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

ANTHONY DOERR

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

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

ANTHONY DOERR

Mûsto v oblacích
Třináctiletá Anna se živí jako vyšívač-
ka v Konstantinopoli a fascinuje ji pří-
běh o městě v oblacích. Chlapec
Omeir se na druhé straně hradeb spolu
se sultánovou armádou připravuje na
obléhání města. Píše se rok 1453.
O pět set let později se osmdesátník
Zénón snaží spolu s pěti školáky
nazkoušet divadelní hru podle starově-
kého příběhu. Mezi policemi plnými
knih ale tiká bomba, nastražená mla-
dým idealistou Seymourem, který se
celý život cítí v pasti. A v nedaleké
budoucnosti se dívka jménem
Konstance, uvězněná v neprodyšně
uzavřené komoře na palubě vesmírné
lodi, snaží sepsat na útržky papíru pří-
běh o naivním pastýři Aithónovi, který
jí vyprávěl její otec. Anna, Omeir,
Seymour, Zénón i Konstance jsou sníl-
ci a v očích druhých vyvrhelové, kteří
v sobě dokážou objevit naději a důvtip
tváří v tvář tomu největšímu nebezpe-
čí. Ač se to na první pohled nezdá,
jejich životy jsou dokonale propojené.

Mûsto v oblacích  je pfiekrásn˘ román o tom,
jak je dÛleÏité, aby nám na nûãem záleÏelo – na knize,

na Zemi, na lidském srdci.

„Mûsto v oblacích zanechá ve ãtenáfiích stejnû hlubokou stopu jako
román Jsou svûtla, která nevidíme.“ Alessia Santoro, Pop Sugar

„Pokud hledáte dokonal˘ román, tak ho právû drÏíte v ruce.“
Bethanne Patrick, Washington Post

„Román s neskuteãnou atmosférou, v nûmÏ najdete úplnû v‰echno.“
Time Magazine
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Doporuãujeme

ANTHONY DOERR
âtvero roãních
období v ¤ímû
299 Kã • kód 8104

ANTHONY DOERR
O dívce Grace
349 Kã • kód 8093

Tituly jiÏ v prodeji



cca 499 Kã • kód 7404
ISBN 978-80-279-0446-4
Vyjde v listopadu 2022

VLASTIMIL VONDRU·KA

Lucemburská epopej I
Král cizinec (1309—1333)

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

cca 349 Kã • kód 7399
ISBN 978-80-279-0447-1
Vyjde v záfií 2022

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

Další zapeklitý případ pro královského
prokurátora.

VLASTIMIL VONDRU·KA

Andûl smrti

Doporuãujeme
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Vlastimil Vondru‰ka

vystudoval historii a etnografii na Karlovû univerzitû v Praze, pÛsobil v âesko-
slovenské akademii vûd a pak v Národním muzeu v Praze. V roce 1989 zaloÏil
sklárnu, v níÏ vyrábûl kopie historického skla, a od roku 2007 se vûnuje v˘hrad-
nû literární tvorbû. Vydal zhruba 70 historick˘ch románÛ a detektivek, nûkolik
knih pro dûti a spolu se svou Ïenou 20 populárnû-nauãn˘ch publikací o histo-
rii. Je autorem pfiedlohy k filmu Jménem krále a také autorem rozhlasov˘ch
i divadelních her. Nûkolik jeho knih vy‰lo téÏ v zahraniãí. Získal fiadu ocenûní
(mj. cenu IBBY, Uãené ãeské spoleãnosti, nûkolik cen ãtenáfiÛ nakladatelství
MOBA, Bestseller roku 2015, Krameriovu cenu). V roce 2017 pfievzal medaili
Za zásluhy I. stupnû z rukou prezidenta âeské republiky.
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cca 349 Kã • kód 7403
ISBN 978-80-279-0449-5
Vyjde v fiíjnu 2022

JENNY LECOAT

Hedina válka

Hedy, mladá Židovka, jež utekla z Vídně
na malinký ostrov Jersey nedaleko fran-
couzského pobřeží, opět čelí nacistické-
mu útlaku. Rozhodne se zatajit svůj
původ a z nouze přijme místo překlada-
telky v německém vojenském táboře, 
kde si vymyslí svou vlastní formu odboje
proti okupantům.
Navzdory všemu se zamiluje do němec-
kého důstojníka a z pouhého románku se
záhy vyvine vážný vztah, na němž začne
záviset její život. Hedy a jejího milého
však podezřívá tajná policie, a tak jsou
oba nuceni podnikat čím dál zoufalejší
kroky, aby unikli zajetí a přežili válku.

SVùTOV¯ BESTSELLER 7

cca 349 Kã • kód 7406
ISBN 978-80-279-0448-8 • Vyjde v ãervenci 2022

Cornwall, rok 1944. Láskou zaslepená Vivienne
Hamiltonová utekla do Paříže s nacistickým
válečným zajatcem. Od té chvíle ji už nikdo
nespatřil. Jelikož tím pošpinila dobré jméno celé
rodiny, celých sedmdesát pět let se o Vivienne
nikdo ani jediným slovem nezmínil.
Londýn, současnost. Když Sophie Hamiltonová
objeví fotku své pratety Vivienne z období druhé
světové války, vyvede ji to z míry. Na fotografii
je totiž budova, která souvisela s londýnskou
špionskou organizací, a navíc byl tento snímek
pořízen těsně předtím, než Vivienne zmizela…

SUZANNE KELMAN

Za ãasÛ odvahy

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

Píše se rok 1941 a nacisté obsazují
Amsterodam, domov profesora Josefa Helda.
Učitel matematiky se nikdy nepřenesl přes
ztrátu své milované ženy – a nechce do svého
světa vpustit nikoho nového. Ovšem když mu
jeho student Michael Blum oznámí, že Židé,
jako je on, už nebudou moct ani studovat,
Josef nedokáže situaci dál ignorovat a nabídne
Michaelovi, aby se u něj ukryl. 
Jenže pak dojde k tragédii a Josef se ocitne
v bezvýchodné situaci. Pokud má jeho student
přežít, musí profesor najít hrdinu ukrytého ve
svém nitru…

SUZANNE KELMAN

V˘hled pfies stfiechy

Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh odvahy, nadûje a pfiátelství.

„Naprosto strhující pfiíbûh.“ Noelle Salazar

„Dramatick˘ pfiíbûh, kter˘ se pfied ãtenáfiem odvíjí jako na filmovém
plátnû.“ Ellen Keith

„Nezapomenutelné. Nádherná kniha plná emocí a nezdolné vÛle.“
Kelly Rimmer, New York Times Bestseller



cca 399 Kã • kód 7405
ISBN 978-80-279-0451-8
Vyjde v listopadu 2022

TESSA ARLEN

Královská guvernantka
Ve sluÏbách královny

Píše se rok 1931 a mladičká Marion
Crawfordová se vydává na dlouhou cestu
z drsného Skotska až na jih, do králov-
ského sídla Royal Lodge, kde má sloužit
jako guvernantka dvou mladých prince-
zen – Lilibet a Margaret Rose Windso -
rových. Marion si brzy získá přízeň celé
královské rodiny a stane se její nedílnou
součástí. Místo jediného léta nakonec
zůstane dlouhých osmnáct let.
Když se čerstvě osmnáctiletá Lilibet
zamiluje, nikdo z rodiny ani služebných
nevěří, že by byl princ Filip vhodným
chotěm budoucí královny Velké Británie.
Tedy kromě Marion Crawfordové.
Také Marion vstoupí do cesty láska, a je
proto rozhodnutá mladičkou Elizabeth
podporovat v její snaze si Filipa vzít.
Dokud totiž tento mladý pár nezíská od
krále požehnání, Marion nemůže svůj
post v královské rodině opustit...

