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Mocný 
Thanos získal Rukavici 

nekonečna, která 
s pomocí Kamenů nekonečna

 dovede měnit realitu. Doplatila na 
to polovina obyvatel vesmíru

a Avengers se ho teď musí pokusit 
zastavit. Je to skvělá příležitost 
dát dohromady neuvěřitelnou 

partu superhrdinů… a taky 
superpadouchů!

POZNEJ SVĚT

SUPERHRDINŮ!

 dovede měnit realitu. Doplatila na 

a 
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LETOS VYCHÁZÍKOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

SIMPSONOVI  
A BART SIMPSON
Nejslavnější a nejlegračnější rodina světa se 
objevila i v komiksové podobě. Pod dohledem 
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!

VYCHÁZÍ 

KAŽDÝ 
MĚSÍC

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 stránkách najdou 
vždy několik příběhů, ve kterých vystupuje 

Bart, Líza… nebo dokonce malá Maggie!

Velká vyskákaná kniha 
Barta Simpsona
Matt Groening a další

Spousta příběhů původně vydaných 
v magazínech Bart Simpson 1-4/2015! Dojde 
na lahodné koblihy, balóny naplněné vodou, 
špióny, teplé mléko i zombíky! Poznáte tři 
generace simpsonovských superhrdinů, 
změříte si síly s Bartem a Nelsonem 
v soutěži jedlíků, s Bartem a Lízou se 
pustíte do záhadného světa školní špionáže 
a prožijete s Milhousem a Martinem jeden 
naprosto vzrušující den bez Barta!

To napětí si nemůžete nechat ujít!

39 Kč

249 Kč

měsíčník
32 barevných stran

září 2019
120 barevných stran

6+

6+



Simpsonovi: 
Komiksové 
zemětřesení
Matt Groening a další

Přichází další várka nových komiksových 
příběhů! Dozvíte se, co se stane, když 
Simpsonovi vyrazí na cestu s Krustyho 
muzikálovou show! Nebo když Homer zís-
ká právnický diplom a stane se hvězdou 
soudních síní! Nebo když se zákon zaměří 
na podloudné operace doktora Nicka!

Jsou tu prostě noví Simpsonovi!

299 Kč

299 Kč

listopad 2019
128 barevných stran

duben 2019
128 barevných stran

Simpsonovi: 
Komiksová zašívárna

Matt Groening a další

Hledáte zábavu? Tak vstupte do Simpso-
novského klubu! Budete svědky toho, jak 
se z Homera stane posel špatných zpráv, 

zažijete otevření muzea zasvěceného životu 
a skutkům Montgomeryho Burnse, Marge-
ina zástěra skončí v umělecké galerii a Bart 

a Líza budou muset zachránit lidstvo… tím, že 
se naučí celou historii Itchyho a Scratchyho!

LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE



VYŠLO

6 KNIH

VYŠLY

4 KNIHY

VYŠLO

19
KNIH

VYŠLO

64
SEŠITŮ

Simpsonovi

Velké  
knihy Barta  

Simpsona
249 Kč / 120 stran

Simpsonovi – Čarodějnické speciály

Bart  
Simpson

39 Kč / 32 stran

299 Kč 
cca 144 

stran

349 Kč / 128 stran

VYŠLOKOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

VĚTŠÍ 
FORMÁT



OD  
ČÍSLA 50 

V BARVĚ

GARFIELD
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!

Garfield 53: 
Garfield slaví večeři

Jim Davis

Další nadílka garfieldovských stripů. Slavný 
kocour už překročil padesátku a možná mu 

přibylo pár kil a brad, ale důležité je, že mu ne-
ubylo zábavnosti. Povinná četba nejen pro ty, 
kteří si chtějí pořídit (nebo už mají) kočku, ale 

i pro všechny, co mají aspoň trochu smysl pro 
humor. Pokud vás Garfield nerozesměje, zna-

mená to, že jste buď mrtví, nebo jeho majitelé.

Garfield 52: 
Garfield ve vlastní šťávě
Jim Davis

Nenažraný, cynický, zákeřný, líný… a po-
řád děsně zábavný. Je tu opět nejslavnější 
a nejlegračnější kocour světa s parádní porcí 
vtipů. Jeho přátelé jsou jídlo, spánek a tele-
vize. Nepřátelé jsou všichni ostatní, hlavně 
pondělí, Nermal – nejroztomilejší kocourek 
na světě, váhy, větve stromů, listonoši a další. 
Jeho pán Jon a pes Odie nejsou nepřáte-
lé – to jsou jen překážky na cestě k jídlu.

149 Kč

149 Kč

září 2019
64 barevných stran

duben 2019
64 barevných stran

LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE



VYŠLO

49 z 49
KNIH

VYŠLO

7 KNIH

VYŠLY

3 KNIHY

VYŠLY

2 KNIHY

VYŠLY

2 KNIHY

VYŠLOKOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

Černobílá stripová řada

Barevná 
stripová řada

149 Kč 
64 barevných stran

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
129−189 Kč / 48 stran

99 Kč / 64 stran



VYŠLY

3 KNIHY

VYŠLY

3 KNIHY

zvětšený  
formát  

v pevné 
vazbě!

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

březen 2019
208+32 barevných stran

Mimoni 4
Didier Ah-Koon, Renaud Collin

Vracejí se Mimoni! Už se svou čtvrtou knihou, 
která je zachycuje v tom nejlepším. Pokud se 
dá u Mimoňů o tom nejlepším vůbec mluvit.

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

149 Kč
listopad 2019
48 barevných stran

SpongeBob: 
Komiksová truhla 
pokladů
Stephen Hillenburg

Ulítlý seriál SpongeBob je sice určený dětem, ale 
svým až dadaistickým absurdním humorem přita-
huje i dospělé. A pro ty je právě určená tahle luxus-
ní Komiksová truhla pokladů. Najdete tu to nejlepší 
z celé série, od těch největších jmen v komiksové 
branži. Jako bonus tu najdete i reprint úplně 
prvního sešitu SpongeBoba (samozřejmě v české 
verzi)… ale i celou řadu obrázků od slavných tvůrců, 
včetně Skottieho Younga či Sergia Aragonése.

Tenhle poklad by bylo škoda nechat zakopaný!

549 Kč

LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

+ Bonus  

první sešit spongeboba

3+

6+



VYŠLY

2 z 9
KNIH

NOVÉ 
VYDÁNÍ 

V BARVĚ

NOVÉ 
VYDÁNÍ 

V BARVĚ

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

LETOS VYCHÁZÍKOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

Kůstek 3: Oči bouře
Jeff Smith

Kolem Kůstků se stahují krysáci a ve ves-
nici Sudová panuje čím dál větší strach. 

Čemuž rozhodně nepomáhá Podfa, který 
o sobě začíná prohlašovat, že je mocný 

zabiják draků. A Trnku stále víc a víc sužu-
jí děsivé sny… až Babče nezbývá nic jiného 

než jí prozradit tajemství jejího původu.

Armády Králopsa jsou čím dál silnější a na-
konec je jedinou nadějí na záchranu útěk…

349 Kč
duben 2019

192 barevných stran

září 2019
184 barevných stran

Kůstek 4: 
Čas zabíjet draky
Jeff Smith

Síly zla jsou čím dál mocnější.

Kůstek míří přímo vstříc nebezpečí. 
Spolu s babičkou Ben a Trnkou zažíva-
jí děsivé setkání s Králopsem, vládcem 
krysáků. Postava v kápi svolává svou 
obrovskou armádu do poslední války. 
A do toho všeho mizí babička Ben.

A jako by to nestačilo, dokázal Podfa přesvěd-
čit vesničany, že je mocný likvidátor draků.

349 Kč 8+

8+



LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

květen 2019
120 barevných stran

My Little Pony: 
Měsíční mise

Amy Mebberson, Heather Nuhfer

Je tu další nezapomenutelné a zbrusu nové 
dobrodružství v Equestrii s vašimi oblíbený-

mi poníky. Přichází dlouho neviděný protivník 
a s ním i velké nebezpečí. Svět poníků upadá 
do temnoty a naši hrdinové se budou muset 

utkat s novými hrozbami i starými strachy.

Blíží se velké změny!

229 Kč
září 2019

104 barevných stran

My Little Pony: 
Návrat královny 
Chrysalis
Katie Cook, Andy Price

Vítejte v Ponyville, domově Twilight Sparkle, 
Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Pinkie Pie, 
Applejack, a všech dalších vašich oblíbených 
poníků! Něco se ale děje, něco není ve městě 
v pořádku – obyvatelé se chovají nějak divně. 
Móc divně. Je na Mane Six, aby odhalila zdroj 
téhle podivnosti… než bude příliš pozdě!

229 Kč

6+

6+



VYŠLO

LETOS VYCHÁZÍKOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

VYŠLA

1 KNIHA

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

Mladí Titáni do toho! 2:  
Boj o pizzu!

Další porce legračních a šílených dobrodružství jednoho z nejhorších 
superhrdinských týmů světa. Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy 

a Raven se znovu pouštějí do akce! Podaří se Robinovi konečně udělat 
na Starfire dojem, když se z něj stane mladistvý idol? Přežije Raven 
opravdu pekelnou rodinnou slezinu? Zneškodní Cyborg oživlý knír?

A co teprve, až dojde na epický superhrdinský souboj o tu 
největší cenu ze všech – o poslední kousek pizzy!

269 Kč
říjen 2019

128 barevných stran

DC Superhrdinky: Hity a mýty
Shea Fontanová, Yancey Labat

I superhrdinové musí chodit do školy! Jen si kromě pětek a poznámek 
musejí dát pozor i na to, aby náhodou neotevřeli brány do pekla. To pak 
nastane problém větší, než když si učitelé pozvou rodiče na pohovor!

Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Harley Quinn… 
a další hrdinky – ty všechny najdete v téhle knize!

249 Kč
duben 2019
128 barevných stran

Mladí Titáni do toho! 1:  
Párty, párty!
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 / 128 barevných stran

7+

7+

7+
předběžná cena



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘELETOS VYCHÁZÍ

duben 2019
212 barevných stran

Shazam! Monstrózní 
společenství zla
Jeff Smith

Malý sirotek Billy Batson byl obdařen úžas-
nými magickými schopnostmi… právě v tu 
správnou chvíli! K Zemi se blíží invaze mi-
mozemských vetřelců a chystá se i útok 
pozemských monster, který řídí Batsonův 
věčný protivník, šílený vědec dr. Sivana! Billy 
Batson musí říct jen jedno slovo: Shazam!

Tvůrce Kůstka přichází se svým hravým pohle-
dem na právě zfilmovanou komiksovou ikonu!

499 Kč



LETOS VYCHÁZÍKOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

Minecraft
Sfé R. Monster,  

Sarah Graleyová, John J. Hill

Minecraft je obrovský fenomén – a teď poprvé 
přichází i oficiální komiks z tohoto světa!

Tyle je obyčejný kluk, jehož život se od základu 
změnil, když se musel s rodiči odstěhovat 

z města, ve kterém vyrůstal. Naštěstí mu zůstali 
kamarádi ve světě Minecraftu, se kterými prožil 

spoustu dobrodružství. A teď se rozhodli vyrazit 
za tím největším úkolem – probojovat se až na 
samotný Konec a čelit všemocnému drakovi!

199 Kč
srpen 2019

88 barevných stran

předběžná cena

6+



OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

červenec 2019
80 barevných stran

Legendární příběh zpracovaný 

pro mladší čtenáře! Ideální komiks pro  kluky i holky, co začínají  se čtením nejen komiksů!

LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

7+

7+

7+

Můj první komiks  
Spider-Man: Velká moc, 

velká zodpovědnost
Paul Tobin, Mateo Lolli

V edici Můj první komiks přichází i Spider-Man… a s ním 
jeho největší přátelé a protivníci. Hlavně protivníci, protože 

co by byl Spider-Man bez pořádných soupeřů? Dorazí 
Mysterio, Dr. Ock, Sandman… a vlastně celá Sinister 

Six! Spider-Man se bude muset pořádně otáčet!

199 Kč

Můj první komiks  
Avengers: Rukavice nekonečna
Brian Clavinger, Lee Black

Thanos, postrach vesmíru, získal klenoty nekonečna, které mu dávají 
vládu nad celým vesmírem. S mocí klenotů zničil polovinu populace 
všech světů, včetně mnoha Avengerů, a polovinu Fantastic Four. 
Jak dokáže malá skupina hrdinů a padouchů včetně Spider-Mana, 
Wolverina, Ms. Marvel a Doctora Dooma zastavit nezastavitelné?

Můj první komiks  
Iron Man
Fred Van Lente, M. Bankier

V řadě Můj první komiks nemůže chybět ani další ze slavných 
marvelovských hrdinů! Iron Man se tady střetne s nebezpečným 
zabijákem mafie, dozvíme se, jak to vlastně všechno začalo a jaké 
tajemství se skrývá v minulosti Tonyho Starka, budeme svědky jeho 
třeskutého setkání s Hulkem a postaví se proti němu i padouch 
nejnebezpečnější – jeho vlastní sekretářka Pepper Pottsová!

199 Kč

199 Kč

duben 2019
100 barevných stran

září 2019
80 barevných stran



VYŠLO

40 z 72
KNIH

OBÁLKU 
PŘIPRAVUJEME

OBÁLKU 
PŘIPRAVUJEME

SÉRIE 
VYCHÁZÍ 

5× ROČNĚ

LETOS VYCHÁZÍMANGA

NARUTO
Masaši Kišimoto

Naruto je jedna 
z nejúspěšnějších mang 
světa. 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, nezapomíná ani 
na humor či emoce.

Naruto 43: 
Muž, který zná pravdu
Je čas na odhalení posledních ta-
jemství klanu Učihů. A to, co Sa-
suke zjistí o minulosti své rodiny, 
otřese celou jeho existencí. Při-
pravte se na události, které změní 
Narutův svět jednou provždy!

189 Kč
červen 2019 / 192 stran

Naruto 41: 
Džiraijova volba
Tajemství Džiraijova mládí! Co 
udělal Narutův učitel tak straš-
ného, že ho to pronásleduje až 
dodnes a má to smrtící důsledky? 
A kam dovede hrdiny pátrání?

189 Kč
únor 2019 / 192 stran

Naruto 42: 
Mangekyho tajemství
Aby ukončil padouchovu vládu bo-
lesti, musí se Narutův učitel ponořit 
do jeho minulosti a odkrýt tajemství 
jeho původu. Sasuke se připravuje 
na poslední bitvu bratrů Učihových!

189 Kč
duben 2019 / 192 stran

Naruto 44: 
Senseiův dědic
Naruto musí přijít na to, jaký 
význam měla poslední slova 
jeho milovaného mistra. A má 
Naruto šanci v boji s někým, 
kdo dokázal porazit jedno-
ho ze tří velkých šinobi?

189 Kč
září 2019 / 192 stran

Naruto 45: 
Bitevní pole Konoha
Sasuke zcela ovládl umění 
šaringanu a Naruto už se stal 
mocnějším než jeho padlý mistr 
Džiraia. Ale je kdokoliv z nich tak 
silný, aby dokázal zastavit útok 
na Narutovu rodnou vesnici?

189 Kč
listopad 2019 / 192 stran



SÉRIE 
VYCHÁZÍ 

4× ROČNĚ

VYŠLO

18 z 28+
KNIH

OBÁLKU 
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LETOS VYCHÁZÍ MANGA

ÚTOK 
TITÁNŮ

Hadžime Isajama

Jedna z nejúspěšnějších 
mang současnosti! 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 18
Průzkumníci se vydávají dobýt 
zpět Zeď Maria. Úspěch celé 
akce však nezávisí jen na tom, 
zda se Erenovi povede ucpat 
díru ve zdi a proniknout do 
sklepení rodného domu

189 Kč
leden 2019 / 196 stran

Útok titánů 19
Průzkumníci se pouštějí do 
posledního zoufalého boje 
za účelem dobýt Zeď Maria 
a jednou provždy porazit 
titány. Eren musí použít své 
nové schopnosti, aby ucpal 
díry vzniklé před pěti lety…

189 Kč
duben 2019 / 192 stran

Útok titánů 20
Hledání pravdy o světě tam 
venku zavádí průzkumníky až do 
titány zamořené čtvrti Šiganšina. 
Pouští se do provedení Ereno-
va zásadního plánu na dobytí 
Zdi Maria. Jenže trojice moc-
ných titánů tu už na ně čeká…

189 Kč
červenec 2019 / 192 stran

Útok titánů 21
Průzkumníci jsou uvězněni v bitvě 
s lidožravými titány. A jejich hlavní 
cíl je přitom už téměř na dosah. Ale 
aby se tam dostali, budou muset 
udělat rozhodnutí, které bude 
mít děsivé následky pro každého 
přeživšího lidského bojovníka.

