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319 Kã • kód 7324
ISBN 978-80-243-9175-5
Titul jiÏ v prodeji

Častolov z Frýdlantu, který se honosí erbem
Ronovců, přijde za nevyjasněných okolností
o manželku Anežku, kterou najdou mrtvou pod
skálou, na níž se jeho hrad tyčí nad krajinou jako
orlí hnízdo. Její smrt uzavře královský popravce
jako nešťastnou nehodu, jenže záhy poté je zabit
i on. O tom, že nejnevděčnějším úkolem je pomá-
hat příbuzným, se přesvědčí Oldřich z Chlumu,
když své ženě Ludmile slíbí celou záležitost
vyšetřit. Jakmile se pustí do pátrání, začnou mys-
teriózními způsoby umírat další lidé a vše se točí
kolem soutěsky zvané Peklo. Co je ovšem nejhor-
ší, nikdo z případných podezřelých ty vraždy spá-
chat nemohl, a tak nakonec nastupuje církev,
neboť ďáblova stopa je nepopiratelná.

Napínav˘ pfiípad královského prokurátora

âESK¯ BESTSELLER

Doporuãujeme

VLASTIMIL VONDRU·KA
Pomsta bílého
jednoroÏce

429 Kã • kód 8124
ISBN 978-80-243-9190-8
Titul jiÏ v prodeji

Vztah mezi Avou Fisherovou a její matkou Ilse
nikdy nebyl bezproblémový. Ve vzduchu viselo
příliš mnoho otázek. Kdo je Avin otec? 
Co dělala Ilse za války? Proč svou jedinou
dceru nechala v posledním válečném roce
v německém sirotčinci? Nyní ale z Německa
dorazily Ilsiny ostatky a s nimi i složka
neodesla ných dopisů adresovaných neznámé
ženě: Renate Bauerové, přítelkyni z dětství.
Matčiny dopisy odhalují temnou minulost a Ava
se noří do šokujícího příběhu ženy, kterou nikdy 
doopravdy neznala.

Strhující pfiíbûh pfiátelství a zrady

SVùTOV¯ BESTSELLER
JENNIFER CODY EPSTEIN
¤í‰e divÛ

Tato kniha vypráví pÛsobiv˘ pfiíbûh z nacistického Nûmecka, západní
Evropy ‰edesát˘ch let a souãasné Ameriky. Naleznete v ní dûjiny
stra‰n˘ch zloãinÛ i poutavé rozjímání nad Ïenstvím, nástrahami války
a otázkou, jak daleko lze zajít a nezpronevûfiit se sám sobû…

Rodinná pouta b˘vají opravdu kfiehká a tento román dokazuje, jak
zásadní je mluvit pravdu, zÛstat upfiímn˘ a stavût se k minulosti ãelem.
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399 Kã • kód 4548
ISBN 978-80-243-9191-5
Titul jiÏ v prodeji

Když bylo Antemu Valdemaru Roosovi dvanáct
let, spáchal jeho otec sebevraždu. Valdemar od
té doby vytrvale volil v sázkové kanceláři stej-
nou kombinaci čísel. Nyní už je mu téměř šede-
sát a moudrá slova, která praví, že „trpělivost
růže přináší“, se ukazují být pravdivá: Roos
vyhraje dva miliony. Aniž by něco řekl rodině,
podá v práci výpověď a koupí si malý domek
v lese. Místo, kde může být sám sebou. 
Jednoho dne ale zmizí a po jeho stopách se
musí vydat inspektor Gunnar Barbarotti…

Extral iga severské krimi

SVùTOV¯ BESTSELLER

Tituly jiÏ v prodeji

HÅKAN NESSER
Druh˘ Ïivot pana Roose

cca 369 Kã • kód 4556
ISBN 978-80-243-9207-3
Vyjde v ãervenci 2020

Je jaro, píše se rok 1943. V Reykjavíku vládne
napjatá atmosféra – Island obsadili
Američané. V této neklidné době je v centru
města, nedaleko hospody hojně navštěvované
vojáky, surově ubodán muž. Komisař Flóvent
a jeho kanadský kolega Thorson od vojenské
policie zahajují vyšetřování. Flóvent se záro-
veň zabývá druhým případem: na pláž v záli-
vu u Nauthólsvíku vyplavilo moře mrtvolu.
Souvisejí obě úmrtí s válečnými událostmi?
Oba vyšetřovatelé se při snaze najít pachatele
ocitají záhy na velmi tenkém ledě…

Mrazivé napûtí na kaÏdé stránce

SEVERSKÉ KR IMI

Doporuãujeme

ARNALDUR INDRIÐASON
Stíny noci
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cca 359 Kã • kód 4549
ISBN 978-80-243-9192-2
Vyjde v srpnu 2020

Když teroristé za pomoci dronu způsobí pád
letadla, které se zřítí na jedno z nejrušnějších
londýnských obchodních center, rozběhne se
řetězec událostí, které zasáhnou jak viníky, 
tak i nevinné.
Detektiv Max Wolfe z policejní centrály ve
West Endu se náhle ocitá uprostřed zásadního
konfliktu: proti sobě totiž stojí teroristická jed-
notka, jež se moc dobře vyzná v moderních
technologiích, a pomstychtivý vrah citující
bibli, který si říká Zlý Mojžíš.
A když se k tomu zničehonic objeví Maxova
bývalá manželka a začne usilovat o opatrovnic-
tví jejich dcery Scout, musí se detektiv komisař
Wolfe pustit do největší bitvy svého života…

Detektivka jen pro silné nervy

SVùTOV¯ BESTSELLER

Tituly jiÏ v prodeji

TONY PARSONS
Dívka v ohni

cca 349 Kã • kód 4559
ISBN 978-80-243-9208-0
Vyjde v záfií 2020

Dvanáct měsíců, dvanáct na první pohled na sobě
nezávislých příběhů. Všechny ovšem spojuje
počáteční tragédie – zmizení dvou malých dívek
Sofie a Aljony. Jednotlivé lidské osudy se tenký-
mi nitkami začnou propojovat a vytvářet tak
mozaiku utrpení, degradace, problémů identity
a rasismu. V divoké a nespoutané přírodě
Kamčatky se dvě dívenky lehce ztratí a během
pátrání vyplouvá na povrch řada ran, které si
tento kraj s sebou nese z historie a vyvolává
v některých postavách nostalgii po padlém sovět-
ském režimu. Dějem se vine nedůvěřivost vůči
původním obyvatelům a novým přistěhovalcům
a nespravedlnost dvojího metru, kterého se tito
lidé dočkají od autorit i sousedů.

Strhující drama ze samého konce svûta

KRIMITHRILLER
JULIA PHILLIPS
Mizející zemû

„Vzdálen˘ a bezútû‰n˘ svût Kamãatky, dokonalé zobrazení místní komunity,
skvûle vykreslené Ïenské postavy. Napûtí od první do poslední stránky.“

The New York Times

„Tato kniha má v‰e. Je to do detailÛ promy‰len˘ thriller, kter˘ je navíc pln˘
emocí.“ Cosmopolitan

„V‰udypfiítomn˘ strach i bravurní popis kaÏdodenního Ïivota v odlehl˘ch
konãinách tundry. Dokonalé.“ The Guardian

„Kniha, kterou si musíte pfieãíst!“ BookBrowse
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319 Kã • kód 5258
ISBN 978-80-243-9185-4
Titul jiÏ v prodeji

Čtyři druhy soli. Sůl moře. Sůl slz. Sůl potu.
Sůl původu světa...
Na to myslela Claire, zatímco se taxík prodíral
pařížskou dopravní špičkou. Toto léto bylo jiné
než předešlé roky. Bylo žhavější, vytrvalejší. Clair
pozorovala ženy v ulicích. Kolik tajemství zaml-
čuje každá z nich? Kolik milenců, kolik nevypla-
kaných slz? Kolik nevy slovených, neuskutečně-
ných nápadů? Co je zapotřebí, aby se ty ženy
změnily? Aby už nic nebylo stejné jako dřív…

V pÛsobivém prostfiedí bretaÀského pobfieÏí
nechává autorka bestsellerÛ Nina George
dvû Ïeny znovu objevit samy sebe, jejich
pfiání, sny, smyslnost a touhu.

Román, kter˘ nahlíÏí lidem do du‰í

SVùTOV¯ BESTSELLER
NINA GEORGE
Krása noci

BESTSELLER

Bývalý reportér Henri zachrání život děvčátku, sám ale při
tom utrpí vážná zranění. V kómatu se mu jako kniha snů 
promítá celý život – rodná Bretaň, výpravy na moře, život
v Paříži, nenaplněná láska k nakladatelce Eddie… A také
obrovská touha poznat konečně svého syna, mimořádně 
inteligentního třináctiletého Sama…

299 Kã • kód 5211
ISBN 978-80-243-7464-2 • Titul jiÏ v prodeji

NINA GEORGE
Kniha snÛ

ALICE BROADWAY

INK
Tajemství kÛÏe
299 Kã • kód 8099
ISBN 978-80-243-8085-8

INK
Jiskra
299 Kã • kód 8107
ISBN 978-80-243-8330-9

Tituly jiÏ v prodeji

299 Kã • kód 8116
ISBN 978-80-243-9186-1
Titul jiÏ v prodeji

Tajemství kůže Leoře ukázalo, že všechno
není tak, jak se na první pohled zdá.
Jiskra ji naučila, že každá mince má dvě 
strany.
Ale teď už má Leora životních lekcí dost –
chce napsat vlastní příběh.

