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cca 399 Kã • kód 7361
ISBN 978-80-279-0058-9
Vyjde v fiíjnu 2021

JENNIFER ROBSON

·aty pro královnu

Londýn, rok 1947. Krutá zima, tíživý nedo-
statek a nelehký život v přídělovém systé-
mu. Lidé v poválečné Británii žijí i přes
nedávné vítězství v tichém zoufalství.
A mezi nimi i Ann Hughesová a Miriam
Dassinová, vyšívačky ve slavném mayfair-
ském oděvním salonu Normana Hartnella.
Brzy mezi nimi vznikne přátelství, jenže
rodící se naděje na lepší budoucnost musí
projít těžkou zkouškou, když jsou poctěny
úkolem, který se naskytne jen jednou za
život: podílet se na tvorbě svatebních šatů
pro princeznu Alžbětu.
Toronto, rok 2016. O více než půl století
později se Heather Mackenzieová snaží
odhalit záhadu soupravy vyšívaných květů,
pozůstalosti po babičce. Jak se její milova-
ná babi, žena, která nikdy nemluvila
o svém starém životě v Británii, dostala
k tak nesmírně cenným výšivkám, které 
se tolik podobají motivům na nádherných
šatech, jež na sobě měla ve svůj svatební
den královna Alžběta II.?

Jedineãn˘ pfiíbûh nejslavnûj‰ích ‰atÛ v dûjinách.

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

KATE QUINN, autorka románÛ Alicina síÈ a Lovkynû

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

GILL PAUL, autorka románu Tajná manÏelka
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cca 319 Kã • kód 8140
ISBN 978-80-279-0022-0
Vyjde v srpnu 2021

ELLERY LLOYD

Není jako ty

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

Sledují ji miliony, ‰pehuje jedna.

Ellery Lloyd je pseudonym manÏelské spisovatelské dvojice, Collette
Lyonsové a Paula Vlitose. Collette je novináfika a redaktorka, b˘valá obsa-
hová fieditelka Elle, která pí‰e pro deníky Guardian, Telegraph a Sunday
Times. Paul je autorem nûkolika knih a pÛsobí jako programov˘ fieditel pro
anglickou literaturu na katedfie tvÛrãího psaní na Univerzitû v Surrey.
ManÏelé Ïijí i se svou malou dcerou v srdci Lond˘na.
Román Není jako ty, zkoumající temné stránky influencerské kultury, se stal
brzy po svém vydání bestsellerem a doãkal se nad‰en˘ch ohlasÛ ze strany
ãtenáfiÛ i kritiky.
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cca 349 Kã • kód 8142
ISBN 978-80-279-0038-1
Vyjde v záfií 2021

LAURA PURCELL

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

V pfiíbûhu ve stylu viktoriánsk˘ch duchafisk˘ch historií

oÏívá nejvíce znepokojiv˘ druh strachu, kter˘ si najde

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

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

„Úchvatné. Kniha zachovává znepokojivû klaustrofobickou atmosféru
zkombinovanou s neobvykl˘mi historick˘mi detaily.“ Daily Mail
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499 Kã • kód 8131
ISBN 978-80-243-9449-7
Titul jiÏ v prodeji

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

DAVID SUCHET

Za objektivem

Jsou to tak trochu jiné memoáry, které pfiedstavují

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

objektivu. Podmanivá fotografická cesta Ïivotem

tajemné britské hvûzdy.

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

David Suchet v rozhovoru pro Právo
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cca 329 Kã • kód 7356
ISBN 978-80-279-0042-8
Vyjde v záfií 2021

Přemysl II. Otakar slaví patnácté výročí
korunovace českým králem. Jeho manžel-
ka Kunhuta mu spolu s několika předními
velmoži uchystá jako překvapení okáza-
lou oslavu na Křivoklátě, kam se sjedou
nejen jeho věrní stoupenci, ale také řada
zahraničních spojenců. Mezi hosty je
i Oldřich z Chlumu se svým pomocníkem
panošem Otou. Jedním z vrcholů slavnos-
ti je rytířský turnaj, jehož se účastní
všichni rytíři a také český král. A právě
tímto turnajem začíná řada krutých vražd,
které musí Oldřich z Chlumu co nejrych-
leji objasnit, protože tentokrát nejde jen
o spravedlnost, ale také o osud české 
královské koruny…

Další zapeklitý případ pro královského
prokurátora.

VLASTIMIL VONDRU·KA

KrálovraÏda
na Kfiivoklátû

Doporuãujeme
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Doporuãujeme

cca 329 Kã • kód 8147
ISBN 978-80-279-0066-4
Vyjde v listopadu 2021

Před třiceti lety prosadila skupinka moc-
ných Velký reset. Zdůvodnila ho tím, že
je třeba zabránit chaosu, ničení planety,
dát všem stejná práva a odstranit chudo-
bu, neboť spravedlivé je, aby nikdo
nevlastnil nic. Jediným majetkem lidí se
stal biočip, který kontroluje, zda dělají to,
co mají. Sledovací systém rozhoduje, kde
má jeho nositel pracovat a bydlet, kde
dostane najíst a kam se může jít bavit.
Záleží na tom, jak vysoký má index kon-
formity.
Martina život před Velkým resetem nepo-
znala. Končí studia a je šťastná, že žije
v krásné nové době. Jenže pak potká mla-
díka, který čip nemá a je pro sofistikova-
né systémy neviditelný…

Strhující a mrazivě aktuální příběh 
od autora bestsellerů.

Doporuãujeme

VLASTIMIL VONDRU·KA

Neviditelní

VLASTIMIL VONDRU·KA

Kronika zániku Evropy

Adam Wagner, sociolog a odborník na Orwellovo dílo,
předvídá rozpad moderní společnosti, a proto se členy rodi-
ny a přáteli budují chráněné sídlo, za jehož hradbami se
hodlají bránit, až dojde k sociálnímu rozvratu, hospodářské
krizi a násilnostem. Jenže záhy je spolu se svými nejbližší-
mi vtažen do válečných konfliktů, které rozdělí Evropu.

