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Na co Alice zapomněla 

Autor: Liane Moriarty
Žánr: Společenské romány
Kategorie: AAA 

Cena: 399 Kč
Vychází: 5. 3. 2015
ISBN: 978–80–249–2729–9
Formát: 145 × 227 mm, 432 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Ikar

Když se Alice probere na zemi v posilovně, má na hlavě pořádnou bouli 
a myslí si, že je jí dvacet devět a čeká první dítě se svým superúžasným 
manželem Nickem. Jenomže pak se dozví, že se jí z paměti právě vyma-
zalo deset let života a že je ve skutečnosti devětatřicetiletá neurotička, 
která nejraději tráví svůj volný čas v posilovně nebo na poradách školního 
výboru se ženami, jež kdysi nesnášela. Jak se to stalo, že se její život tak 
radikálně změnil? Proč ji její manžel nenávidí? Co tak hrozného provedla, 
že s ní její milovaná sestra skoro nemluví? A do toho si není schopná 
vůbec vzpomenout na svoje tři děti – ne, Alice se najednou vidí jinýma 
očima a ta nová žena, o které jí vyprávějí, se jí vůbec nezamlouvá. Najde 
způsob, aby se znovu stala tím člověkem, kterým bývala?5.
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Císařský oheň

Autor: Robert Lyndon
Žánr: Historické romány
Kategorie: AAA

Cena: 399 Kč
Vychází: 3. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4785–4
Formát: 145 × 227 mm, 488 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub

Uplynulo dlouhých devět let a hrdinové knihy Cesta sněž-
ných ptáků se opět setkávají. Píše se rok 1081 a ctižádost 
byzantského císaře je bezmezná. Hodlá získat „ohnivou směs“ 
Východu, zázračný vybuchující prášek, který údajně mají na 
druhém konci světa v Číně. A tak se Vallon s přáteli vydává po 
Hedvábné stezce… Robert Lyndon dokázal to, co se podaří 
málokdy: pokračování historické ságy je opět strhující. Hlavní 
postavy prošly proměnou a přibyly k nim další; především 
záhadný mladík Lucas, který má své osobní důvody, proč se 
k Vallonovi připojit. Atmosféra děje vtáhne čtenáře do tehdej-
šího světa, vylíčeného s úžasnou barvitostí.
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Od autorky bestselleru
Manželovo tajemství

Pokračování historického románu 
Cesta sněžných ptáků



2

Ediční plán | březen 2015

Moc Luny 

Autor: J. Paunggerová, Thomas Poppe
Žánr: Esoterika, náboženství, psychologie 

Cena: 299 Kč
Vychází: 3. 3. 2015
ISBN: 978–80–249–2633–9
Formát: 125 × 200 mm, 384 str. 
+ 16. stran přílohy
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Ikar

VŠECHNO V PRAVOU CHVÍLI

Tato kniha obsahuje komprimované měsíční vědění o více než stovce 
činností ve všech důležitých oborech.

Ideální stav Měsíce na jediný pohled! Vždy s konkrétními výhodami 
správného načasování – a nevýhodami, které s sebou přináší nepříznivá 
chvíle. Snadná orientace i pro začátečníky.

Brána osudu 

Autor: Agatha Christie
Žánr: Klasické krimi
Kategorie: AAA 

Cena: 249 Kč
Vychází: 3. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4776–2
Formát: 120 × 200 mm, 264 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub

Tommy a Pentlička Beresfordovi se rozhodnou užít si zaslou-
žený odpočinek a pořídí si dům na venkově. Stěhování jim však 
komplikuje množství knih – ať vlastních, či těch, které tu zanechali 
předchozí majitelé. Mezi nimi je i Černý šíp od Roberta Louise 
Stevensona. A v něm zašifrovaná zpráva o smrti Mary Jordanové… 
Objasňování záhady z minulosti a odhalení tajných špionážních 
souvislostí spustí řetězec událostí, které mají za následek další 
vraždu – a Tommy s Pentličkou se opět ocitají ve smrtelném nebez-
pečí…

3.
 3

. 2
01

5

Jamaica Lane

Autor: Samantha Youngová
Žánr: Romány o lásce
Kategorie: AAA 

Cena: 299 Kč
Vychází: 9. 3. 2015
ISBN: 978–80–249–2706–0
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Ikar

