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HISTORICKÉ KR IMI SEVERSKÉ KR IMI

VLASTIMIL VONDRU·KA
Krev na kapradí

Pfiíbûhy Oldfiicha z Chlumu
a stfiedovûké soudniãky 

Kniha navazuje na úspû‰nou sbírku povídek

Krev na lopuchu a skládá se ze dvou ãástí. V té

první je osm pfiíbûhÛ, v nichÏ jako hlavní vy-

‰etfiovatel vystupuje Oldfiich z Chlumu a jeho

pomocníci pano‰ Ota a velitel Divi‰, ale také

jeho manÏelka Ludmila z Vartemberka. V‰echny

pfiíbûhy nesou peãeÈ originálního my‰lení

Oldfiicha z Chlumu, kter˘ se snaÏí nejen potres-

tat zloãince, ale souãasnû hledá opravdovou

a nefal‰ovanou spravedlnost. To samozfiejmû

vede ãasto k neãekanému rozuzlení pfiíbûhÛ.

Druhá ãást knihy obsahuju deset stfiedovûk˘ch

soudniãek, inspirovan˘ch skuteãn˘mi zloãiny.

ARNALDUR INDRIDASON
Propasti

Island 2005 – ekonomika proÏívá dosud nepo-

znan˘ boom. CtiÏádostiví mladí podnikatelé

sv˘mi mazan˘mi finanãními obchody na sebe

upozorÀují cel˘ svût. A Island obdivuje své

expandující novodobé Vikingy. V tomto ãase

bezmezného rÛstu se v horách ze strmé skály

zfiítí jist˘ bankéfi a zahyne. Nehoda? Zanedlouho

nato jak˘si vymahaã dluhÛ umlátí k smrti mla-

dou Ïenu. Zpoãátku se zdá, Ïe mezi obûma udá-

lostmi neexistuje souvislost. Jisté je jen jedno:

v obou pfiípadech ‰lo pfiedev‰ím o peníze.

VÍCE NEÎ ·EST MILIONÒ 
PRODAN¯CH V¯TISKÒ!

cca 269 Kã • kód 7118
ISBN 978-80-243-5224-4

KRÁTKÉ, NAPÍNAVÉ, S NEâEKAN¯M ROZUZLENÍM

VLASTIMIL VONDRU·KA
Krev na lopuchu
V̆ bor povídek z tvorby Vlastimila Vondru‰ky obsahuje dvacet

pfiíbûhÛ s detektivními zápletkami, které se odehrávají v rÛzn˘ch

dobách od stfiedovûku aÏ do 18. století.

Pfiíbûhy, v nichÏ se autorovi podafiilo dokonale zachytit dobovou

atmosféru, zavedou ãtenáfie do prostfiedí hradÛ, mûst i vesnic

a nabídnou mu neãekaná rozuzlení.

V̆ bor obsahuje vedle nejlep‰ích povídek publikovan˘ch

v letech 1986 aÏ 2006 i fiadu dosud nevydan˘ch pfiíbûhÛ.

249 Kã • kód 7071 • ISBN 978-80-243-3822-4
Titul jiÏ v prodeji

NAPùTÍ NA KAÎDÉ STRÁNCE

cca 299 Kã • kód 4262
ISBN 978-80-243-5225-1

ARNALDUR INDRIDASON
ObûÈ
319 Kã • kód 4226
ISBN 978-80-243-4616-8
Titul jiÏ v prodeji

ARNALDUR INDRIDASON
Codex Regius
319 Kã • kód 4215
ISBN 978-80-243-4495-9
Titul jiÏ v prodeji

TRAILER
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L E D E N

SVùTOVÉ KR IMI

LYDIA ADAMSON
Koãka ve sklenûném domû

Alice Nestleton, po letech stráven˘ch v divadle

Off-Off Broadway, tu‰í, Ïe by se mohla koneã-

nû náleÏitû proslavit. Její agent ji poslal do

módní ãínské restaurace Triheca v New Yorku,

aby se zde setkala s jedním z nejznámûj‰ích fil-

mov˘ch producentÛ. Místo toho se Alice znovu

zaplete do osidel zloãinu. NeÏ si stihne objed-

nat, zahlédne ve sklenûné dekoraci záhadnou

ãervenou mourovatou koãku. V té chvíli v‰ak

do restaurace vtrhnou tfii mladí gaunefii, vytáh-

nou své zbranû a zasypou hosty spr‰kou v˘stfie-

lÛ. Krásná servírka je mrtvá a mourovatá koãka

zmizí. Alice, nadûjná hereãka a skvûlá koãiãí

chÛva, zaãne spolupracovat s pohledn˘m pfiíle-

Ïitostn˘m poradcem newyorského policejního

oddûlení, kter˘ ovládá ãín‰tinu...

cca 199 Kã • kód 4254
ISBN 978-80-243-4869-8

HEBKÉ TLAPKY – OSTRÉ DRÁPKY !

LYDIA ADAMSON

Koãka v utajení
199 Kã • kód 4229
ISBN 978-80-243-4617-5
Titul jiÏ v prodeji

LYDIA ADAMSON

Koãka s houslemi
199 Kã • kód 4241
ISBN 978-80-243-4868-1
Titul jiÏ v prodeji

L E D E N
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âESKÁ DETEKT IVKA

âESKÁ DETEKT IVKA

FRANTI·EK UHER
Uprostfied snûÏení

Krajina leÏela pod snûhov˘m pfiíkrovem. A aby ho

nebylo málo, neustále snûÏilo. Problémy ãekaly zejmé-

na svérázné obyvatele samot, jichÏ bylo v okolí poÏeh-

nané mnoÏství. Napilno mûli i policisté. Pachatelé

závaÏné trestné ãinnosti i drobní delikventi jim nedo-

pfiávali oddechu. Nedalo se vylouãit, Ïe mezi nûkter˘-

mi nepravostmi existují pfiímé souvislosti. KdyÏ zmizel

obyvatel jedné samoty, zaãalo to b˘t na pováÏenou. 

Ve‰keré pátrání stále komplikovala tuhá zima. Abnor-

mální mnoÏství snûhu. A to nejhor‰í teprve pfii‰lo.

Jakmile první ãlovûk zemfiel jinak neÏ v dÛsledku

nemoci, nehody ãi se‰losti vûkem, bylo nasnadû, Ïe

policisty ãeká horká zima... 

cca 229 Kã • kód 4263 • ISBN 978-80-243-5226-8

STANISLAV âE·KA
Mnohomluvná smrt

Tfietí pfiíbûh b˘valého kapitána brnûnské kriminálky,

nyní soukromého detektiva Stanislava Berky, zaãíná

opût na Berkovû milované Brnûnské pfiehradû. Berka je

zde na v˘letû lodí s pfiítelkyní Lucií. V̆ let v‰ak konãí

neoãekávanû – telefonátem podnikatele Klementa

Chládka, známého z pfiedchozího Berkova pfiípadu.

