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SUPERHRDINSKÝ

349 Kč

349 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

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

Avengers 1:  
Poslední návštěva
389 Kč / 164 stran

Avengers 2:  
Světové turné
399 Kč / 172 stran

VYŠLO

Avengers 3:  
Válka upírů

Jason Aaron, David Marquez, 
Andrea Sorrentino

Transylvánie je v plamenech! Mezi 
upíry vypukla občanská válka 

a Avengers vyrážejí po stopě Draculy. 
Jen nevědí, jestli bude Pán prokletých 

jejich spojencem, nebo protivníkem. 
A do toho ještě tajemství úplně první 
Iron Fist, plány ruských superhrdinů 
a mrtvý hrdina na straně padouchů!

květen 2020
136 barevných stran 

brožované

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

Doctor Strange 1:  
Cesta podivných
329 Kč / 136 stran

Doctor Strange 3:  
Krev v éteru
349 Kč / 136 stran

Doctor Strange 2:  
Poslední dny magie
369 Kč / 168 stran

Doctor Strange 4:  
Mr. Misery
349 Kč / 136 stran

VYŠLO
Doctor Strange 5:  
Tajná říše
Dennis Hopeless, Niko Henrichon
New York je v ohrožení. Aby měl 
Doctor Strange alespoň nějakou 
šanci na jeho záchranu, musí se 
spojit s dost podivnými lidmi. Ne, 
nemluvíme o Spider-Woman. Řeč je 
o Wilsonu Fiskovi alias Kingpinovi.
Nový tvůrčí tým rozjíždí 
nové dobrodružství!

únor 2020
136 barevných stran 
brožované

Noví tvůrci,  
nový  

příběh!

předběžná cena



SUPERHRDINSKÝ

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Silver Surfer: Podobenství
Stan Lee, Mœbius
Jeden z nejslavnějších komiksů z dílny Marvelu. 
Komiks, na kterém se sešly hned dvě ikony: Stan Lee, 
tvůrce v podstatě celého marvelovského vesmíru, 
a legendární francouzský výtvarník Mœbius (Incal, 
Hermetická garáž). Ti vytvořili slavný příběh, 
který teď, k třicátému výročí, vychází v luxusním, 
zvětšeném a bonusy doplněném vydání!
Na Zemi dopadne kosmická loď a v ní se skrývá bůh. 
Chce od lidí jen jedno. Aby ho uctívali. Jediný, kdo se 
proti němu zvládne postavit, je Silver Surfer, který 
v bohu poznává svého bývalého pána – Galactuse!

červen 2020
88 barevných stran / vázané s přebalem

Samostatná 
kniha! 

Společné dílo  dvou legend! 
Velký formát

Komiks je doplněný 
o Mœbiovy obrazy 

marvelovských hrdinů, 
náčrtky a texty o vzniku 
tohoto zásadního díla.

cena bude upřesněna



SUPERHRDINSKÝ

349 Kčúnor 2020
120 barevných stran / brožované

349 Kč
OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Začátek  
nové  
série!

DEADPOOL
Kdo by neznal Dead-
poola. Hláškujícího 
zabijáka, hrdinu 
veleúspěšného filmu 
a dokonce i počítačové 
hry! Deadpool je super-
hrdina s obrovskou mocí 
a nulovou odpověd-
ností – a teď přichází 
s novou sérií, ve které 
se stane superhvězdou!

VYŠLO
Deadpool:  
Drákulova výzva
439 Kč / 200 stran

Deadpool 3:  
Hodný, zlý a ošklivý
369 Kč / 160 stran

Deadpool 6:  
Prvotní hřích
349 Kč / 144 stran

Deadpool 2: Lovec duší
329 Kč / 136 stran

Deadpool 5:  
Deadpool se žení
379 Kč / 168 stran

Deadpool 8:  
Všechno dobré…
439 Kč / 180 stran

Deadpool 1:  
Mrtví prezidenti
329 Kč / 136 stran

Deadpool 4:  
Deadpool versus S.H.I.E.L.D.
329 Kč / 136 stran

Deadpool 7: Osa
329 Kč / 136 stran

Deadpool, miláček publika 1: 
 Užvaněný milionář

Gerry Duggan, Mike Hawthorne
Je ukecaný, nebezpečný, nesnesitelný 

a smrdí… ale veřejnost ho momentálně 
z nějakého neznámého důvodu miluje. Patří 

k nejpopulárnějším hrdinům, takže je na čase, 
aby si vytvořil svůj vlastní tým. Tým Deadpoolů. 
Což samozřejmě ani náhodou nebude problém. 

A ani náhodou se to nezvrtne v katastrofu.

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

Spider-Man/Deadpool 1: 
Parťácká romance
349 Kč / 140 stran

Spider-Man/Deadpool 3: 
Pavučinka
349 Kč / 136 stran

Spider-Man/Deadpool 2: 
Bokovky
329 Kč / 128 stran

Spider-Man/Deadpool 4: 
Žádná sranda
329 Kč / 112 stran

VYŠLO

květen 2020
136 barevných stran 
brožované

Spider-Man/Deadpool 5: Závody ve zbrojení
Robbie Thompson, Chris Bachalo
Arcadeho se nepodařilo zastavit. 
Místo aby mírumilovně bručel ve 
vězení, je na svobodě, s plnou 
peněženkou a otvírá další vražedné 
atrakce. No a Spider-Man je opět 
jeho hlavním hostem. Podaří 
se ho Deadpoolovi zachránit? 
A chce ho vůbec zachránit, když 
mu teď jde Spidey po krku?

předběžná cena



SUPERHRDINSKÝ

349 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Thor 2: Válka říší se blíží
Jason Aaron, Mike Del Mundo
Epická série nabírá na obrátkách! Mladý Thor 
si zvykl pobývat v našem světě a Odin se tomu 
chystá zamezit… za pomoci Lokiho. Vzápětí se 
přesouváme do současnosti, kde je Thor uvězněný 
děsivými válečníky Desáté říše! Pomalu se schyluje 
k největší marvelovské události – Válce říší!

duben 2020
120 barevných stran / brožované

Thor 1:  
Bůh hromu 
znovuzrozený
389 Kč / 156 stran

VYŠLO

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

předběžná cena



SUPERHRDINSKÝ

349 Kč
OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

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

Tony Stark – Iron Man 1:  
Muž, který stvořil sám sebe

Dan Slott, Valerio Schiti
Geniální vynálezce, playboy a superhrdina je 

zpátky! Iron Man vstává z mrtvých a je rozhodnutý 
dohnat ztracený čas. Jenže si s sebou přináší 

i pochybnosti a jedno velké tajemství. A samozřejmě, 
spoustu starých i nových protivníků!

Je tady první díl nové hitové série!

březen 2020
120 barevných stran / brožované

Nová série

s populárním 

marvelovským 
hrdinou!

předběžná cena



SUPERHRDINSKÝ

349 Kč

329 Kč

329 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Peter Parker, Spectacular 
Spider-Man 2: Hledaný
Chip Zdarsky, Adam Kubert
Na Spider-Mana je vydaný zatykač kvůli tomu, 
že skrývá nebezpečného uprchlíka – svou 
vlastní (možná) sestru. To, že jde po Spideym 
policie, by nebylo nic nového, jenže problém 
je, že zatykač je vydaný i na Petra Parkera. 
A to už je horší. Je jen jediný člověk, který 
může Parkerovi pomoct… J. Jonah Jameson! 

Peter Parker, Spectacular Spider-Man 3: 
Úžasný a spektakulární
Chip Zdarsky, Mike Allred
Aby zabránil katastrofě, vrací se Petr Parker 
do minulosti. Do těch starých krásných dob, 
kdy byl jeho největším postrachem Flash 
Thompson a občas nějaký komický padouch 
v trikotu. Setkání životem otlučeného 
Spider-Mana s tím ještě novotou vonícím 
není zrovna jednoduché, ale možná je to 
druhá šance. Jenže jak přinutit své mladší 
já, aby neopakovalo vaše staré chyby?

leden 2020
136 barevných stran / brožované

červen 2020
112 barevných stran / brožované

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

Peter Parker, 
Spectacular 
Spider-Man 1:  
Do soumraku
349 Kč / 160 stran

VYŠLO

THANOS
Největší (a díky filmu i nejpopulár-
nější) padouch vesmíru má svou 
vlastní komiksovou minisérii. A ne, 
nemusíte se bát, že by se zařadil 
mezi kladné superhrdiny. Pořád 
mu jde o to samé. O moc nad vším. 
Ale i on může narazit na protiv-
níky, kteří jsou silnější než on. 
Ovšem Thanos je nezastavitelný. 

Thanos 1:  
Thanos se vrací
349 Kč / 136 stran

Thanos 2:  
Lom bohů
349 Kč / 136 stran

VYŠLO

Thanos 3:  
Thanos vítězí

Donny Cates, Geoff Shaw
Thanos je hrozba. Thanos je postrach. 

Thanos je nejpravděpodobnější 
příčina konce světa. Ale co se stane 

pak? Co se stane, když Thanos 
opravdu zvítězí? Vydejte se na konec 

času a buďte svědky šokujícího 
klání a zrodu nového úspěšného 

marvelovského superhrdiny!

duben 2020
112 barevných stran 

brožované

Velké finále 
thanosovské minisérie!

předběžná cena

předběžná cena



SUPERHRDINSKÝ

349 Kč

VYŠLO
Strážci galaxie 1:  
Kosmičtí Avengers
329 Kč / 144 stran

Strážci galaxie 3:  
Rozpad Strážců
369 Kč / 160 stran

Rocket 1:  
Chlupatý a nebezpečný
329 Kč / 140 stran

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

Strážci galaxie – Noví 
strážci 1: Císař Quill
349 Kč / 136 stran

Rocket a Groot 1:  
Profící v akci
349 Kč / 140 stran

Strážci galaxie 2: Angela
369 Kč / 168 stran

Strážci galaxie 4:  
Prvotní hřích
399 Kč / 180 stran

Rocket 2: Tahání za ocas
329 Kč / 136 stran

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

Strážci galaxie – Noví  
Strážci 2: Hledaní

Brian Michael Bendis, Valerio Schiti
Peter Quill se vrací zpátky do týmu… ale bude tým dost 

velký pro dva Star Lordy? Asi bude muset, když je potřeba 
postavit se proti novým vládcům galaxie. Navíc se z Thinga 
stane vesmírný barbar a Venom s Grootem vyrazí do války 

proti Skrullům, zatímco Gamora s Draxem se vypraví 
bojovat do centra Badoonské říše! Bude to jízda!

březen 2020
136 barevných stran / brožované

předběžná cena



SUPERHRDINSKÝ

Inspirace  
pro film  Captain America:  Občanská válka!

379 Kč

449 Kč

449 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

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

Astonishing  
X-Men 1: Nadaní
379 Kč / 156 stran

VYŠLO

Astonishing  
X-Men 2: Boj
Joss Whedon, John Cassaday
Pokračování přelomové ságy Josse 
Whedona a Johna Cassadaye! Když 
Xavierovou školou otřese tragická 
smrt, zjistí X-Meni, že se v jejich 
středu celé roky skrývá smrtící 
nepřítel a že zná všechna jejich 
tajemství! Aby ho zvládli, musí se 
znovu spojit. Což bohužel právě 
teď nebude zrovna jednoduché.

březen 2020
152 barevných stran 
brožované

duben 2020
200 barevných stran / brožované

červen 2020
196 barevných stran / brožované

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

Občanská válka 
Mark Millar, Steve McNiven

Následkem tragické nehody způsobené nezkušeným týmem rádoby 
hrdinů se zvažuje zavedení zákona o registraci superhrdinů. Někteří 
hrdinové nařízení vítají, jiní ho považují za odpornost. Společenství 

superlidí najednou stojí proti sobě. Svět Marvelu se navždy změní.

předběžná cena

předběžná cena



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

589 Kč

349 Kč 499 Kč

889 Kč

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

Amazing Spider-Man:  
Rodinný podnik
Mark Waid, James Robinson, Gabriele dell´Otto
Někdo má Spider-Mana ve svém zaměřovači a jediný 
člověk v marvelovském vesmíru, který ho může 
zachránit, je... sestra Petra Parkera? 
Úžasně malovaný příběh, ve kterém se 
představují postavy z nové série Peter 
Parker, Spectacular Spider-Man!