Olivia je sympatická, krásná mladá žena, ale bojí se navazovat 
jakýkoli kontakt s muži. Když si na Jamaica Lane Olivia pronajme 
svůj první byt, uvědomí si, že nastal čas pohnout se konečně z místa. 
Je po uši zamilovaná do postgraduálního studenta, ale při každém 
střetnutí s ním ji zachvátí panika. Naštěstí je ale Olivii nablízku její 
dobrý kamarád, šarmantní Nate Sawyer, známý sukničkář. Ten se zá-
vazkům velkým obloukem vyhýbá, ale ke svým přátelům je loajální. 
Olivia se mu proto svěří se svým trápením a Nate se nabídne, že ji 
naučí flirtovat a pomůže jí získat sebevědomí v posteli. Dohoda má 
jedinou podmínku – lekce svádění nesmí ohrozit jejich přátelství.

Rabování – Jak nacisté 
vykrádali evropské umě-
lecké sbírky
Autor: Anders Rydell 
Žánr: Dějiny

Cena: 349 Kč
Vychází: 9. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4733–5
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Universum

Již několik dní po kapitulaci nacistického Německa byl učiněn 
uvnitř solného dolu v Rakousku u městečka Altaussee neuvěři-
telný objev. Spojenecká vojska zde odhalila jednu z největších 
uměleckých sbírek: tisíce mistrovských děl Rembranta, Rubense, 
Michelangela a mnoha dalších. V letech 1933 a 1945 nacisté 
ukradli doslova miliony starožitností a uměleckých děl po celé 
Evropě. Velká část z ukradených děl byla nalezena právě v An-
taussee, ale více než sto tisíc děl zmizelo. Autor sleduje ve své 
kontroverzní knize kořeny fanatické nacistické posedlosti umě-
ním, ale i dramatické restituční procesy v Evropě, Rusku i USA. 

Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta putování
Autor: Haruki Murakami
Žánr: Světová současná
Kategorie: AAA

Cena: 299 Kč
Vychází: 9. 3. 2015
ISBN: 978–80–207–1615–6
Formát: 125 × 200 mm, 280 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Odeon

Cukuru Tazaki byl na střední škole jedním z pěti členů party, která ho ze 
dne na den vyloučila ze svého středu, aniž mu někdo z jeho kama-
rádů řekl proč. Tazaki utrpěl ztrátou přátel duševní otřes a zabýval se 
dokonce i myšlenkou na sebevraždu. Dlouhých 35 let poté přiměje 
přítelkyně Sára Tazakiho, aby vyhledal své bývalé kamarády a získal 
odpověď na otázku: PROČ? 
Ani v tomto díle autor své čtenáře nezklame – charakteristický literární 
styl vytváří výjimečné dílo a čtenáři jsou znovu pohlceni Murakamiho 
magickým světem…
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Dokument psaný
 jako thriller 

Novinka mistra záhadných a surrealistických témat
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Christie: Brána osudu 

Autor: Agatha Christie
Žánr: Klasické krimi
Kategorie: AAA 

Cena: 279 Kč
Vychází: 10. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4777–9
Formát: 130 × 210 mm, 288 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub
Vydání: 2.

Tommy a Pentlička Beresfordovi se rozhodnou užít si zaslou-
žený odpočinek a pořídí si dům na venkově. Stěhování jim 
však komplikuje množství knih – ať vlastních, či těch, které tu 
zanechali předchozí majitelé. Mezi nimi je i Černý šíp od Ro-
berta Louise Stevensona. A v něm zašifrovaná zpráva o smrti 
Mary Jordanové… Objasňování záhady z minulosti a odhalení 
tajných špionážních souvislostí spustí řetězec událostí, které 
mají za následek další vraždu – a Tommy s Pentličkou se opět 
ocitají ve smrtelném nebezpečí…

Kniha politiky

Autor: kolektiv autorů 
Žánr: Lexikony, encyklopedie, slovníky
Kategorie: A 

Cena: 599 Kč
Vychází: 12. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4796–0
Formát: 195 × 235 mm, 352 str. 
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Universum