Chládek se totiÏ rozhodl roz‰ífiit své impérium nov˘m

smûrem. Dostal v‰ak znepokojivé informace, Ïe ãlo-

vûk, kter˘ mu v tom má pomoci, mÛÏe mít problémy

se zákonem. Pfiemluví proto Berku, aby v‰e provûfiil,

a detektiv nepfiíli‰ ochotnû souhlasí. To, co ze zaãátku

vypadalo pouze jako pátrací rutina, se v‰ak postupnû

mûní v nepfiíjemnou sondu do Ïivota jist˘ch podnika-

telsk˘ch a umûleck˘ch kruhÛ. Navíc se Berka dostane

do situace, kdy musí bojovat o svÛj Ïivot...

cca 229 Kã • kód 4247 • ISBN 978-80-243-4880-3
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L E D E N

SOUâASN¯ ROMÁN

ROMÁN PRO ÎENY

JAROSLAVA âERNÁ
Sedmého sedm˘

Konãí star˘ rok, zaãíná nov˘… a v okamÏiku, kdy

odbíjí pÛlnoc, si Klára uvûdomí, Ïe letos oslaví její

mlad‰í dcera Simonka sedmé narozeniny. V té chvíli

na ni dolehne strach, dosud skryt˘ aÏ nûkde v hloubi

jejího nitra. Vzpomene si, co se stalo sedmého ãerven-

ce v roce, kdy bylo sedm let jejich star‰í dcerce, a jako

útrÏek vzpomínky z dûtství se jí vybaví proÏitá bolest

a ztráta v jejích vlastních sedmi letech. To poznání, Ïe

vÏdy v sedmém roce Ïivota pfiichází událost, kterou

nedokáÏe ovlivnit, ji naplní obavami z budoucnosti,

nejistotou, ale i touhou poznat pozadí vlivu záhadn˘ch

sedmiãek. Ochromená strachy a s pocitem, Ïe miluje

jen napÛl a svÛj Ïivot Ïije také jen napÛl, marnû hledá

pochopení v sobû i ve vztazích kolem sebe, aÏ se 

náhodou setká s paní Helenou a Pierem...

LIZ CARLYLE
Prostopá‰ník

Kieran, baron Rothewell, se vyh˘bal pozlátku spole-

ãenské smetánky. Preferoval nebezpeãné kratochvíle

ve spoleãnosti kurtizán. Minulost mu pfiinesla jenom

utrpení, proto se o nic a o nikoho nezajímá. Jak by ale

mohl odolat sázce, kterou mu navrhl prostopá‰n˘ hrabû

de Valigny? V ruce nyní svírá karty, se kter˘mi bude

hrát o jeho nádhernou dceru. Opu‰tûná sv˘m urozen˘m

otcem, kter˘ se rozhodl, Ïe ji vyuÏije, uvûfií

Mademoiselle Camilla Marchandová nechvalnû proslu-

lému baronu Rothewellovi. I ona si vsadí – na svÛj

Ïivot. Rothewell má v‰ak v ruce dal‰í kartu, kterou

mÛÏe pouÏít. Temná touha proudící v jeho Ïilách volá

po tom, aby ji mohl vlastnit. Srdce v‰ak hraje svoji

vlastní hru – a vítûz bere v‰e! 

cca 239 Kã • kód 5141 • ISBN 978-80-243-5227-5

cca 249 Kã • kód 5140 • ISBN 978-80-243-5228-2
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SEVERSKÉ KR IMI

THOMAS ENGER
Kamenn˘ dé‰È

Novináfi Henning Juul se po dvou letech od tra-

gické události, kdy v jejich bytû v Oslu zahynul

pfii poÏáru jeho ‰estilet˘ syn Jonas, vrací znovu

do práce, do redakce internetov˘ch novin. Od

této tragické události má Henning nejen viditelné

jizvy po popáleninách ve tváfii, ale i ty nevidi-

telné na du‰i. Jen obtíÏnû se adaptuje do pro-

stfiedí, ve kterém se znovu setká se sv˘mi star˘mi

kolegy, ale také se svojí b˘valou Ïenou, matkou

Jonase. Jeho první den v práci zaãne tiskovou

konferencí, na které policie oznámí nález 

mrtvoly mladé Ïeny ve stanu na Ekebergu. 

Îena byla ukamenována, její záda nesou stopy

po biãování a jednu ruku má ufiíznutou. Jonase

hrÛzn˘ pfiípad zaujme a zaãíná s nasazením

vlastního Ïivota pátrat na vlastní pûst... 

AMBICE B¯T NEJLEP·Í SE NAPLNILA…

cca 319 Kã • kód 4264
ISBN 978-80-243-5229-9

Thomas Enger (1973)

V minulosti pracoval jako novináfi. Jeho debut Kamenn˘ dé‰È
(Skinndød, 2010) je první samostatná kniha z plánované
‰estidílné série o novináfii Henningu Juulovi. Rok po jejím
vydání následovala Fantomova bolest (Fantomsmerte,
2011). Obû knihy zpÛsobily senzaci nejen v samotném
Norsku, ale doslova v celém svûtû. Práva na knihy byla pro-
dána jiÏ do 23 zemí, mj. do USA, Japonska, Francie,
Nûmecka ãi Anglie, a Engerovy romány se okamÏitû staly
bestsellery. Autorovu mimofiádnou vypravûãskou schop-
nost ocenila také kritika, která ho oznaãila za jednoho z nej-
talentovanûj‰ích norsk˘ch autorÛ posledních let.F
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Ú N O R

HISTORICKÉ KR IMI

HISTORICK¯ ROMÁN

FRANTI·EK NIEDL
Pavouãí síÈ

Luká‰ovi, platnéfiskému tovary‰ovi, se podafiilo za pfiispûní

svého pfiíznivce Lorenza Scorsiniho ‰Èastnû uniknout

z Prahy, kde mu bylo nûkolikrát ukládáno o Ïivot. Co mu asi

pfiinese jeho nov˘ domov, Miláno? Mûsto platnéfisk˘ch mist-

rÛ, ale i mistrÛ v pouÏívání dlouh˘ch noÏÛ. A proã se o nûho

zajímá vládce Milána a Lombardie Galeazo Visconti?

A dokáÏe dosud tûlesnû slab˘ Luká‰ pfieÏít Castello Nuovo,

kde jsou cviãeni nájemní ochránci lidí a zároveÀ jedni z nej-

zruãnûj‰ích vrahÛ? A uchoval si Luká‰ svou schopnost lézt

po zdech a stfiechách? A mohou b˘t slepice velké tak jako

ãlovûk? A je pro Luká‰e Angela, Scorsiniho dcera, po sÀat-

ku s jin˘m muÏem uÏ navÏdy ztracena?

