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CÁKLÁ SÉGRA

VELKÉ ZMĚNY!

www.bart.crew.cz

Připravte se na obří šok! 
Simpsonovi najdou ropu! 
Přímo na svém dvorku, 
takže jsou z nich 
zničehonic magnáti. 
Je čas začít žít 
na vysoké noze. A kromě 
toho se Maggie střetne 
s lupiči, Bartovi se dostane 
do ruky zakázaný komiks… 
a Marge vyrazí na cesty!
Blíží se další dí l komiksové pecky!

Připravte se na obří šok! 
Simpsonovi najdou ropu! 
Přímo na svém dvorku, 
takže jsou z nich 
zničehonic magnáti. 
Je čas začít žít 
na vysoké noze. A kromě 
toho se Maggie střetne 
s lupiči, Bartovi se dostane 
do ruky zakázaný komiks… 
a Marge vyrazí na cesty!
Blíží se další dí l komiksové pecky!

V knižní 
simpsonovské řadě

naposledy vyšlo:

ZBRUSU NOVÉ PŘÍHODY SLAVNÉ ŽLUTÉ RODINKY! 

KOMIKSOVÝ VÝBUCH
Připravte se na řetězovou reakci smíchu! 

Nad městem se roztáhl nebezpečný radioaktivní 
mrak… a obyvatelům Springfieldu nezbylo nic

jiného, než se nastěhovat k panu Burnsovi.
Vedle toho získaly Krustyburgery nebezpečnou

konkurenci – hamburgery Homera Simpsona!
Homer se také stane požárníkem, město

zachvátí finanční krize a Krusty začne
Marge radit, jak naložit se životem. 

To nemůže dopadnout dobře.To nemůže dopadnout dobře.

PRO 
ČTENÁŘE
OD 6 LET!

Blíží se další dí l komiksové pecky!Blíží se další dí l komiksové pecky!

VYCHÁZÍ UŽ

 16. 4. 2018!

Marge radit, jak naložit se životem. 
To nemůže dopadnout dobře.

Tuhle a dalŠísimpsonovské knihy
seŽenete u dobrÝch

            knihkupcŮ
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NEBEZPEČNÁ HRAČKA

LETOS VYCHÁZÍKOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

SIMPSONOVI A BART SIMPSON
Nejslavnější a nejlegračnější rodina světa se objevila i v komiksové podobě. Pod dohle-
dem Matta Groeninga vznikají zbrusu nové příběhy čistě pro tyto série! Najdete tu jak 
klasické Simpsonovy, tak děsivé Čarodějnické speciály a sešitového Barta Simpsona pro 
mladší čtenáře!

BART SIMPSON
komiksový magazín
Pravidelná měsíční porce simpsonovské zábavy! Bart 
Simpson je zaměřený na mladší příslušníky rodiny 
Simpsonových… a také na mladší čtenáře! Na 32 strán-
kách najdou vždy několik příběhů, ve kterých vystupuje 
Bart, Líza… nebo dokonce malá Maggie!

Velká NABušeNá kNIhA 
BARTA SIMPSONA

různí autoři
Další bartovský komplet. V knížce najdete 

díly 13–16 původní série, což znamená hned 
čtyři původní sešity Bartových dobrodružství! 

Dojde na výlet do minulosti, do vesmíru… 
i na bitvu simpsonovských superhrdinů!

39 kč
32 stran

249 kč
ZÁŘÍ

120 barevných stran

1–12/2018

MĚSÍČNÍK



LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

SIMPSONOVI: 
PříSNě TAjNé!
Matt Groening a další
Líza a Bart si našli po celém světě přátele na 
dopisování… jenže tahle dobře míněná snaha 
vede k mezinárodnímu konfliktu. Do toho vyra-
zí Ned Flanders na cesty a do jeho domu se 
nastěhuje Cletus se svou početnou rodinou. 
Homer bude mít problémy… a to ani nemluví-
me o tom, jak se mu zvrátí dovolená, o indián-
ské hlavě ve sklepě a o temném osudu Barta 
Simpsona!

SIMPSONOVI:  
kOMIkSOVá 

SuPeRNOVA!
Matt Groening a další

Ani žár tisíce sluncí se nevyrovná tomu, jak 
vás osmahne tenhle nový komiks! Homer 

se rozhodne, že se po celý rok neodloučí od 
své rodné pohovky! Pan Burns vezme, po 
vzoru svého miliardářského kolegy, strýč-

ka Skrblíka, Simpsonovy na dobrodružnou 
výpravu za ztraceným pokladem! Marge se 

pustí do zpravodajství… a když legendár-
ní Duffman švihne se svou prací, může ho 

zastoupit jen jediný člověk – Homer Simpson!

299 kč
DUBEN
128 barevných stran

299 kč
LISTOPAD

128 barevných stran



VYŠLOKOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

SIMPSONOVI

SIMPSONOVI – ČARODějNICké SPeCIálY
349 Kč, 128 stran

Velké kNIhY  
BARTA SIMPSONA
249 Kč, 120 stran

BART  
SIMPSON

39 Kč, 32 stran

299 Kč, cca 144 stran Vyšlo 17 knih

Vyšlo 6 knih

Vyšly 3 knihy

Vyšlo 52 sešitů

a tak dál…



OD PADESÁTÉHO  
ČÍSLA V BARVĚ!

KOMPLETNĚV BARVĚ!

GarfieldGarfield
nakupuje slaninu

51.GARFIELDOVA
KNIHA SEBRANÝCH SPISŮ

Garfield nakupuje slaninu
Garfield nakupuje slaninuGarfield vám veze plný košík bůčku, kotlet, 

krkovičky, kýty, žebírek a humoru!

www.garfield.cz
www.garfield.cz

příště!

99 Kč Doporučená cena včetně DPH

LETOS VYCHÁZÍ

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

KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

GARFIelD 50: 
kRál zVěřINY
Jim Davis
Vítejte v džungli vtipů, kde je králem 
Garfield – kocour se sloním apetýtem. 
A připravte se, že to v tomhle novém 
souboru svých stripů pořádně rozjede!

GARFIelD 51: 
GARFIelD  

NAkuPuje SlANINu
Jim Davis

Připravte si vidličky a nože, čeká vás hostina 
plná gagů, vtipů a frků. Dnešním šéfkucha-

řem je Garfield, takže jestli máte chuť na 
vysokokalorickou porci zábavy, můžeme 
vám zaručit, že se pořádně nadlábnete!

159 kč (předběžná cena)

ČERVEN
64 barevných stran

159 kč
(předběžná cena)

ZÁŘÍ
64 barevných stran



VYŠLOKOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

ČeRNOBílá STRIPOVá řADA
99 Kč, 64 stran

Vyšlo 49 knih z 49

a tak dál…

SeBRANé SPISY
Vždy dva díly dohromady 
– vázané a v barvě.

389 Kč, 188 stran

GARFIelDOVY 
SlOVNíkY

Tematické výběry stripů.

249 Kč, 96 stran

GARFIelDOVA ShOw
Příběhy inspirované animovaným seriálem.

129 Kč, 48 stran

Vyšly 2 knihy

Vyšly 3 knihy

Vyšlo 7 knih



LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

SPONGeBOB 2: 
DOBRODRuzI VšeCh 

MOří, SPOjTe Se!
Stephen Hillenburg

Sám SpongeBobův autor, Stephen Hillenburg, 
dal dohromady ztřeštěné příběhy se 

superhrdinskou tématikou. To, že hlavní 
hrdina žije na mořském dně a že je houbou 

v krátkých kalhotách, ještě neznamená, že by 
nemohl mít tajnou superhrdinskou identitu!

V knize najdete zbrusu nové 
a nikdy nezfilmované příběhy!

SPONGeBOB 3:  
PříBěhY ze 
STRAšIDelNéhO 
ANANASu
Stephen Hillenburg
Kdo žije v ananasu hluboko pod hladinou 
moře? Ano, SpongeBob SquarePants! A teď 
se připlavil i k nám, aby dal dohromady 
další špičkově ulítlé příběhy, na kterých se 
podílelo mnoho komiksových legend! Je tu 
další komiks pro všechny milovníky žluté 
a neskutečně optimistické houby… a všech 
ostatních postav žijících v mořském atolu!

229 kč
KVĚTEN

112 barevných stran

229 kč
ŘÍJEN
112 barevných stran

V KNIZE NAJDETE PŘÍBĚHY, 
KTERÉ JSTE V TELEVIZI  
NIKDY NEVIDĚLI!

Vyšla 1 kniha



KOMIKSOVÁ SÉRIE V DUCHU 
ANIMOVANÉHO SERIÁLU!

BATMAN/ŽelVY 
NINDŽA ADVeNTuReS

Matthew K. Manning,  
Jon Sommariva

Batman má problém. Z Arkhamu záhadně 
mizí jeho nejnebezpečnější protivníci… 

a nikde v Gothamu nejsou k nalezení. Opustili 
totiž úplně jeho svět – a objevili se v New 

Yorku, kde žijí tajemní želví nindžové!

299 kč
DUBEN

144 barevných stran

LETOS VYCHÁZÍKOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE



OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

kůSTek 1: ÚTěk 
z kůSTkOVA
Jeff Smith
Fantasy příběh, který mixuje velké osudo-
vé dobrodružství s humorem, vás zavede 
do světa, který je plný prapodivných by-
tostí – věčně hladových krysáků, bojových 
včel, obřích rudých draků (s doutníkem) 
a agresivních babiček. Do světa krásného 
i nebezpečného. A tentokrát je to celé v bar-
vě, ve vydání „scholastic“, které naučilo 
celou jednu generaci dětí milovat komiks. 

kůSTek 2: Velké 
kRAVí DOSTIhY
Jeff Smith
Příběh tří Kůstků pokračuje! Ve vesnici, kde 
se ukrývají, dojde k události roku – jsou 
tu velké kraví dostihy! Což je samozřejmě 
příležitost pro jisté podezřelé typy z řad 
Kůstků se na akci pořádně napakovat… 
když se postarají, aby zvítězila právě je-
jich favoritka. A nikdo přitom netuší, že 
se k vesnici blíží smrtící nebezpečí.

249 kč
ZÁŘÍ
144 barevných stran

249 kč
LISTOPAD
136 barevných stran

NOVÉ BAREVNÉ VYDÁNÍ!

NOVÉ BAREVNÉ VYDÁNÍ!



OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

VYŠLO

Znáte  
z filmu!

LETOS VYCHÁZÍKOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

TeeN TITANS GO!
Sholly Fisch, Lea Hernandezová

Hrdinové komiksu, animovaného seriálu 
a teď i celovečerního filmu! Ideální start jak 

pro děti, které začínají se čtením a hledají 
něco, co by je bavilo, tak pro dospělé, kteří 

si dokáží užít absurdní humor a bizarní 
situace. Dojde na ďábelského zloděje 

sendvičů, superhrdinové vyrazí na golf, 
budou pořádat mejdan… a samozřejmě, když 

bude volná chvíle, i bojovat s padouchy!

269 kč
(předběžná cena)

SRPEN
144 barevných stran

NOVÉ BAREVNÉ VYDÁNÍ!

NOVÉ BAREVNÉ VYDÁNÍ!

MIMONI
Didier Ah-Koon, Renaud Collin
Přicházejí Mimoni! Jak na filmové plátno, tak na komiksové stránky! 
A zatímco ve filmu se seznámíme s jejich začátky, s jejich přices-
továním do Ameriky a s rozjetím kariéry coby superpadoušských 
poskoků, tak komiksová série je už zachycuje v tom nejlepším.

CAlVIN A hOBBeS
Bill Watterson
Vstupte do úžasného a fantaskního světa, plného podivných vyná-
lezů (obvykle zastupovaných papírovou krabicí s neuměle načmá-
raným nápisem), makabricky se vraždících sněhuláků, monster 
převlečených za učitelku či ředitele školy a her s nepochopitel-
nými pravidly. Je to svět, který si člověk pamatuje z dětství… jen 
to Calvin dokáže dotáhnout vždycky trochu dál. Taky, kdo z nás 
měl v dětství jako parťáka filozofujícího a ironického tygra?

149 kč
48 barevných stran

199 kč
128 černobílých stran

Vyšlo 11 knih z 11

Vyšly 2 knihy



Vogt / Ruf ledt          2 / Zima

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

AlISIk: PODzIM
Hubertus Rufledt, Helge Vogt
Jedné noci se Alisik probudí na hřbitově. Snaží se utéct, ale rych-
le zjistí, že ji nikdo nevidí, nikdo se jí nemůže dotknout a nikdo 
jí nedokáže pomoct. To proto, že Alisik je mrtvá. A co hůř, uvěz-
něná mezi dvěma světy, mezi nebem a peklem, čekající na svůj 
rozsudek. 
Ale bude to ještě mnohem horší. 

AlISIk: zIMA
Hubertus Rufledt, Helge Vogt
Napínavý i romantický komiks o gotické lolitě pokračuje, přesně 
ve stylu Tima Burtona. Na hřbitov dopadají první sněhové vloč-
ky. A živé i mrtvé čekají další velká nebezpečí. A Alisik možná 
i její první velká posmrtná láska.

DC SuPeRheRO GIRlS
Shea Fontana

Představte si střední školu. Máte to? Tak teď si před-
stavte střední školu, na kterou chodí superhrdinky. 

Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Harley Quinnová, 
Poison Ivy a další a další. Učí se tam nejen běžné 
předměty, ale i jak pomáhat lidem, jak být kama-

rádkami… a samozřejmě, občas musí svést i nějaký 
ten epický zápas se supermizery a s dospíváním!

Dokonalá četba pro holky mezi 6. a 12. rokem, 
s  oblíbenými postavami. DC Superhero Girls je mo-
mentálně obří fenomén, který nejen vede ke čtení, 

ale i poskytuje dívkám konečně také silné vzory.

279 kč
DUBEN
112 barevných stran

279 kč
ŘÍJEN
112 barevných stran

249 kč (předběžná cena)

ŘÍJEN / 128 barevných stran

LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO HOLKY



OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

KOMIKSY PRO HOLKY

MS. MARVel
G. Willow Wilson,  
Adrian Alphona
Šestnáctiletá Kamala chce žít svůj život 
jinak, než by si přáli její rodiče. Je fanynkou 
superhrdinů, píše s nimi své vlastní fanfikce. 
A pak se sama superhrdinkou stane a za-
číná pronikat do světa svých idolů – Thora, 
Spider-Mana a dalších členů Avengers. Ms. 
Marvel získala pět nominací na Cenu Willa 
Eisnera, vyhrála cenu Hugo, a dokonce si 
odvezla titul Nejlepší série z Mezinárodní-
ho komiksového festivalu v Angoulême.

