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SUPERHRDINOVÉ MARVELU

489 Kč

429 Kč

AVENGERS
Velký návrat velkého týmu! 
Přichází tým složený z Thora, Iron 
Mana, Black Panthera, Doctora 
Strange, Ghost Ridera, She-Hulk, 
Captaina Ameriky a Captain Marvel 
a proti nim stojí jejich nejsilnější 
protivníci! V podání jednoho 
z nejúspěšnějších scenáristů 
současnosti, Jasona Aarona!

Planety ničící vesmírná 
bytost známá jako Phoenix 
se vrátila… a Avengers jsou 
vtaženi do nelítostného 
a brutálního boje o tuhle 
nesmírnou moc. Kdo 
se nakonec stane jejím 
avatarem, komu se ji 
povede pokořit… a koho 
zničí? A jaký má tahle 
destruktivní síla původ? 

Doctor Strange se vrací na 
Zemi, aby se tady setkal… 

s Doctorem Strangem? 
Ano, Doctor Strange byl 
vždycky svým největším 

protivníkem, ovšem netušil, 
že to osud vezme až takhle 

doslova. A jako by tohle 
nestačilo, jeho svatyni 

ohrožuje nebezpečný 
protivník z minulosti, který 
kontroluje veškerou magii!

Avengers 8: Do nitra Phoenix
Jason Aaron, Javier Garrón, Luca Maresca, David Curiel

Doctor Strange –  
Nejvyšší čaroděj 2: Úhrada

Mark Waid, Javier Pina, Jesús Saiz

VYŠLO 7 z 10+
Avengers 1‒7
349‒449 Kč / 112‒184 barevných stran

listopad 2022
168 barevných stran / brožované

předběžná cena

Největší 
hrdinové 
Marvelu!

Čtyřdílná 
magická  

série!
DOCTOR STRANGE
Proti magickým hrozbám, příšerám 
a démonům ohrožujícím náš svět 
existuje jediná obrana. Doctor 
Strange. Tedy, pokud ho dřív 
nedostane jeho vlastní lednička.

VYŠLO 1 ze 4

DŘÍVE VYŠLO

Doctor Strange – Nejvyšší čaroděj 1:  
Napříč vesmírem
379 Kč / 112 barevných stran

Doctor Strange 1‒8
329‒389 Kč / 112‒168 barevných stran

září 2022
152 barevných stran / brožované



SUPERHRDINOVÉ MARVELU

489 Kč

429 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

DEADPOOL
Kdo by neznal Deadpoola. 
Hláškujícího zabijáka, hrdinu 
veleúspěšného filmu a dokonce 
i počítačové hry! Deadpool je 
superhrdina s obrovskou mocí 
a nulovou odpovědností – a teď 
přichází s novou sérií, ve které 
se stane superhvězdou!

VYŠLO 4 z 8

DŘÍVE VYŠLO

Deadpool, miláček publika 1‒4
349 Kč / 112‒124 barevných stran

Deadpool: Drákulova výzva
439 Kč / 200 barevných stran

Deadpool 1‒8
329‒439 Kč / 136‒180 barevných stran

Deadpoolův největší 
protivník je zpátky… a v té 

nejděsivější možné po-
době.  Náš hrdina stojí 

před skutečně příšerným 
soupeřem – před svým 

bývalým vnitřním hlasem. 
Ještě šílenějším, než je sám 
Wade Wilson. Co všechno je 

Deadpool ochotný udělat, 
aby zachránil své přátele? 
A má vůbec ještě nějaké?

Deadpool, miláček publika 5:  
Pacient: Nula

Garry Duggan, Matteo Lolli,  
Scott Hepburn

srpen 2022
152 barevných stran / brožované

SPIDER-MAN/ 
DEADPOOL
Dva nejpopulárnější marvelovští 
hláškaři v jednom týmu! 
Přátelský pavouk ze sousedství 
a užvaněný žoldák se spojili 
a stali se z nich kámoši jak hrom 
(ať si o tom Spider-Man myslí, 
co chce). A spolu čelí hrozbám, 
katastrofám, potomkům 
a především jeden druhému!

VYŠLO 8 z 9
Spider-Man/Deadpool 1‒8
329‒389 Kč / 112‒152 barevných stran

Spider-Man/Deadpool 9: 
Apoolkalypsa
Robbie Thompson, 
Matt Horak, Jim Towe
Spider-Man a Deadpool se 
loučí s velkým třeskem! 
Je na nich, aby zachránili 
svět… bohužel jsou uvězněni 
uvnitř Negativní zóny. 
A co hůř, jejich všemocný 
protivník dokáže opravit 
čtvrtou stěnu! Jestli ztratí 
Deadpool schopnost 
vidět čtenáře a mluvit 
s nimi, co z něj zbude?

listopad 2022
176 barevných stran / brožované

Poslední  
díl série!



SUPERHRDINOVÉ MARVELU

349 Kč

389 Kč

IRON MAN
Postava, která odstartovala 
nadvládu Marvelu nad filmovým 
světem, ve své vlastní komiksové 
sérii. Teď se vrací zpátky z náruče 
smrti a je rozhodnutý se do toho 
pořádně obout – v sérii, kterou má na 
svědomí úspěšný Dan Slott (Amazing 
Spider-Man, She-Hulk) a která se 
zaměřuje nejen na Tonyho Starka, 
ale i na lidi (a roboty) kolem něj.

VYŠLO 4 z 5
Tony Stark – Iron Man 1:  
Muž, který stvořil sám sebe
349 Kč / 132 barevných stran

Tony Stark – Iron Man 2:  
Železný starkofág
369 Kč / 136 barevných stran

Tony Stark – Iron Man 3:  
Válka říší
349 Kč / 112 barevných stran

Tony Stark – Iron Man 4:  
Ultronův program
349 Kč / 112 barevných stran

září 2022
112 barevných stran / brožované

VYŠLO 1 z 15
Immortal Hulk 1: Nebo je obojím?
379 Kč / 140 barevných stran

Immortal Hulk 2: Zelené dveře
Al Ewing, Joe Bennett, Lee Garbett

Bruce Banner je naživu – 
a celý svět o tom ví a jde po 

něm. Vláda, tým Alpha Flight 
a dokonce i Avengers! Ale 

to je Bannerův nejmenší 
problém. Něco ho nakazilo. 

Něco, co má s lidstvem 
děsivé plány. A jediný, 

kdo o téhle nákaze ví… je 
Hulk! A co skrývají tajemné 

a smrtelně nebezpečné 
Zelené dveře?!

Iron Man 2020:  
Roborevoluce
Dan Slott, Christos Cage, 
Pete Woods
Je tu nový Iron Man – 
Iron Man 2020. Arno Stark. 
Jediný člověk, který může 
zachránit lidstvo před 
vzpourou robotů. Dobře, 
možná tím, že zabije 
všechno živé i robotické, 
ale to se také počítá. Jediná 
otázka zní – kam zmizel Tony 
Stark? Přichází velkolepé 
finále skvělé série!

srpen 2022
136 barevných stran / brožované

Zakončení série  
Tony Stark - Iron Man!

IMMORTAL HULK
Populární zelené marvelovské 
monstrum ve své vlastní 
řadě! Al Ewing přišel s novou, 
hororovější koncepcí celé 
série a udělal z Hulka jeden 
z největších marvelovských 
hitů poslední doby!



SUPERHRDINOVÉ MARVELU

389 Kč

349 Kč

Když se někdo rozhodne 
srovnat s J. Jonahem 

Jamesonem účty, ocitají 
se Spider-Man i Jameson 

v pořádném průšvihu. Kdo 
by ten „někdo“ mohl být 

(když nepočítáme všechny 
obyvatele New Yorku)? A do 
nebezpečí se dostane i teta 

May! Jasně, nic nového 
pod sluncem… ale když se 

do hry vloží Taskmaster 
a Black Ant, může se 

stát vážně cokoliv!

Amazing Spider-Man 3: Životní zásluhy
Nick Spencer, Ryan Ottley, Chris Bachalo

říjen 2022
112 barevných stran / brožované

VENOM
Padouch, nebo hrdina? Račte si 
vybrat! Postava, která začínala 
jako Spider-Manův protivník, si 
získala časem takovou oblibu, že 
si, coby antihrdina, vybojovala 
různé minisérie a samostatné 
příběhy. Ovšem teprve v rukou 
Donnyho Catese se mimozemský 
symbiont spojený se zkrachovalým 
novinářem Eddiem Brockem 
stal opravdovou hvězdou!

VYŠLO 2 z 10

Venom 3: Nespoutaný
Donny Cates, Ryan Stegman
Příběhy z Venomovy temné 
minulosti, které ovlivní jeho 
budoucnost. S Nickem Furym 
se vydáváme do Vietnamu, 
kde se na archeologickém 
nalezišti skrývá něco 
mnohem děsivějšího než 
válečné běsnění všude 
kolem. A k tomu se jistý 
šílený kult rozhodl přivést 
zpátky k životu svůj idol – 
nebezpečného symbionta 
a sériového vraha 
známého jako Carnage!

listopad 2022
136 barevných stran / brožované

předběžná cena

AMAZING  
SPIDER-MAN
Všemi oblíbený hrdina, hláškař a věčný 
smolař Petr Parker alias Spider-Man. 
Vychází mu zbrusu nová řada, ve které 
se – po obchodních neúspěších – 
vrací zpátky ke kořenům. Jenže svět 
se mění. A pokud v něm má Spidey 
obstát, musí se měnit spolu s ním.

VYŠLO 2 z 15

DŘÍVE VYŠLO

Amazing Spider-Man 1:  
Návrat ke kořenům
369 Kč / 156 barevných stran

Amazing Spider-Man 2:  
Přátelé a protivníci
359 Kč / 120 barevných stran

Peter Parker  
Spectacular Spider-Man 1‒4
349‒379 Kč / 136‒160 barevných stran

Venom 1: Rex
369 Kč / 148 barevných stran

Venom 2: Propast
389 Kč / 136 barevných stran



SUPERHRDINOVÉ MARVELU

399 Kč

MARVEL ROMÁNY
Nejen komiksy živ je člověk! 
Proto přinášíme i romány 
ze světa Marvelu, se zcela 
novými příběhy, se slavnými 
postavami, od slavných tvůrců!

Spider-Man: Pramen mládí
Stefan Petrucha
Petr Parker toho vlastně 
nechce tak moc – jen pár 
fotek svého pavoučího 
alter-ega v akci. A hned jsou 
tu potíže v podobě mytické 
kamenné desky, kterou 
chtějí Kingpin i mafie.
A nejenom že po Petrovi 
jdou newyorští padouši, 
rozhází si to i se svými 
kamarády, přítelkyní 
Gwen – a policií! 

červenec 2022
328 černobílých stran / brožované

VYŠLO

Deadpool:  
Packy, packy, pacičky

Stefan Petrucha
349 Kč

312 černobílých stran

Avengers:  
Kdo by nechtěl  
vládnout světu?
Dan Abnett
349 Kč
312 černobílých stran

Zhoupněte 
se do 

minulosti!



LEGENDY MARVEL

749 Kč

LEGENDY MARVEL
Edice věnovaná nejslavnějším 
(a dodnes čtivým) příběhům 
z minulosti nakladatelství 
Marvel, s těmi největšími hrdiny. 
Tyto knihy přinášejí uzavřené 
příběhy v důstojném vydání, 
s bonusy, vázané a s přebaly.

Marvel 1602
Nail Gaiman, Andy Kubert, 
Richard Isanove
Co kdyby marvelovský vesmír nevznikl 
v minulém století, ale už v roce 1602? 
Legendární scenárista se pustil do 
historického eposu z dob konce vlády 
královny Alžběty, v němž se vyskytují 
podivně známí hrdinové a lotři, včetně 
Nicka Furyho, Spider-Mana či X-Menů.

červenec 2022
248 barevných stran / vázané s přebalem



LEGENDY MARVEL

849 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Zázraky
Kurt Busiek, Alex Ross

Není lehké být obyčejným člověkem ve městě, 
kde po ulicích chodí hořící lidé, po zdech lezou 

samozvaní ochránci pořádku v barevných 
kostýmech a stříbřití vetřelci z jiných planet 

přinášejí globální zkázu. Ale pokud jste fotograf, 
můžete takhle leccos zajímavého cvaknout! 

Legendární komiks zachycující dějiny 
marvelovského vesmíru, v podání Alexe Rosse – 

včetně u nás nikdy nevydaného epilogu!

říjen 2022
272 barevných stran / vázané s přebalem

předběžná cena

Doplněné 
vydání  

nádherně 
malované  

ságy!



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z EDICE LEGENDY MARVEL

Wolverine: Zrození
Paul Jenkins, Andy Kubert
V tom, co dělá, je nejlepší. Ale kým 
skutečně je a odkud pochází, to 
zůstávalo zahaleno tajemstvím. Až 
dosud. Staňte se svědky šokujícího 
příběhu mutanta, z něhož se stane 
Wolverine. Tajemství jeho neuvěřitel-
ného zrození je konečně odhaleno.

599 Kč
200 barevných stran / vázané s přebalem

Vision: O trochu horší  
než člověk, o trochu  
lepší než zvíře
Tom King, Gabriel Hernandez 
Walta, Michael Walsh
Byl vytvořen, aby zničil tým Avengers… ale nakonec se 
stal jedním z nich. Zamiloval se do Scarlet Witch, ale 
jejich vztah nedopadl dobře. Teď chce jen obyčejný ži-
vot někde na předměstí, s manželkou a dvěma dětmi. 
A možná i psem. Tak udělá to, co by udělal každý nor-
mální člověk – vyrobí si je. Všechno je naprosto doko-
nalé, dokud nezačnou umírat lidé. Cenami ověnčené 
dílo Toma Kinga, které vám vyrazí dech a zlomí srdce.

799 Kč
272 barevných stran / vázané s přebalem

Občanská válka
Mark Millar, Steve McNiven
Následkem tragické nehody způsobené 
nezkušeným týmem rádoby hrdinů se 
zvažuje zavedení zákona o registraci su-
perhrdinů. Někteří hrdinové nařízení ví-
tají, jiní ho považují za odpornost. Spo-
lečenství superlidí najednou stojí proti 
sobě. Svět Marvelu se navždy změní.

599 Kč
200 barevných stran / vázané s přebalem

Thor: Zabiják bohů
Jason Aaron, Esad Ribic, 
Butch Guice
Už celé věky mizí ve vesmíru bohové 
a jejich uctívači a světy se hroutí. 
Aby odhalili tajemství Zabijáka bohů, 
musí se spojit Thor minulosti, Thor 
současnosti a Thor budoucnosti – 
a postavit se té největší hrozbě, jaké 
kdy čelili. Jeden z největších příběhů 
s Thorem v hlavní roli, příběh, kterým 
se inspiroval i nejnovější film, u nás 
vychází kompletně v jedné knize!

799 Kč
272 barevných stran / vázané s přebalem

Deadpool:  
Klasické příběhy
Fabian Nicieza, Rob Liefeld, 
Mark Waid, Joe Kelly, Joe Madureira, 
Ian Churchill, Ed McGuinness a další
Jak to všechno začalo? Kdy se poprvé objevil 
hláškující zabiják? A jak vůbec vypadal? V této 
knize se na více než 250 stranách seznámíte 
se zrodem slavného antihrdiny. Původně 
jako padoucha, pak člena týmu, nakonec 
už jako borce ve vlastní řadě! Vždycky ale 
zábavného, hláškujícího a nebezpečného.

799 Kč
268 barevných stran / vázané s přebalem



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MARVELOVSKÝCH KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

Loki: Bůh, který  
spadl na Zemi
Daniel Kibblesmith,  
Oscar Bazaldua, Andy McDonald
Loki má konečně svou vlastní sérii! 
Dobře, je to jen minisérie, která se vejde 
do jedné knihy, ale stejně. Po událostech 
ve Válce říší se vládce lží vrací a je roz-
hodnutý pokračovat ve své nové kariéře 
kladného hrdiny. Má spoustu nových 
zodpovědností, a i když se to jeho bratru 
Thorovi nelíbí, je odhodlaný jim dostát. 
Jen se při tom nehodlá nechat chytit.

369 Kč
128 barevných stran / brožované

Silver Surfer: 
Podobenství
Stan Lee, Mœbius
Jedno z největších děl Stana Leeho!
Lee a Mœbius, giganti amerického 
a evropského komiksu, se spojili, aby 
vyprávěli zcela nový a nezaměnitelný 
příběh Silver Surfera… nadčasové Po-
dobenství, které je dnes stejně význam-
né a aktuální jako v den, kdy vzniklo.