Je správné svrhnout nespravedlivého vládce? Je demokracie opravdu tou 
nejlepší formou vlády? Může být válka někdy ospravedlněna? Po celou 
historii si lidé kladou tyto a podobné velké otázky o tom, jak si co nejlépe 
vládnout – a velcí myslitelé předkládají řešení, která pomáhají utvářet 
náš svět. Tato srozumitelně napsaná knížka, doplněná o krátká, výs-
tižná objasnění politologických pojmů, diagramy, které krok za krokem 
zpřehledňují složité teorie, a vtipné ilustrace, které si pohrávají s našimi 
představami o politice. Nesmírné množství duševní potravy v ní najde 
úplný začátečník, pokročilý student i erudovaný odborník.
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Chtělo by to nový 
jména

Autor: NoViolet Bulawayo
Žánr: Světová současná

Cena: 299 Kč
Vychází: 12. 3. 2015
ISBN: 978–80–207–1616–3
Formát: 125 × 200 mm, 224 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Odeon

Originální vyprávění začíná ve slumu v africkém Harare: deseti-
letá dívka pojmenovaná Miláček má různé kamarády – jmenují 
se třeba Bastard, Bůhví, Stina. Jejich otcové, případně oba 
rodiče se povětšinou kamsi vypařili. Jedna dívka je těhotná. 
Kradou ovoce, hrají si s odpadky. A hlavně sní o tom, že se jim 
podaří někam odjet, do Ameriky, do Evropy. Miláček má štěstí, 
jí a její matce se to podaří díky tetičce v Detroitu. Jenomže 
idealistické představy dítěte jsou jedna věc – a špinavé velko-
město zasažené hospodářskou krizí věc druhá… Debut třiatři-
cetileté autorky, s nímž se dostala až do finále Bookerovy ceny. 

Penzion pro zvířátka: Hledá se maminka!
Autor: Sarah Bosseová
Žánr: Beletrie do 10 let
Kategorie: A 

Cena: 199 Kč
Vychází: 12. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4741–0
Formát: 125 × 190 mm, 104 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub

Celá zoo je na nohou! Narodilo se opičí miminko, ale maminka ho 
odmítá. Tady pomůže jen jedno: Opičátko musí někdo odchovat a krmit 
ho z láhve. A kde by se takovému zvířátko mohlo dařit lépe než u Flo 
a jejích rodičů, kteří pracují jako ošetřovatel a zvěrolékařka? Rozumí se 
samo sebou, že i Flo přiloží ruku k dílu a pomáhá ze všech sil. Jenže malý 
opičák brzy obrátí rodinný život vzhůru nohama. Třeba i proto, že Flo 
číslo dvě, rodinný pejsek, protestuje proti novému podnájemníkovi všemi 
myslitelnými i nemyslitelnými způsoby!

A pak přijde den, kdy se má opičí miminko začlenit do nové zvířecí 
rodiny. A nejen Flo náhle zjistí, že malého darebu postrádá mnohem víc, 
než by ji kdy bylo napadlo… 

Atlas živočichů a rostlin

Autor: Frank Hecker a kolektiv
Žánr: Lexikony, encyklopedie,
Kategorie: A

Cena: 499 Kč
Vychází: 16. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4571–3
Formát: 107 × 180 mm, 544 str.
Vazba: Paperback
Nakl. značka: Knižní klub

Obsažný atlas uvádí výběr z předchozích titulů edice Nový 
průvodce přírodou Stromy, Ptáci, Houby, Léčivé rostliny a Plané 
rostliny a ty doplňuje o nové části savci, ryby, plazi a obojživelníci, 
hmyz a mechy. Kniha tak poskytuje jedinečně ucelený pohled na 
svět zvířat a rostlin. Detailní popisky, bohatý ilustrační materiál 
a řada zajímavostí o každém druhu tvoří čtenářsky atraktivní 
celek.
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Nová edice 



4

Ediční plán | březen 2015

Zdokonalte si mozek

Autor: Joel Levy
Žánr: Jazyky, vzdělání
Kategorie: A

Cena: 299 Kč
Vychází: 17. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4753–3
Formát: 183 × 235 mm, 192 str.
Vazba: Paperback
Nakl. značka: Universum