329 kč (předběžná cena)

ŘÍJEN / 120 barevných stran

LETOS VYCHÁZÍ

Vychází ve spolupráci 
s nakladatelstvím Paseka
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NeTVORA 1: PROBuzeNí
Marjorie Liu, Sana Takeda
Příběh se odehrává v roce 1900, v matriarchální Asii. Ve světě, 
kde se steampunk míchá s magií a monstry. V tomhle světě se 
mladá dívka vyrovná s válečným traumatem a navazuje psychické 
spojení s bytostí obří síly. Spojení, které z nich obou udělá terč 
lidských i nelidských sil.

NeTVORA 2: kReV
Marjorie Liu, Sana Takeda
Z komiksové série Netvora se stal obrovský hit, získala nominaci 
na Eisnerovu cenu a především spoustu nadšených čtenářů. 
A s každým dalším sešitem si řada přibírá další! Ale její hrdinové to 
tak jednoduché nemají. Putují do Thyrie najít odpovědi na záhady 
minulosti... ale místo nich objevují jen další děsivou hrozbu.

kRYSí kRálOVNY 1: 
šMRNCeM A MAGIí
Kurtis J. Wiebe a Roc Upchurch
Kdo jsou Krysí královny? Skupina chlastem nasáklých a smrt 
roznášejících bojovnic k pronajmutí připravených za správnou 
cenu zabít téměř cokoliv. Máte tu drsňáckou elfí kouzelnici, 
hipsterskou trpasličí bojovnici, ateistickou kněžku či zcela šílenou 
hobití zlodějku. Jenže problémy se vztahy či rodiči se nevyhýbají 
ani jim… aspoň ne v téhle šílené akční jízdě, která je popisovaná 
jako když Buffy potkává Tank Girl… v pořádně sjeté verzi Pána 
prstenů. 

499 kč
KVĚTEN
208 barevných stran

399 kč (předběžná cena)

LISTOPAD
152 barevných stran

399 kč (předběžná cena)

ZÁŘÍ / 152 barevných stran

LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO HOLKY
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a tak dál…

LETOS VYCHÁZÍMANGA

SÉRIE VYCHÁZÍ PĚTKRÁT ROČNĚ!
Vyšlo 35 knih

NARuTO 36:  
TýM ČíSlO 10

NARuTO 38:  
VýSleDek TRéNINku

NARuTO 37: 
šIkAMARuůV BOj

NARuTO 39:  
STAhují Se MRAČNA

NARuTO 40: 
ABSOluTNí uMěNí

Zatímco Naruto pokra-
čuje ve vyčerpávajícím 
tréninku, Hidan s Kaku-
zuem pronikají hlouběji 
do Ohňové země.

Naruto musí prokázat, že 
jeho dosavadní trénink 
přinesl nějaké výsled-
ky, a má znovu šanci 
dohnat Sasukeho.

Po prohraném střetu prah-
ne Šikamaru po pomstě. 
Plán na zabití nezabitel-
ných je připraven, zbývá ho 
už jenom zdárně provést.

Deidara se chce pomstít 
Narutovi a Sasuke touží 
zabít svého dlouho nená-
viděného bratra. Svět nin-
džů čeká další velký střet.

Souboj Deidary se 
Sasukem vrcholí a nej-
výbušnější z Akacuki 
se pomalu ale jistě 
dostává do úzkých.

189 kč
ÚNOR
188 stran

189 kč
ČERVEN
192 stran

189 kč
DUBEN
192 stran

189 kč
ZÁŘÍ
192 stran

189 kč
LISTOPAD
192 stran

NARuTO
Masaši Kišimoto
Naruto je jedna z nejúspěšnějších 
mang světa. Akční příběh kluka, 
který chce být nejlepším nindžou 
světa, inspiroval filmy, seriály, počí-
tačové hry... a dokonce i muzikály. 
Není divu. I když se komiks sou-
středí hlavně na efektní akci, neza-
pomíná ani na humor či emoce.



OBÁLKU 
PŘIPRAVUJEME

ÚTOk TITáNů 14

ÚTOk TITáNů 16

ÚTOk TITáNů 15

ÚTOk TITáNů 17

Velitel Erwin má jasno 
– válku s titány nelze vy-
hrát, aniž by se Průzkum-
níci napřed nevypořádali 
s nepřítelem uvnitř Zdí.

Eren je pevně rozhodnut 
obětovat se pro dobro 
lidstva. Historia však ne-
hodlá přihlížet, jak se její 
vlastní otec dopouští zla.

Zatímco velitel Erwin 
bojuje o holý život, Leviho 
oddíl získává novou posilu 
a společně se vydávají na 
pomoc Erenovi a Historii.

Otevírá se nová kapitola 
lidských dějin. Zatímco ar-
máda chystá znovudobytí 
Zdi Maria, titáni nečekají 
a plánují vlastní kroky.

189 kč
LEDEN
196 stran

189 kč
ČERVENEC
192 stran

189 kč
DUBEN
196 stran

189 kč
ŘÍJEN
196 stran

ÚTOk TITáNů
Hadžime Isajama

Jedna z nejúspěšnějších mang 
současnosti! Temný postkatastro-
fický příběh ze světa, kde většinu 
lidstva vyhladili lidožraví a téměř 
nezničitelní obři. Poslední hrstka 

lidí žije ve městě obklopeném ob-
rovskou zdí… jenže ani ta nedokáže 

titány zastavit. Je tu jedna šance 
na přežití, ale ta je možná ještě 

nebezpečnější než vraždící titáni.

a tak dál…

LETOS VYCHÁZÍ MANGA

Vyšlo 13 knih z 21+
SÉRIE VYCHÁZÍ ČTYŘIKRÁT ROČNĚ!



a tak dál…

LETOS VYCHÁZÍMANGA
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TOKIJSKY GHUL 11_OBALKA_KATALOG.indd   1 23.2.2018   18:35:50

TOKIJSKY GHUL 12_OBALKA_KATALOG.indd   1 22.2.2018   16:08:51

TOKIJSKY GHUL 10_OBALKA_KATALOG.indd   1 23.2.2018   18:36:45

TOkIjSký GhÚl 9

TOkIjSký GhÚl 11

TOkIjSký GhÚl 12

TOkIjSký GhÚl 8

TOkIjSký GhÚl 10

Kaneki za pomoci Ban-
džóa a Labužníka pátrá 
po doktoru Kanóovi.  
ÚPG však také nezahálí.

V podzemní laboratoři 
zuří lítá bitva. Poslední 
naděje inspektorů ÚPG 
tak spočívá v ostří-
leném Šinoharovi. 

Ken Kaneki konečně 
dostává odpovědi, ze 
kterých si může posklá-
dat to, co se mu přiho-
dilo, a kým vlastně je.

Střet mezi osazenstvem 
kavárny Anteiku a tajem-
nou sektou Aogiri pomalu 
přerůstá v rodinný spor. 

Bývalého patologa ÚPG 
nehledá jen Kaneki a jeho 
přátelé, ale též ghúlové 
z organizace Aogiri a všu-
dypřítomné Holubice.

199 kč
DUBEN
204 stran

199 kč
ZÁŘÍ
216 stran

199 kč
LISTOPAD
200 stran

199 kč
ÚNOR
220 stran

199 kč
ČERVEN
216 stran

SÉRIE VYCHÁZÍ PĚTKRÁT ROČNĚ!

TOkIjSký GhÚl
Sui Išida
Na Kena Kanekiho se usmálo štěstí. 
Potkal dívku, která je hezká, líbí se jí 
stejné knížky... a navíc se zdá, že se 
jí líbí i on. Jenže dívka je ghúl a lidi 
jsou pro ni jen potrava. A jen náho-
da Kena zachrání před jistou smrtí. 
Ovšem nevyvázne bez zranění... a 
během léčby jsou mu voperovány 
orgány ze zabité dívky. Což znamená, 
že z Kena Kanekiho je částečný ghúl.

Vyšlo 7 knih ze 14



OBÁLKU 
PŘIPRAVUJEME

LETOS VYCHÁZÍ MANGA

FullMeTAl AlCheMIST / OCelOVý AlChYMISTA
Hiromu Arakawa
Základní pravidlo alchymie zní – abyste něco získali, musíte obětovat něco 
stejné hodnoty. O tom, že se toto pravidlo nevyplácí porušit, 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. Cestou se potýkají nejen se zkorumpovanými 
představiteli církve a státu, ale především s vlastním svědomím…

FullMeTAl 
AlCheMIST 2

FullMeTAl 
AlCheMIST 4

FullMeTAl 
AlCheMIST 3

FullMeTAl 
AlCheMIST 5

Bratři Elricovi musí čelit 
nejen šílenému vědci, 
ale také tajemnému 
vrahovi likvidujícímu 
státní alchymisty.

Pátrání po kameni mudr-
ců vázne. Podplukovník 
Hughes objeví zajímavou 
skutečnost, ale některé 
věci je lepší nevědět... 

Edward a Al se zotavují 
po těžkém boji. To ovšem 
neznamená, že jejich pá-
trání po kameni mudrců 
končí – právě naopak.

Bratři Elricovi se setkávají 
se svou starou učitelkou 
a  ukáže se, že jejich oba-
vy byly na místě – skuteč-
ně je nevidí dvakrát ráda.

199 kč
ÚNOR
188 stran

199 kč
SRPEN
188 stran

199 kč
KVĚTEN
188 stran

199 kč
LISTOPAD
188 stran

Vyšla 1 kniha z 27



OBÁLKU 
PŘIPRAVUJEME

LETOS VYCHÁZÍMANGA

ČARODějOVA 
NeVěSTA 1

ČARODějOVA 
NeVěSTA 3

ČARODějOVA 
NeVěSTA 2

ČARODějOVA 
NeVěSTA 4

ČARODějOVA 
NeVěSTA 5

Čise Hatori poznává 
nejen svět plný víl, 
draků a mluvících koček, 
ale také svou vlast-
ní kouzelnou moc.

Čise se musí vypořádat 
s vražednou chimérou, 
ale také s trápením 
soužícím její novou 
přítelkyni Redcurrant.

Čise trápí nejrůznější 
otázky. Proč se jí čaroděj 
Elias ujal, jaké jsou jeho 
záměry a proč jí neřekl, 
jaké nebezpečí jí hrozí?

Odkud se vlastně vzal 
Elias? A co za temnou mi-
nulost že skrývá? Eliasův 
starý mistr Lindel zná od-
pověď a rád se o ni podělí.

Stařík Joel z růžové 
zahrady umírá a upíří 
víla Redcurrant ví, že 
má na jeho neutěše-
ném stavu svůj podíl.

199 kč
LEDEN
184 stran

199 kč
KVĚTEN
188 stran

199 kč
BŘEZEN
184 stran

199 kč
SRPEN
188 stran

199 kč
LISTOPAD
188 stran

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 rozhodne chopit příležitosti. Stane se učed-
nicí u mocného čaroděje Eliase Ainswortha.



FIGHT_004 BERSERK SE VRACÍ 
 RESURGENT

LETOS VYCHÁZÍ MANGA

BOjOVý ANDěl AlITA
Jukito Kiširo
Epická akční sci-fi o bojovém robotovi, kterého 
najde jednoho dne doktor na vrakovišti. O robotovi, 
který nemá paměť, ale dokáže bojovat. 
Legendární manga, tento rok zfilmovaná v produkci 
Jamese Camerona, přináší nejen monumentální 
souboje, ale i propracovaný sci-fi příběh a velmi 
silné emoce. Příběh zranitelného, ale přitom 
smrtícího robota, který byl svržen z nebes na zem 
a hledá svoje místo v životě, k tomu přímo vybízí.

Vyšla 1 kniha ze 4

CELÁ SÁGA U NÁS VYCHÁZÍ VE 
ČTYŘECH MOHUTNÝCH, VÍCE NEŽ 
400STRÁNKOVÝCH OMNIBUSECH!

BOjOVý ANDěl AlITA 2
Alita tu už nebydlí. Po Hugově smrti opouští krásná kyberdívka 
jediný domov, který znala, a stejně tak svou práci lovkyně 
zločinců. Nově se totiž hodlá věnovat brutálnímu sportu 
zvanému „motorball“, při kterém kyberkončetiny létají 
vzduchem a nejednoho hráče už odvezli z arény rovnou 
do šrotu. Alita však na nebezpečí nehledí – motorball 
pro ni neznamená jen únik před smutkem nad ztrátou 
přítele, ale také cestu za poznáním sebe sama.

BOjOVý ANDěl AlITA 3
Alita má problém. Po katastrofě spojené s pokusy 
šíleného doktora Desty Novy se vrací její starý nepřítel 
Zapan, silnější než dřív – a toužící po krvavé pomstě. 
Alita chce ochránit své blízké před Zapanovým řáděním, 
ale ocitá se v pasti – povstane-li na svou obranu, může 
se dostat do křížku s krutými zákony Továrny.

489 kč
BŘEZEN
480 stran

489 kč
ŘÍJEN
448 stran



a tak dál…

OBÁLKU 
PŘIPRAVUJEME

OBÁLKU 
PŘIPRAVUJEME

LETOS VYCHÁZÍMANGA

GANTz
Hiroja Oku
Středoškolský student Kei Kurono 
umírá pod koly metra – a vzápě-
tí 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 zpát-
ky, musí jít a zabíjet návštěvníky 
z vesmíru, kteří v těch nejrůzněj-
ších podobách žijí na Zemi. 

GANTz 19

GANTz 21

GANTz 20

GANTz 22

Teď může Kei Kurono 
slavit – konečně se mu 
totiž podařilo získat sto 
bodů a vyhrát tak Gantzo-
vu bizarní a krutou hru.

Není čas na truchlení. 
Začíná nová mise a tým 
se poprvé dostává za hra-
nice domovského města.

Setkání se starými známý-
mi bývá někdy k nepřežití 
a Kei Kurono se o tom 
přesvědčí na vlastní kůži.

Mezi protivníky Gantzo-
va týmu se tentokrát 
nachází ohromná bestie, 
jejíž zabití vynese hrá-
či rovných sto bodů.

199 kč
BŘEZEN
232 stran

199 kč
ZÁŘÍ
228 stran

199 kč
ČERVEN
212 stran

199 kč
PROSINEC
228 stran

SÉRIE VYCHÁZÍ ČTYŘIKRÁT ROČNĚ!
Vyšlo 18 knih ze 37



OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

LETOS VYCHÁZÍ MANGA

SkRýš
Masasumi Kakizaki
Crew představuje nového fascinujícího 
manga tvůrce – uzavřeným jednodílným 
hororem! Jedné temné noci vyráží Kirišima 
Seiči do prudkého deště. S jedním jediným 
cílem. Zabít svou ženu. Ještě před rokem 
byl úspěšným spisovatelem žijícím v do-
konalém manželství, jenže to je všechno 
pryč. Teď už mu zbývá jen jediné: vražda.

Silný a úderný příběh stojí především na 
atmosféře, zběsilém tempu a perfektní, 
čisté kresbě, která dostane i nemangisty!