Ve výbušném finále této jedinečné románové
řady se Leora bude muset poprat se svou
minulostí i budoucností – a přijít na to, že to
nejspíš nebude jednoduché.

Pfiíbûh pln˘ tajemství i touhy vydat se svou vlastní cestou

SVùTOV¯ BESTSELLER
ALICE BROADWAY
INK
Jizva
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BESTSELLER

Paříž byla na počátku 20. století magickým místem. Nad Seinou se
vznášel chladný opar, ulice voněly čerstvým pečivem a horkou
čokoládou a v zapadlých uličkách se scházeli milenci. Tehdejší spo-
lečnost však také měla svá pravidla – a Guillaume du Frère se roz-
hodl je porušit...

299 Kã • kód 5219
ISBN 978-80-243-7630-1 • Titul jiÏ v prodeji

LAURA MADELEINE
Kde rostou 
divoké tfie‰nû

První světová válka je u konce, ale osmnáctiletá
Emeline Vaneová, zchudlá dědička z chladných
anglických mokřadů, stíhaná vzpomínkami na
všechny, jež ztratila, klid stále nenachází. V jednu
chvíli, kdy už to vypadá, že se její život nadobro
ocitá v temné uličce, nasedne na vlak a odjede do
malého přímořského městečka na jihu Francie, do
kraje barev a vůní, do kraje slunce, koření, pome-
rančů a lahodného jídla plného divokých chutí. Po
příjezdu se usadí u místní kuchařky a jejího dvaceti-
letého syna a postupně se nechává pohltit nejen
tajemstvím jižanské kuchyně, ale i vášně.

Cesta do kraje barev a vÛní

SVùTOV¯ BESTSELLER

LAURA MADELEINE
Cukráfiova dcera

329 Kã • kód 5261
ISBN 978-80-243-9210-3
Titul jiÏ v prodeji

cca 299 Kã • kód 5260
ISBN 978-80-243-9209-7
Vyjde v ãervenci 2020

Na příkaz svého šéfa se mladá designérka Lexie
vydává na sever Irska, aby se ujala renovace sídla
Dunmor Castle. Panská usedlost a její okolí jí
však připadají důvěrně známé, i když si nevzpo-
míná, že by se tady už někdy ocitla. Lexie, která
vyrůstala jako sirotek, se již dlouhou dobu snaží
dozvědět něco o své minulosti. Jenže místo objas-
nění přicházejí noční můry. Pomoc najde překva-
pivě tam, kde by ji čekala nejméně, totiž u největ-
šího konkurenta svého šéfa. Podaří se jí odhalit
dávné tajemství? A najde nakonec útěchu a klid?
Nový román jedné z nejúspěšnějších a nejoblí-
benějších autorek, jejíž knihy byly přeloženy 
již do patnácti jazyků a umístily se na předních
místech žebříčků bestsellerů.

Minulost znovu oÏívá…

SVùTOV¯ BESTSELLER
KATHRYN TAYLOR
Stopy minulosti
Dunmor Castle

KATHRYN TAYLOR
Léto divok˘ch
kvûtin
319 Kã • kód 5234
ISBN 978-80-243-8315-6

KATHRYN TAYLOR
Pfiíbûh srdce
299 Kã • kód 5240
ISBN 978-80-243-8626-3

Tituly jiÏ v prodeji
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HISTORICK¯ ROMÁN
JI¤Í DOBRYLOVSK¯
TvÛrce ãesk˘ch mofií

Naše země sice žádné moře nemá, ale kdo navštíví
Třeboňsko, může si jako v nějakém přímořském kraji
připadat. Za tuto romantickou krajinu vděčíme řadě 
velikánů, kteří v průběhu staletí kdysi zanedbaný kout
Čech přetvářeli do současné podoby. Nejvýznamnějším
z nich byl Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, regent 
mocného rožmberského rodu a budovatel největších 
rybničních kolosů nejen u nás, nýbrž v celém světě. 
Že byl geniálním stavitelem, ví skoro každý, méně se už
ví, že byl též geniálním hospodářem a podnikatelem, 
kterého bychom mohli bez přehánění nazvat předchůd-
cem Tomáše Bati… 

cca 289 Kã • kód 7328
ISBN 978-80-243-9422-0
Pfiipravujeme

MIMO EDICE
MIRIAM THUN-HOHENSTEIN
Tajemství osudu

Skutečný příběh muže, kterému šlechtický
původ štěstí nepřinesl, a jeho vnučky, která
ho celý život hledala.
Kniha napsaná podle skutečných událostí líčí život tří
generací jedné rodiny, na jejímž životě se dramaticky
podepsalo divoké dvacáté století. Příběh začíná kolem
roku 1920 vyprávěním důstojníka Erweina von Thun-
Hohenstein a pokračuje až do současnosti osudy jeho
dětí a dědiců. Někdy stačí jediná lež k tomu, aby
zásadně změnila běh věcí a ovlivnila život několika
generací...

cca 269 Kã • kód 8126
ISBN 978-80-243-9421-3
Vyjde v ãervenci 2020

Doporuãujeme

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 spoko-
jené dětství  v Paříži. Život ji však postaví před
první těžkou zkoušku,  když v raném věku
oslepne. Tehdy ještě netuší, že má před sebou
další, mnohem obtížnější zkoušky. Němci obsa-
zují Paříž a Marie s otcem jsou nuceni uprch-
nout, musejí opustit své dosavadní jistoty
a vydat se za nejasnou vidinou bezpečného úto-
čiště. Je ale možné najít takové místo v rozbou-
řené Evropě? Zvláště když s sebou Mariin otec
nese nebezpečné tajemství?
V německé hornické kolonii vyrůstá sirotek
Werner, toužící po jiném osudu, než jaký mu
byl předurčen. Chce přijít na kloub všem záha-
dám, které jej obklopují, fascinuje ho věda,
technika. Jeho přirozený talent a samozřejmost,
s níž je schopen opravit každé rádio, nezůstanou
nepovšimnuty. Zajistí mu místo na elitní vojen-
ské akademii pro Hitlerjugend – stane se z něj
specialista na odhalování odbojových aktivit.
Werner, který si je stále více vědom nelidských
důsledků své inteligence, se nakonec při pátrání
po odbojářích dostává i do Saint-Malo.
Blíží se chvíle osudového setkání...

Velkolep˘ román od drÏitele Pulitzerovy ceny

ROMÁN
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HISTORICK¯ ROMÁN
SO≈A SIROTKOVÁ
U dvora fiímského
krále Josefa

Vilemína se po svatbě s Fabianem, nemanželským synem
knížete Lobkowicze, obává, že se její někdejší přítel
z dětství změnil. Zatímco ona dospívala v téměř idylic-
kém prostředí venkovského zámku, stal se Fabian členem
dvora mladého římského krále Josefa. Josef, syn 
rakouského císaře Leopolda I., v ničem nepřipomíná
svého nudného nábožensky založeného otce. Je smyslný
a vášnivý, hlavně však chce vládnout jinak než jeho otec.
Vilemína je nejistá ohledně vstupu ke dvoru, a navíc ji
zahanbuje, že svatba se svůdným Fabianem je pouhým
důsledkem kdysi podepsané smlouvy.

cca 349 Kã • kód 7326
ISBN 978-80-243-9423-7
Vyjde v listopadu 2020

HISTORICKÉ KR IMI
JAN BAUER
Na stranû ãeského krále

Teď už bývalý rychtář Nového Města pražského Jakub
Protiva se vrátil na svou rodnou tvrz Protivec
u Prachatic, aby tu hospodařil místo zemřelého bratra.
Poklidný venkovský život naruší příjezd královského
podkomořího Zikmunda Hulera, který Jakuba žádá,
aby zachránil českého krále Václava IV., jehož zajal
a kamsi unesl jeho mladší bratr uherský král Zikmund
Lucemburský. O několik let později je Jakub Protiva
zástupcem královského sudího. Král Václav IV. 
se dozvídá, že kdosi zašantročil peníze, kterými splatil
svůj dluh vůči slezským vévodům. Žádá proto po
Jakubovi, aby vyšetřil, kdo se tohoto zločinu dopustil.

cca 379 Kã • kód 7329
ISBN 978-80-243-9424-4
Vyjde v srpnu 2020

ROMÁN
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. Temné legendy, které tento statek obestíra-
jí, hovoří o čarodějnici, která stavení proklela. Kletba
dožene každého, kdo dům vlastní. Po stopách čaroděj-
nice se vydává Julius von Živný, syn první poštmistro-
vé v Čachrově a levoboček rakouského rytíře. 
Ale každá legenda začíná tam, kde končí pravda…

Kniha, kterou budete číst doslova jedním dechem.

cca 319 Kã • kód 8127
ISBN 978-80-243-9425-1
Vyjde v ãervenci 2020

âESKÁ DETEKT IVKA
NAëA HORÁKOVÁ
Fale‰ná koãiãka

Nevěra, mladé dívky a movití pánové, to vše spojuje
tři detektivní příběhy odehrávající se v Brně. 
Mrazivý dech Johany začíná bizarní smrtí protřelého
právníka. A co s ní mají společného pověst o Ledové
Johaně, oblíbený míchaný nápoj a krásná Marcela,
návrhářka luxusního prádla, musí vypátrat nadporučík
Adam Vonka. Falešná kočička dá odpověď na to, 
proč byla zavražděna účetní mezi policisty oblíbené
restaurace a proč i policisté mohou mít máslo na hlavě
a tajit své hříchy. Ve Zlatém mámení policisté řeší smrt
majitele realit, zavražděného den před vlastní svatbou. 