Wolverine:  
Starej dobrej Logan
Mark Millar, Steve McNiven
Millarův příběh slučuje antiutopické superhrdinské 
prvky x-menovského komiksu „Budoucí minulost“, 
nehostinnou krajinu divoké budoucnosti Šíleného Maxe 
a tragický patos archetypálních westernových hrdinů 
Clinta Eastwooda. Wolverine stojí na životním rozcestí 
a musí se rozhodnout, kým chce být a kým skutečně je.

Elektra
Frank Miller, Bill Sienkiewicz
Zrod mýtické Daredevilovy milenky, 
krásné a smrtící Elektry, v podání dvou 
komiksových mistrů, pánů Franka Millera 
a Billa Sienkiewicze. A je to právě kresba Billa 
Sienkiewicze, která dělá z téhle knihy kult.

248 barevných stran 
vázané s přebalem

112 barevných stran 
vázané

224 barevných stran 
brožované

264 barevných stran 
vázané s přebalem

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MARVELOVSKÝCH KOMIKSŮ MINULÝCH LET!



ZNOVUZROZENÍ HRDINŮ DC

Další informace o tomto projektu najdete na WWW.ZNOVUZROZENIDC.CZ

299 Kč

379 Kč

299 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Batman 5: Operace zásnuby
Tom King, Joelle Jones
Na konci minulého dílu požádal Batman 
Catwoman o ruku… a ona řekla ano. Teď je na 
čase srovnat staré dluhy a smířit se se starými 
nepřáteli. Možná i s členy své rodiny, kteří 
z téhle životní změny nejsou zrovna nadšení. 
A postupně se začíná objevovat zásadní 
otázka: Může být Batman vůbec šťastný?

Batman 6:  
Nevěsta nebo lupič?

Tom King, Mikel Janin
Schyluje se ke svatbě… ale přichází útok 

z naprosto nečekané strany. Útok, do kterého 
se zapojí i celá Liga spravedlnosti. Bohužel 

ne na straně Batmana. Někdo si nepřeje, aby 
Batman řekl ano, a je pro to schopný udělat 

cokoliv. Zvládnou svatebčané útok Supermana? 
A jak může vůbec vypadat v Batmanově 
případě taková rozlučka se svobodou?

únor 2020
160 barevných stran / brožované

červen 2020
168 barevných stran / brožované

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

VYŠLO

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

VYŠLO

Flash 6: Chladný den v pekle
Joshua Williamson, Howard Porter

Když je jeden z Flashových protivníků zabit ve vězení Iron Heights, 
pustí se Barry Allen do vyšetřování případu a snaží se nemyslet na své 
osobní problémy. Ale stopy ho vedou k mnohem větší a nebezpečnější 

konspiraci. Flash brzy odhalí smrtící tajemství Iron Heights…

květen 2020
128 barevných stran / brožované

Největší  
komiksová událost 

posledních let! Batman 1: Já jsem Gotham
299 Kč / 192 barevných stran

Batman: Noc nestvůr
299 Kč / 192 barevných stran

Batman 2: Já jsem sebevražda
299 Kč / 168 barevných stran

Batman 3: Já jsem zhouba
299 Kč / 144 barevných stran

Batman/Flash: Odznak
299 Kč / 104 barevných stran

Batman 4: Válka vtipů a hádanek
299 Kč / 200 barevných stran

Flash 1: Když blesk udeří dvakrát
299 Kč / 216 barevných stran

Flash 2: Rychlost temnoty
299 Kč / 128 barevných stran

Flash 3: Ranaři vracejí úder
299 Kč / 144 barevných stran

Flash 4: Bezhlavý úprk
299 Kč / 136 barevných stran

Batman/Flash: Odznak
299 Kč / 104 barevných stran

Flash 5: Negativ
299 Kč / 144 barevných stran



ZNOVUZROZENÍ HRDINŮ DC

Další informace o tomto projektu najdete na WWW.ZNOVUZROZENIDC.CZ

379 Kč

299 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

WONDER WOMAN
Ikonická superhrdinka se v podání 
nového tvůrčího týmu vrací ke 
kořenům! Zrovna včas, v okamžiku 
kdy se do kin blíží druhý film! Do 
týmu tvůrců přichází scenáristický 
hitmaker James Robinson!

LIGA SPRAVEDLNOSTI
Největší superhrdinský tým světa opět 
v akci! Batman, Superman, Wonder 
Woman, Green Lantern, Flash… všichni 
bojují proti těm největším hrozbám, 
které útočí na náš svět! Proti věcem, na 
které by síly jednoho hrdiny rozhod-
ně nestačily! Pro všechny příznivce 
monumentální akce je tady to pravé!

VYŠLO

VYŠLO

Wonder Woman 1: Lži
299 Kč / 176 barevných stran

Wonder Woman 2: Rok jedna
299 Kč / 168 barevných stran

Wonder Woman 3: Pravda
299 Kč / 176 barevných stran

Wonder Woman 4: Boží hlídka
299 Kč / 160 barevných stran

Wonder Woman 5:  
Srdce Amazonky
299 Kč / 176 barevných stran

Liga spravedlnosti 1:  
Vyhlazovací stroje
299 Kč / 168 barevných stran

Liga spravedlnosti 2: Epidemie
299 Kč / 152 barevných stran

Liga spravedlnosti /  
Sebevražedný oddíl 1
299 Kč / 184 barevných stran

Liga spravedlnosti /  
Sebevražedný oddíl 2
299 Kč / 156 barevných stran

Liga spravedlnosti 3: Bezčasí
299 Kč / 144 barevných stran

Liga spravedlnosti 4: Nekonečno
299 Kč / 152 barevných stran

Wonder Woman 6: 
Děti bohů

James Robinson, Carlo Pagulayan
Je tu jedna zásadní otázka. Kdo 

je bratr Wonder Woman? A kde se 
skrývá? Jedné noci zmizel z ostrova 
Themyscira a od té doby je tajemný 

Jason skrytý někde před zraky 
lidí i bohů. Ale teď se jeho osud 

zkřížil s osudem Wonder Woman… 
s nebezpečnými důsledky.

duben 2020
168 barevných stran 

brožované

Liga spravedlnosti 5:  
Dědictví
Bryan Hitch, Fernando Pasarin
Liga spravedlnosti je mrtvá… nebo 
ještě něco horšího. V budoucnosti 
je Země zničenou pustinou, která 
trpí pod vládou děsivé a všemocné 
bohyně. Ale hrdinové po sobě přece 
jen něco zanechali. Své dědictví. Po-
tomci Ligy se teď musí vrátit zpátky 
časem, aby bohyni zabránili v zabití 
svých rodičů a ovládnutí světa.

únor 2020
144 barevných stran 
brožované

Nový tvůrce, 
nový příběh!



ZNOVUZROZENÍ HRDINŮ DC

Nové 
vydání   

nejslavnějšího 
Lobova příběhu! 

299 Kč

299 Kč

299 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Birds of Prey 1:  
Kdo je Oracle?
Julie Bensonová, Shawna Bensonová
Nová série ze světa Znovuzrození hrdinů DC! 
Tým superhrdinek se dává znovu dohromady, 
když se v Gothamu objevil superpadouch 
vystupující pod jménem Oracle. A Batgirl 
se rozhodně nelíbí, že někdo používá její 
staré krycí jméno. Takže konečně přichází 
ten správný čas, aby spolu s Huntress 
a Black Canary vyrazila znovu do akce!

Birds of Prey 2:  
Zdrojový kód

Julie Bensonová, Shawna Bensonová
V Gothamu se děje něco divného… tedy něco 
ještě divnějšího než obvykle. Někdo oslovuje 
ty nejnebezpečnější zabijáky a poskytuje jim 

dary, které přesahují lidské možnosti. Birds 
of Prey náhle stojí proti protivníkům, kteří 

jsou o několik tříd nad jejich schopnosti. 
A do toho ještě přichází Nightwing, aby 

trochu zkomplikoval vztahy v týmu.

leden 2020
168 barevných stran / brožované

červen 2020
144 barevných stran / brožované

květen 2020
96 barevných stran / brožované

BIRDS OF PREY
Tým gothamských superhrdinek 
opět vyráží do akce! Za ta léta 
měl mnoho podob, ale nám se 
představí ve svém nejlepším 
složení, v čele s dcerou komisaře 
Gordona, Barbarou – alias Batgirl. 
K ní se přidá temná mstitelka 
Huntress a občasná parťačka 
Green Arrowa Black Canary!

LOBO
Nelítostný lovec lidí, Velkej šéf, profesionální drsoň a heavymetalový 
psychopat! Člověk, který oddělal Boha, Santa Clause i Velikonočního 

králíčka, vyráží do akce ve spoustě nadupaných komiksů 
od těch největších komiksových šílenců!

VYŠLO

Lobo se (z)vrací
Keith Giffen, Alan Grant, Simon Bisley
Lobo je mrtvý! Všemi milovaný lovec lidí 
a masakrátor konečně zaklepal kanadama 
a odebral se do věčných lovišť. Přesně 
řečeno do Nebe, kde ho čeká hraní na 
harfu a všeobjímající láska. Prostě humus. 
Je jasné, že tohle si Lobo nemůže nechat 
líbit. Co na tom, že všichni už jsou mrtví 
a tudíž nemůžou zemřít – on s vykopnutou 
páteří nemá věčný život tu pravou šťávu.

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

Lobo: Bulíkův případ a další příběhy
349 Kč / 160 barevných stran

Lobo: Sedm zbytečných  
a další příběhy
379 Kč / 176 barevných stran

Lobo: Kostěj nesmrtelný  
a další příběhy
298 Kč / 120 barevných stran

Lobo: Soukromý očko
349 Kč / 128 barevných stran

Lobo: Incident na pánských  
záchodcích a další příběhy
349 Kč / 168 barevných stran

Lobo: Dědička a další příběhy
349 Kč / 140 barevných stran

Lobo: Kontrakt na Boga
279 Kč / 96 barevných stran

předběžná cena

Série s hrdinkami 
chystaného filmu!



DC BLACK LABEL 

649 Kč

699 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

BLACK LABEL
První knihy z volné ediční řady 
DC BLACK LABEL – řady přinášející 
samostatné příběhy a dospělý 
pohled na superhrdiny. A to od 
těch nejslavnějších tvůrců!

Batman: Zatracení
Brian Azzarello, Lee Bermejo

Kdo zabil Jokera? 
Batman se probírá a nepamatuje si vůbec nic z minulé 

noci. Kolem se děje něco podivného. Jediný člověk, 
který mu může pomoci, je John Constan-

tine, který ho ale spíše vtahuje do 
podivného světa nočních můr.

Dva slavní tvůrci stvořili temný 
a mystický příběh, ve kterém se 
snoubí hororový scénář s doko-
nalou a atmosférickou kresbou!

únor 2020
176 barevných stran / vázané s přebalem

Samostatná 
kniha!

Dospělý pohled 
na ikonické 

postavy!

Samostatná 
kniha!

Dospělý pohled 
na ikonické 

postavy!

Harleen
Stjepan Šejić
Harley Quinn se chopil oceňovaný scenárista a výtvar-
ník Stjepan Šejić, u nás známý díky lesbické sado-maso 
romanci Sunstone. Teď se pustil do zrodu 
jedné z nejoblíbenějších ženských 
antihrdinek a do začátku jejího 
vztahu s Jokerem. Šejić přichází 
s odvážným novým pohledem na 
populární psychopatku a rozvíjí 
bizarní romantický příběh, který 
začíná strachem a končí posedlostí.

březen 2020
200 barevných stran / vázané s přebalem

Velký  
formát!

předběžná cena



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

399 / 599 Kč749‒789 Kč

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z DC KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

Temné noci – Metal 1‒3
Scott Snyder, Greg Capullo a další
Temný rytíř odhalil jedno zapomenuté tajemství. Tajemství, které 
může zničit samotné základy vesmíru DC. Objevil temnou stranu 
reality, to, co se skrývá za mnohovesmírem. Zónu nočních můr, kde 
je každá obava, každý náš strach, skutečností. A teď je tu síla stará 
jako sám čas, která se nás snaží stáhnout do temnoty, do nikdy 
nekončící hrůzy. Je nutné spojit proti prastarému zlu síly všech 
hrdinů… jenže, co zmůžou proti temným Batmanům z jiných světů?