249 kč (předběžná cena)

ŘÍJEN
228 stran

Vyšly 2 knihy ze 3



LETOS VYCHÁZÍMANGA

GhOST IN  
The Shell 1,5

Shirow Masamune
Návrat Sekce 9!

Je tu poslední výprava do legendárního 
kyberpunkového světa! Mistr mangy přichází 

se čtyřmi uzavřenými kriminálními příběhy, 
ve kterých dojde na oživlé mrtvoly, souboj 

snajperů, likvidaci svědků během nebezpeč-
né chirurgické operace či pomstu kyborgů. 

Shirow Masamune ve vrcholné formě!

GhOST IN The Shell 1
Shirow Masamune
Kultovní titul, základní dílo kyberpunku, manga, která inspirovala 
Matrix a samozřejmě několik proslulých anime filmů a seriálů.
Píše se jednadvacáté století a hranice mezi člověkem a strojem je 
čím dál nejasnější. Lidé mají mechanické implantáty a stroje jsou 
vylepšovány pomocí lidské tkáně. Agentka Motoko Kusanagi je 
členem speciální jednotky, která pronásleduje nebezpečné teroristy 
a kyberzločince, především nebezpečné hackery, kteří se dokáží na-
bourat i do lidského mozku. A za tím vším stojí možná ještě něco víc...

499 Kč, 352 stran

GhOST IN The Shell 2:  
MAN-MAChINe INTeRFACe

Shirow Masamune
Komiks se odehrává pět let po událostech původní mangy. Major je 

momentálně známá jako Motoko Aramaki a dělá bezpečnostního 
důstojníka v obřím mezinárodním konglomerátu. Dokáže digitálně 

převádět své schopnosti a vědomí do těl kyborgů, které má roz-
místěné po celém světě – což se hodí, když bojuje s průmyslovými 

špiony, zabijáky a hackery. Ovšem v hlubinách moderní techno-
logie se začíná rodit umělá inteligence – a když se práce experta 

na tuhle oblast, doktora Rahampola, dostane do nepovolaných 
rukou, může to ohrozit jak celý svět, tak i samotnou Motoko.

499 Kč, 304 stran

299 kč
ČERVEN

184 stran

Vyšly 2 knihy ze 3



VYŠLO

All YOu NeeD IS kIll
Rjósuke Takeuči, Takeši Obata

Když na Zemi zaútočí vražedná mimozemská monstra, je 
Keidži Kirija jenom jedním z mnoha rekrutů vyslaný v moder-

ní bojové zbroji zabíjet... a umírat. A Keidži také téměř oka-
mžitě umře – jen aby se vzápětí probudil ráno před bitvou, 

opět byl vyslán do boje a opět zemřel. A znovu. A znovu.

RYBY – ÚTOk z hluBIN
Džundži Itó
Horor, při kterém se vyplatí nedýchat.

Nad Okinawou se vznáší pach smrti... a z moře 
vycházejí ryby na kovových nožičkách. A tím to jen 
začíná. Několik přeživších se snaží bojovat s odporným 
nebezpečím. A smrad, který přináší smrt, se stále šíří.

Skvělá hororová manga od jednoho 
z nejslavnějších tvůrců žánru!

449 kč
404 stran

549 kč
428 stran

KOMPLETNÍ PŘÍBĚH 
V JEDNÉ KNIZE! 

plus dvě krátké povídky

KOMPLETNÍ PŘÍBĚH 
V JEDNÉ KNIZE!

MANGA



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

DeATh NOTe – záPISNík SMRTI
Cugumi Óba, Takeši Obata
Kultovní mystický thriller. Mladý student najde zápisník, který má zvláštní schopnost. Pokud tam 
napíšete něčí jméno, ten člověk během několika minut zemře. Spoustu lidí by tohle vyděsilo... ale 
Light Jagami, majitel zápisníku, se rozhodne, že s jeho pomocí udělá ze světa lepší místo. Jen bude 
muset pozabíjet pár tisícovek lidí. 

VYŠLO

Vyšlo 21 knih

Vyšlo 13 knih ze 13

a tak dál…

a tak dál…

189 kč

199 kč

184–224 stran

192–224 stran

MANGA



VYŠLO

CRYING FReeMAN – PlAČíCí DRAk
Kazuo Koike, Rjóiči Ikegami
Crying Freeman byl jedním z prvních komiksů, který rozpoutal v Americe manga šílenství. Přináší 
nejen skvělou akci a dokonalou kresbu, ale také odvážný pohled na japonskou morálku a erotiku. 
Pětidílná série Crying Freeman je zajímavá nejenom díky nezvyklému hlavnímu hrdinovi, který je 
přinucen stát se zabijákem ve službách čínské mafie a který nad každou obětí reflexivně roní slzy, 
ale i díky nebývale odvážné kombinaci chladnokrevného násilí, nefalšované romantiky a explicitně 
zobrazovaného sexu.

GuNSMITh CATS
Keniči Sonoda

Ještě než bylo Rychle a zběsile, byly tu Gunsmith Cats. 
Zběsilá akční jízda od manga klasika Keničiho Sonody. 
Irene „Rally“ Vincentová miluje všechno, co má kola, 
a stejně tak zbožňuje pistole a pušky. „Minnie“ May 
Hopkinsová je zase expertkou na výbušniny a bez 
granátu nedá ani ránu. Spolu jsou ty nejlepší lovkyně lidí 
v Chicagu – Gunsmith Cats!

389 kč

469 kč
460–476 stran

388–412 stran
Vyšlo 5 knih z 5

Vyšly 4 knihy ze 4

MANGA



LETOS VYCHÁZÍDOBRODRUŽNÝ

uSAGI YOjIMBO 28: 
ČeRVeNý škORPION
Stan Sakai
Gang Červeného škorpiona terorizuje celé okolí už několik měsí-
ců. Usagi naráží na stopy jeho krutých činů, kamkoliv se pohne. 
Jenže když je sám obviněn z toho, že je členem gangu, nezbývá 
mu než přejít do útoku!

uSAGI YOjIMBO 29:  
DVě STě SOšek jIzO
Stan Sakai
Usagi oslavuje své dvousté číslo! A vy jste srdečně zváni! Kromě 
toho se vrací oblíbený inspektor Ishida, aby spolu s Usagim vyře-
šil dvojnásobnou vraždu v zájezdním hostinci… a pak náš hrdina 
pomůže zavrženému klanu získat zpět čest, a zjistí, že obchod 
se sójovou omáčkou může být stejně tak smrtící jako chutný!

uSAGI YOjIMBO 30: 
zlODějI A šPIONI
Stan Sakai
Miyamoto Usagi spojí své síly se zlodějem a samurajem, aby 
se postavili nebezpečnému černému trhu. Potká ronina, který 
přišel v souboji o ruku... ale ještě mu zbylo pár triků v rukávu. 
Pomůže loajálnímu samuraji ochránit vzácný poklad. Bude do-
provázet nevěstu k jejímu snoubenci a zkříží zbraně i s vyslan-
cem z Evropy!

249 kč
BŘEZEN
192 černobílých stran

249 kč
ČERVENEC
208 černobílých stran

229 kč
ŘÍJEN
184 černobílých stran



VYŠLO DOBRODRUŽNÝ

uSAGI YOjIMBO
Legendární králičí samuraj je i u nás jednou z nejpopulárnějších komiksových postav 
a tento rok už vyjde třicátá kniha (a to nepočítáme tři speciály!). Jeho tvůrce, Stan Sakai, 
se při vymýšlení jeho příhod inspiroval starými japonskými příběhy. Samurajskými histor-
kami, legendami, strašidelnými pověstmi... ale i knihami a filmy.

179–289 Kč, 128–256 stran

3 knihy vyšly mimo řadu

Vyšlo 27 knih z 30+



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 v podání dvou komiků, 
pánů Posehna a Duggana, je to i super-
hrdina s veleúspěšnou komiksovou sérií!

LETOS VYCHÁZÍSUPERHRDINSKÝ

Vyšlo 5 knih

DeADPOOl 5: 
DeADPOOl Se ŽeNí
Gerry Duggan, Brian Posehn, Scott Koblish
Není to sen! Není to alternativní realita! Deadpool vážně míří 
do chomoutu! Kdo bude ta šťastná? Rozhodně počítejte s tím, 
že na svatbu dorazí všichni... včetně těch nejzásadnějších De-
adpoolových scenáristů. A nesmíme zapomenout ani na časem 
cestujícího Hitlera a tajemství ztracených Deadpoolových ko-
mentářů!

DeADPOOl 6: PRVOTNí hříCh
Gerry Duggan, Brian Posehn, Scott Koblish

Když z něj udělali užvaněného žoldáka, smázli celou 
jeho minulost. A teď, mnoho let poté, se snaží Wade Wil-

son prohrabat troskami a najít pravdu. Kdo zabil jeho 
rodiče? A co Wilson udělá, až se dozví pravdu?

379 kč
ÚNOR
168 barevných stran

329 kč
SRPEN

144 barevných stran



LETOS VYCHÁZÍ SUPERHRDINSKÝ

SPIDeR-MAN/DeADPOOl 1:  
PARťáCká ROMANCe
Joe Kelly, Ed McGuinness
Přichází největší parťácká romance všech dob – v podání tvůr-
ců, kteří stáli na začátku Deadpoolovy kariéry. Díky nim tu máte 
dva nejslavnější marvelovské hláškaře v jednom týmu! Až tedy 
na to, že jeden má morální zásady a odpovědnost a druhý je 
prostě magor. Důvod jejich setkání? Kontrakt. Deadpool má za 
úkol zabít zdroj všeho zla – úspěšného vynálezce Petra Parkera. 
A tomu, celkem logicky, musí Spider-Man zabránit. 

SPIDeR-MAN/DeADPOOl 2:  
BOkOVkY

Scott Aukerman, Gerry Duggan,  
Paul Scheer, Scott Koblish a další

Monstra, kouzla, zábava, filmařina a spousta dalších věcí! 
Když vyráží Deadpool do Hollywoodu, vezme s sebou Spideyho. 

Ten už má přeci jen s filmy své zkušenosti. Pak se potkají 
s kouzelníky Penem a Tellerem a vzápětí budou muset 

zachránit Vánoce! No a nesmíme zapomenout na monstra!

Tohle je série, ve které se může stát absolutně 
cokoliv. A většinou se to taky stane. 

329 kč
KVĚTEN / 140 barevných stran

329 kč
LISTOPAD / 128 barevných stran

lOBO:  
DěDIČkA A DAlší PříBěhY
Alan Grant, Carl Critchlow a další
Pamatujete si Darlen? Tu servírku z baru u Ala, oblíbený objekt 
Lobových oplzlostí? Tak ta se stala dědičkou neuvěřitelného 
bohatství. Bohužel to bohatství patří zločineckému syndikátu 
a ostatní gangy se s tím nehodlají jen tak smířit. Naštěstí má 
Darlen svého ochránce. Ano, hádáte správně. Loba.

349 kč
LISTOPAD / 140 barevných stran



VYŠLOSUPERHRDINSKÝ

Petr Parker získal schopnosti. Teď ještě přijít na 
to, co s nimi. Třeba se postavit třídnímu šikanis-
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ulTIMATe SPIDeR-MAN

lOBO

uSM: 
VeNOM
Knižní řada

379 Kč,  
176 stran

AMAzING SPIDeR-MAN
329–369 Kč, 144–180 stran

199 Kč, 96 stran

Vyšlo 8 knih

Vyšlo 18 knih

Vyšla 1 kniha

Vyšlo 10 knih

a tak dál…

a tak dál…



LETOS VYCHÁZÍ SUPERHRDINSKÝ

DOCTOR STRANGe 1:  
CeSTA PODIVNýCh
Jason Aaron, Chris Bachalo
Doctor Strange je to jediné, co stojí mezi naším vesmírem a hrů-
zami ze světa magie… ale tahle moc není zadarmo. Účet Doc-
tora Strange u nadpřirozených sil je zatraceně vysoký. A právě 
přišel čas, kdy je třeba zaplatit.
Vstupte do světa magie s jedním z nejuctívanějších autorů sou-
časnosti – Jasonem Aaronem (Skalpy) – a poznejte Doctora 
Strange tak, jako nikdy předtím.

DOCTOR STRANGe 2:  
POSleDNí DNY MAGIe

Jason Aaron, Chris Bachalo
Je tu začátek nového epického dobrodružství. Přicházejí 

Emperikulové, kteří si dali za úkol vyhladit veškerou magii 
ve vesmíru. Jejich novým cílem je Země a jejich hlavním 

protivníkem Doctor Strange. Nastává souboj, po kte-
rém už nebude marvelovský vesmír stejný jako dřív.

329 kč
DUBEN
136 barevných stran

369 kč
SRPEN

168 barevných stran



STRáŽCI GAlAxIe 3: 
ROzPAD STRáŽCů

Brian M. Bendis, Nick Bradshaw
Seznamte se s novými Strážci! Když je Star-Lord pryč a celý ves-

mír jde Strážcům po krku, je na čase přizvat si pomoc. Ale za-
tímco si hrdinové zvykají na své 

nové členy, Venoma a Captain 
Marvel, objevuje se nové nebez-

pečí, které hrozí zničit tým dřív 
než stačí vyrazit na první misi. 
A vzápětí (samozřejmě) i Zemi.

369 kč
ZÁŘÍ

160 barevných stran

LETOS VYCHÁZÍSUPERHRDINSKÝ

STRáŽCI GAlAxIe/New x-MeN: 
SOuD S jeAN GReYOVOu
Brian M. Bendis, Sara Pichelliová
Příchod „starých“ mladých X-Menů do moderního vesmíru otřásl 
celým Marvelem, ale zatím to mlátilo pouze Zemí. Až do teď. Když 
mimozemské rasy zjistily, že mezi příchozími z minulosti je i Jean 
Greyová, která se kdysi stane ničivou Phoenix, hodlají ji odsoudit za 
genocidu. A nezajímá je, že z jejího pohledu se to ještě vůbec nestalo.
Je na Strážcích, aby zachránili Jean před mimozemskou spravedlností…

ROCkeT 2: TAháNí zA OCAS
Skottie Young, Jake Parker
Rocket dál pokračuje ve své misi napravit kiksy minulosti…  
ale je jich až děsivě moc. A do toho se objevuje tajemný cizinec, 
hrozící vyvolat vesmírnou kalamitu na děsivé Zimní planetě! 
K tomu ještě přidejte šokující zjištění, co se sta-
ne z Groota, když ho moc zalijete. Ano, Grootzilla! 
A nesmíme zapomenout na Knihu půlsvěta, po 
které Rocket usilovně pátrá a která zachycuje jeho 
počátky. Existuje, nebo je to jen výmysl?
To všechno se dozvíte v téhle knize!