cca 399 Kã • kód 4654
ISBN 978-80-279-0450-1
Vyjde v fiíjnu 2022

JOHAN THEORIN

Hlasy kostí

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

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

Johan Theorin

se narodil 9. 3. 1963 v Göteborgu. JiÏ od dûtství trávil kaÏdé léto na ostrovû
Öland, coÏ mûlo osudov˘ vliv na jeho pozdûj‰í literární tvorbu. Rodina jeho
matky, kterou tvofiili zejména námofiníci, rybáfii a zemûdûlci, zde Ïila po sta-
letí a peãovala o dûdictví ostrova, tajuplná vyprávûní a folklor. Toto aÏ mys-
tické prostfiedí jej inspirovalo ke vzniku fiady pfiíbûhÛ, v nichÏ mistrnû spojuje
genius loci ostrova Öland s detektivní zápletkou. âesky dosud vy‰ly knihy
Mlhy Ölandu, Smr‰È, Zkamenûlá krev, Ml˘ny osudu, Skr˘‰, Na velké planinû,
Bitva o Salajak, Hon na vittry. Autor získal za své knihy nûkolik prestiÏních
ocenûní, mj. Glass Key Award a CWA International Dagger.
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Strhující drama o pfiátelství, oddanosti i zradû

„PÛsobiv˘ pfiíbûh Marion Crawfordové, královské guvernantky AlÏbûty II.
Fascinující kniha, která poskytuje jedineãn˘ vhled do fungování králov-
ské rodiny.“ Rhys Bowen

„Je to nesmírnû emotivní vyprávûní o boji mezi povinností vÛãi panovní-
kovi a povinností vÛãi vlastnímu srdci.“ Stephanie Barron

„Fanou‰ci seriálu Koruna tuhle knihu doslova zhltnou.“
Publishers Weekly



cca 349 Kã • kód 8154
ISBN 978-80-279-0452-5
Vyjde v srpnu 2022

Je léto 1945, krátce po válce. Mnohé
české rodiny míří do Sudet, aby zde
zabraly domy po odcházejících Němcích.
Jiří a Marie Smolíkovi společně se synem
Františkem dorazí s celým svým skrom-
ným majetkem do podhorské vsi
Glasendorf. Tady úřaduje krutý a cynický
národní správce a člen rudé gardy Vojtěch
Tomeček. Svým žoviálním a podlézavým
způsobem nabízí rodině krásný sudetský
dům. Dům Smolíkovy okamžitě nadchne,
má jen jeden nedostatek. Dosud v něm
žije původní německá rodina, která čeká
na odsun. Všichni se tak musejí načas
naučit žít ve společné domácnosti. Jedni,
kteří jsou zde novými pány, ale musejí
trpět staré obyvatele domu. A druzí, kteří
zde žili celý život, ale teď jsou tu vlastně
cizí. A na pozadí toho všeho se objevují
staré křivdy a rány, které způsobila
válka...

·TùPÁN JAVÒREK

Sudetsk˘ dÛm

Doporuãujeme

·TùPÁN JAVÒREK
Chaloupky
329 Kã • kód 8145

·TùPÁN JAVÒREK
Nebe nad Perninkem
339 Kã • kód 8146

Tituly jiÏ v prodeji

cca 329 Kã • kód 5280
ISBN 978-80-279-0063-3
Vyjde v listopadu 2022

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
319 Kã • kód 5245

HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Hlas kukaãky
339 Kã • kód 5226

Tituly jiÏ v prodeji
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cca 329 Kã • kód 4659
ISBN 978-80-279-0453-2 • Vyjde v fiíjnu 2022

Michal Dabert je poněkud unaven životním ste-
reotypem. Joan ho sice miluje a téměř všechen
svůj volný čas věnuje jen jemu, ale pro bývalého
příslušníka Cizinecké legie je rodinná idyla přece
jen málo. A tak se Dabert rozhodne trochu si pro-
čistit hlavu a vydá se na plavbu luxusním za -
oceánským parníkem nazvaným Star of the Sea.
Cesta vede z řeckého Pirea až do Spojených
arabských emirátů, zpočátku vše probíhá dle
plánu, Dabert si cestu užívá, a dokonce se sezná-
mí se záhadnou dívkou, jenže po nějaké době
loď zcela zmizí, aniž by vyslala jediný nouzový
signál…

FRANTI·EK NIEDL

Plavba do nenávratna

cca 349 Kã • kód 4646
ISBN 978-80-279-0454-9 • Vyjde v ãervenci 2022

Život už zavál Michala Daberta, bývalého pří-
slušníka francouzské Cizinecké legie, do mnoha
koutů světa, takže si nyní chce užít zaslouženého
odpočinku i společnosti své krásné přítelkyně
Joan Hartingové. Ale nebyl by to Dabert, aby ho
po nějaké době nezačalo pálit dobré bydlo…
A tak jako na zavolanou přichází nabídka na
ochranu soudce, rodinného přítele Joan, který je
původně pozval na návštěvu k Velkým kanad-
ským jezerům. Zdá se však, že soudci nejde jen
o ochranu vlastní osoby.
Podaří se Dabertovi i tentokrát odhalit zlo, které
se plíží nad Hořejším jezerem?

FRANTI·EK NIEDL

Dotek zla
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FRANTI·EK NIEDL

Îelezná rukavice

Ondřej z Rohatce se usadil na hradě Jenčov, který dostal od
markraběte Karla za služby při tažení v Itálii. Avšak ne
všichni jsou z takového stavu nadšeni. Co je k tomu bezvý-
znamnému hrádku přitahuje? A proč musí kvůli tomu umí-
rat lidé? Zdá se, že vše souvisí s ložisky železné rudy,
nacházejícími se na pozemcích náležejících k Jenčovu…

339 Kã • kód 7384
ISBN 978-80-279-0241-5 • Titul jiÏ v prodeji

FRANTI·EK NIEDL

Mistr platnéfi

Románová trilogie 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 zavedou z Prahy až do Milána, kde nachází sku-
tečný domov i ocenění své výjimečné práce…

499 Kã • kód 7360
ISBN 978-80-279-0060-2 • Titul jiÏ v prodeji

FRANTI·EK NIEDL

Ano, mÛj pane

Ondřej z Rohatce se vrací z Itálie, kde se zúčastnil tažení
kralevice Karla Lucemburského a kde získal zlaté rytířské
ostruhy. Nyní je zvědavý na dar, který na něho čeká
v Čechách – malý hrad na Křivoklátsku. To, že konečně
nalezne klid, je ovšem jen zdání. V bitvě přesně věděl, kdo
je spojenec a kdo nepřítel, ovšem nyní to tak jasné není…

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



cca 399 Kã • kód 4655
ISBN 978-80-279-0455-6
Vyjde v fiíjnu 2022

Klinický psycholog Joe O'Loughlin se již
těší na zasloužený odpočinek, na to, že si
konečně vyřeší vztah s bývalou manžel-
kou a že mu klidnější život bez pracovní-
ho stresu pomůže v boji s postupující
Parkinsonovou chorobou. Jako obvykle
mu však není přáno.
Policie totiž řeší brutální dvojitou vraždu
matky a dcery – jedna z nich byla ubodá-
na k smrti, druhá naaranžovaná do podo-
by spící Šípkové Růženky.
Joe se do případu proti své vůli nechá
zatáhnout a poté, co najde spojitost mezi
onou vraždou a sérií zdánlivě nesouvisejí-
cích útoků, jejichž oběti zůstávají zohave-
né v obličeji, se ocitne v ohrožení i on
sám a všichni, na kom mu záleží. Naštěstí
se mu dostane pomoci jak od jeho starého
přítele Vincenta Ruize, tak od někoho, od
koho by to ani v nejmenším nečekal…

Strhující román, v němž děj knihy doslo-
va ožívá před čtenářovýma očima.

MICHAEL ROBOTHAM

Zavfii oãi

Doporuãujeme
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379 Kã • kód 4618
ISBN 978-80-279-0051-0 • Titul jiÏ v prodeji

Na první pohled by se zdálo, že Tara Carverová
vede dokonalý život. Je to milující matka, man-
želka a podnikatelka, která provozuje vlastní
firmu. Ale jaký člověk je do opravdy? 
Jednoho šíleného večera se totiž Tara rozhodne
tohle všechno ohrozit. Její perfektní život se
rázem změní v noční můru, když jí ženatý muž,
s nímž strávila jedinou noc, řekne, že s ní chce
mít vážný vztah. A že ji ani její milovanou rodi-
nu nenechá na pokoji, dokud mu neřekne ano.
Zdá se, že z téhle situace je jen jedna cesta ven.
A ta cesta vede přes vraždu.

