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Knihy Zdarma
“P?edstavivost Riceové skute?n? nezná mezí. V sérii TR?N PRO SESTRY, která slibuje, že bude stejn? zábavná, jako ty p?edchozí, nám p?edkládá p?íb?h dvou sester (Sophie a Kate), sirotk? bojujících o
p?ežití v krutém a nebezpe?ném sv?t? sirot?ince. Naprostý úsp?ch. Nem?žu se do?kat, až se mi do rukou dostane druhá a t?etí kniha!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) Nový epický fantasy
bestseller z pera Morgan Rice! V knize POLIBEK PRO KRÁLOVNY (Tr?n pro sestry – Kniha šestá), p?išel ?as, aby Sophia skute?n? dosp?la. P?išel ?as, aby vedla armádu, aby vedla národ, aby vystoupila a
stala se velitelkou v nejepi?t?jší bitv?, kterou kdy její ?íše uvidí. Její láska, Sebastian, je uv?zn?n a odsouzen ke smrti. Shledají se v?as? Kate se kone?n? osvobodila z ?arod?j?iny nadvlády a m?že se stát
vále?níkem, kterým vždy cht?la být. Její dovednosti budou otestovány v bitv? jejího života, zatímco bude stát po boku své sestry. Zachrání se vzájemn?? Královna leží v tratolišti krve a Rupert s lady
d’Angelicou mají své vlastní plány. Vyjdou jim? Tohle vše vyvrcholí epickou bitvou, která navždy rozhodne o budoucnosti koruny – a osudu celé ?íše. POLIBEK PRO KRÁLOVNY (Tr?n pro sestry – Kniha
šestá) je šestou knihou nové ohromující fantasy série plné lásky, zlomených srdcí, tragédií, akce, dobrodružství, kouzel, me??, ?arod?jnictví, drak?, p?edur?ení a nap?tí. Kniha, od které se neodtrhnete.
Nabitá postavami, do kterých se zamilujete, pohybujících se ve sv?t?, na který jen tak nezapomenete. Šestá kniha ze série vyjde již brzy. “TR?N PRO SESTRY je skv?lé zahájení série, která obsahuje
kombinaci uv??itelných postav a p?ekážek, se kterými se musejí vyrovnat. Neosloví jen mládež, ale i dosp?lé fanoušky fantasy, kte?í hledají epické p?íb?hy o p?átelství a dobrodružství.” --Midwest Book
Review (Diane Donovan)
“Morgan Rice p?išla s n??ím, co se zdá být p?íslibem další brilantní série, která nás zavede do fantasy plné odvahy, cti, udatnosti, magie a víry ve vlastní osud. Morgan dokázala vytvo?it silné postavy, které
nás p?im?jí je obdivovat na každé stránce... Doporu?uji do knihovny každého ?tená?e, který miluje dob?e napsanou fantasy literaturu.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (komentá? k Vzestup
drak?) Autorka bestseller? ?íslo 1, Morgan Rice, p?ichází se zbrusu novou fantasy ságou. Sedmnáctiletá Ceres je krásná chudá dívka žijící v imperiálním m?st? jménem Delos. Vede drsný a nebezpe?ný život
poddaného ?lov?ka. Ve dne doru?uje do paláce zbran?, které její otec vykoval, a v noci s nimi tajn? cvi?í. Touží stát se bojovnicí v zemi, kde je dívkám zakázáno bojovat. Když ji mají prodat do otroctví, je
zoufalá. Osmnáctiletý princ Thanos pohrdá vším, co charakterizuje jeho rodinu. Hnusí se mu její kruté zacházení s masami a hlavn? brutální turnaj — Jatka — který se koná v samém srdci m?sta. Touží se
vymanit z okov? královské výchovy, ale i když je zkušený vále?ník, nevidí cestu ven. Když Ceres ohromí dv?r svými skrytými silami, je nespravedliv? uv?zn?na a odsouzena k osudu horšímu, než by si
dokázala p?edstavit. Zni?ený Thanos se musí rozhodnout, jestli kv?li ní bude riskovat úpln? vše. Ceres vržená do sv?ta dvojakosti a smrtících tajemství rychle zjistí, že jsou lidé, kte?í vládnou, a lidé, kte?í
slouží. A také, že být vyvolený je n?kdy to nejhorší, co se m?že stát. OTROKYN?, BOJOVNICE, KRÁLOVNA vypráví epický p?íb?h tragické lásky, pomsty, zrady, ambicí a p?edur?ení. Kniha plná
nezapomenutelných postav a dech beroucí akce nás p?enese do sv?ta, na který nikdy nezapomeneme, a p?im?je nás znovu a znovu se zamilovávat do fantasy. Kniha druhá ze série Koruny a slávy vyjde již
brzy!