189 Kč
říjen 2019 / 192 stran



VYŠLO

12 z 14
KNIH

finále série!

nekomiksový  
povídkový sborník! 

SÉRIE 
VYCHÁZÍ 

5× ROČNĚ

LETOS VYCHÁZÍMANGA

TOKIJSKÝ GHÚL
Sui Išida, Šin Towada

Tokijský ghúl 13
Vyšetřovatelé z dvacátého 
okrsku přebírají iniciati-
vu a vyrážejí po ghúlovi 
zvaném Jednooká sova. 
Útok vedený na kavár-
nu Anteiku, kde se Sova 
pravděpodobně skrývá, 
se rychle změní v oprav-
dovou a krvavou válku.

199 Kč

249 Kč

199 Kč

199 Kč

199 Kč

199 Kč

únor 2019 
220 stran

duben 2019 
264 stran

září 2019 
224 stran

duben 2019 
228 stran

červen 2019 
224 stran

listopad 2019 
224 stran

Tokijský ghúl: Dny
Než se pustíte do čtení 
volného pokračování Tokij-
ského ghúla, je tu specia-
lita! Povídková sbírka šesti 
příběhů z jeho světa, které 
popisují události odehráva-
jící se na pozadí čtrnáctidíl-
né série. Příběhů, které se 
soustředí i na jiné postavy.

Tokijský ghúl: re 2
Haise Sasaki má za úkol 
udělat z nezvladatelných 
členů Q týmu elitní 
protighúlí jednotku. Ale 
neukousli si příliš velké 
sousto, když si vzali za úkol 
vyšetřit tajemnou organizaci 
jménem Aogiri? A dokáže 
být Haise dobrým vůdcem?

Tokijský 
ghúl 14
Akční finále Tokijského ghúla! 
Kaneki a nejsilnější bojovník 
protighúlí jednotky, Arima, stojí 
konečně proti sobě. S přícho-
dem Jednooké sovy se však 
bitva začne vyvíjet nečeka-
ným směrem – a osud všech 
hrdinů je více než nejistý.

Tokijský ghúl: re 1
Ve světě, kde řádí lidožraví 
ghúlové, má někdy šanci 
zvítězit jen ten, kdo se k nim 
přidá. Jedinou skupinou, 
která bojuje proti ghúlům, je 
ÚPG – a ta používá jaké-
koliv prostředky, jen aby 
ochránila lidi před téměř 
všemocnými predátory.

Tokijský ghúl: re 3
Operace protighúlí jednot-
ky se změnila v masakr, 
když se proti bojovníkům 
postavili ghúlové z Aogiri. 
Vítězství jednotek je více 
než nejisté a vyšetřova-
tel Tóru Mucuki se musí 
dostat z týlu nepřítele. 
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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 6
Vzpomínání na náročný výcvik 
v domě paní učitelky Izumi se 
může zdát jako pouhé nostalgic-
ké ohlédnutí... jenže co když se 
klíč k nalezení Kamene mudrců 
nalézá právě v Edově minulosti?

199 Kč
únor 2019 / 192 stran

Fullmetal Alchemist 9
Ed i Al se vracejí do hlavního 
města na velitelství, ale čekají 
tu na ně jenom špatné zprávy. 
Plukovník Maes Hughes byl 
zavražděn… a hlavním pode-
zřelým je Maria Ross. A venku 
zatím řádí oživlý sériový vrah…

199 Kč
listopad 2019 / 192 stran

Fullmetal Alchemist 8
Záchranná mise skončila ma-
sakrem, do kterého musela za-
sáhnout i armáda. Zatímco se Ed 
a Al vyrovnávají s následky svých 
činů, přijíždí do města dvojice 
cizinců. Překročili velkou poušť 
a přišli si pro Kámen mudrců…

199 Kč
srpen 2019 / 192 stran

Fullmetal Alchemist 7
Když Alphonse Elrica unese 
tajný spolek, který se snaží 
odhalit alchymistické tajem-
ství jeho stvoření, je na Edovi 
(a jisté ženě v domácnosti) 
aby se vypravili přímo do jámy 
lvové a bratra zachránili.

199 Kč
květen 2019 / 192 stran
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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 učednicí u mocného 
čaroděje Eliase Ainswortha.

Čarodějova nevěsta 6
Blíží se Vánoce a Čise neví, co 
by Eliasovi nadělila. Pátrání 
po vhodném dárku se ukáže 
být skvělou příležitostí k na-
vázání přátelského vztahu 
s Renfredovou učednicí Alicí.

199 Kč
únor 2019 / 192 stran

Čarodějova nevěsta 7
Ne vždycky všechno vyjde 
podle plánu. Čise na Eliase 
omylem použije spací zakletí 
a teď nemůže přijít na způsob, 
jak ho probudit. A ideálně přitom 
sama neusnout. Protože v říši 
snů na ni čeká velké nebezpečí.

199 Kč
duben 2019 / 184 stran

Čarodějova nevěsta 8
Čise se podařilo zastavit řádění 
draka, avšak za velkou cenu. 
Drak ji proklel… a jak známo, dračí 
prokletí je nezlomitelné. Existuje 
jen jediné řešení, ale pokud by 
na něj Čise přistoupila, její dosa-
vadní život by se převrátil naruby.

199 Kč
srpen 2019 / 192 stran

Čarodějova nevěsta 9
Finále prvního příběhu… 
a rozjezd další ságy!
Velké finále a souboj s protiv-
níkem střídá návrat do Čisina 
dětství a tajemství jejího zou-
falství! Bolest dovádí k zoufa-
lým činům nejen monstra.

199 Kč
listopad 2019 / 192 stran
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FINÁLE  
KULTOVNÍ 

KYBERPUNKOVÉ 
MANGY, která se 
stala předlohou 

filmu!

VYŠLY 

3 ZE 4 
KNIH

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, 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.

březen 2019
588 stran

Bojový anděl Alita 4:  
Dobytí Salemu
Epická akční sci-fi dospívá ke 
svému velkolepému finále!

Od událostí posledních knih uplynulo už 
deset let. Alita se dostala mezi ty, proti 
kterým bojovala a coby agentka pronásle-
duje šíleného vědce, který rozsévá chaos 
a utrpení. Jenže ani v poušti, kam se vy-
dává, není zcela osamělá. Narazí na nové 
postavy… a s nimi přicházejí do jejího života 
i nové problémy a nová těžká rozhodnutí.

589 Kč

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

LETOS VYCHÁZÍ MANGA
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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. 

Gantz 22
Na ulicích Ósaky došlo k nevída-
né události, která vede k totální 
a naprosté destrukci. Boj s mimo-
zemšťany eskaluje do nečekaných 
rozměrů a zdá se, že proti vzrůs-
tajícímu počtu příšer nemají ani 
ostřílení bojovníci Gantzu šanci.

199 Kč
březen 2019 / 228 stran

Gantz 23
Tým Gantzu bojuje z posledních 
sil. V té chvíli vstupuje do boje 
finální boss, stvoření, které je 
stejně tak krásné jako vražedné. 
Za jeho zabití je sto bodů, ale 
je vůbec možné zabít něco, co 
ustavičně mění svou podobu?

199 Kč
červen 2019 / 220 stran

Gantz 24
Všechno jde do kopru. I když 
tým z Ósaky dostává cennou 
posilu, stejně to v boji proti 
neuvěřitelně silnému protivníkovi 
nedává hrdinům téměř žádnou 
šanci. Ale pomoc přichází z toho 
nejméně očekávaného zdroje…

199 Kč
září 2019 / 208 stran

Gantz 25
Největší souboj v dějinách komik-
su Gantz pokračuje! A pro naše 
hrdiny se to nevyvíjí zrovna dobře. 
Upřímně řečeno, naši hrdinové 
jsou už téměř všichni mrtví, nebo 
umírají. Avšak nedá se nic dělat, je 
nutné vyrazit do poslední zteče…

199 Kč
prosinec 2019 / 208 stran
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Zaslíbená  
Země Nezemě 1
Ta, která je jim matkou, není 
jejich pravá matka. Ti, se kterými 
bydlí, nejsou jejich sourozenci. 
A přesto si Emma, Norman a Ray 
žijí v sirotčinci šťastně a spokoje-
ně. Jejich bezstarostný život však 
jednoho dne náhle skončí. Kdoví, 
jak to s nimi dopadne, když teď 
vědí, co pro ně osud uchystal...?

199 Kč
únor 2019 / 192 stran

Zaslíbená  
Země Nezemě 2
Děti v sirotčinci Grace Field 
House pátrají po pravdě 
a nacházejí stopy… jenže nejsou 
sami. Stahuje se kolem nich 
smyčka, kterou nastražila 
sestra Krone. A je možné, že 
je mezi nimi zrádce, který 
donáší zprávy přímo Mamá?

199 Kč
březen 2019 / 
192 stran

Zaslíbená  
Země Nezemě 3
Čím více dětí se dozvídá 
hrozivou pravdu, tím těžší je 
to před vychovatelkami utajit. 
A navíc mezi sirotky dochází 
k rozkolu. Dokáží se spojit, aby 
mohli utéct? Nebo bude třeba 
ponechat někoho jeho osudu?

199 Kč
květen 2019 / 192 stran

Zaslíbená  
Země Nezemě 4
Přichází čas na další oběť. 
Teď je na řadě Norman a 
ostatní dělají, co je v jejich 
silách, aby mu pomohli. 
Emma a Ray vymýšlejí nový 
plán, ale Norman přichází 
s překvapivým rozhodnutím.

199 Kč
srpen 2019 / 192 stran

Zaslíbená  
Země Nezemě 5
Sirotčinec hoří… a Emma 
a ostatní děti se snaží uprch-
nout do bezpečí. Ale Mamá se 
jen tak nevzdá. Má k dispozici 
armádu démonů, takže ten 
útěk ze zajetí nebude zase 
tak jednoduchý. Koho bude 
muset Emma obětovat, aby 
měli sirotci šanci na záchranu?

199 Kč
listopad 2019 / 192 stran

ZASLÍBENÁ 
ZEMĚ  
NEZEMĚ
Kaiu Širai,  
Posuka Demizu

Děti v sirotčinci Grace Field 
House žijí pod dohledem 
laskavé vychovatelky 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 po-
trava pro démony. Podaří se 
jim zjistit pravdu – a utéct – 
dřív, než bude příliš pozdě?
O tom vypráví jedna z nej-
populárnějších mang 
současnosti, která je 
srovnávána s těmi nej-
většími legendami!

LETOS VYCHÁZÍ MANGA



Kompletní 
série!

VYŠLOMANGA

Ghost in the Shell 1
Shirow Masamune

Kultovní titul, základní dílo kyberpunku, manga, která inspirova-
la 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 vylep-
šovány pomocí lidské tkáně. Agentka Motoko Kusanagi je členem 
speciální jednotky, která pronásleduje nebezpečné teroristy a ky-
berzločince, především nebezpečné hackery, kteří se dokáží nabou-
rat 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 rozmístěné po celém světě – což se 
hodí, když bojuje s průmyslovými špiony, zabijáky a hackery. 

Ovšem v hlubinách moderní technologie 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

Ghost in the Shell 1,5
Shirow Masamune

Návrat Sekce 9!

Je tu poslední výprava do legendárního kyberpunkového svě-
ta! Mistr mangy přichází se čtyřmi uzavřenými kriminálními 
příběhy, ve kterých dojde na oživlé mrtvoly, souboj snajpe-
rů, likvidaci svědků během nebezpečné chirurgické operace 
či pomstu kyborgů. Shirow Masamune ve vrcholné formě!

299 Kč / 184 stran
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květen 2019
192 černobílých stran

Sherlock 2:  
Slepý bankéř
Steve Moffat,  
Stephen Thompson, Jay.

Na žádost dávného spolužáka se Sherlock 
Holmes vydává řešit záhadu související 
s tajemným nápisem, jenž se zničehonic 
objevil na stěně uvnitř banky. Zpočátku to 
nevypadá na žádný vzrušující případ, ale 
k nápisu přibude k Sherlockově nemístné 
radosti i mrtvola a slavný detektivní po-
radce i jeho přítel John Watson mají nako-
nec co dělat, aby vyvázli holými životy.

249 Kč

Sherlock 3: Velká hra
Steve Moffat,  

Stephen Thompson, Jay.

Sherlock Holmes se zas jednou ukrutně nudí 
– a zjevně nejen on! Tajemný protivník s ďábel-

ským smyslem pro humor našeho detektivního 
génia vyzývá k šílené hře, a pokud s ním Sher-
lock neudrží krok, začnou umírat nevinní lidé…

249 Kč
říjen 2019

240 černobílých stran
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Gunsmith Cats
Keniči Sonoda

Ještě než bylo Rychle a zběsile, byly tu 
Gunsmith Cats. Zběsilá akční jízda od manga 
klasika Keničiho Sonody. Irene „Rally“ Vin-
centová 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 nej-
lepší lovkyně lidí v Chicagu – Gunsmith Cats!

469 Kč / 460–476 stran

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 člo-
věk 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.

199 Kč / 192–224 stran

Bleach
Tite Kubo

Ičigo Kurosaki byl normální středoškolský stu-
dent. 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 živo-
tě objevila záhadná Rukia Kučiki, která mu 
na krk hodila nebezpečný úkol. Už nestačilo 
jen mrtvé vidět. Bylo třeba za ně i bojovat.

189 Kč / 184–224 stran

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.

369–389 Kč / 388–412 stran

VYŠLOMANGA
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Samostatná kniha!

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

All You Need 
Is Kill
Rjósuke Takeuči, 
Takeši Obata

Když na Zemi zaútočí vražedná 
mimozemská monstra, je Keidži 
Kirija jenom jedním z mnoha 
rekrutů vyslaných v moderní 
bojové zbroji zabíjet... a umírat. 
A Keidži také téměř okamžitě 
umře – jen aby se vzápětí 
probudil ráno před bitvou, 
opět byl vyslán do boje a opět 
zemřel. A znovu. A znovu.

549 Kč / 428 stran

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

Skrýš
Masasumi Kakizaki

Crew představuje nového fascinu-
jícího 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 spisovate-
lem žijícím v dokonalém manžel-
ství, jenže to je všechno pryč. Teď 
už mu zbývá jen jediné: vražda.

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

249 Kč / 224 stran

KOMPLETNÍ 
PŘÍBĚH 
V JEDNÉ 
KNIZE!

KOMPLETNÍ 
PŘÍBĚH 
V JEDNÉ 
KNIZE!

KOMPLETNÍ 
PŘÍBĚH  
V JEDNÉ 
KNIZE! 
+ dvě  
krátké 
povídky

červenec 2019
392 černobílých stran

Chvění
Džundži Itó

Tvůrce Ryb se vrací v parádním sborníku 
svých osobně vybraných nejlepších horo-
rových povídek. Najdete tu létající hlavy, 
ohavné modelky, díry v těle, duchy, tem-
né uličky i obludy. Bizarní svět Džundžiho 
Ita je děsivý i fascinující! A pozor, ke každé 
z povídek patří i autorova předmluva, ve 
které vysvětluje tajemství jejího vzniku… 
a původní náčrtky a rozepsané nápady!

469 Kč
předběžná cena



MANGA LETOS VYCHÁZÍ

CELKEM 
pětidílná 

série!

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

KRÁLOVSKÁ HRA
Hitori Renda

Královská hra 2
Úkoly jsou čím dál drsnější a děsivější. Tohle už 

není zábava. To je vyvražďování. A zdá se, že před 
tajemným vrahem není nikdo a nikde v bezpečí….

199 Kč
září 2019

184 černobílých stran

Královská hra 1
Někdo, kdo si říká Král, začne 
přes mobily posílat tajemné SMS-
ky žákům jedné třídy. Posílá jim 
úkoly, které musejí splnit. Kdo je 
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?

Královská hra 3
Počet žáků třídy se povážlivě snižuje a každý 
další úkol je děsivější. Časový limit stále odtikává… 
a navíc to vypadá, že tajemný Král se skrývá mezi 
přeživšími žáky. Kdo z nich to je? A o co mu jde?