FRANTI·EK NIEDL
âtvrt˘ králÛv pes

Dûj románu zavádí ãtenáfie na pfielom 14. a 15. století do doby vlády Václava IV. Do království,

kde kaÏd˘ bojuje s kaÏd˘m, se po mnoha letech vrací z Itálie Hynek Tas z Boru, skvûle vycviãen˘

stfiedovûk˘ osobní stráÏce. Po konfliktu s královsk˘m mûstem Berounem má velmi blízko k oprát-

ce, ale nakonec skonãí v králov˘ch sluÏbách. Hlavní hrdina jako by byl ãlovûk bez citu a emocí,

kter˘ dokáÏe bez mrknutí oka pozorovat, jak z jeho protivníka uniká Ïivot, ale zároveÀ kvÛli ztrá-

tû svého psa vyhlásí králi Zikmundovi nepfiátelství, a tak rozpoutá jednu z nejvût‰ích ‰tvanic té

doby. Dûj se odehrává pfieváÏnû na území âech, ale zavede ãtenáfie i daleko za jejich hranice...

cca 269 Kã • kód 7120 • ISBN 978-80-243-5230-5

cca 269 Kã • kód 7121 • ISBN 978-80-243-5231-2

Ú N O R
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HISTORICK¯ ROMÁN

PETR ·ULE¤
Zloãinci a kavalífii

Pfiíbûh nûkolika kriminálních ãinÛ se odehrává v letech

1611 a 1612, pfiedev‰ím v Brnû. Tehdej‰í hejtman

moravsk˘ch stavÛ Karel star‰í ze Îerotína proslul jako

vynikající právník a vzdûlan˘ intelektuál. Byl ov‰em

oddan˘m pfiíslu‰níkem Jednoty bratrské, coÏ znamenalo

v˘raznû labilnûj‰í vztahy s císafiem Rudolfem

a Ferdinandem. Vfielej‰í vztah mûl pouze s císafiem

Matyá‰em, kterému pomohl v boji proti jeho bratru

Rudolfovi. Devadesát procent v‰ech událostí se skuteã-

nû stalo, devadesát procent vystupujících osob jsou sku-

teãné historické postavy. Autentická je rovnûÏ praxe

vy‰etfiování kriminálních ãinÛ, stejnû jako bûÏná správa

zemû, která se v dobû pfiedbûlohorské vyznaãovala

vysokou mírou suverenity, ãímÏ se ãasto dostávala 

do sporu s císafiem, ale i se stavy ãesk˘mi...

cca 249 Kã • kód 7119 • ISBN 978-80-243-5232-9

SVùTOVÉ KR IMI

J. J. LAMB
Mazan˘ medvídek

VyslouÏil˘ policejní dÛstojník ze San Franciska Brad

Lyon se usadil se svojí Ïenou Ashleigh v horách ve

Virginii, aby zde vedli poklidn˘ Ïivot a vûnovali se své

nejvût‰í zálibû – sbírání a v˘robû ply‰ov˘ch medvídkÛ.

Ale i v malém zapomenutém mûsteãku se dûjí vûci... 

Klid Shenandoah Valley je naru‰en, kdyÏ do domu

Lyonov˘ch vnikne vetfielec a odnese si staroÏitného

medvídka Farnell Alpha – jednoho z nejproslulej‰ích

ply‰ákÛ v historii, kterého Brad dal Ashleigh k dvacáté-

mu v˘roãí svatby. 

Pozdûji, kdyÏ uÏ se zdá, Ïe se Ïivot vrací do zabûhnu-

t˘ch kolejí, zpÛsobí ve mûstû pozdviÏení trojice japon-

sk˘ch gangsterÛ a to, Ïe je fieditel místního muzea nale-

zen mrtv˘. Brad ví, co praví o vraÏdû kalifornsk˘ trest-

ní zákon, a proto se vydá po stopách vraha... 

cca 249 Kã • kód 4249 • ISBN 978-80-243-4870-4

FRANTI·EK NIEDL
Platnéfi
Staré Mûsto praÏské ovládl strach. Obyvatele dûsí nejen tlupa Jouzy âerta, ale

i pfiízrak, kter˘ se zjevuje na stfiechách domÛ. Je to obrovsk˘ netop˘r? 

Nebo snad pavouk? Do dûní je vtaÏen také platnéfisk˘ uãeÀ Luká‰ a od té chvíle

zaãíná hon i na nûho.

269 Kã • kód 7114 • ISBN 978-80-243-4903-9 • Titul jiÏ v prodeji
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âESKÁ DETEKT IVKA

âESKÁ DETEKT IVKA

EVA KAâÍRKOVÁ
Smrt nechodí pû‰ky

Tfii rÛzné pfiíbûhy, které pfiesto nûco spojuje. Je to pfie-

dev‰ím autorãin podmaniv˘ vyprávûcí styl, pfiekvapivé

vyústûní pfiíbûhu a sonda do propleten˘ch vztahÛ lidí,

jeÏ zasáhne neãekaná pohroma. NÛÏ na v‰echno se

odehrává v Bulharsku, kam pfiijely dvû ãeské studentky

s vidinou bezstarostné dovolené. Potká je v‰ak neãeka-

né rozãarování. Ester pfii pfiíchodu do pokoje pfiivítá

po‰lapaná rÛÏe a muÏ leÏící v její posteli. Smrt nechodí
pû‰ky je pfiíbûhem o provinûní, v˘ãitkách, lÏích i bez-

mezné lásce, které otfiesou honosnou vilou úspû‰ného

spisovatele a zároveÀ ztraceného alkoholika. 

Dûti a smrt poutavû nahlíÏí do nitra malé dívenky,

která se náhle a bez varování musí vyrovnat s tvrdou

ránou osudu. Vy‰etfiování podivné autonehody totiÏ

odhaluje i to, co mûlo zÛstat radûji skryto.

B. M. HORSKÁ
Pach smrti

Je chladné lednové ráno. Na venkovské silnici nedale-

ko anglické univerzity je nalezena mrtvá Ïena. Její

smrt obestírá fiada nejasností: obûÈ se nedafií identifiko-

vat, pfiíãina úmrtí není dlouho zfiejmá, stejnû jako se

neví, zda o Ïivot pfii‰la na místû, kde byla nalezena.

Jak s pfiípadem souvisí dal‰í obûti násilí vãetnû té,

která zemfiela uprostfied praÏské vilové ãtvrti? Pátrání

vede inspektorka Elen Jollyová, která uÏ má leccos za

sebou v profesním i osobním Ïivotû. Je posedlá prací,

coÏ má poslední dobou na její soukromí opravdu

neblah˘ vliv. Zmûnit to ale nedokáÏe. Musí se soustfie-

dit na práci. Tentokrát ji pátrání po vrahovi zavede do

prostfiedí, kde zloãin dosud nevy‰etfiovala, ale i do

míst, která jsou jí více neÏ blízká.

cca 239 Kã • kód 4279 • ISBN 978-80-243-4876-6

cca 229 Kã • kód 4266 • ISBN 978-80-243-5234-3
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HISTORICKÉ KR IMI

HISTORICKÉ KR IMI

STANISLAV âE·KA
Pfiípad podivného gombíku

cca 249 Kã • kód 7122 • ISBN 978-80-243-5235-0

JAN BAUER
ArcibiskupÛv noãní host

Uprostfied jedné srpnové noci roku 1348 dostává mag-

debursk˘ arcibiskup nenadálou náv‰tûvu. Kdo je

tajemn˘ host, kter˘ se k nûmu vnutí v tak pozdní dobu,

a proã ho arcibiskup pfiijímá? Tato událost se nakonec

ukáÏe b˘t natolik v˘znamná, Ïe vyburcuje Karla IV.

k váleãnému taÏení...

cca 249 Kã • kód 7113 • ISBN 978-80-243-4900-8

Druhá ãást série dobrodruÏn˘ch historick˘ch detektivek

z doby Velké Moravy. Hlavními hrdiny a velkomorav-

sk˘mi „detektivy“ jsou Slavomír, kníÏe z mojmírovské-

ho rodu, a jeho vikinsk˘ pfiítel Erik. Pfiíbûh zaãíná roku

862 ve Veligradu velkolepou oslavou na poãest svatby

velitele Slavomírovy vojenské druÏiny Vladana s dce-

rou starigradského ‰perkafie Îivou. Následuje v˘prava

do Starigradu, kde se má svatba konat...