329 kč
BŘEZEN / 144 barevných stran

329 kč
ČERVENEC
144 barevných stran

Vyšla 1 kniha

Vyšly 2 knihy



LETOS VYCHÁZÍ SUPERHRDINSKÝ

BATMAN 9: kVěTY zlA
Scott Snyder, Greg Capullo
Bruce Wayne má skoro dokonalý život. Je zamilovaný do úžasné ženy, 
dělá práci, která pomáhá lidem – je šťastný. Jeho paměť sice není to, 
co bývala, ale rozhodně je přesvědčený, že takhle spokojený už dlouho 
nebyl. A přesto ho něco táhne zpátky do temnoty. Do světa plného 
násilí a hrůz... ale také úžasných věcí. Batman se nenechá odstrčit 
stranou. 

BATMAN 10: ePIlOG
Scott Snyder, Greg Capullo

Gotham má zpátky svého Batmana... a Batman své město. 
Batman je víc než jen plášť a maska. Je to dědictví, bez kterého 

už občané Gothamu nedokážou žít. Ale i tak je na čase se 
rozloučit a zatáhnout oponu za jednou velkou epochou.

Ale samozřejmě, správně akčně – za doprovodu starých nepřátel 
a nových protivníků a s nahlédnutím do temné budoucnosti!

499/739 kč
ÚNOR / 200 barevných stran

369/549 kč
DUBEN 

144 barevných stran

FINÁLE JEDNÉ 
Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH 
BATMANOVSKÝCH SÉRIÍ!

Vyšlo 8 knih z 10

a tak dál…

TO NejlePší z BATMANA

NOVé PříBěhY

BATMAN/
ŽelVY NINDŽA



OBÁLKU 

PŘIPRAVUJEME

ASSASSIN’S CReeD
Komiksová série ze světa jedné 
z nejúspěšnějších počítačových her 
světa! S novou hrdinkou se dostanete 
do zcela nových historických epoch 
a v prequelu k nejnovějšímu dílu 
populární hry se vydáte až do Egypta!

LETOS VYCHÁZÍKOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTA

ASSASSIN’S CReeD:  
VzPOuRA 1 – SPOleČNý zájeM

Alex Paknadel, Dan Watters, Jose Holder
Projekt Fénix je těsně před dokončením – a mezi bratrstvem a templáři 
je to na ostří nože. Nový svět je už skoro tady a pouze Charlotta a její noví 
spojenci mají vědomosti a schopnosti, aby zachránili lidstvo před zničením!

Nová kapitola komiksové ságy přináší zásadní zvraty a změny!

ASSASSIN’S CReeD: ORIGINS
Anthony Del Col, P. J. Kaiowa
Buďte svědky zrození bratrstva asasínů v originální komiksové 
sérii, vycházející z nového dílu hitové herní řady!
Starý Egypt je země majestátu a temných spiknutí, tříštěná v krutém 
boji o moc. Prastará tajemství a zapomenuté mýty vyplouvají na 
povrch a s nimi se objevují i noví hrdinové. Přicházejí asasíni!

MASS eFFeCT: ODhAleNí
Jeremy Barlow, Gabriel Guzman, Michael Atiyeh
Mladý turianský voják se vydává na tajnou misi – má 
infiltrovat tajemné spolčení Andromeda a unést vědce, 
který udělal objev s možnými ničivými důsledky!
Další dobrodružství přímo z pera tvůrců herního Mass Effectu!

299 kč
BŘEZEN / 112 barevných stran

249 kč
ÚNOR
112 barevných stran

299 kč
ŘÍJEN / 112 barevných stran

Vyšly 3 knihy ze 6

POKRAČOVÁNÍ JEDNÉ  
Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH  

HERNÍCH SÉRIÍ!



LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTA

wORlD OF wARCRAFT: 
kRONIkA SVAzek III
Chris Metzen, Matt Burns, 
Robert Brooks
Finální kniha zachycující dějiny legendárního 
herního světa. Tady už se dostáváme 
k událostem, které formovaly moderní 
historii Azerothu. K minulosti postav jako 
jsou Arthas Menethil, Illidan Stormrage, 
Jaina Proudmoore, a dalších ikonických 
hrdinů! Samozřejmě, vše bude opět doplněné 
nádhernými obrazy, kresbami i mapami.

549 kč
ČERVEN
184 barevných stran

Vyšly 2 knihy ze 3

Vyšlo 6 knih

wORlD OF wARCRAFT
World of Warcraft je nejrozšířenější online hra na světě. Hraje ji už přes dvanáct miliónů 
hráčů a její vesmír se stále rozšiřuje a vylepšuje. A nezůstává jen na monitorech počítačů. 
Vychází i knihy, natáčí se filmy... a samozřejmě, vznikají i komiksy a nádherně ilustrovaní 
průvodci historií světa!

NÁDHERNĚ ILUSTROVANÁ 
HISTORIE NEJPOPULÁRNĚJŠÍHO 
HERNÍHO SVĚTA!

549/569 kč
176/212 barevných stran



OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

LETOS VYCHÁZÍKOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTA

uMěNí BlIzzARD 
eNeRTAINMeNT

Nick Carpenter, Samwise Didier, 
Chris Metzen a další

Firma Blizzard Entertainment zanechala 
obrovskou stopu nejen v herním průmyslu, 

ale v celé popkultuře. Ještě v roce 1991 
měla pouhé tři členy, dnes je to herní 

legenda, která stojí za hrami jako Warcraft, 
StarCraft či Diablo. A v této knize se můžete 
seznámit s těmi největšími úspěchy studia. 

Najdete tu více než 700 návrhů, nákresů 
i efektních obrazů z těch nejslavnějších her!

1490 kč 
(předběžná cena)

ZÁŘÍ / 376 barevných stran

Vyšlo 6 knih



zAklíNAČ
Na akčně-hororových příbězích zasazených do světa 
úspěšné herní série Zaklínač (a samozřejmě románů 
a povídek Andrzeje Sapkowského) spolupracoval 
scenárista a držitel Eisnerovy ceny Paul Tobin 
s vycházející ilustrátorskou hvězdou Joem Queriem. 
Ať už jste Geraltův skalní fanoušek nebo se s jeho 
příběhy setkáváte poprvé, rozhodně neváhejte!

329 Kč, 136 stran
Obrazové publikace  

a encyklopedie

Vyšly 3 knihy ze 3+

549 Kč, 184 stran

599 Kč, 248 stran

KOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTAVYŠLO



Je tichým strážcem Gothamu. Jeho Temným rytířem. 

Jenže teď už není v Gothamu.

Temné machinace Two-Face vyštvaly Batmana stovky 

mil od svých domovských ulic do polí, prašných cest 

a ztracených dálnic amerického venkova. Jenže tam 

bohužel není sám.

Celá legie zabijáků vytažených z hlubin mstitelovy 

galérky je na lovu – s cílem zničit Batmana a získat 

odměnu za jeho hlavu. A mezitím se nesvatá trojice 

zločineckých bossů tam doma ve městě, Great White, 

Black Mask a Penguin, připravuje ovládnout město 

po pádu Temného rytíře. Dokonce i Jim Gordon a celá 

policie jsou Batmanovi na stopě. 

Batmanovi, odříznutému od své jeskyně a svých 

partnerů z Gothamu, zbyli na téhle pekelné cestě jen 

dva spojenci. Duke Thomas, jeho nejnovější svěřenec… 

a Harvey Dent, ta lepší stránka rozštěpené osobnosti 

jménem Two-Face.

Podaří se Batmanovi dostat se zpátky do Gothamu? 

Nebo bude Two-Face příčinou konce Temného rytíře? 

V komiksu ALL-STAR BATMAN VOL. 1: MŮJ NEJHORŠÍ 

NEPŘÍTEL, spojil oceňovaný scenárista Batmana,  

SCOTT SNYDER, své síly s legendárním kreslířem  

JOHNEM ROMITOU JUNIOREM, aby přivedli Temného 

rytíře do další fáze jeho epochálního dobrodružství. 

KDYŽ PADNE KOSA NA KÁMEN

Nové začátky 
slavných postav!

IDEÁLNÍ 
START PRO 
NOVÉ ČTENÁŘE!

 MŮJ NEJHORŠÍ NEPŘÍTEL

SCOTT SNYDER • JOHN ROMITTA JR.  • DANNY MIKI  • DECLANSHALVEY
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299 Kč
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All STAR BATMAN 1:  
Můj NejhORší NePříTel
Scott Snyder, John Romita jr.
Batmanův boj za záchranu Two Face se mění v nebezpečnou 
cestu Amerikou, kde se svádí boj o každý kilometr. Zabijáci, 
psychopati, lovci lidí i obyčejní občané dostali nabídku, kterou 
nemohli odmítnout. Neuvěřitelný balík, pokud se jim podaří 
tuhle dvojici zastavit. Jak si poradí Batman mimo rodný Gotham? 
Když se navíc musí starat o člověka, který ho chce zabít?

All STAR BATMAN 2: 
kONCe SVěTA
Scott Snyder, Jock, Tula Lotay,  
Guiseppe Camuncoli, Francesco Francavilla
Největší Batmanovi protivníci přechází do útoku – v podání těch 
nejskvělejších komiksových kreslířů! Ponořte se do ledového 
srdce temnoty s Mr. Freezem a Jockem. Dejte si zakázané ovoce, 
které vám nabízí svůdná a nebezpečná Poison Ivy a Tula Lotay. 
Vydejte se na cestu na odvrácenou stranu zdravého rozumu 
s Mad Hatterem a komiksovou superhvězdou Guiseppem 
Camuncolim. A pak teprve přijde ten správný čas na příchod 
démonického padoucha s apokalyptickými plány…

299 kč
ČERVEN
176 barevných stran

299 kč
ZÁŘÍ / 144 barevných stran

NEJLEPŠÍ BATMANŮV 
AUTOR SOUČASNOSTI 

SE VRACÍ!

ZNOVUZROZENÍ HRDINŮ DC
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 NOC NESTVŮR
STEVE ORLANDO • TOM KING

Je to bouře století a řítí se přímo na Gotham City. 

Strážci této rozrůstající se aglomerace – Nightwing, 

Batwoman a sám Batman – si myslí, že jsou připraveni 

na nejhorší.

Nemají zdání, co je čeká.

Následkem pokusů hrůzného učence, doktora Huga 

Strange, se s bouřkou začala na město snášet i smršť 

nestvůr. Obrovití tvorové pochodují po ulicích, terorizují 

obyvatele a zpochybňují schopnosti i těch největších 

gothamských hrdinů.

Dokáží Temný rytí ř a jeho spojenci zastavit ničivý 

příval? Nebo bude noc nestvůrných lidí znamenat 

Batmanův pád?

To se dozvíte v knize BATMAN: NOC NESTVŮRNÝCH LIDÍ, 

prvním crossoveru z éry Znovuzrození hrdinů DC! Od 

kreativního týmu autorů čítajícího taková jména jako 

STEVE ORLANDO (MIDNIGHTER), TOM KING (BATMAN), 

TIM SEELEY (BATMAN ETERNAL), JAMES TYNION IV 

(DETECTIVE COMICS), RILEY ROSSMO (CONSTANTINE: THE 

HELLBLAZER), ROGE ANTONIO (BATGIRL AND THE BIRDS 

OF PREY) a ANDY MacDONALD (THE NEW 52: FUTURE’S 

END) přichází impozantní hororový a hrdinský příběh, 

který původně vyšel v BATMAN č. 7–8, NIGHTWING č. 

5–6 a DETECTIVE COMICS č. 941–942.

ZDE JSOU NESTVŮRY
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ZNOVUZROZENÍ HRDINŮ DC

BATMAN 1: já jSeM GOThAM
Tom King, David Finch
Začíná nová Batmanova éra! Jeho znovuzrození! 

A všechno se to rozjíždí příchodem dvou nových hrdinů do 
Gothamu. Dvou nadlidí, kteří se rozhodli využít své síly a pomoci 
Batmanovi. Jenže, zvládnou se postavit všem hrůzám, které se 
v Gothamu skrývají? A hlavně… zvládne to Gotham?

BATMAN: NOC NeSTVůR
Tom King, Steve Orlando, Riley Rossmo
Velký batmanovský crossover! Batman, Detective Comics 
i Nightwing… tři řady se potkávají v téhle knize!

Ke Gothamu se blíží bouře století. Jeho strážci jsou připraveni 
na nejhorší… ale nemají ani tušení, co se na ně řítí. Díky 
machinacím doktora Huga Strange se s bouří objevila i vlna 
monster. Obří bytosti se prodírají ulicemi a ničí všechno kolem.

Zvládne Temný rytíř a jeho spojenci zabránit katastrofě? 

BATMAN 2:  
já jSeM SeBeVRAŽDA
Tom King, Mikel Janin
Batman si už zvykl žádat občas (nerad) o pomoc své 
superhrdinské přátele. Teď musí dát dohromady tým složený 
z těch nejdrsnějších členů netopýří rodiny, aby zachránil město 
před zkázou. A do toho ještě získat z rukou padouchů zpátky 
nebezpečný artefakt.

299 kč
KVĚTEN
192 barevných stran

299 kč
LISTOPAD
192 barevných stran

299 kč
ČERVENEC
144 barevných stran

VELKÝ BATMANOVSKÝ 
CROSSOVER!



LETOS VYCHÁZÍZNOVUZROZENÍ HRDINŮ DC

wONDeR wOMAN 1: lŽI
Greg Rucka, Liam Sharp
Heroická. Ikonická. Nezastavitelná. Vyzbrojená lasem pravdy 
a silou samotných bohů, je princezna Diana z Themysciry 
– známá jako Wonder Woman – jedním z největších hrdinů 
historie. Ale kým je doopravdy? Ani sama Diana si tím není jistá. 
Její vzpomínky si navzájem odporují a jsou plné lží, které se ani 
s lasem nedaří prohlédnout.

Aby zjistila pravdu, musí se vydat na nebezpečnou cestu ke 
svému ztracenému domovu… a spojit se svou největší protivnicí, 
zvířecí Cheetah. Podaří se jim najít pravdu, nebo je zabijí další lži?

wONDeR wOMAN 2:  
ROk jeDNA
Greg Rucka, Nicola Scott
Šokující příběh z doby, kdy Diana teprve začínala coby ochránce 
Země. Ráj byl narušen, Arés útočí a Amazonky musí najít svého 
vlastního šampióna. Někoho, kdo je ochotný obětovat svůj domov 
i své sestry, aby zachránil svět, který nikdy ani neviděl.