199 Kč

199 Kč

červen 2019
184 černobílých stran

prosinec 2019
184 černobílých stran



LETOS VYCHÁZÍ MANGA

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

září a listopad 2019
700 černobílých stran

Zpráva pro Adolfa  
1 a 2
Osamu Tezuka

Největší událost pro všechny příznivce japon-
ského komiksu: Osamu Tezuka, „bůh mangy“, 
konečně vychází i u nás! Člověk, který je pro 
mangu něco jako Walt Disney, Jack Kirby 
a Stan Lee dohromady – až tedy na to, že dáv-
no před Amerikou vnášel do komiksů dospělá 
témata, vraždy, sociální problémy, lásku, eroti-
ku… a v tomto případě i druhou světovou válku.

Děj se odehrává v Japonsku a Německu, kde 
se prolínají životy tří Adolfů, každého jiného 
původu a s jiným osudem… a do toho vstupuje 
vražda člověka, který obdržel tajné dokumen-
ty o tom nejdůležitějším ze všech Adolfů.

649 KčCelá série vyjde u nás 
ve dvou obřích, téměř 

700stránkových svazcích!
předběžná cena

-
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LETOS VYCHÁZÍ DOBRODRUŽNÝ

USAGI YOJIMBO
Stan Sakai

Legendární králičí samuraj je i u nás jednou 
z nejpopulárnějších komiksových postav a tento rok už vyjde 

třicátá druhá kniha (a to nepočítáme tři speciály!). Jeho 
tvůrce, Stan Sakai, se při vymýšlení jeho příhod inspiroval 

starými japonskými příběhy. Samurajskými historkami, 
legendami, strašidelnými pověstmi... ale i knihami a filmy.

březen 2019
192 černobílých stran

Usagi Yojimbo 31: 
Pekelná malba
Oblíbený králičí samuraj bude čelit spous-
tě nebezpečí! Vesnici hrozí zatopení, a do 
toho přicházejí navíc bandité. Usagi bude 
muset také spojit síly s obludou, posta-
vit se proti nindžům a zúčastní se dal-
šího vyšetřování inspektora Ishidy!

Usagi Yojimbo 32:  
Tajemství

Králičí ronin se stane společníkem inspektora 
Ishidy! Mají spolu přijít na pachatele série vražd 

a odhalit několik dalších záhad! Narazí na 
podvody, machinace, jedovaté ryby, zloděje a 

gangy. To je práce pro novou detektivní dvojici!

září 2019
208 černobílých stran

249 Kč

249 Kč



VYŠLO
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VYŠLY

3 KNIHY

DOBRODRUŽNÝ VYŠLO

Usagi Yojimbo 179−289 Kč / 128−256 stran

MIMO ŘADU



LETOS VYCHÁZÍ SUPERHRDINSKÝ

VYŠLY

2 KNIHY

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

květen 2019
136 barevných stran

Spider-Man/Deadpool 3:  
Pavučinka
Joe Kelly, Ed McGuinness

Jmenuje se Pavučinka a je to Spider-Mano-
va i Deadpoolova největší noční můra. Proč? 
Protože je rychlejší a silnější a vůbec lepší než 
naši hrdinové a neexistuje žádný způsob, jak ji 
porazit. Je možné jen počítat další a další oběti.

349 Kč

Spider-Man/Deadpool 4:  
Žádná sranda

Joshua Corin, Elliot Kalan, 
Will Robson, Todd Nauck

Čekáte další porci zábavy a hlášek? Máte 
smůlu. Spider-Man i Deadpool se rozhodli, 
že je konec. Žádné vtípky. Žádné bonmoty. 
Všechno pěkně na vážno. A prsty v tom má 

Slapstick, bývalý obyvatel Deadpoolovy hlavy. 
A k tomu ještě hrdiny čeká návštěva Madri-
pooru, kde si Arcade otevřel novou smrtící 

hernu… a Spider-Man je jeho čestný host.

329 Kč
listopad 2019

112 barevných stran

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 superhrdina s veleúspěšnou komiksovou sérií!

předběžná cena



LETOS VYCHÁZÍSUPERHRDINSKÝ

VYŠLO

6 z 8
KNIH

srpen 2019
176 barevných stran

Deadpool 8: 
Všechno dobré…
Gerry Duggan, Brian Posehn,  
Scott Koblish

Deadpool toho má za sebou hodně. Je na 
čase si oddechnout. Vzít nějakou jednodu-
chou, snadnou práci… třeba někde na Střed-
ním východě. Tam by mohl být klídek, ne? 
A pak tu ještě máme ruského agenta jménem 
Omega Red a jeden návrat do minulosti.

399 Kč

Deadpool 7: Osa
Gerry Duggan, Brian Posehn,  

Scott Koblish

Tohle rozhodně není Spider-Manův komiks. 
Tak co v něm dělá Pavoukobijec a proč pro-
následuje Deadpoola? Náš hrdina by to měl 

hodně rychle zjistit, než se tenhle omyl zvrhne 
a z užvaněného žoldáka se stane skvrna na 
vozovce. A do toho do série pronikne echo 

jednoho velkého marvelovského crossoveru 
a pořádně zamíchá Deadpoolovým životem…

329 Kč
únor 2019

136 barevných stran

Efektní rozloučení  

s jednou érou oblíbené série…

Ale nebojte, budeme pokračovat!
předběžná cena



SUPERHRDINSKÝLETOS VYCHÁZÍ

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

VYŠLY

2 z 4
KNIH

Epické finále éry 
Jasona Aarona!

Doctor Strange 3:  
Krev v éteru

Jason Aaron, Chris Bachalo

Empirikul je po smrti. Ale magie a Doctor Strange málem 
také. Takže je na čase dát všechno do pořádku. I kdyby měl 

Strange prohledat celý svět a shromáždit každý střípek 
magie, který se kde válí. Což nebude zase tak jednoduché, 

protože se objevuje jeho starý protivník – Baron Mordo.

Doctor Strange 4: Mr. Misery
Jason Aaron, Frazer Irving, Chris Bachalo

Mr. Misery má jediný cíl. Ublížit člověku, který ho stvořil. Doc-
toru Strangeovi. A začne tím, že zaútočí na jednoho z kouzel-

níkových nejbližších spojenců. Připoutejte se a připravte se 
na návrat děsivého Dormammua a na pomstu Empirikul!

Petr Parker Spectacular  
Spider-Man 1: Do temné noci
Chip Zdarsky, Adam Kubert

Byl miliardář, úspěšný podnikatel a vynálezce… teď zase nemá nic 
a vrací se zpátky ke svým kořenům. Je bez peněz, po uši v problé-
mech – prostě Spider-Man, jak ho máme rádi. Ale něco se přece 
jen změnilo. Přichází člen rodiny, o kterém neměl ani potuchy.

Příběh volně navazuje na komiks Spider-Man: Rodinný podnik!

349 Kč

349 Kč

349 Kč

březen 2019
136 barevných stran

září 2019
112 barevných stran

červenec 2019
160 barevných stran

Příběh volně navazuje na komiks 
Spider-Man: Rodinný podnik!

předběžná cena



LETOS VYCHÁZÍSUPERHRDINSKÝ

VYŠLY

2 KNIHY

VYŠLY

4 z 5
KNIH

Strážci galaxie 4:  
Prvotní hřích
Brian M. Bendis, Ed McGuinness

Konečně se dozvíme, co se stalo v rakoversu, a proč se z něj 
Star-Lord, Drax a Thanos vrátili, ale Nova nikoliv. Lehké to 
nemá ani Flash Thomson, zapomenutý na mimozemské pla-
netě, jehož symbiont Venom se pořád víc vymyká kontrole…

Rocket a Groot 1
Skottie Young, Filipe Andrade,  
Aaron Conley, Jay P. Fosgitt, 
Brett Bean

Další dobrodružství oblíbeného 
mývala Rocketa a jeho 
výmluvného přítele Groota.

Strážci galaxie –  
Noví Strážci 1: Císař Quill

Brian M. Bendis, Valerio Schiti

Peter Quill opustil Strážce a stal se císařem Spartaxu. Otěže veli-
tele po něm převzal Rocket a v týmu máme Draxe, Groota, Veno-

ma, Kitty Prydeovou a zbrusu novou posilu, samotného Thinga! 
Ale proč po nich najednou jde imperiální stráž císaře Quilla?

399 Kč

349 Kč

349 Kč

březen 2019
180 barevných stran

červenec 2019
136 barevných stran

září 2019
136 barevných stran

Strážci vstupují  
do nové éry!

crossover s X-meny!

předběžná cena

předběžná cena



LETOS VYCHÁZÍ SUPERHRDINSKÝ

Uzavřený 
příběh  
ve dvou  
dílech!

únor 2019
136 barevných stran

Thanos 1:  
Thanos se vrací
Jeff Lemire, Mike Deodato

Pokud se některého z hrdinů zeptáte, 
kdo nakonec zničí svět, padne vždycky 
jedno jméno: Thanos. Je nezastavitel-
ný, nezničitelný a skrz naskrz šílený. Jen-
že i tak mocného vládce a člověka, který 
je posedlý smrtí, může něco ohrozit.

Thanos bude muset hrát o všechno.

Thanos 2: Lom bohů
Jeff Lemire, Germán Peralta

Pokud sáhnete po této knize, uvidíte Thanose 
tak jako ještě nikdy předtím. Bezmocného 

a osamělého. Jenže Thanos se nedá zastavit. 
Pro své přežití udělá všechno… i kdyby to 

znamenalo, že musí získat pomoc od těch 
nejnepravděpodobnějších spojenců.

květen 2019
136 barevných stran

349 Kč

349 Kč



LETOS VYCHÁZÍSUPERHRDINSKÝ

První 
kniha 

z nové 
řady!

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME
září 2019
160 barevných stran

Avengers 2: 
Světová šňůra
Jason Aaron, Sara Pichelliová,  
David Marquez

Vracíme se do historie, k Odinovi a jeho 
prvním Avengerům! Kdo by nechtěl vidět 
pravěkého Ghost Ridera, jak jezdí na hoří-
cím mamutovi? Zatím se v současnosti dává 
tým hrdinů znovu dohromady – s centrá-
lou přímo na vrcholu světa! Ale je tu Na-
mor, kterému se tohle vůbec nelíbí. Mů-
žete si být jistí, že oceány zrudnou krví.

Avengers 1:  
Poslední návštěva
Jason Aaron, Ed McGuinness

Velký návrat velkého týmu! V podání jednoho 
z nejpopulárnějších scenáristů současnosti, 

Jasona Aarona! A bude to velké! 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 vůbec 
– šest set metrů vysocí vesmírní bohové 
zvaní Celestialové. A jaké má plány Loki?

duben 2019
160 barevných stran

389 Kč

389 Kč



VYŠLO

LETOS VYCHÁZÍ SUPERHRDINSKÝ

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

říjen 2019
136 barevných stran

Thor 1: Bůh hromu 
znovuzrozený
Jason Aaron, Michael del Mundo

Thor se vrátil! Thor Odinson získal zpátky 
své kladivo… a spolu s ním i nové světy plné 
problémů. Asgardské artefakty jsou rozházené 
po celé Zemi, a aby je získal, bude muset Thor 
čelit nejen novým protivníkům, ale i pěkně 
ošklivým skutečnostem. A Juggernautovi.

349 Kč

První kniha  
  z nové řady!

Thor: Vikingové
Garth Ennis, Glenn Fabry

Někdy i bůh hromu narazí na protivníky, na 
které prostě nestačí. Třeba na nemrtvé vikingy, 

kteří po tisíci letech putování přistáli na 
Manhattanu a začali s drancováním. Aby měl 

šanci, musí dát dohromady tým krví spojených 
bojovníků z různých historických epoch. 

Stačí ale vikingská bojovnice, fanatický křižák 
a nacistický pilot k zastavení nemrtvé hrozby? 

349 Kč / 128 stran

předběžná cena



LETOS VYCHÁZÍSUPERHRDINSKÝ

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

1602
Neil Gaiman, Andy Kubert

Píše se rok 1602. Blíží se konec vlády královny Alžběty, Anglii sužují 
podivné bouře a zemí se šíří zkazky o mocných, nelidských bytostech. 
Podivně známí hrdinové a lotři, včetně Nicka Furyho, Spider-Mana, 
X-Menů a Dr. Dooma, se po celé Evropě zaplétají do sítě intrik a zrady. 
Do pohybu se dávají události, které by mohly znamenat konec světa.

Astonishing X-Men 1: Nadání
Joss Whedon, John Cassaday

Cyclops a Emma Frostová se snaží znovu rozjet tým X-Menů, s jediným 
cílem – ohromit svět. Ukázat mu, že mutanti bojují nejen za sebe, ale 
i za normální lidi. Jenže nepočítají s další ohromující novinkou. Vědci 
objevili lék proti mutantství. Mezi lidmi i rasou homo superior vypuká 
panika, přátelé se stavějí proti sobě, a brzy jde o všechno. Zvláště, když 
do boje vstupuje tajemný Ord... a jeden velmi překvapivý spojenec.

Wolverine:  
Starej dobrej Logan

Mark Millar, Steve McNiven

Zpustlou zemi, která bývala Spojenými státy americkými, si 
mezi sebe rozdělili tyranští superpadouchové. Hrdinové pad-

li a zbyl jen mlčenlivý, stárnoucí muž jménem Logan. Nejde mu 
už o nic jiného než o rodinu... a ta je nyní ohrožena. Logan má 
jedinou šanci – musí se vydat napříč celou Amerikou za po-

sláním, jímž si zajistí budoucnost a smíří se s minulostí.

589 Kč

369 Kč

499 Kč

duben 2019
248 barevných stran

říjen 2019
152 barevných stran

červen 2019
220 barevných stran

NOVÁ VYDÁNÍ MARVELOVSKÝCH 
NEJSLAVNĚJŠÍCH KOMIKSŮ!

plánujeME kompletní vydání celé 

čtyřdílné whedonovy ságy!

Rozšířené vydání s novými 

bonusy a přebalem

předběžná cena

předběžná cena



LETOS VYCHÁZÍ ZNOVUZROZENÍ HRDINŮ DC

Další informace o tomto projektu najdete na www.znovuzrozenidc.cz

Batmanovo 
znovuzrození 
pokračuje!

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

Batman 4:  
Válka vtipů a hádanek

Tom King, Mikel Janin

Rok nula. Dvanáct měsíců, po které byl Gotham 
bez proudu, bez zákona, bez naděje. 365 dní, 

kdy Riddler vládl ulicím. A to snášel těžce nejen 
Batman, ale i někdo jiný. Nastává čas odvety, 
války mezi hádankářem a smrtícím klaunem..

299 Kč
září 2019

176 barevných stran

Batman 3: Já jsem zhouba
Tom King, David Finch

Příšery. Zabijáci. Šílení doktoři… každý přináší do Gothamu no-
vou hrozbu. Ale to je jen kouřová clona, která má zamaskovat 
skutečné nebezpečí skrývající se ve stínech. Banea. Muž, který 
zlomil Temného rytíře, se vrací, aby ho dorazil. Zvládne zniče-
ný a oslabený Batman porazit svého nejsilnějšího protivníka?

Batman 5: Pravidla vztahu
Tom King, Joëlle Jones

Batman se vydává do pouště, aby se vyrovnal se svou minu-
lostí a připravil se na budoucnost. Přitom se potkává s členy 
své rodiny, kteří se ho snaží zastavit, než překročí hranici, zpo-
za které už není návratu. A jaký je vlastně jeho skutečný cíl? 
A především… je vůbec možné, aby byl Batman šťastný?

299 Kč

299 Kč

březen 2019
144 barevných stran

prosinec 2019
144 barevných stran

BATMAN
Ohromující návrat temného rytíře!

Jeden z největších současných 
scenáristických talentů, Tom King, 
se chopil komiksové ikony a začal 

vyprávět nové epické příběhy 
a pouštět se do hlubin její osobnosti. 

DC novinky 
za skvěle 

nízkou cenu!



LETOS VYCHÁZÍZNOVUZROZENÍ HRDINŮ DC

VYŠLO

VYŠLO

5 KNIH

VYŠLO

15 KNIH

jako 
dárek 

lentikulární 
obrázek!