Batman/Želvy nindža 1‒2
James Tynion IV, Freddie E. Williams II
Hrdinové mají mnoho podob a Temný rytíř 
nebojuje sám. Své síly spojí s Leonardem, 
Donatellem, Michelangelem, Raphaelem 
a mistrem Třískou. Dokážou pak 
společně Netopýr, Krysa a Želvy porazit 
nejzběsilejší lotry obou dimenzí?

236‒264 barevných stran 
vázané s přebalem

160 barevných stran
brožované / vázané s přebalem

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

349 Kč
132 barevných stran / vázané s přebalem

Batman: Návrat 
Temného rytíře
Frank Miller
Tohle je komiks, který udělal z Franka 
Millera hvězdu. Ten zde v příběhu 
stárnoucího Temného rytíře totálně 
přeformátoval původní image veselého 
atleta a vydestiloval z kostýmovaného 
superhrdiny ponurého křižáka.

799 Kč
224 barevných stran / vázané s přebalem

Batman: Země jedna
Geoff Johns, Gary Frank
Ve městě Gotham, kde od sebe nelze 
rozeznat přátele a protivníky, vyráží 
Bruce Wayne na cestu ke svému poslání, 
na cestu k Temnému rytíři, cestu plnou 
překážek. Aby se pomstil skutečným 
vrahům svých rodičů a zkorumpované 
policii, vydává se na zběsilou cestu 
pomsty... a nikdo ho nedokáže zastavit.

499 Kč
144 barevných stran / vázané

Komiksová 
nezbyt- 

nost!

Kompletní 
série! 



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

349 Kč 349 Kč

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z DC KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

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

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

64 barevných stran 
vázané s přebalem

64 barevných stran 
vázané s přebalem

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

499 Kč
136 barevných stran / vázané

Batman: Rok jedna
Frank Miller, David Mazzucchelli
Rok jedna sleduje příchod Bruce 
Waynea do Gothamu, kde si pomalu 
začíná uvědomovat, že stát se 
postrachem zločinců nebude zase 
tak snadné. Zároveň s ním přijíždí 
i čerstvě ženatý poručík Gordon, 
který vstupuje do policejního 
sboru a zjišťuje, že poctivý polda 
to v něm nebude mít lehké.

349 Kč
136 barevných stran / brožované

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

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

Velký  
formát!

Extra velký formát!
Extra velký formát!



KOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTA

249 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Magic the Gathering: Chandra
Vita Ayalová, Harvey Tolibao
Napínavý komiks zachycující dobrodružství 
pyromantky a sférochodkyně Chandry Nalaar!
Při hledání dobrodružství je Chandra odhodlaná 
pomáhat ostatním, ale není to vždycky 
zase tak snadné. Teď se objevuje hrozba, 
která vyplývá z jejích minulých selhání… 
a s ní přicházejí démoni z minulosti.

březen 2020
96 barevných stran / brožované

MAGIC  
THE GATHERING
I když sběratelská karetní hra 
Magic odstartovala už v roce 
1993, dodnes neztratila nic ze své 
popularity. Navíc se jí postupně 
daří budovat fascinující svět plný 
podivných bytostí a mocných 
hrdinů. Do toho světa se nyní 
dá vstoupit i pomocí komiksu!

Komiks vychází z nové série 

 Guild of Ravnica!



KOMIKSY A PRŮVODCI Z HERNÍHO A TELEVIZNÍHO SVĚTA

299 Kč

299 Kč

249 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Rick a Morty 5
Kyle Starks, CJ Cannon
Všichni máme rádi Jerryho. No dobře, to je 
možná přehnané. Ve skutečnosti není snad 
nikdo, kdo by měl rád Jerryho. A Jerry to ví. 
Dokonce ani Jerry nemá moc rád Jerryho. 
Takže se rozhodne, že si podmaní celý mno-
hovesmír, a nic mu v tom nemůže zabránit.
Dobře, to je taky možná trochu pře-
hnané. Je spousta lidí, kteří mu v tom 
můžou zabránit. Třeba Rick. I když je 
momentálně trochu podměrečný.

Rick a Morty 4
Kyle Starks, CJ Cannon

Máme tu epický příběh, ve kterém 
(kromě našeho oblíbeného zvráceného 

vědce Ricka Sancheze a jeho ubohého 
vnuka a obětního beránka Mortyho) 

najdete i meziplanetární drogový kartel 
a experty na balení mimozemšťanek. Jo, 

a taky mikroby posedlou planetu.

červen 2020
128 barevných stran / brožované

březen 2020
128 barevných stran / brožované

RICK A MORTY
Cynická a nihilistická animovaná 
série, která se stihla stát téměř 
okamžitě kultem. A přitom 
to začalo jen jako parodie 
Návratu do budoucnosti…
Teď je tu úspěšná komiksová 
řada s originálními příběhy, 
kterým se daří skvěle vystihnout 
humor, styl a náladu seriálu.

VYŠLO

VYŠLO

Rick a Morty 1
299 Kč / 128 stran

Rick a Morty 3
299 Kč / 128 stran

Rick a Morty 2
299 Kč / 128 stran

Zbrusu nové příběhy  
ze světa kultovního seriálu!

Uzavřený příběh  
ze světa kultovního seriálu!

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

Stranger Things: 
Šestka
Jody Houser, Edgar Salasar
Nebylo jen číslo Jedenáct. V tajné 
vládní laboratoři bylo zavřeno víc 
dětí s nadpřirozenými talenty. Mezi 
nimi Francine, dívka se schopností 
odhadovat budoucnost, od dětství 
pro svůj dar zneužívaná. Nejprve svý-
mi rodiči, pak doktorem Brennerem. 
Francine začínají sužovat čím dál 
děsivější vize. Je jí jasné, že pokud 
má přežít, musí se pokusit o útěk…

březen 2020
96 barevných stran 
brožované

Stranger Things: 
Druhá strana
249 Kč / 96 stran



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z HERNÍCH A SERIÁLOVÝCH KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

KOMIKSY

KOMIKSY

GALERIE

RECEPTY

PRŮVODCE SVĚTEM,  
HISTORIÍ A POSTAVAMI

PRŮVODCE SVĚTEM,  
HISTORIÍ A POSTAVAMI

Zaklínač: Skleněný dům
329 Kč / 136 stran Zaklínač a jeho svět

549 Kč / 184 stran

Gwent: Výtvarné umění 
zaklínačské karetní hry
599 Kč / 248 stran

World of Warcraft:  
Kronika svazek I
549 Kč / 176 stran

World of Warcraft:  
Kronika svazek II
569 Kč / 212 stran

World of Warcraft:  
Kronika svazek III
599 Kč / 232 stran

Zaklínač: Z masa a ohně
329 Kč / 108 stran

Zaklínač: Prokletí vran
329 Kč / 128 stran

Zaklínač: Liščí děti
329 Kč / 136 stran

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. 
Vycházejí i knihy, natáčejí se 
filmy... a samozřejmě, vznikají 
i komiksy a nádherně ilustrovaní 
průvodci historií světa!

ZAKLÍNAČ
Na akčně-hororových příbězích 
zasazených do světa úspěšné 
herní série Zaklínač (a samozřej-
mě románů a povídek Andrzeje 
Sapkowského) spolupracoval 
scenárista a držitel Eisnerovy 
ceny Paul Tobin a spousta dalších 
hvězdných tvůrců! Ať už jste 
Geraltův skalní fanoušek nebo 
se s jeho příběhy setkáváte 
poprvé, rozhodně neváhejte!

World of Warcraft:  
Pouta bratrství
279 Kč / 112 stran

World of Warcraft:  
Oficiální kuchařka
599 Kč / 216 stran



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z HERNÍCH A SERIÁLOVÝCH KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

PRŮVODCE 
SVĚTEM, 
HISTORIÍ 
A POSTAVAMI

DOCTOR WHO
Populární hrdina televizní sci-fi 
série hned ve dvou podobách! 
Můžete se s ním setkat jak v jeho 
desáté, tak dvanácté reinkarnaci… 
a dostanete se jak na cizí planety, 
tak na bojiště první světové války!

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

Doctor Who –  
Desátý Doktor:  
Revoluce hrůzy
329 Kč / 128 stran

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

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

Doctor Who – 
Desátý Doktor:  
Plačící andělé 
z Monsu
329 Kč / 128 stran

Assassin’s Creed: Origins
299 Kč / 112 stran

Doctor Who – 
Dvanáctý Doktor: 
Terorformace
329 Kč / 128 stran

Doctor Who – 
Dvanáctý Doktor: 
Trhliny
329 Kč / 128 stran

Assassin ś Creed:  
Průvodce světem
649 Kč / 256 stran

PRŮVODCE SVĚTEM,  
HISTORIÍ A POSTAVAMI
Světy a umění  
Blizzard Entertainment
Obří kniha, plná úžasných obrázků 
a textů pro všechny příznivce her World 
of Warcraft, Diablo, Starcraft... či prostě 
jen fantasy kreseb! Kromě více než 
700 nádherných kreseb tu na téměř 
400 stranách najdete i informacemi 
nabité a zábavné komentáře ze zákulisí. 

1490 Kč
376 barevných stran / vázané s přebalem

Overwatch
Overwatch je týmová multiplayerová 

střílečka, kterou od roku 2016 
hrají miliony hráčů na konzolích 

i počítačích. Hráče téměř okamžitě 
uchvátilo množství postav 

i rozmanitá grafika. Rozmanitost 
přináší i sborník komiksových 

povídek ze světa Overwatch. Hráči 
tu najdou své oblíbené postavy, 

prožijí jejich dobrodružství a často 
i objeví tajemství jejich minulosti. 

329 Kč
144 barevných stran / brožované



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

39 Kč 6+

Bart Simpson 1–6/2020
Komiksový magazín se slavným žlutým hrdinou 
a jeho rodinou! Součástí komiksu je i obsáhlá 
listárna, ve které se objevují obrázky čtenářů!

vychází každý měsíc
28 barevných stran / sešit

VYŠLO

VYCHÁZÍ 
KAŽDÝ 
MĚSÍC!

Bart Simpson –  
celkem již  
76 sešitů!

Velká  
zlobivá kniha  
Barta Simpsona
249 Kč / 120 stran

Velká  
nabušená kniha 
Barta Simpsona
249 Kč / 116 stran

Velká kniha  
Barta Simpsona
249 Kč / 120 stran

Velká  
darebácká kniha 
Barta Simpsona
249 Kč / 116 stran

Velká  
vyskákaná kniha 
Barta Simpsona
249 Kč / 116 stran

BART SIMPSON
Pravidelná měsíční porce 
simpsonovské zábavy! Bart 
Simpson je zaměřený na 
mladší příslušníky rodiny 
Simpsonových… a také na mladší 
čtenáře! Na zhruba 30 stránkách 
najdou vždy několik příběhů, 
ve kterých vystupuje Bart, Líza, 
nebo dokonce malá Maggie!



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

299 Kč
OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

VYŠLO

SIMPSONOVI
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!