TONY PARSONS

Îena bliÏního tvého

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

U manchesterského kanálu je nalezeno spálené
a utýrané tělo mladého muže. Brzy se ukáže, že
ho zabil krutý sériový vrah, kterému se daří
vodit policii za nos. Brutální vraždy pokračují
a vyšetřování navíc zkomplikuje studentka,
která se znala s první obětí. Případ dostane na
starosti vrchní inspektorka Rachel Kingová,
rozvedená matka dvou dcer. Rachel má ovšem
tajemství, s nímž se nemůže svěřit ani svému
nejlepšímu příteli: podezření totiž směřuje k její
životní lásce, k dobře známému zločinci, který
se nedávno vrátil do jejího života.

HELEN H. DURRANT

Dal‰í obûÈ



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 Charly a její celoživotní trauma, jímž je smrt jejího
otce. 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

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 – velkoměsto pulzu-
jící životem. Jedinečné historické pano-
rama a strhující krimi.

VOLKER KUTSCHER

Olympia

O autorovi

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

věnuje i psaní scénářů pro tele-
vizi.
Kutscherova série kriminálních
případů komisaře Gereona
Ratha se stala světovým best-
sellerem a v současnosti se po
celém světě prodalo již více než
milion výtisků a na motivy
knižní série vznikl velmi
úspěšný koprodukční seriál
Babylon Berlin ověnčený řadou
cen.Foto © Monika Sandel
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499 Kã • kód 8131
ISBN 978-80-243-9449-7 • Titul jiÏ v prodeji

David Suchet je už padesát let stálicí na brit-
ských divadelních prknech i ve filmech. Po
celou dobu své působivé kariéry měl po ruce
fotoaparát a snažil se zachytit a zdokumentovat
svůj život. V knize Za objektivem, fascinujícím
příběhu jednoho pozoruhodného života, se prolí-
ná autobiografie plná moudrých a poutavých
textů s úžasně sugestivními fotografiemi. Suchet
vypráví o svém dětství v Londýně, o své lásce
k tomuto městu, o svých židovských kořenech
a o tom, jak ovlivnily jeho kariéru, o důležitosti
své víry, o své lásce k focení a k hudbě.
A samozřejmě také o svém herectví.

DAVID SUCHET

Za objektivem

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

V prosinci roku 1926 Agatha Christie zmizí.
Její auto je nalezeno na břehu hluboké, ponuré
tůně. Kolem vozidla objeví vyšetřovatelé jen
pár stop pneumatik a uvnitř odložený autorčin
kožich. 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 dělala a kde se po celou tu dobu
nacházela…

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

KATE QUINN

Kód rÛÏe

Zuří druhá světová válka a Británie se připravuje k boji
s nacistickým Německem. Nedaleko Londýna je založeno
speciální kryptografické pracoviště, kde se ty nejbystřejší
hlavy učí dešifrovat tajné informace nepřátel. Mezi škole-
nými jsou i dvě ženy: energická Osla, dívka z dobré rodiny,
a neústupná Mab pocházející z chudé londýnské čtvrti...

499 Kã • kód 7383
ISBN 978-80-279-0239-2 • Titul jiÏ v prodeji

JENNIFER ROBSON

·aty pro královnu

Oznámení o zasnoubení princezny Alžběty a poručíka
Philipa Mountbattena je radostnou zprávou pro celý národ.
Ann a Miriam, vyšívačky zaměstnané u slavného módního
návrháře Normana Hartnella, mají to štěstí pracovat přímo
na princezniných svatebních šatech...
Jedinečný příběh nejslavnějších šatů v dějinách!

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



cca 399 Kã • kód 7401
ISBN 978-80-279-0456-3
Vyjde v fiíjnu 2022

CATHERINE AUREL

Bella Donna
Kráska z Florencie

Florencie, rok 1469.
Časy, kdy bývala Cosima Bellani největší
kráskou v celém městě, jsou tytam. Krása
stárnoucí kurtizány začíná uvadat, a tak se
Cosima začíná obávat o svou budoucnost.
Když ji ale mladá šlechtična Simonetta
požádá o pomoc, aby si získala manželovo
srdce, Cosima dostane vynikající nápad:
začne podnikat s kosmetikou a vyrábět
vlastní přípravky, jelikož obchod s prášky,
mastmi, olověnými pudry a růží začíná
vzkvétat. S její pomocí se Simonetta stane
nejkrásnější ženou v celé Florencii, které
padá k nohám nejen vlivný Giuliano
Medicejský, ale také ambiciózní malíř
Sandro Botticelli. Jenže poté se ve městě
rozpoutá nemilosrdný boj o moc a Cosima
se Simonettou jsou vtaženy do všudypří-
tomných intrik. A tak brzy obchodují nejen
s vybranými kosmetickými přípravky ulo-
ženými v pozlacených lahvičkách a skříň-
kách, ale také s tajemstvími a cennými
informacemi…

Autorka ve své knize dokonale oÏivuje kouzlo 

florentsk˘ch ulic. Nádhern˘ pfiíbûh o touze po svobodû

a skuteãné lásce.

Catherine Aurel má tfii velké vá‰nû: psaní, historii a Itálii. UÏ od dûtství ji to

táhne k barvité Florencii, Mantovû i ¤ímu, k mûstÛm, která jsou ztûlesnûním

pÛsobivé historie a pfiekrásného umûní. A po nûkolika inspirativních

v˘zkumn˘ch v˘pravách do Itálie se pustila do psaní této okouzlující knihy.

SVùTOV¯ BESTSELLER 21SVùTOV¯ BESTSELLER 20

SOPHIE OLIVER

Grandhotel Schwarzenberg
Cesty osudu

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

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

SOPHIE OLIVER

Grandhotel Schwarzenberg
Zaãátek nov˘ch ãasÛ

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

329 Kã • kód 5291
ISBN 978-80-279-0246-0 • Titul jiÏ v prodeji

SOPHIE OLIVER

Grandhotel Schwarzenberg
Návrat

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

329 Kã • kód 5277
ISBN 978-80-279-0043-5 • Titul jiÏ v prodeji



cca 349 Kã • kód 4661
ISBN 978-80-279-0459-4
Vyjde v listopadu 2022

V motelu je nalezeno mrtvé tělo mladé
ženy. Případu se ujímá policejní náčelnice
Kate Burkholderová, která si uvědomuje,
že oběť znala. Rachael Schwartzová byla
půvabná, ale problémová amišská dívka,
která před lety opustila společenství
a utekla z Painters Millu. Proč se vrátila
do města? A kdo mohl mít důvod k brutál-
ní vraždě?
Kate začíná pátrat v Rachaelině minulosti,
ale čím víc toho o jejím životě zjišťuje,
tím více si uvědomuje, že měla nepřátel
více než dost…

Castillo podává láskyplný a realistický
obraz amišského života. Čtenáři budou
doufat, že Kate čeká ještě hodně dlouhá
kariéra.

Publishers Weekly

LINDA CASTILLO

Strm˘ pád

Doporuãujeme
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cca 349 Kã • kód 5299
ISBN 978-80-279-0457-0 • Vyjde v ãervenci 2022

Aurélie a André jsou šťastný milenecký pár a zdá
se, že se jim daří i profesně. Na naléhání svého
nakladatele uspořádá André autorské čtení. Jeho
publikum, především ženské, mu leží u nohou.
André si užívá pozornosti, ve skutečnosti ho ale
zaměstnává něco úplně jiného. Chtěl by požádat
Aurélii v den svatého Valentýna o ruku. Právě
toho dne ale dostane Auréliina restaurace nečeka-
ně michelinskou hvězdu. Malý podnik okamžitě
čelí náporu hostů. Mladá kuchařka neví, kde jí
hlava stojí. O to větší je její zklamání, když se
následně zjistí, že existuje stejnojmenná restaura-
ce, které prestižní ocenění ve skutečnosti náleží…

NICOLAS BARREAU

âas tfie‰ní

cca 329 Kã • kód 5300
ISBN 978-80-279-0458-7 • Vyjde v srpnu 2022

Lucia tvrdě pracuje jako právnička ve Walesu
a usiluje o povýšení, které si nepochybně zaslou-
ží. Nakonec si však dopřeje odpočinek v domě
svých prarodičů v jižní Itálii, kde se díky slunci,
citronovníkům a výtečné kuchyni své tety oka-
mžitě cítí jako doma. Když se však dozví, že její
dědeček odchází z milované rodinné pizzerie do
důchodu a bude ji muset prodat, nedokáže snést
pomyšlení, že podnik změní majitele – zvlášť
když zjistí, kdo o pizzerii usiluje.
Špatné zprávy z domova pak Lucii donutí pře-
hodnotit, co vlastně od života chce. Podaří se jí
navázat na rodinnou tradici a splnit si svůj sen?