Dohání vás k zoufalství, když se marně snažíte rozpomenout na 
jména, hesla nebo na to, kde jste nechali klíče? Chcete si vylepšit 
slovní zásobu, schopnost počítat nebo logické uvažování? Dopřejte 
si důkladný duševní trénink a udržujte svůj mozek ve špičkové 
formě pomocí zábavných a pozoruhodných hádanek, hlavolamů 
a cvičení. Zaznamenávejte své pokroky, až se budete propracovávat 
jednou kapitolou za druhou, nebo si nalistujte rovnou oblasti, které 
vám dělají potíže. S pomocí této praktické příručky vylepšíte své 
duševní schopnosti na maximum.

Dvanáct pohádek z onoho 
světa

Autor: Václav Říha
Žánr: Beletrie do 10 let
Kategorie: A

Cena: 199 Kč
Vychází: 19. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4752–6
Formát: 170 × 240 mm, 104 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub | Vydání: 2.

V knížce Dvanáct pohádek z onoho světa, kterou napsal známý 
pohádkář Václav Říha (vlastním jménem Václav Tille) na dětské 
čtenáře čeká celý zástup roztodivných postav a postaviček. Jejich 
autorem je dětmi i dospělými milovaný český malíř Josef Lada, 
jehož ilustrace potěšily několik generací čtenářů a dorazily až na 
druhý konec světa, do Číny. Obrázky k dětským pohádkových pří-
běhům jsou neméně oblíbené. V naší knize nechybí ani svatý Petr, 
Pán Ježíš, andělé a vládce pekla Lucifer.

Rodinné toulky: Nejkrás-
nější výlety lanovkou

Autor: P. David, V. Soukup, 
P. Ludvík
Žánr: Cestování, kartografie
Kategorie: A

Cena: 299 Kč
Vychází: 19. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4853–0
Formát: 125 × 215 mm, 168 str.
Vazba: Paperback | Knižní klub

Soubor 40 pečlivě naplánovaných výletů je určen i pro méně 
zdatné turisty, neboť nejstrmější partie hor v nich překonáme za 
pomoci lanové dráhy. Dnes je lanovek s celoročním provozem 
v České republice docela solidní síť, ostatně i dříve výhradně 
zimní areály přišly také s letní nabídkou. A tak zajímavý zážitek 
ze samotné jízdy můžeme kombinovat s dalším putováním. Na 
40 trasách se seznámíme s parametry a historií vybrané lanové 
dráhy, nabídkou služeb a zajímavostmi, následuje popis výletů. 

Podsvětí 2: Láska v Podsvětí
Autor: Meg Cabotová
Žánr: Science fiction, fantasy

Cena: 249 Kč
Vychází: 17. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4780–9
Formát: 125 × 200 mm, 264 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub

Druhá část dramatického příběhu o lásce více než nesourodé dvojice.

Sedmnáctiletá Pierce zatím stále ještě nezemřela. John Hayden, pán 
podsvětí, ji unesl do přízračného, temného světa mezi nebem a peklem, 
kde se zdržují duše zemřelých předtím, než se vydají na poslední cestu. 
John dívce tvrdí, že ji vězní v zájmu její vlastní bezpečnosti, aby ji ochrá-
nil před fúriemi, které baží po pomstě. Pierce ho však podezřívá, že pro 
to má ještě vlastní, ne tak zcela zřejmé důvody.

Dívka brzy zjistí, že ona sama je na tomto místě sice chráněna před 
hněvem fúrií, ale její milovaní, které zanechala v lidském světě, nikoli. 
Dokáže Johna přesvědčit, aby ji propustil a ona mohla zachránit život 
blízkého člověka? Nebo bude cena, kterou po ní bude požadovat 
výměnou za svobodu, příliš vysoká?

Babiččina lékárna

Autor: Renata Herber
Žánr: Flora, Zahrada

Cena: 329 Kč
Vychází: 17. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4718–2
Formát: 145 × 227 mm, 280 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub
Vydání: 2.