cca 289 Kã • kód 4562
ISBN 978-80-243-9426-8
Vyjde v ãervenci 2020



âESKÁ DETEKT IVKA
JAROSLAV KUËÁK
I vrazi mají své dny

Soukromý detektiv Karel Schwarz se svou úžasnou
družkou Marií zažijí pokračování starého příběhu. 
Co před Karlem Marie celé ty roky úzkostlivě tajila?
Proč absolvovala výcvik u tajných služeb v emigraci
za oceánem? Jaká je souvislost mezi mrtvým prodava-
čem ze stánku se suvenýry, dvěma důchodci, shozený-
mi z kostelní věže a upovídanou jeptiškou? Měli něco
společného s dávným příběhem, na který Marie
nemoh la nikdy zapomenout? To jsou jen některé otáz-
ky, na něž se čtenář dozví odpověď v nové knize oblí-
beného českého autora.

cca 269 Kã • kód 4555
ISBN 978-80-243-9206-6
Vyjde v ãervenci 2020

âESKÁ DETEKT IVKA
STANISLAV âE·KA
Oprávnûná vraÏda

Příběh inspirovaný skutečným případem 
brněnské mordparty.
Kolegové z firmy postrádají svého spolupracovníka.
Podle manželčina tvrzení by však měl být na služební
cestě. Když náhodný kolemjdoucí objeví po téměř
dvou týdnech rozkládající se tělo zmizelého muže, pří-
padu se ujímají kriminalisté z brněnské mordparty. 
Při svém pátrání odkrývají poněkud bizarní pozadí
vraždy zmizelého muže. A musí si klást otázky, kdy je
vražda ještě oprávněným prostředkem obrany, a kdy už
krutým a vypočítavým zločinem…

cca 269 Kã • kód 4558
ISBN 978-80-243-9213-4
Vyjde v ãervenci 2020
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âESK¯ BESTSELLER
HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Hlas kukaãky

Tajemství, o němž se i v nejužším rodinném kruhu jen
šeptá.
Začalo to už v dětství jako pouhá zvědavost, ale tehdy
Kristýně na otázky nikdo neodpověděl. Až na prahu
dospělosti nedopatřením vyslechne rozhovor, jehož
obsah si nedovede představit ani v nejhorším snu.
Zná vůbec své nejbližší?

Silný, strhující příběh podle skutečných událostí

299 Kã • kód 5226
ISBN 978-80-243-8076-6
Titul jiÏ v prodeji

âESK¯ BESTSELLER
HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Hefimánkové údolí

Sedmnáctiletá Anna přijíždí krátce po druhé světové
válce do Československa, do země, kterou zná jen
z vyprávění, ale která je v jejích představách zemí
zaslíbenou. Česky neumí a příbuzné zná jen z fotogra-
fií, přesto doufá, že u nich najde druhý domov.
Všechno je však jinak. Ze dne na den se ocitá v nád-
herné, ale vylidněné krajině Českého středohoří a záhy
ji provdají za muže, o kterém vůbec nic neví.
Anna se však ani navzdory nesnázím, které ji téměř
denně provázejí, nevzdává. A hru zvanou život, jejíž
scénář psal původně někdo úplně jiný, dokáže vyhrát.

289 Kã • kód 5245
ISBN 978-80-243-8490-0
Titul jiÏ v prodeji



cca 449 Kã • kód 4553
ISBN 978-80-243-9202-8
Vyjde v ãervenci 2020

Z irácké banky zmizelo několik miliard dolarů.
Novinář Luca Terracini je ochotný riskovat coko-
liv, aby přišel na to, kde všechny ty peníze skon-
čily. Jeho irácko-americký původ mu navíc umož-
ňuje snadněji pronikat do temných zákoutí války.
Pak ho ale silně zasáhne smrt jeho milované
Nicoly, která zahyne při bombovém útoku. Od té
chvíle už nemá co ztratit. Při pátrání po ztrace-
ných penězích se Luca setká se zástupkyní OSN
Danielou Garnerovou. Zdá se, že Daniela ví
o velké loupeži víc než kdokoliv jiný. Navíc je
opravdu cenným kontaktem, zvláště v Bagdádu,
kde nebezpečí exploze číhá na každém kontrol-
ním stanovišti. Stejně nebezpečné je i Lucovo
vyšetřování. A jeho aktivity vyvolávají ozvěnu po
celém světě...

Jasná volba pro milovníky dobr˘ch thrillerÛ

SVùTOV¯ BESTSELLER

Doporuãujeme

MICHAEL ROBOTHAM
Vraky

18 19

âESKÁ DETEKT IVKA
VIKTOR LABSK¯
Jen dedukce nestaãí

Detektivní příběh s prvky thrilleru i psychologického
dramatu se odehrává v současné Americe, přesně
v roce 2012 a 2018.
Obamaland a Trumpland. Tak je nazývají přímí účast-
níci. Jedna země, dvě naprosto rozdílné doby.
Kontrast nemůže být markantnější jak pro návštěvníky,
tak pro samotné Američany.
Nález dvou neúplných koster v mokřadu u Lake Placid
však nemá s politikou pranic společného. Dramatické
vyšetřování, v němž půjde o život, tedy může začít…

cca 299 Kã • kód 4560
ISBN 978-80-243-9427-5
Vyjde v listopadu 2020

âESKÁ DETEKT IVKA
ARTUR JANOU·EK
Sochafi

Mezi paneláky na periferii města se jedné noci zjeví
socha ženy. Září do tmy a kolem stojí lahve alkoholu
jako při vernisáži. Ukáže se, že jde o zavražděnou pro-
fesorku umění, kterou vrah stylizoval do podoby umě-
leckého díla. Důkazy jasně ukazují na studenta, jenž je
obviněn, že se šíleným způsobem pomstil za neúspěch
při státní zkoušce. „Nikoho jsem nezabil!“ brání se
zoufalý student. Jenže všechno na něj sedí dokonale.
Až příliš dokonale. 
A právě to kriminalistu Daniela Krafta znepokojuje…

cca 299 Kã • kód 4561
ISBN 978-80-243-9428-2
Vyjde v srpnu 2020



cca 349 Kã • kód 8128
ISBN 978-80-243-9431-2
Vyjde v srpnu 2020

Pokud jde o slasti a strasti doby, kdy se člověk
stává opravdu dospělým, novinářka a bývalá
autorka sloupku o randění v Sunday Times
Dolly Alderton viděla a vyzkoušela všechno. 
Ve svých memoárech živě vypráví o tom, jak se
zamilovala, jak bojovala se sabotováním sebe
sama, jak hledala práci, jak uspořádala naprosté
fiasko v podobě večírku na téma Rod Stewart,
jak se opila, jak se s ní rozcházeli, jak si uvědo-
mila, že Ivan z krámku na rohu je jediný muž,
na kterého se kdy bude moct spolehnout, a jak
zjistila, že kamarádi tu pro vás budou pořád,
i po divokém nočním tahu. Je to kniha o špat-
ných rande, dobrých přátelích a – to přede-
vším – o tom, že nepotřebujete nikoho dalšího
než sebe sama.

Trefné, vtipné, dojemné!

SVùTOV¯ BESTSELLER
DOLLY ALDERTON
V‰e, co vím o lásce

cca 359 Kã • kód 4564
ISBN 978-80-243-9430-5
Vyjde v srpnu 2020

Před osmi lety byl Joseph King za vraždu své
ženy odsouzen na doživotí. Podle místní policie
to byl „padlý“ amiš a známý uživatel drog se
vznětlivou povahou. Teď King utekl z vězení
a míří do městečka Painters Mill. Novinky
o uprchlém vrahovi se šíří jako požár a v týmu
policejní náčelnice Kate Burkholderové panuje
nervozita. Když se King v městečku ukáže
s pistolí a z domu jejich amišského strýce unese
svých pět dětí, noční můra se stane skutečností.
Kate má o děti strach, a tak se vrhne do akce,
jenže v průběhu zběsilého pátrání po vrahovi
sama padne do jeho spárů. King ji ale propustí
nezraněnou a požádá ji, aby dokázala jeho nevi-
nu. A tak se Kate začne pídit po pravdě.

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

SVùTOV¯ BESTSELLER

Tituly jiÏ v prodeji

LINDA CASTILLO
Temná cesta

20 21

V‰e, co vím o lásce je trefná, neskuteãnû vtipná a nûkdy dojemná kniha
o dospívání, stárnutí a o v‰ech druzích lásky, které ãlovûk cestou potká.