299 kč
KVĚTEN / 176 barevných stran

299 kč
SRPEN
168 barevných stran

WONDER WOMAN 
ZAČÍNÁ SVÉ EPICKÉ 

DOBRODRUŽSTVÍ!
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lIGA SPRAVeDlNOSTI 1: 
VYhlAzOVACí STROje
Bryan Hitch, Tony S. Daniel
Superman je mrtvý. Muž z oceli zemřel při záchraně své adoptivní 
vlasti a nechal svou pochodeň svému staršímu kolegovi – 
Supermanovi ze zmizelé paralelní dimenze. Ale pro Batmana, 
Wonder Woman a zbytek Ligy je tenhle Superman naprostým 
cizincem a nevědí, proč by mu měli věřit. Superman bude muset 
dokázat, že si zaslouží jejich důvěru. A to rychle, protože je tu nové 
nepředstavitelné nebezpečí…

lIGA SPRAVeDlNOSTI 2:  
ePIDeMIe

Bryan Hitch, Neil Edwards
Do týmu Ligy přicházejí noví hrdinové. Nevyzkoušení, 

nedůvěryhodní… možná i nebezpeční. Dá se na ně vůbec 
spolehnout? Zvládnou se ubránit proti prastarému zlu, 

které hrozí zničit nejen Zemi, ale i celý vesmír?

299 kč
ČERVEN
168 barevných stran

299 kč
ŘÍJEN

144 barevných stran

LETOS VYCHÁZÍ ZNOVUZROZENÍ HRDINŮ DC
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FlASh 1:  
kDYŽ BleSk uDeří DVAkRáT
Joshua Williamson,  
Carmine Di Glandomenico
Jmenuje se Barry Allen a je to nejrychlejší muž světa. Ale nejen 
to. Kromě toho, že zachraňuje lidi před padouchy, povedlo se 
mu už jednou změnit historii celého světa. Sám už ani neví, co je 
skutečné a co je následkem jeho činů… 

Horší ale je, že není sám, kdo má tyhle schopnosti, kdo je 
napojený na Zdroj rychlosti. Po celém Central City se objevují lidé 
stejně rychlí jako on. A Flash zjišťuje, že existuje zlo, před kterým 
se prostě nedá utéct. 

FlASh 2: RYChlOST TMY
Joshua Williamson, Davide Gainfelice

Nad Central City se sbírá bouře, která vyvrací to rčení o blesku, 
který nikdy neuhodí do jednoho místa dvakrát. Když se Barry 

začíná hroutit pod tlakem vzrůstající vlny zločinu, objevuje 
se nový běžec. Ale kde se vzal? A co je vlastně zač? 

299 kč
ČERVEN / 216 barevných stran

299 kč
ŘÍJEN

128 barevných stran



Zatímco spěchám se svými druhy 

k Africe, sáhnu kolem sebe myslí, 

abych získal nějakou stopu 

ohledně totožnosti 

a záměrů našeho 

záhadného 

nepřítele.

…se nepřátelé Země 

objevovali v nesčetných 

podobách…

Vrací se mi jenom 

dutá ozvěna. Začínám mít 

pocit, že s takovouto 

hrozbou jsme se dosud 

nesetkali.

Už od samotných 

začátků Ligy…
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formát 
252×344 

mm!

LETOS VYCHÁZÍ

lIGA SPRAVeDlNOSTI: 
SVOBODA 
A SPRAVeDlNOST
Paul Dini, Alex Ross
Legendární kreslíř Alex Ross 
v luxusní obří publikaci! Velký malíř 
si nic menšího nezaslouží!

Liga spravedlnosti je tu ve svém nejslavnějším 
složení… a musí čelit té největší hrozbě. 
Tentokrát přichází nepřítel z hlubokého 
vesmíru. Přichází v podobě viru, který 
ovládl svět a vyvolává strach a paniku. 
Zakrátko je i sama Liga v podezření. Jsou 
skutečně odpovědní za mimozemské 
nebezpečí? Dokáží se obhájit… a  zabránit 
tomu, aby se svět sám roztrhal na kusy?

449 kč (předběžná cena)

ČERVEN
96 barevných stran

SUPERHRDINSKÝ



Někteří z nich se objevují 

rychlostí světla, chrání nevinné 

a zneškodňují zločince.

Někteří z nich se objevují 

rychlostí světla, chrání nevinné 

a zneškodňují zločince.

JLA_s05_s96.indd   7

4.4.2018   22:49:25

…počínaje mimozemskými 
dobyvateli a mocí posedlými despoty…

…přes různé bizarní monstrozity…

…až po zločinecké protějšky našeho vlastního týmu.
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pocit, že s takovouto 
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nesetkali.

Už od samotných 

začátků Ligy…

JLA_s05_s96.indd   20

4.4.2018   22:50:04

LEGENDÁRNÍ KRESLÍŘ 
ALEX ROSS V LUXUSNÍ 

OBŘÍ PUBLIKACI!



ZBRUSU NOVÉ PŘÍBĚHY 
S POPULÁRNÍMI HRDINY

NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ S DVANÁCTÝM DOKTOREM

TRHLINY

REVOLUCE HRŮZYNICK ABADZIS • ELENA CASARANDE • ARIANNA FLOREAN

NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ S DESÁTÝM DOKTOREM

LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTA

DVANáCTý DR. whO: 
TeRORFORMACe
Robbie Morrison, Alice X Zhang, Dave Taylor
Na teraformované ledové planetě zjišťují Doktor a Clara, že se 
v zemském jádru právě probudilo monstrózní stvoření. Dokáží 
zastavit řádění živé hvězdy… když mají zároveň na krku svatbu 
století? A vzápětí je čeká Indie, staletí stará konspirace a snaha 
o vzkříšení jednoho z nejnebezpečnějších mimozemšťanů. A to 
všechno hned ve dvou časových rovinách!

DVANáCTý DR. whO: TRhlINY
Robbie Morrison, Blair Shedd, 
Brian Williamson
Doktor a Clara se vracejí do současnosti, ale skrz trhliny mezi 
vesmíry se dovnitř plíží nové nebezpečí. A Londýn nemá žádnou 
ochranu. Obětuje Doktor životy nevinných lidí, aby udržel multi-
vesmír v běhu?
A vzápětí vsadí ten svůj život v kasinu v Las Vegas – proti inter-
galaktické zločinecké organizaci!

DeSáTý DR. whO: 
ReVOluCe hRůzY

Nick Abadzis, Elena Casagrande
Po Donnině tragickém odchodu se desátý Doctor vykašlal 

na všechny společníky... aspoň dokud během útoku psy-
chických parazitů nepotkal Gabriellu Gonzalesovou. Čeká je 

posedlá veřejná prádelna, souboj s neviditelnými monstry 
na Den mrtvých, galaktické spiknutí v nejslavnější vesmírné 

umělecké galerii… a především stálá nebezpečí a zdrhání!

329 kč
BŘEZEN / 128 barevných stran

329 kč
ZÁŘÍ / 128 barevných stran

329 kč
ČERVEN

128 barevných stran



MODRá CRew 6 
DlOuhý jOhN SIlVeR 1–2
Xavier Dorison, Mathieu Lauffray
Kapitán Hastings zmizel kdesi v zemi Inků, kam vyrazil za obřím pokladem. 
Po vychladlé stopě se vydává jeho žena, toužící získat důkaz o jeho 
smrti, aby se mohla konečně znovu vdát. Bohužel, coby průvodce na tak 
nebezpečnou výpravu dokáže získat jednoho jediného muže. Neblaze 
proslulého piráta Johna Silvera…

249 kč
LEDEN / 112 barevných stran

MODRá CRew 7 
DlOuhý jOhN SIlVeR 3–4

Xavier Dorison, Mathieu Lauffray
John Silver konečně dorazil ke svému cíli… a s ním i zbytek těch, kterým 
se povedlo přežít. Ovšem hrůzy oceánu nejsou nic proti tomu, co je čeká 

v amazonské džungli. A co teprve, když se do hry zapojí zrádní domorodci, 
zlovolní bohové a nebezpečí skrývající se v hlubinách prastarých měst.

249 kč
DUBEN / 116 barevných stran

MODRá CRew 8 
ekhö, zRCADlOVý SVěT 5–6
Christophe Arleston, Alessandro Barbucci
Nové příběhy ze světa, který místo elektřiny pohání magie. Tentokrát se 
dostaneme do Říma, kde půjde o to největší tajemství tohohle fantasy vesmíru. 
A v druhém příběhu se vydáme na americký Jih, kde se bude řešit budoucnost 
popové hvězdy a jejích fanatických odpůrců. Ano, dojde i na krokodýly.

249 kč
ČERVENEC / 104 barevných stran

MODRá CRew 9 O tomto čísle rozhodnete vy! Stačí být předplatitelem 
a hlasovat na stránce www.modra.crew.cz!

Vyšlo 5 knih

LETOS VYCHÁZÍMODRÁ CREW
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MŒBIUS

V ŘADĚ

DOSUD VYŠLO:

Le Tendre/Loisel: VÝPRAVA ZA PTÁKEM ČASU

Jodorowsky/Moebius: INCAL

Haldeman/Marvano: VĚČNÁ VÁLKA

Mœbius: ARZACH

Díaz Canales/Guarnido: BLACKSAD

Mills/Langley/Power: SLÁINE: POKLADY BRITÁNIE

Jodorowsky/Manara: BORGIA

Jodorowsky/Giménez: KASTA METABARONŮ

Christin/Bilal: TEORIE ROZPADU

Serpieri: DRUUNA

Sente/Van Hamme/Rosiński: TEMNÝMI CESTAMI

Serpieri: DRUUNA 2

Jodorowsky/Bess: BÍLÝ LÁMA

Boucq: DOBRODRUŽSTVÍ JERONÝMA MOUCHEROTA

Jodorowsky/Janjetov: TECHNOKNĚŽÍ

TO NEJLEPŠÍ Z MŒBIA!

I KDYŽ JEAN GIRAUD ALIAS MŒBIUS STVOŘIL ZA ŽIVOT 

VELKÉ MNOŽSTVÍ ZÁSADNÍCH KOMIKSŮ, ASI NEJVÍC ZAZÁŘIL 

PRÁVĚ VE SVÝCH KRATŠÍCH ÚTVARECH. 

A TY NEJLEPŠÍ VÁM NABÍZÍME V TOMTO MOHUTNÉM SBORNÍKU, 

KTERÝ SHRNUJE JEHO TÉMĚŘ KOMPLETNÍ POVÍDKOVOU TVORBU. 

POZNÁTE TU MŒBIOVO DÍLO V CELÉ JEHO ŠÍŘI. 

NAJDETE TU JAK SCI-FI PŘÍBĚHY 

(VČETNĚ SLAVNÉHO DLOUHÉHO ZÍTŘKU, 

KTERÝ INSPIROVAL VIZUÁLNÍ PODOBU BLADE RUNNERA), 

TAK TEMNÉ HISTORKY Z NAŠÍ REALITY. 

NAJDETE TU HUMOR I HOROR, ABSURDNÍ DRAMATA 

I FILOZOFICKÉ POCITOVKY, 

KOMIKSY POSTAVENÉ NA DIALOZÍCH I ZCELA BEZE SLOV. 

HLAVNĚ TU ALE NAJDETE SPOUSTU FASCINUJÍCÍCH 

VESMÍRŮ A BYTOSTÍ.

Vstupte do fantazie tvůrce, který ovlivnil celý svět, 

včetně našeho Káji Saudka. 

Do nejslavnějších prací komiksové ikony – 

do knihy zachycující to nejzásadnější z jeho tvorby!

589 Kč

MŒBIUS
Legenda evropského i světového komiksu. Jean Giraud alias

Mœbius alias Gir se narodil v roce 1938 v Nogent-sur-Marne 

na předměstí Paříže. Po dvou letech na umělecké škole si zvolil 

dráhu profesionálního kreslíře komiksů. V osmnácti letech

debutoval komiksem Frank et Jérémie pro westernový magazín 

Far West. Po vojně vstoupil do ateliéru Josepha Gillaina 

(alias Jijé) a podílel se na westernové sérii Jerry Spring. 

    V roce 1963 s Jean-Michelem Charlierem přivedli na svět 

slavného westernového rebela Blueberryho. Tehdy také začal 

kreslit pro satirický časopis Hara Kiri několikastránkové sci-fi 

noirové komiksy pod pseudonymem Mœbius.

    Zlomem (nejen) v jeho životě se stalo založení novátorského 

časopisu Métal Hurlant. Právě zde vyšly první dvě epizody 

příhod detektiva Johna Difoola ve světě Incalu, které vznikly

na základě scénáře Alejandra Jodorowského.

  Mœbius spolupracoval i s komiksovou legendou Stanem Lee

na Silver Surferovi, napsal scénář pro mangu Icare a pro

Jeana Van Hamma nakreslil díl La Version irlandaise

(Irský příběh) do jeho slavné série XIII.  

    Tvořil ale i sám. Tak vznikl Arzach, tak jeho další 

slavná díla: Le Bandard fou (Šílený erektoman) či Le Garage

Hermétique de Jerry Cornélius (Hermetická garáž Jerryho

Cornélia). Ti jsou spolu s Arzachem jeho nejosobnějšími

a nejuctívanějšími díly. Hlavně těmi inspiroval celý svět,

včetně filmových tvůrců jako je Ridley Scott, Hayao Miyazaki

či Federico Fellini... a samozřejmě komiksových autorů,

mezi které se počítá i náš Kája Saudek.

    Mœbius se podílel na vzniku mnohých SF filmů i videoher 

a získal celou řadu prestižních komiksových ocenění. Od října 

2010 do března 2011 proběhla v Paříži rozsáhlá výstava 

jeho díla. 
    V 80. letech Giraud prodělal duševní přerod, vzdal se všech 

požitků, stal se vegetariánem a přestěhoval se na Tahiti a později 

do Los Angeles. Jeho díla z tohoto období jsou výrazně 

podbarvená mystikou.

    Mœbius zemřel 10. března roku 2012.
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DlOuhý zíTřek 
A DAlší PříBěhY
Mœbius
Sbírka těch nejslavnějších a nejlepších 
povídek od komiksového velikána! Najdete 
tu čtyři povídkové knihy obsahující 
všechny jeho legendární věci – včetně 
Dlouhého zítřka, povídky, která 
inspirovala vizuální styl Blade Runnera. 
Najdete tu Mœbiovu tvorbu v celé 
její pestrosti, v barvě i bez: sci-fi, 
satiru, horror, politické podobenství, 
erotiku, fantasy… prostě dokonalý 
profil díla jedné z největších 
komiksových osobností!

589/849 kč
DUBEN
220 barevných stran

SBÍRKA TĚCH NEJSLAVNĚJŠÍCH 
 A NEJLEPŠÍCH POVÍDEK OD 
KOMIKSOVÉHO VELIKÁNA!
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uáááááá!
!!

Proboha, 

co to je?

Co se tam 

děje? Jde to 

odtamtud, chci 

se podívat!

Počkej. Tam 

není nic zajímavýho. 

  Prováděj tam jenom takový 

   experimenty. Jsou to 

  laboratoře.

Jaký 

experimenty? 

Do háje, oni ho 

řežou na kusy! 

A on trpí!
ACHTH, 

ACHTH, AURGH!

Jasně, ale z
náš 

to... Všichni dělaj pokusy! 

Po něčem pátraj... Hledaj 

dokonalost. Zdá se, že mechanika 

nestačí. Jednou ze zásadních 

priorit je utrpení.