499 Kč
88 barevných stran 
vázané s přebalem, velký formát

STRÁŽCI GALAXIE
Tým vesmírných hrdinů, kteří se díky 
sérii filmů stali miláčky jak diváků, tak 
komiksových čtenářů. A komiksy jim jméno 
rozhodně nezkazily. Taky je dostal na 
starost Brian Michael Bendis, expert na 
zábavné dialogy a epické vesmírné bitvy.

Strážci galaxie 1‒4
329‒399 Kč / 144‒180 barevných stran

Strážci galaxie – Noví strážci 1–4
349‒369 Kč / 136 barevných stran

Strážci galaxie / All-New X-Men:  
Soud s Jean Greyovou
329 Kč / 144 barevných stran

Rocket 1‒2
329 Kč / 136‒140 barevných stran

Rocket a Groot 1‒2
349 Kč / 112‒140 barevných stran

ASTONISHING X-MEN
Jeden z nejvýraznějších marvelov-
ských úspěchů! Svůj největší tým 
předali scenáristovi a režisérovi Jossu 
Whedonovi (Buffy, přemožitelka upírů, 
Angel, Chata v horách, Avengers) 
a nechali mu v podstatě volnou 
ruku. A on si vybral postavy a stvořil 
s nimi akční, zábavnou a emoční 
jízdu, ze které se dodnes vychází.

Astonishing X-Men 1‒4
379‒499 Kč / 152‒156 barevných stran

THOR
Mocný bůh, který si oblíbil život mezi 
lidmi a dokonce se stal členem superhr-
dinského týmu. V rukou Jasona Aarona 
se Thor vrátil ke kořenům a víc než lupiče 
řeší mytické hrozby. Na nějakou dobu 
přišel o moc, byl na postu Thora nahrazen 
svou přítelkyní Jane Fosterovou, ale teď 
je zpátky. Ještě není úplně ve formě, ale 
snaží se. Jen potřebuje pořádné kladivo.

Thor 1‒3
349‒389 Kč / 120‒156 barevných stran

Válka říší
479 Kč / 192 barevných stran

THANOS
Největší padouch marvelovského 
vesmíru ve své vlastní sérii – v podání 
scenáristických a malířských hvězd!

Thanos 1‒3
349‒389 Kč / 136‒168 barevných stran

Thanos: Svatyně nuly
369 Kč / 144 barevných stran



SUPERHRDINOVÉ DC

Další informace o těchto komiksech najdete na WWW.ZNOVUZROZENIDC.CZ

399 Kč

399 Kč

399 Kč

399 Kč

BATMAN
Jeden z největších současných 
scenáristických talentů, Tom 
King, se chopil komiksové ikony 
a začal vyprávět nové epické 
příběhy. Ponořil se při tom do 
hlubin Batmanovy osobnosti 
a nebál se ani udělat pár opravdu 
velkých změn v jeho životě!

VYŠLO 10 z 13
Batman 1‒10
299‒429 Kč / 100‒200 barevných stran

Batman: Noc nestvůr
299 Kč / 144 barevných stran

Batman/Flash: Odznak
299 Kč / 104 barevných stran

Batman 11: Pád a padlí
Tom King, Mikel Janín, Jorge Fornes
Batman odhalil, kdo stojí za jeho současnými 
problémy: Bane. Ale Batmanovi nejvěrnější 
spojenci odmítají uvěřit, že je Bane znovu ve 
hře. A protože nemá nikoho jiného, musí se 
Batman spojit s dalším Batmanem, odlišnou 
verzí Thomase Waynea z jiné reality. Ale jak 
daleko jsou jeden či druhý Batman ochotní zajít?

Flash 11:  
Největší podfuk všech dob
Joshua Williamson, Scott Kolins
Nikdo není takový podfukář jako James Jesse, ori-
ginální Trickster. Původně byl členem Ranařů, kteří 
jej ovšem nerespektovali, přehlíželi a nakonec 
nahradili novým, líbivějším Tricksterem. Nic se ale 
nevyrovná originálu… a svým dalším podfukem 
hodlá Trickster navždy změnit Flashův svět!

Batman 12: Baneovo město 1. část
Tom King, Tony S. Daniel, Clay Mann, 
Mikel Janín, Mitch Gerads
První polovina velkého batmanovského finále! 
Baneovi lidé ovládli Gotham a svírají ho železnou 
rukou. A Batman nikde. Místo něj je ve městě nový, 
brutální mstitel – Thomas Wayne, Bruceův otec 
z alternativního vesmíru. Dává dohromady gang 
nebezpečných padouchů, kteří odmítají Baneovu 
vládu. K čemu je ale dobré nahradit jedno zlo jiným?

Flash 12: Smrt a zdroj rychlosti
Joshua Williamson, Rafa Sandoval, 
Jordi Tarragona
V příběhu ze začátků kariéry Barryho Allena se 
Flash potýká se svými novými schopnostmi. 
Stane se hrdinou, nebo jeho schopnosti rychle 
vyhoří? V daleké budoucnosti se setká se svou 
novou verzí, která mu ukáže pravou cestu a při-
praví ho na příchod gangu zvaného Ranaři.  

FLASH
Nejrychlejší muž světa v jedné 
z nejúspěšnějších sérií z nového DC.  
Flash řeší nejen své superhrdinské 
problémy, ale také osobní 
trable. Superhrdinství vám totiž 
štěstí rozhodně nezaručí. Navíc 
se díky časové bouři začali 
objevovat další lidé s podobnou 
schopností a ne všichni hodlají 
bojovat za právo a pořádek.

VYŠLO 10 z 15
Flash 1‒10
299‒389 Kč / 128‒216 barevných stran

Batman/Flash: Odznak
299 Kč / 104 barevných stran

srpen 2022
168 barevných stran / brožované

červenec 2022
144 barevných stran / brožované

listopad 2022
144 barevných stran / brožované

říjen 2022
144 barevných stran / brožované

předběžná cena



LEGENDY DC

899 Kč

Velkolepá 
událost, která 

přesahuJE  
hranice  
vesmíru!

LEGENDY DC
Edice věnovaná nejslavnějším 
(a dodnes čtivým) příběhům 
z minulosti nakladatelství DC. 
Příběhům od těch 
největších tvůrců, s těmi 
nejpopulárnějšími hrdiny. 
Tyto knihy přinášejí uzavřené 
příběhy v důstojném vydání, 
s bonusy, vázané a s přebaly.

Green Lantern: 
Nejtemnější noc

Geoff Johns, Ivan Reis
Zelený prsten moci zná každý. Ale poslední 

dobou se začínají objevovat i jiné barvy a jiné 
prsteny. Červený prsten hněvu, fialový prsten 

lásky… a teď přichází černý prsten. Černý prsten 
smrti. Z hrobů vstávají mrtví hrdinové a padouši 

a dávají dohromady armádu Black Lanternů!

srpen 2022
304 barevných stran / vázané s přebalem



LEGENDY DC

799 KčOBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Superman v každé roční době
Jeph Loeb, Tim Sale
Tvůrci komiksů jako Batman: Dlouhý Halloween či 
Batman: Temné vítězství přicházejí s nostalgicky 
emotivním pohledem na Supermanovy začátky. 
Mladý Clark Kent se právě chystá opustit své „rodné“ 
maloměsto, aby se vydal do Metropolis, vstříc  
hrdinské kariéře. Atmosférický příběh o dospívání, 
v sugestivní kresbě legendárního Tima Salea.

listopad 2022
224 barevných stran / vázané s přebalem

Legendární 
Supermanův 

příběh od 
legendárního 

tvůrce!

předběžná cena



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

Batman: Návrat 
Temného rytíře
Frank Miller, Klaus Janson
Příběh z nedaleké budoucnosti, ve 
kterém starý a zahořklý Batman 
vyráží do své poslední bitvy. Temný 
a ponurý příběh, zasazený do tem-
ného a ponurého světa. Frank Miller 
vytvořil nového Batmana – temného, 
drsného a posedlého svým posláním.

799 Kč
272 barevných stran / vázané s přebalem

Batman Mikea Mignoly
Mike Mignola, Brian Augustyn, 
Richard Pace, P. Craig Russell,  
Troy Nixey, Dennis Janke
Mike Mignola je legendou i u nás. Ov-
šem kromě svých vlastních projektů 
stvořil i několik zásadních příspěvků 
do batmanovského vesmíru. A jak 
je u něj zvykem, ponořil se do světa 
hororu, temných bohů, mlhy, alterna-
tivních vesmírů, hřbitovů a hrůz.

749 Kč
240 barevných stran / vázané s přebalem

Krize identity
Brad Meltzer, Ralph Morales
Manželka jednoho z členů Ligy spra-
vedlnosti byla zavražděna. Tím jdou 
všechna pravidla stranou a každý 
superhrdina vyráží po stopě tajem-
ného vraha. Ale na povrch vyplouvají 
i dávno pohřbená tajemství. Tajem-
ství, která mohou zničit všechno, 
co hrdinové vybudovali, a rozbít jak 
jejich důvěru, tak i celou Ligu. Přichází 
zlomová událost v dějinách DC!

899 Kč
288 barevných stran / vázané s přebalem

Batman: Černé zrcadlo
Scott Snyder, Jock,  
Francesco Francavilla
Komiks, kterým se ze Scotta Snydera 
stal batmanovský autor číslo jedna. 
Série brutálních vražd nutí Batmana 
jít až za hranice svých detektivních 
schopností. Uvězněný ve smrtícím 
zrcadlovém bludišti musí čelit jedné 
z nejstarších gothamských hrozeb!

999 Kč
324 barevných stran / vázané s přebalem

Batman, který se směje
Scott Snyder, Jock
Díky událostem popsaným v komiksové trilogii 
Temné noci: Metal se v našem vesmíru zjevil 
Batman, který se směje. Nejnebezpečnější zločinec 
nejen tohoto světa, bytost, která vznikla spojením 
Batmana a Jokera, přichází do Gothamu, aby 
z domova Bruce Waynea udělala peklo na Zemi.

799 Kč
232 barevných stran / vázané s přebalem

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z EDICE LEGENDY DC

Temné noci – Metal 1‒3
Scott Snyder, Greg Capullo a další

Batman odhalil zapomenuté tajemství, které 
může zničit základy vesmíru DC. Objevil 

temnou stranu reality, zónu nočních můr, kde 
je každá obava skutečností. Je nutné spojit 

proti prastarému zlu síly všech hrdinů!

749‒789 Kč
236‒264 barevných stran / vázané s přebalem

DÁLE BY VÁM NEMĚLO UNIKNOUT!



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z BATMANOVSKÝCH KOMIKSŮ MINULÝCH LET

Batman: Svět
Lee Bermejo, Brian Azzarello,  
Michal Suchánek, Štěpán Kopřiva 
a další
184stránková barevná povídková 
antologie, ve které se sešli tvůrci ze 
čtrnácti různých zemí světa – včetně 
České republiky! Ano, je to poprvé, kdy 
čeští autoři píšou a kreslí Batma-
na – snad nejslavnější a nejpopu-
lárnější z komiksových postav.

599 Kč
184 barevných stran / vázané s přebalem

Batman 1‒10
Scott Snyder, 
Greg Capullo
Jedno z nejúspěšnějších 
batmanovských období – 
deset dílů v režii 
Scotta Snydera, který 
Batmanovi zajistil velké 
protivníky, obří tajemství 
a monumentální akci!

369‒799 Kč
144‒256 barevných stran 
brožované / vázané s přebalem

Batman:  
Rok jedna
Frank Miller, 
David Mazzucchelli
Příběh sleduje příchod Bruce 
Waynea a poručíka Gordona 
do Gothamu, kde si oba začí-
nají uvědomovat, že bojovat 
proti zločinu poctivě a nekom-
promisně nebude snadné.

349 Kč
136 barevných stran 
brožované

Batman / Želvy 
nindža 1‒2
James Tynion IV,  
Freddie E. Williams II
Hrdinové mají mnoho podob 
a Temný rytíř nebojuje sám. 
Své síly spojí s Leonardem, 
Donatellem, Michelange-
lem, Raphaelem a mistrem 
Třískou. Dokážou pak 
společně netopýr, krysa 
a želvy porazit nejzběsi-
lejší lotry obou dimenzí?

399 / 599 Kč
160 barevných stran 
brožované / vázané s přebalem

Batman  
poprvé  
v podání  
českých  
tvůrců!

Batman: Kameňák 
a další příběhy
Alan Moore, Ed Brubaker,  
Brian Bolland, Doug Mahnke
Dva klasické batmanovské 
příběhy, jejichž společným jme-
novatelem (kromě hvězdného 
autorského obsazení) je jedna 
z největších nemesis Temného 
rytíře: věčně usměvavý Joker.

499 Kč
132 barevných stran 
vázané s přebalem

Batman v černé a bílé
Různí tvůrci
Sborník, ve kterém se sešli nej-
slavnější tvůrci komiksů s jediným 
úkolem – vytvořit skvělý Batmanův 
příběh zcela bez barev. Najdete tu kri-
minálky, dramata, akci, horory i gro-
tesky. Mezi autory se skvějí taková 
jména, jako Neil Gaiman, Simon Bisley, 
Jim Lee, Joe Kubert, Matt Wagner, 
Bruce Timm či Brian Bolland. 

789 Kč
416 černobílých stran / vázané

Batman: Můj Temný princ
Enrico Marini
Mariniho nespoutaná kresba se nedá pře-
hlédnout. Výrazné barvy, obrovské postavy 
a nádherná malba. A tohle všechno teď 
věnoval Batmanovi a stvořil komiks Můj Temný 
princ. V centru příběhu je souboj mezi dvěma 
největšími protivníky. Batmanem a Jokerem. 
A mezi nimi stojí malá holčička, která je, podle 
všeho, dcerou Bruce Waynea. Ano, toho Bruce, 
který po nocích běhá v masce netopýra.

499 Kč
136 barevných stran / vázané



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z DC KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

Superman:  
Mír na Zemi
Paul Dini, Alex Ross
Když do Metropolis dorazí Vánoce, 
začne si Superman palčivě uvě-
domovat hlubokou propast mezi 
několika málo privilegovanými 
a chudobnou většinou, která žije na 
pokraji smrti hladem. Rozhodne se, 
že nejlépe může pomoct tak, že půjde 
příkladem, a vloží titánské úsilí do 
snahy zbavit svět hladu. Jenže na 
některé věci ani Superman nestačí.

349 Kč
64 barevných stran / vázané s přebalem

JLA: Svoboda 
a spravedlnost
Paul Dini, Alex Ross
Legendární kreslíř Alex Ross v luxusní 
obří publikaci! Velký malíř si nic menší-
ho nezaslouží! Liga spravedlnosti je tu 
ve svém nejslavnějším složení a musí 
čelit té největší hrozbě. Tentokrát 
přichází nepřítel z hlubokého vesmíru, 
v podobě viru, který ovládl svět a 
vyvolává strach a paniku. Zakrátko je 
i sama Liga v podezření. Jsou skutečně 
odpovědní za mimozemské nebezpečí?

349 Kč
64 barevných stran / vázané s přebalem

LIGA SPRAVEDLNOSTI
Největší superhrdinský tým světa 
v akci! Batman, Superman, Wonder 
Woman, Green Lantern, Flash… 
všichni bojují proti těm největším 
hrozbám, které útočí na náš svět!

Liga spravedlnosti 1–7
299 Kč / 128–168 barevných stran

Liga spravedlnosti  
vs. Sebevražedný oddíl
299 Kč / 156–184 barevných stran

Liga spravedlnosti:  
Žádná spravedlnost
349 Kč / 144 barevných stran

WONDER WOMAN
Ikonická superhrdinka se v podání 
nových autorů vrátila ke kořenům! 
Do týmu vstoupili scenárističtí 
hitmakeři Greg Rucka či James 
Robinson, pořádně zamíchali 
její minulostí a příbuzenskými 
vztahy – a navíc jí poskytli 
opravdu velkolepé protivníky!

Wonder Woman 1–8
299–379 Kč / 168–192 barevných stran

LOBO
Nelítostný lovec lidí, Velkej šéf, 
profesionální drsoň a heavymetalový 
psychopat! Chlap, který oddělal 
Boha, Santa Clause i Velikonočního 
králíčka, vyráží do akce ve spoustě 
nadupaných komiksů od těch 
největších komiksových šílenců!

