PIRÁTI

Kniha 1 a 2
edice ERB, sv.14
První z trojice alb
dobrodružně-pirátské série.
Během krvavé námořní
šarvátky získá pirátská
posádka lodi „Barakuda“
úžasnou kořist – mapu
vedoucí k pokladu. Bohužel
muži si neuvědomují,
že poklad obestírá prokletí,
které jeho majiteli přináší
nevyhnutelné utrpení.

vyjde v měsíci

PEVNÁ VAZBA

BŘEZEN

JEAN DUFAUX / JÉRÉMY
Vychází ve 3 dílech
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PIRÁTI
oběšenec!
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499 Kč
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DIVOKÝ ZÁPAD

KNIHA 1 a 2

edice ERB, sv.15
První kniha této
westernové série sleduje
ve světě plném násilí, bez
víry a pevných zákonů,
osudy Marthy Cannaryové
předtím, než se z ní stala
všeobecně známá Calamity
Jane. 16letá Martha je tvrdě
sevřená světem prostituce,
když jí životní dráhu zkříží
lovec odměn. A ten jí
odhalí tajemství Západu.
Svoboda je dostupná pro
všechny. Střelná zbraň
vyrovnává fyzické rozdíly.
I padesátikilová mladá
slečna může porazit
stokilový kolos. Stačí, když
bude mít dostatečně silné
odhodlání…

vyjde v měsíci

PEVNÁ VAZBA

BŘEZEN

GLORIS / LAMONTAGNE

Vychází ve 2 dílech

4

DIVOKÝ ZÁPAD
kansas, o devět
měsíců později.

graton albow?!

neznám nikoho, kdo by
se tak jmenoval, pane!

jmenuju se james
butler hickok!
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PEVNÁ VAZBA

rád bych mluvil
s gratonem
albowem!

7

499 Kč
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DOBYVATELÉ
PEVNÁ VAZBA

KNIHA 1 a 2

Hledali poklad Aztéků.
Nevěděli, že ho hlídá strážce.
Neprostupná džungle a zástupy fanatických
Aztéků nebudou nic ve srovnání s pomstou kněží.

vyjde v měsíci

KVĚTEN

DUVAUX / XAVIER

Vychází ve 2 dílech

6

edice ERB, sv.16

DOBYVATELÉ

džungle je územím
zabijáků s rudou kůží
z kmene otomiů.

a ti nás bez
přestání hledají
dnem i nocí.

viděl jsem je, jak se
vrhli na gomese
a stahovali ho z kůže
ještě zaživa…

nic jim neunikne.

žádná stopa…

žádné
znamení…

nikdy nás nenechají být!
a když mluvím o „nás“…

132
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PEVNÁ VAZBA

… říkám si, koho tím vlastně myslím.
podařilo se snad někomu přežít všechny
ty zkoušky, to prokletí, kromě…

11

599 Kč

7

IMPÉRIUM

3+4
edice ERB, sv.17

vyjde v měsíci

KVĚTEN
Jay a Kita jsou zahnány do kouta policií, v jejímž čele stojí
strašlivý Kurb. Zabrání jim to v dosažení pomsty, po níž
tak moc touží? Kdo by si pomyslel, že mezi dvěma ženami
tak odlišného původu může vzniknout natolik pevná vazba.
Obě stojí proti impériu a spojuje je nesmiřitelná nenávist.
Závěr série o cestě za pomstou, jenž ve čtenáři zaručeně
zanechá stopy...

PEVNÁ VAZBA

ZIDROU / HOMS

Vychází ve 2 dílech

8

IMPÉRIUM
admirále firestone, to je
klenot naší převratné
flotily, díky kterému
dobudeme zpět naše kolonie
za atlantickým oceánem…

… hms
abaddon!

můj… můj
bože!

než skončí léto, bude
prvních sedm lodí
připraveno vyplout
na širé moře, směrem
na západ! k těm
13 proradným koloniím
severní ameriky!!