Ale vždyť je to hrozný, 

šílený! Proč, proboha proč? 

Takhle je zničej... Nemohli 

ještě posloužit?

Ne, jsou to jen 

zastaralí mechanoidi 

sestrojení k práci. První 

série. Tady nejsou k ničemu. 

A ani tam, odkud pocházejí. 

Takže se jich zbavili. 

Nevěděl jsem, že je 

jich ještě tolik.

aarghh…

aahh…
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8

Brr... Musím se 
zdejchnout! Tamhle 
ve stěně je díra, že by...?

Sakra, propast!
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PLANETA

KLON
ANIMA

PAOLO ELEUTERI SERPIERI

DRUUNA
3

Druuna3_titulka.indd   1

19.2.2018   15:20:26

LETOS VYCHÁZÍ MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU

DRuuNA 3: 
zAPOMeNuTá 
PlANeTA, klON, 
ANIMA
Paolo Serpieri
Po nekonečné pouti vesmírem se 
Druuna ocitá v ruinách kosmické lodi. 
A vzápětí se objeví podivné stvoření, 
aby ji odvedlo do hlubin země… 
A tím její problémy jenom začínají. 

Nádherná Druuna se vrací ve 
svých dalších erotických sci-fi 
dobrodružstvích. Najdete tu jak 
sedmý a osmý díl série, tak zatím 
zcela poslední, nultý příběh!

589/849 kč
ČERVEN
196 barevných stran

NÁDHERNÁ DRUUNA SE VRACÍ 
VE SVÝCH DALŠÍCH EROTICKÝCH 
SCI-FI DOBRODRUŽSTVÍCH!
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émissaire du 

Grand Elohim !

Sors-moi  

de là !
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Génial !  

nous les avons 

laissés derrière 

nous !

Ce n’est pas 

d’eux que tu 

dois avoir 

peur !

Regarde cette 

chose noire qui 

se répand sur le 

sommet du palais 

présidentiel !

Qu’est-ce 

que c’est ? 

Le Benthacodon. Un 

vampire électronique  

né des expériences 

technos…

Bio-anomalie 

localisée ! 

Programme 

d’attaque  

initié !

Désintégrez-les !

Ils nous ont 

découverts !

Je vais faire appel  

à la vitesse 

psycho-quartz !

26
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Je croyais que la surface 

de TefloHormigon était 
déserte, j’avais tort !

Je vois des convois,  

des tanks, des robots de 

combat, comme une guerre !

C’en est une ! à Cité-Puits, 

personne ne le sait encore :  

c’est une guerre qui se prépare !

Une guerre ? PaléoChrist, contre qui ?

Contre toi, contre moi…

… Contre toute vie organique !

PaléoChrist !

34
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POSleDNí INCAl
Alejandro Jodorowsky, 
José Ladronn, Mœbius
Detektiv třídy „R“, John Difool, se se svým 
věrným společníkem, betonovým rackem 
Deepem, opět nedobrovolně ocitá ve 
víru akce. Zase mu nezbude nic jiného 
než zachránit celý vesmír. Tentokrát 
před všepožírajícím kovovým virem.

Jodorowsky se po letech vrátil ke 
svému nejslavnějšímu dílu, které měl 
v plánu dokončit s tím, se kterým to 
celé rozpoutal – s Mœbiem. Ten ale 
bohužel po první knize zemřel, takže 
ho vystřídal mladší, ale neméně 
talentovaný výtvarník, José Ladronn. 

Součástí knihy je i původní 
verze prvního dílu – posledního 
Mœbiova komiksu!

549/849 kč
LISTOPAD
216 barevných stran

POSLEDNÍ

INCAL

jodorowsk y - ladrönn
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VYŠLO MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU

MISTROVSká DílA 
eVROPSkéhO kOMIkSu
Série, která je zasvěcená tomu nejlepšímu 
z evropské komiksové tvorby. Legendární 
tituly tu nejsou vydávány na pokračování, 
ale v mohutných knihách, které, pokud 
je to možné, nabízí kompletní příběh 
v jednom jediném svazku. Díky Mistrovským 
dílům už u nás byli představeni tvůrci 
jako Mœbius, Jodorowsky, Bilal, Serpieri, 
Manara, Loisel a mnozí další!

INCAl
Alejandro Jodorowsky, Mœbius

ARzACh
Mœbius

SláINe: POklADY BRITáNIe
Pat Mills, Greg Staples,  
Dermot Power, Clint Langley

VěČNá VálkA
Joe Haldeman, Marvano

VýPRAVA zA PTákeM ČASu
Serge Le Tendre, Régis Loisel

BlACkSAD
Juan Díaz Canales, Juanjo Guarnido

BORGIA
Alejandro Jodorowsky,  
Milo Manara

Incal je monument, který 
s neskutečnou výtvarnou 
nápaditostí zachycuje všechno 
od androidů až po zkázu světa, 
ale navíc přidává velikou porci 
poezie, humoru a mystiky.

Arzach je Moebiovo 
nejosobnější a nejslavnější 
dílo – fantastický komiks, který 
ovlivnil celý svět. Od Federika 
Felliniho, Ridleyho Scotta, Hajaa 
Mijazakiho až po našeho Káju 
Saudka.

Legendární irský hrdina Sláine 
bojuje za staré pořádky, za 
barbarství a zachování kontaktu 
s přírodou – se zlodějským 
trpaslíkem po boku a se 
sekerou Mozkohryz v ruce.

Válkou ve Vietnamu inspirovaný 
komiks mapuje život 
obyčejného vojáka zapojeného 
do vesmírného konfliktu, 
vojáka, který bojuje za svět, 
který se s každým jeho bojem 
mění a který už vlastně ani 
nepoznává.

K záchraně světa je třeba najít 
mýtického tvora. Kouzelnice 
Mara posílá dceru Pelissu za 
bývalým hrdinou, stárnoucím 
Bragonem, aby se ještě 
jednou vydal na cestu za 
dobrodružstvím.

Noirová série Blacksad je 
vytvořena v tom nejlepším 
duchu americké drsné školy. 
Oplývá geniální kresbou, jež 
veškeré vystupující postavy 
nahrazuje zvířaty, včetně jejich 
charakterů.

Řím už není svaté místo. Ovládl 
jej chaos, v němž není místo 
pro víru ani pro zákon. A tomuto 
zmatku vládne pevnou rukou 
rodina Borgiů, která nezná 
skrupule a ohledy.

689/949 kč
308 barevných stran

249/379 kč
56 barevných stran

549/789 kč
220 barevných stran

489/689 kč
168 barevných stran

549/789 kč
224 barevných stran

549/789 kč
224 barevných stran

549/789 kč
208 barevných stran



VYŠLOMISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU

DRuuNA
Paolo Eleuteri Serpieri

kASTA MeTABARONů
Alejandro Jodorowsky, Juan Giménez

TeMNýMI CeSTAMI
Yves Sente, Jean Van Hamme,
Grzegorz Rosiński

DOBRODRuŽSTVí 
jeRONýMA MOuCheROTA
Francois Boucq

DRuuNA 2
Paolo Eleuteri Serpieri

TeORIe ROzPADu
Pierre Christin, Enki Bilal

Bílý láMA
Alejandro Jodorowsky, Georges Bess

TeChNOkNěŽí
Alejandro Jodorowsky, Zoran Janjetov

Krásná Druuna se 
probojovává zničeným 
postkatastrofickým světem 
plným zrůd a mutantů, aby 
odhalila jeho tajemství... 
a dost často i sama sebe.

Kasta metabaronů přichází 
s postavami většími než vesmír, 
s mýtickými osudy, příběhy 
tragických lásek, velkých obětí, 
gigantických dobrodružství 
a monumentálních vesmírných 
soubojů.

V knize najdete dva příběhy, 
ve kterých slavný Grzegorz 
Rosiński stvoří dokonalou 
malbou ikonicky romantické 
světy, aby pak provedl jejich 
nelítostnou destrukci.

Boucq je pro všechny, kteří milují 
bizarní a hravé nápady a šílené 
světy. To nejlepší pro příznivce 
povídek Woodyho Allena, 
románů Phillipa K. Dicka a filmů 
Davida Lynche či Jima Hensona.

Zrůdy, mutanty, fantaskní 
dechberoucí světy, a především 
krásné ženy – to všechno najdete 
v druhém a ještě odvážnějším 
díle, v podání mistra evropského 
erotického komiksu, Paola 
Eleuteriho Serpieriho.

Dva legendární komiksy, 
ve kterých se mísí politika 
s thrillerem a melancholií. 
V jednom příběhu vyrazí 
skupina starců do posledního 
boje, a v druhém se sjíždí 
skupina komunistických 
papalášů s nevyřízenými účty.

Odpočítávají se poslední roky 
svobodného Tibetu. Se smrtí 
dalajlámy se začne krajem šířit 
zoufalství, krutost a korupce. 
A cesta k osvícení je lemována 
utrpením, nebezpečím a bolestí.

Návrat do světa metabaronů 
od legendárního Alejandra 
Jodorowského! Nevlastní syn 
nechvalně proslulého piráta 
chce stvořit videohru, která 
ovlivní všechny občany obří 
galaxie. Vydává se na cestu skrz 
vesmír… a až na vrchol moci.
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999/1599 kč
552 barevných stran
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SANDMAN 3: 
kRAjINA SNů

Neil Gaiman, Kelley Jones a další
Už třetí svazek úspěšné série Sandman 

v barvě! Kniha obsahuje čtyři příběhy 
vyprávějící mimo jiné o únosu Kalliopé, 

o netradičním sehrání Snu noci svatojánské 
a o tom, jaký byl svět v dobách, kdy 
byl člověk malý jako morče a kočky 

jej lovily jen tak pro zábavu... 

439 kč
(předběžná cena)

SRPEN / 160 barevných stran

SANDMAN
Vládce snů je jedním z nejlepších a nejslavnějších 
výtvorů legendárního Neila Gaimana (Nikdykde, 
Američtí bohové...). Příběhy se Sandmanem se 
pohybují na hraně mezi městskou fantasy a poetickým 
hororem. Přenášejí nás do světa, kde po ulicích chodí 
přízraky, kde se ve stínech ukrývají prastará božstva 
a kde masoví vrazi pořádají celostátní sjezdy.

Vyšlo 14 knih

NEJSLAVNĚJŠÍ GAIMANOVA 
SÉRIE JE ZPÁTKY!



Hvzdný prach

romance v íi kouzel

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

hVězDNý PRACh
Neil Gaiman, Charles Vess
Tristan Thorn vyráží za zeď, za kterou se nesmí, 
aby našel spadlou hvězdu... a najde přitom 
něco úplně jiného. Nádherně zpracovaná verze 
Gaimanova románu Hvězdný prach – úžasně 
ilustrovaná slavným komiksovým tvůrcem 
Charlesem Vessem! Není třeba ani nijak 
komentovat, podívejte se na obrázky sami.

599 kč (předběžná cena)

ČERVEN
224 barevných stran
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N e i l  G a i m a N

JohN BoltoN   Scott hamptoN

 charleS VeSS   paul JohNSoN

AMeRIČTí BOhOVé: STíNY
Neil Gaiman, Scott Hampton,  
P. Craig Russell, Glenn Fabry
Stína Moona právě pustili z vězení – jen proto, aby zjistil, že je 
jeho žena mrtvá. Bez práce a bez budoucnosti přijímá nabídku 
záhadného pana Středy, jenž si ho najme jako svého ochránce, 
a pomalu ho vtahuje do smrtícího nadpřirozeného světa. Stín se 
ocitá uprostřed války mezi novými a starými bohy.

Legendární kniha Neila Gaimana inspirovala nejen úspěšný 
televizní seriál, ale i luxusní komiksovou řadu!

699 kč (předběžná cena)

ČERVEN / 264 barevných stran
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VYŠLO

kNIhY MAGIe
Neil Gaiman, John Bolton,  
Scott Hampton, Charles Vess, Paul Johnson
Ještě před Harrym Potterem tu byl jiný brýlatý kouzelník. 
Timothy Hunter. Měl se stát nejmocnějším mágem 
světa, ale nikdo netuší, na jaké straně bude stát...

Neil Gaiman se pro tuto knihu spojil se čtyřmi úžasnými kreslíři 
– Johnem Boltonem, Scottem Hamptonem, Charlesem Vessem 
a Paulem Johnsonem – z nichž každý nakreslil jednu část příběhu.

NIkDYkDe
Neil Gaiman, Mike Carey, Glenn Fabry

Richard Mayhew je nudný londýnský úředníček. Nejadrenalinovější 
věc v jeho životě představuje sbírka kýčovitých trollů, kterými 
si zkrášlil pracovní stůl. Když ale doprovází svou přítelkyni na 

důležitou pracovní schůzku, vypadne ze zdi zraněná dívka. Richard 
udělá chybu a pomůže jí. Druhý den si ho lidé na ulici nevšímají, 

kreditka nefunguje a jeho byt je na prodej. Jako by Richard 
nikdy neexistoval. Dívka jménem Dvířka sloužila jako klíč do 

tajemného Podlondýna a Richard dveře nevědomky otevřel… 

699 kč
208 stran

679 kč
224 stran



PluTONA
Jeff Lemire, Emi Lenox
Poeticky temný příběh ve stylu Stephena Kinga či Stranger Things.

Pět dětí objeví v lese tělo legendární superhrdinky Plutony. Tenhle 
objev je vyšle na temnou cestu, která hrozí, že zničí jak jejich 
přátelství, tak jejich životy.

399 kč
ÚNOR
152 barevných stran

JEDNA Z NEJLEPŠÍCH 
KOMIKSOVÝCH KNIH 

ROKU 2016!

LETOS VYCHÁZÍKOMIKSY PRO DOSPĚLÉ



DÍL DVACÁTÝ PÁTˇÝ

NENÍ CESTY ZPĚT

ROBERT KIRKMAN CHARLIE ADLARD STEFANO GAUDIANO CLIFF RATHBURNHORROR

Kolik hodin
        má den,
                 když jich půlku nestrávíte 
    zíráním na televizi?

Kdy naposled 
           kdokoli z nás

       DOOPRAVDY 
         pracoval, aby získal něco, co chtěl?

Jak je to už dlouho, 
     co kdokoli z nás doopravdy 

         POTŘEBOVAL
                             něco, co CHTĚL?

Šeptači se 
dopustili 
hrůzného 
válečného 
aktu a zdrcený 
Rick se musí 
rozhodnout, 
jak na něj 
odpovědět.

Svět, který jsme znali, je pryč. 

      Svět komerce a uspokojování zbytečných potřeb byl nahrazen
světem přežití a zodpovědnosti. 

                Epidemie apokalyptického rozsahu zachvátila celé lidstvo
a přinutila mrtvé povstat a požírat živé. 

   Společnost se rozpadla během několika měsíců. 
           Žádná vláda,
                                žádné supermarkety,
           žádná pošta,
                         žádná kabelovka.
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  ale jakou cestu zvolit, když se o jeho schopnosti vést

                začíná pochybovat?