Lobo 1‒6
298‒379 Kč / 120‒176 barevných stran

Lobo se (z)vrací
349 Kč / 104 barevných stran

Lobo: Kontrakt na Boga
279 Kč / 96 barevných stran

Lobo: Kostěj nesmrtelný
289 Kč / 120 barevných stran

Lobo: Poslední Czarnian
289 Kč / 96 barevných stran

Lobo: Univerzální gladiátoři
379 Kč / 160 barevných stran

Lobo versus Maska a další řežba
399 Kč / 124 barevných stran



DC BLACK LABEL

899 Kč

Batman:  
Prokletí bílého rytíře
Sean Murphy
Městská džungle Gothamu duní válkou mezi 
Batmanem a Jokerem – válkou, v níž se hranice 
mezi hrdinou a padouchem povážlivě stírá. Joker 
je konečně připraven povznést konflikt na vyšší 
úroveň. Azrael – s planoucím mečem v ruce a tíží 
staletí na ramenou – je nejtemnějším rytířem, 
jakého kdy Gotham spatřil. Pouze Batman a jeho 
odcizení spojenci jej mohou zastavit – ale nedůvěra 
mezi nimi vyhloubila až příliš hluboký příkop...
V knize Batman: Prokletí Bílého rytíře, dechberoucím 
pokračování přelomového komiksového románu 
Batman: Bílý rytíř, pokračuje oceňovaný scenárista 
a kreslíř Sean Murphy ve svém vzrušujícím a tematicky 
provokativním přetváření batmanovského mýtu.

září 2022
272 barevných stran / vázané s přebalem

DC BLACK LABEL
Řada přinášející samostatné 
příběhy a dospělý pohled 
na ikonické postavy. A to od 
těch nejslavnějších tvůrců!



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJLEPŠÍ Z DC BLACK LABEL

Batman: Dvojník
Mattson Tomlin, Andrea Sorrentino
Bruce Wayne je teprve na začátku svého 
tažení. Získal si pár přátel a spousty 
protivníků. Jeden z nich přišel na 
způsob, jak se ho zbavit. Batman ho 
musí zastavit... jak ale dokáže vlastní 
nevinu, aniž by odhalit svou tvář?

599 Kč
172 barevných stran 
vázané s přebalem

Batman: Zatracení
Brian Azzarello, Lee Bermejo
Joker je mrtvý. O tom není 
pochyb. Jedinou záhadou 
zůstává, jestli mu ten jeho 
hubený krk konečně zlomil sám 
Batman, nebo jestli za tím stojí 
jiná gothamská zlověstná síla. 

649 Kč
176 barevných stran 
vázané s přebalem

Harleen
Stjepan Šejić
Renomovaný komiksový vypravěč Stjepan 
Šejić (Sunstone, Krysí královny, Aquaman: 
Na dně) vám v tomto ohromujícím novém 
příběhu plném lásky a posedlosti nabízí 
vlastní pohled na zrození legendární antihrdinky 
Harley Quinn a šokující počátek jejího pato-
logického romantického vztahu s Jokerem.

749 Kč
208 barevných stran / vázané s přebalem

Batman: Bílý rytíř
Sean Murphy
V Bílém rytíři spatříme 
svět, kde byl nejslavnější 
zločinný klaun vyléčen ze 
svého šílenství, a staneme 
se svědky, jak se tento muž, 
známý nyní jako Jack Napier, 
pokusí vyléčit město, které 
kdysi terorizoval. Uvede do 
pohybu promyšleně roze-
hranou kampaň, jež má za 
cíl zdiskreditovat osobu, 
kterou vnímá jako hlavního 
nepřítele Gothamu: Batmana.

749 Kč
236 barevných stran 
vázané s přebalem

Wonder Woman: 
Mrtvá země
Daniel Warren Johnson
Je to Wonder Woman, 
jakou jste nikdy předtím 
neviděli – bojuje s monstry 
na povrchu Země zničené 
obří katastrofou. Všichni 
hrdinové jsou mrtví, je to jen 
a jen na ní, aby se pokusila 
vrátit světu život – v epickém 
sci-fi příběhu, který stvořil 
vizionářský scenárista a kres-
líř Daniel Warren Johnson!

699 Kč
204 barevných stran 
vázané s přebalem

Batman:  
Tři Jokeři
Geoff Johns, Jason Fabok
Batman sice nechápe, jak je 
to možné nebo proč tomu 
tak je, ale fakta jsou jasná: 
člověk, kterého proná-
sleduje celý život, není ve 
skutečnosti jedním člově-
kem. Jokeři jsou tři. Nyní, 
když zná tuto neuvěřitelnou 
pravdu, potřebuje Bruce 
nějaké skutečné odpovědi.

569 Kč
160 barevných stran 
vázané s přebalem

Hellblazer:  
Vzlety a pády
Tom Taylor, Darick Robertson
Představitelé horních deseti tisíc 
začínají padat. A to doslova, přímo 
z nebes, s andělskými křídly trčícími 
ze zad. Policistce Aishe Bukhariové 
nezbývá než zajít za svým kamará-
dem z dětství, okultním vyšetřovate-
lem Johnem Constantinem. Mužem, 
který kráčí vlastními cestami s ci-
garetou a ironickým úsměškem a je 
schopný každého využít či podrazit. 

599 Kč
152 barevných stran 
vázané s přebalem



KOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTA

WORLD  
OF WARCRAFT
World of Warcraft je jednou 
z nejpopulárnějších online her 
na světě a jeho vesmír se stále 
rozšiřuje a vylepšuje. A nezůstává 
jen na monitorech počítačů. 
Vycházejí i knihy, natáčejí se 
filmy a, samozřejmě, vznikají 
i komiksy a nádherně ilustrovaní 
průvodci historií světa!

KOMIKSY
World of Warcraft: Ashbringer
349 Kč / 136 barevných stran

World of Warcraft 1–4
399 Kč / 144–176 barevných stran

World of Warcraft: Pouta bratrství
279 Kč / 112 barevných stran

World of Warcraft: Kletba worgenů
399 Kč / 160 barevných stran

World of Warcraft: Pokrevní přísaha
399 Kč / 152 barevných stran

World of Warcraft: Šaman
229 Kč / 152 černobílých stran

Warcraft: Legendy 1
229 Kč / 172 černobílých stran

PRŮVODCE SVĚTEM, HISTORIÍ  
A POSTAVAMI
World of Warcraft:  
Kronika svazek I–III
549–599 Kč / 176–232 barevných stran

World of Warcraft:  
Putování Azerothem –  
Východní království
549 Kč / 136 barevných stran

World of Warcraft:  
Oficiální kuchařka
599 Kč / 216 barevných stran

VYŠLO

229 Kč

649 Kč

649 Kč

Warcraft: Legendy 2
Richard A. Knaak, Grace Randolphová, 
Dan Jolley, Aaron Sparrow, Jae-Hwan Kim, 
Erie, Elisa Kwonová, In-Bae Kim
Vydejte se na další etapu cesty – v tomto 
druhém díle Legend, plném napínavých příběhů 
zasazených do Warcraft® univerza. Čeká vás 
pokračování příběhu nemrtvého taurena, drama-
tické střetnutí osiřelé lidské dívky vychovávané 
trpaslíky s její sestrou, šamanka z donucení pu-
tující s domýšlivým gnómským válečníkem i ork, 
který se musí vzepřít svému vlastnímu klanu!

Chelsea Monroe Cassel
Po úspěchu první kuchařky přichází další sada 
receptů, tentokrát sesbíraných kuchařem 
z Pandarie, který procestoval Azeroth a dal 
dohromady ty nejlepší kuchařské recepty 
a techniky. A to jak z Pandarie, tak z Broken 
Isles či tajemných Shadowlands.

World of Warcraft: Nové příchutě  
Azerothu – Oficiální kuchařka

World of Warcraft: Putování 
Azerothem – Kalimdor
Sean Copeland
Slavný lovec Rexxar a zástupce Hordy Zekhan 
se vydávají na cestu krásným a nebezpečným 
Kalimdorem, aby poznali jeho tajemství. A vy 
s nimi můžete navštívit všechna slavná místa, 
pamětihodnosti, stavby i artefakty. Od zlatých 
plání Mulgoru, až po divočinu kráteru UnʼGoro!

září 2022
168 černobílých stran / brožované

listopad 2022
192 barevných stran / vázané

říjen 2022
168 barevných stran / vázané

předběžná cena

předběžná cena



Simpsonovi_predplatne_168x258_obecna_03.indd   1 16.07.22   13:06



KOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTA

89 Kč

89 Kč

89 Kč

89 Kč

Fortnite X Marvel: 
Nulová válka 2

Fortnite X Marvel: 
Nulová válka 4

Fortnite X Marvel: 
Nulová válka 3

Fortnite X Marvel: 
Nulová válka 5

srpen 2022
24 barevných stran / sešit

červenec 2022
24 barevných stran / sešit

srpen 2022
24 barevných stran / sešit

září 2022
32 barevných stran / sešit

FORTNITE X MARVEL
Christos Gage, Donald Mustard, 
Sergio Dávila
Do světa veleúspěšné počítačové hry 
vyrážejí v pětidílné sérii nejpopulárnější 
hrdinové Marvelu: Spider-Man, Wolverine, 
Iron Man a Shuri z Black Panthera.

VYŠLO 1 z 5
Fortnite X Marvel:  
Nulová válka 1
89 Kč / 32 barevných stran

Batman/Fortnite:  
Bod nula
Christos Gage, Reilly Brown,  
Christian Duce
Dokáže nejlepší detektiv 
vesmíru DC rozluštit záhadu 
Bodu nula a uniknout ze 
světa Fortnite, kde se vede 
válka na život a na smrt, 
všichni proti všem?

449 Kč
156 barevných stran / brožované

Batman/Fortnite: 
Foundation
Donald Mustard,  
Christos Gage,  
Scott Snyder, Joshua Hixson
Na nebi nad Gothamem 
a Metropolis se otevírají 
trhliny. Ve světě DC začíná 
válka, a s ní přichází ten, kdo 
má tohle všechno na svědomí.

99 Kč
40 barevných stran / sešit



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

Cyberpunk 2077: 
Trauma Team
Cullen Bunn,  
Miguel Valderrama
Nadia je jedinou přeživší 
z neúspěšné záchranné 
akce, která se zvrhla 
v zuřivou přestřelku. Tohle 
není zážitek, který by si 
chtěl člověk zopakovat, ale 
Nadia nemá na výběr. Musí 
pokračovat ve své práci.

299 Kč
100 barevných stran / brožované

Svět hry  
Cyberpunk 2077
Marcin Batylda,  
Patrick Mills, Alex Boiret
Nahlédněte do temné 
budoucnosti, kde násilí, 
útlak a kyberimplantáty 
nejsou jen běžnými 
nástroji – jsou doslova 
nezbytné, abyste se dostali 
dopředu. Zjistěte všechno 
možné o hře Cyberpunk 2077.

649 Kč
192 barevných stran / vázané

Světy a umění 
Blizzard 
Entertainment
Frank Miller, David 
Mazzucchelli
Obří kniha plná úžasných 
obrázků a textů pro všechny 
příznivce her World of 
Warcraft, Diablo, Starcraft, 
či prostě jen fantasy umění!

1490 Kč
376 barevných stran 
vázané s přebalem

Warhammer  
40,000:  
Marneus Calgar
Kieron Gillen, Jacen Burrows
Marneus Calgar, legenda mezi Ul-
tramariňáky, vede svou skupinu 
elitních kosmických mariňáků do 
nekonečné války proti největším 
hrozbám lidstva. Tento komiks je 
nutností pro každého milovníka 
univerza ze systému Ultramar.

369 Kč
128 barevných stran / brožované

ASSASSIN’S CREED
Herní sérii Assassin’s Creed není nutné 
představovat. Přináší nejen strhující akci, ale 
i zábavnou cestu do historie – ať už je to renesance, 
Francouzská revoluce či starověký Egypt.

Assassin’s Creed 1–3
329 Kč / 128 stran

Assassin’s Creed: Origins
299 Kč / 112 stran

Assassin’s Creed:  
Vzpoura 1–3
299 Kč / 112 stran

PRŮVODCE SVĚTEM,  
HISTORIÍ A POSTAVAMI
Assassin ś Creed:  
Průvodce světem
649 Kč / 256 stran

RICK A MORTY
Cynický a nihilistický animovaný seriál, který se 
stal téměř okamžitě kultem. A přitom to začalo 

jen jako parodie Návratu do budoucnosti…
Teď je tu úspěšná komiksová řada 

s originálními příběhy, kterým se daří skvěle 
vystihnout humor, styl a náladu seriálu.

Rick a Morty 1‒5
299 Kč / 128 barevných stran

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z HERNÍCH A SERIÁLOVÝCH KOMIKSŮ MINULÝCH LET

STRANGER THINGS
Televizní fenomén, který oslovil jak mladé diváky 
prostřednictvím napínavého příběhu a dětských 
hrdinů, tak pamětníky, kterým evokuje pohodovou 
atmosféru filmů osmdesátých let. Už se chystá 
čtvrtá sezóna, a překvapivě je to stále zábavné!

Stranger Things:  
Druhá strana
299 Kč / 96 barevných stran

Stranger Things:  
Šestka
299 Kč / 96 barevných stran

Stranger Things:  
Křest ohněm
299 Kč / 112 barevných stran

Stranger Things:  
Tábor mladých vědců
299 Kč / 112 barevných stran



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

249 Kč

VYŠLO
Velká kniha Barta Simpsona
249 Kč / 120 barevných stran

Velká zlobivá kniha Barta Simpsona
249 Kč / 120 barevných stran

Velká darebácká kniha  
Barta Simpsona
249 Kč / 116 barevných stran

Velká nabušená kniha  
Barta Simpsona
249 Kč / 116 barevných stran

Velká vyskákaná kniha  
Barta Simpsona
249 Kč / 116 barevných stran

Velká zdivočelá kniha  
Barta Simpsona
249 Kč / 116 barevných stran

Velká vymazlená kniha  
Barta Simpsona
249 Kč / 116 barevných stran

6+

BART SIMPSON
Knižní série, ve které postupně 
vycházejí všechny již vydané díly Barta 
Simpsona, po čtyřech sešitech v knize!

Velká povalečská  
kniha Barta Simpsona
různí autoři
Je děsný, drzý, ďábelský 
(téměř démonický), 
drsňácký, dutohlavý, umí 
dupat, na všechno dlabe 
a tak dále… ale hlavně 
došlo na další díl jeho 
dobrodružství! Bart se 
v nové Velké knize pokusí 
uchránit Springfield před 
zločinem, rozjede svůj 
vlastní pořad v rádiu, 
vyrazí nakupovat ke 
Krustymu… a pustí 
se do boje proti 
posedlosti čtením!

srpen 2022
116 barevných stran / brožované

SIMPSONOVI
Pravidelná měsíční porce 
simpsonovské zábavy! Magazín 
Simpsonovi navazuje na Barta 
Simpsona, ovšem věnuje se 
celé rodině Simpsonových! Na 
zhruba třiceti stránkách najdete 
vždy několik příběhů, ve kterých 
vystupují Homer, Bart, Líza, Marge 
nebo dokonce malá Maggie!

Simpsonovi 1‒6/2022
49 Kč / 32‒36 barevných stran

Bart Simpson 1‒100
39 Kč / 28‒32 barevných stran

VYŠLO

49 Kč

Simpsonovi 
7‒12/2022

různí autoři

každý měsíc
32‒36 barevných stran / sešit

6+

Pravidelná měsíční řada!



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

399 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

SIMPSONOVI
Nejslavnější a nejlegračnější 
rodina světa v komiksové 
podobě. Najdete tu jak klasické 
Simpsonovy, tak děsivé 
Čarodějnické speciály a sešitové 
měsíčníky pro všechny čtenáře!

Simpsonovi:  
Gigantická komiksová jízda
různí autoři
Zbrusu nová kniha komikso-
vých příhod slavné rodiny! 
176 stran napěchovaných šíle-
nými příběhy! Bart se postaví 
svému dvojníkovi, Homer 
dokáže, že jaderné elektrárny 
jsou opravdu nebezpečné, 
Vočko vymyslí pivní koblihu 
a Bartman bude čelit svému 
nejhoršímu protivníkovi – 
Bartmanovi z budoucnosti! 
A jako bonus vystřihovací 
model baru U Vočka!