579 Kã • kód 8120
ISBN 978-80-243-8898-4 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 299 Kã • kód 5273
ISBN 978-80-279-0029-9 • Vyjde v záfií 2021

Bad Reichenhall, rok 1905.
V exkluzivních lázních v bavorských Alpách se
mladá Anna Gmeinerová zamiluje do Michaela.
Oba touží po lepším životě. Michael se rozhod-
ne hledat své štěstí ve světě a Annu si později
přivézt. Pak však dojde k hroznému zločinu
a Anna je přinucena provdat se za jiného muže.
V mondénním lázeňském místě Bad
Reichenhall si musí vybojovat místo mezi sol-
nými barony, hoteliéry a bohatými lázeňskými
hosty z celého světa…

SOPHIE OLIVER

Grandhotel Schwarzenberg
Cesty osudu

cca 299 Kã • kód 5277
ISBN 978-80-279-0043-5 • Pfiipravujeme

Bad Reichenhall, 1911.
Michael Schwarzenberg se vrací do Bad
Reichenhallu jako bohatý muž. I když se Anna
provdala za jiného muže a je matkou syna, jsou
ti dva k sobě stále přitahováni. Michael chce
o svou pravou a jedinou lásku bojovat. U Anny
je ale ve hře mnohem víc. Bude-li se řídit svým
srdcem, může navždy ztratit syna. Je ale ochot-
na žít po zbytek svého života ve lži?

SOPHIE OLIVER

Grandhotel Schwarzenberg
Návrat do lázní



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

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

HANA MARIE KÖRNEROVÁ

Jelení vr‰ek

Doporuãujeme

HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Hefimánkové údolí
289 Kã • kód 5245

HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Hlas kukaãky
299 Kã • kód 5226

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

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

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

VOLKER KUTSCHER

Olympia

SVùTOV¯ BESTSELLER 10

O autorovi

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

věnuje i psaní scénářů pro tele-
vizi.
Kutscherova série kriminálních
případů komisaře Gereona
Ratha se stala světovým best-
sellerem a v současnosti se po
celém světě prodalo již více než
milion výtisků a na motivy
knižní série vznikl velmi
úspěšný koprodukční seriál
Babylon Berlin ověnčený řadou
cen.© Monika Sandel
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Berlín, konec léta 1935. Gereon Rath, povýšený na
vrchního komisaře, se musí zabývat případy, které
nikdo jiný nechce. Jde o Hermanna Göringa, který má
být vydírán, o tajné spisy, morfium a špinavou politiku.
O záhadnou dopravní nehodu, třebaže ho nadřízení
z tohoto vyšetřování chtějí odvolat. A také o muže,
s nímž už Rath nechtěl mít nikdy nic společného:
o krále podsvětí Johanna Marlowa... 

V‰echny uvedené tituly jsou jiÏ v prodeji.

VOLKER KUTSCHER

Marlow



cca 339 Kã • kód 8144
ISBN 978-80-279-0059-6
Vyjde v fiíjnu 2021

Výběr článků Vlastimila Vondrušky, pub-
likovaných v deníku MF Dnes v letech
2015 až 2020, je pestrým přehledem toho,
co se dnes děje. Autor, známý svými libe-
rálně – konzervativními postoji, reaguje
v komentářích na aktuální politické dění.
Úvahy se pak zabývají širšími historický-
mi kořeny a společenskými souvislostmi
takových jevů, jako jsou demokracie,
svoboda slova, demagogie, migrace, rodi-
na či tradice. Nechybí ani několik histo-
rických seriálů a také ironických glos.

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

VLASTIMIL VONDRU·KA

Úvahy a komentáfie

Doporuãujeme

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

VLASTIMIL VONDRU·KA
O svobodû my‰lení
299 Kã • kód 8134

Tituly jiÏ v prodeji
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cca 299 Kã • kód 7358
ISBN 978-80-279-0061-9 • Vyjde v listopadu 2021

Ondřej z Rohatce se po několika letech, kdy se
živil jako žoldnéř, rozhodne s tímto způsobem
obživy skončit. Vzhledem k tomu, že při něm
nezbohatl, považuje takový život za nepřiměřeně
nebezpečný. Vrací se z Itálie, kde se zúčastnil
tažení kralevice Karla Lucemburského a kde sice
získal rytířské ostruhy, ale ztratil přítele. A také
je zvědavý na dar, který na něho čeká v Čechách.
Jedná se o malý hrad, spíše však hrádek na
Křivoklátsku. To, že konečně nalezne klid, je
ovšem jen iluze. Možná, že ve vojsku, kdy přes-
ně věděl, kde stojí on a kde nepřítel, bylo nako-
nec přece jen bezpečněji…

FRANTI·EK NIEDL

Ano, mÛj pane

cca 499 Kã • kód 7360
ISBN 978-80-279-0060-2 • Vyjde v listopadu 2021

Jedinečné vydání románové trilogie Platnéř,
Pavoučí síť a Návrat mistra v jednom svazku
líčí příhody platnéřského učně Lukáše, který 
se postupně stává tovaryšem a mistrem. 
Doba konce čtrnáctého a počátku patnáctého
století je však nejistá, a tak se Lukáš nejednou
ocitá v ohrožení života. Životní osudy ho zave-
dou z Prahy až do Milána, kde nachází skutečný
domov i ocenění své výjimečné práce…

FRANTI·EK NIEDL

PraÏský platnéfi
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cca 299 Kã • kód 4607
ISBN 978-80-243-9952-2 • Vyjde v ãervenci 2021

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

FRANTI·EK NIEDL

Pohled ‰elmy

cca 269 Kã • kód 4608
ISBN 978-80-243-9953-9 • Vyjde v fiíjnu 2021

Když dostane záhadný Michael Dabert zakáz-
ku – ochranu Solange Blanchartové, mladé
atraktivní manželky pohřešovaného podnikatele
z Cannes –, rozhodne se ji přijmout, i když se
mu její obavy zdají neopodstatněné. Přesto
k útoku na její osobu, při němž zemřou lidé,
dojde a okolnosti jsou víc než podezřelé.
Mezitím je svým bývalým šéfem požádán, aby
pomohl při ochraně VIP rodiny ruského vědce.
Dabert nejdříve odmítne, když však dojde
k únosu malého chlapce, události naberou 
nečekaný spád…

FRANTI·EK NIEDL

·tvanice
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cca 299 Kã • kód 8145
ISBN 978-80-279-0041-1 • Vyjde v srpnu 2021