JO THOMAS

Za italsk˘m snem



cca 349 Kã • kód 4643
ISBN 978-80-279-0460-0
Vyjde v srpnu 2022

Když je pan Thomas Tapley, úctyhodný,
ale poněkud sešlý džentlmen, nalezen
ubitý k smrti ve svém obývacím pokoji,
jeho soused, inspektor Scotland Yardu
Benjamin Ross, okamžitě přispěchá na
místo činu. Tapley se nedávno vrátil ze
zahraničí, ale jinak se toho o tomto muži
ví jenom málo. Jakmile se o Thomasově
smrti dozví královský soudní rada
Jonathan Tapley, přihlásí se jako svědek
a na povrch začíná vyplouvat pravda
o tragické minulosti muže, jenž byl jeho
bratrancem.
Benova manželka Lizzie je přesvědčená,
že Tapley byl v den své smrti sledován,
a po krátkém pátrání zjistí, že několik dní
před smrtí přijal záhadnou návštěvu v pře-
krásném kočáře.
Seznam podezřelých začíná narůstat a Ben
musí odhalit, kdo by mohl mít z Tapleyho
nešťastného skonu největší prospěch.

ANN GRANGER

Niãemnost

SVùTOVÉ KRIMI 24

Doporuãujeme Doporuãujeme

329 Kã • kód 4640
ISBN 978-80-279-0248-4
Titul jiÏ v prodeji

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

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

Doporuãujeme

ELENA BELLMAR

Odplata za chamtivost

ELENA BELLMAR

Dcery hnûvu

Ještě před svým oficiálním nástupem na mallorské odděle-
ní vražd je major Antonio Morales povolán k prvnímu pří-
padu: u paty hradeb v Palmě byla nalezena zavražděná
jeptiška. Kdo by však měl důvod zabíjet zbožnou devade-
sátiletou stařenku? Všechny indicie ukazují na neznámou
ženu, která však nyní není k nalezení…

SVùTOVÉ KRIMI 25

339 Kã • kód 4604
ISBN 978-80-279-0025-1 • Titul jiÏ v prodeji



Doporuãujeme

399 Kã • kód 4609
ISBN 978-80-279-0032-9
Titul jiÏ v prodeji

Píše se rok 1896 a na předních stránkách
novin se opět zjevuje Sherlock Holmes
s úspěšně vyřešenými případy pro aristo-
kraty, politiky a boháče. To soukromý
detektiv William Arrowood, pohybující
se mezi chudobinci, putykami a veřejný-
mi jídelnami jižního Londýna, se setkává
s mnohem drsnějšími, mnohem násilněj-
šími a finančně velmi podhodnocenými
případy. V tom, kdo je lepší detektiv, má
Arrowood jasno, a když jej manželé
Barclayovi požádají, aby nalezl jejich
dceru Birdie, je přesvědčený, že jim ji
společně se svým asistentem Barnettem
brzy přivede. Jenže pak se tento zdánlivě
snadný případ změní ve vyšetřování vraž-
dy, které navíc sabotuje policie i soud.
Arrowoodův Londýn, tolik vzdálený
pohodlí Holmesovy Baker Street, je měs-
tem bezcitné krutosti, kde zlo čeká pouze
na to, až bude odkryto…

Doporuãujeme

MICK FINLAY

VraÏedná jáma

MICK FINLAY

Detektiv Arrowood

Propast mezi bohatými a chudými se pořád zvětšuje.
V Londýně boháči pořádají opulentní večírky, zatímco ty nej-
chudší svádí svět zločinu, drog a prostituce. Lidé z vyšších
vrstev si chodí pro pomoc ke slavnému detektivovi Sherlocku
Holmesovi. Ale v přelidněném jižním Londýně, kde jsou zlo-
činy špinavější, se lidé obracejí na Arrowooda.

369 Kã • kód 4531
ISBN 978-80-243-8906-6 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 399 Kã • kód 4651
ISBN 978-80-279-0461-7 • Vyjde v záfií 2022

Dva mocní muži se pozdě v noci sejdou na utaje-
ném místě a diskutují o dávno započatém plánu.
Jeden se snaží zjistit, jestli jim něco nestojí
v cestě, druhý ho ujišťuje, že má vše zcela pod
kontrolou. O několik hodin později je vysoce
postavený vládní funkcionář Ryan Finnegan bru-
tálně zavražděn v nejchráněnější budově Irska,
v paláci Leinster House, sídle parlamentu.
Inspektor Tom Reynolds se svým týmem přichá-
zí na scénu, aby mohl odhalit, kdo za vraždou
stojí. Důkazy nejprve ukazují na zločin motivo-
vaný politickými konflikty, pak ale překvapivý
objev pošle vyšetřovatele zcela jiným směrem…

JO SPAIN

Pod povrchem

349 Kã • kód 8140
ISBN 978-80-279-0022-0 • Titul jiÏ v prodeji

Pro své oddané fanoušky je Emmy Jacksonová
alias @mamabezobalu upřímná „instamatka“,
která vždycky říká věci tak, jak jsou. Pro svého
skeptického manžela je Emmy živitelkou rodi-
ny, která dokáže skvěle a bez skrupulí zpeněžit
intimní detaily z jejich společného života. Pro
jednu ze svých nebezpečně umanutých sledují-
cích je však ženou, která má všechno, ale nic
z toho si nezaslouží. Když se Emmyino manžel-
ství začne pod tlakem rostoucího úspěchu hrou-
tit a střelka jejího morálního kompasu se prudce
vychýlí, kolem rodiny se začíná utahovat smyč-
ka skutečného nebezpečí…

ELLERY LLOYD

Není jako ty



Doporuãujeme

cca 349 Kã • kód 4660
ISBN 978-80-279-0462-4
Vyjde v listopadu 2022

Ve svém bytě v Reykjavíku je nalezena
zavražděná žena. Na stole leží papírek
s telefonním číslem komisaře Konráða.
Žena mu prý krátce před smrtí volala
a prosila ho, aby se podíval po jejím dítě-
ti, které dala před desítkami let k adopci.
Konráð odmítl. Nyní toho hluboce lituje
a chce alespoň posmrtně vyhovět její zou-
falé žádosti. Vydává se dítě najít, přičemž
netuší, jaké nebezpečí na něj čeká...

Další mistrovské dílo nejúspěšnějšího
islandského autora současnosti.

arnaldur Indriðason je skutečně zkuše-
ný vypravěč. Je pečlivý, nenechává
kámen na kameni a neochvějně udržuje
pozornost čtenářů.

Morgunbladid

Doporuãujeme

ARNALDUR INDRIÐASON

Hluboké soutûsky

ARNALDUR INDRIÐASON

Dívka u mostu

Mladá žena zmizí beze stopy. Její zoufalí prarodiče se
obrátí na penzionovaného komisaře Konráða, s nímž se
znají z dřívějška. Vědí, že vnučka pašovala drogy. Nyní je
nezvěstná. Konráð při pátrání narazí na případ malé dívky,
která se před desetiletími utopila. Existuje souvislost
mezi tímto případem a zmizením mladé ženy?