VYŠLO
Simpsonovi: Komiksové extrabuřty
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Komiksový nářez
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Simpsoráma
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Vrací úder!
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Promenáda
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Velké rodeo
299 Kč / 120 barevných stran

Simpsonovi: Komiksový odvaz
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Komiksový úlet
399 Kč / 174 barevných stran

Simpsonovi: Komiksové šílenství
299 Kč / 160 barevných stran

Simpsonovi: Komiks k popukání
299 Kč / 176 barevných stran

Simpsonovi: Komiksová dupárna
299 Kč / 160 barevných stran

Simpsonovi:  
Prčou napakovaný potlach
299 Kč / 176 barevných stran

Simpsonovi: Komiksové lážo-plážo
299 Kč / 168 barevných stran

Simpsonovi: Koblihová kalamita
299 Kč / 160 barevných stran

Simpsonovi: Simpsonovi  
vyrážejí na cestu
299 Kč / 144 barevných stran

Simpsonovi:  
Libová literární nalejvárna
299 Kč / 144 barevných stran

Simpsonovi: Komiksový výbuch
299 Kč / 144 barevných stran

Simpsonovi: Přísně tajné
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Supernova
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi:  
Komiksové zemětřesení
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Komiksová zašívárna
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Komiksový chaos
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Komiksový knokaut
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Komiksová trefa
349 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Komiksová estráda
349 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Kolosální  
komiksové kompendium 1
349 Kč / 136 barevných stran

ČARODĚJNICKÉ SPECIÁLY
Simpsonovi: Nervy v kýblu bublin
349 Kč / 144 barevných stran

Simpsonovi: Zuby jektající děsiál
349 Kč / 144 barevných stran

Simpsonovi:  
Srandy plný strašfest
349 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi:  
Hokus pokus brutalběs
349 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Bžunda mrtvého muže
349 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Příběhy ze záhrobí
349 Kč / 128 barevných stran

listopad 2022
176 barevných stran / brožované

předběžná cena



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

169 Kč

169 Kč

289 Kč

Garfield 57: 
Pán z Ementálu

Svrchovaný vládce sýrů, lasaní 
a tuňáků obhlíží své panství a na-

řizuje všeobecnou legraci! A nejde 
ho neposlechnout, protože přichází 

s novou sbírkou parádních stripů!

červenec 2022
64 barevných stran 
brožované

říjen 2022
64 barevných stran 

brožované

Garfield 58:  
Ani sousto nazmar
Fanoušci oranžového kocoura budou 
mít v druhé polovině roku pořádnou 
nadílku! Vychází hned dvě knihy 
jeho příběhů, plné komediálních 
kalorií! Pro milovníky humoru 
pravá garfieldovská hostina!

GARFIELD
Jim Davis
Zabarikádujte ledničku, zavřete 
sušenky do sejfu, povolejte na 
ochranu svého psa lidovou milici – 
přichází Garfield! Arogantní, 
agresivní, sobecký, sadistický, líný, 
nenažraný, cynický a filozofický 
kocour se značně zkresleným 
pohledem na osobní vlastnictví. 
Nejpopulárnější a nejlegračnější 
kocour světa je tady!

VYŠLO 56 z 72+
Garfield klasický: 1–49
99 Kč / 64 černobílých stran

Garfield v barvě: 50–56
149–169 Kč / 64 barevných stran

Garfieldův slovník naučný 1–2
249 Kč / 96 barevných stran

Garfield 1–14  
(po dvou dílech v barvě)
389 Kč / 192 barevných stran

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ  
stripová série v barvě!

Morčata v akci
Klára Smolíková, Ester Kuchynková
Morčata Druk a Šasí utekla ze zverimexu!
Komu se s nimi podařilo proklouznout 
do městské divočiny? Jak se dvojici 
na svobodě povede, s kým se spřátelí 
a kde se nakonec zabydlí? To se 
všechno v tomhle komiksovém příběhu 
dočtete – a ještě se dozvíte, jak se ve 
městě mění počasí, proč by člověk 
neměl splachovat jídlo do záchodu, 
nebo kdo jsou superhrdinové!

říjen 2022
60 barevných stran / brožované



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

349 Kč

349 Kč

MŮJ PRVNÍ KOMIKS
Volná komiksová řada zaměřená 
na mladší čtenáře, kteří se 
čtením teprve začínají, nebo si 
k němu hledají cestu – a příběhy 
slavných superhrdinů a jiných 
populárních postav by jim v tom 
mohly pomoci. Každá knížka 
nabízí zcela uzavřené příběhy, 
kratší a pochopitelné i bez 
znalosti ostatních knížek.

VYŠLO
Avengers:  
Rukavice nekonečna
199 Kč / 100 barevných stran

Spider-Man: Velká moc,  
velká zodpovědnost
199 Kč / 84 barevných stran

Iron Man:  
Hrdina ve zbroji
199 Kč / 84 barevných stran

My Little Pony:  
Poníci v akci
199 Kč / 100 barevných stran

DC Superhrdinky:  
Léto na Olympu
199 Kč / 128 barevných stran

Batman:  
Plnou rychlostí
269 Kč / 128 barevných stran

Spider-Man a Venom:  
Trable na druhou
199 Kč / 92 barevných stran

Spider-Man: Proti přesile
229 Kč / 96 barevných stran

7+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

6+

Liga supermazlíčků:  
Velký zmaptlek
Heath Corson, 
Bobby Timony
Hrdinové animovaného 
filmu se stali parťáky 
slavných superhrdinů… 
ovšem tím jejich problémy 
zdaleka nekončí! Zlo nikdy 
nespí, maximálně si tak dá 
odpoledního šlofíka, takže 
se zvířecí hrdinové musejí 
spojit a porazit nikoho 
menšího, než je šílený 
a všemocný Mxyzptlk!

Chibi Usagi:  
Útok breberek čiperek

Julie Fujii Sakaiová, Stan Sakai
Usagi Yojimbo je jedna z nejpo-

pulárnějších komiksových postav 
i u nás. A teď přichází jeho rozto-

milá „čibi“ verze, která spolehlivě 
přiláká ke čtení Usagiho (a ko-
miksů vůbec) i mladší čtenáře. 

Usagi, Tomoe a Gen zachrání 
při rybolovu hliněného 

panáčka a dozvědí se od něj 
o nebezpečí, které představuje 

Král salamandr. Musejí proto 
vyrazit zachránit celou 

vesnici… A jako bonus najdete 
v knize i setkání Chibi Usagiho 

s původním Usagim!

červenec 2022
152 barevných stran / vázané

září 2022
144 barevných stran / vázané

7+

7+

Čtení pro 
začínající 

čtenáře



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

249 Kč

179 Kč

249 Kč

Mimoni 6: Šéfíček
Stéphane Lapuss’, Renaud Collin
Další příběhy s populárními žlutými mi-
moni… tedy, Mimoni! Tentokrát se vrátí-
me do minulosti, do Gruova dětství, kdy 
poprvé zkoušel, jaké to je být padou-
chem. A samozřejmě, Mimoni mu muse-
li stát po boku a pomáhali mu, jak jen 
mohli. A vzhledem k tomu, že to jsou 
Mimoni, byla ta pomoc vážně k uválení.

srpen 2022
224 černobílých stran / brožované

červenec 2022
48 barevných stran 

brožované

listopad 2022
208 černobílých stran / brožované

Pokémon 10: Gold a Silver
Hidenori Kusaka, 
Satoši Jamato
Začíná nové dobrodružství! 
Mladá trenérka Crystal vyráží 
do města Cherrygrove, aby 
pomohla profesoru Oako-
vi. Jejím cílem je pochytat 
všechny druhy pokémonů. Co 
se ale stane, když se probudí 
legendární pokémon Suicune?

POKÉMONI
Když se řekne pokémoni, vybaví 
se vám počítačové a mobilní 
hry, možná sběratelské kartičky, 
a samozřejmě animovaný seriál 
a filmy! A k tomu všemu teď u nás 
vychází i oficiální komiksová série! 
Pikachu, Bulbasaur, Charmander, 
Rakeťáci… všichni slavní hrdinové 
čekají na české čtenáře!

VYŠLO

VYŠLO 5 ze 6

Pokémon 1–7: Red a Blue, 
Pokémon 8: Gold a Silver
229–249 Kč / 208–232 černobílých stran

Mimoni 1: Banán!
149 Kč / 48 barevných stran

Mimoni 2: Příšerná panika
149 Kč / 48 barevných stran

Mimoni 3: Aďžije náš šév!
149 Kč / 48 barevných stran

Mimoni 4: Světoběžníci
149 Kč / 48 barevných stran

Mimoni 5: Superbanánové hry
179 Kč / 48 barevných stran

SÉRIE 
VYCHÁZÍ

4× ROČNĚ!

MIMONI
Komiksová série složená 
z jednostránkových 
vypointovaných epizod, které 
jsou zcela beze slov, takže si 
komiks můžou užít i ti nejmenší 
čtenáři… ovšem díky skvělým 
fórům a lahůdkovému grafickému 
zpracování potěší i ty odrostlejší.

Mimoni se vracejí  
do kin i komiksu!

Pokémon 9: 
Gold a Silver

Hidenori Kusaka, Mato
Gold a Silver jsou velmi rozdílní 

trenéři. Teď však musejí čelit hroz-
bě, která si žádá veškerý jejich um. 

Odloží stranou neshody a spojí 
se proti společnému soupeři?!



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

249 Kč

546 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

MINECRAFT
Jedna z nejpopulárnějších 
počítačových her má i své oficiální 
komiksové příběhy! V nich se 
seznámíte nejen se světem, 
jeho lidskými návštěvníky… ale 
občas i poznáte některé postavy 
tak, jak jste je dosud neznali.

VYŠLO
Minecraft komiks:  
1.‒3. kniha příběhů
199‒249 Kč / 88 barevných stran

Minecraft komiks:  
Chodí wither okolo 1‒3
199‒249 Kč / 80‒88 barevných stran

Minecraft komiks:  
Příběhy z Overworldu
199 Kč / 92 barevných stran

Prozkoumejte Overworld 
v novém příběhu ze světa 
úspěšné videohry! Sára je ve 
světě Minecraftu nová, chybí 
jí jakékoli znalosti, proto 
hledá zkušeného hráče, 
který by jí pomohl. A potká 
Hektora. Hektor není moc 
zvyklý hrát s někým dalším, 
jenže nadšení a energie, 
které ze Sáry prýští, ho 
pomalu začínají nahlodávat. 
Postupně se z nich stávají 
parťáci, a co je ještě 
důležitější – přátelé!

Minecraft komiks: Otevřený svět ‒  
Vzhůru do Netheru!
Stephanie Ramirezová

listopad 2022
cca 80 barevných stran / vázané

Oficiální komiksy 
z legendární herní série

KŮSTEK
Komiks, jenž obdržel 
neuvěřitelných deset 
Eisnerových cen, jedenáct 
Harveyho cen a byl 
magazínem Time zařazen 
mezi sto nejlepších knih 
všech dob. Začíná jako lehká 
dobrodružka a postupně 
se rozrůstá a prohlubuje. 
Vzniklo tak něco, co kritici 
označují za „mnohem 
legračnějšího Pána prstenů“.

VYŠLO 8 z 9
Kůstek 1‒8
249‒396 Kč 
128‒192 barevných stran

říjen 2022
220 barevných stran / vázané

Kůstek 9: Koruna z rohů
Jeff Smith

Zuří válka. Krysáci v obrovském 
počtu útočí na hradby města 

a obránci z posledních sil vzdorují. 
Bratranci Kůstkovi, Trnka a babča 

Ben se snaží ubránit území… 
jenže zároveň musejí zamezit 

návratu Pána Kobylek, který je 
s každou minutou silnější. Šance 

je jediná. Trnka se musí vydat 
na dobrodružnou výpravu na 

posvátné území draků a získat 
magický artefakt, který může 

všechny zachránit... nebo zničit.

8+

předběžná cena

Finále série!



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

49 Kč

USAGI YOJIMBO
Legendární králičí samuraj je i u nás jednou z nejpopulárnějších komiksových postav. 
Jeho tvůrce, Stan Sakai, se při vymýšlení jeho příhod inspiroval starými japonskými 
příběhy; samurajskými historkami, legendami, strašidelnými pověstmi, knihami a filmy.

SPONGEBOB
Komiksová série inspirovaná 
populárním animovaným 
seriálem. V knihách najdete 
zbrusu nové a nikdy 
nezfilmované příběhy, které 
vybral samotný SpongeBobův 
autor, Stephen Hillenburg!

6+

VYŠLO

SpongeBob komiks 1–3
269 Kč / 112 barevných stran

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z DĚTSKÝCH KOMIKSŮ 
MINULÝCH LET!

Usagi Yojimbo: 
Senso
239 Kč 
168 černobílých stran

Usagi Yojimbo 1–33
179–289 Kč 
128–256 černobílých 
stran

Vesmírný Usagi
349 Kč 
296 černobílých stran

Usagi Yojimbo: 
Yokai
229 Kč 
64 barevných stran

Usagi Yojimbo 34–36
449–496 Kč 
188–196 barevných stran

SpongeBob   
1‒4/2022

různí autoři

od září 2022 každý měsíc
36 barevných stran / sešit

SpongeBob:  
Komiksová truhla pokladů
549 Kč / 208 barevných stran



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z DĚTSKÝCH KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

SHAZAM!: Monstrózní 
společenství zla
Jeff Smith
Tvůrce Kůstka přichází se svým hravým 
pohledem na nedávno zfilmovanou ko-
miksovou ikonu! Sirotek Billy Batson byl 
obdařen úžasnými magickými schop-
nostmi – a to právě v tu správnou chvíli! 
Chystá se i útok pozemských monster, 
který řídí šílený vědec, doktor Sivana!

499 Kč
212 barevných stran / vázané

Dobrodruh Timo
Jonathan Garnier, Yohan Sacré
Timo je kluk žijící v malé vesnici uprostřed 
divočiny a má jeden velký problém. Přečetl 
všechny dobrodružné knížky, které kolem 
jsou. Takže mu zbývá jenom jít a prožít 
si velkolepé dobrodružství sám. Jenže 
to netuší, co ho všechno čeká. Možná 
zažije víc dobrodružství, než by si přál.

399 Kč
128 barevných stran / vázané

VYŠLO
Pérák: Oko budoucnosti
299 Kč / 88 barevných stran

Pérák: Jantarová komnata
349 Kč / 88 barevných stran

PÉRÁK
Petr Macek, Petr Kopl

Udatný Pérák, legendární hrdina bez 
bázně a hany, který ztrpčuje život 
nacistickým okupantům na území 

protektorátu Čechy a Morava, opět 
nazouvá své pružinami opatřené 

speciální boty a skáče do akce. Tato 
postava se původně objevila na 

stránkách první české superhrdinské 
série Zázrak, aby se brzy osamo-

statnila, přešla do ABC... a pak byla 
vydána u Nakladatelství CREW.

Mladí Titáni  
do toho! 1–2
Robin, Starfire, Cyborg, Raven a Beast 
Boy – to je tým Mladí Titáni, nej-
suprovější superhrdinská skupina ve 
vesmíru! Sledujte, jak bojují s pizzo-
vým monstrem, oživlou video konzolí, 
vousy, příbuznými, dívčími idoly i legií 
neschopných superpadouchů. Prochá-
zejí tímhle chaosem a úděsem vždyc-
ky vítězně (tedy, aspoň většinou).

269 Kč
128 barevných stran / brožované

Batman / Želvy  
nindža Adventures
Matthew K. Manning, 
Jon Sommariva
Batman má problém. Z Arkhamu 
záhadně zmizeli jeho nejnebezpečnější 
protivníci a nikde v Gothamu nejsou 
k nalezení. Úplně totiž opustili jeho 
svět – a objevili se v alternativním New 
Yorku, kde žijí tajemní želví nindžové.

299 Kč
244 barevných stran / brožované

8+

7+

6+



MANGA

229 Kč

229 Kč

CHAINSAW MAN
Tacuki Fudžimoto
Nemajetný mladík Dendži splácí 
dluh svých rodičů a pracuje se svým 
démonickým mazlíčkem Počitou 
jako lovec ďáblů. Tedy pracoval, než 
ho jeho zaměstnavatel bez váhání 
zradil a brutálně zavraždil. Jenže tím 
Denžiho příběh nekončí. Jeho démon 
v podobě motorové pily do něj 
vstoupí a spojí se s ním. Z dobrosr-
dečného chlapce tak povstane nový 
temný hrdina s ďáblem místo srdce!

Chainsaw Man 2:  
Motorovka vs. netopýr
Tacuki Fudžimoto

Chainsaw Man 1:  
Pes a motorová pila

Tacuki Fudžimoto

listopad 2022
196 černobílých stran / brožované

září 2022
196 černobílých stran 

brožované

Celkem 11dílná  
série VYCHÁZÍ 
4× ROČNĚ!



MANGA

229 Kč

229 Kč

229 Kč

229 Kč

229 Kč

JUJUTSU KAISEN – 
PROKLETÉ VÁLKY
Gege Akutami
Júdži Itadori oplývá výjimečnou 
silou, jinak je to ale obyčejný stře-
doškolák. Když je však jednoho dne 
prolomena pečeť prokletého arte-
faktu uloženého na školních pozem-
cích a budovu zaplaví příšery, musí 
sebrat odvahu a vypravit se mezi 
ně. V sázce jsou životy jeho přátel.

VYŠLO 3 z 20+
Jujutsu Kaisen –  
Prokleté války 1–3
229 Kč / 196 černobílých stran

Jujutsu Kaisen – 
Prokleté války 4: 
Já tě zabiju

září 2022
204 černobílých stran 
brožované

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

5× ROČNĚ!