Hlavními hrdiny strhujícího románu, jehož pře-
vážná část se odehrává v prostředí Krušných hor,
jsou dva chlapci z českého vnitrozemí, kteří se
shodou okolností dostávají krátce po vzniku Čes-
koslovenské republiky do pohraničí. Kniha popi-
suje nejen radosti a starosti jejich běžného života
zde v horách, ale i osudy rodin obou chlapců ve
vnitrozemí i pohraničí, sousedské vztahy
s původními obyvateli, lidskou zlobu, lásku i přá-
telství. Velká část děje knihy Chaloupky se ode-
hrává v zaniklých obcích Chaloupky a Jelení
v první polovině 20. století…

·TùPÁN JAVÒREK

Chaloupky

cca 319 Kã • kód 8146
ISBN 978-80-279-0065-7 • Vyjde v listopadu 2021

Petr je mladý nadaný chlapec, který díky svému
talentu lehce proplouvá studiem medicíny
a záhy se stává úspěšným lékařem na prestižní
pražské klinice. Jeho úspěch je ale vykoupen
permanentním bojem s alkoholem, kterému
podléhá čím dál tím více. Postupně ztrácí práci,
rodinu i přátele. Rozhodne se tedy pro razantní
životní změnu. Stane se obvodním lékařem
v Perninku, malém městečku v Krušných
horách. Zde, uprostřed přírody, v místech, kde
lidé musí žít ve vzájemné pospolitosti, konečně
nalezne nejen domov, ale i lásku…

·TùPÁN JAVÒREK

Nebe nad Perninkem

OBÁLKU

P¤IPRAVUJEME



Doporuãujeme

cca 329 Kã • kód 8139
ISBN 978-80-243-9766-5
Vyjde v ãervenci 2021

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

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

Doporuãujeme

MARIE BENEDICT

Tajemství paní Christie

MARIE BENEDICT

Lady Clementine

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

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

SVùTOV¯ BESTSELLER 16



cca 399 Kã • kód 4613
ISBN 978-80-279-0046-6
Vyjde v fiíjnu 2021

Marnie Loganová má neustále pocit, že ji
někdo sleduje. Cítí šimrání na krku, kout-
kem oka jako by vídala něčí siluetu, ale
když se otočí, nikdo tam není. Ke strachu
má však několik důvodů. Její manžel
Daniel před rokem beze stopy zmizel
a vzhledem k tomu, že policie nenašla ani
tělo, ani žádné důkazy o tom, že by došlo
k násilí, Marnie nemůže potvrdit, že je
její muž po smrti, a vybrat jeho životní
pojistku. To by samo o sobě nebyl takový
problém, nebýt toho, že jí Daniel zane-
chal spoustu dluhů a ten největší z nich
po ní teď vymáhá místní mafián. Marnie
ze zoufalství požádá o pomoc svého sou-
seda, klinického psychologa Joea
O’Loughlina. Joe se domnívá, že mu však
Marnie ze své minulosti něco zatajuje,
něco, co by ho mohlo dostat do hledáčku
tajemného vraha…

Strhující román, v němž děj knihy
doslova ožívá před čtenářovýma očima.

MICHAEL ROBOTHAM

Sleduji tû

SVùTOV¯ BESTSELLER 17

Doporuãujeme



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

Píše se rok 1941 a nacisté právě obsazují
Amsterdam. Tichý učitel matematiky
Josef Held se nikdy nepřenesl přes ztrátu
své milované ženy – a ani v nejmenším
neplánuje do svého života vpustit někoho
nového. Ovšem když mu jeho student
Michael Blum oznámí, že Židé, jako je
on, už nebudou moct ani studovat, Josef
nedokáže situaci dál ignorovat. Učiní
impulzivní rozhodnutí a nabídne
Michaelovi, aby se u něj ukryl.
Michael je Josefův pravý opak: spontánní
a poetický kluk, který se nebojí lásky, ačko-
li je jeho vášnivý vztah s mladou
Holanďankou Elke přísně zakázán. Během
hovorů v tichém přítmí půdy ale začne mezi
Josefem a Michaelem vznikat přátelství.
Jenže pak dojde k tragédii. Pokud má
Michael přežít do konce války, musí Josef
najít hrdinu ukrytého ve svém nitru
a udělat všechno pro to, aby Michael
zůstal naživu. I kdyby měl riskovat vlast-
ní život…

SUZANNE KELMAN

V˘hled pfies stfiechy

SVùTOV¯ BESTSELLER 18

Nezapomenuteln˘ pfiíbûh o lásce, nadûji a zradû, jedineãné

svûdectví o lidské odvaze tváfií v tváfi nejtemnûj‰ím

okamÏikÛm v dûjinách lidstva.

Pro fanou‰ky knihy Jsou svûtla, která nevidíme

od Anthonyho Doerra.

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

Robin Loves Reading



399 Kã • kód 4576
ISBN 978-80-243-9461-9
Titul jiÏ v prodeji

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

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

DEON MEYER

Poslední lov

Doporuãujeme
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cca 319 Kã • kód 4622
ISBN 978-80-279-0067-1
Vyjde v listopadu 2021

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

Linda Castillo patří dlouhodobě mezi
nejoblíbenější autorky. Její thrillery
z prostředí amišů se odehrávají ve 
strhujícím tempu. Postavy, zápletky
i autorčina schopnost vtáhnout čtenáře
do příběhu je vskutku fascinující.

LINDA CASTILLO

Pocit hanby

Doporuãujeme
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cca 349 Kã • kód 4614
ISBN 978-80-279-0047-3
Vyjde v fiíjnu 2021

Hilde Jahnová, investigativní novinářka
Vídeňského posla, sedí v kavárně v devá-
tém obvodu a oknem upřeně sleduje prázd-
nou budovu firmy na protější straně ulice.
Hoří nedočkavostí. Očekává totiž příchod
svého informátora, se kterým si domluvila
schůzku. Neznámý muž jí má předat důle-
žité podklady, které se týkají třaskavého
případu, od jehož zveřejnění si slibuje prů-
lom ve své kariéře. Když do budovy vejde
muž, Hilde okamžitě vyráží za ním. V té
chvíli ještě netuší, že setkání se promění 
ve smrtící past. 
Hildin vrah neotálí a ozve se Sarah
Pauliové. Ta dostane strach, zvažuje všech-
na pro a proti, ctižádost a vztek nakonec
zvítězí. Sarah postupně skládá dílek za díl-
kem jako puzzle a záhy odhalí skutečnosti,
kterým nevěří ani policie...

