují se tak, že
bratr Pavel v severoitalské Pavii zachrání patnáctiletého
Karla před pokusem o jeho otrávení. V dalších letech
je jeho věrným průvodcem a společníkem a zároveň
působí jako jeho tajný agent a diplomat. Právě záslu-
hou dominikána Pavla a jeho intrik se Karel po smrti
svého otce v bitvě u Kresčaku zbavuje svých největ-
ších nepřátel bavorských Wittelsbachů a stává se vlád-
cem Svaté říše římské.

JAN BAUER
Jsi mÛj král

cca 349 Kã • kód 7279
ISBN 978-80-243-8316-3

HISTORICKÉ KR IMI
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âESKÁ DETEKT IVKA
MARTIN TRBU·EK
Pát˘ kámen

V ústavu Kassiopea pracují vědci na výzkumu rakovi-
ny včetně vývoje nových léků. Když se mladý nadějný
biochemik Jan Pouzar nedostaví k naplánovaným
experimentům, kritické stopy nasvědčují možnému
únosu. Mohl by snad být motivem jeho zásadní vědec-
ký objev, o kterém se některým spolupracovníkům
neurčitě zmínil? Zkušený major Bláha z brněnské kri-
minálky i Janovi kolegové si budou muset s pátráním
pospíšit, protože kdo jednou překročil práh zločinu,
může tak učinit znovu. A ve hře je příliš, než aby ten
někdo na svoji záležitost rezignoval.

cca 259 Kã • kód 4479
ISBN 978-80-243-8294-4

âESKÁ DETEKT IVKA
J. ·KVORECK¯,  Z. SALIVAROVÁ
Setkání po letech,
s vraÏdou

Nový detektivní příběh z kanadského Toronta nás opět
zavede do známého prostředí českých emigrantů. Od
chvíle, kdy v bytě manželů Lomnických došlo k vraž-
dě mladé dívky, uplynulo deset let. Anna a Tony stojí
však znovu před vážným problémem. V okolí jejich
přátel došlo ke zločinu a mezi podezřelými jsou i blízcí
lidé Anny a Tonyho.

cca 259 Kã • kód 4480
ISBN 978-80-243-8295-1

JUDITH KINGHORNOVÁ
Ozvûna soumraku

Tajemství, které je spojilo navûky

cca 349 Kã • kód 5235
ISBN 978-80-243-8320-0

SVùTOV¯ BESTSELLER

Poutavý a dojemný příběh nepravděpodobného
přátelství mezi paní a služkou na prahu první 
světové války.
I přes hrozbu války v Evropě je roku 1914
budoucnost Pearl Gibsonové zářivá. Zajistila si
místo jako komorná v bohaté šlechtické rodině
z Northumberlandu a toto místo jí přinese nejen
respekt, ale také možnost cestovat a žít v luxusu.
Její nový život na skotském letním sídle u lady
Ottoline Campbellové je smršť intrik a lesku,
skandálů a důvěrností – a překvapivě se při tom
všem se svou zaměstnavatelkou důvěrně spřátelí.
Ale když v Evropě vypukne násilí, život Pearl
i Ottoline se nezvratně změní. Když jsou jejich
muži povoláni na frontu a zanechají je v očekává-
ní špatných zpráv, Pearl si uvědomí, že se se svou
paní musí podělit ještě o jedno poslední tajem-
ství – o takové, které je spojí navždy.

„Napínav˘ pfiíbûh pln˘ rodinn˘ch tajemství, kter˘ zároveÀ vykresluje dobo-
vé spoleãenské pomûry… Milovníci historick˘ch románÛ si tento klenot
nemohou nechat ujít!“ Renée Rosenová, autorka White Collar Girl

„Naprosto skvostná kniha… vytfiíbená a do posledního slova probouzející
pfiedstavivost.“ Elizabeth Cookeová, autorka The Gates of Rutherford

„Vynikající pfiíbûh… lahÛdka pro v‰echny smysly.“
Lancashire Evening Post (UK)