SIMPSONOVI

ČARODĚJNICKÉ SPECIÁLY

Simpsonovi:  
Komiksový odvaz
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Libová 
literární nalejvárna
299 Kč / 144 barevných stran

Simpsonovi:  
Hokus pokus brutalběs
349 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Promenáda
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi:  
Koblihová kalamita
299 Kč / 160 barevných stran

Simpsonovi:  
Zuby jektající děsiál
349 Kč / 144 barevných stran

Simpsonovi: Simpsoráma
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Prčou  
napakovaný potlach
299 Kč / 176 barevných stran

Simpsonovi:  
Komiksové extrabuřty
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi:  
Komiks k popukání
299 Kč / 176 barevných stran

Simpsonovi:  
Komiksový úlet
299 Kč / 174 barevných stran

Simpsonovi:  
Komiksový výbuch
299 Kč / 144 barevných stran

Simpsonovi: Supernova
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi:  
Bžunda mrtvého muže
349 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Velké rodeo
299 Kč / 120 barevných stran

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

Simpsonovi:  
Srandy plný strašfest
349 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi: Vrací úder!
299 Kč / 128 barevných stran

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

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

Simpsonovi:  
Komiksový nářez
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi:  
Komiksová dupárna
299 Kč / 160 barevných stran

Simpsonovi:
Komiksová zašívárna
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi:  
Komiksové šílenství
299 Kč / 160 barevných stran

Simpsonovi: Přísně tajné
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi:  
Komiksové zemětřesení
299 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi:  
Příběhy ze záhrobí
349 Kč / 128 barevných stran

Simpsonovi:  
Komiksový chaos

Matt Groening a další
Ve Springfieldu vypukne peklo, když 
jeden obyčejný mobil vyvolá chaos 

kosmických rozměrů. A Bartovi se 
vymkne vtípek z ruky, takže ten malý 

rošťák skončí v sirotčinci, v rukách 
ďábelského pana Burnse, Homer se 

rozhodne pořídit tetování a Krusty je 
nucený pracovat v atomové elektrárně!

duben 2020
128 barevných stran 

brožované

Další  
Simpsonovská  

jízda!



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

149 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

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 54:  
Pozor! Nadrozměrný náklad!
Jim Davis
Neuhýbejte z cesty, vezou se tuny zábavy!

květen 2020
64 barevných stran / brožované

VYŠLO

Garfield  
klasický: 1–49
99 Kč / 64 stran

Garfield  
v barvě: 50–53
149 Kč / 64 stran

Garfieldův slovník 
naučný 1–2
249 Kč / 96 stran

Garfieldova  
show: 1–3
189 Kč / 48 stran

Garfield souborně 
v barvě 1–7
389 Kč / 192 stran



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

149 Kč

149 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

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

V roce 2020
jde do kin další

mimoňovský 
film!

Mimoni 5

Mimoni 6

červen 2020
48 barevných stran 

brožované

červen 2020
48 barevných stran 
brožované

Mimoni 1: Banán
149 Kč / 48 stran

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

Mimoni 2:  
Příšerná panika
149 Kč / 48 stran

Mimoni 4: 
Světoběžníci
149 Kč / 48 stran

VYŠLO

3+

3+



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

199 Kč

199 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

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

Avengers:  
Rukavice 
nekonečna
199 Kč / 100 stran

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

Iron Man:  
Hrdina ve zbroji
199 Kč / 84 stran

VYŠLO 7+

DC Superhrdinky:  
Letní Olymp

Shea Fontanová, Yancey Labat
I superhrdinky musely někdy chodit do školy 

a řešit problémy s učením a kamarádkami. 
Dětské verze Wonder Woman, Harley Quinn, 

Batgirl a dalších hrdinek vám předvedou, 
že školní problémy vám dají zabrat, i když 

máte superschopnosti. Naštěstí, když máte 
dobré kamarádky, se vždycky nějaké řešení 

najde! A to i když se problémy týkají antických 
bohů a zmizelého neviditelného letadla!

květen 2020
cca 100 barevných stran / vázané

6+

6+

My Little Pony: 
Návrat královny 
Chrysalis
229 Kč / 120 stran

DC Superhrdinky: 
Zkouškové peklo
249 Kč / 128 stran

My Little Pony: 
Měsíční mise
229 Kč / 104 stran

DC Superhrdinky: 
Hity a Mýty
249 Kč / 128 stran

My Little Pony:  
Poníci v akci
Příběhy inspirované hitovým televizním 
seriálem, ve kterém vždy vítězí síla přátelství! 
S plachou Fluttershy se vydáme na školní sraz, 
Pinki Pie se pustí do pečení velmi důležitého 
dortu, Princezna Luna vyřeší zapeklitou 
detektivní záhadu a Twilight Sparkle se vypraví 
za řešením problému až do cizího mozku.

březen 2020
100 barevných stran / vázané

MIMO EDICI  
MŮJ PRVNÍ KOMIKS  
VYŠLO

MIMO EDICI  
MŮJ PRVNÍ KOMIKS  
VYŠLO



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

První díl 
trilogie 

ze světa 
Minecraftu!

199 Kč

299 KčOBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

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

6+

Minecraft  
komiks: První 
kniha příběhů
199 Kč / 88 stran

Minecraft 
komiks: Příběhy 
z Overworldu
199 Kč / 92 stran

Minecraft:  
Chodí wither okolo 1

Kristen Gudsnuková
Cahira a Orion jsou dvojčata a také 

lovci příšer, učedníci Senana 
Důkladného. Po drsné bitvě 

s očarovaným witherem je jejich 
mentor sežrán a dvojčata zůstanou 

sama. Lovci se vydají za posláním 
přivést svého učitele zpět a cestou 

naleznou nečekaného spojence.
Vstupte do Overworldu 

v první části velkolepého 
třídílného dobrodružství!

červen 2020
cca 100 barevných stran 

vázané

VYŠLO

VYŠLO

KŮSTEK
Z komiksu, který vznikl doslova 
na koleně, se stal celosvětový 
hit, který obdržel neuvěřitelných 
deset Eisnerových cen, jedenáct 
Harveyho cen, a byl magazínem 
Time zařazen mezi sto nejlep-
ších knih všech dob. Začíná jako 
lehká dobrodružka a postupně se 
rozrůstá a prohlubuje. Vzniklo tak 
něco, co kritici označují za „mno-
hem legračnějšího Pána prstenů“.

Kůstek 5: Vládce východního pomezí
Jeff Smith

Všechno se komplikuje. Na krk 
Kůstkům se pověsí krysáčí mládě, 

do cesty se jim postaví obří šelma, 
prastaré chrámy, bitvy i samo snění 

– a vrací se i Králpes, vůdce krysáků. 
Schyluje se k velké válce… a k jedno-
mu tajnému obřadu ve svitu měsíce. 

Zásadní tajemství budou odhalena 
– a někdo přitom může přijít o život.

duben 2020
128 barevných stran 
vázané 8+

Kůstek 1:  
Útěk z Kůstkova
249 Kč / 144 stran

Kůstek 3:  
Oči bouře
349 Kč / 192 stran

Kůstek 2:  
Velký kraví závod
249 Kč / 144 stran

Kůstek 4:  
Čas zabíjet draky
349 Kč / 176 stran

předběžná cena

oficiálně licencovaný produkt



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

269 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Milá Ligo spravedlnosti
Michael Northrop, Gustavo Duarte
Dělá Superman vůbec chyby? Jak vypadaly 
jedenácté narozeniny Wonder Woman? Smrdí 
Aquaman rybinou? Jak se připravit na školu podle 
Batmana? V téhle legrační a napínavé knize určené 
mladším čtenářům se dozvíte odpovědi na všechny 
tyhle otázky a ještě mnohem víc! Sled epizod, 
ve kterých superhrdinové odpovídají dětem na 
jejich dotazy, se postupně skládá do většího 
příběhu – to vše v hravé kresbě Gustava Duarta.

červen 2020
116 barevných stran / vázané

SAMOSTANÝ KOMIKS!

7+

předběžná cena



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

269 Kč

VYŠLO

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE
předběžná cena

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

Usagi Yojimbo 33: Skrytí
Stan Sakai

Je tu nové dobrodružství králičího ronina! Epický 
příběh, ve kterém se Usagi spolu s inspektorem 

Ishidou pouští do pátrání po pachateli vražd 
a tajemném cizokrajném předmětu, který přináší 

nebezpečí, kdekoliv se objeví. K pátrání si ale budou 
muset přibrat na pomoc pár neobvyklých spojenců…

březen 2020
216 černobílých stran / brožované

Usagi Yojimbo 1–32
179–289 Kč 
128–256 stran

Usagi Yojimbo: 
Yokai
229 Kč / 64 stran

Usagi Yojimbo: 
Senso
239 Kč / 168 stran

Vesmírný Usagi
349 Kč / 296 stran



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

349 Kč

Vychází
kompletně
v jedné  
knize!

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Timo
Yohan Sacré, Jonathan Garnier
Nádherně malovaný dětský fantasy 
příběh, který otevírá brány fantazii. 
Velká cesta! Tajemné obludy! Magičtí přátelé! 
Fantastické bytosti! Obrovské tajemství! 
Ještě větší dobrodružství! A všechno to 
začalo jednou obyčejnou cestou do lesa!

květen 2020
128 barevných stran / vázané

6+

předběžná cena



KOMIKSY PRO MLADŠÍ ČTENÁŘE

199 Kč
OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE
předběžná cena

POKÉMONI
Neskutečně populární příšerky, 
které se lidé snaží už celá 
desetiletí sesbírat všechny. Když 
se řeknou Pokémoni, vybaví se 
vám počítačové a mobilní hry, 
možná sběratelské kartičky, 
a samozřejmě animovaný 
seriál a filmy! A k tomu všemu 
teď u nás začne vycházet 
i oficiální komiksová série!

Pokémon Adventures: Red a Blue 1
Hidenori Kusaka, Mato

Všichni vaši oblíbení Pokémoni přebíhají z herních konzolí 
přímo na stránky tohohle akcí napěchovaného komiksu!

Red nechce jen trénovat Pokémony. Má vyšší cíle. Chce se 
stát jejich přítelem. Což o to, s Bulbasaurem a Poliwhirlem 

má snadnou práci, ty si člověk získá jako nic... jenže 
Pikachu je nezávislý „osamělý vlk“. Toho není jen tak lehké 

přetáhnout na svou stranu. Red mu musí dokázat, že to 
myslí vážně, a být připravený při tom schytat pár ran.

Elektrických.
A pozor na Rakeťáky, Rede... ti se 

kamarádit rozhodně nebudou!

červen 2020 (velmi předběžné datum)
cca 200 černobílých stran 

brožované

Úžasné dobrodružství 
inspirované úspěšnou  

počítačovou hrou!



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z DĚTSKÝCH KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

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

MLADÍ TITÁNI DO TOHO!
Robin, Starfire, Cyborg, Raven a Beast Boy jsou tým Mladí Titáni, 
nejsuprovější superhrdinská skupina ve vesmíru! Sledujte, jak bojují 
s pizzovým monstrem, oživlou video konzolí, vousy, příbuznými, 
dívčími idoly i legií neschopných superpadouchů. Procházejí tímhle 
chaosem a úděsem vždycky vítězně (tedy, aspoň většinou).

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

SpongeBob komiks 1–3
229 Kč

112 barevných stran / brožované

Mladí Titáni do 
toho! 2: Boj o pizzu!
269 Kč / 128 stran

SpongeBob:  
Komiksová truhla pokladů
549 Kč
208 barevných stran 
vázané s přebalem

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

499 Kč
212 barevných stran / vázané

Batman/Želvy nindža 
Adventures

Matthew K. Manning, 
Jon Sommariva

Batman má problém. 
Z Arkhamu záhadně zmizeli jeho 

nejnebezpečnější protivníci a nikde 
v Gothamu nejsou k nalezení. Úplně 

totiž opustili jeho svět – a objevili 
se v alternativním New Yorku, 

kde žijí tajemní želví nindžové. 

299 Kč
144 barevných stran 

brožované

6+

7+

8+



YOUNG ADULT

329 Kč

329 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

předběžná cena

DC YOUNG ADULT
Z termínu „young adult“ se během 
krátké doby stihlo stát oficiální 
označené sérií určených nácti-
letým čtenářkám a čtenářům. Je 
to fenomén, který se nemohl vy-
hnout ani komiksům… a naklada-
telství DC mu věnovalo celou jed-
nu řadu, zachycující potíže, boje 
a lásky budoucích superhrdinů.