Batman/Flash: Odznak
Tom King, Joshua Williamson, Jason Fabok, Howard Porter

Pokračování startovní události celého Znovuzrození! Tem-
ný rytíř a Flash se musí spojit, aby odhalili pravdu skrývající 
se za zakrvácenou plackou s usměvavou tváří. To, co začí-

ná jako jednoduché vyšetřování, se rychle mění v hru o život, 
když se do pátrání vloží noví a pořádně nebezpeční hráči…

299 Kč
červen 2019

96 barevných stran

All-Star Batman 3: První spojenec
Scott Snyder, Rafael Albuquerque

Nejlepší Batmanův autor současnosti se vrací, aby se vydal ke 
kořenům mýtu Temného rytíře. Je tu thriller, ve kterém přichá-
zí hrozba z dávné minulosti. Protivník zvaný Nemesis vyráží do 
boje – a jak Batman, tak tajemná postava zvaná „první spojenec“ 
jsou na jeho seznamu lidí na zabití. Batmana čeká cesta skrz jeho 
největší protivníky, z Gothamu až do Anglie… a těžká volba.

299/669 Kč
duben 2019
176 barevných stran

Strážci pronikli  
do vesmíru DC!finále série!

299 Kč / 144−192 stranZnovuzrození hrdinů DC

Nové příběhy / To nejlepší z Batmana

brožovaná/vázaná
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Metal: Temné noci – 
Vzestup Temných rytířů

Peter J. Tomasi, Joshua Williamson

Přichází Batman… vlastně přichází několik Batmanů. Ze všech 
možných alternativních vesmírů. Mají schopnosti všech slav-

ných hrdinů, ale rozhodně nekopou za tým těch kladných. 
Nejsou tak úplně normální a jsou zatraceně nebezpeč-

ní. Hlavně ten Batman, co má úsměv od ucha k uchu.

799 Kč
listopad 2019

216 barevných stran

Metal: Temné noci
Scott Snyder, Greg Capullo

Temný rytíř narazil na tajemství, které může zni-
čit celý multivesmír. Nachází temný prostor za na-
ším vesmírem, ve kterém se skrývají noční můry.

Přichází událost, která změnila celou tvář nakladatel-
ství DC a otevřela dveře novým hrdinům a postavám.

Metal: Temné noci – Obrana
Scott Snyder, Jeff Lemire, Joshua Williamson, James Tynion IV, 
Dough Mahnke, Stjepan Šejić, Howard Porter, Bryan Hitch

Události Temných nocí se nedotkly jen Batmana. Otřásly celým 
světem DC. V knize Obrana narazíte na příběhy všech ostatních 
slavných postav – Flashe, Hala Jordana, celé Ligy spravedlnos-
ti, Titánů, Nightwinga, Sebevražedného oddílu a dalších!

799 Kč

849 Kč

říjen 2019
208 barevných stran

prosinec 2019
264 barevných stran

předběžná cena

předběžná cena

předběžná cena
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Wonder Woman 3: Pravda
Greg Rucka, Liam Sharp

Na scénu přichází protivník, který už celé roky s Dianou taj-
ně manipuluje. Tedy, on to možná není jen jeden protiv-
ník. Celá tajná organizace se snaží ovládnout Wonder Wo-
man a donutit ji, aby přispěla k splnění jejích tajných plánů. 
A můžete se vsadit, že ty plány nebudou nic hezkého…

Wonder Woman 4: Boží hlídka
Greg Rucka, Bilquis Evely

Od chvíle, kdy Wonder Woman poprvé vstoupila do našeho světa, 
ji sleduje Boží hlídka. Ale kdo jsou a co vlastně chtějí? Dianina cesta 
za odhalením pravdy, která začala první knihou, tady vrcholí… a při-

chází zrození někoho, kdo může být jejím největším protivníkem.

299 Kč

299 Kč

leden 2019
176 barevných stran

červen 2019
144 barevných stran

Wonder Woman 5: 
Srdce Amazonek
Shea Fontanová, Mirka Andolfová

Shea Fontanová, která stojí za dětskou sérií 
DC Superhrdinky, přichází s jedním dospě-
lým příběhem. Jsou tu nové hrozby a noví 
protivníci. A jsou blíž, než hrdinka tuší. 
Dokáže jí laso pravdy osvítit cestu vpřed?

299 Kč
říjen 2019
176 barevných stran
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Liga spravedlnosti 3: Bezčasí
Bryan Hitch, Fernardo Pasarin

Souboj se Sebevražedným oddílem má své následky… 
a do toho přichází nový silný protivník. Mimozemská síla 

zvaná Bezčasí, která se rozhodla zrušit nikoliv naši planetu, 
ale celý čas, aby nikdy nenastala doba hrdinů.

299 Kč
květen 2019

144 barevných stran

Liga spravedlnosti  
vs Sebevražedný oddíl 2
Joshua Williamson, Rob Williams, Tim Seeley, 
Jason Fabok, Tony S. Daniel, Howard Porter

Finále souboje dvou silných a nebezpečných týmů! Dalo 
se čekat, že se Lize spravedlnosti nebude líbit, že je tu 
tým, který má za cíl její případnou likvidaci. A zdá se, že 
den té likvidace přišel dřív, než kdokoliv čekal.

Liga spravedlnosti 4: Nekonečno
Bryan Hitch, Shea Fontanová

Sbírka příběhů s nejslavnějšími hrdiny světa v hlavních rolích. 
Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg 
a dva noví Green Lanterni přicházejí! Flash uvízne v jednom 
jediném dni, Batman bude bojovat s bývalými vojáky, nová 
nositelka prstenu se musí postavit svým pochybnostem 
a strachům… a potopíme se i pěkně hluboko pod hladinu moře!

299 Kč

299 Kč

leden 2019
156 barevných stran

srpen 2019
152 barevných stran
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Flash 4: Zběsilý útěk
Joshua Williamson, Carmine Di Giandomenico

Flash stojí na rozcestí. Lže ženě, kterou miluje, konflikt mezi 
ním a jeho mladým parťákem se stále přiostřuje… a teď se vrací 

jeho největší protivník a útočí na všechny Flashovy blízké. 
Flash se musí vydat na svou nejnebezpečnější misi – až do 25. 

století, za Eobardem Thawnem alias Reverse Flashem!

299 Kč
červenec 2019

144 barevných stran

Flash 3: Ranaři vracejí úder
Joshua Williamson, Carmine Di Giandomenico

Flashovi staří protivníci, Ranaři, opustili Central City a momentálně si 
i s nakradenými penězi užívají někde na pláži. Tak v čem je problém? 
V tom, že jejich místo zaplnili noví a horší záporáci. A v tom, že 
Ranaři nehodlají svou pozici jen tak vyklidit. Chystají ještě jednu 
poslední akci. Akci, která má Flashovi definitivně zlomit vaz.

Flash 5: Negativ
Joshua Williamson, Neil Googe

Flash musí ovládnout své nezvladatelné schopnosti dřív, než 
ho dostanou noví a nebezpeční protivníci. A navíc se objevuje 
Flashova temná podoba, proti které není obrany. Vedle toho 
čeká Flashe nejdrsnější souboj jeho života, když se mu do 
cesty postaví Bloodwork, smrtící nový padouch. A aby to bylo 
ještě horší – za většinu těch problémů si může Flash sám.

299 Kč

299 Kč

únor 2019
168 barevných stran

listopad 2019
128 barevných stran



SUPERHRDINSKÝ

VYŠLA

1 KNIHALUXUSNÍ OBŘÍ PUBLIKACE 

s pevnou vazbou!

LETOS VYCHÁZÍ

červen 2019
64 barevných stran

Superman:  
Mír na Zemi
Paul Dini, Alex Ross

Legendární kreslíř Alex Ross v luxusní 
obří publikaci! Velký malíř si nic menšího 
nezaslouží! Po Lize je tu další kniha, ve 
které si můžete vychutnat Rossovu malbu – 
a tentokrát je jejím hrdinou sám Superman! 
Rozhodl se jen nezachraňovat, ale pomoci 
celé Zemi a ukončit světový hlad. Jenže to 
není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. 
Na některé problémy ani Superman nestačí.

499 Kč



LETOS VYCHÁZÍSUPERHRDINSKÝ

nové 
VYdání

VYŠLO

10 KNIH

říjen 2019
144 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 zloči-
neckému syndikátu a ostatní gangy se s tím 
nehodlají jen tak smířit. Naštěstí má Darlen 
svého ochránce. Ano, hádáte správně. Loba.

Lobo: Soukromý očko
Alan Grant, Val Semeiks

Zapomeňte na Philla Marlowa. Přichází ten 
nejlepší soukromý detektiv na světě: Lobo. 

Dokáže vymáčknout přiznání z kohokoliv... bez 
ohledu na to, jestli je dotyčný vinný nebo ne. 

Betonové polobotky nosí místo bačkor a rány 
do hlavy mu jdou jenom k duhu. Ovšem případ 
Maltézského Zokola bude možná i na něj příliš.

květen 2019
128 barevných stran

349 Kč

349 Kč
předběžná cena

předběžná cena
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VYŠLA

1 KNIHA
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září 2019
112 barevných stran

Želvy nindža: 
Počítání mrtvých

Kevin Eastman, Simon Bisley

Ano, ten Simon Bisley (Lobo: Poslední Czarni-
an, Sláine: Rohatý bůh) se pustil i do kreslení 
želváků! Tedy, ne všech. Hrdinou příběhu je 
Raphael, který se spolu s Caseym Jonesem 

pustí do likvidace padouchů – ať už jsou 
to gangsteři, poldové nebo cyborgové.

Tyhle želvy rozhodně nejsou pro děti! Je to 
jedna velká zběsilá akční jízda plná střel-

ného prachu a starého dobrého násilí!

399 Kč

únor 2019
160 barevných stran

Batman/ 
Želvy nindža 2
James Tynion IV, Ryan Ferrier

Setkání Batmana s želvami nindža pro-
běhlo docela bouřlivě, ale nakonec se jim 
podařilo spojit své síly a porazit nebezpeč-
né protivníky z obou světů. Jenže to nebyl 
konec. Klan Noha jde želvákům po krku 
a mezitím se Batman s Robinem vypořádá-
vají s následky útěku z Arkhamova ústavu 
vedeného Banem. A aby bylo ještě hůř, 
Bane se dostává do želvího vesmíru a ne-
trvá mu dlouho a celý ho ovládne. Aby ne, 
když má k ruce Rocksteadyho a Bebopa.

399/599 Kč

předběžná cena
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Alisik 4: Smrt
Hubertus Rufledt, Helge Vogt

Nádherně malovaný příběh o lásce 
a smrti (ne nutně v tomto pořadí) 
dospívá ke svému velkolepému 

zakončení. Bizarní, legrační, 
romantický i hororový příběh 
vrcholí. Jak? To už si budete 

muset přečíst tuhle knihu.

249 Kč
říjen 2019

88 barevných stran

Alisik 3: Jaro
Hubertus Rufledt, Helge Vogt

Napínavý i romantický komiks 
o gotické lolitě pokračuje, přesně 
ve stylu Tima Burtona. Mrtví se snaží 
zabránit zničení svých hrobů. Ale mají 
šanci proti stavebním strojům? A má 
vůbec nějakou šanci vztah Rubena a Alisik, 
když jeden z nich je slepý a druhá mrtvá?

Ms. Marvel 2
G. Willow Wilsonová, 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 začíná 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 Mezinárodního komiksového festivalu v Angoulême.

229 Kč

339 Kč

duben 2019
80 barevných stran

říjen 2019
136 barevných stran

předběžná cena

předběžná cena
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VYŠLY

2 KNIHY

LETOS VYCHÁZÍ

květen 2019
168 barevných stran

Netvora 3: Azyl
Marjorie Liu, Sana Takeda

Příběh se odehrává v roce 1900, v matri-
archální Asii. Ve světě, kde se steampunk 
míchá s magií a monstry. V tomhle světě se 
mladá dívka vyrovnává s válečným trauma-
tem a navazuje psychické spojení s bytostí 
obří síly. Spojení, které z nich obou udělá 
terč lidských i nelidských sil. Maika se celý 
život jen učila bojovat, ale teď její přežití 
závisí na tom, jestli si dokáže najít i přátele.

449 Kč

série obdržela ceny 

Hugo, British Fantasy 

a Eisnerovu cenu!
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VYŠLA

1 KNIHA

série 
obdržela 

cenu 
GLAAD!

Velké finále první série 

Krysích královen!

září 2019
160 barevných stran

Krysí královny 3:  
Démoni
Kurtis J. Wiebe, Roc Upchurch

Jestli je něco horšího než prastaří boho-
vé a konce světa, je to vlastní rodina. Krysí 
královny s tímhle problémem už něja-
kou dobu zápasí… a teď se musejí vrátit 
tam, kde všechny problémy vlastně za-
čaly. Na magickou univerzitu, aby zjistily, 
co se vlastně stalo s otcem Hannah.

Krysí královny 2: 
Do dáli se vinoucí 

chapadla N´Rygothova
Kurtis J. Wiebe,  

Roc Upchurch, Stjepan Šejić

Zbrusu nový, pivem politý příběh Krysích 
královen odhaluje skrytou hrozbu přímo uvnitř 

zdí Palisády. Dee se snaží utéct před svou 
minulostí, ale před chapadly krvežíznivého 

boha N'Rygotha se utíká dost špatně.

Šílená akční jízda, která je popisována 
jako když Buffy potká Tank Girl… 

v pořádně sjeté verzi Pána prstenů.

březen 2019
136 barevných stran

389 Kč

349 Kč

předběžná cena
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únor 2019
244 barevných stran

Sunstone 1
Stjepan Šejić

Nepřehlédnutelný komiks, ve kterém se 
hrdinky potýkají s problémy kolem vztahů, 
sexu a svých fetišů. Lehce erotická roman-
tická komedie ve scénáři a úžasné kresbě 
Stjepana Šejiće! Komiks, který bude spo-
lehlivě bavit i lidi, co BDSM zrovna nemusí.

České vydání obsahuje  
první a druhou originální knihu!

Sunstone 2
Stjepan Šejić

Druhá část romanticko-erotické (a trochu 
sado-masochistické) komedie.

Vracíme se ke dvěma dívkám s poněkud 
alternativním životním stylem. A jak praví 

rčení, všechno to svazování a dominování 
je neškodná zábava – dokud se někdo 

nezamiluje. Pak teprve začne to pravé utrpení.

České vydání obsahuje  
třetí a čtvrtou originální knihu!

srpen 2019
248 barevných stran

499 Kč

499 Kč

Romantická lesbická vztahovka…  
v sado-maso provedení! 

Vyjde celkem ve 3 knihách!

předběžná cena
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VYŠLO

VYŠLA

1 KNIHA

VYŠLO

11 KNIH

únor 2019
80 černobílých stran

Štěky Broka Špindíry 2:  
Psí kusy v cirkusy
Petr Kopl

Brok je obyčejný podvraťák, jehož život je stejně 
pestrý, jako jeho původ. A těžký. Ze všech stran ho 
ohrožují kočky, nedostupné feny, plíživí sloni, na-
štvaní kreslíři, snobská prasata, a dokonce i celý 
cirkus. Ovšem klid, bude to legrace. Aspoň pro nás.

Přichází už druhý díl skvělých Koplových stri-
pů a ze života v cirkuse se stává pořádný… no… 
cirkus. Zvláště, když se Brokův pán zamiluje.

179 Kč

Liberty Meadows: Ráj
Frank Cho

Liberty Meadows vám přináší humoristické příběhy z trochu zvláštní 
zvířecí kliniky, ve které najdete hypochondrickou žábu, obsedant-
ního 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, ulít-
lý, 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

Calvin a Hobbes
Bill Watterson

Vstupte do úžasného a fantaskního světa, plného podivných vy-
nálezů (obvykle zastupovaných papírovou krabicí s neuměle na-

čmáraným 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?

199 Kč / 128 černobílých stran



DOBRODRUŽNÝLETOS VYCHÁZÍ

Původní 
český 

komiks!

květen 2019
88 barevných stran

Pérák:  
Oko budoucnosti
Petr Macek, Petr Kopl

Adolf Hitler chce vidět do budoucnosti! 
Ale aby se mu to povedlo, potřebuje 
pomoc největšího českého superhrdiny, 
legendárního Péráka, nejhledanějšího 
muže protektorátu. Jenže Pérák rozhodně 
nebude skákat, jak nepřítel píská.

Sebrané a rozšířené vydání seriálu 
původně vydávaného v ABC, doplněné 
o celou řadu bonusových materiálů…

299 Kč
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Rick a Morty 2
Zac Gorman, CJ Cannon, Marc Ellerby

Rick a Morty se vracejí, aby zachránili alternativní vesmíry. Čeká 
nás cesta plná nebezpečí, krve, potu, dvojníků a roztrhaných 

kalhot. A samozřejmě, nápaditého a pořádně černého humoru.

Další velký a zcela nový příběh s amorálním vědcem 
a jeho nešťastným vnukem v hlavních rolích!