Čas od času se stane, že novináři
v honbě za senzací zaplatí daň nejvyšší.

BEATE MAXIAN

VraÏda ve Vídni

Doporuãujeme

BEATE MAXIAN
VraÏda
v hotelu Sacher
329 Kã • kód 4573

BEATE MAXIAN
VraÏda
v Schönbrunnu
349 Kã • kód 4588

Tituly jiÏ v prodeji

SVùTOVÉ KRIMI 21



cca 329 Kã • kód 4619
ISBN 978-80-279-0052-7
Pfiipravujeme

Když inspektor Ben Ross ze Scotland
Yardu jedné sobotní noci koncem října
1867 kráčí domů, Londýn halí nepronik-
nutelná nažloutlá mlha. Než se ráno zved-
ne, leží v Green Parku zavražděná žena.
Allegra Benedictová byla krásná italská
manželka obchodníka s uměním. Ale co
dělala odpoledne v Londýně a proč jen
pár hodin před svou smrtí prodávala brož
v nákupní pasáži Burlington Arcade?
Kolik toho ví vyděšená slečna
Marchwoodová? Existuje nějaká spojitost
mezi zavražděnou a charismatickým kně-
zem Joshuou Fawcettem? A kdo – nebo
co – je Říční přízrak, který za mlhavých
nocí loví prostitutky pracující na břehu
řeky?

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

ANN GRANGER

Prvotfiídní vraÏda

SVùTOVÉ KRIMI 22

Doporuãujeme



cca 299 Kã • kód 4604
ISBN 978-80-279-0025-1
Vyjde v záfií 2021

ELENA BELLMAR

Dcery hnûvu
VraÏedná Mallorca

Ještě před svým oficiálním nástupem na
mallorské oddělení vražd je major
Antonio Morales povolán k prvnímu pří-
padu: u paty hradeb v Palmě byla naleze-
na zavražděná jeptiška. Kdo by však měl
důvod zabíjet zbožnou devadesátiletou
stařenku? Všechny indicie ukazují na
neznámou ženu, která byla viděna ve spo-
lečnosti řádové sestry jako poslední.
A nyní není k nalezení. Když dojde ke
druhé brutální vraždě, začnou se množit
náznaky, že oba případy spolu souvisí.
A Toni Morales při svém pátrání narazí na
nepředstavitelné tajemství, které sahá do
časů, na něž by mnozí nejraději zapomněli.

Elena Bellmar zavádí ve své knize čte-
náře na největší z Baleárských ostrovů.
Mallorca však není jen ostrov s nád-
hernými plážemi a malebnými městeč-
ky, je to též místo s temnou minulostí…

„Tobû pfieskoãilo, Hugo? Dej mi pokoj!“ proÈal pokojnou atmosféru Ïensk˘
hlas.
Sestra Beate se otoãila. Hned vedle ní se hádala nûjaká dvojice. MuÏ
v˘hruÏnû zvedal ruku a vypadalo to, Ïe chce skuteãnû udefiit. 
„OpovaÏte se!“ Sestra Beate chvatnû vykroãila k ustupující Ïenû a ochrani-
telsky se pfied neznámou postavila. Pfiece by se ten chlap neodváÏil napad-
nout pfied v‰emi náv‰tûvníky na nádvofií starou, kfiehkou jepti‰ku.
S oãima sr‰ícíma hnûvem spustil ruku.
„Oye! Co ty se do toho plete‰?“
Dobrá otázka. Sama si na ni nedokázala odpovûdût, protoÏe by se opravdu
nemûla do niãeho míchat. Asi za to mohlo její stáfií, Ïe byla empatiãtûj‰í…

SVùTOVÉ KRIMI 23



cca 399 Kã • kód 4612
ISBN 978-80-279-0045-9
Vyjde v listopadu 2021

Komisaři Barbarotti a Backmanová z kri-
minální 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
havárie – řídil totiž autobus, v němž
zahynulo osmnáct lidí. O několik let
později – poté, co mu kdosi opakovaně
vyhrožoval smrtí – beze stopy zmizel.
Policii v Kymlinge se tuto záhadu nepo-
dařilo vyšetřit, Rungeho tělo se navíc
nikdy nenašlo. Může být člověk, kterého
nyní Barbarotti s Backmanovou potkali,
skutečně on? Oba komisaři se k případu
vrátí a zjišťují, že všechno je daleko kom-
plikovanější, než se jim před lety zdálo…

„Håkan Nesser patří mezi elitu
severských spisovatelů.“

The Guardian

HÅKAN NESSER

Smolná vtefiina

Doporuãujeme
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cca 369 Kã • kód 4600
ISBN 978-80-243-9768-9
Vyjde v fiíjnu 2021

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

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

R. VOOSEN, K. S. DANIELSSON

âiny mrtv˘ch

SEVERSKÉ KRIMI 25
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cca 319 Kã • kód 4617
ISBN 978-80-279-0050-3
Vyjde v fiíjnu 2021

V hlubinách ledovce Langjökull byla
objevena mrtvola muže, který byl celá
desetiletí nezvěstný. Z vraždy byl kdysi
podezřelý kolega tohoto muže, nenašly se
však žádné důkazy. Komisař Konráð byl
však již tehdy přesvědčen o tom, že muž
byl zavražděn. Nyní je Konráð již
v důchodu, ale objev pohřešovaného
muže v něm vyvolá touhu starý případ
obnovit. I když je jasné, že bude muset
nést následky svého rozhodnutí...

Geniálně vyprávěný kriminální román.
DV

Arnaldur Indriðason je bezpochyby jed-
ním z nejlepších současných krimi autorů.

CRIME TIME

Nesporný král islandského thrilleru.
THE GUARDIAN

Indriðason je mezinárodní literární
fenomén.