¤ Í J EN
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ANTHONY DOERR
âtvero roãních období
v ¤ímû

cca 319 Kã • kód 8104
ISBN 978-80-243-8323-1

SVùTOV¯ BESTSELLER

Výjimečná kniha – je plná mimořádných postřehů
a popisuje Doerrova dobrodružství v jednom z nej -
úchvatnějších měst na světě. Anthony čte Plinia,
Danta a Keatse ‒ staré kronikáře Říma ‒ a navštěvuje
náměstí, chrámy a pamětihodnosti, o kterých tito
muži psali. Účastní se vigilie umírajícího Jana Pavla II.
a v prosinci vezme svá dvojčata do Pantheonu, aby
jim ukázal, jak dovnitř okulem padá sníh. Společně
se svojí rodinou se spřátelí s místními řezníky, zeliná-
ři a pekaři, jejichž hlučné příběhy a osobité výchovné
rady jsou stejně neodolatelné jako samotný Řím.
Tato osobní kniha odhaluje mnohé, je oslavou Říma,
úžasným novým pohledem na rodičovství a úchvat-
ným příběhem spisovatelského řemesla, díky němuž
Doerr přetváří své zážitky a zkušenosti do vět.

ANTHONY DOERR
Sbûratel mu‰lí
299 Kã • kód 8078
ISBN 978-80-243-7197-9

ANTHONY DOERR
Zeì vzpomínek
299 Kã • kód 8068
ISBN 978-80-243-6948-8

Tituly jiÏ v prodeji
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David Winkler, tichý chlapec okouzlený nestálostí
počasí a posedlý sněhem, žije na Aljašce ve městě
Anchorage. Někdy vidí události ještě předtím, než se
stanou – muže s krabicí na klobouky srazí autobus,
sám David se v supermarketu zamiluje do krásné ženy.
Sen o tom, že se mu nepodaří zachránit svou malou
dceru při záplavách, ho naprosto zdrtí. Odjede tisíce
mil daleko, opustí svou rodinu, domov i budoucnost,
aby vyplnění tohoto snu zabránil. Na ostrově v Karibiku,
kde skončí sám a bez peněz, navíc netuší, jestli jeho
dcera přežila a jestli mu manželka útěk kdy odpustí,
mu poskytne přístřeší rodina s mladou dcerou...

SVùTOV¯ BESTSELLER
ANTHONY DOERR
O dívce Grace

349 Kã • kód 8093
ISBN 978-80-243-7652-3

Marie-Laure prožívá s milujícím otcem spokojené dět-
ství 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 obsazují Paříž a Marie s otcem jsou
nuceni uprchnout, musejí opustit své dosavadní jistoty
a vydat se za nejasnou vidinou bezpečného útočiště. 
Je ale možné najít takové místo v rozbouřené Evropě?
Zvláště když s sebou Mariin otec nese nebezpečné
tajemství?

SVùTOV¯ BESTSELLER

ANTHONY DOERR
Jsou svûtla
která nevidíme

399 Kã • kód 8066
ISBN 978-80-243-6760-6
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Dal‰í poklad z pera Anthonyho Doerra
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cca 399 Kã
kód 4483
ISBN 978-80-243-8298-2

BESTSELLER
VOLKER KUTSCHER
Mokrá ryba

Berlín roku 1929
Kriminální komisař Gereon Rath zažívá město, které je v rauši.
Kokain, ilegální noční kluby, politické pouliční bitvy – prostě
tanec na sopce. Mladý, ctižádostivý komisař, který je ve městě
nový a byl uklizen na mravnostní oddělení, se nikým nepověřen
zapojí do vyšetřování, které vede oddělení vražd – a netuší, že
píchl do vosího hnízda…

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

VOLKER KUTSCHER
Tich˘ zabiják

Berlín 1930. Smrt zbožňované herečky Betty
Winterové přivádí Gereona Ratha do berlínských
filmových ateliérů. Mladý kolínský komisař půso-
bící na berlínském oddělení vražd brzy pozná
stinné stránky hvězdného prostředí a je svědkem
přelomové fáze filmové branže. Svět dobývá zvu-
kový film a mnohým méně úspěšným při tomto
přerodu ujíždí vlak: producentům, majitelům
kin – i hvězdám němého filmu. Rath se během
vyšetřování ocitne mezi bojovými liniemi soupe-
řících filmových producentů, dostane se do berlín-
ské čínské čtvrti, do podsvětí a na samou hranici
zákona. Zatímco při pohřbu Horsta Wessela
vypukne pouliční bitva mezi nacisty a komunisty,
musí se Rath klidit z cesty svému nadřízenému
Böhmovi, který ho chce z případu odvolat...