339 Kã • kód 4635
ISBN 978-80-279-0250-7 • Titul jiÏ v prodeji

Doporuãujeme

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

„Autorovy poslední dny a smrt“ – tak zní
titul nedokončeného románu známého
spisovatele Franze J. Lundeho o znepoko-
jivých událostech, které se mu přihodily
na podzim roku 2019 a nakonec vedly
k jeho zmizení. Lundeho text se po čase
dostane do rukou komisaře Gunnara
Barbarottiho. Jak je vidět, ve světě spiso-
vatelů se mohou odehrávat podivné věci.
Text Barbarottiho zcela pohltí, přestože si
současně klade otázku, zda by se raději
neměl věnovat důležitějším úkolům. 
Do temného příběhu vstupuje během roku
2020 také covid-19. K rozluštění záhady
dojde až začátkem června, v den státního
svátku Švédského království.

Håkan nesser je král detektivního
Parnasu. Barometern

Pro milovníky žánru nezbytnost.
Library Journal

Doporuãujeme

HÅKAN NESSER

·achy pod sopkou

HÅKAN NESSER

Smolná vtefiina

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

359 Kã • kód 4612
ISBN 978-80-243-9451-0 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 399 Kã • kód 4650
ISBN 978-80-279-0463-1
Vyjde v záfií 2022

Krátce po letním slunovratu se vrchní
komisařka Ingrid Nyströmová ve
Smålandu zabývá zvláštním případem
vraždy. Je to poprvé, co nevyšetřuje se
svou kolegyní Stinou Forssovou, neboť
ta se nechala přeložit do Stockholmu.
Oběti, počítačovému odborníkovi
Adamu Arlemarkovi, žijícímu osaměle
v luxusním věžáku ve Växjö, někdo
vyjme z hrudníku srdce a místo něj mu
do těla vloží měsíční horninu. Vězí
v tom nějaká symbolika? Když se vyšet-
řování rozjede na plné obrátky, vyjde
najevo, že oběť zažila v minulosti hroz-
né věci. Pokud chce Nyströmová případ
vyřešit, musí se ponořit do cizího, tem-
ného světa, přestože je to zcela proti její-
mu vnitřnímu přesvědčení. Společně se
svým týmem odhaluje tajemný virtuální
prostor zvrhlých přání Adama
Arlemarka, jeho červený pokoj.
Souběžně s tím vyšetřuje komisařka
Stina Forssová další záhadný zločin.

R. VOOSEN, K. S. DANIELSSON

âerven˘ pokoj

Doporuãujeme
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cca 399 Kã • kód 8152
ISBN 978-80-279-0464-8 • Vyjde v fiíjnu 2022

Hraběnka Nora Kinská, narozená roku 1888,
vyrůstala v Čechách a byla vychovávána zcela
v duchu tradic c. k. vysoké aristokracie. Rodina
očekávala, že Nora přijme ve společnosti své
řádné místo, avšak ona měla vlastní představy
o svém budoucím životě. Uprostřed první světo-
vé války se hraběnka Nora Kinská vydala na
cestu na Sibiř, aby pomáhala válečným zajatcům
jako sestra Červeného kříže. Pobyt, který byl
původně naplánován na několik měsíců, se stal
dlouholetou zkušeností plnou nemocí, hladu,
zimy a teroru a také cestou k novému životu…

MONIKA CZERNIN

Îila jsem pfiíli‰ krátce
Fascinující Ïivot hrabûnky Nory Kinské

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

Konec 18. století. Evropské monarchie se otřá-
sají v základech. Syn Marie Terezie císař 
Josef II. vidí nutnost reforem a s nadšením sahá
po myšlenkách osvícenství. Bez velké slávy
a početného doprovodu procestuje inkognito
svou obrovskou říši, na cestách stráví čtvrtinu
doby své vlády. Na vlastní oči zjišťuje, jak žijí
jeho poddaní, jak trpí robotou, jak hladoví.
Setkává se s prostými lidmi i s knížaty a králi,
navštěvuje špitály a továrny a neustále sbírá
nové poznatky, které využívá při budování
svého moderního státu.  

MONIKA CZERNIN

Josef II.
Podivuhodné cesty habsburského císafie
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cca 399 Kã • kód 7395
ISBN 978-80-279-0465-5 • Vyjde v ãervenci 2022

Kunhuta, druhá manželka Přemysla Otakara II.,
krále železného a zlatého, je další královnou,
jejíž osudy jsou úzce spjaty s vládou
Přemyslovců. Byla to žena ctižádostivá, 
panovačná a vášnivá, která zanechala v dějinách
nesmazatelnou stopu.
Druhým hlavním hrdinou tohoto klasického
románu je Záviš z Falkenštejna, udatný rytíř, 
intrikán i schopný státník, který se později stává
Kunhutiným manželem.

FRANTI·EK NEUÎIL

Ohnivá jeseÀ

cca 299 Kã • kód 7400
ISBN 978-80-279-0466-2 • Vyjde v záfií 2022

Pan Tadeáš z Příhraz je povolán samotným
Václavem II., aby se dostavil na hrad v Sadské.
Vydává se tedy na cestu, na níž ho doprovází
jeho sluha Vítek, zatímco velitel hradní posádky
Jozífek zůstává na panství, aby je chránil před
řáděním lapků.
Po příjezdu do Sadské je pan Tadeáš panovníkem
pověřen, aby vypátral mladého šlechtice, který
beze stopy zmizel. Zdánlivě snadný případ se
však záhy komplikuje. Nic a nikdo není tím, 
za koho se vydává, a na povrch vyplouvají dávná
rodová tajemství…

MARTINA NOVOTNÁ

Záhada zmizelého
‰lechtice

cca 289 Kã • kód 7391
ISBN 978-80-279-0467-9 • Vyjde v srpnu 2022

Dramatický životní příběh geniálního umělce
Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Emotivní román
vás provede Santiniho osamělým dětstvím
poznamenaným tělesnou vadou i dospělostí 
naplněnou těžkými zkouškami, ale také pozná-
ním, že co bylo člověku na jedné straně ubráno,
může se mu vrátit v podobě výjimečného talentu
a vizionářského pohledu na svět. Poznejte osudy
jednoho z nejvýznamnějších českých umělců,
jenž dokázal navzdory osobním tragédiím
zhmotnit své geniální vize a myšlenky do podo-
by jedinečných, mistrovských staveb.

JAROSLAVA âERNÁ

Santini
Peklem du‰e k svûtlu svûta

cca 289 Kã • kód 7398
ISBN 978-80-279-0468-6 • Vyjde v záfií 2022

Krátce poté, co císař Zikmund Lucemburský
konečně usedl na český trůn, umírá. Jeho man-
želka, krásná a smyslná Barbora Celská, intrikuje
za jeho zády a chce se zmocnit vlády v Čechách
a v Uhrách. Pomoci jí v tom má nejen její mile-
nec Michal Országh, ale především šlechtic
Hynce Ptáček z Pirkštejna. Prosadí císař jako
svého nástupce Albrechta Habsburského, nebo se
Barboře podaří zkřížit jeho plány a chopit se
moci? Pod dojmem popravy Jana Roháče z Dubé
se v Čechách znovu zvedá odpor proti Zikmundovi.
Zdá se, že spiklenci si nemohli vybrat lepší oka-
mžik…

JAN BAUER

Císafiské spiknutí

HISTORICK¯ ROMÁN



cca 289 Kã • kód 7394
ISBN 978-80-279-0469-3 • Vyjde v ãervenci 2022

Píše se rok 1646 a dle staré legendy lidé věří, že
krev nenarozených dětí působí zázraky. Říká se jí
krev andělů, protože zemřelá neviňátka jdou
v podobě andělů přímo do nebe. Tuto myšlenku
má na paměti i mladý soudní vyšetřovatel Borek,
který musí rychle vyřešit vraždy žen před poro-
dem. Snad každý v hlavním městě má těhotnou
manželku nebo dceru, proto se začíná šířit pani-
ka. Po třetí kruté vraždě zatkne Borek podezřelé-
ho muže a celé město si konečně vydechne.
Úleva je ale předčasná. Brzy totiž dojde k další
vraždě. A lidé pochybují, zdali vůbec mladý
vyšetřovatel dokáže najít skutečného pachatele...