HARLAN COBEN

ARNALDUR INDRIÐASON

Ohyb ledovce

Doporuãujeme
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cca 349 Kã • kód 7355
ISBN 978-80-279-0037-4 • Vyjde v ãervenci 2021

Z kolony rakouských válečných zajatců uprch-
ne při průchodu landštejnskou zemskou bránou
jeden z ostře střežených vězňů. Okolnosti jeho
útěku jsou natolik neobvyklé, že jeden z velite-
lů hradní posádky, Adalrik ze Sichelbachu, čelí
podezření, že úmyslně umožnil nepříteli unik-
nout. Hned příští den navíc z kolony zmizí
další dva lidé. Už tak nepřehlednou situaci ještě
víc zkomplikuje nečekaný nález mrtvoly nezná-
mého ozbrojence poblíž osady Pomezí. Je sou-
vislost mimořádných událostí pouze zdánlivá?

MARTIN NESMùRÁK

Ve znamení lukostfielce

cca 299 Kã • kód 7354
ISBN 978-80-279-0024-4 • Vyjde v srpnu 2021

Čechy, 50. léta XVII. století. Život Vojtěcha
Kamarýta, kdysi zámožného měšťana a úspěš-
ného obchodníka, skončil před čtyřmi lety, když
ztratil celou svou rodinu, majetek i čest. Nebo si
to alespoň myslel. Náhodné setkání se ženou až
neuvěřitelně podobnou jeho zemřelé manželce
a s jejím dítětem v něm však vyvolá podezření,
že události, jež vedly k jeho zkáze, se možná
odehrály docela jinak, než si dosud myslel.
Postupně se před ním odhalují střípky, které ho
při pátrání po pravdě přivádějí na jediné místo,
kam se už nikdy neměl vrátit…

JANA PAÎOUTOVÁ

Dvojí ortel

HISTORICK¯ ROMÁN 27



cca 269 Kã • kód 7365
ISBN 978-80-279-0040-4 • Vyjde v srpnu 2021

Stárnoucí Rožmberk Petr Vok už ví, že jeho
sňatek s mladičkou Kateřinou z Ludanic byl
omyl. Dívka nejenže neoplývá očekávaným
bohatstvím, ale navíc není duševně zcela
v pořádku. Útěchou se Vokovi stává pohledná
a energická Zuzana Vojířová z Vacovic, hof-
mistryně jeho fraucimoru. Rožmberk ji zprvu
zahrnuje drahými dary a postupně získává 
její přízeň. Podaří se mu nakonec získat 
i její lásku?

JAN BAUER

Poslední láska Petra Voka

349 Kã • kód 7343
ISBN 978-80-243-9769-6 • Titul jiÏ v prodeji

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

FRANTI·EK NEUÎIL

Královna Eli‰ka Rejãka

HISTORICK¯ ROMÁN 28



cca 379 Kã • kód 7357
ISBN 978-80-279-0057-2 • Vyjde v listopadu 2021

V Kutné Hoře se schází zemský sněm. Na jeho
úvod se v chrámu sv. Jakuba koná mše, během
níž je kýmsi zavražděn Hynek z Lichtenburka.
Několik dní nato dojde k další vraždě. V jedné
kutnohorské uličce je nalezeno mrtvé tělo další-
ho účastníka sněmu Břeňka z Riesenburka.
Úkolem najít pachatele obou vražd je pověřen
pomocník královského sudího Jakub Protiva
z Protivce, kterému při vyšetřování pomáhá
jeho důvtipný přítel mnich Blasius.

JAN BAUER

Pfiíli‰ mnoho podezfielých

HISTORICKÉ KRIMI 29

279 Kã • kód 7350
ISBN 978-80-243-9765-8 • Titul jiÏ v prodeji

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

STANISLAV âE·KA

Pfiípad rozvadûn˘ch bratrÛ



cca 299 Kã • kód 4605
ISBN 978-80-279-0026-8 • Vyjde v záfií 2021

Že písecký autor, emeritní kriminalista Ladislav
Beran, dokáže najít v dobovém tisku 30. let
a v četnických archivech zajímavé případy,
o tom už své čtenáře mnohokrát přesvědčil.
A jistě je nezklame ani ve své nové knize.
Písecká četnická pátračka se zkušeným velite-
lem štábním kapitánem Votrubou, s nepostrada-
telným štábním strážmistrem Hřebejkem a dal-
šími členy pátračky umí galerce pěkně zatopit
a pořádně jí šlape na paty, takže nakonec 
zbývají zločincům i nejrůznějším filutům jen
oči pro pláč.

LADISLAV BERAN

Slzy galerky

cca 329 Kã • kód 4606
ISBN 978-80-279-0027-5 • Vyjde v ãervenci 2021

Miloš Weber je bohatý pražský podnikatel, kte-
rému v životě všechno vychází. Má úspěch,
peníze a nenasytnou touhu po krásných ženách.
Štěstí ho ale opouští ve chvíli, kdy hospodyně
nalezne jeho mrtvou manželku. Zdánlivě vše
vypadá na nešťastnou nehodu a Weberovi přáte-
lé se snaží, aby byl případ rychle uzavřen.
K místu činu se ovšem dostane komisař pražské
kriminálky Pavel Matouš, kterému tu něco
nesedí. I když má Weber hodně známých,
Matouš nepodlehne tlaku a nepřestává na přípa-
du pracovat.

JITKA LUDVÍKOVÁ

Venu‰e

âESKÁ DETEKTIVKA 30



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

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

JAROSLAV KUËÁK

Krvavá opona

âESKÁ DETEKTIVKA 31

cca 299 Kã • kód 4610
ISBN 978-80-279-0033-6 • Vyjde v záfií 2021

Soukromý detektiv Robert Herman je úspěšný
ve své práci, v osobním životě se mu však daří
o něco méně. Když jej jednoho dne požádá
o pomoc manželka Artura Jonáše, soudce
z Městského soudu v Praze, který byl obviněn
z korupčního jednání, vidí v novém případu pří-
slib změny a vybočení z běžné pracovní rutiny.
Brzy však zjistí, že jeho klientka mu neříká úpl-
nou pravdu a vyšetřování se začíná kompliko-
vat. Čím hlouběji proniká do životů všech
zúčastněných, tím temnější věci vyplouvají 
na povrch…

KRIST¯NA TRPKOVÁ

Rozsudek smrti



cca 269 Kã • kód 4615
ISBN 978-80-279-0048-0 • Vyjde v záfií 2021

Nová kniha známé české autorky zavádí čtenáře
do devadesátých let, kdy lidé začali podnikat 
ve všech možných oborech lidské činnosti,
včetně řemesla nejstaršího, prostituce. Agentury
lákají dívky na dobrou práci, ale ty pak končí
v novodobých nevěstincích. Novinář Ben Satler
potká v noci u přehrady vyděšenou dívku 
a je vtažen do jejího příběhu. Snaží se najít i její
kamarádku, která, jak se zdá, beze stopy 
zmizela...