299 Kč
srpen 2019

128 barevných stran

Rick a Morty 1
Zac Gorman, CJ Cannon, Marc Ellerby

Původně to měla být jen drsná parodie 
Návratu do budoucnosti. Ale vznikl z toho 
svébytný kult, ironický sci-fi seriál, který totálně 
převálcoval Futuramu i ostatní animované 
záležitosti. Možná i proto, že si troufá zajít dál 
než ostatní… nehledě na to, že Dan Harmon 
(Community) dokáže skvěle pracovat s žánrem.

A tvůrci komiksu kráčejí úspěšně v jeho stopách.

Rick a Morty 3
Pamela Ribonová, Tom Fowler, CJ Cannon, 
Marc Ellerby, Tom Fowler

Už třetí kniha dobrodružství amorálního génia Ricka San-
cheze a jeho osudem zkoušeného vnuka Mortyho. Hrdino-
vé tady putují do těch nejodlehlejších koutů času, prostoru 
i anatomie. Najdete tu příběh o useknutých hlavách, o tousto-
vačích zkázy i o krvavém intergalaktickém sportu.

Komiks se drží v duchu animovaného seriálu a navá-
ží se do všeho a do každého. Tak si ho nenechte ujít!

299 Kč

299 Kč

červen 2019
128 barevných stran

listopad 2019
128 barevných stran

předběžná cena

předběžná cena

předběžná cena
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Finální  
díl série!

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

březen 2019
112 barevných stran

Assassin’s Creed: 
Vzpoura 2 – Bod zvratu
Alex Paknadel, Dan Watters,  
Jose Holder

Blíží se krize a asasínům nezbývá nic jiného 
než se spojit s nepřítelem. Se zabijákem z řádu 
templářů, Otou Bergem. Mezitím se Charlotte 
snaží spojit se vzpomínkami svého anarchistic-
kého předka v naději na zvrácení celé situace…

Assassin’s Creed: 
Vzpoura 3

Alex Paknadel, Dan Watters,  
Jose Holder

Finální díl série! Modernímu bratrstvu asasí-
nů dochází čas. Charlotte a její skupina čelí 
větší hrozbě než templáři, větší hrozbě, než 

proti jaké kdy stáli. Přichází nový světový 
řád a s ním i znovuzrození prastarého bož-

stva, které má v plánu ovládnout celý svět. 
A proti tomu stojí jen hrstka bojovníků…

listopad 2019
112 barevných stran

299 Kč

299 Kč



KOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTA VYŠLO

Assassin’s Creed 1: 
Zkouška ohněm
Anthony Del Col,  
Conor McCreery, Neil Edwards

Obyčejný život Charlotty 
De La Cruzové se obrátí vzhůru 
nohama, když ji okolnosti vrhnou 
přímo do světa Bratrstva asasínů 
a učiní z ní součást jejich sta-
letí starého soupeření s řádem 
templářů. Zoufalé pátrání po 
vzpomínce přinutí Charlottu na 
vlastní kůži prožít panický strach 
a hysterii panující v době salem-
ských čarodějnických procesů!

329 Kč / 132 stran

Assassin’s Creed 3: 
Návrat domů
Anthony Del Col,  
Conor McCreery, Neil Edwards

Bratrstvo má problémy. Dlou-
hý souboj s templáři vyčerpal 
veškeré jejich zdroje a teď se 
zoufale snaží udržet si pozici ve 
světě, který se stále mění. Mohlo 
by být pro ně řešením spojit 
své síly s tajemnou organizací… 
pokud se jim podaří překonat 
nepřekonatelné rozdíly. A po-
kud se hrdince podaří přežít 
další cestu do minulosti. 

329 Kč / 128 stran

Assassin’s Creed 2: 
Zapadající slunce
Anthony Del Col,  
Conor McCreery, Neil Edwards

Pro Charlottu De La Cruzovou už 
není cesty zpět. Noří se hlou-
běji do tajemného společen-
ství Bratrstva asasínů – a ještě 
dál do vlastních genetických 
vzpomínek. Vodítko z minulos-
ti ji přivádí až do srdce Incké 
říše... těsně před jejím pádem!

329 Kč / 128 stran

Assassin’s 
Creed: Origins
Anthony Del Col, P. J. Kaiowa

Buďte svědky zrození bratrstva 
asasínů v originální komikso-
vé sérii, vycházející z nové-
ho dílu hitové herní řady!

Starý Egypt je země majestátu 
a temných spiknutí, tříštěná 
v krutém boji o moc. Prasta-
rá tajemství a zapomenuté 
mýty vyplouvají na povrch 
a s nimi se objevují i noví hr-
dinové. Přicházejí asasíni!

299 Kč / 112 stran

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 pou-
ze Charlotta a její noví spojenci 
mají vědomosti a schopnosti, aby 
zachránili lidstvo před zničením!

Nová kapitola komiksové ságy 
přináší zásadní zvraty a změny!

299 Kč / 112 stran

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!

samostatná 
kniha!



KOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTALETOS VYCHÁZÍ

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME
říjen 2019
256 barevných stran

Assassin’s Creed: 
Průvodce světem
Průvodce světem nejpopulárnější 
herní série současnosti!

Povinnost pro všechny staré i nové příznivce his-
torických her z řady Assassin’s Creed. Nádherně 
ilustrované informace o základních postavách, 
technice, příbězích a historických kulisách. Popis 
věčných válek mezi templáři a asasíny, které se 
táhnou už celá tisíciletí. Najdete tu dějiny řádů, 
popisy prastarých civilizací i legendárních míst… 
prostě všechno, co chcete o téhle hře vědět!

649 Kč
předběžná cena



KOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTA VYŠLO

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!

World of WarCraft:  
Kronika svazek I−III

549−599 Kč / 176−232 stran

World of Warcraft: 
Oficiální kuchařka
599 Kč / 216 stran

Komiksová řada 279−399 Kč / 112−176 stran

obsahuje 
VÍCE NEŽ 
100 RECEPTŮ!

NÁDHERNĚ ILUSTROVANÁ HISTORIE 
NEJPOPULÁRNĚJŠÍHO HERNÍHO SVĚTA!

Luxusní publikace  
  v obřím formátu a pevné vazbě!

Umění Blizzard Entertainment
Nick Carpenter, Samwise Didier, Chris Metzen a další

Firma Blizzard Entertainment zanechala obrovskou stopu ne-
jen 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 se-
známit s těmi největšími úspěchy studia. Najdete tu více než 700 
návrhů, nákresů i efektních obrazů z těch nejslavnějších her!

1490 Kč / 376 stran



KOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTALETOS VYCHÁZÍ

VYŠLY

3 KNIHY

květen 2019
96 barevných stran

Stranger Things
Jody Houserová, Stefano Marino

Děj komiksové minisérie se odehrává během 
první sezóny a popisuje děsivé věci, se kte-
rými se musel Will Byers střetnout a překo-
nat je, když se ocitl v zrádném světě Vzhůru 
nohama, temné imitaci jeho vlastního světa!

Doctor Who –  
Desátý Doktor:  

Plačící andělé z Monsu
Robbie Morrison,  

Daniel Indro, Eleonora Carliniová

Desátý Doktor se vrací v té nejlepší formě… 
a do jedné z nejhorších válek. Píše se rok 1914 

a většina Evropy uvízla v zákopech, v nemi-
losrdné první světové válce. A bude to ještě 

horší, protože na bitevním poli se začínají 
objevovat sochy andělů, kteří si zakrývají oči…

únor 2019
128 barevných stran

279 Kč

329 Kč

Veleúspěšný televizní seriál 

přichází v komiksové podobě!

předběžná cena



KOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTA LETOS VYCHÁZÍ

VYŠLY

3 KNIHY

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

Zaklínač:  
Z masa a ohně
Aleksandra Motyková, 

Marianna Strychowská

Geralta si pozve jeden starý přítel, aby mu 
pomohl vyřešit vraždu, do které je zapletená 
jeho dcera. Jenže než se Geralt vůbec stihne 

pustit do pátrání, narazí na dalšího staré-
ho přítele a brzy se dostane do problémů, 

které zdaleka překračují jeho očekávání.

srpen 2019
96 barevných stran 329 Kč

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 – a spousta dalších 
hvězdných tvůrců! Ať už jste Geraltův 
skalní fanoušek nebo se s jeho příběhy 
setkáváte poprvé, rozhodně neváhejte!

Obrazové publikace 
a encyklopedieKomiksová řada

329 Kč / 136 stran 549 Kč 
184 stran

599 Kč 
248 stran

předběžná cena



LETOS VYCHÁZÍ MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU

9
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duben 2019
248 barevných stran

Storm:  
Kroniky Pandarve
Don Lawrence, Martin Lodewijk

Prvních pět knih jedné z nejkrásněji 
malovaných evropských řad – 
klasik současného komiksu!

Martin Lodewijk vytvořil svět plný fantazie, 
šílených vládců a bizarních stvoření, kde 
je hrdina vrhaný do stále nových nebez-
pečných dobrodružství… a Don Lawrence 
mu svou úžasnou malbou vdechl život!

Příběhy vás vrátí do dob pulpových 
sci-fi dobrodružství plných svalna-
tých hrdinů a krásných (a spoře ob-
lečených) žen, ovšem s hravostí 
a se spoustou úžasných nápadů!

689/899 Kč
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LETOS VYCHÁZÍ MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

červen 2019
300 barevných stran

Indiánské léto 
/El Gaucho
Hugo Pratt, Milo Manara

Dva historické příběhy od dvou slavných 
tvůrců. Scenáristy a kreslíře Huga Pratta 
(Corto Maltese) a legendárního mistra evrop-
ského erotického komiksu Mila Manary!

V příběhu El Gaucho se dostaneme do 
napoleonských válek, přímo do víru nelítost-
ných námořních bitev a krutých pravidel. 
A v komiksu Indiánské léto se přeneseme 
do sedmnáctého století, kde malá sku-
pina osadníků poklidně přežívá poblíž 
indiánského kmene… než tragická udá-
lost rozpoutá krvavou válku. Prattovy 
scénáře jsou temné, násilné a histo-
ricky přesvědčivé, Manarova kresba 
je nádherná a jeho ženy svůdné.

749/989 Kč
předběžná 
cena





LETOS VYCHÁZÍ MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

listopad 2019
304 barevných stran

Před Incalem
Alejandro Jodorowsky, 
Zoran Janjetov

Kruh se uzavírá! Už vyšel Incal a Poslední Incal 
– teď vychází poslední (nebo také první, jak 
chcete) díl trilogie! Vracíme se na začátek, do 
života našeho oblíbeného antihrdiny, de-
tektiva třídy R, Johna Difoola. Ne, tentokrát 
nepůjde o osud celého vesmíru, tentokrát 
je to jen práce… jenže práce, která hrdinu 
zavádí mezi zvrácené aristokraty i ne-
bezpečné mutanty či roboty. Ještě, že 
má po ruce svého betonového racka!

Opět vychází celá série v jedné knize!

749/989 Kč
předběžná 
cena





MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSUVYŠLO

Výprava za 
ptákem času
Serge Le Tendre, Régis Loisel

K záchraně světa je třeba najít 
mýtického tvora. Kouzelnice 
Mara posílá dceru Pelissu za bý-
valým hrdinou, stárnoucím Bra-
gonem, aby se ještě jednou vy-
dal na cestu za dobrodružstvím.

549/789 Kč 
224 barevných stran

Incal
Alejandro Jodorowsky, 
Mœbius

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.

689/949 Kč 
308 barevných stran

Věčná válka
Joe Haldeman, Marvano

Válkou ve Vietnamu inspirovaný 
komiks mapuje život obyčejného 
vojáka zapojeného do vesmír-
ného konfliktu, vojáka, který 
bojuje za svět, jenž se s kaž-
dým jeho bojem mění a který 
už vlastně ani nepoznává.

489/689 Kč 
168 barevných stran

Arzach
Mœbius

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

249/379 Kč 
56 barevných stran

Blacksad
Juan Díaz Canales, 
Juanjo Guarnido

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

549/789 Kč 
224 barevných stran

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

Legendární irský hrdina Slái-
ne bojuje za staré pořádky, za 
barbarství a zachování kon-
taktu s přírodou – se zloděj-
ským trpaslíkem po boku a se 
sekerou Mozkohryz v ruce.

549/789 Kč 
220 barevných stran

Borgia
Alejandro Jodorowsky, 
Milo Manara

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

549/789 Kč 
208 barevných stran

Kasta metabaronů
Alejandro Jodorowsky, 
Juan Giménez

Kasta metabaronů přichá-
zí s postavami většími než 
vesmír, s mýtickými osudy, 
příběhy tragických lásek, 
velkých obětí, gigantických 
dobrodružství a monumen-
tálních vesmírných soubojů.

999/1599 Kč 
552 barevných stran

Teorie rozpadu
Pierre Christin, Enki Bilal

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

589/789 Kč 
200 barevných stran

Mistrovská díla 
evropského 
komiksu

Ediční řada, 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.



MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU VYŠLO

Druuna
Paolo Eleuteri Serpieri

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

589/849 Kč 
196 barevných stran

Druuna 2
Paolo Eleuteri Serpieri

Zrůdy, mutanty, fantaskní 
dechberoucí světy, a přede-
vším krásné ženy – to všechno 
najdete v druhém a ještě od-
vážnějším díle, v podání mistra 
evropského erotického komiksu, 
Paola Eleuteriho Serpieriho.

589/849 Kč 
176 barevných stran

Druuna 3
Paolo Eleuteri Serpieri

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 
196 barevných stran

Temnými cestami
Yves Sente, Jean Van 
Hamme, Grzegorz Rosiński

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

589/849 Kč 
224 barevných stran

Bílý láma
Alejandro Jodorowsky, 
Georges Bess

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.

789/1099 Kč 
304 barevných stran

Technokněží
Alejandro Jodorowsky, 
Zoran Janjetov

Návrat do světa metabaronů od 
legendárního Alejandra Jodo-
rowského! Nevlastní syn nechvalně 
proslulého piráta chce stvořit video-
hru, která ovlivní všechny občany 
obří galaxie. Vydává se na cestu 
skrz vesmír… a až na vrchol moci.

999/1399 Kč 
412 barevných stran

Dobrodružství 
Jeronýma Moucherota
Francois Boucq

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

589/789 Kč 
200 barevných stran

Dlouhý zítřek 
a další příběhy
Mœbius

Sbírka těch nejslavnějších a nejlep-
ších povídek od komiksového veli-
kána! Najdete tu Mœbiovu tvorbu 
v celé její pestrosti, v barvě i bez… 
prostě dokonalý profil díla jedné 
z největších komiksových osobností!

589/849 Kč 
220 barevných stran

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. 

549/849 Kč 
216 barevných stran



LETOS VYCHÁZÍ MODRÁ CREW

Modrá Crew 11:  
Hrobař 1 a 2

Xavier Dorison, Ralph Mayer

Z vesmíru se přesuneme přímo na Divoký západ – na vyprahlou 
půdu, po které se kodrcá kočár s chlápkem v černém. Chlápkem 

s temnou minulostí, který pohřbívá mrtvé… a občas, když je to nutné, 
střílí živé. Westernový svět je plný zabijáků, podrazů, pastí a psycho-

patů. Někdy je výhoda, když s sebou vozíte vlastní zásobu rakví.

249 Kč
duben 2019

116 barevných stran

Modrá Crew 10:  
Orbital 3 a 4
Sylvian Runberg, Serge Pellé

Na Zemi se má konat obřad, při kterém se zpečetí mírové urovná-
ní mezi Pozemšťany a Sandžary. V nejnevhodnější dobu ale dorazí 
lid galaktických kočovníků, kteří si říkají Rapakhunové, a najed-
nou hrozí, že celý sektor znovu upadne do občanské války…

Modrá Crew 12:  
Hrobař 3 a 4
Xavier Dorison, Ralph Mayer

Finále westernové ságy! Hrobař se potkává se svým 
bývalým známým… a rozhodně to není příjemné shledání. 
Nebezpečný doktor životy stejně tak snadno zachraňu-
je, jako je ničí. A momentálně má vyhlídnutý další cíl…

Modrá Crew 13
O TOMTO A DALŠÍCH ČÍSLECH 
ROZHODNETE VY!  
Stačí být předplatitelem a hlasovat  
na stránce www.modra.crew.cz!

