Nezávazný románek z večírku někdy
přeroste ve vášnivý vztah. Pokud ale
porušíte nepsaná pravidla, může se
bokovka změnit v noční můru.

V roce 1981 sepsal Pavel Taussig pro
svého staršího syna k jeho jedenáctým
narozeninám svůj životopis. To proto, že i
jemu bylo jedenáct, když se ocitl v
Osvětimi. Poté přežil ještě tábory
Mauthausen, Melk a Gunskirchen a
pochod smrti

Laurie si je jistá, že člověk se na první
pohled zamilovat prostě nemůže. Život
přece není scéna z romantického filmu,
že?

Evě Mozesové bylo pouhých deset let,
když byla i se svou rodinou poslána do
Osvětimi. Zatímco její rodiče a dvě starší
sestry odvedli nacisté rovnou do
plynových komor, Evu a její dvojče Miriam
si vybral jakožto pokusné objekty muž,
který byl znám jako Anděl smrti – doktor
Josef Mengele

Šaty nasáklé krví, víčka násilně zavřená.
Tak vypadá mrtvá dívka v kontejneru.
Detektiv šéfinspektor Erika Fosterová je
sice na místě nálezu jako první, případ
ovšem nespadá do její kompetence. Tento
fakt ale Eriku nedokáže zastavit.

NOVĚ K 10. VÝROČÍ PRVNÍHO VYDÁNÍ
Pouť mladé dámy za pozemskými i
duchovními rozkošemi napříč Itálií, Indií a
Indonésií...
Nové, doplněné vydání knižního (a
filmového) bestselleru.

Píše se rok 1941, druhá světová válka je v
plném proudu a v židovském ghettu se
narodí malá holčička Ráchel. Její rodiče
Jacob a Zippa ji přezdívají Lalečka a
udělali by cokoli, aby ji zachránili.

Cat Kinsellová bývala tatínkova holčička
až do dne, kdy svého otce přistihla, jak
flirtuje se sedmnáctiletou Maryanne ze
sousedství. Když pár dní nato Maryanne
beze stopy zmizí, Catin otec zapírá, že by
ji znal. Od té doby se Cat tím tajemstvím
užírá a jejich vztah tahle malá sladká
lež navždy poznamená...

Tilda žije s manželem Philippem,
úspěšným právníkem, a dvěma dětmi v
Hamburku. Vede docela spokojený život,
jen někdy se jí zmocní pocit prázdnoty;
jako by v jejím životě něco chybělo, jako
by v něm byla velká černá díra, a ptá se
sama sebe, co jí vlastně brání být
doopravdy šťastná. Tyhle myšlenky však...

Kate Marshallová a její asistent Tristan
Harper vyšetřují další zapeklitý případ. Jak
spolu souvisí zmizení mladých lidí a oblast
Shadow Sands? A jakou roli hraje hustá
anglická mlha?

Melville Heights patří k nejhezčím čtvrtím
v Bristolu. Na takovém místě se přece
brutálně nevraždí. Jenže… každý tu má
svoje tajemství. A každý je trochu pod
dohledem.

Romantiku a humor nepřemůže ani zákaz
vycházení
„Zůstaňte doma! Zůstaňte doma!“ znělo
z reproduktorů opuštěnými ulicemi Milána.
Nikdo nebyl připravený na to, že život
najednou zamrzne.
Alex se ocitl zavřený doma s tím
posledním člověkem, se kterým by chtěl
dýchat stejný vzduch: se svou bývalkou....

Uprostřed Švédska na hranici krajů
Västergötland a Värmland leží v hlubokých
lesích vesnice Gullspång. Jednoho
horkého léta odsud zmizí sedmnáctiletá
Annabelle. Její rodiče šílí strachy, místní
policie je bezradná a organizace Missing
People ji bezvýsledně hledá.

Dvě hodiny jízdy od Washingtonu DC se
nachází americká vládní márnice pro
případy nejvyššího zájmu a utajení.
Nejdůležitější pohřební ústav ve
Spojených státech. Aby zde vydržel
pracovat, má Jim „Zig“ Zwicharowski jedno
pravidlo: nikdy si případy nebrat osobně.
Jenže ve chvíli, kdy přivezou nové mrtvé...

Roztomilý humor výměny rolí šitý na míru
dětem i rodičům!
Hlídat dědečka je sice zodpovědná práce,
ale hlavně je to velká zábava. Jen musíte
vědět, jak na to. Na dědečky je totiž
potřeba dohlédnout. Tato knížka vám
poradí, co dělat, aby se děda dobře bavil a
ani chvilku se nenudil.