Léčivé rostliny jsou prověřené staletími a přírodní recepty proti 
nemocem se předávaly z generace na generaci. I naše doba se opět 
učí čerpat z moudrosti předků. Příroda je bohatým zdrojem všech 
látek potřebných pro lidské tělo, je pouze potřeba je správně používat 
a rozumně s nimi hospodařit. Renata Herber (nar. 1962 v Krnově) je au-
torkou úspěšných knih Poselství Tarotu, Poselství run, Poselství kostky, 
Babiččiny bylinky a Kouzelný rendlíček našich babiček.
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Prozřetelnost 2: Proroctví

Autor: Jamie McGuire
Žánr: Young Adult, New Adult

Cena: 249 Kč
Vychází: 19. 3. 2015
ISBN: 978–80–87543–37–5
Formát: 125 × 200 mm, 296 str.
Vazba: Paperback
Nakl. značka: Yoli

Strhující paranormální romance plná napětí. V městečku Providence se 
studentka Nina Greyová dostane do ohniska války mezi nebem a peklem. 
Dívka, otřesená náhlou smrtí svého otce, se s Jaredem Ryelem seznámí 
úplnou náhodou… nebo si to aspoň myslí. Přestože ji ten pohledný 
a trochu tajuplný mladík přitahuje, Nina je vůči němu podezřívavá. A když 
se začnou rojit otázky bez odpovědí, Jared riskuje všechno, aby si udržel 
ženu, nad kterou má bdít – a prozradí jí tajemství, o němž přísahal, že je 
bude chránit…

Fitjazz® – Tančit může každý
Autor: Helena Peerová
Žánr: Fitness, pohyb, aktivita
Kategorie: A 

Cena: 349 Kč
Vychází: 23. 3. 2015
ISBN: 978–80–249–2674–2
Formát: 170 × 235 mm, 160 str.
Vazba: Paperback
Nakl. značka: Ikar

Fitjazz je moderní taneční směr pro všechny generace především 
žen – pro studentky, maminky i seniorky. Díky technice jazzového tance 
ovládnete tělo, díky cvikům kompenzačního bloku zpevníte svaly a zfor-
mujete postavu. V tanečních variacích se naučíte koordinaci pohybu. Při 
relaxaci odbouráte stres. Vše zpříjemní soulová, popová a jazzová hudba. 
Přínosem fitjazzu je převratný přístup k držení těla a způsobu provedení 
tanečních i posilovacích prvků. Zkrátka budete chodit zpříma, budete 
mít TOP postavu, pružnou páteř, nebudou vás bolet záda a budete zářit 
energií!

Testy pro správné 
holky

Autor: A. S. Jouhanneauová
Žánr: Výchova nad 10 let
Kategorie: A

Cena: 199 Kč
Vychází: 23. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4745–8
Formát: 150 × 205 mm, 128 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub

Jsi milionářka, princezna, nebo dobrodružka? Hvězda, nebo tajná 
agentka? Sněhurka, nebo zlá macecha? Ulítlá, nebo staromilka?

Možná o sobě vlastně vůbec nevíš, co jsi zač a jaké vlastnosti 
a schopnosti se v tobě ukrývají! Přes sto stran testů, které si 
můžeš udělat sama nebo s kamarádkami, ti to prozradí. Můžeš si 
je vzít s sebou k vodě, zalézt si s nimi pod peřinu… a kromě testů 
v knize najdeš i spoustu čtení navíc!

Karmínový kámen

Autor: Anna Šochová
Žánr: Historické romány

Cena: 299 Kč
Vychází: 19. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4783–0
Formát: 125 × 200 mm, 328 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub

V čtenářsky přitažlivém, silném příběhu, zasazeném na odlehlé 
Ašsko pobělohorské doby, tedy do konce 17. století, sledu-
jeme osm let v životě šlechtičny Anny Dorothey Zedwitzové, 
vzorné manželky, matky a hospodyně na Mikulášském vrchu. 
Zvrat v jejím životě nastává, když se na projížďce v lese zaplete 
se starou cikánkou, která ví něco, co Anna nikomu neprozra-
dila, a nyní věští, že se její osud rozdvojuje: buď bude bohatá, 
spokojená a uvidí své děti vyrůstat, nebo ji čeká brzká smrt… 
Linie zahrnující tajemnou věštbu se odvíjí na pozadí význam-
ných událostí v českém i evropském kontextu.