Retro krimi, které bofií svûtové Ïebfiíãky prodejÛ

SVùTOV¯ BESTSELLER
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Neobvykle deštivá zima rozvodnila řeky a na pozemku
místního spisovatele se objevilo vyplavené tělo mladé
dívky Courtney Higsonové, zavražděné bodnou ránou
do srdce. Spisovatel s hrůzou zjišťuje, že jej dívka
teprve před pár dny obsluhovala na večírku v místní
hospodě. Postupem času se ukáže, že vyšetřování
neprovádí jen policie, ale také dívčin otec Teddy
Higson, násilník, kterého právě propustili z vězení.
Obě skupiny zjišťují, že se vrah nejspíš nachází mezi
členy místního spisovatelského klubu. Ale kdo z těchto
úctyhodných občanů by spáchal něco tak hrůzného?

SVùTOV¯ BESTSELLER
ANN GRANGER
Mrtvá ve vodû

cca 319 Kã • kód 4482
ISBN 978-80-243-8297-5

V centru Reykjavíku je brutálně zavražděn penziono-
vaný, ale stále respektovaný učitel. Jeden z jeho
bývalých žáků, umístěný v psychiatrické léčebně,
téměř současně spáchá sebevraždu. Bratr nešťastného
sebevraha pak jako první zjistí, že smrt učitele i jeho
žáka spolu blízce souvisejí. Oba spletité případy bude
muset vyřešit inspektor Erlendur a jeho kolegové
z kriminálky Reykjavík. Když se však mladý detektiv
pustí do důkladného vyšetřování, začne narážet na
jednu nesrovnalost a záhadu za druhou.

SVùTOV¯ BESTSELLER

ARNALDUR INDRIÐASON
Synové ãlovûka

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

âESKÁ DETEKT IVKA

JANA BENKOVÁ
Bláznivé poku‰ení

Simona vede krásný a šťastný život – má vysněnou práci a chystá
se na svatbu s milovaným mužem. Když ale začne pátrat po
zmizelých modelkách z modelingové agentury, zažije situace
doslova jak z filmového thrilleru, navíc ještě unesou jejího
budoucího manžela. Proč a kam se ztrácejí modelky? Kdo všech-
no je do toho zapletený? Poradí si Simona s nebezpečím, které jí
hrozí? Zmešká kvůli němu svatbu? A najde vůbec svého Olivera? 

cca 269 Kã • kód 5236
ISBN 978-80-243-8231-7

STANISLAV âE·KA
Smrt vilného cizince

Desátý příběh soukromého detektiva Berky je inspirovaný
skutečným případem vraždy italského turisty. Za Berkou přichází
italský podnikatel doprovázený známým brněnským advokátem.
Žádají Berku, aby prověřil vyšetřování vraždy příbuzného
dotyčného podnikatele, který byl částečný invalida, což mu však
nebránilo v tom, aby jezdil pravidelně až na Moravu za sexuálními
zábavami. Jedna z jeho známostí se mu nakonec stala osudnou…

cca 259 Kã • kód 4484
ISBN 978-80-243-8299-9

âESKÁ DETEKT IVKA
VERONIKA âERNUCKÁ
Pfiichází ãas pomsty

Několik zavražděných a záhadný vzkaz na místě činu. Pilařov je
ospalé městečko ve středních Čechách a jeho obyvatelé působí na
první pohled mírumilovně. Kdo z nich je vrah, který své oběti
likviduje s potěšením a velkou vynalézavostí? Případu se ujímá
Tara a postupně odkrývá děsivé tajemství, které mělo zůstat
navždy pohřbené.