Skvûlá kniha, jíÏ nechybí dÛvtip a vhled, srdce ani vtip. V pÛsobivé prvoti-
nû Dolly Alderton se proplétají její vlastní historky, satirické postfiehy, celá
fiada seznamÛ, receptÛ a jin˘ch popiskÛ, které nûco fieknou kaÏdé Ïenû –
a budete se u toho smát, aÏ se budete za bfiicho popadat. Svûtov˘ best-
seller V‰e, co vím o lásce je o strastech rané dospûlosti i se v‰í její u‰mud-
lanou, ale slibnou nejistotou.
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HISTORICK¯ ROMÁN
MARTIN NESMùRÁK
V obleÏení

Poblíž hradu Landštejna dojde k zákeřnému přepadení
kupecké karavany. Vzápětí jsou vyrabovány a vypále-
ny dva hospodářské dvorce, pokusu o náhlý přepad
neujde ani hrad sám. Zaskočená posádka musí hledat
účinnou strategii obrany proti nezvykle početné bandě
neznámých ozbrojenců. Přibývá obětí i nezodpověze-
ných otázek. Kdo jsou cizí nájezdníci? Odkud přišli?
A pokud je někdo najal, kdo to byl a proč to udělal?
Podaří se landštejnským vojákům pochytat nebezpečné
záškodníky poschovávané v okolních lesích, odvrátit
jejich útoky, a nakonec je definitivně zneškodnit?

cca 349 Kã • kód 7331
ISBN 978-80-243-9432-9
Vyjde v srpnu 2020

HISTORICK¯ ROMÁN
RICHARD DOSTÁL
Královi rytífii

Román z počátku čtrnáctého století se odehrává za vlády
krále Václava II. Popisuje jeho cestu, která pozvedla
České království a udělala z něj politickou velmoc.
Václav získává polskou korunu a brzy nato i uherskou.
Zároveň však chápe, že střet s Římskou říší je nevyhnu-
telný. Ve hře je i stará zášť k habsburské dynastii, která
kdysi zničila jeho otce Přemysla Otakara. Když konečně
ke střetu dojde a království je napadeno ze tří stran sou-
časně, vlivem politických her ztrácí veškeré spojence.
Přesto se mu podaří útok odrazit…

cca 279 Kã • kód 7330
ISBN 978-80-243-9433-6
Vyjde v fiíjnu 2020

ROMÁN
JI¤Í HANIBAL
Nebezpeãné kfiiÏovatky

Nový román známého českého autora začíná propuště-
ním pětapadesátiletého profesora matematiky Bedřicha
Kasala z vězení, kde strávil deset let života za zabití
milence své ženy a svého přítele Matěje Kubíka. Po
návratu z vězení ho čeká několik problémů, musí
urgentně vyřešit bydlení a najít si práci. Obojí se mu
podaří vyřešit, ale zaplete se i s pomocí svého bývalé-
ho spoluvězně do party, která vozí falešné lihoviny
a cigarety. Po smrti svého společníka prchá do Paříže,
kde hledá svoji dávnou lásku. Shodou náhod se později
dostává až do Andalusie…

cca 299 Kã • kód 8129
ISBN 978-80-243-9434-3
Vyjde v srpnu 2020

ROMÁN
DAGMAR DIGMA âECHOVÁ
Nemusí‰!

Ty dvě snad nemohou být rozdílnější, a přesto je něco
spojuje. Kateřina ví, že by po dvaceti letech manželství
měla ten plíživý pocit prázdnoty už kvůli dětem igno-
rovat a nějak tu druhou půlku života doklepat. Nemůže
přece riskovat vše kvůli zapovězeným touhám a potře-
bě cítit, že skutečně žije. Marie rozhodně hodlá dokon-
čit studia a splatit morální dluh rodičům. Přestože ví,
že tak ztratí víc než jen pár let svého mládí. Obě ženy
bojují se zakořeněným pocitem zodpovědnosti za
ostatní i očekáváním okolí. Je sobecké chtít naslouchat
vlastnímu srdci? Co když samy sebe můžou najít jen
mimo zajeté koleje?

cca 329 Kã • kód 5262
ISBN 978-80-243-9435-0
Vyjde v srpnu 2020
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HISTORICK¯ ROMÁN
JAN BAUER
Zamilované královny

Adléta Míšeňská z lásky zachraňuje vyhnance z Čech,
prince Přemysla. Jenže když se tento princ po mnoha
dobrodružných zvratech stane jako Přemysl Otakar I.
českým králem, čeká ji ten nejsmutnější osud. Manžel
dává přednost uherské princezně Konstancii a oběta-
vou Adlétu zapudí. Vztah Elišky Přemyslovny a jejího
manžela rytířského krále Jana Lucemburského je velmi
bouřlivý, navíc Eliška musí čelit intrikám své nevlastní
matky královny vdovy Elišky Rejčky. Naštěstí má 
po svém boku oddaného a statečného přítele Viléma
Zajíce z Valdeka.

cca 379 Kã • kód 7327
ISBN 978-80-243-9436-7
Vyjde v listopadu 2020

ROMÁN
ALENA JAKOUBKOVÁ
Pfii‰la tfietí blond˘na

Na malém městě, jako jsou Vlčice, ví skoro každý, kde
se co šustne, ale sestry, dvojčata Klára a Gábina, to vědí
do puntíku. A strašně rády do všeho strkají nos, což neli-
bě nese soukromé očko David Holzman, který si v neda-
lekém okresním městě založil výnosnou detektivní kan-
celář.
Všetečné sestry tentokrát znepokojí záhadná blondýna,
která se jednoho dne objeví ve Vlčicích. Je jí okolo třicít-
ky, nastěhuje se do staré, dávno opuštěné chaty u rybníka
a pokouší zdejší mužské. Odkud se tu najednou vzala?
A podaří se konečně usvědčit starostku z krádeže peněz?

cca 269 Kã • kód 4567
ISBN 978-80-243-9437-4
Vyjde v srpnu 2020

âESKÁ DETEKT IVKA
ROMAN CÍLEK
Jedenáct
smrteln˘ch hfiíchÛ

Zní to sice cynicky, ale pravda zůstávala pravdou: 
mrtvému to slušelo. Uzel tmavomodré kravaty přesně
zapadal do límce světlé košile, sako bylo zapnuté, 
kalhoty společenského obleku měly správnou délku
a od polobotek je dělila barevně sladěná ponožka. 
Jen onen nepříliš krvácející otvor v pravé části čela
působil rušivě. 
Úryvek z titulní povídky znovu naznačuje autorovy 
již mnohokrát prokázané přednosti: neotřelé téma, živý
jazyk, pozoruhodné prostředí. A především schopnost
udržet čtenáře v napětí.

cca 259 Kã • kód 4565
ISBN 978-80-243-9438-1
Vyjde v srpnu 2020

âESKÁ DETEKT IVKA
VERONIKA âERNUCKÁ
Valãík pro mrtvé

Kdo má na svědomí tolik mrtvých? Vrah z masa a kostí,
anebo tisíc let stará kletba? Soukromá vyšetřovatelka
Tara míří na Lounsko, kde žije významná a zámožná
rodina Hofbachů. Brzy je zřejmé, že vrah je mnohem
blíž, než si všichni mysleli. Postupuje podle chladno-
krevného plánu a jeho motiv je tak děsivý, že i cynická
Tara si přeje, aby to nebyla pravda.

cca 269 Kã • kód 4566
ISBN 978-80-243-9439-8
Vyjde v záfií 2020



Retro krimi, které fascinuje ãtenáfie po celém svûtû

cca 449 Kã • kód 4568
ISBN 978-80-243-9441-1
Vyjde v záfií 2020

SVùTOV¯ BESTSELLER

Berlín, konec léta 1935. V rodině Rathových si
jde každý svou cestou. Adoptivní syn Fritz
pochoduje s Hitlerjugend na stranický sjezd do
Norimberka, Charly se protlouká jako advokátní
koncipientka a soukromá detektivka, zatímco
Gereon Rath, nyní již povýšený na vrchního
komisaře, se musí zabývat případy, které nikdo
jiný nechce. Jeho instinkt lovce ho nutí pátrat
po okolnostech smrtelné dopravní nehody, tře-
baže ho nadřízení z tohoto vyšetřování odvolají
a přeloží jej na jiné oddělení.
Jde o Hermanna Göringa, který má být vydírán,
o tajné spisy, morfium a špinavou politiku.
A o Charlyino životní trauma, o smrt jejího
otce. A také o muže, s nímž už Rath nechtěl mít
nikdy nic společného: o krále podsvětí Johanna
Marlowa.

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.

VOLKER KUTSCHER
Marlow

VLASTIMIL VONDRU·KA
Kfii‰Èálov˘ klíã
Jarmareãník

Kronika severočeského rodu Heřmanů se ode-
hrává v období od konce 17. století až do nástu-
pu Marie Terezie na trůn v polovině 18. století.

Dědicové Ignáce Heřmana přijdou o Falknovskou
huť, kterou získá Leopoldova bývalá snoubenka
Hildegarda, jejímž hlavním cílem je pomstít se
rodu Heřmanů. Ignácovi vnuci tak musí čelit
nejen jejím intrikám, ale i hospodářským potížím,
které s sebou nese nový styl manufakturního pod-
nikání. Tradiční obchod nahrazují dravé obchodní
kompanie. To samozřejmě přinese rodu Heřmanů
nové problémy a konflikty.
Klid není ani v zemi, neboť císař Karel nemá
mužského dědice a rodu, který po staletí vládl 
ve střední Evropě, hrozí ztráta moci. Děj románu
zavede čtenáře zpět do severních Čech, nejen 
do Kamenice a Haidy, ale i do Děčína, Duchcova
a Liberce. Tam všude žijí vnuci a vnučky Ignáce
Heřmana. Sklářství se však věnuje už jen pár
z nich, ostatní se zabývají obchodem, plátenic-
tvím, krajkářstvím, ale živí se i ve službách šlechty.
Falknovskou huť však stále neztrácejí ze zřetele.