“D?ní nabité fantasií, které dozajista pot?ší p?íznivce p?edešlých román? Morgan Rice, a také nadšence tvorby, jakou je nap?íklad Cyklus d?dictví od Christophera Paolini.... P?íznivci fikce pro mladistvé
budou doslova pohlceni tímto nejnov?jším dílem autorky a budou prahnout po její další tvorb?.” --The Wanderer, A Literary Journal (o knize Vzestup drak?) ?ÍŠE STÍN? je pátou knihou z epické fantasy ságy
autorky Morgan Rice KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ! V knize ?ÍŠE STÍN? se Kyra ocitne uprost?ed ho?ícího hlavního m?sta, které je napadeno draky, její život visí na vlásku. Její milovaná domovina je zni?ená,
Plameny jsou sníženy a sk?ítkové vtrhli dovnit?, Kyra se musí urgentn? vydat do Mardy, aby získala kouzelnou zbra? p?edtím, než bude p?íliš pozd? – i když ji to dovede do samotného srdce temnoty.
Duncan se ocitne uv?zn?ný i s ostatními v ho?ícím hlavním m?st? a použije veškeré své síly, aby našel své muže, pokusil se o út?k a shromáždil své vojáky, aby spole?n? napadli Pandesii. Na druhé stran?
království pluje Merk, s dcerou Krále Tarnise, skrze Zátoku Smrti poté, co opustili V?ž Kosu a plují na Knossos, ostrov bojovník?. Pronásledováni Vesuviem a jeho armádou sk?ítk?, p?eplouvají nejošidn?jší
vody sv?ta, ví, že mají mizivou šanci na to, dostat se na ostrov, a ješt? menší šanci na únik. Dierdra a Marco p?ežijí záplavovou vlnu, která zni?ila Ur, jen aby byli sv?dkem toho, že je jejich milované m?sto
zaplaveno. Všichni, které znali a milovali, jsou ztraceni nebo mrtví, musí se ale dát dohromady a dojít za jedinou osobou, o které ví, že je ješt? naživu: Kyrou. Alec zatím pluje zp?t do Escalonu, spole?n? s
lidmi ze Ztracených Ostrov?, drží vzácný me?, který možná vše zm?ní. Ale nikdo z nich ne?eká, že se setká se zni?enou zemí, zemí, která se nyní hemží draky. Se svou silnou atmosférou a ucelenými
postavami je ?ÍŠE STÍN? ohromující ságou o rytí?ích a bojovnících, králech a lordech, o cti a udatnosti, kouzlu, osudu, nestv?rách a dracích. Je to p?íb?h lásky a zlomených srdcí, zklamání, tužeb a zrady. Je
to vrcholná fantasy, která nás zve do sv?ta, na který už nikdy nezapomeneme, do sv?ta, který osloví ?tená?e obou pohlaví a každého v?ku. KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ – kniha šestá – bude již brzy k
dostání. “Pokud jste si mysleli, že po skon?ení ságy ?arod?jova prstenu již není pro co žít, pak jste na omylu. Morgan Rice p?ichází s p?íslibem další vynikající série, kde nám umož?uje pono?it se do fantazie
o sk?ítcích a dracích, chrabrosti, cti, kuráže, kouzla a víry ve vlastní osud. Morgan se znovu poda?ilo vykreslit silné postavy, které nás nutí je povzbuzovat na každé stránce….Dílo najde své místo v
knihovnách všech p?íznivc? dob?e psané fantasy literatury.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (o knize Vzestup drak?)
“Skv?lé zahájení série, která obsahuje kombinaci uv??itelných postav a p?ekážek, se kterými se musejí vyrovnat. Neosloví jen mládež, ale i dosp?lé fanoušky fantasy, kte?í hledají epické p?íb?hy o p?átelství
a dobrodružství.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) (ke knize Tr?n pro sestry) “P?edstavivost Riceové skute?n? nezná mezí.” --Books and Movie Reviews (ke knize Tr?n pro sestry) Od sv?tové
autorky bestseller? ?íslo 1 p?ichází nová série pro st?edn? staré ?tená?e – ale i pro dosp?lé! Fanoušci Harryho Pottera a Percyho Jacksona – dál už nehledejte! KOUZELNÁ TOVÁRNA: OLIVER BLUE A
ŠKOLA PRO VIDOUCÍ (KNIHA PRVNÍ) vypráví p?íb?h jedenáctiletého Olivera Bluea. Chlapce, kterého jeho nenávistná rodina nemá v?bec ráda. Oliver ví, že je jiný, cítí, že má moc, kterou ostatní nevládnou.