JAROSLAVA âERNÁ

Krev andûlÛ

cca 289 Kã • kód 7397
ISBN 978-80-279-0470-9 • Vyjde v srpnu 2022

Nový případ inspektorů Chlubného a Prokeše
začíná v Polsku, kde vládne autoritativní režim
maršála Piłsudského. V mezinárodní komisi
vyšetřují záhadné zmizení velitele vojenského
letectva generála Zagorského. Po návratu domů
do Prahy na ně čeká zdánlivě banální případ
zavražděného obchodníka polského původu.
Inspektoři jsou už příliš zkušení, aby uvěřili na
náhodu. Co přesně svým předchozím zahranič-
ním vyšetřováním spustili, si však uvědomí až
příliš pozdě…

JAN MICHL

Spiknutí generálÛ

cca 289 Kã • kód 7381
ISBN 978-80-279-0255-2 • Vyjde v fiíjnu 2022

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

JAN BAUER

Kdo chce zabít císafie

cca 289 Kã • kód 7396
ISBN 978-80-279-0472-3 • Vyjde v srpnu 2022

Píše se rok 902 a Moravské království má arci-
biskupa a tři biskupy. Odrazilo útok Maďarů
a obchodní vztahy s Východofranskou říší budou
uspořádány podle Celního tarifu z Raffelstettenu.
Zdá se, že před Mojmírem II. a jeho zemí je 
světlá budoucnost.
Ne každý si však přeje, aby se tomu tak stalo.
Kdosi začal vraždit bavorské kupce přivážející
do země sůl a krást jejich náklad. Tyto zločiny
hrozí zničit křehký mír panující mezi
Východofranskou říší a Moravským královstvím.
Král Mojmír tak žádá opět o pomoc knížete
Slavomíra a Erika…

STANISLAV âE·KA

Pfiípad ukradené soli
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cca 299 Kã • kód 4647
ISBN 978-80-279-0476-1 • Vyjde v ãervenci 2022

Studentka Aneta Valová zastřelila v domě svých
rodičů mladíka. Obhajuje se tím, že se jednalo
o nehodu. Osobu, která vnikla do domu, údajně
neviděla. A zbraň, kterou chtěla použít pouze na
zastrašení domnělého lupiče, neměla vystřelit.
Přesto po incidentu zůstává na místě mrtvola.
Aneta se po činu začíná odcizovat rodině i přá-
telům a většinu času tráví úvahami nad tím, jak
bude vypadat její budoucnost. Uvěří soud tvrze-
ní, že se jednalo pouze o nešťastnou náhodu?
Nebo bude odsouzena za zabití? Nebo rovnou
za vraždu? 

VERONIKA MARTINKOVÁ

Podíl viny

PÒVODNÍ âESKÁ DETEKTIVKA 36

cca 299 Kã • kód 4644
ISBN 978-80-279-0473-0 • Vyjde v ãervenci 2022

Známý písecký autor, emeritní komisař kriminální
služby Ladislav Beran, předkládá tentokrát čtená-
řům několik povídek z konce třicátých let minulé-
ho století, kdy v Písku získávala věhlas legendár-
ní četnická pátrací stanice. Již názvy povídek,
např. Nebožtík, který neměl jméno, Objednejte si
pohřeb, pane štábní, Podvazková aféra štábního
strážmistra Hřebejka, Zpackaná kasařská premié-
ra či Poklad z půdy slibují napínavé čtení. Štábní
kapitán Votruba, zkušený velitel pátračky, si umí
poradit nejen s některými poklesky svých podří-
zených, ale umí si zjednat i respekt tehdejší, stále
nepolepšitelné galerky.

LADISLAV BERAN

A zabij ho potichu!

cca 299 Kã • kód 4652
ISBN 978-80-279-0477-8 • Vyjde v srpnu 2022

Co všechno je jedinec schopen udělat pro získá-
ní pokladu nedozírné hodnoty? Je ochoten zra-
dit svoji vlast, nejbližší, rodinu, anebo obětovat
i svoji čest a profesní kredit? Kam až je scho-
pen zajít, když zjistí, že má na dosah ruky ztra-
cený židovský poklad, o kterém se od druhé
světové války tradují jen zkazky? A co je cen-
nější: život, nebo čest? Stojí za vraždami
v poklidném okresním městečku peníze, sex,
láska nebo úplně něco jiného? A kdo drží 
trumfy k odhalení případu?

NAëA KVERKOVÁ

VraÏdy mezi koly

cca 299 Kã • kód 4656
ISBN 978-80-279-0479-2 • Vyjde v srpnu 2022

Mladá novinářka Alice Bergerová opouští kvůli
sporům s kolegy slibně rozjetou kariéru i svůj
moderní pražský byt a ocitá se v Juratově,
malém městečku, kde se na první pohled zasta-
vil čas. Stává se redaktorkou v bezvýznamném
regionálním týdeníku a postupně se seznamuje
s místními lidmi i poměry.
Poklidnou atmosféru náhle naruší tragická smrt
jednoho z Aliciných kolegů. Alice není ochotná
uvěřit, že šlo o sebevraždu, a pouští se proto do
vlastního pátrání. Pomoc jí ochotně nabídne
Robin, majitel místní restaurace.

ILONA DOBROVOLNÁ

Prokletí rodu
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cca 289 Kã • kód 4657
ISBN 978-80-279-0480-8 • Vyjde v fiíjnu 2022

Ben Satler uvízl po jedné úspěšné akci drápkem
na čas mezi kriminalisty, nikoli jako vyšetřova-
tel, ale stále jako novinář. Rok sice pracoval
jako tiskový mluvčí policie, ale tato práce mu
uspokojení nepřinesla, a tak v okamžiku, kdy 
se naskytla možnost přejít do redakce časopisu
Crimi Secret, jí okamžitě využil.
Jednoho dne mu zavolá jeho známá, policistka
Bára Divišová, a seznámí ho se záhadným pří-
padem smrti mladé dívky, jejíž mrtvola byla
nalezena v parku. Ben neváhá ani chvíli a ihned
se pouští do pátrání…

VùRA FOJTOVÁ

Smrt lehkováÏné milenky
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cca 299 Kã • kód 4658
ISBN 978-80-279-0481-5 • Vyjde v záfií 2022

Julien Girard se stává novou posilou oddělení
vražd a hned první případ, jehož vyšetřování 
se účastní, mu nedá spát. V poslední době totiž
došlo k vraždám několika mužů, kteří zdánlivě
nemají nic společného: věk, profesi ani sociální
status. Mezi zavražděnými je alkoholik, bigotní
katolík i nevěrník, zkrátka neexistuje mezi nimi
žádná spojitost kromě skutečnosti, že je někdo
zavraždil v jejich vlastním bytě.
Vyšetřovatelé však nakonec přece jen odhalí
jeden detail – všichni muži byli rozvedení
a ubližovali svým manželkám…

JOHANA KRAL

Asistent

cca 299 Kã • kód 4648
ISBN 978-80-279-0475-4 • Vyjde v záfií 2022

Začalo to obyčejnou fotografií. Někdo si ale uvě-
domil, jaké nebezpečí skrývá. Některé zločiny
totiž nejsou promlčené ani po osmdesáti letech.
Pátrání po nelítostném vrahovi zavede soukromou
vyšetřovatelku Taru nejen mezi členy židovské
organizace Juda, ale také do bývalého koncentrač-
ního tábora v Olžince.