Jujutsu Kaisen – 
Prokleté války 0: 
Oslnivá temnota

Jujutsu Kaisen – 
Prokleté války 5:  

Sesterské klání

červenec 2022
204 černobílých stran 

brožované

prosinec 2022
cca 200 černobílých stran 

brožované

ZABIJÁK DÉMONŮ
Kojoharu Gotóge
Život Tandžiróa Kamady se během 
jediného okamžiku změní, když celou 
jeho rodinu vyvraždí démoni. Zbude 
jen jeho mladší sestra, kterou démoni 
kousli a ona se tak proměnila v jed-
noho z nich. Tandžiró se pro ni snaží 
najít záchranu – i kdyby se kvůli tomu 
měl stát jedním ze zabijáků démonů.

SÉRIE VYCHÁZÍ  5× ROČNĚ! Zabiják démonů 1–7
199–229 Kč / 196–208 černobílých stran

VYŠLO 7 z 23

srpen 2022
196 černobílých stran 
brožované

říjen 2022
196 černobílých stran 

brožované

Zabiják démonů 8: 
Vyšší Měsíc proti Pilíři

Zabiják démonů 9:  
Velká infiltrace 

vykřičené čtvrti

Jedna 
z nejúspěšnějších 
mang současnosti!



MANGA

229 Kč

229 Kč

229 Kč

249 Kč

Naruto 56: 
Znovushledání  
týmu Asuma

Naruto 57:  
Naruto na bojiště…!!

září 2022
192 černobílých stran 
brožované

listopad 2022
cca 200 černobílých stran 

brožované

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

5× ROČNĚ!

NARUTO
Masaši Kišimoto
Naruto je jednou z nejúspěšněj-
ších mang posledních desetiletí. 
Akční příběh kluka, který chce 
být nejlepším nindžou světa, 
inspiroval filmy, seriály, počítačové 
hry, a dokonce i muzikály. Není 
divu. I když se komiks soustředí 
hlavně na efektní akci, nezapo-
míná ani na humor či emoce.

VYŠLO 55 ze 72
Naruto 1–55
189–229 Kč / 180–244 černobílých stran

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

4× ROČNĚ!

Bleach 31: Don’t Kill 
My Volupture

Bleach 32: Howling

červenec 2022
200 černobílých stran 
brožované

říjen 2022
196 černobílých stran / brožované

Bleach 1–30
189–229 Kč / 184–224 černobílých stran

BLEACH
Tite Kubo
Ičigo Kurosaki byl normální 
středoškolský student. Tedy, až na 
to, že měl dvě šílené sestry, ještě 
šílenějšího otce, rád se pral a viděl 
mrtvé lidi. Ičigo s mrtvými vycházel 
docela dobře – do chvíle, než se mu 
v životě objevila záhadná Rukia Ku-
čiki, která mu na krk hodila nebez-
pečný úkol. Už nestačilo jen mrtvé 
vidět. Bylo třeba za ně i bojovat.

VYŠLO 30 ze 74



MANGA

229 Kč

229 Kč

229 Kč

229 Kč

My Hero Academia –  
Moje hrdinská 
akademie 16

Občanská hlídka –  
Moje hrdinská 

akademie 2

My Hero Academia –  
Moje hrdinská 
akademie 15

listopad 2022
196 černobílých stran 
brožované

září 2022
192 černobílých stran 
brožované

MY HERO ACADEMIA –  
MOJE HRDINSKÁ 
AKADEMIE
Kóhei Horikoši
Jaké to je žít ve světě, kde skoro všichni 
mají superschopnosti… a sám žádné 
nemít? Naštěstí to jde změnit. Stačí 
mít obrovské štěstí, odvahu a zasvětit 
celý život dosažení vytouženého cíle. 
Pak se možná dostanete tam, kam 
toužíte: Na hrdinskou akademii!

VYŠLO 13 z 35+
My Hero Academia –  
Moje hrdinská akademie 1–13
199–229 Kč / 196–212 černobílých stran

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

5× ROČNĚ!

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

3× ROČNĚ!

My Hero Academia –  
Moje hrdinská 

akademie 14
červenec 2022

212 černobílých stran 
brožované

OBČANSKÁ HLÍDKA –  
MOJE HRDINSKÁ 
AKADEMIE
Hidejuki Furuhaši, Betten Court
Osmdesát procent světové populace je 
obdařeno superschopnostmi. Ti, kteří 
jsou nazýváni hrdiny, jsou společností re-
spektováni a uctíváni. Ale ne všichni si ta-
kové jméno dokázali vysloužit. To jim ov-
šem nebrání, aby i bez svolení společnosti 
bojovali se zlem. Dělají to ale mimo zákon.

VYŠLO
Občanská hlídka –  
Moje hrdinská akademie 1
229 Kč / 212 černobílých stran

říjen 2022
212 černobílých stran / brožované



MANGA

229 Kč

229 Kč

229 Kč

GANTZ
Hiroja Oku
Středoškolský student Kei Kurono 
umírá pod koly metra – a vzápětí 
se spolu s dalšími lidmi ocitá 
v místnosti, ze které se nedá 
odejít a v jejímž středu stojí 
černá koule. Pokud chce získat 
svůj život zpátky, musí jít 
a zabíjet návštěvníky z vesmíru, 
kteří v těch nejrůznějších 
podobách žijí na Zemi.

VYŠLO 32 z 37

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

3× ROČNĚ!

Gantz 1–32
199–229 Kč / 208–232 černobílých stran

Gantz 33
září 2022
216 černobílých stran 
brožované

VYŠLO 1 z 25+
Tokyo Revengers 1
229 Kč / 196 černobílých stran

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

4× ROČNĚ!

Tokyo  
Revengers 2

Tokyo  
Revengers 3

srpen 2022
204 černobílých stran 
brožované

listopad 2022
196 černobílých stran / brožované

TOKYO REVENGERS
Ken Wakui
Jedna z nejpopulárnějších mang 
současnosti přichází konečně 
i k nám! Narazíte v ní na lásku, 
cestování v čase a snahu 
napravit tragické události. 



MANGA

229 Kč

229 Kč

POKOJ  
V BARVÁCH ŠTĚSTÍ
Hakuri
Romantický příběh s netypickou 
zápletkou. V centru pozornosti 
je totiž vztah mezi dívkou… 
a jejím únoscem. Jenže ne 
všechno musí být tak, jak 
to na první pohled vypadá, 
a může jít také o život. V sázce 
je všechno a mladá dvojice 
složí přísahu: budou na útěku, 
dokud nebude dívka plnoletá – 
a kdyby se to nepodařilo, 
spáchají společně sebevraždu.

Pokoj  
v barvách štěstí 2

Pokoj  
v barvách  

štěstí 1

říjen 2022
176 černobílých stran / brožované

srpen 2022
184 černobílých stran 

brožované



MANGA

229 Kč

229 Kč

229 Kč

Čarodějova 
nevěsta 16

ČARODĚJOVA 
NEVĚSTA
Kore Jamazaki
Patnáctiletá Čise Hatori cítí, že 
nemá proč žít. Ztratila matku, 
nemá stálý domov a nikomu na 
ní nezáleží. Ve chvíli nejhlubšího 
zoufalství se jí však nabídne 
zajímavé východisko a Čise se roz-
hodne chopit se příležitosti. Stane 
se otrokyní… a překvapivě i učed-
nicí (a možná i něčím více) moc-
ného čaroděje Eliase Ainswortha.

VYŠLO 15 z 16+

září 2022
200 černobílých stran / brožované

Vychází souběžně 
s japonským  

vydáním!

Čarodějova nevěsta 1–15
199–229 Kč / 184–216 černobílých stran

Fullmetal Alchemist –  
Ocelový alchymista 1–18
199–229 Kč / 188–192 černobílých stran

FULLMETAL ALCHEMIST –  
OCELOVÝ ALCHYMISTA
Hiromu Arakawa
Základní pravidlo alchymie zní: 
Abyste něco získali, musíte oběto-
vat něco stejné hodnoty. O tom se 
mladí alchymisté Edward a Alphons 
Elricovi přesvědčili na vlastní kůži. 
Jeden přišel o ruku a nohu a druhý 
se stal jen duší uvězněnou ve 
zbroji. Nyní putují světem a hledají 
způsob, jak to všechno napravit.

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

4× ROČNĚ!

VYŠLO 18 z 27

Fullmetal  
Alchemist – Ocelový 
alchymista 19

Fullmetal  
Alchemist – Ocelový  

alchymista 20

srpen 2022
192 černobílých stran 
brožované

listopad 2022
cca 200 černobílých stran / brožované



MANGA

229 Kč

229 Kč

229 Kč
prosinec 2022

cca 200 černobílých stran / brožované

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

4× ROČNĚ!

NĚMÝ HLAS
Jošitoki Óima
V šesté třídě šikanuje Šoja Išida 
svou novou a hluchou spolužač-
ku. Jeho činy ale mají následky, 
Šoja se ocitne v izolaci, a to 
ho dožene až k myšlenkám na 
sebevraždu. Nakonec se ale 
rozhodne svou vinu odčinit.
Němý hlas je úspěšný japonský 
dramatický příběh, který řeší otáz-
ky viny, odpuštění a toho, jestli je 
možné napravit své staré chyby.

Němý hlas 6

Němý hlas 7

září 2022
196 černobílých stran 
brožované

VYŠLO 5 ze 7
Němý hlas 1–5
229 Kč / 196–200 černobílých stran

říjen 2022
180 černobílých stran / brožované

Ateliér špičatých 
klobouků 9 Ateliér špičatých klobouků 1–8

199–229 Kč / 196–212 černobílých stran

ATELIÉR ŠPIČATÝCH 
KLOBOUKŮ
Kamome Širahama
Coco vždy toužila stát se 
čarodějkou, jenže k tomu jsou 
nutné schopnosti. Takže jí 
nezbývá než snít a vést poklidný 
život. Všechno se změní, když do 
vesnice přijede čaroděj a dívka 
ho spatří při provádění rituálu. 
Snaží se ho napodobit, jenže 
netuší, jaké následky může mít 
neodborně provedené kouzlo.

VYŠLO 8 z 10+



MANGA

229 Kč

229 Kč

229 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

JAK JSEM SE 
REINKARNOVAL 
COBY SLIZ
Fuse, Taiki Kawakami
Začíná to smrtí hlavního hrdiny, 
ale místo nicoty se probudí v jiném 
světě. Reinkarnovaný jako to 
nejnižší možné monstrum – sliz. 
Ale má dvě unikátní schopnosti: 
„Predátora“, co krade cizí 
schopnosti a „Velemudrce“, 
který o tomhle světě ví naprosto 
všechno. Kam to s touhle výbavou 
dokáže dotáhnout obyčejný sliz? 
Jedna z nejúspěšnějších mang 
z žánru „isekai“, příběhů, ve kterých 
se hrdinové reinkarnují ve fantasy 
říších či počítačových hrách! Jak jsem se 

reinkarnoval  
coby sliz 1

Jak jsem se 
reinkarnoval  
coby sliz 3

Jak jsem se 
reinkarnoval  

coby sliz 2

prosinec 2022
cca 200 černobílých stran 
brožované

červenec 2022
240 černobílých stran 
brožované

září 2022
188 černobílých stran 

brožované



MANGA

229 Kč

229 Kč

249 Kč

SÉRIE 
VYCHÁZÍ 

4× ROČNĚ!

ZASLÍBENÁ  
ZEMĚ NEZEMĚ
Kaiu Širai, Posuka Demizu
Děti v sirotčinci Grace Field House 
žijí pod dohledem laskavé vycho-
vatelky a zdá se, že ke štěstí jim 
téměř nic nechybí. Netuší však, že to 
je jen pozlátko a že se z nich všech 
postupně stane potrava pro dé-
mony. Podaří se jim zjistit pravdu – 
a utéct – dřív, než bude příliš pozdě?

Zaslíbená Země 
Nezemě 15

Zaslíbená Země 
Nezemě 16

červenec 2022
192 černobílých stran 
brožované

říjen 2022
208 černobílých stran 

brožované

VYŠLO 14 z 20
Zaslíbená Země Nezemě 1–14
199–229 Kč / 192–200 černobílých stran

Sherlock 1–4
249 Kč / 192–224 černobílých stran

SHERLOCK
Steven Moffat, Mark Gattis, Jay.
Manga adaptace populárního 
britského televizního seriálu 
s Benedictem Cumberbatchem 
v hlavní roli! Případy geniálního 
detektiva převedené do 
moderního Londýna, kdy 
téměř každá kniha přináší 
jeden uzavřený a zcela 
samostatný případ!

VYŠLO 4 z 5+

srpen 2022
188 černobílých stran / brožované

Sherlock 5:  
Skandál  
v Belgravii,  
2. část



MANGA

229 Kč

229 Kč

249 Kč

249 Kč

Spy × Family 5

Spy × Family 6

srpen 2022
204 černobílých stran 
brožované

SPY × FAMILY
Tacuja Endó
Aby se agent Soumrak dostal 
k nebezpečnému protivníkovi, 
musí si pořídit manželku 
a dítě… které pak ještě musí 
dostat na prestižní školu. Jenže 
Soumrak netuší, že žena, kterou 
náhodou získal, je nájemná 
vražedkyně… a dcera má 
telepatické schopnosti. Rodinné 
dobrodružství může začít!

VYŠLO 4 z 10+

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

4× ROČNĚ!

Spy × Family 1–4
229 Kč / 196–216 černobílých stran

ONE-PUNCH MAN
ONE, Júsuke Murata
Saitama je superhrdina. Díky 
nelítostnému tréninku, ze kterého 
mu vypadaly všechny vlasy, se 
stal tak silným, že všechny své 
protivníky dokáže porazit jedním 
jediným úderem. Což má dva 
problémy. Jednak mu to nikdo 
nechce věřit, a pak... jak najít pro-
tivníka, který by se mu vyrovnal?

VYŠLO 4 z 24+
One-Punch Man 1–4
249 Kč / 200–204 černobílých stran

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

4× ROČNĚ!

One-Punch Man 5:  
Sláva poraženým

One-Punch Man 6:  
Proroctví

září 2022
212 černobílých stran 
brožované s přebalem

listopad 2022
204 černobílých stran / brožované

prosinec 2022
cca 200 černobílých stran 

brožované s přebalem



MANGA

229 Kč

229 Kč

229 Kč

299 Kč

SÉRIE 
VYCHÁZÍ 

4× ROČNĚ!

ÚTOK TITÁNŮ
Hadžime Isajama
Temný postkatastrofický příběh ze 
světa, kde většinu lidstva vyhladili 
lidožraví a téměř nezničitelní 
obři. Poslední hrstka lidí žije ve 
městě obklopeném obrovskou 
zdí… jenže ani ta nedokáže titány 
zastavit. Je tu jedna šance na 
přežití, ale ta je možná ještě 
nebezpečnější než vraždící titáni.

Útok titánů 31

Útok titánů 32

září 2022
196 černobílých stran 
brožované

VYŠLO 30 z 34
Útok titánů 1–30
189–229 Kč / 196–200 černobílých stran

Tokijský ghúl 1–14
199 Kč / 196–228 černobílých stran

Tokijský ghúl:re 1–14
199–229 Kč / 220–248 černobílých stran

Tokijský ghúl: Prázdnota (light novel)
249 Kč / 240 černobílých stran

Tokijský ghúl: Dny (light novel)
249 Kč / 264 černobílých stran

Tokijský ghúl: Minulost (light novel)
249 Kč / 200 černobílých stran

TOKIJSKÝ GHÚL:RE
Sui Išida
Ve světě, kde řádí lidožraví ghúlové, 
má někdy šanci zvítězit jen ten, kdo 
se k nim přidá. Jedinou skupinou, 
která bojuje proti ghúlům, je státní 
jednotka ÚPG – a ta používá jakéko-
liv prostředky, jen aby ochránila lidi 
před téměř všemocnými predátory.

VYŠLO 14 ze 16

srpen 2022
208 černobílých stran 
brožované

listopad 2022
324 černobílých stran 

brožované

Tokijský ghúl:re 15

Tokijský ghúl:re 16

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

5× ROČNĚ!

prosinec 2022
cca 200 černobílých stran / brožované

předběžná cena



MANGA

599 Kč

749 Kč

249 Kč

249 Kč

AKIRA
Katsuhiro Otomo
Kultovní komiks, který se velkou 
měrou zasloužil o to, že se 
manga rozšířila mimo hranice 
Japonska a stala se globálním 
fenoménem... a také jeden ze 
základních kamenů kyberpunku.