249 Kč

249 Kč

leden 2019
120 barevných stran

červenec 2019
128 barevných stran



VYŠLOMODRÁ CREW

Modrá Crew 1: 
Ekhö – Zrcadlový 
svět 1 a 2
Christophe Arleston, 
Alessandro Barbucci

249 Kč / 104 stran

Modrá Crew 4: 
Třetí zákon 1 a 2
Xavier Dorison, Alex Alice

249 Kč / 104 stran

Modrá Crew 2: 
Ekhö – Zrcadlový 
svět 3 a 4
Christophe Arleston, 
Alessandro Barbucci

249 Kč / 104 stran

Modrá Crew 5: 
Třetí zákon 3 a 4
Xavier Dorison, Alex Alice

249 Kč / 136 stran

Modrá Crew 3: 
Okko 1 a 2
Hub, Stephane Pelayo

249 Kč / 104 stran

Modrá Crew 6: 
Dlouhý John 
Silver 1 a 2
Xavier Dorison, 
Mathieu Lauffray

249 Kč / 112 stran

Modrá Crew 7: 
Dlouhý John 
Silver 3 a 4
Xavier Dorison, 
Mathieu Lauffray

249 Kč / 116 stran

Modrá Crew 8: 
Ekhö – Zrcadlový 
svět 5 a 6
Christophe Arleston, 
Alessandro Barbucci

249 Kč / 104 stran

Modrá Crew 9: 
Orbital 1 a 2
Sylvain Runberg, Serge Pellé

249 Kč / 112 stran



LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

Velké vydání nádherně 

malované komiksové série!

Vyjde celkem ve 4 knihách!

3 díly 
v jedné 

knize

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

3 díly 
v jedné 

knize

březen 2019
184 barevných stran

Requiem: Upíří rytíř 1  
– kniha první
Pat Mills, Olivier Ledroit

Když se člověk probudí v pekle, za-
čne přemýšlet, jestli byl opravdu tak 
dobrý člověk, jak si myslel. 

Právě to se přihodilo německému vojáko-
vi Heinrichu Augsbergovi, který roku 1944 
umírá na východní frontě. A než se stačí 
smířit se svou smrtí, je v pekle a je včle-
něn mezi vládnoucí elitu, Upírské rytíře.

599 Kč

září 2019
184 barevných stran

Requiem: Upíří rytíř 2 
 – kniha druhá

Pat Mills, Olivier Ledroit

Heinrich je v pekle. Musí si zvyknout na nový 
způsob života, na nový svět… a na to, že jeho 
životní láska, dívka Rebecca je nejenže také 

v pekle, ale ještě k tomu na opačné stra-
ně, mezi jeho zavilými nepřáteli. Heinrich, 
nyní Requiem, je odhodlaný získat ji zpát-
ky… i kdyby měl zničit všechno a všechny.

599 Kč
předběžná cena





KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

Jaké to je čarodějnictví? 
Jaký zrádný lektvar 

jsi dala tomu pastýři, 
aby si myslel, že jsi 

krásná a aby se jeho 
ruce vyhnuly hrůze 

tvých zranění?

Jak jsi mě mohla tak klamat, 

mě, který se uchýlil k nejvyšší 

oběti a sám se vykleštil, 

aby sis nepřipadala podřadná? Proč jsi ten lektvar 
nedala i mně? Useknu mu ruce, jazyk i pohlaví!Zadrž – ve jménu lásky, kterou 

jsi ke mně choval. Ještě jeden 

krok, zapomenu, že si můj otec, 

a rozetnu ti lebku!

Nejsem čarodějka: ten pastýř je 

od narození slepý. Nenese v paměti 

obraz tváře, o kterou jsem přišla,

A jsem první žena, které se jeho prsty dotkly. Hladí mě bez odporu, bez úsilí, nemusí se nutit k touze, jako jsi to dělal ty.

Uvědom si, že jsi starý. Pach a chlad tvého 

těla nemohou soupeřit s vůní a vřelostí 

mladého muže. Potřebovala jsem, aby se 

mě někdo zmocnil s vášní, ne z lítosti.

87

9797

V knize najdete hned 
  první dva díly této série!

108

LETOS VYCHÁZÍ

VELKÝ  
formát  

v pevné 
vazbě!

květen 2019
112 barevných stran

Královská krev 1
Alejandro Jodorowsky, Dongzi Liu

Temné a násilné vyprávění od legendár-
ního Alejandra Jodorowského. Mytický 
příběh zrady, války, zakázané lásky, svr-
žených vládců a milostných hrůz, kte-
rému dává Dongzi Liu svou nádhernou 
kresbou syrově reálnou podobu.

Vyjde celkem ve dvou knihách!

399 Kč



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

Arzach 
/Hermetická garáž

Mœbius

Mlčenlivý bojovník prolétá fantaskními 
světy, aby sváděl kruté a komické boje 

s bizarními a obřími protivníky. Snové sci-fi 
příběhy zasahující čtenáře melancholickou 

náladou a neuchopitelnou atmosférou.

A spolu s ním přicházejí bizarní příběhy da-
daistického rázu jménem Hermetická garáž!

Dva příběhy, které předvádějí Moebia v jeho 
nejlepší formě a podobě. Vychází ve velkém, 

luxusním vydání, doplněném o důkladný 
rozbor Moebiova díla a malířského stylu!

květen 2019
160 barevných stran 549 Kč

LETOS VYCHÁZÍ

VELKÝ  
formát  

v pevné 
vazbě!



LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

VELKÝ  
formát  

v pevné 
vazbě!

Žoldnéř 2: Lektvar
Vicente Segrelles

Druhá kniha z řady, u které si můžete libovolný panel 
nechat zvětšit a pověsit na stěnu jako nádherný obraz. 

Žoldnéř se vydává na svou zatím nejnebezpečnější cestu. 
Bude se snažit zastavit všehoschopného alchymistu, který 

se zmocnil vysoce nebezpečného tajemného lektvaru…

Kniha opět vychází vázaná, s fascinují-
cím doslovem samotného autora.

299 Kč
září 2019

64 barevných stran

Žoldnéř 1: Kult svatého ohně
Vicente Segrelles

Jeden z nejslavnějších komiksů všech dob konečně 
i u nás! Legendární fantastická série plná neuvěřitelných 
maleb – vycházející u nás ve větším formátu a s bohatým 
autorovým doslovem popisujícím příběh vzniku i to, 
kde hledal inspiraci pro zbraně, zbroje a příšery.

V prvním díle je tajemný žoldnéř povolán, aby zachránil 
ženu před mocným a nebezpečným kultem svatého ohně!

Žoldnéř 3: Zkoušky
Vicente Segrelles

Třetí kniha série, kde je každý obrázek vhodný pro zvětšení, 
zarámování a pověšení na stěnu! Bezejmenný žoldnéř opět 
vyráží za dobrodružstvím, v překrásném světě Vicenta Se-
grellese! Kniha vychází, stejně jako předchozí díly, ve zvět-
šeném vydání a s ilustrovaným komentářem autora!

299 Kč

299 Kč

červen 2019
64 barevných stran

prosinec 2019
64 barevných stran

předběžná cena

předběžná cena

předběžná cena





KOMIKSY PRO DOSPĚLÉLETOS VYCHÁZÍ

VYŠLO

9 z 10 
KNIH

FinálE  
série! květen 2019

128 barevných stran

Skalpy 10: Konec cesty
Jason Aaron, R. M. Guéra

Rudá vrána je sice ve vězení, ale přesto zná 
tajemství, které může Dashe potopit. A mla-
dí muži, které do sebe vsála válka mezi 
Rudou vránou a Zlým koněm, jsou pořád 
tam venku a dychtí po odplatě. A tajem-
ný vrah, který to celé začal, stále nebyl 
potrestán a řada mrtvých těl, již za sebou 
zanechává, je každým dnem delší a delší.

Tito muži se chystají k poslední bitvě. Dese-
tiletí plná lží, zrad a vražd kulminují. A až se 
kouř rozptýlí, bude ještě někdo z nich naživu 
– nebo všichni dojdou na konec své cesty?

379 Kč

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



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ LETOS VYCHÁZÍ

VYŠLO

14 z 22 
KNIH

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

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 16: Supertým
Bill Willingham, Mark Buckingham

Čas mágů a hrdinů skončil. Přichází čas… super-
hrdinů! Nebo snad existuje nějaký jiný důvod, 

proč dává Pinocchio dohromady tým a vymýš-
lí mu těsně přiléhající kostýmy? Mýty, do boje!

429 Kč
říjen 2019

144 barevných stran

Mýty 15: Růženka
Bill Willingham, Mark Buckingham

Růženka, sestra Sněhurky, se dostala až na dno. 
Zůstane na něm ležet, nebo se bude hrabat zpát-
ky vzhůru? Farma je v troskách a je mnoho frakcí, 
které by měly zájem o vládnoucí pozici. A v bývalém 
Mýtově se schyluje k velkému magickému souboji…

649 Kč
červen 2019
256 barevných stran

předběžná cena



LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

Velký 
crossover 

s mýty!

VYŠLO

7 z 11 
KNIH

Mezi řádky 8:  
Orfeus v podsvětí

Mike Carey, Peter Gross

Tommy se vydává do říše mrtvých, aby zachránil 
Lizzie. Jenže jak známo, tyhle příběhy nemívají moc 
dobrý konec. A pro Tommyho je to ještě horší, pro-

tože Hádes je plný nejen monster, ale i jeho starých 
známých. A to ani nemluvíme o tom, kdo sedí na trůně.

489 Kč
duben 2019

176 barevných stran

Mezi řádky 9: Mýty mezi řádky
Mike Carey, Bill Willingham, Peter Gross, Mark Buckingham

Světy komiksů Mezi řádky a Mýty se potkávají v tomhle dramatickém 
střetu! Mýty ohrožuje temný protivník, na kterého síly čarodějek ne-
stačí. Nezbývá jim než hledat toho nejmocnějšího mága všech světů.

Čeká je nepříjemné překvapení.

399 Kč
září 2019
160 barevných stran

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.

předběžná cena



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ LETOS VYCHÁZÍ

Palte, Hersheyová!

Nechtěl jsem si vybírat 

strany, ale vypadá to, že 

někdo vybral za nás.

Jenže počkejte, lidičky! 

Máme tady zvrat! Do hlavní 

bitevní zóny vstoupili dva 

neznámí vetřelci!

P.62-93 (JUDGE CHILD STRIP).indd   83

5. 4. 2019   18:14:29

Ty ne, 

popeláři.

Bratři s
e hrnou

 směrem k pozdv
ižení.

Přiřítí
 se s houkající 

sirénou.

Rozumím, 

soudce 

Dredde.

    Pot
řebuji odvést pozornost.   

    Při
bliž s

e a spusť palbu 

    z d
ěla. Stříl

ej dvě 

  minuty, pak se stáhni.

Dreddova motorka, ovládaná počí-

tačem, čeká v bezpe
čné vzdálenosti.

U všech všudy! 

Pozor!

To je Př
ízračný 

jezdec
, přišel nás 

potrestat za naše 

hříchy!

Všechny střely 

letí ú
myslně 

vedle.

Pod pruhem 

syntetick
é kůže 

na ruce má Dredd  

  schovaný malý 

     vysílač.

P.03-29 (JUDGE CHILD STRIP).indd   19

4. 4. 2019   14:29:21

Dokáže ale vzdorovat gravitaci?

...dotek zlomené paže!

Musím ji zasáhnout, 
dokud je omráčená. 
Tuhle nestvůru 

 zastaví jediná věc...

Doufám, že jsi pojištěná. Na takovou ruku budeš potřebovat hodně sádry!

P.30-61 (JUDGE CHILD STRIP).indd   41

4. 4. 2019   17:02:45

Příště
: Seznamte se s prezidentem 

Rockym Rockem!

   Co si myslíte 

  o domorodcích, 

soudce Dr
edde?

Nic moc, Lartere. Ani 

nevypínejte m
otor, 

poletíme dál.

Z Dreddova deníku...

Podivné 

chování.

Tak, kdysi Bugga Zbabělce,
 

dnes Buggem Smělým zvou...

...a tváří boha hrozného 

 vyzdobil jes
kyň svou.

Obyvatelé planety Ombra jsou

 pořád ve stádiu primitivů Není 

pravděpodobné, že by únosci 

soudce dítěte hledali útočiště 

tady. Pokračujeme v misi.

P.30-61 (JUDGE CHILD STRIP).indd   55

4. 4. 2019   17:02:51

VYŠLY

2 KNIHY

červen 2019
384 černobílých stran

Soudce Dredd 3
John Wagner, Mike McMahon, 

Brian Bolland, Steve Dillon a další

Konečně je tu toužebně vyhlížený třetí 
díl Soudce Dredda! Je tu zpátky pol-
da, soudce a kat v jedné osobě… a to 

se svými nejikoničtějšími příběhy! 
Přichází sága „Soudce dítě“, ve které 

se Dredd bude muset vydat až 
do vesmíru… a poprvé se objeví 
i neohrožený čmáral Chopper!

479 Kč
předběžná cena



LETOS VYCHÁZÍ KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

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

Samostatný příběh!

VYŠLO

27 z 32+ 
KNIH

Živí mrtví 28: 
Neodvratný 
osud
Dozvuky války s Šeptači. Všech-
no je ztraceno a Rick a celá Ale-
xandrie čelí útoku té největší hor-
dy mrtvých, jakou v životě viděli.

299 Kč
únor 2019 
168 černobílých stran

Živí mrtví 29: 
Překročené 
hranice
Alexandrie se otřásá v zákla-
dech. Rick, Dwight, Eugene 
a Negan mají každý co dokazo-
vat, že ještě nejsou na odpis.

299 Kč
srpen 2019 
136 černobílých stran

Živí mrtví 30: 
Nový řád
Noví přátelé. Noví pro-
tivníci. Nové hrozby. Pro-
stě zcela nový svět!

299 Kč
listopad 2019 
136 černobílých stran

ŽIVÍ MRTVÍ
Robert Kirkman, 

Charlie Adlard

Začíná to celkem oby-
čejně. 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 ho-

rorové filmy končí. Jdou dál. 
Pokládají si otázku, co by se 
stalo s lidmi, kdyby opravdu 
museli v takovém světě žít?

Živí mrtví 
SPECIÁL: Teď 
poznáte Negana!
Co dělal Negan předtím, než za-
čal lidem rozbíjet hlavy pálkou? 
O tom je vázaný komiksový spe-
ciál s jednou z nejpopulárnějších 
záporných postav v hlavní roli!

199 Kč
květen 2019 
72 černobílých stran

předběžná  
cena



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ LETOS VYCHÁZÍ

VYŠLO

5 z 5 
KNIH

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

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 – Pistolník 3: Bitva o Tull
Stephen King, Peter David, Michael Lark, 

Stefano Gaudiano, Richard Isanove

Roland dál pátrá po muži v černém. A při tom pátrání narazí na 
Tull, poslední baštu civilizace. Město plné písku, trav a zoufal-

ství… a jinak vlastně ničeho. Jenže Roland tuší, že Tull skrývá ta-
jemství, které ho může zavést až k podstatě Středosvěta.

349 Kč
prosinec 2019

144 barevných stran

Temná věž – Pistolník 2:  
Sestřičky z Elurie
Stephen King, Peter David, Luke Ross, Richard Isanove

Pokračování úspěšného komiksového přepisu 
románové série Stephena Kinga!

Na pokraji smrti po útoku pomalých mutantů se Roland Deschain 
ocitá v péči skupiny jeptišek, jejichž specializací rozhodně není 
uzdravování nemocných. Tyhle děsivé mrtvolné bytosti plánují jeho 
smrt… a Pistolník nemá dost sil, aby jim v tom dokázal zabránit.

349 Kč
srpen 2019
144 barevných stran

VYŠLA

1 KNIHA

Temná věžTemná věž 
– Pistolník

předběžná cena

předběžná cena



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

VYŠLA

1 z 3 
KNIH

LETOS VYCHÁZÍ

červen 2019
236 barevných stran

Američtí bohové 2:  
Sám sebou
Neil Gaiman, P. Craig Russell

Legendární kniha Neila Gaimana in-
spirovala nejen úspěšný televizní se-
riál, ale i luxusní komiksovou řadu!

Stín a Středa opouštějí místo srazu sta-
rých bohů a pokračují ve své pouti, aby 
potkali nové bohy, získali spojence a při-
pravili se na nadcházející válku!

749 Kč



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ LETOS VYCHÁZÍ

VYŠLO

13 KNIH

NOVÉ 
VYDÁNÍ, 
poprvé 
V BARVĚ!

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.