STANISLAV âE·KA

Pfiípad úzké d˘ky
249 Kã • kód 7101
ISBN 978-80-243-4643-4
Titul jiÏ v prodeji

JAN BAUER

Král zvedá meã
249 Kã • kód 7105
ISBN 978-80-243-4650-2
Titul jiÏ v prodeji
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B ¤ E Z E N
SVùTOVÉ KR IMI

VERONICA STALLWOOD
Mrtví nikdy nespí

Spisovatelka Kate Ivoryová nemÛÏe ani uvûfiit svému ‰tûstí, kdyÏ

je oslovena úspû‰n˘m oxfordsk˘m nakladatelstvím. Koneãnû se

zdá, Ïe dny, které proÏila jako nev˘znamná a nepfiíli‰ úspû‰ná

autorka milostn˘ch románÛ, jsou seãteny. Její ‰tûstí má v‰ak jen

krátké trvání. Ve chvíli, kdy je její nov˘ nakladatel obvinûn

z podvodu, a krátce nato dokonce i z vraÏdy, nemá Kate na 

vybranou: za kaÏdou cenu musí najít skuteãného vraha.

SvÛj sen si pfiece zniãit nenechá! 

cca 249 Kã • kód 4269 • ISBN 978-80-243-5236-7

âESKÁ DETEKT IVKA

VERONIKA âERNUCKÁ
ChuÈ na hfiích

Proã lidé vraÏdí? Nûkdo se chce zbavit manÏelky, nûkdo touÏí

zdûdit zámek a ‰lechtick˘ titul a jin˘ musí pomstít kfiivdu starou

desítky let. Masov˘ vrah zakládá sbírku lidsk˘ch u‰í, sadistick˘

pedofil má nutkavou potfiebu ubliÏovat a nájemní zabijáci dûlají

jen svou práci. Nûkdo potfiebuje získat novou totoÏnost a nûkdo

má jen chuÈ zkusit si, jaké to je. Îádné pravidlo neexistuje a vraÏ-

dit mÛÏe kdokoliv. Dámy v letech, ctihodní právníci, zámoÏní

podnikatelé i policisté...

cca 229 Kã • kód 4268 • ISBN 978-80-243-5238-1

PAVEL JANSA
Pfiípad Samorost

Major kriminálky se pokou‰í objasnit zmizení vydavatele Hefimana,

spofiádaného obãana, vzorného manÏela a zábavného spoleãníka.

KrouÏí kolem lidí z jeho blízkosti, sbírá i vyslovené drby, sem tam

nakoukne i do tfiináct˘ch komnat, ale bez úspûchu. Stal se Hefiman

obûtí zloãinu, nebo zmizel z vlastní vÛle? Mohl se taky zaplést do

„vy‰‰í hry“, nebo doplatit na rivalitu lidí z kruhÛ VIP. Ale byl

vÛbec tím, k˘m se zdál b˘t? Majora sice v koÀakovém opojení

fie‰ení napadne, ale to zase zní jako historka z blázince...

cca 229 Kã • kód 4267 • ISBN 978-80-243-5237-4

âESKÁ DETEKT IVKA
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HISTORICKÁ ROMANCE

HISTORICKÁ ROMANCE

ANNA B¤EZINOVÁ
Císafiské spiknutí

cca 239 Kã • kód 5142 • ISBN 978-80-243-5239-8

ALEXANDER STAINFORTH
Pod maskou nevinnosti

Anglie, 1870
Na krásnou Melanii Torrensovou se fiítí jedno ne‰tûstí

za druh˘m. Její snoubenec Victor umírá den pfied svat-

bou a neb˘t vzdáleného pfiíbuzného Paula Ashleyho,

ztratila by zájem o ve‰ker˘ Ïivot v milovaném

BfieãÈanovém domû. KdyÏ ji Paul po ãase poÏádá

o ruku, Melanie nad‰enû pfiijímá. Paul odjíÏdí sdûlit tu

skvûlou zprávu rodiãÛm, osud se v‰ak ozve podruhé

a pfiipraví ji o otce. Melanie je ne‰Èastná, nemá milova-

ného Paula po boku a navíc je unesena maskovan˘m

jezdcem, ve kterém poznává údajnû zesnulého Victora.

Dívka se tak ocitá v rukou nebezpeãného muÏe, kter˘

se nezalekne niãeho, aby dosáhl svého cíle...

cca 249 Kã • kód 5143 • ISBN 978-80-243-5240-4

Císafi Zikmund Lucembursk˘, sotvaÏe koneãnû usedl na

ãesk˘ trÛn, umírá. Jeho manÏelka krásná a smyslná

Barbora Celská intrikuje za jeho zády a chce se zmoc-

nit vlády v âechách a v Uhrách. Pomoci jí v tom má

nejen její milenec Michal Országh, ale pfiedev‰ím husit-

‰tí ‰lechtici Hynce Ptáãek z Pirk‰tejna a Ale‰ Holick˘

ze ·ternberka. Prosadí císafi jako svého nástupce

Albrechta Habsburského, nebo se Barbofie podafií zkfií-

Ïit jeho plány a chopit se moci? Pod dojmem popravy

Jana Roháãe z Dubé se v âechách znovu zvedá odpor

proti Zikmundovi. Zdá se, Ïe spiklenci si nemohli

vybrat lep‰í okamÏik k uskuteãnûní sv˘ch zámûrÛ.

Mladá autorka Anna Bfiezinová líãí dávn˘ dramatick˘

pfiíbûh pln˘ vá‰ní, intrik, lásky a zrady, od nûhoÏ se

rozhodnû neodtrhnete. 
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DETEKT IVKA
SVùTOVÉ KR IMI

Clare Cosiová provozovala historickou kavárnu

Village Blend, dokud se nerozhodla pro nudnûj‰í

Ïivot v blízkosti tich˘ch pastvin. Po deseti letech

se vrací znovu do kavárny, radost jí v‰ak vydrÏí

jen do té doby, neÏ najde svého asistenta v bezvû-

domí ve skladu. V‰ude kolem jsou rozsypaná

kávová zrnka. Policie pfiijede na místo, aby pfiípad

pro‰etfiila, kdyÏ v‰ak nenajde známky násilného

vniknutí ani cizího zavinûní, povaÏuje v‰e za

ne‰Èastnou nehodu. Pfiípad je uzavfien. Ale Clare

o tom není pfiesvûdãená. Po odjezdu policie se jí

hlavou honí neodbytné my‰lenky. Napfiíklad proã

byl odpadkov˘ ko‰ na jiném místû? JestliÏe toto

nebyla nehoda, hrozí Clare nebezpeãí? A... jsou

v‰ichni detektivové takoví fe‰áci?