ISBN: 978-80-7449-560-1

Komunita, kterou celé ty 
roky budoval, potřebuje 

vykročit novým směrem... 

www.skybound.com

www.thewalkingdead.com

WD25_obalka_hrbet9mm.indd   1 18. 3. 2018   13:30:39

ŽIVí MRTVí 24: 
ŽIVOT A SMRT

ŽIVí MRTVí 26:  
VOláNí DO zBRANě

ŽIVí MRTVí 25:  
NeNí CeSTY zPěT

ŽIVí MRTVí 27: 
VálkA šePTAČů

Vrací se Michonne! V pravý čas, 
Šeptači se ukazují jako silnější 
ohrožení, než se mohlo zdát. 
Jak moc jsou nebezpeční pro 
komunitu? Carl se rozhodne 
riskovat svůj život a zjistit to.

Rick Grimes byl zrazený svou 
vlastní skupinou, a teď mu 
nezbývá než se smířit s novou 
situací. Naštěstí nebude mít 
moc času plakat nad roz-
litým mlékem. Musí vést 
jednotku proti Šeptačům.

Šeptači udeřili a brutálním úto-
kem vyhlásili Rickově komunitě 
válku. Je třeba vyrazit do boje… 
jenže ten největší nepřítel se 
skrývá uvnitř. Rickovo posta-
vení se začíná hroutit a s ním 
i všechno, co kdy vytvořil.

Už je to tady. Vojska se střetáva-
jí… válka právě vypukla. Povedlo 
se Rickovi zničit všechno, co 
předtím vybudoval? Nebo opět 
zvítězí? Jedno je jisté... za tohle 
bude muset pořádně zaplatit.

299 kč
ÚNOR
136 černobílých stran

299 kč
SRPEN
136 černobílých stran

299 kč
KVĚTEN
136 černobílých stran

299 kč
LISTOPAD
136 černobílých stran

a tak dál…

ŽIVí MRTVí
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?

NOVÉ DÍLY LEGENDÁRNÍ 
POSTKATASTROFICKÉ 
SÉRIE, KTERÁ INSPIROVALA 
I TELEVIZNÍ SERIÁL!

Vyšlo 23 knihy z 27+

LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ



OBÁLKU 

PŘIPRAVUJEME

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 (Carrie, Osvícení, To, Svědectví, Nezbytné věci). Komiksová verze 
téhle knihy není jen úchvatným přepisem Kingovy slavné ságy, ale především doplňuje 
věci, které sám autor jen naznačil. V dokonalé kresbě Jae Leeho a dalších!

TeMNá VěŽ 5:  
BITVA NA kOPCI jeRIChO
Stephen King, Peter David, Jae Lee
Roland Deschain a jeho ka-tet jsou na útěku. Za nimi zůstala 
jen zkáza a trosky jejich milovaného města Gileadu! A 
nepadnul jen Gilead – s ním se hroutí i sloupy reality. Šest 
sloupů držících pohromadě samotnou existenci se začíná drolit.

Tohle nedopadne dobře.

TeMNá VěŽ – PISTOlNík 1:  
POuť zAČíNá
Stephen King, Peter David, Sean Phillips
Od bitvy na kopci Jericho uplynulo dvanáct let. Odboj 
proti Johnu Farsonovi je už jen vzdálenou minulostí. 
Všichni, kdo stáli při Rolandovi Deschainovi, jsou mrtví... 
ale sám Roland přežil. A teď kráčí pouští a pronásleduje 
přízračného Muže v černém, na cestě k Temné věži!

349 kč
KVĚTEN
144 barevných stran

349 kč
PROSINEC
136 barevných stran

NOVÁ KAPITOLA 
SLAVNÉ SÁGY!

Vyšly 4 knihy

KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ LETOS VYCHÁZÍ



Bill Willingham ® Matthew Sturges

Mark Buckingham ® Tony Akins ® Russ Braun

Andrew Pepoy ® José Marzán, Jr.

MYTY_13_OBALKA_KATALOG.indd   1

14.2.2018   0:05:49

Bill WillinghamMark BuckinghamSteve LeialohaDavid Lapham
Jim Fern
Andrew PepoyCraig Hamilton

Bill WillinghamMark BuckinghamSteve LeialohaDavid Lapham
Jim Fern
Andrew PepoyCraig Hamilton

MYTY_14_OBALKA_KATALOG.indd   1

15.2.2018   2:47:25

a tak dál…

MýTY
V New Yorku existují čtvrti obsazené 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 inkognito mezi 
normálními lidmi, vyhnány mocným Nepřítelem, a mají velmi nepohádkové problémy.

MýTY 13:  
Velký MYTICký CROSSOVeR
Bill Willingham, Matthew Sturges,  
Mark Buckingham
Než dojde na další zlomové události, odpočiňme si 
u monumentálního crossoveru, ve kterém se vrací neblaze 
proslulý podrazák Jack. Seznámíme se tu s vesmírem 
literárních postav ovládaných Vypravěčem, který může 
Mýty zničit jediným škrtnutím pera. Jack musí opustit svou 
vlastní řadu a varovat ostatní pohádkové bytosti… přičemž 
jsou mu v patách nebezpečné (a sexy) Knihovnice!

MýTY 14: ČARODějNICe
Bill Willingham, Mark Buckingham

Čarodějnice vládnou světu. Nebo alespoň Mýtovu. 
Zatímco nebezpečná Baba Jaga plánuje v podzemí svůj 

další krok, Frau Totenkinder a čarodějky z Farmy se 
připravují k odvetě proti panu Temnému. Musí riskovat 

všechno, aby zachránily to, co z Mýtova ještě zbylo.

599 kč
KVĚTEN / 224 barevných stran

489 kč
(předběžná cena)

ŘÍJEN / 192 barevných stran

Vyšlo 12 knih z 21

LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ



a tak dál…

BLÍŽÍ SE FINÁLE!

SkAlPY
Zapomeňte na ušlechtilé divochy. V indiánské rezervaci vládnou drogy, 
alkohol a šéf podsvětí Lincoln Rudá vrána. Do jeho služeb právě 
vstupuje Dashiell „Dash“ Zlý kůň, ozbrojený pouze párem nunčaků, 
divokou náturou a (nejméně) jedním temným tajemstvím. 

ABYS BYL SPASEN, MUSÍŠ HŘEŠIT

„Občas se o osudu člověkarozhodne v jediném okamžiku.“Pro šerifa, který za frajerskou fasádou neukrývá nic než prázdnotu, to znamená, 

že se musí stát mužem, jakým celý život předstíral, že je.Pro zahořklého agenta FBI, který má na rukou krev, to znamená, že musí 

riskovat smrt v ohnivém pekle palby a spršce střel.Pro poctivého policistu, který narazil na vraždu a šílenství, to znamená, že se 

musí rozhodnout pouze podle svého instinktu – i když ví, že ho to může zabít.
Pro mladého muže, který je sice zjizvený, ale stále nedotčený, to znamená, 

že zjistí, jestli si zvládne uchovat v srdci dobro – i když je to srdce zlomené.
Pro tajemného vraha, který je napůl šamanem a napůl šílencem, to znamená, 

že se bude muset rozhodnout, jestli se přizná ke svému zločinu – a to přímo 

svému popravčímu.
A pro tajného agenta, který už dávno neví, na čí straně vlastně je, to znamená, 

že si bude muset vybrat, jestli jistému člověku ušetří život... a nebo mu ho vezme.

Oceněný tvůrčí tým Jasona Aarona a R. M. Guéry, společně s hostujícími Jasonem LaTourem a Davidem Furnóem, uvádí SKALPY: ABYS BYL SPASEN, MUSÍŠ HŘEŠIT – další napínavou kapitolu své noirové ságy z prostředí původních Američanů, která se tentokrát noří ještě hlouběji do tajemství ukrývajících se v temném srdci příběhu. Obsahuje SKALPY č. 43–49.
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„Doslova mě to přimrazilo na místě a donutilo říct ,páni’.“ - IGN

Určeno pro dospělé čtenáře

Cena: ??? Kč
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SkAlPY 8: ABYS BYl 
SPASeN, MuSíš hřešIT

Jason Aaron, R. M. Guéra
Je tu návrat do indiánského pekla a s ním nová 

várka problémů. Rudá vrána čelí nebezpečné 
výzvě ze strany indiánských náčelníků, Dash jde po 
vrahovi své matky a jediný čestný polda v rezervaci, 

Volný pád, se ocitá v neobvyklém zajetí.

SkAlPY 9: zATNOuT PěSTI
Jason Aaron, R. M. Guéra

Rudá vrána ztrácí svou pozici a v rezervaci vypuká válka. 
Nikdo si není jistý místem... ani životem. A Dash Zlý kůň čelí 
svému nejdrsnějšímu a nejnebezpečnějšímu protivníkovi...

439 kč
KVĚTEN

156 barevných stran

399 kč
(předběžná cena)

LISTOPAD / 144 barevných stran

Vyšlo 7 knih z 10

KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ LETOS VYCHÁZÍ



MezI řáDkY 6:  
TOMMY TAYlOR A VálkA SlOV
Mike Carey, Peter Gross
Začíná válka. Válka mezi Tomem Taylorem a tajnou 
skupinou, která se snaží pomocí literatury ovládnout 
svět. Aby měl Tom šanci, potřebuje každé kouzlo, 
které kdy prošlo stránkami knih... Ale i literární magie 
skrývá svá nebezpečí. A navíc, pokud má své soupeře 
porazit, musí proniknout až do jejich temné historie. 

MezI řáDkY 7: RáNA
Mike Carey, Peter Gross

Rok po tragédiích způsobených Válkou slov, se začíná 
Tom Taylor znovu dávat dohromady. Osvobozený svět, jak 
skutečný, tak literární, se propadá do chaosu a následky 

jsou nedozírné. Mizí lidé a nějak je do toho zapletená 
Tommyho církev, duchové, upíři a jednorožci. Zvládne 

Tom vyřešit záhadu, než se veškeré světy zhroutí?

599 kč
DUBEN
240 barevných stran

399 kč
(předběžná cena)

ZÁŘÍ / 144 barevných stran

PO TÉHLE KNIZE 
 UŽ NEZŮSTANE NIC 

SKRYTO „MEZI ŘÁDKY“.

MezI řáDkY
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 jedna z nejúspěšnějších 
komiksových sérií. Je to velký a smělý epos o slovech, světech a tenké dělicí čáře mezi 
nimi. O tom, že kdo ovládá spisovatele, ovládá svět. Je to strhující městská fantasy ze 
světa literatury.

Vyšlo 5 knih z 11

LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ



Eisnerova 
cena!

PO TÉHLE KNIZE 
 UŽ NEZŮSTANE NIC 

SKRYTO „MEZI ŘÁDKY“. uMBRellA ACADeMY 1: 
APOkAlYPTICká SuITA

Gerard Way, Gabriel Bá
Během nevysvětlitelné události se narodí čtyřicet 

sedm děti s nadpřirozenými schopnostmi – 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 Academy, 
disfunkční rodinou superhrdinů. Ovšem o deset 

let později je všechno jinak. Hargreeves je mrtvý, 
tým rozpadlý... a svět opět v ohrožení. 

Slavný komiks od leadera skupiny My Chemical Romance 
Gerarda Waye, podle kterého se právě natáčí televizní seriál. 

uMBRellA ACADeMY 2:  
DAllAS
Gerard Way, Gabriel Bá
Poté, co zlikvidovali hrozbu ze svých vlastních řad a zabránili 
konci světa, přichází čas vyrovnat se s tragédiemi. 
Nikdo na tom není nejlépe a do toho se světem valí 
nevysvětlitelná série masakrů spáchaná zabijáky 
v legračních maskách. Všechno to vede k jejich vrcholné 
akci – atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho!

569 kč
BŘEZEN / 184 barevných stran

569 kč
SRPEN / 184 barevných stran

LETOS VYCHÁZÍKOMIKSY PRO DOSPĚLÉ



formát 
220×310 

mm!

SNěNí
Terry Dodson, D.P. Filippi
Coralína Doucetová přijíždí na panství 
spravované poněkud excentrickým 
lordem, aby přijala funkci guvernantky. 
Ale rychle zjišťuje, že nic není takové, 
jak se zdá, že se pod idylickým 
povrchem skrývá něco temného.

Ovšem skutečnost se ani zdaleka nevyrovná 
snům, které ji začínají v noci navštěvovat.

Lehce erotický viktoriánský příběh 
kreslený slavným Terrym Dodsonem.

469 kč
KVĚTEN 
128 barevných stran

LETOS VYCHÁZÍ

VYŠLO

KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ
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DE L’ INVISIBLE
TOME 1

Qui n’a jamais rêvé d’être invisible ?

Pouvoir tout faire, tout voir, sans être vu ?

Jouir de la sulfureuse connaissance

des pulsions secrètes de chacun ?

Sans autre trace qu’une fugace effl uve de caramel…

AVEC CE CHEF-D’ŒUVRE INÉGALÉ,

MANARA RÉINVENTE L’ÉROTISME 

ET ENIVRE NOS SENS.
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DE L’ INVISIBLE
TOME 2

73.3565.6

ISBN 978-2-7234-7285-2

CODE PRIX DR30

501 PARFUM INVISIBLE T01.indd   1
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VůNě NeVIDITelNéhO
Milo Manara
Který z mužů nechtěl mít v pubertě schopnost být neviditelný? 
Aby se dostal do dámských sprch a jiných fascinujících lokací? 
Pokud do této skupiny patříte, je tenhle komiks přesně pro 
vás. Geniální profesor vynalezl speciální mast, kterou se stačí 
potřít, a stanete se neviditelným. Díky tomuhle preparátu 
si může dělat s dívkami co chce… kdykoliv a kdekoliv.

V knize najdete oba díly tohoto slavného příběhu od mistra 
evropského (a hlavně erotického) komiksu, Mila Manary!

399 kč
(předběžná cena)

ŘÍJEN
108 barevných stran

LETOS VYCHÁZÍEROTICKÉ KOMIKSY

klIk
Milo Manara
Seznamte se s Claudií, frigidní bohatou mrchou. 
Stačí ale malý implantát na správné místo a dálkové 
ovládání a vypuknou vášně. Kdekoliv a kdykoliv!

Aktualizované barevné vydání kompletní erotické 
klasiky od mistra erotiky Mila Manary!

849 kč
236 barevných stran

VYŠLO

LEGENDA EROTICKÉHO 
KOMIKSU SE VRACÍ!



SVůDNé SChůzkY
různí autoři
Nejslavnější francouzští a evropští tvůrci se 
sešli, aby přispěli do série erotických sborníků. 
Každý je věnovaný jednomu prostředí a 
tématu (začínáme cestováním a oblečením) 
a přináší sérii šesti až osmistránkových 
příběhů od autorů jako je Enki Bilal, Guy Vidal, 
Altuna, Gibrat, Varenne či Jean-Claude Forest! 
Připravte se na sto padesát stránek skvělých 
kreslířů, krásných žen a sexy příběhů!