VERONIKA âERNUCKÁ

PíseÀ beze slov

cca 299 Kã • kód 4653
ISBN 978-80-279-0478-5 • Vyjde v fiíjnu 2022

Výtvarník Ctirad Karafiát spolu se svým kamará-
dem objeví při hledání polodrahokamů pod hro-
madou kamení mužské tělo. Vše nasvědčuje
tomu, že proslulý hledač nerostů, kterých se
v Krušných horách nachází nespočetně, zemřel
nešťastnou náhodou. Když je však pohřešována
i jeho spolupracovnice, nastupuje na scénu klášte-
recká mordparta, která začne rozplétat složité
vztahy mezi zemřelým a jeho nejbližšími.
Ctirad začíná bez ohledu na důrazné varování
kapitána Beránka i své manželky Šárky opět 
pátrat na vlastní pěst…

LUDùK KUBÁT

Soucit musí stranou
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289 Kã • kód 5283
ISBN 978-80-279-0268-2 • Titul jiÏ v prodeji

Co se může skrývat pod nevinným názvem sou-
boru Nepečené dezerty? Každopádně je to ten
poslední soubor v počítači Kateřiny A., který by
její manžel otevřel. Proto zde Kateřina ukrývá
deník, v němž zpytuje svědomí a vysvětluje, že
ne vždy se věci mají tak, jak se na první pohled
zdá. Obzvlášť to platí o Albertovi, jejím manže-
lovi, který světu ukazuje pouze své lepší já.
Svou horší stránku si šetří na doma. 
Zná Kateřina všechny jeho tváře, nebo ji může
ještě něčím překvapit?

ANDREA âEKANOVÁ

Nepeãené dezerty
Katefiiny A.
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cca 299 Kã • kód 4663
ISBN 978-80-279-0483-9 • Vyjde v listopadu 2022

Sametový hlas v telefonu, Každý potřebuje tro-
chu špatné pověsti, pane štábní, Zkažené poetic-
ké odpoledne doktora Cafourka, Podezřelá smrt
fintila Viktora Taušnera či Motiv není důkaz,
páni četníci!, to jsou jen některé z napínavých
povídek známého píseckého autora. To, že si
vybral titul knihy Četnické povídky z Prácheň -
ska, není náhoda, protože písecká četnická pát-
rací stanice, která byla vedená na Policejním
ředitelství v Praze jako 92. policejní revír, měla
dosah až do Sušice.

LADISLAV BERAN

âetnické povídky
z PrácheÀska

cca 289 Kã • kód 4662
ISBN 978-80-279-0482-2 • Vyjde v listopadu 2022

Slunečné páteční odpoledne slibuje, že si Berka
bude moci konečně se svojí Lucií užít společný
víkend, protože agentura Šťastný start nemá na
programu žádnou svatbu a Berkovu mordpartu
zase nečeká žádný čerstvý mord. Jenže Berku
vyvede z omylu jeho starý „zákazník“ a nyní pří-
tel Josef Chudárek, v odborných kruzích známý
kdysi jako Pepan Otevřito. Při své pravidelné pro-
cházce podél řeky Svratky totiž narazil na mrtvo-
lu. A nebyla to jen obyčejná oběť. Šlo o majitele
před lety zkrachovalé kampeličky, nyní vlastníka
a šéfa čerstvě zkrachovalého dodavatele energií.

STANISLAV âE·KA

Trestající smrt

299 Kã • kód 4631
ISBN 978-80-279-0264-4 • Titul jiÏ v prodeji

Mladá středoškolská učitelka Ema Šubrtová
občas provádí po Brně domácí i zahraniční turisty
a s partou přátel si užívá bezstarostný čas bez
závazků. Jednoho letního dne v brzkých ranních
hodinách je na Moravském náměstí nalezena
mrtvá její kamarádka Leona. Policie čin kvalifi-
kuje jako vraždu a mezi podezřelými jsou i Emini
přátelé, především pak syn bohaté brněnské
mecenášky Vlasty Potocké. Případ vyšetřuje
Emin bratr Jiří, a i přes jeho přísný zákaz začne
Ema pátrat na vlastní pěst.

NAëA HORÁKOVÁ

âas primadon
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cca 319 Kã • kód 4649
ISBN 978-80-279-0484-6 • Vyjde v záfií 2022

Když se šestadvacetiletá Anna odhodlá políbit
svou spící platonickou lásku, spolubydlící
Markétu, zjistí přitom, že namísto hebkých rtů
líbá ledové, mrtvé tělo. Kdo je vrahem? Jeden
z rodičů či Markétin bratr? Movitý přítel či
zatrpklá kolegyně ze sborovny? Lehkomyslný
kamarád, spolubydlící – anebo za její smrt může
někdo úplně jiný? Smrt mladé ženy z pohledu
sedmi lidí odkrývá nejen otcovství jejího nenaro-
zeného dítěte, ale i praktiky záhadné sekty. 
Jaká další tajemství ještě vyplují na povrch?
Všechno totiž souvisí se vším, vše je dokonale
propojené…

JANA JÁNSKÁ

Dokonalé propojení

cca 319 Kã • kód 8153
ISBN 978-80-279-0485-3 • Vyjde v záfií 2022

Doktor Richter a doktor Jon jsou dva mladí
praktičtí lékaři, kteří společně ordinují na ven-
kovském středisku. Doktor Richter je rozvede-
ný, z manželství má nezletilého syna, se kterým
mu jeho bývalá žena ze všech sil znesnadňuje
styk, doktor Jon, dosud svobodný, zase bojuje
se sexuální závislostí na své vdané milence,
která rozvod s bohatým manželem ne ustále
odkládá. Při cestě do Chorvatska se však Jon
seznámí s pohlednou dívkou Eliškou, jejímuž
kouzlu zcela podlehne. Dovolená u moře končí
a blíží se návrat. Dokáže nový vztah přebít
předchozí fyzickou závislost?

ZDENùK ¤EHÁK

BoÏí potmû‰ilost

KATE¤INA TACHOVSKÁ-VESTMAN

¤ekni, Ïe jsi Tachovská
Osudy dvou v˘znamn˘ch brnûnsk˘ch rodin

Na pozadí historických událostí se v této knize rozvíjejí
osudy dvou významných brněnských rodin – česko-němec-
kých Uxů, zakladatelů Slévárny bratří Uxů na Plotní, a české
rodiny Tachovských, někdejších majitelů největší brněnské
drogerie na České.

299 Kã • kód 8148
ISBN 978-80-279-0277-4 • Titul jiÏ v prodeji

MARIE âTYROKÁ

RÛÏové bludiãky
Knihovnice „Růžového oddělení“ lázeňské knihovny
v malém městě na jihu Čech se všemožně snaží zpříjemnit
pobyt lázeňským hostům, a především klientkám zatraktivnit
pobyt a léčbu tělesných i duševních neduhů. I ony samy při
tom procházejí ozdravným procesem, vedoucím ke zvýšení
sebevědomí, ke schopnosti znovu se přátelit i zamilovat…

349 Kã • kód 5289
ISBN 978-80-279-0272-9 • Titul jiÏ v prodeji

VERONIKA RUBÍNKOVÁ

Samota Christlhof

Stavení Christlhof, nebo také Pohádka na Šumavě,
nechvalně proslulo působením sériového vraha Ivana
Roubala. Vražedné běsnění se v něm prý probudilo právě
tady. Na samotě ho pronásledovaly neznámé hlasy, zde se
také pravděpodobně zbavoval některých svých obětí.
Temná historie místa je však mnohem hlubší…

339 Kã • kód 8127
ISBN 978-80-243-9425-1 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 329 Kã • kód 5296
ISBN 978-80-279-0486-0 • Vyjde v ãervenci 2022

V září 1793 ovládli Francii jakobíni a jejich
téměř roční soupeření o moc s girondisty vyvola-
lo novou vlnu poprav. Pod gilotinou skončilo
téměř dvacet tisíc lidí. Horší dobu k návratu do
rodné země si Hermína de Marigny vybrat ne -
mohla. Na doporučení matčina právníka se vydá-
vá do Paříže, aby zachránila alespoň zbytky
rodinného majetku. Po pěti letech strávených
mimo Francii však přijíždí do země, kterou už
nepoznává, a brzy zjišťuje, že riziko, které pod-
stupuje, je příliš velké…

HANA MARIE KÖRNEROVÁ

Dlouhá cesta

cca 329 Kã • kód 5297
ISBN 978-80-279-0487-7 • Vyjde v srpnu 2022

Po tragických událostech roku 1794 zůstává
Hermína na panství ve východních Čechách.
Věnuje se výchově dětí, vede přiměřený spole-
čenský život. Její sestra Stefanie se s manželem
usazuje v blízkých Heřmanech.
Evropou dál zmítají války, ale jejich dopad na
život v odlehlém koutu země je minimální.
Události se začínají měnit až ve chvíli, kdy
Stefaniin manžel zdědí rodinný majetek a vrací
se s rodinou do Toskánska. Hermína se cítí osa-
mělá – děti odrůstají, manžel se jí vzdaluje
a provinční život je stále nudnější. Francie se
mezitím stává nejmocnější zemí Evropy…

HANA MARIE KÖRNEROVÁ

Císafiská vyhlídka

cca 289 Kã • kód 8150
ISBN 978-80-279-0488-4 • Vyjde v ãervenci 2022

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

Výjimečná kniha o naději, která snese srovná-
ní s díly arnošta Lustiga či Jana Otčenáška.

