Americká hvězda

Jackie Collins

40,-kč

Knižní román pro ženy
Četnická kuchařka

100,-kč

copak se jedlo a vařilo v četnických humoreskách
Fouskovy fejetony

120,-kč

Známé či neznámé fejetony Josefa Fouska
Neuvěřitelné, ale skutečné od Nigel Blundell

110,-kč

Záhady,skandály a katastrofy, které šokovaly svět
Helena – V proudu času od Roberta Rohála

100,-kč

Výpravná kniha s mnoha foto mapuje dráhu Heleny Vondráčkové
Bestie

Jackie Collins

30,-kč

Knižní román pro ženy
Cesta do duše měst

100,-kč

Úžasně ilustrovaná kniha o Praze
Listen to my heart – Moje láska k životu

200,-kč

Fredrikssen Marie ze skupiny Roxette v těžkých chvilkách života
Staroměstská nostalgie Martin Frind,Pavel Vrána 20,-kč
Poctivé cestování malíře a básníka po Starém Městě
Nikam se necpi !!

Jiří Štědroň

100,-kč

Hořce úsměvná kniha . Kultivovaný jazyk, svižný děj, dokonalá
znalost prostředí i lidských povah, nadhled a humor jsou zárukou
příjemného čtenářského prožitku.
Pohlazení

Eva Pilarová a Josef Fousek 200,-kč

Snímky a fota Evy Pilarové umocněné verši Josefa Fouska

KNIHA O LÍBÁNÍ s CD

Marie Formáčková

100,-kč

Mimořádně zajímavý knižní titul doplněný nádhernou ilustrací pro
čtenáře všech generací. Kniha obsahuje CD s písničkami o lásce a
líbání. Kniha je nabitá zajímavými a užitečnými informacemi a
dokonce nechybí kapitola zajímavá hlavně pro ženy „Líbání podle
zvěrokruhu“ . Jaký by asi byl život, kdybychom se nelíbali? Možná by
byl jednodušší, protože polibky nám často komplikují život, ale
rozhodně by byl smutnější, šedivější a těžko by nám lidem mohla bez
polibků narůst ona pomyslná křídla, díky jimž se vznášíme až někam
vysoko do oblak, ač ve skutečnosti neopustíme pevnou půdu pod
nohami.
Miloš Forman v kostce

Jan Lukeš

60,-kč

Biografie Těžiště publikace tvoří faktograficko-esejistický přehled
všech Formanových filmů a stejně koncipovaný výběr z dokumentů a
publikací o něm. Mnoho fotek.
Zrození Meryl Streep v knize „Zase ona“

200,-kč

Portrét ženy, doby a herectví: první důkladná biografie Meryl Streep
– "Železné Lady" herectví, která byla nominována na devatenáct
Oscarů a tří získala.
Poslední loupež

DVD

30,-kč

Velká loupež v podání Gene Hackman a Danny DeVito.
KAREL GOTT 14x CD

700,-kč

300 písní,které vyšly na singlech z let 62-19.Originál balení.
BON JOVI

skvělá fotografická publikace

300,-kč

Kniha mapuje vzestupy i pády,divoké světové turné,rozhovory a
vzpomínky. Tuto knihu jistě ocení každý fanoušek Bon Jovi!
FRANK SINATRA – Filmové dědictví

400,-kč

Úžasný soubor, popisující dílo jedné z největších hollywoodských
hvězd. Kniha obsahuje též více než dvě stě fotografií s komentáři
Sinatrových kolegů a spolupracovníků.
Zásah Šípem v knize Ivy Šípové

25,-kč

V knize naleznete zajímavosti ze života Karla Šípa, veselé zážitky
fotografie a malou ochutnávku z jeho tvorby.

Hřebec

Jackie Collins

30,-kč

Knižní román pro ženy.
Cesta za hity

Jaroslav Císař

120,-kč

Publikace vypráví o vzniku 40 slavných písní ze světové i české domácí
scény a popisuje zajímavé okolnosti, které provázely jejich cestu na
výsluní. Čtenáři tu naleznou nejen první rock'n'roll Rock Around The
Clock v podání Billa Haleyho a jeho skupiny Comets, baladu Love Me
Tender Elvise Presleyho, první singl Beatles s písní Love Me Do,
Dylanův slavný protestsong Blowing In The Wind, ale i Bohemian
Rhapsody od Freddieho Mercuryho a Queen, Lennonovo Imagine,
olympickou Želvu nebo tragické osudy, které provázely zrod Modlitby
pro Martu v podání Marty Kubišové, ze které se stala hymna českého
národa v době normalizace.
José Mourinho

Ciaran Kelly

60,-kč

Život a názory charizmatického kouče. Bouřlivák, provokatér, stratég,
jeden z nejlepších fotbalových koučů poslední doby.
Pomsta Lucky

Jackie Collins

40,-kč

Knižní román pro ženy.
Pařížský případ aneb.. Veronika Müllerová

30,-kč

Detektivní román z cyklu Soukromé vraždy (5) přivede čtenáře do
Francie se odehrává cyklu Soukromé vraždy. Příběh dalších vražd,

které mají své kořeny v celkem obyčejném současném životě a jeho
příbězích.
Totem boha srandy

Mirek Hoffmann

220,-kč

Humorné historky člena skupiny Zelenáči nasbírané a hlavně prožité
za pětatřicet let účinkování v kapele i mimo ni. Literární prvotina
nestora české country, zpěváka a textaře.

Správnou stopou

Vladimír Rogl

100,-kč

Skautská atmosféra turistiky a táboření v polovině minulého století.
Celá řada návodů a her pro doma , v klubovně či táboření.