âESK¯ BESTSELLER

26 27

VLASTIMIL VONDRU·KA

Kfii‰Èálov˘ klíã
Falknovská huÈ
419 Kã • kód 7296
ISBN 978-80-243-8648-5

Kfii‰Èálov˘ klíã
VídeÀsk˘ sen
439 Kã • kód 7320
ISBN 978-80-243-9199-1

Tituly jiÏ v prodeji

cca 439 Kã • kód 7332
ISBN 978-80-243-9440-4 • Vyjde v záfií 2020
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BESTSELLER

BESTSELLER

VOLKER KUTSCHER
Mokrá ryba

Kriminální komisař Gereon Rath zažívá město, které je v rauši.
Kokain, ilegální noční kluby, politické pouliční bitvy – prostě
tanec na sopce. Mladý, ctižádostivý komisař, který je ve městě
nový a byl uklizen na mravnostní oddělení, se nikým nepověřen
zapojí do vyšetřování, které vede oddělení vražd – a netuší, že
píchl do vosího hnízda… Mrtvý bez identity a se stopami bes -
tiálního mučení je pro oddělení vražd hádankou...

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

Berlín 1930. Tragická smrt zbožňované herečky Betty Winterové
přivádí Gereona Ratha do berlínských filmových ateliérů. Mladý
kolínský komisař působící na berlínském oddělení vražd brzy
pozná stinné stránky hvězdného prostředí a je svědkem přelomo-
vé fáze filmové branže. Svět dobývá zvukový film a mnohým
méně úspěšným při tomto přerodu ujíždí vlak: producentům,
majitelům kin – i hvězdám němého filmu...

399 Kã • kód 4483
ISBN 978-80-243-8298-2 • Titul jiÏ v prodeji

BESTSELLER

Berlín 1931: Hospodářská krize, násilné střety mezi SA a Rudou
frontou, mocenský boj berlínských gangů. Když Gereon Rath
dostane za úkol sledovat amerického gangstera Abrahama
Goldsteina, netuší, že z kolegiální výpomoci pro americkou
Bureau of Investigation se brzy stane smrtící závod. Zatímco on
se nudí na svém pozorovacím stanovišti v hotelu Excelsior,
ozbrojený Goldstein se už dávno volně pohybuje po městě...

449 Kã • kód 4495
ISBN 978-80-243-8625-6 • Titul jiÏ v prodeji

VOLKER KUTSCHER
Tich˘ zabiják

VOLKER KUTSCHER
Goldstein

BESTSELLER

BESTSELLER

VOLKER KUTSCHER
Spis Vaterland

Červenec 1932: V nákladním výtahu v „Domě Vaterland“, legen-
dárním chrámu zábavy na Postupimském náměstí, leží mrtvý muž.
Komisař Gereon Rath z nového případu nemá zrovna radost, sta-
rostí má už víc než dost. Jeho vyšetřování s cílem dopadnout
neznámého nájemného vraha se už celé týdny nehýbá z místa. Zdá
se, že mrtvý muž z Postupimského náměstí je jednou z obětí série
vražd, jejichž stopy vedou daleko, až někam k polským hranicím...

449 Kã • kód 4512
ISBN 978-80-243-8845-8 • Titul jiÏ v prodeji

Růžové pondělí 1933: Gereon Rath je v Kolíně na karnevalu
a slaví, jak se patří. Další ráno pro něj začíná pořádnou kocovi-
nou, nesprávnou ženou v posteli a telefonátem z policejního pre-
zídia. Říšský sněm hoří! Rath se okamžitě vrací do Berlína. 
Je zapřažen do štvanice na komunisty vedené politickou policií
a musí objasnit záhadnou sérii vražd, které padají za oběť další
a další veteráni světové války.

449 Kã • kód 4525
ISBN 978-80-243-8897-7 • Titul jiÏ v prodeji

BESTSELLER

Berlín 1934: Pod železničním mostem je nalezen mrtvý příslušník
SA. Tajná státní policie vychází z politicky motivované vraždy, ale
komisař Gereon Rath se rozhodne vést vyšetřování jiným směrem.
Když je nalezen další ubitý příslušník SA, vypadá to podle všeho
na čin sériového vraha. Během vyšetřování začíná být politická
situace stále výbušnější a tlak na komisaře roste: SA se zmocní
jeho ženy a on sám dostává jednoznačnou objednávku vraždy.

449 Kã • kód 4540
ISBN 978-80-243-9174-8 • Titul jiÏ v prodeji

VOLKER KUTSCHER
První padlí

VOLKER KUTSCHER
Lunapark



cca 399 Kã • kód 4554
ISBN 978-80-243-9200-4
Titul jiÏ v prodeji

Gwen Proctorová unikla bývalému manželovi
a zachránila svoji rodinu. Utéct se jí ale nedaří
před jeho nechvalnou proslulostí sériového vraha.
Ani před zvrácenými internetovými trolly, kteří
stále usilují o to, aby byly jeho zločiny pomstěny.
Gwen se ale schovávat nehodlá. Ne když má jedi-
nou misi: vytvořit svým dětem normální životní
podmínky. Teď se jí však ozvala žena v ohrožení.
Marlene Crickettová z odlehlého městečka
Wolfhunter má panický strach o sebe a o svou
dceru. Když Gwen do izolované obce na venkově
dorazí, Marlene už je mrtvá – a z vraždy lidé viní
její dceru. Až na to, že té se Marlene vůbec nebá-
la. Gwen neodjede, dokud nezjistí, z koho strach
měla doopravdy. Jenže teď už je možná pozdě.
Past už je nastražená a chystá se sklapnout.

Globální bestseller zasáhne kaÏdého, i vás!

SVùTOV¯ BESTSELLER
RACHEL CAINE
Ve víru

RACHEL CAINE
Na dnû
379 Kã • kód 4492
ISBN 978-80-243-8617-1

RACHEL CAINE
Proti proudu
379 Kã • kód 4526
ISBN 978-80-243-8896-0

Tituly jiÏ v prodeji

3130

HISTORICKÉ KR IMI
JAN BAUER
VraÏdící golem

O pražské židovské čtvrti kolují pověsti, že prý zdejší
rabín Jehuda Löw ben Becalel sestrojil umělého sluhu
a vybavil ho neuvěřitelnou silou, díky níž může golem
i zabít. Shodou okolností se na Starém Městě pražském
množí tajemné a brutální vraždy. Měšťané svalují vinu
na golema a chtějí napadnout a vypálit Židovské město,
pokud se sérii vražd nepodaří zastavit. Když se obětí
tajemného vraha stane i staroměstský purkmistr Martin
Krumphanzl, je vyšetřováním případu pověřen písař
zemského soudu Lukáš Trobl z Květnice. Ten brzy zjistí,
že je rabín Löw obviňován neprávem a že za vraždami
stojí kdosi velmi mocný. Vše se však komplikuje, navíc
se Lukáš ocitá v nemilosti samotného císaře…

cca 279 Kã • kód 7316
ISBN 978-80-243-9187-8
Vyjde v záfií 2020

L ITERATURA FAKTU
JAN BAUER
KníÏata, králové,
prezidenti

Poutavý životopisný přehled všech panovníků a nejvyš-
ších představitelů českých zemí – začíná prvním zná-
mým moravským knížetem Mojmírem I. a končí součas-
ným českým prezidentem Milošem Zemanem. Autor 
se neomezuje jen na strohý výčet faktů, ale jednotlivé
postavy přibližuje citacemi jejich výroků, hodnoceními
kronikářů a historiků i lehce bulvárními podrobnostmi.
Víte, že český král Václav IV. měl nemanželskou dceru?
Přitom s žádnou ze svých dvou manželek potomka neza-
nechal. T. G. Masaryk zase na stará kolena zamýšlel
spolu s o mnoho let mladší spisovatelkou napsat román...

cca 299 Kã • kód 6057
ISBN 978-80-243-9442-8
Vyjde v záfií 2020
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MIMO EDICE
DARKO MACNER
Rembrandt – Pfiíbûh koãky

Vzešel z ušlechtilého chovu kartouzských modrých
koček pěstovaných pro krásu. Jeho předci získali řadu
titulů a ocenění na prestižních soutěžích, jež se na oslavu
těchto báječných tvorů pravidelně konají v nejrůznějších
částech světa. Jak došlo k tomu, že potomek slavných
rodičů, na kterého netrpělivě čekaly sály mezinárodních
výstav, se vydal cestou obyčejné venkovské kočky?
O tom pojednává tento pozoruhodný příběh…

cca 269 Kã • kód 8130
ISBN 978-80-243-9443-5
Vyjde v záfií 2020

ROMÁN
ALENA JAKOUBKOVÁ
Oko za oko,
manÏel za manÏela

Eleně se pomalu blíží padesátka. Je celkem spokojeně
vdaná, děti už má dospělé. Ví, že její manžel během těch
pětadvaceti let, co spolu žijí, občas uklouzl do jiné než
jejich manželské postele, ale nějak se s tím vyrovnala.
Když jí ale manžel najednou oznámí, že se zamiloval
a hodlá si svoji milovanou vzít – ergo s ní se potřebuje
rozvést – zhroutí se jí svět. Ale jen na chvíli. Pak se totiž
rozhodne pomstít…

cca 269 Kã • kód 5263
ISBN 978-80-243-9444-2
Vyjde v záfií 2020

âESKÁ DETEKT IVKA
PAVEL KOHOUT
VraÏedkynû

V rodinném domku v Soběslavi nalezne policie tři mrtvá
těla. Jedná se o bývalé partnery a jejich půlročního
vnuka. Jediný, kdo z rodiny zbývá naživu, je jejich
dcera, která je nyní pravděpodobně v nebezpečí.
Případ vyšetřuje zkušený podplukovník Petr Machala
a policejní nováček Martin Tůma. Vyšetřování zavádí
policisty do slepé uličky a do hry promlouvá také
varianta, že dcera budoucí obětí není a motiv vražd byl
úplně jiný, než se zdál…