VYŠLO 2 z 6
Akira 1
599 Kč 
352 černobílých + 10 barevných stran

Akira 2
549 Kč 
296 černobílých + 8 barevných stran

Akira 3

Akira 4

srpen 2022
280 černobílých  
+ 8 barevných stran 
brožované s přebalem

listopad 2022
392 černobílých  

+ 8 barevných stran 
brožované s přebalem

Nejslavnější  
manga světa 

konečně u nás!

BERSERK
Kentaró Miura
Osudový krvavý příběh s prvky 
romantiky a velkou porcí akce! 
Guts má obrovský meč, stovky ji-
zev z bojů a znamení, které k němu 
přitahuje síly zla. Ale ne vždycky 
byl takový. Příběh se postupně 
vrací zpátky do doby, kdy je Guts 
ještě mladý a poznává Griffitha, 
muže, který mu změní život.

VYŠLO 9 z 41+
Berserk 1–9
249 Kč / 228–240 černobílých stran

SÉRIE  
VYCHÁZÍ 

4× ROČNĚ!

Berserk 10

Berserk 11

srpen 2022
240 černobílých stran 
brožované

listopad 2022
240 černobílých stran 

brožované

předběžná cena



MANGA

899 Kč

Tomie
Džundži Itó

Je překrásná a svůdná. Jmenuje se Tomie 
a coby dokonalá femme fatale ničí životy 

mužů i žen ve svém okolí. Před jejím 
kouzlem není úniku a nelze se jí zbavit – 
a že se o to mnozí neustále pokoušejí… 
Mohutná sbírka hororových povídek od 

největšího japonského experta na hrůzu!

srpen 2022
748 černobílých stran / brožované

OD STEJNÉHO AUTORA JIŽ VYŠLO
Ryby: Útok z hlubin
Džundži Itó
449 Kč 
404 černobílých stran

Balónky oběšenců  
a další hororové 
příběhy
Džundži Itó
499 Kč 
388 černobílých stran

Spirála
Džundži Itó
769 Kč 
648 černobílých stran



MANGA

899 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Black Jack
Osamu Tezuka
Jedna z nejslavnějších manga sérií z dílny tvůrce, 
který je braný jako jeden ze zakladatelů japonského 
komiksu – Osamua Tezuky! Hrdinou je zjizvený 
geniální chirurg, který dokáže zachraňovat životy 
tam, kde by jiní selhali. Série emočně silných epizod 
spojených doktorem bez licence, operujícím toho, 
kdo je mu schopný zaplatit obrovskou částku... 
nebo zadarmo, pokud ho zaujme jeho příběh.

listopad 2022
cca 600 černobílých stran / vázané

Zpráva pro Adolfa 1–2
Osamu Tezuka
769 Kč 
608–656 černobílých stran

OD STEJNÉHO AUTORA JIŽ VYŠLO

předběžná cena



MANGA

369 Kč

LIGHT NOVEL
Japonský fenomén proniká na český 
trh! K mangám vycházejí často 
i samostatné knihy, které nabízejí 
další pohled na úspěšný příběh či 
dobrodružství postav, kterým se 
manga nemohla tak plně věnovat. 
Ale žánr „Light novel“ se neomezuje 
zdaleka jen na to a často přichází 
s vlastními fascinujícími příběhy!

VYŠLO
Tokijský ghúl: Dny
Sui Išida, Šin Towada
249 Kč 
264 černobílých stran

Sword Art  
Online 1: Aincrad 1
Reki Kawahara, 
ilustrace abec
349 Kč 
340 čb + 8 barevných stran

Tokijský ghúl:  
Prázdnota
Sui Išida, Šin Towada
249 Kč 
240 černobílých stran

Tokijský ghúl:  
Minulost
Sui Išida, Šin Towada
249 Kč 
200 černobílých stran

Death Note – Zápisník smrti:  
Další zápisky – Případ losangeleské  
sériové vraždy B. B. 
NISIOISIN, Cugumi Óba, Takeši Obata
299 Kč 
256 černobílých stran

Sword Art Online 1: Aincrad 2
Reki Kawahara, ilustrace abec

Hlavního hrdinu příběhu o smrtícím MMORPGčku 
Sword Art Online, ze kterého se do jeho pokoření nelze 

odhlásit, už známe. Kromě něj a dalších dobyvatelů 
z první linie ale ve hře uvízlo i mnoho jiných hráčů 

s rozličnými povoláními a vlastními příběhy. 
Druhá kniha vám představí epizody z krutého, ale 

přesto radostného herního života čtyř takových 
uvězněných dívek, které se ve hře setkaly se 

sólistou Kiritem: krotitelky šelem Silicy, kovářky 
Lisbeth, záhadné dívky Jui a Saci, na jejíž osud Černý 

šermíř nezapomene do konce svého života.

říjen 2022
324 černobílých + 8 barevných stran 

brožované

Slavná románová série  
ze světa virtuální reality!

předběžná cena



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJLEPŠÍ Z MANGY MINULÝCH LET!

Skrýš
Masasume Kakizaki
Nakladatelství CREW představuje 
nového fascinujícího manga tvůrce 
– uzavřeným jednodílným hororem!
Jedné temné noci vyráží Seiiči Kiri-
šima do prudkého deště. S jediným 
cílem. Zabít svou ženu. Ostrovní ráj 
v jižních mořích však skrývá místa, 
k nimž není radno se přibližovat. 
Co strašného musí člověk spat-
řit, aby se z něj stala... zrůda?

249 Kč
224 černobílých stran / brožované

All You Need Is Kill –  
Stačí jen zabíjet
Hiroši Sakurazaka,  
Rjósuke Takeuči, Takeši Obata
Když na Zemi zaútočí vražedná mimo-
zemská monstra, je Keidži Kirija jenom 
jedním z mnoha rekrutů vyslaných 
zabíjet... a umírat. A Keidži také téměř 
okamžitě umře – jen aby se vzápětí pro-
budil ráno před bitvou, vyrazil opět do 
boje a znovu zemřel. A znovu. A znovu.

549 Kč
428 černobílých stran / brožované

Zvrácená
Haruto Rjó
Je to jen městská legenda… 
Uprostřed noci se u odpadků objeví tajemná 
dívka v kostýmu lolity. A položí vám otázku: 
„Máš mladší sestřičku?“ Za žádnou cenu jí 
neodpovídejte. Jakákoliv odpověď vám zaru-
čí děsivou smrt. Hlavní hrdina tohoto obsáh-
lého hororového komiksu bohužel odpoví, 
a tím se rozjede řetěz hrozivých událostí!

459 Kč
420 černobílých stran / brožované

Gunsmith  
Cats 1–4
Keniči Sonoda
Ještě než bylo Rychle a zběsile, 
byl tu příběh dvou nejlepších 
lovkyní lidí v Chicagu. Zběsilá 
akční jízda od manga klasika 
Keničiho Sonody, kreslíře s vášní 
pro zbraně a rychlá auta!

469 Kč
460–476 černobílých stran 
brožované

Crying Freeman –  
Plačící drak 1–5
Kazuo Koike, Rjóiči Ikegami
Manga Crying Freeman, kterou napsal le-
gendární Kazuo Koike, autor série Lone Wolf 
and Cub (Vlk samotář a mládě), a nakreslil 
nedostižný Rjóiči Ikegami, je temná, násil-
ná, morálně složitá a eroticky nabitá. Po 
celém světě je považovaná za mistrovské 
dílo v oblasti komiksů a je jedním z klenotů 
mezi dnes již klasickými mangami.

379–389 Kč
388–412 černobílých stran / brožované

Death Note –  
Zápisník smrti 1–12
Cugumi Óba, Takeši Obata
Démon Rjúk ztratil svůj zápisník. Na 
tom by nebylo nic hrozného, kdyby to 
ovšem nebyl Zápisník smrti, a kdyby 
ho neztratil ve světě lidí. A kdyby ho 
nenašel vzorný studen Light Jagami, 
který se rozhodl, že zbaví svět zla – 
tím, že pozabíjí všechny zločince.

199 Kč
192–222 černobílých stran / brožované



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJLEPŠÍ Z MANGY MINULÝCH LET!

VYŠLO

Bojový anděl  
Alita 1–4
Jukito Kiširo
Epická akční sci-fi o bojovém robotovi, 
kterého najde jednoho dne doktor 
na vrakovišti. O robotovi, který nemá 
paměť, ale dokáže bojovat. Legen-
dární manga přináší nejen monu-
mentální souboje, ale i propracovaný 
sci-fi příběh a velmi silné emoce.

489–589 Kč
452–588 černobílých stran / brožované

Orange 1–6
Ičigo Takano
Každého v životě něco mrzí. Každý 
udělal v minulosti nějakou chybu. 
Ale šestnáctiletá Naho Takamija 
má šanci projít životem s čistým 
štítem. Dostala totiž dopis od svého 
budoucího sedmadvacetiletého já, 
který jí může pomoct žít život lépe. 
Jenže to má jeden háček. Do třídy 
přichází nový žák a v dopise jí přijde 
zpráva, že na něj má dávat pozor.
Má za úkol zachránit mu život.

199 Kč
192–228 černobílých stran / brožované

Chci sníst tvoji slinivku
Joru Sumino, Izumi Kirihara
Manga o dospívání, prvních láskách, ale 
i o prvních tragédiích… a o tom, jak se 
s nimi vyrovnávat. Zakřiknutý kluk najde 
deník své krásné spolužačky a zjistí z něj 
dívčino tajemství. Umírá na chorobu 
slinivky. Díky tomu se začne introvertní 
hrdina tak trochu nedobrovolně sbližo-
vat s živelnou dívkou – v emocionálním 
příběhu o přátelství a smrtelnosti.

469 Kč
440 černobílých stran / brožované

Ghost in the Shell 1
499 Kč / 352 černobílých a barevných stran

Ghost in the Shell 1,5:  
Human-Error Processor
299 Kč / 184 černobílých stran

Ghost in the Shell 2:  
Man-Machine Interface
499 Kč / 304 černobílých a barevných stran

Ghost in the Shell
Masamune Shirow
Píše se jednadvacáté století a hranice 
mezi člověkem a strojem je čím dál 
nezřetelnější. Lidé mají mechanické 
implantáty a stroje jsou vylepšovány 
lidskou tkání. Agentka Motoko Kusa-
nagi je členkou speciální jednotky, 
která pronásleduje nebezpečné 
teroristy a kyberzločince. Především 
vražedné hackery, kteří se dokáží 
nabourat i do lidského mozku. A za 
tím vším stojí možná ještě něco víc.Královská hra 1–5

Nobuaki Kanazawa, Hitori Renda
Někdo, kdo si říká Král, začne posílat 
tajemné SMSky žákům jedné třídy. 
Zadává jim úkoly, které musejí splnit. 
Kdo nesplní – zemře. Zpočátku je to 
čistě legrace, ale jen do chvíle, kdy 
přijde první smrt. Pak už je to souboj 
s časem. Odhalí se dřív totožnost 
Krále, nebo umřou další lidé?

199 Kč
164–180 černobílých stran / brožované

Green Blood –  
Zelená krev 1–5
Masasumi Kakizaki
New York, polovina devatenáctého sto-
letí. Nechvalně známá čtvrť Five Point 
je zmítána válkami gangů a zákon je 
tady neznámé slovo. V téhle čtvrti žijí 
bratři Luke a Brad Burnsovi. První se 
snaží najít jakoukoliv poctivou práci, 
která je k mání, druhý pracuje tajně 
jako nájemný zabiják a říká si Smrťák. 
Podaří se jim přežít v prostředí, kde 
se za lepší místo považuje takové, 
kde dojde za noc jen k jedné vraždě?

249 Kč
192–208 černobílých stran / brožované



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

179 Kč

179 Kč

349 Kč

LUCKY LUKE
René Goscinny, Morris
Komiksová ikona René Goscinny 
stojí za Asterixem, dobrodružstvími 
malého Mikuláše, vydali jsme od 
něj Iznouguda… a samozřejmě 
nemůžeme vynechat kovboje 
Lucky Lukea, který střílí rychleji 
než jeho vlastní stín a který 
u nás dokonce i s úspěchem 
vycházel! Ale přesto z téhle série 
nevyšlo od Goscinnyho zdaleka 
všechno – a Nakladatelství CREW 
se to chystá napravit.

VYŠLO 1 z 5
Lucky Luke: Koleje v prérii
179 Kč / 48 barevných stran

Lucky Luke versus Joss Jamon
Lucky Luke je v maléru. Tentokrát 

mu jde opravdu o krk. Je křivě 
obviněn z loupeže, a když ne-

dopadne skutečné viníky, bude 
viset. Jenže gang Jesse Jamona je 

nebezpečný – největší mizerové Di-
vokého Západu – a celé pohraniční 
město ovládá. Lucky Lukeovi zbývá 

poslední možnost, ta nejhorší – 
vstoupit do politického boje.

srpen 2022
48 barevných stran 
brožované

listopad 2022
48 barevných stran 

brožované

Lucky Luke: Bratranci Daltonovi
Bob, Grat, Bill a Emmett Daltonovi byli 
postrachem celého Divokého Západu… 
než Lucky Luke ukončil jejich kariéru. 
Joe, Jack, William a Avarell jsou jen žabaři 
a odměna za jejich dopadení je něco 
mezi pěti dolary a hliněným popelníkem. 
Ovšem i tak jsou rozhodnuti vyrovnat 
se svým bratrancům… a provést za ně 
na Lucky Lukeovi hroznou pomstu!

ŽOLDNÉŘ
Vicente Segrelles
Jeden z nejslavnějších komik-
sů všech dob! Legendární 
fantasy série plná neuvěři-
telných maleb vychází u nás 
ve větším formátu a s bo-
hatým autorovým doslo-
vem, ve kterém je popsán 
příběh vzniku série i to, kde 
autor hledal inspiraci pro 
zbraně, zbroje a příšery.

VYŠLO 7 z 13
Žoldnéř 1–7
299–349 Kč / 64 barevných stran

Žoldnéř 8: Rok 1000:  
Konec světa
 Podle křesťanské tradice přijde konec 
světa roku 1000 n. l. Toto datum se blíží 
a mniši z Kráteru vědí, že nejde o žádnou 
povídačku. Konec světa nastane a zdá se, 
že jej nelze odvrátit. Žoldnéř se proto vy-
dává na nehostinný, kdysi velmi vyspělý 
svět podobný Zemi. Avšak na planetě 
někdo je – zvláštní bytosti, které vládly 
Zemi. Nové žoldnéřovo dobrodružství 
čtenáře zavede již plně do světa sci-fi.

září 2022
64 barevných stran 

vázané

U nás  
dosud nikdy 

nevydané díly 
Lucky LukEa!



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJLEPŠÍ Z EVROPSKÝCH KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

Requiem,  
upíří rytíř 1–3
Pat Mills, Olivier Ledroit
Když se člověk probudí v pekle, začne 
přemýšlet, jestli byl opravdu tak dobrý 
člověk, jak si myslel. Právě to se při-
hodilo německému vojákovi Heinrichu 
Augsbergovi, který roku 1944 umírá na 
východní frontě. A než se stačí smířit 
se svou smrtí, je v pekle a je včleněn 
mezi vládnoucí elitu, upírské rytíře.

599 Kč
184 barevných stran / vázané

Rytíři z Heliopole 1–2
Alejandro Jodorowsky, Jérémy
Rytíři z Heliopole, nová série 
scenáristy Alejandra Jodorowského 
a kreslíře Jérémyho, líčí dobrodružné 
a nebezpečné osudy tajné sekty 
v pohnutých dobách od francouzské 
revoluce dál v čase, skrze převraty, 
krveprolití a zápas lidské společ-
nosti o lepší a humánnější svět.

399–449 Kč
112–120 barevných stran / vázané

Krásná temnota
Fabien Vehlmann, Kerascoët
Děsivě krásný a krásně děsivý příběh o rozto-
milých bytostech, které žijí v těle mrtvé holčič-
ky. Cenami zasypaný komiks je oslňující a zne-
pokojivá nepohádka o tom, že zlo může mít 
i tu nejnepatrnější a nejroztomilejší podobu. 
Krásná temnota je příběh o tom, že 
„dětská nevinnost“ je ta největší lež 
v dějinách lidstva. A o tom, co se scho-
vává za civilizovanou zdvořilostí.

489 Kč
112 barevných stran / vázané s přebalem

Královská krev 1–2
Alejandro Jodorowsky, Dongzi Liu
Temný a násilný příběh od legen-
dárního Alejandra Jodorowského. 
Mytický příběh zrady, války, zakázané 
lásky, svržených vládců a milost-
ných hrůz… to vše v nádherné 
kresbě tvůrce jménem Dongzi Liu.