cca 259 Kã • kód 4485
ISBN 978-80-243-8300-2

Zkušená advokátka Tereza Vrábelová má za sebou více
než dvacetiletou praxi a zdá se jí, že lidé ji už nemají
čím překvapit. Má dobrou pověst, žije klidný život, její
soukromí je spořádané, nemá s nikým problémy, žádné
konflikty. Až do jednoho obyčejného pátečního dne…
Kdosi ji začne sledovat, časem přibydou i výhrůžky
a tlak se stupňuje. Tereza se začíná bát. O co jde,
komu vadí natolik, že vynakládá úsilí, aby ji zastrašil?
A proč? Váhá, jestli se má obrátit na policii, nechce se
jí do toho. Začne být podezíravá vůči lidem ve svém
okolí a její dosavadní pevný svět je rozleptáván stra-
chem a nedůvěrou...

MIMO EDICE
JARMILA POSPÍ·ILOVÁ
Slepá bába

cca 269 Kã • kód 8105
ISBN 978-80-243-8324-8

Když v zapadlém koutě Menšího Města pražského na -
jdou zavražděnou nevěstku Rosálii, nikdo netuší, že
stejně skončí další mladé dívky. Neznámý vrah si
nevybírá. Zabíjí nevěstky, ale i počestné měšťanské
dcerky nebo dokonce šlechtičny. Vyděšená šenkýřka
od Krále brabantského Tereza se obrací na svého
přítele písaře zemského soudu Lukáše Trobla
z Květnice, aby vraha vypátral a zamezil jeho řádění.
Lukáš si však tentokrát příliš neví rady. Netuší, zda
sérii záhadných vražd má na svědomí jeden pachatel,
anebo celá skupina vrahů...

HISTORICKÉ KR IMI
JAN BAUER
Smrt podle hvûzd

cca 269 Kã • kód 7280
ISBN 978-80-243-8322-1
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cca 459 Kã
kód 7282
ISBN 978-80-243-8327-9

BESTSELLER
VLASTIMIL VONDRU·KA
Pfiemyslovská epopej

Přemyslovská epopej zachycuje více než sto let vlády velkých pře-
myslovských králů, odhaluje zákulisí středověké politiky a umož-
ňuje čtenáři prožít slavné okamžiky českých dějin.
Mimořádně rozsáhlá a podrobná románová freska je rozdělena do
čtyř částí – Velký král Přemysl I. Otakar, Jednooký král Václav I.,
Král rytíř Přemysl II. Otakar a Král básník Václav II.

1499 Kã • kód 7251
ISBN 978-80-243-7650-9 • Titul jiÏ v prodeji

VLASTIMIL VONDRU·KA
Husitská epopej VII

Poslední díl ságy představuje léta, kdy se českým
králem stal Vladislav Jagellonský, jemuž se
postupně podařilo otupit ostří nepřátelské zahra-
niční politiky, zvláště té papežovy. Nakonec byl
z Čech sejmut cejch kacířství, neboť po desetile-
tích bojů byl utrakvismus uznán všemi církevními
autoritami. Husitská epopej tak dospěla ke svému
závěru. Jenže místo aby se domácí poměry uklid-
nily, začaly doutnat nové politické i sociální kon-
flikty. Postupně umírají starší členové rodu
Prokopů a na jejich místo nastupují jejich potom-
ci. Ti však o ideálech svých rodičů vědí málo
a hledají si svůj svět. Svět středověké víry nahra-
zuje svobodomyslná renesance. Osudy husitských
generací rodu se uzavírají.