cca 269 Kã • kód 4569
ISBN 978-80-243-9445-9
Vyjde v fiíjnu 2020

ROMÁN
VOJTùCH ZÁLESK ,̄ LUKÁ· ·TùROVSK¯
ëáblovo zlato

Adam Lánský stojí nad hrobem své matky a ví, že jeho
dny v československém Svojšíně skončily. Dal si totiž
úkol: najít v Americe svého bratra Antonína, aby se
znovu stali rodinou. Adam nakonec 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 do sicilského mafiánského klanu
pod podmínkou, že zpřetrhá všechny své dosavadní
pokrevní svazky a bude věrný pouze nové rodině…

cca 289 Kã • kód 4570
ISBN 978-80-243-9446-6
Vyjde v záfií 2020



cca 319 Kã • kód 7333
ISBN 978-80-243-9447-3
Vyjde v fiíjnu 2020

Hospodyně Jiřího Adama z Dobronína obdrží
jako dárek knihu Manželské zrcadlo, která
obsahuje různé rady pro život vdané ženy
a také poučné příběhy. Diskutuje o ní se svou
přítelkyní ze sousedství a ta si vzpomene, 
že zaslechla o případu, který tahle kniha
popisuje. Obě napadne, že může jít o utajený
zločin. Rozárčin muž Petr Korec jim sice
nápad rozmlouvá, ale nakonec se dá přemlu-
vit a vyrazí za autorem knihy. Tím začíná
řetěz podivných událostí, v nichž hrají roli
démoni, nevěra a hamižnost…

Nov˘ román Vlastimila Vondru‰ky

âESK¯ BESTSELLER

Tituly jiÏ v prodeji

VLASTIMIL VONDRU·KA
ManÏelské zrcadlo

3534

L I TERATURA FAKTU

Encyklopedie přináší přehled českých a moravských tradičních
svátků, svázaných buď liturgickým kalendářem, anebo s důležitý-
mi mezníky hospodářského a společenského života našich předků.
Dozvíme se mnoho zajímavých informací o tom, jak jednotlivé
svátky historicky vznikaly, jak se časem prolínala církevní liturgie
s lidovými zvyky a obyčeji, jaký vliv na jejich vývoj měly posuny
kalendáře nebo pohanské tradice. 

399 Kã • kód 6046
ISBN 978-80-243-6761-3 • Titul jiÏ v prodeji

ALENA VONDRU·KOVÁ
Rodina
populárnû historická encyklopedie

Ještě před několika lety by se mohlo zdát, že kniha
o rodině nemůže přinést nic nového, ale jen reka-
pitulaci mnohokrát opakovaných pravd. Jenže
doba se radikálně změnila a najednou si společnost
neumí poradit s novými formami soužití lidí, často
v protikladu se zavedenými tradicemi. O tom
všem hovoří kniha historičky a etnografky Aleny
Vondruškové. Na příkladech nejen z evropských
dějin popisuje nejrůznější okolnosti, které v průbě-
hu tisíciletí utvářely rodinný život, a zamýšlí se
nad tím, jaké změny jsou nutné a jaké mohou být
škodlivé. Knihu doplňuje přehledná faktografie
a bohatá obrazová dokumentace.

Platí stále, Ïe rodina je základ státu?

L I TERATURA FAKTU

ALENA VONDRU·KOVÁ
âesk˘ lidov˘ a církevní rok

cca 399 Kã • kód 6058
ISBN 978-80-243-9448-0
Vyjde v fiíjnu 2020



cca 399 Kã • kód 4571
ISBN 978-80-243-9450-3
Vyjde v listopadu 2020

Všechno začíná v roce 1969. Během studií
v Uppsale se spřátelí šestice mladých lidí.
Pořídí si autobus a vyrazí s ním na cestu do
východní Evropy. Tento zpočátku bezstarostný
výlet jim však přinese zážitky, které je navždy
poznamenají. Po nějaké době jeden z nich za
záhadných okolností zemře v lesní rokli nedale-
ko Kymlinge. O pětatřicet let později je na stej-
ném místě nalezena mrtvola dalšího. Co se tady
stalo? Jde o mstu po letech? Sebevraždu? O dvě
sebevraždy? Souvisejí vůbec spolu oba případy ?
Složitého vyšetřování se neujme nikdo jiný než
inspektor Barbarotti.

Extral iga severské krimi

SVùTOV¯ BESTSELLER

Tituly jiÏ v prodeji

HÅKAN NESSER
Osamûlí

ÚÏasné – Hercule Poirot zachytil sám sebe!

cca 399 Kã • kód 8134
ISBN 978-80-243-9449-7 • Vyjde v fiíjnu 2020

SVùTOV¯ BESTSELLER

David Suchet je už padesát let stálicí na brit-
ských divadelních prknech i ve filmech.
Zahrál si jak v Shakespearovi, tak v Oscaru
Wildeovi, ztvárnil Freuda i Poirota, hrál
v seriálech Oppenheimer i Pán času, objevil
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 zdokumentovat svůj život.
V knize Za objektivem, fascinujícím příběhu
jednoho pozoruhodného života, se prolíná
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 židov-
ských 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. Ohlíží se za svojí výjimeč-
nou životní dráhou, předkládá čtenáři úvahy
o tom, jak se za tu dobu změnil zábavní prů-
mysl, otevřeně hovoří o svých vrcholných
obdobích i pádech, v neposlední řadě ale
i o tom, jak by si přál, aby na něj lidé 
vzpomínali.
A samozřejmě píše o svém životě po
Poirotovi a o důvodech, proč mu tento
výstřední belgický detektiv stále tolik chybí.

DAVID SUCHET
Za objektivem

36 37

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.

Obálku pfiipravujeme



Napínav˘ a fascinující pfiíbûh z Vídnû

cca 349 Kã • kód 4573
ISBN 978-80-243-9452-7
Vyjde v fiíjnu 2020

SVùTOVÉ KR IMI

V luxusním hotelu Sacher se koná opulentní
jarní ples. Mezi věhlasnými hosty je také Sarah
Pauliová, novinářka Vídeňského posla. Oslava
běží na plné obrátky, když tu se náhle ozve
výkřik. Vzápětí je na dámských toaletách nale-
zeno mrtvé tělo. Brzy vyjde najevo, že obětí se
stala Iris Reuterová, která pracovala v malém
cukrářství nedaleko hotelu Sacher. Iris byla pro-
slulou cukrářkou, její sladké výtvory se těšily
velké oblibě. Při dotazování přítomných hostí
padne podezření na Maxe Brückera. Je to nadří-
zený Reuterové a její bývalý přítel, který se s ní
nerozešel právě v dobrém. Zatímco bulvární
tisk vnímá Brückera jako jasného pachatele,
Sarah pochybuje a pouští se do pátrání na vlast-
ní pěst v blízkém okolí zavražděné ženy. Záhy
narazí na záhadné dekorace na dortech a na
další temná tajemství…

BEATE MAXIAN
VraÏda v hotelu Sacher

Lady Clementine – Ïena Winstona Churchilla

cca 369 Kã • kód 8132
ISBN 978-80-243-9451-0
Vyjde v fiíjnu 2020

SVùTOV¯ BESTSELLER

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. Třebaže je
stižena vlastními démony, stává se jeho rád-
cem i strážcem, nejednou mu dokonce zachrá-
ní život. Přesto tato ambiciózní žena touží po
něčem víc, touží vystoupit z manželova stínu.
Lady Clementine je strhující příběh ženy sto-
jící za Winstonem Churchillem, příběh part-
nerky, kterou nevyděsily hrůzy války a která
naopak v její temnotě nalezla vlastní cestu.
A na ní nehodlá sklonit hlavu ani před očeká-
váním okolí, ani před nepřítelem.

38 39

MARIE BENEDICT
Lady Clementine

Ve svém posledním románu LADY CLEMENTINE nám Marie Benedict darovala
dal‰í promy‰len˘ a pouãn˘ náhled na jednu z nejmimofiádnûj‰ích a nejneobyãej-
nûj‰ích Ïen na‰ich dûjin. Benedict ãtenáfie ohromí vyprávûním o tûch nejosobnûj-
‰ích tajemstvích Clementine Churchillové: jejím skandálním dûtství, neãekané roli
vyvrhela spoleãnosti, jejích matefisk˘ch obavách a kaÏdodenních problémech,
kter˘m ãelí, aby urovnala politické kiksy svého manÏela a vydrÏela jeho vytrva-
lé poÏadavky, aby mu radila a v‰ímala si ho. S okem historiãky a srdcem spiso-
vatelky nám Benedict pfiedkládá nezapomenuteln˘ pohled do tajného svûta geni-
ální Ïeny, jejíÏ dopad a vliv na svûtové události si zaslouÏí ocenit.