Nejdražší dcera

Autor: Elizabeth Littleová
Žánr: Dobrodružství, napětí
Kategorie: A

Cena: 299 Kč
Vychází: 23. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4781–6
Formát: 125 × 200 mm, 432 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub

Kdy jste naposledy chtěli zavraždit svou matku?
Bývalá vymetačka večírků Jane Jenkinsová je chytrá, okouzlující 
… a má za sebou deset let ve vězení. Kdysi byla na vrcholu 
slávy jako společenská celebritka, ale pak ji odsoudili za vraždu 
matky, krásky z vyšší společnosti známé svou charitativní čin-
ností a bohatými manželi. Kvůli formálnímu pochybení policie 
se Janie dostala na svobodu. Utíká před médii a zároveň se 
snaží sledovat stopy, které, jak doufá, ji dovedou k matčinu 
vrahovi. Problém? Janie si není úplně jistá, jestli jím není ona 
sama… 
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Hit pro fanoušky
 Zmizelé

Tančit
 může každý!
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Nejdelší jízda

Autor: Nicholas Sparks
Žánr: Romány o lásce 
Kategorie: A

Cena: 249 Kč
Vychází: 24. 3. 2015
ISBN: 978–80–249–2713–8
Formát: 125 × 200 mm, 432 str.
Vazba: Paperback
Nakl. značka: Ikar
Vydání: 2.

Jednadevadesátiletý Ira Levinson chce ještě naposledy zajet do hor na 
místo, kde strávil s milovanou Ruth líbánky. V hustém sněžení však pře-
hlédne zatáčku. Na zledovatělém srázu se zlomenou rukou a rozbitou 
hlavou nezbývá Irovi než doufat, že si auta někdo všimne a zachrání 
ho. Při vědomí ho udržují vzpomínky na manželku, která zemřela před 
devíti lety.
O pár desítek kilometrů dál se Sophia Danková poprvé v životě jede 
podívat na býčí rodeo, aby přišla na jiné myšlenky po nepříjemném 
rozchodu. Seznámí se s vítězem závodu, sympatickým kovbojem 
Lukem. 
Ira a Ruth. Luke a Sophia. Dvě dvojice, jejichž osudy se nečekaně propletou. 

Norské dřevo 

Autor: Haruki Murakami 
Žánr: Světová současná

Cena: 269 Kč
Vychází: 26. 3. 2015
ISBN: 978–80–207–1630–9
Formát: 125 × 200 mm, 304 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Odeon
Vydání: 4.

V románu nejvýznamnějšího japonského spisovatele současnosti 
se skrývá fantastický, romantický i tragický milostný příběh. Čtenář 
však „neunikne“ směsici japonských reálií, psychologickým portré-
tům hrdinů ani scénám vášně a nespoutaného sexu. Román vyšel 
japonsky r. 1987, byl přeložen do 36 jazyků a celkově se ho prodalo 
přes 9 milionů výtisků.

Poslední porotce 

Autor: John Grisham
Žánr: Dobrodružství, napětí

Cena: 349 Kč
Vychází: 26. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4766–3
Formát: 125 × 200 mm, 400 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub
Vydání: 2.

Když do malého jižanského Clantonu přišel roku 1970 mladý 
Willie Traynor, netušil, že mu krátká praxe v místních novi-
nách změní život navždy. Než se nadál, stal se jejich majitelem 
a redaktorem, který se energicky zabral do případu znásilnění 
a vraždy matky dvou dětí. Pachatel byl jasný, porota jej odsou-
dila, neshodla se však na trestu smrti a viník dostal doživotí. 
Po několika letech Willie zjišťuje, že vrah má být podmínečně 
propuštěn na svobodu. Tomu už nedokáže zabránit ani svými 
ohnivými články. A pak zemře první z porotců… 

Jiskra života 
Autor: Erich Maria Remarque 
Žánr: Světová klasika

Cena: 299 Kč
Vychází: 24. 3. 2015
ISBN: 978–80–249–2682–7
Formát: 125 × 200 mm, 368 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Ikar
Vydání: 3.