Pohnutá doba v nejvût‰ím románovém zpracování

âESK¯ BESTSELLER
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KATE QUINN
Alicina síÈ

cca 399 Kã • kód 8106
ISBN 978-80-243-8329-3

SVùTOV¯ BESTSELLER

Rok po vypuknutí první světové války, v době,
kdy byly ženy podceňované a svázané společen-
skými normami, Eve Gardinerová zatoužila
vymanit se konvencím a přispět k válečnému úsilí
své vlasti více, než umožňovala typická ženská
úloha ošetřovatelky. Když se jí tedy naskytla jedi-
nečná příležitost, nezaváhala a stala se špionkou.
Následně byla vyslána do Němci okupované
Francie, kde byla vycvičena samotnou „králov -
nou špehů“ s krycím jménem Alice a poté zaujala
nebezpečnou úlohu v rozsáhlé síti tajných agen-
tek, které získávaly choulostivé informace v srdci
nepřátelského velení.
Druhá rovina příběhu se odehrává v roce 1947,
během zmatků a dozvuků druhé světové války.
Americká studentka vysoké školy Charlie, která
má od života jiná očekávání, než by se na dívku
z jejích vrstev slušelo, neplánovaně otěhotní, leč
jaksi postrádá manžela, což je v dané době nepří-
pustné. Její bohatá rodina se rozhodne poslat
dívku do Evropy, kde se má zbavit svého „menší-
ho problému“. Charlie toho využije a zamíří do
Londýna, pevně odhodlaná vypátrat, co se stalo
s její sestřenicí Rose, která za války zmizela

„Kate Quinn zachytila tento okouzlující pfiíbûh natolik pfiesvûdãivû, Ïe má
ãtenáfi pocit, jako by se vezl v roadsteru spolu s drsnou Evou a odváÏnou
Charlie vstfiíc dobrodruÏství. Napínavé a pohlcující, román Alicina síÈ si
zkrátka musíte pfieãíst!“ Heather Webbová, autorka Rodin’s Lover
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v nacisty okupované Francii. Jediná stopa, již
má, ji zavede k ženě, která je zahořklá
a pomalu se upíjí v ústraní ve svém rozpadají-
cím se londýnském domě. Tou ženou není
nikdo jiný než Eve Gardinerová…

Fascinující pfiíbûh odvahy a vykoupení

Obálku pfiipravujeme



cca 319 Kã
kód 4488
ISBN 978-80-243-8303-3

BESTSELLER
TONY PARSONS
#smrv‰emprasatÛm

Před dvaceti lety se v soukromé výběrové škole Potter’s Field
spřátelilo sedm bohatých, privilegovaných studentů. A teď začali
za těch nejkrutějších okolností umírat. Detektiv Max Wolfe, který
začal nedávno pracovat v oddělení vražd britské metropolitní poli-
cie, se ujímá svého prvního případu. Brzy ho krvavá stopa zavede
ze zapadlých uliček do světel velkoměsta, z nejtemnějších zákoutí
internetu až do koridorů moci...

339 Kã • kód 4457
ISBN 978-80-243-8057-5 • Titul jiÏ v prodeji

TONY PARSONS
Na poráÏku

Na Nový rok je v bohaté londýnské čtvrti jedna
z rodin nalezena mrtvá. Někdo je odpravil jateční
pistolí jako dobytek na porážce. A jejich nejmlad-
ší dítě se pohřešuje.
Při pátrání po vrahovi se odhalí, že podobná vraž-
da se stala už před třiceti lety. Spáchal ji tehdy
muž, kterému se začalo přezdívat Řezník. Ten je
dnes sice na svobodě, ale je starý a umírá. Je
možné, že se vrátil ke svému řemeslu? Nebo se to
na něj jen někdo pokouší hodit? Detektiv Max
Wolfe musí vypátrat, proč někdo chtěl tuhle šťast-
nou rodinu zavraždit – šlo o náhodu, anebo krutou
pomstu? Jsou na řadě další? S každou uplynulou
vteřinou se přitom zvyšuje možnost, že ztracené-
ho chlapce už nenajde živého.