Spisovatelka Beate Maxian se
narodila 22. 8. 1967 a žije
s rodinou střídavě v Horním
Rakousku a ve Vídni, působí
jako novinářka a moderátorka.
Proslula především díky svým
detektivním příběhům s ústřed-
ní postavou novinářky Sarah
Pauliové. Detailní a sugestivní
popisy Vídně, tohoto kouzel-
ného města na Dunaji, v němž

stále přežívá duch ra kousko-
uherské monarchie, rázovití
obyvatelé i barvité popisy rak-
ouských moučníků a dortů, to
vše tvoří dokonalé pozadí napí-
navých příběhů, které si oblí-
bili čtenáři všech generací.
Beate Maxian je také iniciátor -
kou a organizátorkou prvního
rakouského festivalu detektivní
literatury.© 
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cca 349 Kã • kód 4572
ISBN 978-80-243-9453-4
Vyjde v fiíjnu 2020

Alan Markby za svou policejní kariéru dokázal
vyřešit hodně případů. Ale některé také zůstaly
bez odpovědí. Jedním z nich je dvacet let starý
případ pohřešované Rebeccy Hellingtonové,
která odjela na víkend navštívit rodiče, a od té
doby ji už nikdo neviděl.
Když se k Markbymu dostane informace, která
vrhá na její zmizení nové světlo, roztáčí se tím
kolotoč událostí, které ovlivní život nejen
Markbymu a jeho ženě Meredith, ale také komi-
saři Carterovi a inspektorce Campbellové, kteří
se na případu podílejí.
Kam Rebecca před dvaceti lety odjela? Co se jí
stalo? A proč se nové důkazy vynořují až po
dvaceti letech?

Pravá anglická detektivka…

SVùTOVÉ KR IMI

Tituly jiÏ v prodeji

ANN GRANGER
Nedokonãená vraÏda

40 41

ROMÁN
KATHRYN TAYLOR
V boufii
Dunmor Castle

Může Lexie Cavendishová, mladá designérka, která se
ujala renovace honosného sídla Dunmor Castle,
Graysonovi, synovi majitele domu, opravdu věřit?
Navzdory všem pochybnostem se totiž do pohledného Ira
vášnivě zamilovala. A přesto cítí, že se na Dunmor Castlu
musí obávat o své bezpečí. Někdo chce totiž za každou
cenu zabránit tomu, aby objasnila osud své matky, která
před dvaceti lety beze stopy zmizela. Je Grayson součástí
těchto intrik? Když jí muž jejího života náhle vyčte, že
chce připravit jeho rodinu o domov, učiní závažné roz-
hodnutí a sama se postaví stínům minulosti…

cca 299 Kã • kód 5264
ISBN 978-80-243-9513-5
Vyjde v fiíjnu 2020

HISTORICK¯ ROMÁN
ZDENùK GRMOLEC
Tajemství âerné královny

Druhou manželkou Zikmunda Lucemburského se pře-
kvapivě stává Barbora Celská, žena, kterou kronikář
Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini, pozdější papež
Pius II., nazval Messalinou i Černou královnou. 
Je vášnivá, divoká, skrývá mnohá tajemství a se
Zikmundem údajně tvoří nejkrásnější pár Evropy. 
Záhy po svatbě se však manželé dostávají do mnoha
konfliktů, Barbora sympatizuje s husitským hnutím,
i když její muž proti husitům bojuje. 
Děj románu se ovšem neodehrává jen ve střední
Evropě, ale i ve Francii, na Balkáně a Istanbulu.

cca 269 Kã • kód 7334
ISBN 978-80-243-9454-1
Vyjde v fiíjnu 2020



42 43

âESKÁ DETEKT IVKA
JITKA LUDVÍKOVÁ
Pfiípad ãurací panny

Je únor. Většina lidí tráví dny sledováním přenosů
z olympijských her, ale lidé z charity vyrážejí do ulic,
aby rozdali jídlo a deky potřebným. Vypadá to na poklid-
nou směnu, než za zastrčenou popelnicí v Holešovické
tržnici naleznou tělo mrtvého muže. Vše nasvědčuje
tomu, že jde o bezdomovce, ale postupně se vynořují
indicie, které naznačují, že mrtvý pochází z lepších
kruhů. Kdo to je a proč byl zavražděn? To je úkol pro
vyšetřovatele Pavla Matouše z pražské kriminálky.
Odhalit vraha však není snadné, protože lidí, kteří budou
z jeho smrti profitovat, je hodně. Ještě víc těch, kteří by
si jeho smrt přáli…

cca 299 Kã • kód 4574
ISBN 978-80-243-9455-8
Vyjde v záfií 2020

âESKÁ DETEKT IVKA

Představovat partu píseckých kriminalistů, kterým šéfuje
kapitán Karas, je u emeritního komisaře kriminální 
služby a autora Ladislava Berana tak trochu nošením
dříví do lesa. Jeho kriminalisté, poručíci Studnička
a Mach i vyšetřovatelka Vandová se stali během let už
starými známými a čtenáři netrpělivě očekávají literární
zpracování jejich nových případů. I v povídkách Zavřete
oči, odcházím, pánové!, Červená karta, Zlá panenka,
Černá smrt, Erotoman, Geny nikdo nevyčurá, pánové!
a dalších je zřejmé, že autor zná důvěrně prostředí, 
o kterém píše, a jako vždy povídky nepostrádají napětí,
ale ani humor.

cca 299 Kã • kód 4575
ISBN 978-80-243-9456-5
Vyjde v fiíjnu 2020

LADISLAV BERAN
Dobr˘ dÛvod k vraÏdû 

BESTSELLER

Americká studentka vysoké školy Charlie St. Clairová má malý pro-
blém. Podařilo se jí neplánovaně otěhotnět a teď ji její francouzská
maman vláčí na tajný zákrok do Evropy. Jenže Charlie má jiný plán.
Touží najít svoji ztracenou sestřenici, špionku Eve Gardinerovou...

Velkolepé drama • Fascinující příběh • Jedinečné!

399 Kã • kód 8106
ISBN 978-80-243-8329-3 • Titul jiÏ v prodeji

KATE QUINN
Lovkynû

Válečný korespondent Ian Graham se spolu se
svým kolegou vydává na lov válečných zločinců,
kterým se podařilo uprchnout před spravedlností.
Postupně zacílí na bývalou nacistku Lorelei
Vogtovou, jíž se přezdívalo Lovkyně.
Nina Marková vyrůstala na Sibiři. Když její země
vstoupila do války, stala se pilotkou ženského letec-
kého oddílu. Jednoho dne je však její letoun sestře-
len. Setkává se s Lovkyní a stává se jediným svěd-
kem, který se s touto nacistkou střetl a přežil.
Sedmnáctiletá Jordan McBrideová z Bostonu,
navzdory společnosti i vlastní rodině, touží stát se
fotografkou. Když si její otec přivede domů snou-
benku, pocítí zvláštní neklid. Rozhodne se tedy
zapátrat v ženině minulosti…

Touha po spravedlnosti sílí a z Lovkynû se stává
‰tvaná zvûfi…

SVùTOV¯ BESTSELLER

KATE QUINN
Alicina síÈ

cca 449 Kã • kód 7322
ISBN 978-80-243-9203-5
Vyjde v listopadu 2020



Brilantní, úchvatné, pÛsobivé!

SVùTOV¯ BESTSELLER

V říši Aramtesh mají vůně moc.
Sedmnáctiletá Rakel má úžasný talent pro
výrobu parfémů, ale ani její mimořádné
schopnosti nestačí, aby vyléčila svého umíra-
jícího otce. Zemí se šíří epidemie, která se
nevyhýbá chudým ani mocným. Rakel opou-
ští svou vesnici v poušti a odchází do města
Aphana v zoufalé naději, že otce zachrání.
Namísto toho se stane otrokyní nejvyšší
kněžky chrámu, který skrývá mnohá tajem-
ství – záhadné starobylé příběhy, ale i příbě-
hy z Rakeliny minulosti.
Královský strážce Ash přísahal, že bude
chránit korunního prince Nisaie, a princ na
oplátku ochrání jeho tím, že utají Ashovu
skutečnou identitu.
Jedné osudné noci se drahocenné vonné
květy v chrámu ocitnou v plamenech a princ
Nisai je otráven. Rakel si uprostřed všeho
zmatku uvědomí, že hlavní podezřelou je
ona – a že ona jediná ví, kde najít protijed.
A i ta nejmenší šance k nalezení léku Ashovi
stačí, aby pro ni riskoval, i kdyby to mělo
znamenat porušit rozkaz, spojit se s uprchlicí
a dát se na útěk.
Než jed plně zapůsobí, nesourodá dvojice
musí spěchat napříč říší, aby zachránili prin-
ce, sami sebe a všechno, co je jim drahé.

PETA M. FREESTONE
Temn˘ kvût

Klíãov˘ t˘den evropsk˘ch dûjin

cca 399 Kã • kód 7335
ISBN 978-80-243-9458-9
Vyjde v listopadu 2020

HISTORICK¯ ROMÁN

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

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

ULF SCHIEWE
Atentátník
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Ulf Schiewe se narodil v roce
1947 a vyrůstal v Münsteru,
kde navštěvoval také gym-
názium. Po studiích pracoval
jako softwarový vývojář
a marketingový manažer na
vedoucích pozicích v mezi -
národních společnostech a v za-
hraničí strávil více než dvacet
let, mimo jiné ve Švýcarsku,

Francii, Brazílii, Belgii a ve
Švédsku. Již od dětství milo-
val literaturu a historii, jeho
velkým snem bylo napsat
a vydat román. To se mu
podařilo až v roce 2009, od té
doby však patří k nejuzná-
vanějším a nejúspěšnějším
autorům historických románů.