Samostatný 
příběh!

Samostatný 
příběh!

Catwoman: Ve svitu Měsíce
Lauren Myracleová, Isaac Goodhart

Od oceňované a i u nás známé autorky knih pro mládež 
Lauren Myracleové přichází pohled na dospívání Catwoman. 

Mladá Selina sice nesnáší násilí, ale pokud chce přežít 
na ulicích, daleko od svého krutého otčíma, musí se 

naučit bojovat. A kdo ví, možná se jí povede i najít lásku. 
Zvláště, když na školu s ní chodí bohatý Bruce Wayne.

březen 2020
204 barevných stran / vázané

Wonder Woman: Válkonoška
Leigh Bardugová, Louise Simonsová, Kit Seaton
Stane se jednou z největších hrdinek světa: Wonder Woman. 
Ale teď je to jen Diana, princezna Amazonek. A její boj 
teprve začíná. Podle bestselleru Leigh Bardugové vznikla 
komiksová adaptace prvního dobrodružství slavné hrdinky. 
Příběhu odehrávajícího se na skrytých pobřežích Themysciry, 
kde právě ztroskotala dívka s děsivým tajemstvím.

květen 2020
192 barevných stran / vázané

Mera:  
Proti proudu
329 Kč / 208 stran

VYŠLO



YOUNG ADULT

469 Kč

549 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

předběžná cena

NETVORA
Příběh se odehrává v roce 1900, 
v matriarchální Asii. Ve světě, 
kde se steampunk míchá s magií 
a monstry. V tomhle světě se mla-
dá dívka vyrovnává s válečným 
traumatem a navazuje psychic-
ké spojení s bytostí obří síly. 
Spojení, které z nich obou udělá 
terč lidských i nelidských sil. 
Série je držitelem ceny 
Hugo a British Fantasy!

VYŠLO

VYŠLO

Netvora 4: Vyvolená
Marjorie Liu, Sana Takeda
Maika a Corvin se probojovávají 
podivným a smrtícím světem při 
hledání Kippy, která čelí svým 
vlastním děsivým monstrům. 
A když se Maika potkává tváří tvář 
s cizincem z její dávné minulosti, 
začínají vyplouvat na povrch 
děsivé skutečnosti. Uprostřed nich 
se pak skrývá tajemné spiknutí, 
které ohrožuje celý známý svět.
Jakou cenu bude muset Maika zaplatit 
za odpovědi na své otázky? A na jakou 
stranu se v blížící se válce přidá?

červen 2020
176 barevných stran 
brožované

Netvora 1: Probuzení
499 Kč / 208 stran

Sunstone 1
499 Kč / 244 stran

Netvora 2: Krev
399 Kč / 152 stran

Sunstone 2
649 Kč / 328 stran

Netvora 3: Azyl
449 Kč / 168 stran

Sunstone 3
Stjepan Šejić

Finále romantické série! A je 
celkem jedno, že v ní jde o dvě 

holky se zálibou ve svazování – 
láska zasáhne každého stejně.

Přišel čas zachránit všechno, co se 
dá. Jenže mazání špatných vzpomínek 

a napravování zraňujících chyb není 
nikdy jednoduché. Je to dřina a bolest… 

a někdy ani všechno tohle nestačí.
Ale bojovat se musí. 

březen 2020
264 barevných stran 

brožované

SUNSTONE
Romantická lesbická vztahovka… 
v sado-maso provedení!
Nepřehlédnutelný komiks, ve 
kterém se hrdinky potýkají 
s problémy kolem vztahů, 
sexu a svých fetiší. Lehce 
erotická romantická komedie 
ve scénáři a úžasné kresbě 
Stjepana Šejiće! Komiks, který 
bude spolehlivě bavit i lidi, 
co BDSM zrovna nemusí.

předběžná cena



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

ALISIK
Hubertus Rufledt,  
Helge Vogt
Napínavý i romantický komiks 
o gotické lolitě, ve stylu Tima 
Burtona. Nádherně malovaný 
a ve čtyřech knihách uzavřený 
příběh o lásce a smrti (ne 
nutně v tomto pořadí). 

MS. MARVEL
G. Willow Wilsonová, Adrian Alphona
Šestnáctiletá Kamala chce žít svůj život 

jinak, než by si přáli její rodiče. Je fanynkou 
superhrdinů. A pak se sama superhrdinkou 

stane a začíná pronikat do světa svých idolů. 
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.

KRYSÍ KRÁLOVNY
Kurtis J. Wiebe, Roc Upchurch, 
Stjepan Šejić, Tess Fowlerová
Ve třech knihách uzavřená série, 
kde se nejde pro ostré slovo 
daleko a jejímiž hrdinkami je 
skupina flámujících a bojujících 
žoldaček, které řeší nejen 
monstra, ale i své rodinné 
a milostné vztahy. Je to šílená 
jízda, která je popisovaná jako 
něco, co vznikne, když se Pán 
prstenů spustí se Sexem ve městě. 

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z YOUNG ADULT KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

Alisik 1: Podzim
279 Kč / 112 stran

Ms. Marvel 1:  
(Ne)normální
299 Kč / 120 stran

Krysí královny 1: 
Šmrncem a magií
329 Kč / 128 stran

Alisik 2: Zima
249 Kč / 92 stran

Ms. Marvel 2: 
Generace Proč
349 Kč / 136 stran

Krysí královny 2:  
Do dáli se 
vinoucí chapadla 
NʼRygothova
349 Kč / 136 stran

Alisik 3: Jaro
229 Kč / 80 stran

Krysí královny 3: 
Démoni
399 Kč / 160 stran

Alisik 4: Smrt
249 Kč / 92 stran

PEVNÁ 
vazba!



MANGA

189 Kč

189 Kč

189 Kč

189 Kč 189 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE
OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Naruto 46

Naruto 47

Naruto 48

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.

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

Naruto 1–45 
189 Kč 
180–244 čb stran

Bleach 1–21 
189 Kč 
184–224 čb stran

VYŠLO

VYŠLO

VYCHÁZÍ 
5× ROČNĚ

VYCHÁZÍ 
4× ROČNĚ

únor 2020
cca 200 čb stran / brožované

duben 2020
cca 200 čb stran / brožované

červen 2020
cca 200 čb stran / brožované

Bleach 22 Bleach 23

březen 2020
cca 200 čb stran / brožované

červen 2020
cca 200 čb stran / brožované

Návratvelké manga série!



MANGA

Uzavřenášestidílná
série!

199 Kč

199 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

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

VYCHÁZÍ 
4× ROČNĚ

Orange 1

Orange 2

březen 2020
cca 200 černobílých stran 

brožované

květen 2020
cca 200 černobílých stran 
brožované



MANGA

199 Kč 199 Kč

199 Kč199 Kč

MY HERO ACADEMIA 
– MOJE HRDINSKÁ AKADEMIE
Kóhei Horikoši
Jaké to je žít ve světě, kde skoro všichni 
mají superschopnosti, s touhou stát se 
hrdinou... a sám žádné schopnosti nemít?
Naštěstí je způsob, jak to změnit. Stačí mít obrovské 
štěstí, odvahu, a zasvětit celý svůj život dosažení 
vytouženého cíle. Pak se možná dostanete na 
místo, po kterém toužíte. Na hrdinskou akademii!

VYCHÁZÍ 
4× ROČNĚ

VYCHÁZÍ 
4× ROČNĚ

My Hero 
Academia  

– Moje hrdinská 
akademie 4

My Hero 
Academia  

– Moje hrdinská 
akademie 3

duben 2020
cca 200 čb stran / brožované

leden 2020
cca 200 čb stran / brožované

VYŠLO
My Hero Academia – Moje 
hrdinská akademie 1
199 Kč / 196 čb stran

My Hero Academia – Moje 
hrdinská akademie 2
199 Kč / 212 čb 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 potrava pro 
démony. Podaří se jim zjistit pravdu – a utéct – 
dřív, než bude příliš pozdě? O tom vypráví jedna 
z nejpopulárnějších mang současnosti, která 
je srovnávána s těmi největšími legendami!

Zaslíbená Země 
Nezemě 6

Zaslíbená Země 
Nezemě 7

únor 2020
cca 200 čb stran / brožované

květen 2020
cca 200 čb stran / brožované

Zaslíbená Země 
Nezemě 1–5
199 Kč 
192–200 čb stran

VYŠLO



MANGA

Pětidílná 
série

od autora
Skrýše!

249 Kč

249 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Skrýš
249 Kč 
216 černobílých 
a 8 barevných stran

VYŠLO

GREEN BLOOD 
 - ZELENÁ KREV
Masasumi Kakizaki
New York, polovina devatenác-
tého století. Nechvalně známá 
čtvrť Five Point je zmítaná 
válkami gangů a zákon je tady 
neznámé slovo. V téhle čtvrti 
žijí bratři Luke a Brad Burnsovi. 
První se snaží najít jakoukoliv 
poctivou práci, jaká je k mání, 
druhý pracuje tajně jako nájemný 
zabiják Grimm Reaper. Podaří 
se jim přežít ve světě, kde se za 
lepší místo považuje takové, kde 
dojde za noc jen k jedné vraždě?

Green Blood 
 – Zelená krev 1

Green Blood 
– Zelená krev 2

únor 2020
204 černobílých stran 

brožované

květen 2020
cca 200 černobílých stran 
brožované



MANGA

199 Kč 199 Kč

189 Kč189 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE
OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

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. VYCHÁZÍ 

4× ROČNĚ

VYCHÁZÍ 
5× ROČNĚ

Útok titánů 23Útok titánů 22

duben 2020
cca 200 čb stran / brožované

leden 2020
196 čb stran / brožované

VYŠLO

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

Tokijský  
ghúl:re 4

Tokijský  
ghúl:re 5

únor 2020
224 čb stran / brožované

duben 2020
cca 220 čb stran / brožované

Útok titánů 1–21
189 Kč 
196–200 čb stran

VYŠLO

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

Tokijský ghúl:re 1–3
199 Kč / 220–248 čb stran

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



MANGA

199 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

VYCHÁZÍ 
4× ROČNĚ

ATELIÉR 
ČARODĚJNICKÝCH 
KLOBOUKŮ
Kamome Širahama
Koko se od malička toužila stát 
čarodějkou, jenže k tomu jsou 
nutné schopnosti. Takže Koko 
nezbývá než snít a vést poklidný 
život po matčině boku. Všech-
no se změní, když do vesnice 
přijede čaroděj a dívka ho vidí 
při provádění magického rituálu. 
Snaží se ho napodobit, jenže 
netuší, jaké následky může mít 
neodborně provedené kouzlo.
Nádherně kreslený a atmosférický 
příběh, který nadchne jak přízniv-
ce mangy, tak fanoušky Harryho 
Pottera a vůbec ctitele fantasy!

Ateliér  
čarodějnických  

klobouků 1

červen 2020
cca 200 černobílých stran 

brožované



MANGA

199 Kč199 Kč

199 Kč 199 Kč

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 otrokyní… a překvapivě i učed-
nicí (a možná i něco více) u mocné-
ho čaroděje Eliase Ainswortha.

VYCHÁZÍ 
4× ROČNĚ

VYCHÁZÍ 
4× ROČNĚ

Čarodějova 
nevěsta 11

Čarodějova 
nevěsta 10

květen 2020
cca 200 čb stran / brožované

únor 2020
180 čb stran / brožované

VYŠLO

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 
– Ocelový 
alchymista 10

Fullmetal 
Alchemist 
– Ocelový 
alchymista 11

únor 2020
192 čb stran / brožované

květen 2020
cca 200 čb stran / brožované

Čarodějova  
nevěsta 1–9
199 Kč 
184–216 čb stran

Fullmetal 
Alchemist  
– Ocelový  
alchymista 1–9
199 Kč 
188–192 čb stran

VYŠLO



MANGA

MANGA 
NA VAŠE 
PŘÁNÍ!