Eman a Kornélie, boží lidé

Josef Fousek

200,-kč

Humoristické vyprávění o starších vesnických manželích, kteří se
potýkají s nástrahami současné doby.
LOTR

Zuzana Zajícová

100,-kč

Vzpomínkami na dobrodružný život s bráchou vás Lucie provede s
lehkostí, humorem a nostalgií. Svoje a hlavně bratrovy životní
peripetie nese na trh s vědomím, že ne každému se může zamlouvat
dobrodružný život na hraně.
Život v pozlátku

Marie Formáčková a Ilona Golovleva 120,-kč

Autentický příběh, plný dobrodružství, napětí, zvratů a odvážných
svědectví o politice a mafii na konci 20. století.
Kraťasy

Jindřich Kraus

100,-kč

V knize nejsou jenom příběhy pro pobavení a pro poučení. Věříme, že
si každý najde chvilku ve vlaku, v metru, u lékaře, nebo prostě v
posteli, aby si přečetl postupně krátké, ale skutečné a někdy až
neuvěřitelné příběhy ze života obyčejných lidí.
Říkej si a směj se Inka Delevová a Ladislav Červenka 120,-kč

Soubor novodobých říkanek pro dospělé se lehce rozpustilou formou
zaobírá celou řadou běžných problémů v milostném a erotickém
životě člověka. Dárek pro ženy a muže od 15 let.
Kutnohorská pátračka opět zasahuje Michal Dlouhý 100,-kč
Kriminální případy z letech 1928 – 1942. Jedná dnes již zapomenuté
případy, které ve své době byly předmětem zájmu veřejnosti, měly
své nezastupitelné místo na stránkách dobového tisku a plnily
oblíbenou rubriku „Ze soudní síně“.
Smrtelné pokušení

Jackie Collins

40,-kč

Knižní román pro ženy.
Smrt na kanárských ostrovech Veronika Müllerová 30,-kč
Detektivní příběh z cyklu Soukromé vraždy (3) se odehrává v exotické
krajině Kanárských ostrovů a v Praze. Nechybí humor a svěží pestrý
jazyk i dávka mystifikace.
Četnické erflogy

Michal Dlouhý

120,-kč

Kniha obsahuje kopu povídek popisujících případy vážné, veselé,
které řešilo četnictvo v období monarchie, republiky a za okupace.
Stařec a kuře

Kateřina Procházková

30,-kč

Třetí kniha úspěšné spisovatelky románů z reálného života žen a
dívek.
ROZERVANÁ OBJETÍ

DVD

25,-KČ

Film Pedro Almodóvara s Penélope Cruz.
MOULIN ROUGE !!

DVD

25,-kč

Exotický muzikál …love story.
DVD v pošetkách

15,-kč

Amélie z Montmartru, Kdyby tisíc klarinetů, Vratné láhve,

Pyšná princezna, Román pro ženy, Million dollar baby, Cesta do
hlubin študákovy duše.

CD „Sanas“ skupiny CAIN DE BRETH s knihou
300,-Kč

MARTINA TRCHOVÁ
CD „Takhle nějak vyjou vlci“ 250,-Kč , Holobyt 300,-Kč
„Čerstvě natřeno“ 200,Kniha Deníky z Ledaku 300,-

CD „ Co ty na to EDITH?“ 200,-Kč
CD „Šansony z kavárny“

200,-Kč

EVA KRIZ a MILAN DVOŘÁK

CD „Bouře a pád“ ACOUSTIC CELEBRO
80,-Kč

FIANNAN CD Návrat + Danův mor z lesa + Live + Black rakef + Panna
v podkroví po 100,-Kč, - „Salma Mater Live“ 150,- Master dvoj CD + I
Heart
The Old Man Say 200,-Kč

JANA RYCHTEROVÁ
CD “Two Voices + „Zpívací písničky“

250,-

CD „Rock And Roll“ MIKI VOLEK & TRANZIT
150,-Kč

CD „Čarodějky“ ÇAVA
200,-Kč

JIŘÍ ŠLUPKA SVĚRÁK & Nejenblues
CD „Stará píseň“ 250,DVD 300,-

CD „Fairy“ RÍRA – irská hudba
180,-Kč

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO – CD Velmi chutné a O patro výš po 100,-K

JITKA VRBOVÁ – CD „ Čajová růže“ po 200,dvoj DVD 150,-Kč

JAUVAJS - CD „Do neznámých míst“+ „Bezva kšeft“ irská tradiční
hudba s folkovými prvky
250,-Kč

DVOŘÁKOVÁ EVA – CD „Klika“ 250,-

BRADWA – CD „Karlín moje láska“ 120,-

BAŤA PETR – CD „Snížený dolet“ 250,-

FITZNEROVÁ IVANA jazz – CD „Už dlouho….“ 200,-Kč
„ Chci mluvit“ 200,-Kč

ŠTEFLÍČKOVÁ JANA – CD 200,-Kč

TRIGA C.K. VOCALU – CD „Sedmihranný blues“ 250,-

PRAŽEC – CD „Čáry“ 100,Novodobé trampské písničky s nádechem country a folku.

THE REBEL PIPERS – CD „Pipes and drums“ 150,Nahrávky klasické skotské dudácké hudby.Výběr z nej.songů.

ROUŠAR HONZA – CD „Točí se to dokola“ 250,-Kč

KOČIČKOVÁ ESTER & LUBOMÍR NOHAVICA
CD „Černá orchidej“ 250,-

PIOSENKI – CD 200,-kč

MARKÉTA BUREŠOVÁ
CD „ Nastal čas“

250,-Kč