Koncentrační tábor Mellern slouží jako odkladiště vězňů – převážně 
Židů, kteří v důsledku tělesné slabosti již nejsou schopni práce. V ne-
lidských podmínkách, špíně a o hladu, navíc pod kuratelou bezcitných 
fašistických katanů tady na sklonku války „přežívá“ dvanáct „veteránů“, 
obklopených řadou nově příchozích zbídačelých kostlivců. Téměř 
všichni již ztratili svou osobnost, minulost a individuální lidské rysy, 
jejich ponížené lidství se omezuje jen na základní živočišné potřeby. 
Stali se pouhými vězeňskými čísly s koncentráčnickými mimikry. Přesto 
se mezi nimi najdou i tací, kteří si dokázali zachovat své „já“…
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Dračí pohádky 

Autor: Milena Baischová 
Žánr: Beletrie do 10 let

Cena: 199 Kč
Vychází: 23. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4714–4
Formát: 174 × 247 mm, 72 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub
Vydání: 2.

Krátké, tříminutové pohádky Mileny Baischové jsou ideální pro 
čtení před usnutím. Vyprávějí o veselých a drzích dráčcích, kteří 
přilétají do našeho světa a zažívají v něm kouzelná dobrodruž-
ství se skřítky, princeznami, rytíři a elfy. Doplňují je půvabné ilus-
trace Stefanie Dahleové. Kdopak by nechtěl s takovým dráčkem 
odletět do sna?
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Reflexologie 

Autor: Inge Dougansová
Žánr: Medicína, zdraví

Cena: 299 Kč
Vychází: 26. 3. 2015
ISBN: 978–80–249–2677–3
Formát: 165 × 235 mm, 248 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Ikar
Vydání: 2.

Kompletní průvodce reflexní terapií v unikátním spojení 
s metodami tradiční čínské medicíny. Reflexní terapie stimuluje 
pomocí specifických masážních technik body na chodidlech 
s cílem vyvolat prospěšnou odezvu v jiných částech těla 
a spustit přirozený léčebný potenciál. Autorka seznamuje čte-
náře s příčinami nemocí ve vztahu k 5 elementům a odhaluje, 
jak terapie dokáže tišit bolest a zkvalitňovat život. Ukazuje, že 
čínský meridiánový systém energetických drah v těle je přes-
nější než 10 reflexních zón.

Mravenci se nedají 

Autor: Ondřej Sekora
Žánr: Beletrie do 10 let

Cena: 199 Kč
Vychází: 28. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4386–3
Formát: 160 × 233 mm, 100 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub
Vydání: 2.

Ferda potká v lese uplakanou mravenčí maminku, která se musí sama 
postarat o svá vajíčka. Má strach, že na všechno nestačí, ale Ferda jí slíbí, 
že jí bude věrně sloužit a se vším jí pomůže. Práce mu jde pěkně od ruky, 
najde spoustu nových kamarádů a zanedlouho vybudují krásné nové 
mraveniště. Bohužel si však nevybrali ty nejlepší sousedy! Kousek od nich 
žijí zlí mravenčí otrokáři, kteří jim nedají chvíli pokoje – kradou jim kukly, 
aby měli co nejvíce otroků. Mravenci jsou zoufalí – co si jen počnou? 
Ferda však nelení a za chvilku se mu v hlavě vyrojí spousta nápadů, jak se 
nevítaným návštěvníkům ubránit.
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Dům s minulostí 
Autor: Sandra Brown
Žánr: Společenské romány

Cena: 199 Kč
Vychází: 30. 3. 2015
ISBN: 978–80–249–2493–9
Formát: 125 × 200 mm, 152 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Ikar
Vydání: 2.

Laura Nolanová je nejhezčí a nejbohatší dívka z města Gregory. Vlastně 
byla. Po smrti svého otce totiž zjišťuje, že dědictvím získá především 
dluhy, a tak jí nezbývá nic jiného než prodat dům, ve kterém její rodina 
žila po mnoho generací. V tomto domě má každá věc má svůj příběh, 
svou historii. A aby všech starostí nebylo málo, zájem o koupi projeví je-
diný muž – James Paden. Toho provází nevalná pověst; kdysi byl z města 
vyhoštěn a nyní se vrací. A s ním přicházejí nejen problémy a překvapení, 
ale také něco, co Laura ještě nikdy nepoznala: vášeň. Jenže co když jde 
z jeho strany o pouhou vypočítavost?