249 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

BERSERK
Kentaro Miura
Po téhle temné fantasy volali 
naši čtenáři už nějakou dobu! 
Osudový, krvavý příběh s prvky 
romantiky a velkou porcí akce! 
Dospělá fantasy, která si získala 
davy fanoušků, televizní seriál, 
celovečerní filmy i počítačové hry!
Hrdinou je Guts, Černý šermíř, 
obávaný bojovník, o kterém 
se raději nemluví nahlas. Má 
obrovský meč, kovovou ruku, 
stovky jizev z bojů a mučení a 
znamení, které k němu přitahuje 
síly zla. Ale ne vždycky byl takový. 
Příběh se postupně vrací zpátky 
do dob, kdy je Guts ještě mladý 
a poznává Griffitha, charisma-
tického velitele oddílu Jestřábů. 
Muže, který mu změní život. 

Berserk 1

květen 2020
228 černobílých stran 

brožované

Větší  
formát!

předběžná cena



MANGA

199 Kč 199 Kč

199 Kč
OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

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.

KRÁLOVSKÁ HRA
Nobuaki Kanazawa, Hitori Renda
Někdo, kdo si říká Král, začne přes 
mobily posílat tajemné SMSky 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?

Gantz 1–25
199 Kč 
208–232 čb stran

Královská hra 2 
199 Kč 
164 čb stran

Královská hra 1 
199 Kč 
180 čb stran

VYŠLO

VYŠLO

VYCHÁZÍ 
3× ROČNĚ

Královská hra 3 Královská hra 4

březen 2020
164 čb stran / brožované

červen 2020
164 čb stran / brožované

Pětidílná hororová manga!

Gantz 26

duben 2020
cca 208 černobílých stran 
brožované



MANGA

Manga 
podle 

televizního 
kultu!

249 Kč
OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

SHERLOCK
Steven Moffat,  
Mark Gattis, Jay.
Manga adaptace populárního 
britského televizního seriálu 
s Benedictem Cumberbatchem 
v hlavní roli! Případy geniálního 
detektiva převedené do 
moderního Londýna, kdy každá 
kniha přináší jeden uzavřený 
a zcela samostatný případ! Zatím 
byla zpracována první sezóna 
a teď se chystá první díl z druhé!

Sherlock 3:  
Velká hra
249 Kč 
224 černobílých stran

Sherlock 1:  
Studie v růžové
249 Kč 
216 černobílých stran

Sherlock 2:  
Slepý bankéř
249 Kč 
192 černobílých stran

VYŠLO

Sherlock 4:  
Skandál v Belgravii

Steven Moffat, Jay.
Návrat populárních hrdinů! Po klání s Moriartym přichází 
nová ikonická postava – Irene Adlerová! Sherlock Holmes 

a John Watson jsou pověřeni královskou rodinou, aby 
se postarali o velmi delikátní záležitost. Rychle zjistí, 

že to nebude tak lehké. Zdá se, že velký detektiv narazil 
na rovnocenného soupeře… nebo spíš soupeřku!

květen 2020
216 černobílých stran / brožované

Uzavřený 
Příběh!



MANGA

299 Kč

249 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

LIGHT NOVEL
Japonský fenomén 
proniká na český trh!
K mangám vycházejí často 
i samostatné knihy, většinou 
ve stylu young adult. Častokrát 
nabízejí další pohled na úspěšný 
příběh, dokreslení světa či 
dobrodružství postav, kterým se 
manga nemohla tak plně věnovat. 
Je to nejen plynulý přechod od 
komiksu ke knihám, ale i možnost 
strávit ve svém oblíbeném 
světě ještě nějakou tu chvilku.

Death Note  
– Zápisník smrti:  
Další zápisky
Případ BB vraha z Los Angeles
V LA, ještě před událostmi 
komiksové série, řádí sériový 
vrah a místní policie potřebuje 
okamžitou pomoc. Z nějakého 
důvodu po sobě zabiják 
zanechává tajemnou stopu, 
která vždy vede k další vraždě. 
Na scénu přichází „L“, geniální 
detektiv s podivnými zvyklostmi 
a ještě podivnějšími pátracími 
metodami. Začíná souboj mozků.

březen 2020
cca 340 černobílých stran 
brožované

Tokijský ghúl: 
Prázdnota

Sui Išida, Šin Towada
Co bylo s Kanekim, když opustil 

svou čtvrť? Co se přihodilo mezi 
osmým a devátým dílem mangy? 

To se dozvíte právě tady!
Organizace ghúlů připravila 

útok na místo, kde lidé zadržují 
jejich kolegy. A reakce policie 

na sebe nenechala dlouho 
čekat. Zpřísňuje se kontrola 

a bezpečnost. Ale ghúlové 
vyvolávají další konflikty a smrtící 

spirála msty mezi lidmi a ghúly 
začíná nabírat na obrátkách.

červen 2020
cca 280 černobílých stran 

brožované

VYŠLO

Tokijský ghúl: Dny
Sui Išida, Šin Towada
Povídková sbírka šesti příběhů ze světa 
Tokijského ghúla, které popisují události 
odehrávající se na pozadí čtrnáctidílné 
série. Příběhů, které se soustředí 
i na jiné postavy, než je Kaneki. 

249 Kč
264 čb stran / brožované



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TY NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MANGY MINULÝCH LET!

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

549 Kč
428 čb stran / brožované

Ryby:  
Útok z hlubin
Džundži Itó
Nad Okinawou se vznáší pach smrti... 
a z moře vycházejí ryby na kovových 
nožičkách. Ale rybami to jen začíná. 
Skupina 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 čb stran / brožované

Balónky oběšenců 
a další hororové příběhy
Džundži Itó
Tvůrce Ryb se vrací v parádním sborníku 
svých osobně vybraných nejlepších 
hororových povídek. Najdete tu létající 
hlavy, obludné modelky, díry v těle, duchy, 
temné uličky i obludy. A pozor, ke každé 
z povídek patří i autorova předmluva, ve 
které vysvětluje tajemství jejího vzniku, 
a původní náčrtky a rozepsané nápady!

469 Kč
388 čb stran / brožované

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

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

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

GHOST IN THE SHELL
Masamune Shirow
Píše se jednadvacáté století 
a hranice mezi člověkem a strojem 
je čím dál nejasnější. Lidé mají 
mechanické implantáty a stroje 
jsou vylepšovány pomocí lidské 
tkáně. Agentka Motoko Kusanagi 
je členem speciální jednotky, která 
pronásleduje nebezpečné teroristy 
a kyberzločince. Především vražed-
né hackery, kteří se dokáží nabou-
rat i do lidského mozku. A za tím 
vším stojí možná ještě něco víc...

Planeta Nippon
Anna Křivánková,  

Antonín Tesař, Karel Veselý
V knize Planeta Nippon nabízí trio zku-

šených autorů vhled do úžasného světa 
japonského komiksu, animovaných se-
riálů, filmů či počítačových her. Planeta 

Nippon je publikace, na kterou čekali 
všichni fanoušci japonské popkultury.

399 Kč
312 černobílých a 32 barevných stran 

brožované



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

489–589 Kč 199 Kč

TY NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MANGY MINULÝCH LET!

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

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

452–588 černobílých stran
brožované

192–222 černobílých stran
brožované

Inspirace  
k úspěšnému 

filmu!

Crying Freeman  
– Plačící drak 1–5
Kazuo Koike, Rjóiči Ikegami
Manga Crying Freeman, kterou napsal legendár-
ní Kazuo Koike, autor série Lone Wolf and Cub 
(Osamělý vlk a vlče), a nakreslil nedostižný Rjó-
iči Ikegami, je temná, násilná, morálně složitá 
a eroticky nabitá. Po celém světě je považovaná 
za mistrovské dílo v oblasti komiksů a je jedním 
z klenotů mezi dnes již klasickými mangami.

379–389 Kč
388–412 čb stran / brožované

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

469 Kč
460–476 čb stran / brožované

Death Note – Zápisník 
smrti 13: How to Read 
Death Note
Cugumi Óba, Takeši Obata
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Zá-
pisníku smrti! Soupis a profily postav, 
rozbory míst, shrnutí děje… zde najdete 
vše, a ještě k tomu bohatě ilustrované. 
A navíc dostanete originální krátkou 
mangu Death Note, která samotné sérii 
předcházela, a krátké stripy z tohoto světa!

349 Kč
280 čb stran / brožované



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

399 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

Královská krev 1: 
Svatokrádežná svatba
Mýtický příběh o neúprosnosti osudu 
a citech, které nás vedou do zkázy.
Alvar, dědic říše, byl zrazen svým 
bratrancem, ale zázrakem se zachrá-
nil. Žije v péči znetvořené ženy jako 
obyčejný člověk, než se přihlásí krutý 
osud a vyžene ho zpátky do boje o trůn… 
a do náruče jeho vlastní dcery.

399 Kč
112 barevných stran / vázané

Královská krev 2:  
Pomsta a vykoupení

Alejandro Jodorowsky, Dongzi Liu
Finální kniha temného a násilného vyprávění 

legendárního Alejandra Jodorowského. Je to mytický 
příběh zrady, války, zakázané lásky, svržených vládců 

a milostných hrůz, kterému dává Dongzi Liu svou 
nádhernou kresbou syrově reálnou podobu. 

Osud se pomalu začíná naplňovat a hrdinu 
začínají dohánět jeho hříchy. Zvítězí nakonec 

prokletí, nebo je ještě šance na spásu?

květen 2020
112 barevných stran 

vázané

VYŠLO



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

299 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

ŽOLDNÉŘ
Vicente Segrelles
Jeden z nejslavnějších komiksů 
všech dob! Legendární fantasy 
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.

Žoldnéř 3: Zkoušky
299 Kč 
64 stran

Žoldnéř 1:  
Kult svatého ohně
299 Kč 
64 stran

Žoldnéř 2:  
Tajemná formule
299 Kč 
64 stran

VYŠLO

Žoldnéř 4: Oběť
Vicente Segrelles
Žoldnéř má další zakázku. Zase musí někomu zachránit 
život. Což by nebylo nic neobvyklého, jenže žoldnéř 
svého zaměstnavatele zná už z minula. Do hry tentokrát 
vstupují i emoce… a jak známo, když do hry vstupují 
emoce, tak se komplikují i ty nejjednodušší úkoly.
A tohle rozhodně není jednoduchý úkol!

VELKÝ FORMÁT

červen 2020
64 barevných stran / vázané



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

349 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

předběžná cena

Krásná temnota
Fabien Vehlmann, Kerascoet

Děsivě krásný a krásně děsivý příběh o roztomilých 
bytostech, které žijí v těle mrtvé holčičky. 

Cenami zasypaný komiks je oslňující a znepokojivá 
nepohádka o tom, že zlo může mít i tu nejnepatrnější 

a nejroztomilejší podobu. Svět i hrdinové tohohle 
příběhu jsou jen na první pohled milí, přátelští a krásní. 

Sladké tvářičky malých bytůstek, které obývají les, 
jsou jen maskami, za kterými se skrývá malichernost, 

sobectví, závist a neschopnost zajímat se o druhé.
Krásná temnota je příběh o tom, že „dětská nevinnost“ 

je ta největší lež v dějinách lidstva. A o tom, co 
se schovává za civilizovanou zdvořilostí.

červen 2020
96 barevných stran / vázané



MODRÁ CREW

249 Kč

249 Kč
OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

VYŠLO

MODRÁ CREW
Komiksový magazín, který na 
více než sto stranách nabízí 
to nejzábavnější z evropského 
komiksu! Jedná se o ucelené 
příběhy – a pozor, o tom, co 
vyjde, rozhodují sami čtenáři! 
Předplatitelé mají právo 
hlasovat na stránce 
www.modra.crew.cz a vybrat 
ze tří různých titulů ten, 
který si chtějí přečíst!