VùRA FOJTOVÁ

Padlí andûlé

âESKÁ DETEKTIVKA 32

cca 259 Kã • kód 4611
ISBN 978-80-279-0034-3 • Vyjde v srpnu 2021

Vyrazila mu dech, když vyšla ze dveří koupelny.
Ani róba, ani košilka, ani nahota. Věru podivný
ústroj měla Kateřina Hybnerová na sobě, před-
pokládalo-li se, že půjde o vyvrcholení roman-
tického večera. Šedozelená polovojenská kombi-
néza. Kostkovaná košile. Na nohou holínky. Na
rukou zahradnické rukavice.
„Co – co to má...“ vydechl.

Nová kniha krimipovídek překvapí čtenáře origi-
nálními zápletkami, dramatickými situacemi
i mistrnou kresbou postav.

ROMAN CÍLEK

Dûdiãný hfiích



cca 279 Kã • kód 4616
ISBN 978-80-279-0049-7 • Vyjde v srpnu 2021

Všechno nasvědčovalo tomu, že mrtvý mladík,
kterého nalezl v lese náhodný houbař, zemřel sho-
dou nešťastných náhod. Vyšetřující tým v čele
s kapitánem Petrem Beránkem je o tom plně pře-
svědčen. Zlom ve vyšetřování ale nastává, když
jsou povoláni k dalšímu mrtvému mladíkovi, jenž
byl úzce spjat s první osobou. A bude poslední?
Složité vyšetřování zavede kriminalisty do nedáv-
né minulosti a nic nevypadá, jak se zdá.
Potenciálních pachatelů je několik a vyšetřovatelé
musí usvědčit toho pravého. A výtvarník Ctirad
Karafiát opět exceluje...

LUDùK KUBÁT

Pfiísaha

âESKÁ DETEKTIVKA 33

cca 259 Kã • kód 4620
ISBN 978-80-279-0053-4 • Vyjde v listopadu 2021

V paranoidní atmosféře malého města v býva-
lých Sudetech, kde je každý něčí spolužák nebo
bratranec, se dva kamarádi z dětství snaží skrýt
strašlivé tajemství. Vyrůstali spolu v 80. letech na
šedivém sídlišti v kraji hor, zmizelých obcí
a obřích komínů elektráren. Robert pak vystudo-
val a oženil se s krásnou spolužačkou, zatímco
slaboch a alkoholik Ozzy, vnuk jednoho
z posledních kadaňských Němců, nikdy nedospěl
a stále jde z průšvihu do průšvihu. Když už ho
Robert začíná mít dost, spojí je navždy ten nej-
větší, osudový průšvih.

STANISLAV DVO¤ÁK

Kadanland



cca 269 Kã • kód 4623
ISBN 978-80-279-0068-8 • Vyjde v listopadu 2021

Nový příběh ze série románů inspirovaných
skutečnými příběhy řešenými brněnskými kri-
minalisty je zároveň první, se kterým se setkává
ve své funkci staronový šéf brněnské mordparty
plukovník Berka.
Kriminalisté se musí tentokrát vyrovnat
s nebezpečnou skupinou zlodějů, která má
poměrně široký „pracovní“ záběr. Jenže nejen
v dámském kolektivu platí, že drby kazí vzá-
jemné vztahy, takže i mezi těmito „specialisty“
dojde k četným konfliktům. A následky se zdají
být nenapravitelné…

STANISLAV âE·KA

Preventivní vraÏda

âESKÁ DETEKTIVKA 34

cca 259 Kã • kód 4621
ISBN 978-80-279-0054-1 • Vyjde v fiíjnu 2021

Z nevinného setkání se vyklubal boj o holý
život a temné síly se probudily k životu…
Tým olomouckých kriminalistů má tak plné
ruce práce. Neexistuje sice nic, co by pozůsta-
lým nahradilo způsobenou bolest, přesto svět
potřebuje někoho, kdo bude proti skrytým silám
bojovat. Možná pomůže nadějná posila z Prahy,
navždy spojená s dopadením jednoho z nejbru-
tálnějších vrahů, který se kdy po českém území
pohyboval. Musí se však nejprve vypořádat
s vlastní bolestí – a to co nejdříve. 

BORIS STEINBAUER

Nefiád



cca 279 Kã • kód 5272
ISBN 978-80-243-9792-4 • Titul jiÏ v prodeji

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

HANA MARIE KÖRNEROVÁ

Ve stínu erbu

cca 279 Kã • kód 5275
ISBN 978-80-279-0035-0 • Vyjde v ãervenci 2021

Francie na sklonku XIX. století 
Sňatek Simoniných rodičů byl spojen se skan-
dálem, únosem a znepřátelením zbytku rodiny.
Ani po dvaceti letech nejsou všechny křivdy
zapomenuty. Dospělá Simona nepřátelství igno-
ruje a žádá matčinu sestru o pomoc před vynu-
ceným sňatkem. Pařížská společnost na sklonku
devatenáctého století je přísně konvenční, 
ale Simona všechny konvence poruší, když se
inkognito vloudí do cizího domu, aby si o svém
nastávajícím opatřila informace. Všechno ale
dopadne jinak, než plánovala...