VùRA FOJTOVÁ

Neviditelná zranûní

319 Kã • kód 5284
ISBN 978-80-279-0269-9 • Titul jiÏ v prodeji

Jedenáctiletá Mája se po úprku z válečného
Sarajeva ocitá se svým dvojčetem Adinem a rodi-
či v České republice. I když zpočátku nechápe,
proč musela svou zem i kamarády opustit, časem
si českou kulturu i komplikovanou češtinu zami-
luje. Ale pocit provinění, že nechala babičku
v okupovaném území, je jí neustále v patách...
Ani Májini rodiče to nemají jednoduché. Přišli
o rodinu, peníze i vlast, ale i v cizí zemi musí
fungovat a postarat se o budoucnost svých dětí.

Příběh čtyřčlenné rodiny, která je nucena najít si
nový domov, přátele a začlenit se do společnosti.

VESNA EVANS

Sametov˘ domov
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HELENA ÎÁKOVÁ

Saudade
Záhadný sešit, který neměl být nikdy nalezen. 
Slunné pláže, vzrušující party, tajemná zákoutí měst i oslnivá
příroda. Lidé, jejichž životní osudy se nenadále protnou.
A všechny spojuje výjimečný pocit, který zažijete jen
v Portugalsku a kterému místní říkají saudade. Pocit, který
nelze přeložit…

399 Kã • kód 5276
ISBN 978-80-279-0036-7 • Titul jiÏ v prodeji

BLANKA HO·KOVÁ

KdyÏ se pfiání neplní

Tereza jako každá mladá žena vstoupila do dospělosti
s mnoha sny, iluzemi a tužbami, jejichž splnění naprosto
přirozeně předpokládala. Potkala úžasného muže a čekala
ji přece skvělá budoucnost. Jenže často není všechno tak,
jak si naplánujeme, a Terezina cesta k vysněnému mimin-
ku je plná překážek a bolesti.

299 Kã • kód 5271
ISBN 978-80-243-9764-1 • Titul jiÏ v prodeji

JITKA LUDVÍKOVÁ

Propast

Propast je strhující příběh tří sester plný lásky, bolesti
a nečekaných zvratů. Každá vede svůj vlastní život, každá
je jiná, od dětství však drží spolu. Věří, že to tak bude
navěky, ale osud před ně postaví těžkou zkoušku. Sestry
zjišťují, že existuje jen jediná cesta, jak všechno dát zase
dohromady… A tou je pomsta.

349 Kã • kód 5270
ISBN 978-80-243-9425-1 • Titul jiÏ v prodeji
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cca 399 Kã • kód 5303
ISBN 978-80-279-0489-1 • Vyjde v záfií 2022

Před dvanácti lety zasáhla maturitní ročník střed-
ní školy v Long Acre tragédie. Tu osudnou noc
přežila jen hrstka studentů, kterou média nazvala
Ti, kteří přežili.
Liv Ariasovou nikdy nenapadlo, že by se do
Long Acre ještě někdy vrátila – dokud ji a ostatní
přeživší nepřivede zpátky do městečka dokument
o oné osudné tragédii. Její stará láska Finn
Dorsey je najednou mnohem blíž a pořád je to
k sobě neskutečně přitahuje. Když spalující poli-
bek znovu zažehne dávný plamen, Liv si uvědo-
mí, že tenhle obhroublý policista je možná přes-
ně to, co potřebuje…

RONI LOREN

Ten první

cca 399 Kã • kód 5305
ISBN 978-80-279-0490-7 • Vyjde v listopadu 2022

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

LESLEY PEARSE

UÏ nikdy mû nespatfií‰



cca 299 Kã • kód 5298
ISBN 978-80-279-0491-4
Vyjde v ãervenci 2022

Slíbily si, že jejich přátelství přetrvá až
do smrti. Nečekaly, že se to stane tak
brzy, navíc že je ještě předtím rozdělí
sám život. Štěpánčinou realitou, kterou
se ze všech sil snaží mít pod kontrolou,
tak otřese nejen zpráva o tom, že jednu
ze svých nejbližších osob už nikdy
nespatří, ale také nečekané dědictví.
K jeho přijetí však vede jeden nepřeko-
natelný krok: odpuštění. Lze zapome-
nout na zradu, která jí rozklížila rodinu?
A co když problémy s manželem i dětmi
mají ve skutečnosti kořeny jinde a Zu se
na poslední chvíli pokusí svou chybu
napravit?

nový román autorky bestselleru
nEMuSíš!

DAGMAR DIGMA âECHOVÁ

Co kdyÏ Ïádné zítra
nebude?

Doporuãujeme

ROMÁNY PRO ÎENY 48 ROMÁNY PRO ÎENY 49

cca 289 Kã • kód 5302
ISBN 978-80-279-0492-1 • Vyjde v záfií 2022

Fotografka Melanie se v manželství s Jardou
nudí. Jardovi, odborníku na vývoj nových far-
maceutik, nabídli prestižní práci hostujícího
profesora na univerzitě v Bordeaux. Dostali
k užívání krásný domek ve vesnici nedaleko
města, ale Melanie tam nemá na práci nic jiného
než se starat o dům a sekat trávník. Ještě před-
tím, než s manželem odešli do Francie, pracova-
la pro prestižní kulturní časopis, takže se jako
žena v domácnosti necítí zrovna nejlépe.
Vše se změní ve chvíli, kdy se seznámí
s Céline. Má to ale drobný háček…

ALENA JAKOUBKOVÁ

Co oãi nevidí,
to manÏela nebolí

cca 289 Kã • kód 5304
ISBN 978-80-279-0493-8 • Vyjde v listopadu 2022

Lada i její manžel Luděk pracují jako lékaři ve
venkovské nemocnici. Seznámili se už během
studií, hned po promoci se vzali, vychovávají
dvě děti. Jejich manželství poklidně plyne
a Ladě připadá, že to tak bude napořád.
Jenže jednoho dne nastoupí do nemocnice 
nová lékařka Olga, jejímuž půvabu Luděk brzy
podlehne. Navíc Ladě její sedmnáctiletá dcera
sdělí, že je těhotná. To už je na Ladu opravdu
příliš. Nyní se musí rozhodnout, zda její man-
želství stojí za to, aby o ně bojovala…

ALENA JAKOUBKOVÁ

Po bitvû je kaÏd˘
manÏel generál
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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

� eBUX.cz

� KNIHCENTRUM.cz

� Martinus.cz 

� Martinus.sk

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

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

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

e-mail: moba@mobaknihy.cz

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

www.instagram.com/mobaknihy

INFORMACE

Nakladatelství MOBA nabízí svým čtenářům významné básnické sbírky
z vrcholného tvůrčího období JANA SKÁCELA, zřejmě nejznámějšího
moravského básníka, držitele mnoha prestižních literárních cen, od jehož
narození uplynulo 7. února 2022 sto let. Jeho básně, z nichž mnohé byly
zhudebněny a takřka zlidověly, nepřestávají ani po mnoha letech 
fascinovat svou hloubkou, krásou a nadčasovostí nové generace čtenářů.

JAN SKÁCEL
Nadûje 
s bukov˘mi kfiídly
259 Kã • kód 8141

JAN SKÁCEL
Uspávanky (audiokniha)
249 Kã • kód CD 10

Tituly jiÏ v prodeji

JAN SKÁCEL
Dávné proso
229 Kã • kód 8122

JAN SKÁCEL
Odlévání 
do ztraceného vosku
239 Kã • kód 8135

Tituly jiÏ v prodeji