STÍN SMRTI SE VZNÁ·Í NAD ·ÁLKEM KÁVY!·piãkov˘ román drÏitele prestiÏní Man Booker Prize
a Mezinárodní literární ceny Franze Kafky

cca 249 Kã • kód 4270
ISBN 978-80-243-5242-8

BENJAMIN BLACK
Temná pavuãina

KdyÏ je mediální magnát Richard Jewell nalezen

ve svém venkovském sídle mrtev, v‰e nasvûd-

ãuje tomu, Ïe se jednalo o sebevraÏdu. V bez-

vládné ruce svírá brokovnici a nezdá se, Ïe by

nad jeho smrtí jeho pfiíbuzní pfiíli‰ truchlili.

Mocn˘ „Diamantov˘ Dick“, jak se jednomu

z nejmocnûj‰ích muÏÛ v Dublinu fiíkalo, totiÏ

nebyl právû oblíben˘. Inspektor Hackett v‰ak

o jednoznaãném závûru vy‰etfiování pochybuje

a stále více nab˘vá pfiesvûdãení, Ïe se jednalo

o vraÏdu. PoÏádá proto o pomoc svého starého

pfiítele Quirka, svérázného patologa, kter˘ má

pfiece jen lep‰í pfiístup mezi dublinskou elitu. 

Vy‰etfiování zavede Quirka aÏ do proslulého

sirotãince St. Christopher’s, na místo, s nímÏ 

ho pojí mnohá traumata z dûtství…

cca 269 Kã • kód 4271
ISBN 978-80-243-5241-1

BENJAMIN BLACK
Anatomie strachu
269 Kã • kód 4176
ISBN 978-80-243-4004-3
Titul jiÏ v prodeji

BENJAMIN BLACK
Elegie za April
269 Kã • kód 4240
ISBN 978-80-243-4655-7
Titul jiÏ v prodeji

CLEO COYLE
Mezi zrnky kávy

CLEO COYLE
Jako v kávovém ml˘nku

VE VILLAGE BLEND SE VA¤Í SILNÁ KÁVA S P¤ÍMùSÍ VRAÎDY…
Clare Cosiová má starosti s Village Blend. Kavárna sice dobfie prosperuje, ale její zákazníci

umírají. Stálá zákaznice najde smrt pod metrem. Byla snad v nûjaké tísni? Detektiv Quinn 

je pfiesvûdãen˘, Ïe nûkdo má na pfiípadu soukrom˘ zájem, zvlá‰tû po „sebevraÏdû“ dal‰í

zákaznice. Jeho hlavním podezfiel˘m je bohuÏel Bruce Bowman – nov˘ muÏ v Clafiinû 

Ïivotû. Bruce je dokonal˘m spojením dobfie vypadajícího muÏe a silné osobnosti. Jaká

‰koda, Ïe Ïeny, které se objeví v jeho Ïivotû, umírají. Clare tak nyní musí riskovat svou 

lásku a také svÛj Ïivot, aby sledovala vrahovu stopu aÏ do samého konce…

P¤ IPRAVUJEME
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HISTORICKÉ KR IMI

HISTORICK¯ THRILLER

JAN BAUER
ZachraÀte krále

cca 249 Kã • kód 7124 • ISBN 978-80-243-5244-2

LUBO· Y. KOLÁâEK
BoÏská královna
proklet˘ch adamitÛ

Román z dob husitsk˘ch válek vypráví pfiíbûh mladiã-

ké ‰lechtiãny Marie, jejíÏ rodinu vyvraÏdili husité.

Marie se rozhodne pomstít, a proto vstoupí do táborské

komunity. NeÏ v‰ak staãí probodnout hejtmana ÎiÏku,

jehoÏ tváfi jí utkvûla v pamûti, zadrÏí ji kováfi Rohan.

Dívka se mu líbí, jeho city jsou opûtovány a mladí lidé

se do sebe zamilují. Mezitím tu vzniká sekta adamitÛ,

jejímÏ vÛdcem se stává Rohan. Láska tûch dvou náhle

prochází podivnou katarzí za erotick˘ch excesÛ ada-

mitské volné lásky. Adamité jsou posléze vyhnáni

z Tábora a zvolí si Marii za svoji královnu. Jejich ideály

jsou v‰ak brzy konfrontovány s tvrdou realitou, neboÈ

proti nim vyrazí trestná v˘prava…

cca 249 Kã • kód 7123 • ISBN 978-80-243-5245-9

Jakub Protiva z Protivce se vzdal svého úfiadu novomûst-

ského rychtáfie a po bratrovû smrti se vrátil na svou rod-

nou tvrz do jiÏních âech. Z poklidného sedlaãení ho v‰ak

vytrhne nenadálá náv‰tûva z královského dvora. Dozvídá

se, Ïe ãeského krále Václava IV. zajal jeho nevlastní bratr

uhersk˘ král Zikmund a vûzní ho neznámo kde. Navíc se

ztratily i ãeské korunovaãní klenoty. Jakub Protiva je

jako zku‰en˘ vy‰etfiovatel povûfien pátráním po králi a po

klenotech. Do cesty se mu staví nemálo pfiekáÏek, je‰tû

‰tûstí, Ïe se vãas ukáÏe jeho pfiítel mnich Blasius, na

jehoÏ dÛvtip obvykle spoléhá. Podafií se na‰í dvojici

zachránit krále a nalézt ztracené korunovaãní klenoty?

Dal‰í z originálních pfiípadÛ stfiedovûkého 
vy‰etfiovatele Jakuba Protivy z Protivce

16
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âESKÁ DETEKT IVKA

âESKÁ DETEKT IVKA

JAROSLAV KUËÁK
Smrt zpívající ryby

Titul knihy vychází z cikánského pfiísloví „Îena, která

nebyla nikdy svému muÏi nevûrná, je zpívající ryba“. 

Na malebném ostrÛvku, v cukrovû bílém domku, upro-

stfied rozlehlého soukromého jezera v Alpách je nale-

zena mrtvola mladé Ïeny, zrovna kdyÏ nedaleko odtud

tráví na golfovém hfii‰ti dovolenou s pfiáteli soukrom˘

detektiv Karel Schwarz s krásnou asistentkou Marií.

K mrtvole se nikdo nehlásí, uÏ vÛbec ne majitel

romantického pfiírodního areálu, oãividnû ji ani nezná.

·v˘carská policie je bezradná, proto se ze známosti

obrátí také na dvojici ãesk˘ch detektivÛ. Ti zavraÏdû-

nou dívku identifikují prakticky okamÏitû, protoÏe v ní

poznávají jednu z hereãek sledovan˘ch ãesk˘ch tele-

vizních seriálÛ. Brzy se ukáÏe, Ïe její tajemná smrt

zdaleka nezÛstane jedinou...

VÁCLAV ERBEN
VraÏda ve spoleãnosti
Consus

Kapitán Exner naposledy na scénû! 

Pfiípady noblesního kriminalisty Michala Exnera vychá-

zejí od poloviny ‰edesát˘ch let a stále jsou nejoblíbenûj-

‰ími detektivními romány nejen u nás, ale i v zahraniãí.

PfieloÏeny byly do devíti jazykÛ, mimo jiné i do ‰véd‰ti-

ny a eston‰tiny.

Poslední pfiípad kapitána Exnera se odehrává více neÏ

deset let po pádu komunistického reÏimu. Úspû‰n˘ kri-

minalista a doktor obojího práva se stal docentem

a ujal se pfiípadu nûkolikanásobné vraÏdy – zdá se, Ïe

jen proto, aby nevy‰el ze cviku. V̆ znamnou roli tu asi

hraje jeho vztah k prezidentu spoleãnosti Consus PhDr.