399–449 Kč
112–120 barevných stran / vázané

Perverzní páprda
Marcel Gotlib
Vrací se ozdoba prvních čísel magazínu 
CREW, potměšilý, perverzní a prohnaný 
penzista, který sužuje své okolí čistě pro 
své zvrácené pobavení. Dílo francouzské 
komiksové legendy, scenáristy a kreslíře 
Marcela Gotliba, vychází v kompletním se-
braném vydání. Slizký stařík stále překypuje 
dynamikou, detaily a dekadencí – Perverzní 
páprda neztratil nic ze své olezlé spanilosti!

299 Kč
64 černobílých i barevných stran / vázané



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

Arzach /  
Hermetická garáž
Mœbius
Komiksy, které předvádějí Mœbia 
v jeho nejlepší formě a podobě. 
Velké, luxusní vydání, doplně-
né o důkladný rozbor Mœbiova 
díla a malířského stylu!

549 Kč
160 barevných  
a černobílých stran / vázané

Pan Neporazitelný 1–2
Pascal Jousselin
Ve městě je nový hrdina! Pan 
Neporazitelný! Má úžasné super-
schopnosti, které z něj dělají toho 
jediného a skutečného komiksového 
hrdinu – dokáže se totiž pohybovat 
mimo panely svého komiksového 
stripu a tím narušovat čas i prostor!

249 Kč
48 barevných / brožované

Azimut 1–2
Wilfrid Lupano,  
Jean-Baptiste Andréae
Skupina fantastických dobrodruhů, 
za kterou by se nestyděl ani sám 
Lewis Caroll, vyráží na pohádkovou 
cestu, která vás vezme na hra-
nici fantazie a existencionálních 
problémů. Azimut je jedna z nej-
barvitějších, nejlepších a nejorigi-
nálnějších komiksových sérií, které 
se v posledních letech objevily!

499–599 Kč
112–152 barevných stran / vázané

TO NEJLEPŠÍ Z EVROPSKÝCH KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

2000 CREW
Nakladatelství CREW bylo vždy spoje-
né s magazínem 2000 AD. A tudíž jsme 
k našemu pětadvacátému výročí vybrali 
to nejzajímavější, co se v prvních číslech 
magazínu CREW objevilo. Ve výročním sbor-
níku najdete profesionální zabijáky Sinis-
tera a Dextera, nebezpečného Misionáře, 
zástupce zákona, před kterým neunikne ani 
Santa Claus či mumie, Soudce Dredda… ale 
i homosexuálního vatikánského likvidá-
tora nadpřirozena, Devlina Waugha! Čeká 
vás luxusní kniha plná příběhů, které 
by neměly upadnout do zapomnění!

789 Kč
184 barevných stran / vázané



MODRÁ CREW

299 Kč

299 Kč

299 Kč

MODRÁ CREW
Komiksová řada, která 
na více než sto stranách 
nabízí to nejzábavnější 
z evropského komiksu!

červenec 2022
100 barevných stran 

brožované

září 2022
100 barevných stran 
brožované

listopad 2022
100 barevných stran 

brožované

Modrá CREW 23:  
Universal War One 1 a 2
Denis Bajram
Píše se rok 2058. Lidstvo kolonizovalo 
celou sluneční soustavu a nyní se 
osídlené planety vzbouřily proti 
diktátu Země. A mezi válčícími 
stranami se najednou zhmotnila obří 
černá zeď, která rozdělila solární 
systém na dvě části. Co je to za 
podivný fenomén, který pohlcuje 
světlo i hmotu? A co so děje za ním?

Modrá CREW 25:  
Universal War One 5 a 6
Denis Bajram
Finále velkolepé sci-fi série. Eskadra Purgatory, jednotka 
složená z vyvrhelů, kteří tak tak unikli vojenskému 
soudu, je poslední nadějí lidstva. Pokud eskadra 
nezasáhne proti Společnosti industriálních kolonií 
včas, nejspíš jsou dny kolébky lidstva sečteny…

Modrá CREW 24:  
Universal War One 3 a 4
Denis Bajram
Záhadná Stěna, která rozdělila Sluneční soustavu, 
je ještě záhadnější, než kdo tušil. Ve skutečnosti se 
jedná o červí díru, která je s to ničit celé planety. 
A také pokřivovat čas; a jestli jste si mysleli, že 
nic horšího než kosmická válka není, měli byste 
vidět kosmickou válku s časovými posuny.



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

Ekhö,  
zrcadlový svět 1–8
Christophe Arleston, 
Alessandro Barbucci
Mravena Draapulová letí do 
New Yorku, přistane ale v trochu 
jiném světě. Leteckou dopravu 
zajišťují draci, místo elektřiny 
funguje magie a vše řídí malé 
chlupaté bytosti závislé na čaji.

Vyšlo: Modrá CREW 1–2, 8, 18
249 Kč / brožované

Okko 1–4
Hub
Rónin Okko vede skupinu 
lovců démonů. V jeho týmu je 
tajemný obr, sake milující mnich 
a teď i mladý rybář, který touží 
zachránit svou sestru. Jenže každý 
dobrý skutek má svou cenu.

Vyšlo: Modrá CREW 3, 15
249 Kč / brožované

Dlouhý John Silver
Xavier Dorison, 
Mathieu Lauffray
Kapitán Hastings zmizel kdesi 
v zemi Inků. Po vychladlé 
stopě doprovází jeho ženu 
neblaze proslulý pirátský 
kapitán John Silver.

Vyšlo: Modrá CREW 6–7
249 Kč / brožované

Třetí zákon
Xavier Dorison, Alex Alice
Třetí zákon je napínavý historický 
příběh, ve kterém se Šifra mistra 
Leonarda mísí s Indianou Jonesem 
a Jménem růže. Templáři, tajné 
sekty, ukryté chrámy… a prastaré 
texty, které nikdo nesmí najít.

Vyšlo: Modrá CREW 4–5
249 Kč / brožované

Orbital 1–6
Sylvain Runberg, Serge Pellé
Akční sci-fi připomínající Mass 
Effect! Hlavní hrdina vstupuje 
do speciální skupiny udržující 
vesmírný mír. Jeho parťačka je 
však příslušnicí rasy, se kterou 
lidstvo donedávna válčilo.

Vyšlo: Modrá CREW 9–10, 21
249 Kč / brožované

TO NEJLEPŠÍ Z KOMIKSOVÉ ŘADY MODRÁ CREW



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

Hrobař 1–6
Xavier Dorison, Ralph Meyer
Po pláních Divokého západu 
se kodrcá kočár s chlápkem 
v černém. Chlápkem s temnou 
minulostí, který pohřbívá 
mrtvé… a občas, když je 
to nutné, střílí živé.

Vyšlo: Modrá CREW 11–12, 22
249 Kč / brožované

Dobyvatelé
Sylvain Runberg,  
François Miville-Deschênes
Vojsko Chetitů táhne světem a dobývá jednu 
zemi za druhou. Aby kočovné kmeny Skýtů 
přežily, rozhodnou se obnovit staré spojenectví. 
Do sídla spojenců přijíždí vyslankyně Baby-
lónie, aby byla svědkem krvavých magických 
rituálů, zákulisních bojů o moc, zrad i vražd.

Vyšlo: Modrá CREW 19–20
249 Kč / brožované

Kroniky legie
Fabien Nury, Mathieu Lauffray, 
Mario Alberti
Dva bratři vedou už od počátku 
světa nelítostnou válku. Jedním 
z nich je neblaze proslulý Vlad Te-
pes, zvaný též Dracula. Věční upíři 
přecházejí z těla do těla, jenže ani 
oni nemůžou odolat emocím. A ty 
dokážou zabít i nesmrtelného.

Vyšlo: Modrá CREW 13–14
249 Kč / brožované

Jednorožec
Mathieu Gabella, Anthony Jean
V kalendáři se skví letopočet 1565 
a venku řádí renesance. Mezi círk-
ví a vědci propuká válka, která se 
točí kolem toho nejtajemnějšího 
a nejúžasnějšího výtvoru – lid-
ského těla, a v Paříži se objevují 
mrtvoly slavných doktorů.

Vyšlo: Modrá CREW 16–17
249 Kč / brožované

TO NEJLEPŠÍ Z KOMIKSOVÉ ŘADY MODRÁ CREW



MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU

599 / 799 Kč

Velký vezír Iznougud je zpět
René Goscinny, Jean Tabary
Další dobrodružství padoušského vezíra Iznouguda, 
který má stále jedno jediné přání: Stát se kalifem místo 
kalifa. Ovšem vesmír stále není na jeho straně a všechny 
jeho plány mají ve zvyku vyjít tím nejhorším možným 
způsobem. A to se tak snaží! Dojde na lety do vesmíru, 
noční můry, magické kresby, všemocný počítač, děsivé 
bludiště, závod s časem i nebezpečné klobouky! Pod 
touhle zběsilou groteskou je podepsaný sám René 
Goscinny, tvůrce Asterixe, Luckyho Lukea, Mikulášových 
patálií a spousty dalších kultovních děl. Za první knihu 
získal Richard Podaný Zlatou stuhu za nejlepší překlad!

listopad 2022
176 barevných stran 
brožované / vázané s přebalem

MISTROVSKÁ DÍLA 
EVROPSKÉHO 
KOMIKSU
Edice, ve které čtenáři dostávají 
nejen to nejlepší a nejslavnější 
z evropského komiksu, ale navíc 
to dostávají většinou kompletní 
v jedné (někdy opravdu hodně 
obsáhlé) knize. Celý příběh 
uzavřený v jednom svazku!

Zlatá stuha  
za překlad 

1. dílu



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJLEPŠÍ Z EDIČNÍ ŘADY MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU! 

Výprava za ptákem času
Serge Le Tendre, Régis Loisel

549/789 Kč 
240 barevných stran

Incal
Alejandro Jodorowsky, Mœbius

689/949 Kč 
308 barevných stran

Věčná válka
Joe Haldeman, Marvano

489/689 Kč 
168 barevných stran

Arzach
Mœbius

249/379 Kč 
56 barevných stran

Sláine: Poklady Británie
Pat Mills, Greg Staples,  
Dermot Power, Clint Langley

549/789 Kč / 220 barevných stran

Blacksad
Juan Díaz Canales, Juanjo Guarnido

549/789 Kč 
224 barevných stran

Kasta metabaronů
Alejandro Jodorowsky,  
Juan Giménez

999/1599 Kč / 552 barevných stran

Borgia
Alejandro Jodorowsky,  
Milo Manara

549/789 Kč / 208 barevných stran

Druuna 1–3
Paolo Eleuteri Serpieri

589/849 Kč 
176–196 barevných stran

Teorie rozpadu
Pierre Christin, Enki Bilal

589/789 Kč 
200 barevných stran

Temnými cestami
Yves Sente, Jean Van Hamme,  
Grzegorz Rosiński

589/849 Kč / 224 barevných stran

Bílý láma
Alejandro Jodorowsky, Georges Bess

789/1099 Kč  
304 barevných stran

Technokněží
Alejandro Jodorowsky,  
Zoran Janjetov

999/1399 Kč 
408 barevných stran

Dobrodružství 
Jeronýma Moucherota
Francois Boucq

589/789 Kč 
200 barevných stran



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJLEPŠÍ Z EDIČNÍ ŘADY MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU! 

Měsíční tvář
Alejandro Jodorowsky,  
François Boucq

749/969 Kč / 256 barevných stran

Šninklova veliká moc
Jean Van Hamme,  
Grzegorz Rosiński 

589/799 Kč 
184 barevných stran

Showman Killer
Alejandro Jodorowsky,  
Nicolas Fructus

569/769 Kč / 168 barevných stran

Velký vezír Iznougud
René Goscinny, Jean Tabary

589/799 Kč 
192 barevných stran

Caravaggio
Milo Manara

399/499 Kč 
120 barevných stran

Metabaron
Jerry Frissen, Valentin Sécher, 
Niko Henrichon

649/869 Kč / 224 barevných stran

Čertův rypák / Tulipánek
Jeremy Charyn, François Boucq

649/869 Kč 
216 barevných stran

Dlouhý zítřek  
a další příběhy
Mœbius

589/849 Kč / 220 barevných stran

Technokněží
Alejandro Jodorowsky,  
Zoran Janjetov

999/1399 Kč 
408 barevných stran

Indiánské léto / El Gaucho
Hugo Pratt, Milo Manara

759/999 Kč 
288 barevných stran

Storm: Kroniky Pandarve
Don Lawrence, Martin Lodewijk

689/899 Kč 
248 barevných stran

Poslední Incal
Alejandro Jodorowsky, 
José Ladronn, Mœbius

589/849 Kč / 224 barevných stran

Před Incalem
Alejandro Jodorowsky,  
Zoran Janjetov

789/989 Kč 
308 barevných stran

Aldebaran
Luiz Eduardo De Oliveira

799/999 Kč 
260 barevných stran

Castaka /  
Metabaronovy zbraně
Alejandro Jodorowsky,  
Travis Charest, Zoran Janjetov, 
Das Pastoras

649/889 Kč 
200 barevných stran



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

549 Kč

699 Kč

Okres Craw se připravuje na 
největší zápas sezóny. Na 
nejdůležitější, nejkrvavější, 
nejbrutálnější zápas. 
Každý ve městě si vsadil… 
a sázky jsou zatraceně 
vysoké. Ve třetím díle 
slavné série Jasona Aarona 
z amerického jihu najdete 
šest drsných příběhů, šest 
temných osudů a šest 
velkých parchantů.

Parchanti z Jihu 3:  
Návrat domů
Jason Aaron, Jason Latour

říjen 2022
160 barevných stran 

vázané s přebalem

PARCHANTI Z JIHU
Jeden z nejoceňovanějších 
komiksů roku 2015! Euless Boss 
je fotbalový trenér, který ovládá 
celé město. Má vitrínu plnou 
trofejí a pod tribunami spoustu 
zakopaných mrtvol. A to je jen 
jeden z mnoha mizerů, co žijí 
v malém jižanském městě.

VYŠLO 2 ze 4
Parchanti z Jihu 1:  
Takový to byl muž
449 Kč / 132 barevných stran

Parchanti z Jihu 2:  
Za trochu krve
449 Kč / 112 barevných stran

PAPER GIRLS
Příběh z osmdesátých let, ve 
kterém se klub holek, co spolu 
rozvážejí noviny, setká s něčím 
záhadným a nebezpečným – 
s invazí z budoucnosti. Tato série 
slavného Briana K. Vaughana 
bývá doporučována všem, kterým 
se líbily Stranger Things, jen by 
je snesli s ženskými hrdinkami, 
rozmanitější, temnější a drsnější.

VYŠLO 2 ze 3
Paper Girls 1
599 Kč / 272 barevných stran

Paper Girls 2
599 Kč / 252 barevných stran

Paper Girls 3
Brian K. Vaughan, Cliff Chiang
To, co začalo jako běžná roznáška 

novin, se změnilo v cestování 
časem, při kterém člověk 

narazí nejen na pterodaktyly, 
roboty a obří želvušky, ale 
občas i sám na sebe. A teď 

přichází velkolepé a emoční 
finále, ve kterém se odhalí 

tajemství války cestova-
telů časem a možná i něco 

z budoucnosti hrdinek. 
Podaří se jim vrátit do své 

reality... a akceptovat to, co 
se o sobě dozvěděly? Nebo 
je to jednou provždy zničí?

září 2022
272 barevných stran 
brožované s klopami

Eisnerova cena  
za Nejlepší novou sérii  

za rok 2016!

Drsná řežba 
z amerického Jihu!

Finále 
série



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

549 Kč

699 Kč
OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

1099 Kč

MÝTY
V New Yorku existují čtvrti obsaze-
né nejrůznějšími komunitami – od 
Číňanů až po Italy. Ovšem jedna 
čtvrť je přece jen trochu jiná. Bydlí 
v ní Mýty. Emigranti z okupovaného 
pohádkového světa. Bytosti, které 
známe jen z dětských knížek, žijí in-
kognito mezi normálními lidmi, vy-
hnány mocným Nepřítelem, a mají 
velmi nepohádkové problémy.

VYŠLO 18 z 22
Mýty 1–18
389–649 Kč / 128–256 barevných stran

Mýty 19: Sněhurka
Bill Willingham, 

Mark Buckingham
Temný hrad je opět v rukou Mýtů 

a Wolfi vyráží na cestu, v autě 
poháněném krví, najít své dvě 
ztracené děti. Jeho manželství 

se Sněhurkou ale ohrožuje nejen 
trauma z rodinné tragédie, ale 

i dlouho zapomenuté tajemství.

září 2022
168 barevných stran 
brožované

prosinec 2022
256 barevných stran 

brožované

Mýty 20: Kamelot
Bill Willingham, Mark Buckingham
Růženka přebírá roli Paladina naděje, aby 
po tragickém konci minulého dílu pozdvih-
la Mýty ze dna deprese. Nová temná doba 
volá po novém Kulatém stolu, s novými, 
moderními rytíři, kteří vyrazí na posvátnou 
misi – znovu sjednotit roztříštěný Mýtov.