Sandman 4: 
Údobí mlh

Neil Gaiman, Kelley Jones, 
Craig Russell, George Pratt, 

Matt Wagner a další

Důsledky nerozvážných činů se často ozývají 
i po velmi dlouhé době a chyby dělají i ne-

smrtelné bytosti. Podruhé v krátkém čase se 
musí Sandman vydat do Pekla, aby zachránil 
svoji dávnou lásku. Jaké je však jeho překva-

pení, když namísto očekávané konfrontace 
s Luciferem obdrží klíče od pekla. Danajštější 
dar si lze jen těžce představit, avšak to zatím 

Morfeus netuší. Důsledky tohoto činu ho 
totiž dostihnou mnohem, mnohem později...

srpen 2019
224 barevných stran 569 Kč

Nyní již všechny díly dostupné v barvě!

předběžná cena



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉVYŠLO

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! 

599 Kč / 256 barevných stran

Knihy magie
Neil Gaiman, John Bolton, Scott Hampton, 

Charles Vess, Paul Johnson

Ještě před Harrym Potterem tu byl jiný brýlatý kouzel-
ník. 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.

699 Kč / 208 barevných stran

Nikdykde
Neil Gaiman, Mike Carey, Glenn Fabry

Richard Mayhew je nudný londýnský úředníček. Nejadre-
nalinovější věc v jeho životě představuje sbírka kýčovitých 
trollů, kterými si zkrášlil pracovní stůl. Když ale doprová-
zí 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 nefungu-
je a jeho byt je na prodej. Jako by Richard nikdy neexis-
toval. Dívka jménem Dvířka sloužila jako klíč do tajemné-
ho Podlondýna a Richard dveře nevědomky otevřel… 

679 Kč / 224 barevných stran



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ LETOS VYCHÁZÍ

VYŠLY

2 KNIHY

OBÁLKU PŘIPRAVUJEME

říjen 2019
184 barevných stran

Umbrella Academy 3:  
Hotel Zapomnění

Gerard Way, Gabriel Bá

Slavný komiks od leadera skupiny My 
Chemical Romance Gerarda Waye, podle 

kterého se právě natáčí televizní seriál.

Superschopnosti vám nezaručí šťastný život. 
O tom by mohli členové týmu Umbrella 

Academy vyprávět. Každý se snaží vyrovnat 
se svými problémy… a mezitím z kanálu vylézá 

jejich minulost a hodlá jim zakroutit krkem.

669 Kč
předběžná cena
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dívky Měly na opuštění kláštera 

dvacet čtyři hodin.
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ve francii se u soudu s nešťastníky 

neMažou, pokud neMají postavení 

nebo nejsou pod ochranou.

všeobecně se Má za to, 

že ctnost a bída se navzájeM 

vylučují, a že chudoba je 

dokonalýM důkazeM viny.

podezřelý je okaMžitě prohlášen za viníka.
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 ty půjdeš se Mnou!
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Ikona erotické literatury  
spolu s legendou erotického komiksu!

LETOS VYCHÁZÍ

červen 2019
160 černobílých stran

Justina
Markýz de Sade, Guido Crepax

V osmnáctém století napsal proslulý markýz 
de Sade svůj příběh o prokletí dobrých mravů 
– příběh, který i přes své stáří vychází stále 
znova a je bezpečně schovaný v mnohých 
knihovnách. A koncem minulého století 
se ho chopil italský tvůrce Guido Crepax 
a stvořil podle něj neméně úspěšný komiks. 

I když má Crepax pro SM a jiné fetiše 
slabost, nejde v jeho případě jen o erotiku, 
jde i o její umělecké ztvárnění. O důraz na 
postavy, na pohyb, na výraz. Guido Crepax 
je jeden z těch autorů, které oceníte, i když 
je vám jinak tento styl komiksů cizí.

449 Kč



EROTICKÉ KOMIKSY LETOS VYCHÁZÍ

říjen 2019
160 černobílých stran

Historie O
Pauline Réageová, Guido Crepax

Další z legendárních erotických příběhů 
nořících se do tajů sado-maso hrátek. Komiks 
vzniklý na základě románu Anne Desclosové 

(píšící pod pseudonymem Pauline Réageová) 
se věnuje submisivitě a dominanci a popisuje 

cestu mladé ženy k tomu stát se dokonalou 
otrokyní. Nakreslil ho opět svou jemnou linkou 

Guido Crepax a i přes silně erotické téma se 
mu daří vyhýbat se jakékoliv vulgárnosti.

Kniha obsahuje kompletní komiks, 
který vznikal od roku 1973 až do roku 

1983, včetně druhého dílu „Návrat 
do Roissy“ a různých bonusů.

669 Kč
předběžná cena



EROTICKÉ KOMIKSYLETOS VYCHÁZÍ

VYŠLA

1 KNIHA

srpen 2019
160 barevných stran

Svůdné touhy
různí autoři

Nejslavnější francouzští a evropští tvůrci 
se sešli, aby přispěli do série erotických 
sborníků. I v druhé knize naší „svůdné“ 
série najdete hned dva původní sborníky... 
a něco málo navrch! Každý je věnovaný 
jednomu prostředí a tématu a přináší 
sérii šesti až osmistránkových příběhů od 
autorů, jako je Jodorowsky, Prado, Altuna, 
Varenne, Gibrat, Bilal či Goetzingerová! 
Připravte se na hromadu skvělých 
kreslířů, krásných žen a sexy příběhů!

599 Kč
předběžná cena



EROTICKÉ KOMIKSY VYŠLO

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 / 128 barevných stran

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

Vůně neviditelného
Milo Manara

Který z mužů nechtěl mít v pubertě schopnost být neviditel-
ný? 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 prepa-
rátu 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!

449 Kč / 108 barevných stran



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

VYŠLO

11 z 11 
KNIH

VYŠLY

4 ZE 4 
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.

449–649 Kč / 144–224 barevných stran

Kick-Ass
Mark Millar, John Romita

„Nechutné násilí – přesně jak to máte rádi.“

Superhrdinové patří do komiksů a ne do reálného života. Až 
tedy do chvíle, kdy se jeden mladík rozhodne, že si oblék-

ne 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.

Kick-Ass je další záhul z dílny Marka Millara, který tady, co se týče 
zábavné brutality, zahanbuje i svůj epos Mrtvý nebo živý. Navíc 

jsou tu hrdinové děti školou povinné, takže je to ještě zábavnější. 
Ale vedle toho jsou tu i úvahy nad podstatou superhrdinů… a jestli 

by tady vážně nějaký superhrdina nemohl existovat. A o tom, 
že dospívání je peklo. Zvlášť, když nemáte superschopnosti.

399–499 Kč / 136–232 barevných stran



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

Elektra: Atentát
Frank Miller, Bill Sienkiewicz

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

889 Kč  
264 barevných stran

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. 

799 Kč / 280 barevných stran

Fax ze Sarajeva:  
Příběh o přežití
Joe Kubert

Legendární komiks ze zatím po-
slední 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 neoddis-
kutovatelné komiksové legendy!

499 Kč  
208 barevných stran

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.

479 Kč  
144 barevných 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  
152 barevných stran



VYŠLO U NÁS DO ROKU 2018

47 róninů 479 Kč

Alisik č. 01: Podzim 279 Kč

Alisik č. 02: Zima 249 Kč

All You Need is Kill – Stačí jen zabíjet 549 Kč

All-Star Batman č. 01: Můj nejhorší 
nepřítel (Znovuzrození hrdinů DC) 299/699 Kč

All-Star Batman č. 02: Konce 
světa (Znovuzrození hrdinů DC) 299/599 Kč

Amazing Spider-Man č. 01: Návrat 329 Kč

Amazing Spider-Man č. 02: Odhalení 329 Kč

Amazing Spider-Man č. 03: 
Dokud hvězdy nezhasnou 329 Kč

Amazing Spider-Man č. 04: 
Příčiny a následky 369 Kč

Amazing Spider-Man č. 05: 
Šťastné narozeniny 369 Kč

Amazing Spider-Man č. 06: 
Ezekielův návrat 329 Kč

Amazing Spider-Man č. 07: 
Hříchy minulosti 329 Kč

Amazing Spider-Man: 
Rodinný podnik 349 Kč

Američtí bohové č. 01: Stíny 749 Kč

Assassin's Creed č. 01: 
Zkouška ohněm 329 Kč

Assassin's Creed č. 02: 
Zapadající slunce 329 Kč

Assassin's Creed č. 03: Návrat domů 329 Kč

Assassin's Creed – Vzpoura 
č. 01: Společný zájem 299 Kč

Assassin's Creed: Origins 299 Kč

Bart Simpson: Velká darebácká 
kniha Barta Simpsona 249 Kč

Bart Simpson: Velká kniha 
Barta Simpsona 249 Kč

Bart Simpson: Velká nabušená 
kniha Barta Simpsona 249 Kč

Bart Simpson: Velká zlobivá 
kniha Barta Simpsona 249 Kč

Batman č. 01: Soví tribunál 449/669 Kč

Batman č. 02: Soví město 499/739 Kč

Batman č. 03: Smrt rodiny 449/669 Kč

Batman č. 04: Rok nula – Tajné město 449/669 Kč

Batman č. 05:  
Rok nula – Temné město 599/799 Kč

Batman č. 06: Hřbitovní směna 599/799 Kč

Batman č. 07: Konec hry 449/669 Kč

Batman č. 08: Supertíha 399/599 Kč

Batman č. 09: Květy zla 499/739 Kč

Batman č. 10: Epilog 369/549 Kč

Batman č. 01: Já jsem Gotham 
(Znovuzrození hrdinů DC) 299/699 Kč

Batman č. 02: Já jsem sebevražda 
(Znovuzrození hrdinů DC) 299/599 Kč

Batman: Noc nestvůr 
(Znovuzrození hrdinů DC) 299/599 Kč

Batman / Želvy nindža 399/599 Kč

Batman / Želvy nindža Adventures 299 Kč

Batman: Arkham - Pochmurný 
dům v pochmurném světě 469 Kč

Batman: Deset nocí KGBeasta 249 Kč

Batman: Kameňák a další příběhy 499 Kč

Batman: Můj temný princ 499 Kč

Batman: Návrat Temného Rytíře 799 Kč

Batman: Rok jedna 349 Kč

Batman: Země jedna 499 Kč

Bleach č. 01-21 189 Kč

Bojový anděl Alita č. 01: 
Zrezivělý anděl 489 Kč

Bojový anděl Alita č. 02: Smrtící anděl 489 Kč

Bojový anděl Alita č. 03: 
Cesta ke svobodě 489 Kč

Calvin a Hobbes č. 01 199 Kč

Calvin a Hobbes č. 02:  
Pod postelí něco slintá 199 Kč

Calvin a Hobbes č. 03: 
Vzhůru na Yukon 199 Kč

Calvin a Hobbes č. 04: 
Poděsové z jiný planety 199 Kč

Calvin a Hobbes č. 05: 
Pomsta hlídaných 199 Kč

Calvin a Hobbes č. 06:  
Vědecký pokrok dělá „žbuch“ 199 Kč

Calvin a Hobbes č. 07:  
Útok vyšinutých zmutovaných 
zabijáckých obludných sněhuláků 199 Kč

Calvin a Hobbes č. 08: Jeden 
neví, kam dřív skočit 199 Kč

Calvin a Hobbes č. 09: Lidožravá 
šílená kočka z džungle 199 Kč

Calvin a Hobbes č. 10: Všude 
je spousta pokladů 199 Kč

Calvin a Hobbes č. 11: 
Svět je kouzelný 199 Kč

Crew č. 06-16 99 Kč

Crew2 č. 01-52 149 Kč

Crying Freeman – Plačící 
drak č. 01-05 369-389 Kč

Čarodějova nevěsta č. 01-05 199 Kč

Černá orchidej 599 Kč

Daredevil: Rok jedna 369 Kč

DC Superhrdinky č. 01: 
Zkouškové peklo 249 Kč

Deadpool č. 01: Mrtví prezidenti 329 Kč

Deadpool č. 02: Lovec duší 329 Kč

Deadpool č. 03: Hodný, zlý a ošklivý 369 Kč

Deadpool č. 04:  
Deadpool versus S.H.I.E.L.D. 329 Kč

Deadpool č. 05: Deadpool se žení 379 Kč

Deadpool č. 06: Prvotní hřích 349 Kč

Deadpool: Drákulova výzva 439 Kč

Death Note – Zápisník smrti č. 01-12 199 Kč

Death Note – Zápisník 
smrti č. 13 – speciál 349 Kč

Děsivé radosti 289 Kč

Dilbert č. 01:  
Jak vydrhnout velrybě stoličku 199 Kč

Dilbert č. 02:  
Přineste mi hlavu poslíčka Willyho! 199 Kč

Dilbert č. 03:  
Hádej, kdo je chytřejší než ty 199 Kč

Dilbert č. 04: Na to, abyste přežili, 
nemáte dost pod čepicí 199 Kč

Dilbert č. 05:  
Namakaný od klikání myší 199 Kč

Doctor Strange č. 01: 
Cesta podivných 329 Kč

Doctor Strange č. 02: 
Poslední dny magie 369 Kč

Doctor Who – Desátý Doktor:  
Revoluce hrůzy 329 Kč

Doctor Who – Dvanáctý Doktor:  
Terorformace 329 Kč

Doctor Who – Dvanáctý Doktor:  
Trhliny 329 Kč

Dragonero 329 Kč

Dříve známí jako Liga Spravedlnosti 449 Kč

Elektra: Atentát 889 Kč

Fax ze Sarajeva – Příběh o přežití 499 Kč

Fell č. 01 – Kruté město 389 Kč

Flash č. 01: Když blesk udeří 
dvakrát (Znovuzrození hrdinů DC) 299/699 Kč

Flash č. 02: Rychlost temnoty 
(Znovuzrození hrdinů DC) 299/569 Kč

Fullmetal Alchemist - Ocelový 
alchymista č. 01-05 199 Kč

Gantz č. 01-21 199 Kč

Garfield č. 00-49 99 Kč

Garfield v barvě č. 01-07 389 Kč

Garfieldova show č. 01:  
Prokletí kočičáků a další příběhy 189 Kč

Garfieldova show č. 02:  
Kočičí příšera a další příběhy 189 Kč

Garfieldova show č. 03:  
Úžasný létající pes a další příběhy 129 Kč

Garfieldův slovník naučný č. 01:  
Alotria 249 Kč

Garfieldův slovník naučný č. 02:  
Zvířetník 249 Kč

Gunsmith Cats č. 01-04 469 Kč

JLA: Svoboda a spravedlnost 449 Kč

John Constantine, Hellblazer: 
Dobré úmysly 349 Kč

John Constantine, Hellblazer: 
Popel a prach 349 Kč

John Constantine, Hellblazer: Potopa 349 Kč

John Constantine, 
Hellblazer: Syn člověka 349 Kč

John Constantine, 
Hellblazer: Těžké časy 349 Kč

John Constantine, 
Hellblazer: Zamrznutí 349 Kč

Kick-Ass: Nářez 429 Kč

Kick-Ass: Nářez 2 449 Kč

Kick-Ass: Nářez 3 499 Kč

Kick-Ass: Nářez – Zabijačka 399 Kč

Kid Paddle č. 01: Ďábelské hry 149 Kč

Kid Paddle č. 02: Totální masakr 149 Kč

Klik 849 Kč

Klub Rváčů 2 799 Kč

Knihy magie 699 Kč

Krysí královny č. 01: Šmrncem a magií 329 Kč

Kůstek č. 01: Útěk z Kůstkova 349 Kč

Kůstek č. 01/I: Útěk z Kůstkova 199 Kč

Kůstek č. 01/II: Velké kraví dostihy 199 Kč

Kůstek č. 02: Oči bouře 269 Kč

Kůstek č. 03: Čas zabíjet draky 269 Kč

Kůstek č. 04:  
Ostrozub, Vládce východního pomezí 349 Kč

Kůstek č. 05: Přízračné kruhy 369 Kč

Kůstek č. 06: Hledači pokladů 249 Kč

Kůstek č. 07: Koruna z rohů 329 Kč

Kůstek č. 01: Útěk z Kůstkova 
(barevné vydání) 249 Kč

Kůstek č. 02: Velké kraví 
dostihy (barevné vydání) 249 Kč

Liberty Meadows 01: Ráj 249 Kč

Liga spravedlnosti č. 01: Vyhlazovací 
stroje (Znovuzrození hrdinů DC) 299/599 Kč

Liga spravedlnosti č. 02: Epidemie 
(Znovuzrození hrdinů DC) 299/599 Kč

Liga spravedlnosti versus 
Sebevražedný oddíl č. 01 
(Znovuzrození hrdinů DC) 299 Kč