HANA MARIE KÖRNEROVÁ

Setkání v Opefie

ROMÁN 35



cca 349 Kã • kód 5276
ISBN 978-80-279-0036-7 • Vyjde v srpnu 2021

Román odehrávající se na divokém pobřeží
Atlantiku přináší čtyři různé pohledy na tajemné
Portugalsko. Středoškolačka Magdaléna se
účastní výměnného studijního pobytu v Portu
a objevuje svět surfařů a nikdy nekončící zába-
vy. Šestadvacetiletý Tom se ve svém melancho-
lickém rozpoložení ocitá v pohádkovém regionu
Algarve, kde se setkává s nešťastnou
Portugalkou Beatriz. Další linie vyprávění zavá-
dí čtenáře na konec 40. let a popisuje příběh její
babičky, která odešla za svým manželem, stráž-
cem majáku, na mys Cabo de São Vicente.

HELENA ÎÁKOVÁ

Saudade

cca 299 Kã • kód 7346
ISBN 978-80-279-0031-2 • Vyjde v listopadu 2021

Praha, 1929. Třicetiletý inspektor František
Chlubný, bývalý italský legionář a četník, pracuje
na policejním ředitelství v oddělení vražd.
Vyšetřuje vraždu ve dvojici s o patnáct let starším
inspektorem Michalem Prokešem, jenž bojoval za
Velké války také na italské frontě, ale na opačné
straně, v řadách rakousko-uherské armády.
Vyšetřování vraždy muže ukazuje zprvu na
jakýsi nestandardní milostný propletenec a sku-
tečnost, že se jednalo o bývalého ruského legio-
náře, vypadá jako pouhá náhoda.

JAN MICHL

âechosabáky
Ve stínu legií

ROMÁN 36



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

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

VERONIKA RUBÍNKOVÁ

Samota Christlhof

289 Kã • kód 4570
ISBN 978-80-243-9446-6 • Titul jiÏ v prodeji

Adam Lánský stojí nad hrobem své matky a ví,
že jeho dny v československém Svojšíně skonči-
ly. Dal si totiž jeden úkol: najít v Americe svého
bratra Antonína, aby se znovu stali rodinou. Po
strastiplném hledání Adam bratra nalezne, ale
ten jej odmítne přijmout. Adam totiž neví, že
městu New Haven vládnou konkurenční gangy
Sicilanů a Irů a že jeho bratr se přidal k sicilské
mafii pod podmínkou, že zpřetrhá pokrevní
svazky a bude věrný pouze nové rodině…

VOJTùCH ZÁLESK ,̄ LUKÁ· ·TùROVSK¯

ëáblovo zlato

ROMÁN 37



Doporuãujeme

cca 349 Kã • kód 5278
ISBN 978-80-279-0044-2
Vyjde v záfií 2021

Po třech neúspěšných zásnubách Beti
nutně potřebuje všechno hodit za hlavu
a začít znova. A přesně na to jsou ideální
sluncem zalité kopce jižního Španělska.
Jenže všechno není jen sangria a siesta.
Beti si najde práci na starém andaluském
statku, kde musí v sadu sbírat třešně,
zalévat stromy a získat si přízeň svého
temperamentního šéfa Antonia.
Zatímco Beti tráví víc a víc času na hor-
kém sluníčku, oblíbí si španělský životní
styl. Když se učí umění flamenca, zjistí,
že jde o mnohem víc než o pouhý tanec
plný vášně. Stačí se uvolnit a naslouchat
rytmu svého srdce…

Silné, laskavé a veselé. Tento příběh
s vámi zůstane ještě dlouho poté, co
dočtete poslední stránku

Milly Johnson

Doporuãujeme

JO THOMAS

VÛnû ‰panûlských
tfie‰ní

JO THOMAS

Stín olivovníku

Když se Ruthie jednoho dne probudí a zjistí, že získala
vysněný italský statek, její život se doslova obrátí vzhůru
nohama. Okamžitě nasedne do auta a vydá se na cestu
vstříc novému dobrodružství. Jakmile ale dorazí na místo,
její romantické představy berou brzy za své...

329 Kã • kód 5254
ISBN 978-80-243-9451-0 • Titul jiÏ v prodeji

ROMÁNY PRO ÎENY 38



cca 279 Kã • kód 5279
ISBN 978-80-279-0055-8
Vyjde v záfií 2021

Když devatenáctiletého Reného pošle
jeho matka na letní převýchovu k otci,
nemůže se mu pomstít víc. Pocit frustrace
nezmenšuje ani to, že to znamená strávit
prázdniny na úchvatném pobřeží
Normandie. Dokud se ovšem neobjeví
záhadná anglická dívka Gale, která mu
nejdříve totálně zamotá hlavu, a pak jed-
noho dne… nečekaně zemře.
Po pár letech se René i díky nově objeve-
nému smyslu života v podobě kreslení
obrazů přes tragickou událost přece jen
přenese. Alespoň do chvíle, kdy se
k němu začnou dostávat podivné informa-
ce. Jak to vlastně tehdy v domku
s oknem, za nímž dívku s ptáčkem pozo-
roval, bylo? Podaří se mu dopátrat pravdy
o smrti milované dívky?

DAGMAR DIGMA âECHOVÁ

Okno s dívkou
a ptáãkem

Doporuãujeme

DAGMAR DIGMA âECHOVÁ
Nemusí‰
299 Kã • kód 5262

DAGMAR DIGMA âECHOVÁ
Nesejde‰ z cesty
279 Kã • kód 5268

Tituly jiÏ v prodeji
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cca 269 Kã • kód 5274
ISBN 978-80-279-0030-5 • Vyjde v ãervenci 2021

Verena Laachová, módní návrhářka a majitelka
butiku s luxusním oblečením, stojí na životní
křižovatce. Po desetiletém bezdětném manžel-
ství, které skončilo rozvodem, se musí rozhod-
nout, co si počne. Je jí pětatřicet, práce ji zcela
pohlcuje, ale ráda by konečně měla děti.
Má prodat butik, nebo přestat navrhovat večerní
šaty pro celebrity? A kde se vůbec může rozve-
dená žena seznámit s vhodným kandidátem na
druhého manžela a otce jejích dětí?