Kletba svitků 

Autor: Barbara Woodová
Žánr: Společenské romány
Kategorie: A

Cena: 249 Kč
Vychází: 31. 3. 2015
ISBN: 978–80–249–2696–4
Formát: 125 × 200 mm, 256 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Ikar | Vydání: 4.

Orientalista, Žid Messer, má přeložit 2000 let staré svitky nalezené 
v Izraeli. Zjistí, že obsahují zpověď židovského obyvatele Palestiny. 
Kletba Mojžíšova, kterou začínají, má postihnout každého, kdo je 
zneužije. Benjaminovi svitky připomínají vlastní, dosud potla-
čovanou minulost, ortodoxní výchovu, otce, jenž byl zavražděn 
v Majdanku…

Jen jeden rok

Autor: Gayle Formanová
Žánr: Young Adult, New Adult
Kategorie: A

Cena: 279 Kč
Vychází: 31. 3. 2015
ISBN: 978–80–87543–36–8
Formát: 125 × 200 mm, 344 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Yoli

Když se Willem probere z bezvědomí, vůbec netuší, kde je. Francouz-
ský lékař mu ošetřil ránu na hlavě, ta ale Willema bolí o dost méně než 
vzpomínka na krásnou Američanku, které říkal Lulu. Proč se jen neze-
ptal na její pravé jméno? Strávil s ní pouhý jeden den v Paříži a něco na 
tom dni – anebo na té dívce – ho nutí položit si otázku, zda mu není 
souzeno zůstat s Lulu už navždy. Jenomže jak ji najít? 
Willem se znovu vydává na cesty, bloudí od Mexika až po Indii 
a doufá, že to děvče nějakým zázrakem znovu potká. Jak ale měsíce 
plynou, začíná Willem pochybovat, zda je ruka osudu opravdu tak 
silná, jak si myslel…31
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Pokračování románu 
Jen jeden den

ILUSTRATIVNÍ O
BÁKA



Střípky vzpomínek 

Autor: Danielle Steel
Žánr: Romány o lásce 

Cena: 299 Kč
Vychází: 31. 3. 2015
ISBN: 978–80–249–2707–7
Formát: 125 × 200 mm, 352 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Ikar
Vydání: 2.

Mladičká okouzlující Serena pochází z italské aristokratické rodiny. 
Za Mussoliniho režimu jsou ale její rodiče popraveni a dívky se 
ujímá babička, která ji posílá do Spojených států na vychování 
k jeptiškám. Po válce se Itálie ocitá v troskách a Sereně po návratu 
domů nezbývá nic kromě jména, slavných předků a zraněného 
srdce, které věnuje celé a navždy majoru Bradu Fullertonovi. Ale 
ani Bradův snubní prsten, dokonce ani jeho dítě ji nemůže ochránit 
před zlobou a vypočítavostí mocné dynastie Fullertonů a před 
ženou, která se stane Sereninou úhlavní nepřítelkyní.

Panoptikum hříšných lidí 

Autor: Jiří Marek 
Žánr: Klasické krimi

Cena: 199 Kč
Vychází: 31. 3. 2015
ISBN: 978–80–242–4763–2
Formát: 120 × 165 mm, 384 str.
Vazba: Vázaný
Nakl. značka: Knižní klub
Vydání: 2.

Panoptikum hříšných lidí (1971) je jedním ze tří souborů detektivních 
povídek Jiřího Marka z prostředí prvorepublikové Prahy. Sbírky případů 
vrchního policejního rady Knotka, jeho nástupce rady Vacátka a členů 
mordparty, inspektorů Bouše, Brůžka a Mrázka, zachycené rovněž v Pa-
noptiku starých kriminálních příběhů (1968) a Panoptiku Města praž-
ského (1979), v nichž zásluhou autorova jemného humoru a jazykového 
mistrovství ožívá nostalgický svět tehdejší metropole a jejích periferií, 
jakož i řada osobitých postav.
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