âetba jen pro silné nervy

SVùTOV¯ BESTSELLER

cca 299 Kã
kód 8107
ISBN 978-80-243-8330-9

BESTSELLER
ALICE BROADWAY
INK – Tajemství kÛÏe

Představte si, že žijete v zemi, kde každá přelomová událost, každé
důležité rozhodnutí, všechno, co pro vás má nějaký význam, skon-
čí na vašem těle jako tetování. Po smrti pak z potetované kůže
vytvoří knihu, která bude vašim potomkům sloužit jako vzpomín-
ka na vás a vám jako záruka věčného života. V takovém světě žije
Leora. Když její otec zemře, Leora by dala cokoli, jen aby mohl
v paměti ostatních žít navždy...

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

ALICE BROADWAY
INK – Jiskra

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

Pravda se vám dostane pod kÛÏi

SVùTOV¯ BESTSELLER
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cca 359 Kã
kód 4486
ISBN 978-80-243-8301-9

HÅKAN NESSER
Pfiípad G

Komisař Van Veeteren má za sebou dlouhou
a úspěšnou kariéru u maardamské kriminálky.
Jen jediný případ se mu nepodařilo vyřešit
– případ G. Před patnácti lety byla nalezena
mrtvá žena na dně vypuštěného bazénu. 
Van Veeteren ví, že její smrt má na svědomí G.,
jeho nenáviděný bývalý spolužák, ale nemůže
to dokázat.
Nyní je již v důchodu a dávný případ mu stále
nedává spát. Náhle se však cosi stane a svitne
naděje, že k rozluštění záhady přece jen
dojde...

Extral iga severské krimi

KRIMI  BESTSELLER

Tituly jiÏ v prodeji
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Příběh o legendární majitelce hotelu, v jejímž životě 
se odráží sláva a pád nejslavnější vídeňské epochy.
Jedinou dědičku a legendární šéfovou Hotelu Sacher
proslavili jednak její významní hosté a jednak vytříbe-
ný smysl pro vídeňský společenský život. Dokázala
vytvořit místo, na kterém se odehrávaly pohnuté dějin-
né události, kde měly věci svůj průsečík: dvůr, šlechta,
peníze, průmysl, moc. Setkávali se tu secesní umělci,
hudebníci a spisovatelé, nejvyšší světová elita slavné
doby. Monika Czernin vypráví příběh jednoho mimo-
řádného života a zároveň barvitě líčí významnou epo-
chu evropských kulturních dějin.

SVùTOV¯ BESTSELLER
MONIKA CZERNIN
Anna Sacher a její hotel

299 Kã • kód 7252
ISBN 978-80-243-7660-8
Titul jiÏ v prodeji

O staré farmě Hochstetlerových se v Painters Millu
šušká, že je prokletá. Policejní náčelnice Kate
Burkholderová je přivolána na místo, kde se zdánlivě
vlastní rukou sprovodil ze světa starý muž. Záhy však
důkazy prozradí, že šlo ve skutečnosti o vraždu, která
navíc nějak souvisí právě s dávným incidentem na
farmě Hochstetlerových. Když je objeven další mrtvý
muž, opět zdánlivý sebevrah, vyjde na světlo spojitost
mezi oběťmi a postupně se odkrývají děsivé podrob-
nosti z oné noci před pětatřiceti lety, kdy zahynul
amišský otec a čtyři děti, jejichž matka beze stopy
zmizela...

SVùTOV¯ BESTSELLER
LINDA CASTILLO
Mrtví promlouvají

cca 329 Kã • kód 4487
ISBN 978-80-243-8302-6



cca 319 Kã
kód 7281
ISBN 978-80-243-8326-2

FRANTI·EK NIEDL
Rozervané království

Jindřich z Lipé sedí ve věži pevného hradu
Týřov, ale pokud si král Jan Lucemburský
myslel, že když přidusí a později možná
i odsekne hlavu hydry odbojných českých
pánů, mýlil se. Ronovci, jedni z nejpřednějších
českých panských rodů, povstali a s nimi
další. Jedná se však jen o uraženou ješitnost
a touhu po moci? Jistě. Ale především jde
o stříbro z Hor Kutných a směr, kam má jeho
tok plynout. Postavení královo je otřeseno
a jeho pokladnice opět prázdná. Ještě že je
v království také druhá skupina šlechticů pod
vedením Viléma Zajíce z Valdeka, která se
staví na královu stranu a dokáže tak Lipého
stranu oslabit. Ale i oni touží po moci.