549 kč
ČERVEN
152 barevných a černobílých stran

LETOS VYCHÁZÍ EROTICKÉ KOMIKSY



VYŠLOKOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

elekTRA: ATeNTáT
Frank Miller, Bill Sienkiewicz
Zrod mytické Daredevilovy milenky, krásné a smrtící Elektry, 
v podání dvou komiksových mistrů, pánů Franka Millera 
a Billa Sienkiewicze. A je to právě kresba Billa Sienkiewicze, 
která dělá z téhle knihy kult. Kresba, která se zcela podřizuje 
vyšinutému mozku hlavní hrdinky a pohybuje se od hyper- 
realistických maleb až po úderné zjednodušené črty. Sienkiewicz 
je jedna z největších legend amerického komiksu, takže bylo na 
čase, abychom si ho taky pořádně představili!

ČeRNá ORChIDej
Neil Gaiman, Dave McKean
Před tím, než stvořil Sandmana, napsal Neil 
Gaiman příběh Černé orchideje. Druhořadé 
superhrdinky, která se postaví zlu a... umře.

Poté, co je Susan Lindenová alias Černá orchidej brutálně 
zavražděna, zrodí se znova, jako hybrid rostliny a člověka. 
Už není tou, kterou bývala. Ale kým vlastně je? Na cestě 
za tajemstvím vlastní lidskosti (a pomstou) musí rozmotat 
pavučiny lží a tajemství. Začíná na chladných ulicích 
velkoměst a končí v srdci amazonského deštného pralesa.

889 kč
264 barevných stran

599 kč
180 barevných stran



Vyšlo 11 knih z 11

Vyšlo 6 knih

luCIFeR
Mike Carey, Peter Gross
Mike Carey vzal vedlejší postavu, která se mihla v kultovním Sandmanovi, a udělal z ní 
hrdinu své vlastní série. I když je slovo „hrdina“ možná trochu přehnané. Spíše bychom 
ho mohli označit za charismatického antihrdinu. Postavu, která není vyloženě zlá, ale jde 
za svým cílem bez ohledu na všechno ostatní. Postavu, která chce za každou cenu zůstat 
svobodná a nezávislá. Ať to stojí, co to stojí. 

Lucifer je dospělá a vyzrálá temná fantasy, která patří 
mezi to nejlepší, co u nás z komiksů vyšlo.

hellBlAzeR
Brian Azzarello, Garth Ennis, Marcelo Fruisin,  
Richard Corben, John Higgins
Hellblazer jsou výborně napsané hororové příběhy zasazené do současného světa. Příběhy 
plné temnoty, lidského i nelidského zla… s cynickým hrdinou Johnem Constantinem, jehož 
nejpoužívanějšími kouzelnickými pomůckami jsou cigarety a alkohol, nejspektakulárnějším 
trikem masivní sebeiluze a největším nepřítelem je on sám.

KOMIKSY PRO DOSPĚLÉVYŠLO

449/589 Kč, 144–224 stran

349 Kč, 120–168 stran

Vyšly 3 knihy



SOuDCe DReDD
John Wagner a další
Chtěli jste to, tak to máte! Soudce Dredd 
se konečně vrací, aby zatočil se zločinci 
(a občas i nevinnými lidmi) v Mega-City 1 
a okolí! Slavné staré příběhy v podání 
komiksových ikon! Poprvé se objeví 
nejen telepatka soudkyně Andersonová, 
ale i monstrum, které považuje za 
zločin jakýkoliv život – soudce Smrt!

KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

399–449 Kč, 
136–208 stran

389/349 kč
334/240 černobílých stran

VYŠLO

LETOS VYCHÁZÍ

kICk-ASS: Nářez 3
Mark Millar, John Romita jr.

Zabijačka je ve vězení, a tudíž je na 
Nářezovi, aby vedl superhrdinský tým 

Věčná spravedlnost. Nebude to mít lehké. 
Hrdinové byli postaveni mimo zákon 

a Nářez musí čelit nejen hrozivým novým 
protivníkům, ale i policii. Zatím absolvuje 

Zuřivec výcvik u šéfa podsvětí… a brzo 
už nebude nikdo ve městě v bezpečí.

499 kč
(předběžná cena)

ČERVEN
232 barevných stran

VELKÉ FINÁLE 
SLAVNÉ SÉRIE!

Vyšly 3 knihy



PlANeTA NIPPON
Anna Křivánková,  
Antonín Tesař, Karel Veselý
Planeta Nippon je publikace, na kterou 
čekali všichni fanoušci japonské popkultury 
– od čtenářů mangy přes diváky anime až 
po hráče japonských počítačových her.

Jedenáct kapitol s bohatým obrázkovým 
doprovodem skládá mozaiku vývoje mangy 
pro různé čtenářské segmenty, zabývá se 
fanouškovskou komunitou otaku, fenoménem 
roztomilosti (kawaii) nebo erotikou 
a pornografií. Autoři dále zkoumají, jak se 
v popkultuře odráží vztah Japonců k přírodě, 
jejich láska k robotům, nacionalismus či 
homosexualita. Planeta Nippon je určená 
všem, kteří se chtějí dozvědět něco o širším 
kontextu a historii svého koníčku.

zeRO
Aleš Kot, různí kreslíři
„Zero je Bond pro tohle století.“

Zero je akční špionážní drama rozložené do uzavřených epizod, které dohromady tvoří 
příběh agenta jménem Edward Zero, člověka, který byl od dětství formovaný do podoby 
všeho schopného robota. Bylo mu přislíbeno, že jednou zachrání svět, ovšem zdá se, že 
se mu podařil pravý opak. To si ale jen můžeme domýšlet z jeho vyprávění o zlomových 
momentech jeho života. Ale můžeme mu věřit, když to všechno vypráví člověku, který mu 
míří pistolí na hlavu? 

Válka, násilí, traumata, to všechno se prolíná v stále překvapujícím 
příběhu, u kterého každý sešit kreslil jiný fascinující výtvarník.

KOMIKSY PRO DOSPĚLÉVYŠLO

Vyšly 4 knihy ze 4

369 kč
136–160 stran

399 kč
312 stran + 32 stran barevných příloh



POTulNý RYTíř
George R. R. Martin, Ben Avery,  
Mike S. Miller, Mike Crowell
Napínavý příběh z pera George R. R. Martina. Před událostmi 
legendární knižní série vyráží na cestu krutým světem 
Západozemí mladý rytíř Duncan. Při svém putování se zaplétá 
do politických intrik a machinací... nebo je prostě jen ve špatný 
okamžik na špatném místě a má až moc ideálů.

PříSeŽNý MeČ
George R. R. Martin, Ben Avery,  
Mike S. Miller, Mike Crowell
I v tomto komiksovém dobrodružství, které bude 
pro příznivce Hry o trůny sice povědomé, ale přesto 
úplně nové, se budou rytíř Duncan a jeho panoš Egg 
prodírat nelítostným světem Západozemí. Tentokrát se 
dostávají přímo do středu starého konfliktu, ve kterém 
jde sice jen o vodu, ale stejně teče především krev. 

389 kč
176 barevných stran

389 kč
176 barevných stran

VYŠLOKOMIKSY PRO DOSPĚLÉ



NáVNADA
Chuck Palahniuk
Crew nabízí sci-fi, fantasy, komedie i horory… zbývá nám už jen 
jedno jediné: omalovánky! Ano, Chuck Palahniuk spolu se slavnými 
komiksovými výtvarníky stvořil parádní knihu omalovánek... nebo, 
pokud byste si nechtěli kreslit, tak skvělých, šílených a bohatě 
ilustrovaných povídek. Tyhle omalovánky rozhodně nejsou pro 
malé děti! (A nejsou ani pro dospělé se slabým žaludkem.)

MuŽI hNěVu
Jason Aaron, Ron Garney

Samostatná komiksová kniha z pera jednoho z nejúspěšnějších 
autorů současnosti, Jasona Aarona (Skalpy). Rodina Rathů 

má násilí v genech – a Ira Rath je toho přímo ukázkový 
příklad. Vyrostl z něj krutý a nelítostný zabiják, který se 

nezastaví před ničím, je to ten nejbrutálnější chlap, který se 
kdy procházel po pláních Alabamy. Jenže teď dostal zakázku, 

kterou může nadobro zpečetit osud svého proklatého rodu.

Nikdo nepíše líp drsné antihrdiny z jižanských 
zapadákovů než Jason Aaron. Na to vemte jed.

kluB RVáČů 2: 
GAMBIT POklIDu
Chuck Palahniuk, Cameron Stewart
Je deset let po událostech z kultovního Klubu rváčů. Tyler Durden 
je mrtvý. Zůstal jen vypravěč původní knihy, který se uzdravil, oženil 
s Marlou, má syna, bezvýznamnou práci, a polyká prášky, aby to 
takhle zůstalo. Jenže Marla má jiné představy o perfektním manželství 
a úžasném sexu. A tak začne prášky nahrazovat neškodným placebem. 
A Tyler Durden se začne opět probouzet k životu.

Sám Chuck Palahniuk, autor kultovní knihy, sedl a napsal druhý díl – 
a to pouze v komiksové podobě! Je to pokračování, ve které jste se ani 
neodvážili doufat – a vezme vás ještě dál, než byste si přáli. 

369 kč
152 stran

349 kč
136 barevných stran

799 kč
280 barevných stran

KOMIKSY PRO DOSPĚLÉVYŠLO



VYŠLOKOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

FAx ze SARAjeVA:  
PříBěh O PřeŽITí

Joe Kubert
Legendární komiks ze zatím poslední evropské války. Píše se rok 

1992 a z okupovaného Sarajeva posílá vydavatel Ervin Rustemagič 
faxové zprávy svým komiksovým přátelům a kolegům po celém 

světě... včetně svého klienta Joea Kuberta. Posílá zprávy z bojiště 
a žádá o pomoc při záchraně své rodiny. Tyto faxy se později staly 

základem intenzivního příběhu přežívání obyčejného člověka ve 
válečné zóně – v podání neoddiskutovatelné komiksové legendy!

PARkeR: lOVeC
Richard Stark, Darwyn Cooke
Legendární kniha Richarda Starka – alias Donalda Westlakea 
– v komiksovém zpracování cenami ověnčeného Darwyna 
Cooka. Klasika moderní kriminálky (několikrát zfilmovaná, 
naposledy s Melem Gibsonem v hlavní roli), příběh pomsty 
s nelítostným zločineckým profesionálem známým pouze 
jako Parker, v nádherném stylovém provedení.

47 RóNINů
Mike Richardson, Stan Sakai
Stan Sakai nekreslí jen komiks Usagi Yojimbo. A nekreslí jen 
zvířata. V této knize se chopil nejslavnější japonské legendy 
a převedl ji do úžasné komiksové podoby! Příběh tragédie, pomsty 
a nepředstavitelných obětí je příběhem Japonska v kostce.

479 kč
144 barevných stran

479 kč
152 barevných stran

499 kč
208 barevných stran
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Kniha Dilbertových příběhů od Scotta Adamse

Přineste mi
hlavu poslíčka
Willyho!
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Kniha Dilbertových příběhů od Scotta Adamse

Na to, abyste 
přežili, nemáte 
dost pod čepicí
Uhni, Arnolde, přichází Dilbert. Má bicáky naběhlé od klikání myší,

vyplňování nesmyslných formulářů a zvedání hrnku s kafem.
Momentálně se vrací v už páté knize plné nelítostného humoru,

který je tak absurdní, až je ze života. Budete svědky souboje inženýrů,
vstoupíte do Dogbertovy školy pro technologické imbecily,

zjistíte, že v kyberprostoru nejsou zapotřebí kalhoty
i jak vypadá rande s telepatickým siamským dvojčetem. 

Prostě je tu další díl jedné z nejlegračnějších stripových knih vesmíru.

Cena 199 Kč9 788074 492396

ISBN 978-80-7449-239-6

www.dilbert.com
www.crew.cz
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lIBeRTY MeADOwS: Ráj
Frank Cho
Liberty Meadows vám přináší humoristické příběhy z trochu zvláštní 
zvířecí kliniky, ve které najdete hypochondrickou žábu, obsedantního 
mývala, záludného sumce jménem Khan, psychopatickou krávu i bary 
vymetající prase. I když je komiks plný zvířátek, tak série není vyloženě 
dětská. Humor tu je poměrně absurdní, ulítlý, šílený… a samozřejmě 
hlavně legrační. Navíc autor série, Frank Cho, patří k těm vzácným 
tvůrcům humoristických stripů, kteří mají nejen smysl pro humor, ale 
umí i skvěle kreslit. Zvláště ženy.

249 kč
144 barevných stran

199 kč
128 stran

DIlBeRT
Scott Adams
Dilbert je komiks moderní doby. Je to typický příběh introvertního inženýra a jeho 
megalomaniakálního psa, plný duchaplných postřehů (sarkasmů), vřelého přátelství (mezi 
člověkem a počítačem), vznešených ambicí (bludů o slávě) a smíchu rozechvívajícího celé 
břicho (snadno zaměnitelného se zažívacími obtížemi).

Vyšlo 5 knih



Vyšlo 5 knih



VÁŠ NOVÝ VIDEO PRŮVODCE
SVĚTEM KOMIKSU

NOVINKY 
KOMIKSY
MANGA
ANIME

FIGURKY
COSPLAY

DOPORUČENÍ
ŽEBŘÍČKY
A DALŠÍ

www.komiksar.cz

KOMIKSOVÝ MAGAZÍN



NEVÁHEJTE!
PŘEDOBJEDNEJTE SI MODROU CREW! 
• Získáte nejen 20% slevu a poštovné

zdarma, ale navíc právo rozhodovat 
o dalších vydávaných komiksech!

• VY můžete dostat na český
trh komiksové legendy!

• VY můžete stát u zrodu
nových kultů!

• VY rozhodnete!

Především na www.obchod.crew.cz. Zde vám pošleme kód, se kterým se můžete přihlásit na 
stránku www.modra.crew.cz a rovnou poslat svůj hlas.
Ale je možné si předplatné objednat i přes fi rmu Send – www.send.cz, nebo v prodejnách Komik-
sového ráje (www.komiksovyraj.cz). Pokud si to objednáte přes Send, pošleme vám během týdne mail 
se zprávou. A pokud v knihkupectvích, předají vám kupón s přístupovým kódem!

Kde je možné si předplatné pořídit?

Předplaťte si Modrou Crew
a na www.modra.crew.cz 
můžete hlasovat!

Všechny cesty vedou 
k Modré Crwi!
Staňte se členy 
naší redakce!



Adresa vašeho oblíbeného komiksového obchodu:

Nejaktuálnější informace  
o našich titulech najdete na adrese

WWW.CREW.CZ