Schlayersteinovi... 

cca 239 Kã • kód 4272 • ISBN 978-80-243-5243-5

cca 229 Kã • kód 4178 • ISBN 978-80-243-4219-1



Alicia Wallensteinová se v osmnácti letech stala

svobodnou matkou, a i kdyÏ jí rodiãe hodnû

pomáhají, aby mohla odmaturovat a dokonce jít

na vysokou, její Ïivot se neodvíjí zrovna splav-

nû. Matka ji navíc nutí, aby se vdala, protoÏe jí

není po chuti, Ïe Alicia zÛstala s dítûtem sama.

Pfiedhazuje jí rÛzné neudatelné synáãky sv˘ch

znám˘ch, ale Alicia se vzpouzí randit naslepo,

i kdyÏ uÏ je zralá na lásku... A právû tehdy po-

tkává o dvacet let star‰ího Igora. Bezhlavû se

vrhá do jeho náruãe a posléze i do jeho podruãí.

Alicia se k Igorovi, do nûhoÏ se bezhlavû zami-

lovala, nastûhuje s vidinou snubního prst˘nku,

kter˘ jí protfiel˘ donchuán s radostí navleãe, aby

si ji pojistil. Igor je okouzlen jejím mládím

a nevinností, ale zároveÀ podléhá nutkavé touze

si Alicii úplnû podrobit. Alicia se nechává

zaplést do pavuãin zku‰eného svÛdníka, a kdyÏ

jeho praktiky prohlédne, zjistí, Ïe je velice tûÏké

se z jeho spárÛ vymanit.

Zdá se, Ïe na vytouÏenou opravdovou lásku si

bude muset je‰tû poãkat...

18
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SOUâASN¯ ROMÁN

ALENA JAKOUBKOVÁ
MÛÏe‰-li se vdát dnes
neodkládej to na zítfiek

cca 239 Kã • kód 5144
ISBN 978-80-243-5246-6

Humorn˘ sexy román nejen pro Ïeny
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19

ROMÁNOVÁ FRESKA

VLASTIMIL VONDRU·KA
Pfiemyslovská epopej III

Tfietí ãást ãtyfidílné románové fresky o Ïivotû

posledních pfiemyslovsk˘ch králÛ zaãíná

v dobû, kdy král Václav I. realizuje svÛj politic-

k˘ sen – prostfiednictvím sÀatku svého prvoro-

zeného syna Vladislava ovládnout rakouské

zemû. JenÏe Vladislav umírá a následníkem

trÛnu se stane mlad‰í bratr Pfiemysl. Aby

Pfiemyslovci udrÏeli rakouské zemû, musí se

oÏenit s Markétou Babenberskou. Stává se

nekorunovan˘m vládcem zemí na sever od Alp.

Je v‰ak více rytífiem neÏ diplomatem a podcení

volbu nového fiímského krále, jímÏ se stane

zdánlivû ne‰kodn˘ Rudolf Habsbursk˘. V bitvû

na Moravském poli s ním Pfiemysl II. Otakar

prohraje a padne. 

Osudy PfiemyslovcÛ v nejvût‰ím románovém zpracování

cca 399 Kã • kód 7125
ISBN 978-80-243-5247-3

VLASTIMIL VONDRU·KA
Pfiemyslovská epopej I
399 Kã • kód 7098
ISBN 978-80-243-4494-2
Titul jiÏ v prodeji

VLASTIMIL VONDRU·KA
Pfiemyslovská epopej II
399 Kã • kód 7115
ISBN 978-80-243-4899-5
Titul jiÏ v prodeji

Tituly jiÏ v prodeji
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KRIMI  BESTSELLER

JOHAN THEORIN
Skr˘‰

O práci v matefiské ‰kolce ve mûstû Valla se

uchází devûtadvacetilet˘ Jan. Nejedná se ale

o bûÏnou ‰kolku, zafiízení jménem M˘tina sou-

sedí s detenãním ústavem, jehoÏ klienty jsou

i rodiãe dûtí ze ‰kolky. Jan má mimo jiné tyto

dûti doprovázet podzemní chodbou do náv‰tûv-

ní místnosti ústavu na pravidelné schÛzky

s rodiãi. Chod ústavu obestírá tajemství a podle

striktního ústavního fiádu se na nûj Jan nesmí

vyptávat. Tajemství má v‰ak i on. O devût let

dfiíve, kdyÏ se vydal s dûtmi ze ‰kolky, v níÏ

tehdy pÛsobil, na procházku do lesa, mu pfii

návratu jedno z nich chybûlo. Jedné noci, kdyÏ

dûti usnou, Jan odemkne dvefie od chodby

a vydá se hledat odpovûdi na své otázky…

Myslíte si, Ïe jste zaÏili ten prav˘ strach? 
·karedû se m˘líte! 

cca 349 Kã • kód 4273
ISBN 978-80-243-5249-7
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SVùTOV¯ BESTSELLER

ALEX FLINN
Netvor

Jsem netvor. Zvífie. Ne vlk nebo

medvûd, gorila nebo pes, ale odporná

stvÛra, která chodí vzpfiímenû. Jsem

zrÛda. Myslíte si, Ïe vám vyprávím

pohádky? M˘líte se. V‰e je skuteãné.

Místo – New York City. âas – sou-

ãasnost. Nejsem znetvofien˘, není to

nemoc. Budu takov˘ navÏdy, jestli

neprolomím kletbu. 

Ano, kletbu, kterou na mû uvrhla ve

‰kole ãarodûjka. Proã mû promûnila

v netvora, kter˘ se ve dne skr˘vá

a v noci se vydává na lov? ¤eknu

vám to. ¤eknu vám, jak jsem byl

Kylem Kingsburym, klukem, jak˘m

byste si pfiáli b˘t, s penûzi, perfekt-

ním vzhledem a perfektním Ïivotem.

A potom vám fieknu, jak jsem se stal

perfektním… netvorem. 

cca 249 Kã • kód 8044
ISBN 978-80-243-5248-0

LÁSKA ZMùNÍ I NETVORA…! 

LITERÁRNÍ P¤EDLOHA K FILMOVÉMU BESTSELLERU
OHROMILA MILIONY âTENÁ¤Ò!

„Netvor má v sobû romantiku, opravdovou lásku, tragické okolnosti,
kouzlo, akãní dobrodruÏství i nadûji. Tohle prostû musí pfieãíst v‰ichni
pfiíznivci pfiíbûhÛ o lásce, nenechá vás vydechnout.“
School Library Journal

TRAILER



SVùTOVÉ KR IMI

J. J. LAMB
Medvídek na klíãek

Nûkdy byste se radûji nemûli vracet domÛ. KdyÏ

se Brad a Ashleigh Lyonovi vrací do San

Franciska poprvé od té doby, co se pfiestûhovali

do Virginie, tû‰í se na setkání s pfiáteli a s rodi-

nou. Místo toho se ale stanou svûdky krádeÏe na

v˘stavû ply‰ov˘ch medvídkÛ. KdyÏ je ‰piãkov˘

mechanick˘ ply‰ov˘ medvídek pozdûji nalezen

na místû závaÏného zloãinu, b˘val˘ parÈák Brada

poÏádá, aby se s manÏelkou stali soudními

experty na „chlupáãe“ v daném pfiípadu. 