© Björn Marquart 

cca 399 Kã • kód 8133
ISBN 978-80-243-9459-6 • Vyjde v listopadu 2020

Román Temn˘ kvût se brzy po svém vydání stal bestsellerem a byl pfieloÏen
do mnoha jazykÛ.
Tento úchvatn˘ pfiíbûh pln˘ dobrodruÏství a intrik pohltí v‰echny va‰e
smysly!



cca 399 Kã • kód 7576
ISBN 978-80-243-9461-9
Pfiipravujeme

Když kapitánu Bennymu Griesselovi přistane 
na stole spis s odloženým případem, neochotně
se spolu se svým partnerem Vaughnem
Cupidem, kolegou z jihoafrické 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 vlakových
linek směřujících z Kapského Města do Pretorie.
Odpovědi, které Griessel a Cupido hledají,
mohou znát dva Johnsonovi spolucestující, jenže
to vypadá, že se dočista vypařili. Těch několik
stop, na které Benny a Vaughn narazili, navíc
napovídá, že by mohlo jít o snahu zamaskovat
mezinárodní skandál…

Nov˘ pfiípad pro Bennyho Griessela

SVùTOV¯ BESTSELLER

Tituly jiÏ v prodeji

DEON MEYER
Poslední lov

Jedna vûta zmûnila v‰e...

SVùTOV¯ BESTSELLER

Obviněný

Zatímco si Nick Dean užívá poklidný večer se
svojí rodinou, nemá nejmenší tušení, že jedna
z jeho studentek proti němu právě vznesla
obvinění ze zneužívání. A tak mu nezbývá, než
bezmocně pozorovat, jak se s bezprostředně
hrozícím zatčením všechno kolem něj, co zná
a miluje, pomalu rozpadá na kousky.

Protože když na vás někdo nahází špínu, je
těžké ji smýt.
Bez ohledu na to, jestli jste vinní, nebo nevinní.

Žalující

Když se Angela Furnessová rozhodne, že čeho
je moc, toho je příliš – nenávidí své rodiče,
nenávidí své kamarády, ale nejvíc ze všeho
nenávidí to, co se poslední dobou děje ve
škole –, udělá jedinou věc, která jí zaručeně
získá pozornost: zavolá policii. Angela si však
neuvědomuje, že šokující příběh, jenž se
chystá vyprávět, převrátí její život vzhůru
nohama.

Protože jakmile slova jednou vypustíte z úst,
už je nelze vzít zpět.
Bez ohledu na to, jestli jste vinní, nebo nevinní.

LISA BALLANTYNE
Malá lháfika

cca 319 Kã • kód 4580
ISBN 978-80-243-9460-2 • Pfiipravujeme

V poutavém pfiíbûhu dvou rodin rozdûlen˘ch tragickou zradou toto 
mistrovské dílo názornû ilustruje, jak tenká je hranice mezi vinou a nevinou,
a ukazuje, Ïe kaÏd˘ má svá tajemství. Dokonce i ti, jimÏ bychom mûli 
vûfiit nejvíc…
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cca 369 Kã • kód 4577
ISBN 978-80-243-9462-6
Pfiipravujeme

Mysleli si, že unášejí milenku jednoho
z nejmocnějších londýnských gangsterů. Jenže
unesli špatnou ženu. A tím se dostali do křížku
se špatným detektivem.
Pátrání po pohřešované ženě zavede detektiva
Maxe Wolfa z legendárního Černého muzea
v Novém Scotland Yardu do pozlátkem se třpy-
tících sídel profesionálních zločinců, laciných
striptýzových klubů, do tajných doupat sexuál-
ních neřestí – až k nepopsatelně temným hří-
chům spáchaným před celými desítkami let.
Wolfe se ocitá ve světě rodinných tajemství,
sexuální žárlivosti a touhy po pomstě, který se
ale možná stane i jeho hrobem…

Detektivka jen pro silné nervy

SVùTOV¯ BESTSELLER

Tituly jiÏ v prodeji

TONY PARSONS
Posedlost
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FRANTI·EK NIEDL
Cesty rytífiÛ

Zjevný boj v Království českém roku 1318 zdán-
livě ustal. Zčásti v důsledku všeobecné únavy
a zčásti v důsledku dohod uzavřených mezi krá-
lem a odbojnou šlechtou. O to víc se však rozho-
řel boj v zákulisí. Král Jan Lucemburský je po
osmi letech vládnutí unaven. Připadá si osamělý
a vlků v jeho království neubývá. Neúnavnému
a neobyčejně schopnému Jindřichovi z Lipé se
daří postupně přiklánět krále na svoji stranu
a dokáže ho utvrdit v tom, že královna Eliška
proti němu chystá, spolu se svými stoupenci
vedenými Vilémem Zajícem z Valdeka, spiknutí,
jehož cílem je svrhnout krále z trůnu a dosadit tří-
letého syna Václava. A tak Jan vnikne s ozbrojen-
ci na hrad Loket, kam se Eliška s dětmi uchýlila...

Barvit˘ a strhující historick˘ román

âESK¯ BESTSELLER

Doporuãujeme

cca 319 Kã • kód 7336
ISBN 978-80-243-9463-3
Vyjde v listopadu 2020
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ROMÁN

V rámci doktorandské práce přijíždí Eliška Fibi chová
uspořádat obecní archiv do místa svého dětství. Její
prababička Klotylda byla porodní bába a před mnoha
lety beze stopy zmizela. Zdá se, že Eliščin příjezd do
vesnice probouzí k životu stará a téměř již zapomenutá
tajemství. Eliška se navíc zamiluje do muže, který
odporuje jejím dosavadním představám o princi na
bílém koni. Pochází z místní bohaté rodiny a má
pověst nezodpovědného floutka…
Tajemný příběh s milostnou a detektivní zápletkou
vykresluje na osudech několika postav spletité 
vesnické vztahy, které sahají hluboko do minulosti.

cca 269 Kã • kód 4584
ISBN 978-80-243-9465-7
Vyjde v listopadu 2020

NAëA HORÁKOVÁ
Korálky z klokoãí

HISTORICKÉ KR IMI

Píše se rok 894. Moravské království sice musí vzdoro-
vat zvýšenému tlaku Východofranské říše, ovšem je na
vrcholu své moci. Při jedné slavnosti neznámý ozbroje-
nec neočekávaně zaútočí na krále Svatopluka. Králova
stráž rychle zasáhne a královo zranění se zpočátku neje-
ví nijak vážné. Brzy však dochází k silnému krvácení
a král Svatopluk umírá. Kníže Slavomír s vikingem
Erikem tak stojí před nejzávažnějším pátráním po
pachateli zločinu, jaké doposud zažili…

cca 289 Kã • kód 7337
ISBN 978-80-243-9464-0
Vyjde v listopadu 2020

STANISLAV âE·KA
Pfiípad mrtvého krále

Tituly jiÏ v prodeji

LESLEY PEARSE
DÛm na druhé
stranû ulice

Třiadvacetiletou Katy Speedovou odjakživa fas-
cinoval dům přes ulici. Žena, která v něm žije,
Gloria, je ta nejúchvatnější sousedka v okolí
a patří jí butik v městečku Bexhill-on-Sea. 
Ale kdo je ta žena, která téměř každou sobotu
přijíždí v tmavém autě, zatímco je Gloria
v práci? Někdy s sebou vozí další ženy a jindy
s sebou ty ženy vodí i děti. Pak jedné noci dům
vyhoří a v troskách jsou nalezena těla Glorie
a její dcery. Katy si je jistá, že požár musely
zavinit neznámé návštěvnice, ovšem jen do
doby, než je zatčen a z vraždy obviněn její otec.
Policie určitě musela zatknout toho nesprávné-
ho, ne? Je zbytek ulice v bezpečí? A dokáže
Katy odhalit pravdu dřív, než bude pozdě?

Nov˘ román oblíbené autorky

ROMÁN

cca 349 Kã • kód 5265
ISBN 978-80-243-9468-8
Pfiipravujeme
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âESKÁ DETEKT IVKA

Jaká je příčina smrti sedmasedmdesátileté Julie
Doubravové? Vše nasvědčuje tomu, že kdosi měl
důvod ztrpčovat jí život a neustále v ní udržovat pocit
viny. Ta se skutečně skrývá v dávné minulosti, kdy
povinností středoškolské mládeže byla účast na chme-
lových brigádách, kde byli dospívající občas stavěni do
situací, s nimiž se těžko vyrovnávali. Vyšetřování se
ujímá kriminalista Viktor Eret, který brzy narazí na
případ tragické smrti mladého chlapce, který by se
současnou vraždou mohl souviset. Zkušený vyšetřova-
tel je navíc brzy postaven před velké morální dilema…

cca 269 Kã • kód 4579
ISBN 978-80-243-9467-1
Vyjde v listopadu 2020

JIND¤I·KA PTÁâKOVÁ
Nahofiklá vÛnû chmelu

âESKÁ DETEKT IVKA

Násilná smrt primáře dětské chirurgie tentokrát tým
kapitána Petra Brandla zavádí do velké pražské nemoc-
nice. Na počátku vyšetřování se zdá, že motivem vraždy
je vyřizování rodinných či pracovních sporů, které jsou
v dnešní době víceméně obvyklé a nezřídka jsou řešeny
i na půdorysu paragrafů trestního zákona. Další vraždy
a koneckonců i nezvyklá vražedná zbraň – malorážková
sportovní pistole z padesátých let 20. století – však kri-
minalisty postupně nasměrují do vzdálenější minulosti…

cca 269 Kã • kód 4578
ISBN 978-80-243-9466-4
Vyjde v záfií 2020

PETR B¯M
VraÏda v nemocnici