SWEET TOOTH –  
MLSOUN
Nejslavnější komiks Jeffa Lemirea 
konečně vychází i česky! Kluk 
se srnčím vzhledem, který žije 
hluboko v lesích se svým otcem, 
je nucený vydat se na cestu. 
Jednak mu jdou po krku tajemní 
kultisté, jednak kvůli podivnému 
proroctví a záhadě, proč vlastě 
vymřela většina populace.

VYŠLO 2 ze 3
Sweet Tooth – Mlsoun 1
949 Kč / 296 barevných stran

Sweet Tooth – Mlsoun 2
999 Kč / 304 barevných stran

Sweet Tooth – Mlsoun 3
Jeff Lemire
Gus zjišťuje, že svoboda je 
mnohem nebezpečnější než 
otroctví. Zvláště když se snažíte 
vypátrat příčinu zničení světa. 
A jde vám po krku psychopat 
jménem Abott, obklopený lid-
skými zvířaty. A když za pravdou 
musíte putovat až na zamrzlé 
pláně severní Aljašky. Přichází 
čas na finální souboj, ve kterém 
půjde o všechno. V sázce je 
osud zbytku lidstva i hybridů.

listopad 2022
368 barevných stran 

vázané s přebalem
předběžná cena

předběžná cena

Finále 
série



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

399 Kč

TEMNÁ VĚŽ
„Muž v černém prchal přes poušť 
a pistolník mu byl v patách.“ 
Těmito slovy začíná legendární 
fantasy série Temná věž z pera 
kultovního hororového tvůrce 
Stephena Kinga. Komiksová verze 
téhle knihy není jen úchvatným 
přepisem Kingovy slavné ságy, 
ale především doplňuje věci, 
které sám autor jen naznačil.

VYŠLO 5 z 6
Temná věž 1–5
349–489 Kč / 144–240 barevných stran

Temná věž – Pistolník 1–5
349–369 Kč / 128–136 barevných stran

Sbírka příběhů ze světa 
Temné věže! Sheemie má 
sice mizivý intelekt, ale 
schopnosti, díky kterým 
může zničit samotné základy 
Temné věže. Proto se taky 
stane cílem nelidských 
strážců a starých bohů. 
Roland navštíví prokleté 
tábořiště a uvízne 
v minulosti, v boji proti 
nadpřirozeným útočníkům. 

Temná věž – Pistolník 6:  
Poslední výstřely
Peter David, Robin Furt,  
Alex Maleev,  
Richard Isanove

září 2022
124 barevných stran 

vázané s přebalem

Finální díl série  
Temná věž - Pistolník!

NETVORA
Příběh se odehrává v roce 
1900, v matriarchální Asii. Ve 
světě, kde se steampunk mísí 
s magií a monstry. V tomhle 
světě se mladá dívka vyrovnává 
s válečným traumatem 
a navazuje psychické spojení 
s bytostí obří síly. Spojení, 
které z nich obou udělá terč 
lidských i nelidských sil.

VYŠLO
Netvora 1–5
399–499 Kč / 152–208 barevných stran



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

SANDMAN
Neil Gaiman
Vrcholné dílo mistra „městské 
fantasy“. S jeho pomocí vstou-
píte do Říše snů, odhalíte půvab 
bratrovraždy, navštívíte peklo 
i arkhamský blázinec, poznáte 
démony, mágy, okultisty i šílence, 
pětisetleté žebračky a Smrt se 
slabostí pro Mary Poppinsovou.

LUCIFER
Mike Carey a další
Nejznámější vedlejší postava 
z cenami ověnčené série Neila 
Gaimana Sandman si teď užívá 
poklidný důchod jako majitel 
exkluzivního hudebního baru Lux 
v L. A. Ale mise, kterou ho chce 
pověřit sám Stvořitel, to všechno 
může změnit. Pokud Lucifer 
bude souhlasit a udělá za Nebe 
špinavou práci, může si stanovit 
vlastní cenu. Jenže ta práce i cena 
se ukáží být něčím mnohem víc.

Sandman 1–10
359–789 Kč / 120–352 barevných stran

Sandman: Věčné noci
599 Kč / 160 barevných stran

Sandman: Lovci snů
499 Kč / 144 barevných stran

Sandman: Předehra
799 Kč / 224 barevných stran

VYŠLO
Lucifer 1–11
449–649 Kč / 144–216 barevných stran



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MINULÝCH LET Z KOMIKSŮ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE!

Američtí bohové 1–3
Neil Gaiman, P. Craig Russell,  
Scott Hampton
Cenami Hugo, Bram Stoker, Locus, 
World Fantasy a Nebula ověnčená 
kniha Neila Gaimana se přerodila 
do úžasné komiksové trilogie! Do 
Ameriky při osidlování přišli s při-
stěhovalci i jejich bohové. A teď žijí, 
jak se dá, a bojují o zbytky moci.

699–749 Kč
224–264 barevných stran 
vázané s přebalem

Nikdykde
Neil Gaiman, Mike Carey, Glenn Fabry
Richard Mayhew je nudný londýnský 
úředníček. Když ale pomůže záhadné 
dívce, přestanou si ho lidé najednou 
všímat, kreditka nefunguje a jeho byt je 
na prodej. Jako by nikdy ani neexis-
toval. Dívka jménem Dvířka sloužila 
jako klíč do tajemného Podlondýna 
a Richard ty dveře nevědomky otevřel.

789 Kč
224 barevných stran 
vázané s přebalem

Proti přírodě 1–3
Mirka Andolfová
Vítejte ve světě polidštěných 
zvířat. Ale ne, tohle není pohád-
ka pro hodné děti. Proti přírodě 
je příběh Leslie, která je shodou 
okolností prasetem a často se jí 
zdají velmi erotické sny. Problém je, 
že objektem její touhy je velký bílý 
vlk. A takový vztah je proti přírodě.

349–369 Kč
108–112 barevných stran / brožované

Mezi řádky 1–11
Mike Carey, Peter Gross
Harry Potter je až druhý. Největší 
ikonou dětských fantasy knih je 
Tommy Taylor. Jenže má to jeden 
háček. Tommy Taylor je skutečný. 
Mezi řádky je velký a smělý epos 
o slovech, světech a tenké dělicí 
čáře mezi nimi. O tom, že kdo ovládá 
spisovatele, ovládá svět. Strhující 
městská fantasy ze světa literatury.

399–599 Kč
144–240 barevných stran / brožované

Klub rváčů 2
Chuck Palahniuk, Cameron Stewart
Je deset let po událostech kultovního Klubu 
rváčů. Tyler Durden je mrtvý. Zůstal jen 
vypravěč původní knihy, který se uzdravil, 
oženil, má syna, bezvýznamnou práci a poly-
ká prášky, aby to takhle zůstalo. Jenže jeho 
žena Marla má jiné představy o perfektním 
manželství a úžasném sexu. Tak začne 
prášky nahrazovat neškodným placebem. 
A Tyler Durden se začne opět 
probouzet k životu.

799 Kč
280 barevných stran / vázané s přebalem

Hvězdný prach
Neil Gaiman, Charles Vess
Tristan Thorn vyráží za zeď, za 
kterou se nesmí, aby našel spadlou 
hvězdu, a najde při tom něco úplně 
jiného. Nové, nádherně zpracované 
vydání Gaimanova románu Hvězdný 
prach – úžasně ilustrované 
slavným Charlesem Vessem!

599 Kč
256 barevných stran / vázané s přebalem



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

Živi mrtví 1–32
Robert Kirkman, 
Charlie Adlard
Začíná to celkem obyčejně. 
Hrdina se probouzí z kómatu 
do světa, který ovládají mrtví. 
Tohle už tu bylo několikrát... 
jenže The Walking Dead, alias 
Živí mrtví, začínají tam, kde 
hororové filmy končí. Jdou dál. 
Pokládají si otázku, co by se 
stalo s lidmi, kdyby opravdu 
museli v takovém světě žít?

299–449 Kč
136–224 černobílých stran 
brožované

Živí mrtví:  
Teď poznáte 
Negana
Robert Kirkman, 
Charlie Adlard
Co dělal Negan předtím, než 
začal lidem rozbíjet hlavy 
pálkou? O tom je vázaný 
komiksový speciál s jednou 
z nejpopulárnějších zápor-
ných postav v hlavní roli!

199 Kč
72 černobílých stran / vázané

Kick-Ass: Nářez 1–3, 
Kick-Ass: Zabijačka
Mark Millar, John Romita Jr.
Superhrdinové patří do komiksů a ne 
do reálného života. Až tedy do chvíle, 
kdy se jeden mladík rozhodne, že si 
oblékne kostým a začne bojovat se 
zlem. A samozřejmě, dostane děsnou 
nakládačku. Jenže tím to nekončí. 
Superhrdina se nedá zastavit. Zvlášť, 
když se může stát hvězdou Youtube.

399–499 Kč
136–232 barevných stran / brožované

Umbrella Academy 1–3
Gerard Way, Gabriel Bá
Během nevysvětlitelné události se narodí 
čtyřicet sedm dětí s nadpřirozenými schop-
nostmi – ženám, které ani nebyly těhotné. 
Milionář Reginald Hargreeves adoptuje 
sedm z nich. Když se ho zeptají proč, vysvětlí 
to jednoduše: „Abych zachránil svět.“ Těch 
sedm dětí se stane týmem Umbrella Acade-
my, disfunkční rodinou superhrdinů. Ovšem 
o deset let později je Hargreeves mrtvý, 
tým rozpadlý... a svět opět v ohrožení.

569–599 Kč
184–200 barevných stran / vázané s přebalem

Sunstone 1–3
Stjepan Šejić
Nepřehlédnutelný komiks, ve 
kterém se hrdinky potýkají 
s problémy kolem vztahů, 
sexu a svých fetiší. Lehce 
erotická romantická komedie 
ve scénáři a úžasné kresbě 
Stjepana Šejiće! Komiks, který 
bude spolehlivě bavit i lidi, 
co BDSM zrovna nemusejí.

499–649 Kč
244–328 barevných stran 
brožované

Nesnáším  
Pohádkov 1–4
Skottie Young
Originální scenárista a kreslíř Skottie 
Young přichází se svou vlastní 
uzavřenou sérií! Představte si Alenku 
v říši divů či Čaroděje ze země Oz – 
kombinované s Lobem či Deadpoolem. 
Máte to? V tom případě máte aspoň 
přibližnou představu, co vás čeká.

349–369 Kč
120–144 barevných stran / brožované

Soudce  
Dredd 1–4
Legenda britského 
komiksu. Nezastavitelný 
policista, soudce a kat 
v jedné osobě, muž, který 
má místo srdce zákoník, 
vychází v Anglii už od roku 
1977 – a Nakladatelství 
CREW představuje jeho 
klasické příběhy!

349–599 Kč
240–400 černobílých stran 
brožované

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MINULÝCH LET Z KOMIKSŮ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE!



KNIHY

ŠTĚPÁN KOPŘIVA
Jeden z nejúspěšnějších českých 
autorů současnosti, expert 
nejen na zábavné násilí, ale 
i na zajímavé detaily a suges-
tivní vhledy do fascinujících 
prostředí, stále překvapuje 
svým rozmachem – v jeho tvorbě 
najdete sci-fi, fantasy, kriminál-
ku… a teď i ryzí technothriller. 

JIŘÍ KULHÁNEK

První nekomiksový titul Nakladatelství 
CREW, první samostatný román Štěpána 
Kopřivy, první kniha s obálkou Jiřího Gru-
se, první česká akční sci-fi s psychopa-
tickým masovým vrahem v hlavní kladné 
roli, první dárek vaší milované babičce, 
pokud potřebujete urychleně dědit.

Co se stane, když během výpadku 
proudu uvíznete v metru? K čemu 
dojde, když se ocitnete v naprosté 
tmě v hlubokém podzemí? A když 
jde samotným záchranářům 
o holý život? Co všechno musí 
podstoupit, aby vás dostali ven… 
a co všechno musí obětovat, 
pokud všechno nejde tak úplně 
podle plánu? A podle plánu nejde 
v tomhle případě absolutně nic. 
Štěpán Kopřiva přináší děsivě 
realistický příběh ze světa, 
kterým často projíždíme, ale 
vlastně ho vůbec neznáme.

Zabíjení
Štěpán Kopřiva

229 Kč
350 stran / brožované

101 minut
Štěpán Kopřiva

299 Kč
216 stran / 
vázané s přebalem

Aktivní kovy
Štěpán Kopřiva

279 Kč
372 stran / brožované

Rychlopalba
Štěpán Kopřiva

398 Kč
376 stran /  
vázané s přebalem

Křížová palba
Štěpán Kopřiva

389 Kč
448 stran /  
vázané s přebalem

Asfalt
Štěpán Kopřiva

299 Kč
640 stran / brožované

Vyhlídka  
na věčnost
Jiří Kulhánek

389 Kč
544 stran / brožované

Holomráz
Štěpán Kopřiva

219 Kč
284 stran / brožované

Žoldáci neumírají. Odcházejí 
do pekla, kde se spojují. 
Že je toto známé rčení pravdivé, 
se členové Kuffenbachova 
komanda přesvědčí po jedné 
nepříliš povedené akci. Jenže 
peklo není žádná pohádková 
idylka, ale svět, kde je lidská rasa 
jenom něco jako asfalt. Problém 
je v tom, že Kuffenbachovi vojáci 
se s touto rolí odmítnou smířit. 
Pět žoldáků proti celému peklu.

Žijí mezi námi – známe je z televize, 
z rozhlasu i z novin – mluvčí. Ovšem 
pouze jeden z nich je pan Mluvčí, ale 
na toho v hromadných sdělovacích 
prostředcích nenarazíme. Pan Mluvčí 
totiž příliš nemluví, pan Mluvčí pouze 
vyřizuje vzkazy, a když s tím začne, 
slunce skryje tvář a pohřební služby 
přecházejí na dvojsměnný provoz.
Trojsměnný.

Vojín De Klerk byl nejdokonalejší super-
zabiják, kterého galaktická armáda kdy 
měla. Neznal nic než rozkazy, nehovořil 
jinak než jazykem vojenských hlášení 
a nezdravil civilisty jiným pozdravem 
než „Dobrý den, střeva ven“. Ale to je 
minulost. Armáda se ho zbavila a umyla 
si nad ním ruce. De Klerk už není 
vojenský superzabiják. Teď je mediální 
hvězda, nelítostný obchodník s nanuky, 
reverend církve Michaela Jacksona, Ve-
likonoční zajíček, masový vrah, milující 
otec, méďa Béďa, umělec vystavující 
v nejprestižnějších galeriích Oparu 
a krvelačný mašinfíra dětských vláčků...

Co byste dělali, kdyby u vás jednoho 
večera zazvonila policie a sdělila vám, že 
už několik let ubližujete vlastnímu dítěti, 
a nevíte o tom? Co byste dělali, kdyby 
vám psychiatři řekli, že trpíte poruchou 
osobnosti, a zavřeli vás do blázince?
Přesně tohle se totiž stalo Olze 
Turnečkové. Jenže pak Olžin bratr 
objeví stopu, že by všechno mohlo být 
trochu jinak, a začne jednat. Nedá se 
přímo říct, že si najal detektiva. Spíš 
si tak trochu pronajal policajta.

Policie by měla pomáhat lidem.
To je asi ta nejhorší rada, kterou se 
můžete coby policajt řídit. Protože když 
se pokusíte pro někoho bokem něco 
udělat, zkratky mezi byrokratickými 
předpisy a paragrafy vás rychle zavedou 
na nejistou půdu problematických skutků 
a pochybných protislužeb. A než se stačíte 
vzpamatovat, zjistíte, že okolo vás mizí 
lidi a že je asi někdo vraždí – a že do role 
hlavního podezřelého nejlíp pasujete vy.

Wolrich je nejmocnější kouzelník na 
světě. Absolvent Hexagonu, mág, 
který létá vzduchem, krotí draky, chrlí 
oheň a nechává mizet lidi lusknutím 
prstů. A pokud tomu věříte, jste 
přesně takoví kořeni, za jaké vás 
Wolrich považuje. Wolrichův svět je 
nebezpečné místo nabité zákeřnými 
barony, nemilosrdnými vládci podsvětí, 
sebezohavenými členy náboženských 
kultů, výkonnými katy, otravnými 
dětmi, kanibalistickými liliputány, 
podezřele přátelskými pedofily, zuřivě 
plenícími armádami a skutečnými 
kouzelníky, co vypadají jako somráci.
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