Vy‰etfiování jim alespoÀ dá pfiíleÏitost strávit více

ãasu s dcerou Heather, která pracuje u policie

jako detektiv v utajení. Rozlu‰tûní záhady v‰ak

pro nû znamená smrtelné nebezpeãí... 

ORIGINÁLNÍ  KRIMISÉRIE

cca 249 Kã • kód 4257
ISBN 978-80-243-4871-1

NE V·ECHNY HRY JSOU NEVINNÉ...
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KRIMI  BESTSELLER

HAKAN NESSER
âtvrtá obûÈ

Nûkde uprostfied mûsta sedí vrah a v klidu si

sestavuje svÛj dal‰í plán. Kaalbringen, klidné

letovisko, je ovládnuto hrÛzou – v rychlém sledu

zde do‰lo ke tfiem brutálním vraÏdám... Kdy

a kde mÛÏe znovu udefiit „vrah se sekerou“, jak

se mu zaãalo fiíkat? Odejde odtud jen tak pryã,

nebo uÏ má vyhlédnutou dal‰í obûÈ? Komisafi

Van Veeteren musí v sérii vraÏd najít souvislosti,

které ostatním unikají. Jeho nejvût‰ím protivní-

kem je ãas, neboÈ ãtvrtá obûÈ uÏ se nachází ve

zlovûstném sevfiení vraha... 

âtvrtá obûÈ je mistrovské dílo. Policejní pra-
covní postupy jsou tu podrobnû zobrazeny jako
nápadité metody, kter˘mi lze s neobvyklou
hloubkou a naprostou vûrohodností zkoumat
zloãiny i jejich skuteãné ãi zdánlivé pÛvodce.

cca 259 Kã • kód 4274
ISBN 978-80-243-5250-3

EXTRALIGA SEVERSKÉ KRIMI!

HAKAN NESSSER
SíÈ
KdyÏ se Janek Mitter jednoho rána probudí s pfií‰ernou kocovi-

nou, najde svou Ïenu zavraÏdûnou ve vanû. Sám si je jist˘, Ïe

není vrah, ale dokázat to nemÛÏe. Mitter je zatãen policií a obvi-

nûn z vraÏdy. Pfiípadu se ujímá komisafi Van Veeteren, uzavfien˘

muÏ stfiedního vûku. Jak vy‰etfiování pokraãuje, je stále jasnûj‰í,

Ïe fie‰ení pfiípadu tkví v dávné rodinné tragédii. Van Veeteren

postupnû proniká do husté sítû vztahÛ, ale celé vy‰etfiování se

je‰tû víc zkomplikuje, kdyÏ dojde k druhé vraÏdû... 

259 Kã • kód 4250 • ISBN 978-80-243-4873-5
Titul jiÏ v prodeji

Tituly jiÏ v prodeji
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JIND¤I·KA PTÁâKOVÁ
Spravedlnost má zpoÏdûní

Na hromadu dlaÏebních kostek pod okny ‰koly dopad-

ne mladá uãitelka. SebevraÏda? Proã? Do pohraniãního

mûsteãka pfii‰la z praÏského prostfiedí a se zcela odli‰-

n˘mi pomûry se nedokázala sÏít. Její manÏelství se

hroutí, setkává se s nepfiátelstvím okolí, manÏelova

milenka ji niãí zlomyslnostmi, ale je tu i fievnivost

ambiciózních kolegyÀ. Mlad˘ kriminalista Viktor Eret

se s verzí sebevraÏdy nechce smífiit, ale tlak okolností,

jimiÏ je pfiedev‰ím vstup vojsk v roce 1968, ho donutí

pfiípad odloÏit. AÏ do souãasné doby, kdy do mûsteãka

pfiichází uÏ jako soukromá osoba. Podafií se mu pfiijít

dávné kauze na kloub? Pfiijde vysvûtlení aÏ z daleké

Kanady? JenÏe to uÏ bude pfiípad jednou z legend, jaké

si lidé vyprávûjí, nûco pfiidají, nûco vypustí, prostû tak,

jak to u legend b˘vá.

HANA WHITTON
Kdo chce zabít
Jane Eyrovou?

KdyÏ  Annie Brenton-Clarkeová pfiijme pozvání, aby

pfiedná‰ela na univerzitû v Severním Walesu, zapfiísáh-

ne se, Ïe se  tentokrát do Ïádného detektivního pátrání

nezaplete. Poklidnou hladinu malebného univerzitního

mûsteãka v‰ak záhy znaãnû rozãefií vraÏda spojená

s amatérsk˘m  pfiedstavením zdramatizované klasiky

Jane Eyrová. Nemá b˘t první, a tak se Annie opût ocit-

ne proti své vÛli uprostfied pátrání po vrahovi. Otázkou

v‰ak zÛstává, proã – a hlavnû zda vÛbec – nûkdo chtûl

zavraÏdit právû pfiedstavitelku této postavy. 

cca 229 Kã • kód 4275 • ISBN 978-80-243-4251-0

cca 229 Kã • kód 4276 • ISBN 978-80-243-4252-7
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HISTORICK¯ ROMÁN

MuÏ, nad jehoÏ utajen˘m zrozením visí krvavá

kletba, se po cel˘ Ïivot snaÏí vymanit z moci

ìábla. Stává se poustevníkem a mnichem, hledá

v sobû sílu, aby démona pekel zkrotil a pokofiil,

aby zlo promûnil v dobro. Pfiijímá fieholní

jméno Prokop. Pro ãeskou zemi, rozvrácenou

na pfielomu prvního tisíciletí bratrovraÏedn˘m

bojem mezi tfiemi Pfiemyslovci, vychovává

v ústraní prvního opravdu mocného kníÏete

Bfietislava a nakonec ho po‰le na rytífiskou

v˘pravu do Polska za posvátn˘m grálem.

Strhující román pfiiblíÏí dramatick˘ osud sázav-

ského opata Prokopa, mocného mága, léãitele

a svûtce, ãeského Merlina, nejzáhadnûj‰ího

z na‰ich národních patronÛ. 

Magická legenda o sv. Prokopovi oÏívá

cca 249 Kã • kód 7126
ISBN 978-80-243-4253-4

OTOMAR DVO¤ÁK
ëábel na fietûzu

OTOMAR DVO¤ÁK
Lásky princezen kuronsk˘ch
V románovém pfiíbûhu odehrávajícím se v dobû napoleonsk˘ch

válek poznáme z neãekaného úhlu „ratibofiickou paní knûÏnu“, vût-

‰inû ãesk˘ch ãtenáfiÛ dobfie známou z Babiãky BoÏeny Nûmcové.

Îivot vévodkynû Katefiiny Vilemíny ZaháÀské byl v‰ak podivuhod-

nû propleten s osudy dal‰ích sester: Pauliny, Johany a nevlastní

Dorky. âtvefiice dívek se pro své nespoutané a mnohdy velmi pro-

vokativní chování stala hrdinkami dobov˘ch skandálÛ, osobnostmi,

o nichÏ se mluvilo po celé Evropû a o nichÏ psal na prvních strán-

kách tehdej‰í bulvární tisk.