Modrá Crew 14: 
Kroniky legie 3 a 4
Fabien Nury, Mario Alberti,  
Zhang Xiaoyu, Tirso, 
Eric Henninont
Vlad Tepes zatím stále uniká. Ale ta 
staletí, co spolu dva bratři vedou 
válku a střídají těla, se začínají 
na obou podepisovat. Krvavá 
šachová partie se blíží do finále. 
Války probíhají jak v amerických 
džunglích, tak na sněžných pláních 
za napoleonských válek, i ve 
viktoriánském Londýně. Kdo z nich 
si nakonec zaslouží vítězství? 
A co ho to vítězství bude stát?

leden 2020
120 barevných stran 
brožované

Modrá Crew 15:  
Okko 3 a 4 

 – Cyklus země
Hub

Fantasy série odehrávající se 
v pajanském císařství. Píše se 

rok 1108 a velké klany nelítostně 
bojují o moc. Okko a jeho 

společníci, maskovaný Noburo, 
opilý mnich Nošin a mladý Tikku, 

se vydávají na pouť po sedmi 
klášterech, aby odhalili skryté 
tajemství Zakázané knihovny. 

Ovšem cesta je nebezpečná, 
protivníci smrtící a prastaré síly 

se dožadují krvavých obětí.

duben 2020
120 barevných stran 

brožované

Finální dva dílyo souboji  dvou mocných upírů!

Modrá Crew 13: 
Kroniky legie 1 a 2
249 Kč 
120 stran



MODRÁ CREW

249 Kč

Ekhö – Zrcadlový svět 1–6
Chistophe Arleston, Alessandro Barbucci
Mravena Draapulová letí do New Yorku. 
Sice tam i přistane, ale je to trochu jiný New 
York. Leteckou dopravu zajišťují draci, místo 
elektřiny funguje magie a vše řídí malé chlupaté 
bytosti závislé na čaji. Mravena tu po tetičce 
podědila uměleckou agenturu... jo a kromě 
toho ji taky občas posednou mrtví lidé.

Vyšlo: Modrá Crew 1–2, 8 

Dlouhý John Silver
Xavier Dorison, Mathieu Lauffray
Kapitán Hastings zmizel kdesi v zemi 
Inků, kam vyrazil za obřím pokladem. 
Po vychladlé stopě se vydává jeho 
žena, toužící získat důkaz o jeho 
smrti. Bohužel, coby kapitána na tak 
nebezpečnou výpravu dokáže získat 
jednoho jediného muže. Neblaze 
proslulého piráta Johna Silvera.

Vyšlo: Modrá Crew 6–7

Okko 1-2
Hub, Stephane Pelayo
Píše se rok 1108 a v říši Pajan vede 
rónin Okko skupinu lovců démonů. 
V jeho týmu je tajemný obr skrytý 
za červenou maskou, sake milující 
mnich Nošin a teď i mladý rybář 
Tikku, který touží zachránit svou 
sestru ze zajetí pirátů. Jenže každý 
dobrý skutek má svou cenu. 

Vyšlo: Modrá Crew 3

Orbital 1–4
Sylvain Runberg, Serge Pellé
Epická akční sci-fi série připomínající 
svým námětem Mass Effect! Hlavní 
hrdina se stává příslušníkem 
speciální skupiny, která má za úkol 
řešit problémy ohrožující vesmírný 
mír. Problémem je, že jeho parťačka 
je příslušníkem rasy, se kterou 
lidstvo donedávna válčilo. 

Vyšlo: Modrá Crew 9–10 

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

Vyšlo: Modrá Crew 4–5 

Hrobař 1–4
Xavier Dorison, Ralph Mayer
Po pláních Divokého západu se 
kodrcá kočár s chlápkem v černém. 
Chlápkem s temnou minulostí, který 
pohřbívá mrtvé… a občas, když je to 
nutné, střílí živé. Westernový svět 
je plný zabijáků, podrazů, pastí a 
psychopatů. Někdy je výhoda, když 
s sebou vozíte vlastní zásobu rakví.

Vyšlo: Modrá Crew 11–12 

VYŠLO

104-136 stran / brožované



MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU

349 / 449 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

předběžná cena

MISTROVSKÁ DÍLA 
EVROPSKÉHO 
KOMIKSU
Edice, ve které čtenáři dostávají 
nejen to nejlepší a nejslavnější 
z evropského komiksu, ale 
navíc to dostávají kompletní 
v jedné (někdy opravdu hodně 
obsáhlé) knize. Celý příběh 
v jednom uzavřeném svazku!
V Mistrovských dílech se 
představili tvůrci jako 
Alejandro Jodorowsky, Mœbius, 
Paolo Eleuteri Serpieri, Milo 
Manara, Enki Bilal, Grzegorz 
Rosiński, Francois Boucq, 
Régis Loisel a mnozí další!

Caravaggio
Milo Manara
Michelangelo Merisi de Caravaggio. Jeden 
z nejslavnějších umělců historie. Citlivý i vzteklý, 
hedonista i dobrodruh, člověk, který se přes 
svůj krátký život zapsal do dějin umění, hlavně 
díky své práci se světlem a stínem. A teď se 
do jeho života pustil další italský mistr, Milo 
Manara, aby mu ve svém příběhu složil hold.
Manara tady nejenže popisuje Caravaggiův život 
a vznik jeho děl, ale i svůj malířský styl upravuje 
tak, aby se to co nejvíce blížilo malířovým vizím. 
Vznikl tak komiks, který sám vstupuje do historie.

březen 2020
128 barevných stran 
vázané s přebalem i brožované



MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU

689 / 899 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

předběžná cena

Metabaron
Jerry Frissen, Valentin Sécher, Niko Henrichon

Návrat k jednomu z nejikoničtějších komiksových hrdinů! 
Noví tvůrci a nové osudy galaktického superbojovníka, 

stvořeného Jodorowským a Mœbiem v Incalu!
V chaosu vzniklém po porážce Techno-techno říše se 

zrodil nový režim, který se snaží ovládnout nejvzácnější 
pohonnou hmotu galaxie, epiphyt. Jediný, kdo mu 

stojí v cestě, je metabaron… a tak je proti němu vyslán 
nezastavitelný a krutý Wilhelm-100, techno-admirál.

Bude to nelítostný souboj – vyvedený v nádherné 
malbě Valentina Séchera a Niko Henrichona!

červen 2020
240 barevných stran 

vázané s přebalem i brožované



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z EDIČNÍ ŘADY  
MISTROVSKÁ DÍLA EVROPSKÉHO KOMIKSU! 

Výprava  
za ptákem času
Serge Le Tendre, 
Régis Loisel

549/789 Kč 
240 barevných stran

Kasta metabaronů
Alejandro Jodorowsky, 
Juan Giménez

999/1599 Kč 
552 barevných stran

Technokněží
Alejandro Jodorowsky, 
Zoran Janjetov

999/1399 Kč 
412 barevných stran

Věčná válka
Joe Haldeman, Marvano

489/689 Kč 
168 barevných stran

Druuna
Paolo Eleuteri Serpieri

589/849 Kč 
196 barevných stran

Dlouhý zítřek
a další příběhy
Mœbius

589/849 Kč 
220 barevných stran

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

549/789 Kč 
220 barevných stran

Temnými cestami
Yves Sente,  
Jean Van Hamme,  
Grzegorz Rosiński

589/849 Kč 
224 barevných stran

Indiánské léto 
/El Gaucho
Hugo Pratt, Milo Manara

759/899 Kč 
288 barevných stran

Incal
Alejandro Jodorowsky, 
Mœbius

689/949 Kč 
308 barevných stran

Teorie rozpadu
Pierre Christin, Enki Bilal

589/789 Kč 
200 barevných stran

Dobrodružství
Jeronýma  
Moucherota
Francois Boucq

589/789 Kč 
200 barevných stran

Blacksad
Juan Díaz Canales, 
Juanjo Guarnido

549/789 Kč 
224 barevných stran

Druuna 3
Paolo Eleuteri Serpieri

589/849 Kč 
196 barevných stran

Storm:
Kroniky Pandarve
Don Lawrence, 
Martin Lodewijk

689/899 Kč 
248 barevných stran

Arzach
Mœbius

249/379 Kč 
56 barevných stran

Druuna 2
Paolo Eleuteri Serpieri

589/849 Kč 
176 barevných stran

Poslední Incal
Alejandro Jodorowsky, 
José Ladronn, Mœbius

549/849 Kč 
216 barevných stran

Borgia
Alejandro Jodorowsky, 
Milo Manara

549/789 Kč 
208 barevných stran

Bílý láma
Alejandro Jodorowsky, 
Georges Bess

789/1099 Kč 
304 barevných stran

Před Incalem
Alejandro Jodorowsky, 
Zoran Janjetov

789/989 Kč 
308 barevných stran



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

349 Kč

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

Nesnáším Pohádkov 1:  
A jestli neumřela,  

vyšiluje doteď
Skottie Young

Seznamte se s Gertrudou. Čtyřicetiletou ženou uvězněnou 
v šestiletém těle. Měla to být jen krátká cesta do 

pohádkového světa, aby pomohla roztomilým bytostem. 
Jenže tu uvízla na třicet let, a už ji to vážně nebaví.

Naštěstí má s sebou obří sekeru.

březen 2020
136 barevných stran / brožované

Fantasy 
série

pro milovníky
černého 
humoru!



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

399 Kč

399 Kč

439 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

předběžná cena

předběžná cena

předběžná cena

VYŠLO

VYŠLO

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 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.

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.

Mezi řádky 10: 
Válečné příběhy
Mike Carey, Peter Gross
Po apokalypse v minulé knize je Tom 
Taylor uvězněný na počátku všeho 
stvoření. Ztracený v nenapsaných 
scénách slavných příběhů se Taylor 
snaží probojovat zpátky do reality 
a na té cestě ho žádné kýmkoliv 
vymyšlené monstrum ani bůh 
nedokážou zastavit. Jenže i tak 
bude muset zaplatit mýtné…

duben 2020
144 barevných stran 
brožované

Mezi řádky 1–9
399–599 Kč 
144–240 stran

Mýty 1–15
389–649 Kč 
128–256 stran

Mýty 17: Kdo seje vítr
Bill Willingham, Mark Buckingham
Po tragických událostech, ke kterým došlo 
během posledního souboje s Panem Temným, 
se dává Mýtov zase do pořádku. A Wolfi má teď 
starosti. Musí sledovat, jak sluhové Severního 
větru zkoušejí jeho děti, aby mezi nimi našli 
vhodného kandidáta na volný trůn. Ale i jinde 
dochází ke změnám. Bufkin se staví do čela 
revolucionářů a získává nečekané spojence. 
A v Temném zámku čeká zákeřný vrah.

Mýty 16: Supertým
Bill Willingham, Mark Buckingham

Kolem hranic Azylu se plíží zlo! Pan 
Temný, krmící se strachem a poháněný 
temnotou, povstal a je ještě mocnější 
než kdy předtím! Mytické obrany brzy 

padnou, a pak přijde den zhouby!

červen 2020
128 barevných stran / brožované

březen 2020
160 barevných stran / brožované



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

349 Kč

299 Kč

399 Kč OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

předběžná cena

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

Temná věž 1:  
Zrození pistolníka
489 Kč / 240 stran

Temná věž 3: Zrada
389 Kč / 176 stran

Temná věž 5:  
Bitva na kopci Jericho
349 Kč / 144 stran

Živí mrtví 1–30
299 Kč / 136–168 stran

Temná věž 2:  
Dlouhá cesta domů
349 Kč / 160 stran

Temná věž 4:  
Pád Gileadu
449 Kč / 208 stran

Temná věž – Pistolník 1:  
Cesta začíná
349 Kč / 136 stran

Živí mrtví speciál:  
Teď poznáte Negana!
199 Kč / 72 stran, vázané

březen 2020
128 barevných stran 

vázané s přebalem

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 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 mu-

tantů se Roland Deschain ocitá v péči 
skupiny jeptišek, jejichž specializace 

rozhodně není uzdravování nemocných. 
Tyhle děsivé mrtvolné bytosti plánují 

jeho smrt… a Pistolník nemá dost 
síly, aby jim v tom dokázal zabránit.