Barvit˘ a strhující historick˘ román

HISTORICK¯ ROMÁN

Tituly jiÏ v prodeji
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Nezávislý novinář dostane od své tajné lásky, šéfredak-
torky Jany, úlohu, která je pro něj velkou profesionální
výzvou. Věnuje se dvacet let starému případu, kdy byl
jeden z prominentních boháčů odsouzen za znásilnění
a vraždu své mladé přítelkyně. Odsouzený muž je
k novináři zprvu nedůvěřivý, chce však, aby byla
odhalena pravda, a tak otevře novináři dveře nejen do
svého domu, ale i do vlastního nitra.
Fakta, která novinář odhalí, jsou pro něj doslova šoku-
jící. Může být láska zločin? A existuje absolutní spra-
vedlnost?

ROMÁN
DARINA HAMAROVÁ
Slzy muÏe

cca 269 Kã • kód 5237
ISBN 978-80-243-8325-5

Píše se rok 885. Do Veligradu přijíždí posel z Morav-
gradu se zprávou, že Metoděj, který právě pobývá
v tomto městě, onemocněl, zeslábl, musel ulehnout na
lůžko a pomalu se připravuje na odchod z tohoto světa.
Slavomír s Erikem a svými blízkými se okamžitě
vydal na cestu do Moravgradu, aby dodal sílu svému
vznešenému příteli. Když však přijede do Moravgradu,
zjistí, že město nežije pouze osudem svého arcipastýře.
Neznámý lukostřelec totiž zastřelil jednoho
z moravských kněží sloužících Bohu v tomto městě.
Slavomír s Erikem se okamžitě ujímají vyšetřování.

HISTORICKÉ KR IMI
STANISLAV âE·KA
Pfiípad tajemného
lukostfielce

cca 289 Kã • kód 7283
ISBN 978-80-243-8328-6
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O tom, že písecký spisovatel a emeritní komisař krimi-
nální služby umí hledat v archivech a v dobovém tisku,
už své čtenáře mnohokrát přesvědčil. O tom, že autor
umí nalákat čtenáře už na názvy svých povídek, svědčí
Děravý svědek, aneb malér recepčního Volfa z hotelu
Dvořáček, Nevěrní chlapi se nevraždí, Poetické odpo-
ledne kasaře Bartoše, Ošklivý mord v 92. policejním
revíru, Nóbl případ, Muž, který v noci plakal,
Profláknutá vražda, Zimní král písecké galerky či
Servus, páni četníci, tak mě tu zase máte, a další.

âESKÁ DETEKT IVKA
LADISLAV BERAN
Kriminální pfiípady
ze starého Písku

cca 279 Kã • kód 4490
ISBN 978-80-243-8305-7

Čtvrtý příběh ze série románů inspirovaných skutečný-
mi příběhy, které řešili brněnští kriminalisté.
Na ten den plukovník Motl hned tak nezapomene.
Kriminalisté z mordparty museli vyjet hned ke dvěma
případům, ze kterých se vyklubaly vraždy. Když
přivolaný policista z obvodního oddělení našel ve
sklepě botu, ze které čouhala ženská noha patřící tělu
zasypanému haraburdím, nebylo brzy pochyb o tom,
že se jedná o vraždu. Ve druhém případu to nejprve
vypadalo pouze na přepadený vůz bezpečnostní služby
převážející miliony korun. Jenže i zde se objevila po
čase mrtvola…

âESKÁ DETEKT IVKA
STANISLAV âE·KA
Dvojitá vraÏda

cca 259 Kã • kód 4489
ISBN 978-80-243-8304-0
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Nakladatelství MOBA, Koli‰tû 13a, 602 00 Brno 

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

e-mail: moba@mobaknihy.cz

www.mobaknihy.cz

www.facebook.com/moba.cz
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mÛÏete objednat online 24 hodin dennû  7 dní v t˘dnu u na‰ich partnerÛ:
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� eReading www.ereading.cz
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