259 Kã • kód 7094 • ISBN 978-80-243-4488-1
Titul jiÏ v prodeji
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LEIF GW PERSSON
Volnû padat, jako ve snu

Lars M. Johansson se vrací k dvacet let staré-

mu pfiípadu nevyjasnûné vraÏdy ‰védského

ministerského pfiedsedy Olofa Palmeho. Poãet

svûdkÛ i podezfiel˘ch se sníÏil a dÛkazy chybí.

PÛvodní vy‰etfiování plné rÛzn˘ch nesrovna-

lostí a slep˘ch uliãek je ostfie kritizováno, ve

sledu událostí se v‰ak i poctiv˘ policista

Johansson mûní v homo politicus. Otevírá se

prostor pro korupci a policejní vy‰etfiování se

mûní v soukromou mstu. Kdo za v‰ím stojí?

A podafií se koneãnû objasnit jeden z nejvût-

‰ích kriminálních pfiípadÛ novodobé historie? 

Volnû padat jako ve snu je mistrovsk˘m dílem
napûtí, fiíznutí skalpelem skrze lÏi a v˘mysly;
pfiiná‰í kousav˘ dÛvtip a ostr˘ smysl pro detail.

BRILANTNÍ, VTIPNÉ, NERVY DRÁSAJÍCÍ!

cca 399 Kã • kód 4277
ISBN 978-80-243-4998-5

LEIF GW PERSSON
Mezi touhou léta a chladem zimy
399 Kã • kód 4237
ISBN 978-80-243-4494-2
Titul jiÏ v prodeji

LEIF GW PERSSON
V jiném ãase, v jiném Ïivotû
379 Kã • kód 4259
ISBN 978-80-243-4875-9
Titul jiÏ v prodeji
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VLASTIMIL VONDRU·KA
Msta písecké panny

S dvorem ãeského krále Pfiemysla II. Otakara

odjíÏdí Oldfiich z Chlumu v doprovodu sv˘ch

pomocníkÛ do PrácheÀska, kde se má konat

zasedání zemského soudu. Ale hned první noc,

kdy dvÛr do královského hradu v Písku dorazí,

je zavraÏdûn zemsk˘ sudí Benedikt. âesk˘ král

zufií, protoÏe zloãin povaÏuje za útok na svÛj

majestát. Proto povûfií vy‰etfiováním Oldfiicha

z Chlumu a ten velice záhy odhalí pachatele

a nechá ho zavfiít. Váhá ov‰em, jak˘ rozsudek

králi navrhnout, protoÏe rozumí dÛvodu, proã

k vraÏdû do‰lo. NeÏ se ale rozhodne, je stejn˘m

zpÛsobem zavraÏdûn dal‰í velmoÏ a záhy dal‰í.

Teprve teì zaãne b˘t pátrání zamotané, a jak se

záhy ukáÏe, i velice nebezpeãné. Oldfiichovi

z Chlumu pÛjde opravdu o Ïivot, neboÈ ve hfie

je mnohem víc, neÏ se na první pohled zdálo. 

cca 299 Kã • kód 7127
ISBN 978-80-243-4254-1

NOV¯ P¤ÍPAD OLD¤ICHA Z CHLUMU

â E R V E N
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HANA PRO·KOVÁ
Tajemství obfií ãí‰e

Soubor detektivních novel (Tajemství obfií ãí‰e, Rakev

a hru‰ka, Pfiípad u jezera, Lásky ãas, Prost˘ pfiípad sta-

tistiky, Nepfiíjemn˘ zápach), v nichÏ podezfielé sebe-

vraÏdy nebo jasné vraÏdy fie‰í dvojice detektivÛ, kapi-

tán Bezpeãnosti a jeho pfiítel detektiv amatér, povolá-

ním malífi.

cca 259 Kã • kód 4265 • ISBN 978-80-243-5256-5

JARMILA POSPÍ·ILOVÁ
VraÏda v lázních Skalka

BlíÏí se letní prázdniny a v nedaleké Skalce pfied nûko-

lika t˘dny zahájili lázeÀskou sezonu. Marie to má

z Kapliãek jen nûjak˘ch deset kilometrÛ, a kdyÏ

z novinového ãlánku zjistí, co v‰echno láznû nabízejí,

nechá se zlákat k náv‰tûvû. Vyzkou‰í masáÏe lávov˘mi

kameny i koupele ve zdej‰í unikátní vodû. Zalíbí se jí

jak procedury, tak i klid mal˘ch venkovsk˘ch lázní.

Komorní prostfiedí pÛsobí mírumilovnû, proto jako ‰ok

v‰echny místní zasáhne nález mrtvé Ïeny poblíÏ jedno-

ho z léãiv˘ch pramenÛ. Jde o mladou Ïenu, cyklistku,

která leÏí poblíÏ svého kola, bez helmy, s rozbitou hla-

vou. V první chvíli to vypadá na smrteln˘ úraz pádem

z kola, nic v‰ak není takové, jak se na první pohled zdá. 

cca 229 Kã • kód 4278 • ISBN 978-80-243-5257-2
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HANA MARIE KÖRNEROVÁ
Koãár do neznáma

Pfiíbûh z konce 18. a zaãátku 19. století

Revoluãní zmûny po roce 1789 obrátily Ïivot

naruby nejen ve Francii. Vojska pochodují

napfiíã Evropou, stará ‰lechta je na útûku. Na

nejistou cestu se vydávají i dvû sestry, které

s nepatrn˘m doprovodem musely narychlo

opustit domov a teì hledají útoãi‰tû u pfiíbuz-

n˘ch po celé Evropû. Nejprve zamífií do Itálie,

ale rozboufiená doba je vyÏene i z tohoto azylu.

Musejí dál, staré rodinné spory a nové politické

intriky jim v‰ak znemoÏÀují najít doãasn˘

domov na místech, která dobfie znají. Jejich

poslední nadûjí se proto stávají vzdálení, zcela

neznámí pfiíbuzní a zámek kdesi v âechách…

cca 249 Kã • kód 5145
ISBN 978-80-243-5255-8

Dal‰í strhující pfiíbûh souãasné ãeské autorky
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zaslány na dobírku po telefonické ãi písemné objednávce

Knihy lze rovnûÏ objednat e-mailem, prostfiednictvím e-shopu: shop.mobaknihy.cz, 
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e-mail: moba@mobaknihy.cz, internet: www.mobaknihy.cz

Více informací o produkci nakladatelství MOBA najdete na
www.mobaknihy.cz a www.facebook.com/moba.cz 
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Bohatû ilustrovan˘ sedmidíln˘ Lexikon historie pfiedstavuje Ïivot v ãesk˘ch zemích
v dobû feudalismu od poãátkÛ ãeského státu aÏ do zru‰ení nevolnictví. Na rozdíl od
jin˘ch historick˘ch monografií se lexikon vûnuje netradiãnímu pohledu na promûny
bûÏného Ïivota vládnoucích vrstev, duchovenstva i prostého lidu. KaÏdému století 
je vûnován jeden díl, kter˘ se snaÏí ukázat souvislosti Ïivotního stylu s pfiírodními
i materiálními podmínkami ve spoleãnosti a rovnûÏ s celkov˘m lidsk˘m naturelem. 

VLASTIMIL VONDRU·KA

ÎIVOT VE STALETÍCH
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