ALENA JAKOUBKOVÁ

KdyÏ ptáãka lapají,
manÏelé mu zpívají

cca 269 Kã • kód 5281
ISBN 978-80-279-0064-0 • Vyjde v listopadu 2021

Sandra Vlková je po více než dvacetiletém
manželství přesvědčená, že si může být svým
mužem Jiřím jistá. Vedou spolu spokojený
život, jejich dvojčata Martina a Honza už mají
po maturitě, a tak mají dost času jeden na dru-
hého. Jenže jednoho dne Sandře zavolá její
kamarádka Dana, že viděla Jiřího v kavárně
sedět s mladou pohlednou blondýnkou nad
šálky latté. Ten telefonát Sandře jednou provždy
změní život…

ALENA JAKOUBKOVÁ

ManÏel a záhadná
blondýna

ROMÁNY PRO ÎENY 40



cca 279 Kã • kód 6060
ISBN 978-80-279-0039-8 • Vyjde v fiíjnu 2021

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

JAN BAUER

Temné osudy HabsburkÛ
a jejich pfiíbuzných

349 Kã • kód 6057
ISBN 978-80-243-9442-8 • Titul jiÏ v prodeji

Poutavý životopisný přehled všech panovníků
a nejvyšších představitelů českých zemí – začí-
ná prvním známým moravským knížetem
Mojmírem I. a končí současným českým prezi-
dentem Milošem Zemanem. Autor se neomezu-
je jen na strohý výčet faktů, ale jednotlivé
postavy přibližuje citacemi jejich výroků, hod-
noceními kronikářů a historiků i lehce bulvární-
mi podrobnostmi. Víte třeba to, že český král
Václav IV. měl nemanželskou dceru?

JAN BAUER

KníÏata, králové,
prezidenti

LITERATURA FAKTU 41



399 Kã • kód 8138
ISBN 978-80-243-9757-3
Vyjde v listopadu 2021

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

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

PETA M. FREESTONE

VÛnû Aramteshe
Koruna koufie

Doporuãujeme

PETA M. FREESTONE

VÛnû Aramteshe • Temn˘ kvût

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

399 Kã • kód 8133
ISBN 978-80-243-9459-6 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 239 Kã • kód 8141
ISBN 978-80-279-0023-7
Vyjde v ãervenci 2021

Novému ránu rožnem svíci
je neznámé a nemá tváře
jak anděl v dřevu lípy spící
a čekající na řezbáře

Někdy se anděl na nás hněvá
anděla máme každý svého
a naděje má z buku křídla
a srdce z dřeva lipového

Nové souborné vydání sbírek Chyba
broskví a Oříšky pro černého papouška.

JAN SKÁCEL

Nadûje
s bukovými kfiídly

Doporuãujeme
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Nakladatelství MOBA slaví 30 let na kniÏním trhu a dûkuje

v‰em sv˘m ãtenáfikám a ãtenáfiÛm, autorkám a autorÛm,

pfiekladatelkám a pfiekladatelÛm i obchodním partnerÛm

za jejich pfiízeÀ a spolupráci.

„MOBA je nadstandardnû dobr˘ vydavatel. Se v‰emi pracovníky 

nakladatelství si rozumíme a máme je rádi.“

Alena a Vlastimil Vondru‰kovi

„Zábûr nakladatelství je dostateãnû ‰irok˘, aby uspokojil ve‰kerou 

ãtenáfiskou obec. Velké zásluhy má o oblast detektivní literatury, bylo

první, které pfiedstavilo dnes populární severské detektivky a také 

zaloÏilo edici pÛvodní ãeské detektivky.“

Jan Bauer

„Já obãas rád pouÏívám pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech okfiídlenou vûtu: 

Moji Moravané mi rozumûjí. A je pravda, Ïe vztahy s nûkter˘mi 

pracovníky nakladatelství pfierostly v opravdové pfiátelství, ãehoÏ 

si skuteãnû cením.“

Franti‰ek Niedl

„V Mobû je pfiátelské prostfiedí, které mi vyhovuje. DokáÏu spolupracovat

jen s lidmi, kter˘m vûfiím.“

Hana Marie Körnerová

„Nakladatel‰tí pracovníci jsou profesionálové a za ty roky jsem si s nimi

vytvofiila pûkn˘ vztah.“

Naìa Horáková

„Na‰emu snaÏení dává smysl nakladatelství. To MOBA je tím, kdo spolu-

pracuje, inspiruje a na‰e pfiíbûhy vkládá do knih s poutavou obálkou.“

Jaroslava âerná
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„Jsem pfiesvûdãená, Ïe ãeská detektivka je svého druhu fenomén, kter˘

pfied lety pfieÏil a nyní vzkvétá pfiedev‰ím díky nakladatelství MOBA.“

Jarmila Pospí‰ilová

„OceÀuji, Ïe nakladatelství MOBA vÏdy mûlo a má i v dne‰ní nejisté dobû

odvahu vydávat nové autory.“

Stanislav âe‰ka

„Pro mne jako pro autora krimi je toto nakladatelství dobr˘ pfiístav 

a jistota, Ïe kniha vyjde tak, jak jsme se domluvili.“

Ladislav Beran

„Práce musí b˘t radostí. A práce pro nakladatelství MOBA je pro mne 

setrvalou radostí. Víc k tomu fiíkat netfieba.“

Roman Cílek

„Chtûl bych pogratulovat nakladatelství MOBA ke tfiiceti letÛm vydávání

úÏasn˘ch knih v âeské republice. Obzvlá‰È bych chtûl podûkovat za 

krásná vydání m˘ch knih, jsou to jedna z m˘ch nejoblíbenûj‰ích 

zahraniãních vydání vÛbec.“

Anthony Doerr

„Tfiicítka je skvûl˘ vûk, pofiád jste je‰tû mladí, ale uÏ máte dost zku‰enos-

tí. TakÏe se tû‰ím na spoustu dal‰ích let skvûlé spolupráce. Díky za to, 

co jste udûlali pro mû i pro moje knihy.“

Tony Parsons

„Díky, Ïe vydáváte moje knihy, díky, Ïe pfiiná‰íte ãesk˘m ãtenáfiÛm tolik

skvûl˘ch titulÛ, a doufám, Ïe budeme spolupracovat je‰tû mnoho dal‰ích

let. Jste jedním z m˘ch nejoblíbenûj‰ích nakladatelství.“

Deon Meyer

Více naleznete na www.mobaknihy.cz; https://cs-cz.facebook.com/moba.cz.



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

� PALMKNIHY.cz

� eReading.cz

� KOSMAS.cz

� ALZA.cz

� GOOGLE PLAY

� iTUNES

� iBUX.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