VYŠLO

VYŠLO

Živí mrtví 31:  
Skrz naskrz prohnilé
Rick je rozhodnutý dát komunity dohromady 
a proto chce provést guvernérku Commonweal-
thu, Pamelu Miltonovou, po různých společen-
stvích, se kterými má Alexandrie podepsané 
příměří. A samozřejmě, všechno se to zvrtne.
Rychle a děsivě.

Živí mrtví 32:  
Odpočívej v pokoji

Poslední díl nejúspěšnější zombie 
série světa! Kdo přežije? Kdo zemře? 

Jak to všechno dopadne? 
Ne, to vám vážně neprozradíme.

únor 2020
136 čb stran / brožované

květen 2020
cca 200 čb stran / brožované

Finále 
série!



KOMIKSY PRO DOSPĚLÉ

Poslední díl komiksové  trilogie!

499 Kč

699 Kč

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

OBÁLKA SE 

PŘIPRAVUJE

předběžná cena

předběžná cena

VYŠLO

VYŠLO

SOUDCE DREDD
Legenda anglického komiksu. 
Nezastavitelný policista, soudce 
a kat v jedné osobě, muž, který 
má místo srdce zákoník, vychází 
v Anglii už od roku 1977 – a CREW 
představuje jeho klasické příběhy!

Soudce Dredd 4
John Wagner, Brian Bolland,  
Carlos Ezquerra, Ian Gibson,  
Steve Dillon
Soudce Dredd znovu vyráží do akce! 
Bude mít co dělat. Z hrobu se vrací 
jeho úhlavní nepřítel Soudce Smrt, 
občané začínají válčit mezi sebou ve 
Válce bloků… a především dochází 
k události, která nadobro změní 
Dreddův vesmír, k Apokalyptické válce!

červen 2020
400 čb stran / brožované

Soudce Dredd 1:  
Prokletá země
389 Kč / 334 stran

Soudce Dredd 2
349 Kč / 240 stran

Soudce Dredd 3
499 Kč / 384 stran

Američtí bohové 3: 
Okamžik bouře

Neil Gaiman,  
P. Craig Russell, Scott Hampton

Finále války nových a starých bohů!
Noví a staří bohové se dohodli, že 

se setkají v srdci Ameriky, aby si 
předali tělo vůdce starých bohů. 

Všechno směřuje k neodvratné 
a ničivé válce! Jaká je vůbec role 

hlavního hrdiny? Je odsouzený jen 
k roli oběti, nebo má šanci změnit 

svůj osud… a možná s ním i celý svět?

červen 2020
cca 232 barevných stran 

vázané s přebalem

AMERIČTÍ BOHOVÉ 
Cenami Hugo, Bram Stoker, Locus, 
World Fantasy a Nebula ověnčená 
kniha Neila Gaimana se přerodila 
do úžasné komiksové trilogie! 
Do Ameriky při osídlování přišli 
s přistěhovalci i jejich bohové. A teď 
žijí, jak se dá, a bojují o zbytky moci.

Američtí bohové 1: 
Stíny
749 Kč / 264 stran

Američtí bohové 2: 
Já, Ainsel
699 Kč / 232 stran



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

SANDMAN 
Neila Gaimana asi není třeba představovat – vrcholný tvůrce žánru „měst-
ské fantasy“ už v románech Nikdykde, Hvězdný prach a Američtí bohové 
předvedl, jak dokáže mixovat horor s poetikou, sadistickou krutost s něhou 
a zběsilou fantazii s všední realitou. A teď přichází jeho vrcholné dílo: 
Sandman. S jeho pomocí vstoupíte do Říše snů, odhalíte půvab bratrovraž-
dy, navštívíte Peklo i Arkhamský blázinec, poznáte démony, mágy, okultisty 
i šílence, pětisetleté žebračky a Smrt se slabostí pro Mary Poppinsovou.

Sandman 1–11
359–789 Kč 
120–352 stran

Sandman: Věčné noci
599 Kč / 160 stran

Sandman: Lovci snů
499 Kč / 144 stran

Sandman: Předehra
799 Kč / 224 stran

Černá orchidej je mistrovské 
dílo, které vzešlo ze spolupráce 
jednoho z nejlepších 
komiksových scenáristů 
a jednoho z nejvýraznějších 
kreslířů, geniálního Davea 
McKeana (Arkham: Pochmurný 
dům v pochmurném světě).

599 Kč
180 barevných stran / vázané s přebalem

Legendární kniha Richarda Starka (alias 
Donalda Westlakea) v komiksovém 
zpracování cenami ověnčeného 
Darwyna Cooka. Několikrát zfilmovaná 
klasika moderní kriminálky, příběh 
pomsty s nelítostným zločineckým 
profesionálem v hlavní roli, 
v nádherném stylovém provedení.

479 Kč
144 barevných stran / vázané s přebalem

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

679 Kč
224 stran barevných / vázané s přebalem

Dva příběhy, které předvádějí 
Mœbia v jeho nejlepší formě 
a podobě. Vychází ve velkém, 
luxusním vydání, doplněném 
o důkladný rozbor Moebiova 
díla a malířského stylu!

549 Kč
160 barevných a černobílých stran / vázané

Legendární komiks z okupovaného Sara-
jeva napsaný na základě faxových zpráv, 
které posílal Ervin Rustemagić svým ko-
miksovým přátelům a kolegům po celém 
světě. Intenzivní příběh přežívání obyčej-
ného člověka ve válečné zóně – v podání 
neoddiskutovatelné komiksové legendy! 
Komiks oceněný Eisnerovou cenou!

499 Kč
208 barevných stran / vázané s přebalem

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

599 Kč
256 stran barevných / vázané s přebalem

Černá 
orchidej
Neil Gaiman, 
Dave McKean

Parker:  
Lovec
Richard Stark, 
Darwyn Cooke

Nikdykde
Neil Gaiman,  
Mike Carey,  
Glenn Fabry

Arzach/
Hermetická 
garáž
Mœbius

Fax ze 
Sarajeva
Joe Kubert

Hvězdný 
prach
Neil Gaiman, 
Charles Vess

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

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

449–649 Kč
144–216 barevných stran 
vázané s přebalem

Lucifer 1–11
Mike Carey a další

Ilustrovaný 
román!

Velký 
formát!

Úspěšná série pro fanoušky Sandmana!



NEMĚLO BY VÁM UNIKNOUT!

EROTIKA

”
Nechutné násilí _ přesně jak to máte rádi.“

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z KOMIKSŮ MINULÝCH LET!

Je deset let po událostech kultovního Klu-
bu rváčů. Tyler Durden je mrtvý. Zůstal jen 
vypravěč původní knihy, který se uzdravil, 
oženil, má syna, bezvýznamnou práci, 
a polyká prášky, aby to takhle zůstalo. 
Jenže Marla má jiné představy o perfekt-
ním manželství a úžasném sexu. Tak začne 
prášky nahrazovat neškodným placebem.
A Tyler Durden se začne opět 
probouzet k životu.

799 Kč
280 barevných stran / vázané s přebalem

Když se člověk probudí v pekle, 
začne přemýšlet, jestli byl opravdu 
tak dobrý člověk, jak si myslel.
Právě to se přihodilo německému vojákovi 
Heinrichu Augsbergovi, který roku 1944 
umírá na východní frontě. A než se stačí 
smířit se svou smrtí, je v pekle a je včleněn 
mezi vládnoucí elitu, Upíří rytíře.
Velké vydání nádherně 
malované komiksové série!

599 Kč
184 barevných stran / vázané

Superhrdinové patří do komiksů a ne do reálného života. Až tedy 
do chvíle, kdy se jeden mladík rozhodne, že si oblékne kostým a začne bojovat 
se zlem... a samozřejmě, dostane děsnou nakládačku. Jenže tím to nekončí. 
Superhrdina se nedá zastavit... zvlášť, když se může stát hvězdou Youtube.

399–499 Kč
136–232 barevných stran / brožované

Během nevysvětlitelné události se 
narodí čtyřicet sedm dětí s nadpřiro-
zenými schopnostmi – ženám, které 
ani nebyly těhotné. Milionář Reginald 
Hargreeves adoptuje sedm z nich. Když 
se ho zeptají proč, vysvětlí to jednoduše: 
Abych zachránil svět. Těch sedm dětí 
se stane týmem Umbrella Academy, 
disfunkční rodinou superhrdinů. Ovšem 
o deset let později je Hargreeves mrtvý, 
tým rozpadlý... a svět opět v ohrožení.

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

Adolf Hitler chce vidět do budoucnosti! 
Ale aby se mu to povedlo, potřebuje 
pomoc největšího českého superhrdiny, 
legendárního Péráka, nejhledanějšího 
muže protektorátu. Jenže Pérák rozhod-
ně nebude skákat, jak nepřítel píská.
Sebrané a rozšířené vydání seriálu 
původně vydávaného v ABC, doplněné 
o celou řadu bonusových materiálů.

299 Kč
88 barevných stran / vázané

Dashiell „Dash“ Zlý kůň před patnácti 
lety prchl před podmínkami, které panují 
v indiánské rezervaci Prérijní růže. A teď 
se vrací a zjišťuje, že v rezervaci se toho 
moc nezměnilo. Dash, ozbrojený pouze 
párem svých nunčaků, divokou náturou 
a (nejméně) jedním temným tajemstvím, 
musí přijít na to, jak přežít ve světě plném 
hazardních her, přestřelek, agentů FBI, 
Psích vojáků, masakrů, vaříren perníku... 
a možná i nějakého toho skalpování.

329–499 Kč
128–192 barevných stran / brožované

Klub  
rváčů 2
Chuck Palahniuk, 
Cameron Stewart

Requiem, 
upíří rytíř 1–2
Pat Mills,  
Olivier Ledroit

Umbrella 
Academy 1–3
Gerard Way, 
Gabriel Bá

Pérák: Oko 
budoucnosti
Petr Macek, 
Petr Kopl

Kick-Ass: Nářez 1–3 
Kick-Ass: Zabijačka
Mark Millar, John Romita Jr.

Skalpy 1–10
Jason Aaron, 
R. M. Guéra

I erotika patří do komiksu… a proto 
CREW vydala ty nejslavnější ero-
tické tvůrce. Mila Manaru, Guida 
Crepaxe a další slavné autory!

Sborník: Svůdné schůzky
549 Kč / 148 barevných  
a černobílých stran

Guido Crepax: Justina
499 Kč / 160 černobílých stran

Milo Manara: Klik
849 Kč / 236 barevných stran

Sborník: Svůdné touhy
549 Kč / 156 barevných  
a černobílých stran

Guido Crepax: Příběh O
699 Kč / 288 černobílých stran

Milo Manara:  
Vůně neviditelného
449 Kč / 112 barevných stran

Snění
469 Kč / 128 barevných stran

Pokračování kultovní knihy 
 a filmu!

Předloha úspěšného televizního seriálu!

Nové komiksové dobrodružství  české legendy!
Velký 

formát!

Jeden z nejlepšíCH komiksů z žánru drsné školy!



KNIHY

KNIHY
CREW je komiksové 
nakladatelství, ale občas 
zabrousíme i do světa beletrie. 
A to nejen japonskými knihami 
z manga vesmírů, ale i přímo 
českou tvorbou. Zvláště, 
pokud za tou českou tvorbou 
stojí Jiří Kulhánek nebo Štěpán 
Kopřiva, dva asi nejzábavnější, 
nejúspěšnější a nejakčnější 
tvůrci současnosti!

ŠTĚPÁN KOPŘIVA

JIŘÍ KULHÁNEK

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

Zabíjení
229 Kč
350 stran / brožované

Aktivní  
kovy
279 Kč
372 stran / brožované

Rychlopalba
329 Kč
376 stran /  
vázané s přebalem

Křížová palba
389 Kč
448 stran /  
vázané s přebalem

Asfalt
299 Kč
640 stran / brožované

Vyhlídka  
na věčnost
389 Kč
544 stran / brožované

Holomráz
219 Kč
284 stran / brožované

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

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

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

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

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

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

Jedna z nejúspěšnějších současných českých kriminálek!
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