Lobo č. 01: Bullíkův případ 
a další příběhy 349 Kč

Lobo č. 02: Sedm zbytečných 
a další příběhy 379 Kč

Lobo č. 03: Soukromý očko 349 Kč

Lobo č. 04: Incident na pánských 
záchodcích a další příběhy 349 Kč

Lobo se (z)vrací! 279 Kč

Lobo versus Maska a další řežba 329 Kč

Lobo: Kontrakt na Boga 279 Kč

Lobo: Kostěj nesmrtelný 289 Kč

Lobo: Poslední Czarnian 289 Kč

Lobo: Univerzální gladiátoři 289 Kč

Lucifer č. 01: Ďábel vchází do dveří 499 Kč

Lucifer č. 02: Děti a monstra 499 Kč

Lucifer č. 03:  
Flirtování se zatracenými 499 Kč

Lucifer č. 04: Božská komedie 589 Kč

Lucifer č. 05: Peklo 499 Kč

Lucifer č. 06: Domy ticha 449 Kč

Lucifer č. 07: Exodus 499 Kč

Lucifer č. 08: Vlk pod stromem 499 Kč

Lucifer č. 09: Crux 499 Kč

Lucifer č. 10: Jitřní hvězda 589 Kč

Lucifer č. 11: Večerní modlitba 649 Kč

Lucifer: Světlonošova cesta 99 Kč

Mass Effect: Odhalení 249 Kč

MDEK č. 01: Výprava za ptákem času 549/789 Kč

MDEK č. 02: Incal 689/949 Kč

MDEK č. 03: Věčná válka 489/689 Kč

MDEK č. 04: Arzach 249/379 Kč

MDEK č. 05: Blacksad 549/789 Kč

MDEK č. 06: Sláine: Poklady Británie 549/789 Kč

MDEK č. 07: Borgia 549/789 Kč

MDEK č. 08: Kasta metabaronů 999/1599 Kč

MDEK č. 09: Teorie rozpadu 589/789 Kč

MDEK č. 10: Druuna 1 589/849 Kč

MDEK č. 11: Temnými cestami 589/849 Kč

MDEK č. 12: Druuna 2 589/849 Kč

MDEK č. 13: Bílý láma 789/1099 Kč

MDEK č. 14: Dobrodružství 
Jeronýma Moucherota 589/789 Kč

MDEK č. 15: Technokněží 999/1399 Kč

MDEK č. 16:  
Dlouhý zítřek a další příběhy 589/849 Kč

MDEK č. 17: Druuna 3 589/849 Kč

MDEK č. 18: Poslední Incal 589/849 Kč

Mezi řádky č. 01:  
Tommy Taylor a falešná identita 399 Kč

Mezi řádky č. 02: Informátor 429 Kč

Mezi řádky č. 03:  
Když zaklepe mrtvý 429 Kč

Mezi řádky č. 04: Leviatan 399 Kč

Mezi řádky č. 05: Zrození 399 Kč
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Mezi řádky č. 06:  
Tommy Taylor a válka slov 599 Kč

Mezi řádky č. 07: Rána 399 Kč

Mimoni č. 01: Banán 149 Kč

Mimoni č. 02: Příšerná panika 149 Kč

Mimoni č. 03: Aďžije náš šév! 149 Kč

Mladí Titáni do toho! č. 01:  
Párty! Párty! 269 Kč

Modrá Crew č. 01 
– Ekhö: Zrcadlový svět č. 1, 2 249 Kč

Modrá Crew č. 02  
– Ekhö: Zrcadlový svět č. 3, 4 249 Kč

Modrá Crew č. 03  
– Okko: Cyklus vody 249 Kč

Modrá Crew č. 04 - Třetí zákon č. 1, 2 249 Kč

Modrá Crew č. 05 - Třetí zákon č. 3, 4 249 Kč

Modrá Crew č. 06  
– Dlouhý John Silver č. 1, 2 249 Kč

Modrá Crew č. 07  
– Dlouhý John Silver č. 3, 4 249 Kč

Modrá Crew č. 08  
– Ekhö: Zrcadlový svět č. 5, 6 249 Kč

Modrá Crew č. 09 - Orbital č. 1, 2 249 Kč

Mrtvý nebo živý 549 Kč

Ms. Marvel č. 01: (Ne)normální 299 Kč

Muži hněvu 349 Kč

Mýty č. 01: Legendy v exilu 389 Kč

Mýty č. 02: Farma zvířat 389 Kč

Mýty č. 03: Láska jako z pohádky 489 Kč

Mýty č. 04:  
Pochod dřevěných vojáčků 599 Kč

Mýty č. 05: Trpká období 439 Kč

Mýty č. 06: Domovina 489 Kč

Mýty č. 07: Arabské noci (a dny) 399 Kč

Mýty č. 08: Vlci 439 Kč

Mýty č. 09: Synové impéria 499 Kč

Mýty č. 10: Dobrý princ 599 Kč

Mýty č. 11: Válka a střepy 489 Kč

Mýty č. 12: Doba temna 449 Kč

Mýty č. 13: Velký Mýtický crossover 599 Kč

Mýty č. 14: Čarodějnice 489 Kč

Naruto č. 01-40 189 Kč

Netvora č. 01: Probuzení 499 Kč

Netvora č. 02: Krev 399 Kč

New X-Men č. 01: G jako genocida 349 Kč

New X-Men č. 02: Impérium 459 Kč

Nikdykde 679 Kč

Nitro těžkne glycerínem 249 Kč

O půlnoci zemřu 249 Kč

Overwatch - Antologie č. 01 329 Kč

Parker: Lovec 479 Kč

Plutona 399 Kč

Potulný rytíř 389 Kč

Přísežný meč 389 Kč

Rocket č. 01: Chlupatý a nebezpečný 329 Kč

Rocket č. 02: Tahání za ocas 329 Kč

Ryby – Útok z hlubin 449 Kč

Sandman č. 01: Preludia a nokturna 389 Kč

Sandman č. 01: Preludia a nokturna  
(barevné vydání) 589 Kč

Sandman č. 02: Domeček 
pro panenky 389 Kč

Sandman č. 02: Domeček  
pro panenky (barevné vydání) 589 Kč

Sandman č. 03: Krajina snů 299 Kč

Sandman č. 03: Krajina 
snů (barevné vydání) 439 Kč

Sandman č. 04: Údobí mlh 389 Kč

Sandman č. 05: Hra o tebe 489 Kč

Sandman č. 06: Báje a odlesky I. 399 Kč

Sandman č. 06: Báje a odlesky II. 359 Kč

Sandman č. 07: Krátké životy 499 Kč

Sandman č. 08: Konec světů 439 Kč

Sandman č. 09: Blahovolné 789 Kč

Sandman č. 10: Tryzna 489 Kč

Sandman: Lovci snů 499 Kč

Sandman: Předehra 799 Kč

Sandman: Věčné noci 599 Kč

Sherlock č. 01: Studie v růžové 249 Kč

Simpsonovi Bart Simpson 
2013/01-04 39 Kč

Simpsonovi Bart Simpson 2014/01-12 39 Kč

Simpsonovi Bart Simpson 2015/01-12 39 Kč

Simpsonovi Bart Simpson 2016/01-12 39 Kč

Simpsonovi Bart Simpson 2017/01-12 39 Kč

Simpsonovi Bart Simpson 2018/01-12 39 Kč

Simpsonovi: Čarodějnický speciál 
č. 01: Nervy v kýblu bublin 349 Kč

Simpsonovi: Čarodějnický speciál 
č. 02: Zuby jektající děsiál 349 Kč

Simpsonovi: Čarodějnický speciál 
č. 03: Srandy plný strašfest 349 Kč

Simpsonovi: Čarodějnický speciál 
č. 04: Hokus pokus brutalběs 349 Kč

Simpsonovi: Čarodějnický speciál 
č. 05: Bžunda mrtvého muže 349 Kč

Simpsonovi: Čarodějnický speciál 
č. 06: Příběhy ze záhrobí 349 Kč

Simpsonovi: Koblihová kalamita 299 Kč

Simpsonovi: Komiks k popukání 299 Kč

Simpsonovi: Komiksová dupárna 299 Kč

Simpsonovi: Komiksové extrabuřty 299 Kč

Simpsonovi: Komiksové lážo-plážo 299 Kč

Simpsonovi: Komiksové šílenství 299 Kč

Simpsonovi: Komiksový nářez 299 Kč

Simpsonovi: Komiksový odvaz 299 Kč

Simpsonovi: Komiksový úlet 299 Kč

Simpsonovi: Komiksový výbuch 299 Kč

Simpsonovi:  
Libová literární nalejvárna 299 Kč

Simpsonovi:  
Prčou napakovaný potlach 299 Kč

Simpsonovi: Přísně tajné 299 Kč

Simpsonovi: Promenáda 299 Kč

Simpsonovi:  
Simpsonovi vyrážejí na cestu 299 Kč

Simpsonovi: Simpsoráma 299 Kč

Simpsonovi: Supernova 299 Kč

Simpsonovi: Velké rodeo 299 Kč

Simpsonovi: Vrací úder! 299 Kč

Skalpy č. 01: Země Indiánů 329 Kč

Skalpy č. 02: Kasino v rytmu boogie 369 Kč

Skalpy č. 03: Mrtvé matky 439 Kč

Skalpy č. 04: Hryzání ve vnitřnostech 399 Kč

Skalpy č. 05: Úplně sám 379 Kč

Skalpy č. 06: Hlodání 379 Kč

Skalpy č. 07:  
Rezervace v rytmu blues 499 Kč

Skalpy č. 08:  
Abys byl spasen, musíš hřešit 439 Kč

Skalpy č. 09: Zatni pěsti 399 Kč

Skrýš 249 Kč

Sláine: Válečníkův úsvit 329 Kč

Smrt: Nejlepší čas tvého života 249 Kč

Smrt: Vysoká cena za život 299 Kč

Snění 469 Kč

Soudce Dredd: Sebrané soudní 
spisy 01 - Prokletá země 389 Kč

Soudce Dredd: Sebrané 
soudní spisy 02 349 Kč

Spider-Man / Deadpool č. 01:  
Parťácká romance 349 Kč

Spider-Man / Deadpool č. 02:  
Bokovky 329 Kč

Spider-Man: Kravenův poslední lov 369 Kč

Spider-Man: Utrpení 299 Kč

SpongeBob komiks č. 01: 
Praštěné podmořské příběhy 229 Kč

SpongeBob komiks č. 02: 
Dobrodruzi všech moří, spojte se! 229 Kč

SpongeBob komiks č. 03: 
Příběhy ze zakletého ananasu 229 Kč

Strážci galaxie č. 01: 
Kosmičtí Avengers 329 Kč

Strážci galaxie č. 02: Angela 369 Kč

Strážci galaxie č. 03: Rozpad Strážců 369 Kč

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

Světy a umění Blizzard Entertainment 1490 Kč

Svůdné schůzky 549 Kč

Štěky Broka Špindíry 139 Kč

Tajná válka 690 Kč

Temná věž č. 01: Zrození pistolníka 489 Kč

Temná věž č. 02: Dlouhá cesta domů 349 Kč

Temná věž č. 03: Zrada 389 Kč

Temná věž č. 04: Pád Gileadu 449 Kč

Temná věž č. 05:  
Bitva na kopci Jericho 349 Kč

Temná věž - Pistolník č. 01:  
Cesta začíná 349 Kč

The Ghost in the Shell 499 Kč

The Ghost in the Shell 1.5: 
Human-Error Processor 299 Kč

The Ghost in the Shell 2: 
Man-Machine Interface 499 Kč

Thor: Vikingové 349 Kč

Tokijský ghúl č. 01-12 199 Kč

Ultimate Fantastic Four č. 01: Zrod 329 Kč

Ultimate Spider-Man – Venom 379 Kč

Ultimate Spider-Man a spol. č. 01-18 199 Kč

Umbrella Academy č. 01: 
Apokalyptická suita 569 Kč

Umbrella Academy č. 02: Dallas 569 Kč

Usagi Yojimbo č. 01: Ronin 179 Kč

Usagi Yojimbo č. 02: Samuraj 189 Kč

Usagi Yojimbo č. 03: Cesta poutníka 196 Kč

Usagi Yojimbo č. 04: Spiknutí draka 229 Kč

Usagi Yojimbo č. 05: 
Kozel samotář a dítě 189 Kč

Usagi Yojimbo č. 06: Kruhy 229 Kč

Usagi Yojimbo č. 07: Genův příběh 229 Kč

Usagi Yojimbo č. 08: Stíny smrti 249 Kč

Usagi Yojimbo č. 09: Daisho 249 Kč

Usagi Yojimbo č. 10:  
Mezi životem a smrtí 249 Kč

Usagi Yojimbo č. 11: Roční období 249 Kč

Usagi Yojimbo č. 12: Ostří trav 269 Kč

Usagi Yojimbo č. 13: Šedé stíny 249 Kč

Usagi Yojimbo č. 14: Maska démona 259 Kč

Usagi Yojimbo č. 15:  
Ostří trav II - Pouť do svatyně Atsuta 229 Kč

Usagi Yojimbo č. 16: Bezměsíčná noc 229 Kč

Usagi Yojimbo č. 17: Souboj v Kitanoji 259 Kč

Usagi Yojimbo č. 18:  
Na cestách s Jotarem 249 Kč

Usagi Yojimbo č. 19: Otcové a synové 229 Kč

Usagi Yojimbo č. 20: Záblesky smrti 229 Kč

Usagi Yojimbo č. 21: Matka hor 229 Kč

Usagi Yojimbo č. 22: Příběh Tomoe 229 Kč

Usagi Yojimbo č. 23: Most slz 289 Kč

Usagi Yojimbo č. 24: 
Návrat Černé duše 249 Kč

Usagi Yojimbo č. 25: Hon na lišku 249 Kč

Usagi Yojimbo č. 26: Zrádci země 249 Kč

Usagi Yojimbo č. 27: 
Město zvané peklo 249 Kč

Usagi Yojimbo č. 28: 
Červený škorpion 249 Kč

Usagi Yojimbo č. 29: 
Dvě stě sošek Jizo 249 Kč

Usagi Yojimbo č. 30: 
Zloději a špehové 229 Kč

Usagi Yojimbo: Senso 239 Kč

Usagi Yojimbo: Yokai 229 Kč

Vesmírný Usagi 349 Kč

Útok titánů č. 01-17 189 Kč

Vražedná tajemství a další příběhy 599 Kč

Vůně neviditelného 449 Kč

Vycházející hvězdy č. 01:  
Zrozeni z ohně 499 Kč

Vycházející hvězdy č. 02: Síla 459 Kč

Wonder Woman č. 01: Lži  
(Znovuzrození hrdinů DC) 299/669 Kč

Wonder Woman č. 02: Rok jedna  
(Znovuzrození hrdinů DC) 299/599 Kč

World of Warcraft č. 01-04 399 Kč

World of Warcraft: Ashbringer 349 Kč

World of Warcraft: Kroniky I-III 549-599 Kč

World of Warcraft: Oficiální kuchařka 599 Kč

World of Warcraft: Pouta bratrství 279 Kč

Zaklínač č. 01: Skleněný dům 329 Kč

Zaklínač č. 02: Liščí děti 329 Kč

Zaklínač č. 03: Prokletí vran 329 Kč

Zaklínač a jeho svět 549 Kč

Zaklínač – Gwent: Výtvarné 
umění zaklínačské karetní hry 599 Kč

ZERO č. 01: Krize 369 Kč

ZERO č. 02: V srdci všeho 369 Kč

ZERO č. 03: Vlčí něha 369 Kč

ZERO č. 04: Kdo ohněm 369 Kč

Znovuzrození hrdinů DC 99 Kč

Živí mrtví č. 01-27 299 Kč









K dostání na www.obchod.crew.cz 
a u dobrých knihkupců.

Vítejte v Ponyville, domově 
Twilight Sparkle, Rainbow 

Dash, Rarity, Fluttershy, 
Pinkie Pie, Applejack a všech 

vašich ostatních oblíbených
poníků! S městečkem však 
není něco v pořádku a jeho 
obyvatelé se chovají velice, 
velice podivně! Poníci musí 

najít zdroj té podivnosti dřív, 
než bude příliš pozdě!

Vítejte v Ponyville, domově 

HASBRO and its logo, MY LITTLE PONY, and all related characters 
are trademarks of Hasbro and are used with permission. © Hasbro.
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