PEVNÁ VAZBA
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KLASIKA

ROY
a jeho BOBRI
Klasické vydání Roye a jeho Bobrů od autorů Starretta a Powella.
Kreslený seriál vycházel v roce 1948 v časopise Junák, kde zůstal nedokončen.

vyjde v měsíci

ČERVEN

PEVNÁ VAZBA

56

stran

ISBN: 978-80-88098-85-0
FORMÁT: 215 × 305 mm
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349 Kč

LEGENDA

Kreslené seriály časopisu
JUNÁK z let 1945–1948
Souborné vydání obsahuje všechny kreslené
seriály reprodukované na stranách časopisu
Junák z let 1945–1948:
MEDVĚDÍ DRUŽINA
TAJEMSTVÍ ŽLUTÝCH SKAL
DRUŽINA LIŠEK
TAJEMSTVÍ BAŽIN
V ZEMI DIVŮ A NEBEZPEČÍ.
Úvodní slovo Václav Nosek-Windy.

128
stran

PEVNÁ VAZBA

vyjde v měsíci

ČERVEN
ISBN: 978-80-88098-56-0
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JULES VERNE

54

JULES VERNE

NA KOMET Ě

Knihy jsou vypraveny:
- v ochranném kartonovém pouzdru
– doprovázeny černobílým knižním přebalem
–n
 esou ražbu na čelní plátěné desce, která je námětově
obměňována s každým nově vydaným románem
– vydání je vyšperkováno zlatou ořízkou knižního bloku
–p
 ůvodní text románu doprovází plný počet původních
rytin a chromotypografií
… příští dny neustále pozoroval dalekohledem horizont.
(str. 52)

NA KOMET Ě

75

361

navzdory bouřím vystupoval dnem i nocí na vrchol pobřežních srázů a spánku věnoval jenom pár hodin. Marně však prohlížel pustý horizont. Která loď by se také
udržela na moři v takovém nečase a za takových bouří? Vlny se zvedaly do velké
výšky a vichřice se rozpoutávala s nesrovnatelnou zuřivostí. Ani v druhohorách,
kdy se vody odpařené zemským teplem vznášely do prostoru, aby zas padaly v přívalech na zem, ani v době diluviální nedocházelo k jevům tak překvapivým. Poručík Procop.
Ale 13. ledna liják jako kouzlem ustal. Poslední poryvy větru rozehnaly v noci
z 13. na 14. ledna zbylé mraky. Jakmile Hector Servadac, šest dní uvězněný
Ačkoliv si tedy západ vyměnil místo s východem, jestliže slunce vycházelo na západě a zapadalo na východě, pak jih a sever si ponechaly svá místa hlavních světových stran. Proto bylo možné spolehnout se na údaje buzoly a logového lana, když
nemohl použít sextantu – alespoň prozatím.
V prvních dnech průzkumu vysvětloval poručík Procop, který těmto věcem rozuměl lépe než francouzský důstojník, za přítomnosti hraběte Timaševa všechny
tyto různé zvláštnosti. Mluvil jako všichni vzdělaní Rusové dokonale francouzsky.
Hovor se točil kolem jevů, jejichž příčina poručíkovi stále ještě unikala stejně jako

„Major Oliphant, nemýlím-li se?“
(str. 365)

LUXUSNÍ SBĚRATELSKÁ EDICE

nespřátelili a že mezi nimi vládl jen přátelský vztah, který vyplynul z okolností,
v nichž se ocitli.
Proto z tohoto pohledu uvažujme o záměru kapitána Servadaca – záměru,
který by zajisté vzbudil mezi hrabětem Timaševem a jím samotným novou řevnivost. Aby tomu tedy zabránil, chtěl kapitán držet vše v tajnosti.
Tento záměr – nutno připustit – bral na sebe fantastický ráz, jakým se projevovala i hlava, v níž vzešel.
Víme, že Angličané usazeni na svém skalisku drželi ostrůvek Gibraltar jako

Na kometě

41. kniha v edici
ISBN: 978-80-88098-81-2
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Ze Země na Měsíc
42. kniha v edici
ISBN: 978-80-88098-84-3
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vyjde v měsíci

vyjde v měsíci

BŘEZEN

ČERVEN

Změna cen vyhrazena.