Je posedlý vynálezy a odhodlaný uniknout ze svého hrozného života. Chce sám vést sv?j osud. Když se Oliver p?est?huje do dalšího hrozného domu, je za?azen do další šesté t?ídy, která je ješt? horší než
ta p?edchozí. Šikanují ho, neberou mezi sebe a on neví, co s tím. Když se ale dostane do opušt?né továrny, za?íná p?emýšlet, jestli by se mu nemohl splnit sen. Kdo je ten záhadný starý vynálezce, který se
v továrn? ukrývá? A co jeho tajemný vynález? Vrátí se Oliver v ?ase do roku 1944, do magické školy pro d?ti, které mají podobnou moc, jako on sám? Povznášející fantasy, KOUZELNÁ TOVÁRNA je první
knihou v ohromující nové sérii plné magie, lásky, humoru, zlomených srdcí, tragédií, p?edur?ení a ?ady šokujících zvrat?. Do Olivera Bluea se zamilujete a neodtrhnete se od n?j až do chvíle, kdy budete
muset jít spát. Druhá kniha ze série (KOULE KANDRY) a t?etí kniha (OBSIDIÁNI) jsou již také k dispozici! “Máme zde za?átek n??eho pozoruhodného.” --San Francisco Book Review (komentá? ke knize
Cesta hrdiny)
“D?ní nabité fantasií, které dozajista pot?ší p?íznivce p?edešlých román? Morgan Rice, a také nadšence tvorby, jakou je nap?íklad CYKLUS D?DICTVÍ od Christophera Paolini.... P?íznivci fikce pro mladistvé
budou doslova pohlceni tímto nejnov?jším dílem autorky a budou prahnout po její další tvorb?.” --The Wanderer, A Literary Journal (o knize Vzestup drak?) Nejprodávan?jší série ?íslo 1! TÍHA CTI je t?etí
knihou z epické fantasy ságy autorky Morgan Rice KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ (která za?íná knihou VZESTUP DRAK?, která je ke stažení zdarma)! V knize TÍHA CTI se Kyra kone?n? setkává se svým
tajemným strýcem a je šokována, když objeví, že není tím mužem, jakého o?ekávala. Pustí se do tréninku, který testuje její výdrž a frustruje ji, protože brzy naráží na hranice svých sil. Neschopná povolat
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svého draka, neschopná najít svou sílu hluboko uvnit?, s pocitem naléhavosti, aby pomohla svému otci ve válce, Kyra zpochyb?uje, že bude v?bec kdy schopná stát se bojovnicí, jakou si p?ála být. A když se
hluboko v lese setká se záhadným chlapcem, který má v?tší moc, než ona, p?emýšlí, co má pro ni její budoucnost opravdu nachystáno. Duncan sestoupá z vrcholk? Kosu se svou novou armádou, a i když
?elí velké p?evaze, pustí se do riskantní invaze hlavního m?sta. Ví, že jestli vyhraje, za prastarými zdmi ho ?eká starý král a jeho doup? vznešených a aristokrat?, kte?í mají všichni své vlastní cíle, všichni
jsou ochotni rychle podvést stejn? jako rychle p?ijmout zm?nu. Sjednocení Escalonu možná bude skute?n? t?žší, než jeho osvobození. Alec musí v urské tvrzi za?ít používat své jedine?né dovednosti, aby
pomohl obran?, mají-li mít šanci bránit se proti rýsující se pandesianské invazi. Je užaslý, když se setká s Dierdrou, nejsiln?jší dívkou, jakou kdy potkal. Když Dierdra dostane šanci postavit se proti Pandesii,
a state?n? jí ?elí, p?emýšlí, zda její otec a jeho muži jí budou tentokrát oporou. Vesuvius vede národ svých Sk?ítk? p?es zranitelný Escalon, devastuje zemi, zatímco Theos, rozzu?en díky starosti o svého
syna, se sám vydá pustošit a nezastaví se, dokud nebude celý Escalon v plamenech. Se svou silnou atmosférou a ucelenými postavami je TÍHA CTI ohromující ságou o rytí?ích a bojovnících, králech a
lordech, o cti a udatnosti, kouzlu, osudu, nestv?rách a dracích. Je to p?íb?h lásky a zlomených srdcí, zklamání, tužeb a zrady. Je to vrcholná fantasy, která nás zve do sv?ta, na který už nikdy
nezapomeneme, do sv?ta, který osloví ?tená?e obou pohlaví a každého v?ku. KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ – kniha ?tvrtá – bude již brzy k dostání. “Pokud jste si mysleli, že po skon?ení ságy ?arod?jova
prstenu již není pro co žít, pak jste na omylu. Morgan Rice p?ichází s p?íslibem další vynikající série, kde nám umož?uje pono?it se do fantazie o sk?ítcích a dracích, chrabrosti, cti, kuráže, kouzla a víry ve
vlastní osud. Morgan se znovu poda?ilo vykreslit silné postavy, které nás nutí je povzbuzovat na každé stránce….Dílo najde své místo v knihovnách všech p?íznivc? dob?e psané fantasy literatury.” --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos (o knize Vzestup drak?) “ [Kniha] je úsp?chem – hned od samotného za?átku.... Je to mimo?ádná fantasy...a za?íná, jak se o?ekává, bojem hlavního hrdiny, který hladce
vpluje mezi širší okruh rytí??, drak?, kouzlo a nestv?ry, a také do svého osudu....Najdeme zde všechny požitky bujné fantasy, od voják? a bitev, až k rozporu se sob? samými....Doporu?ená volba pro
každého, kdo si umí vychutnat epické fantasy dílo, které je plné silných a v?rohodných dospívajících hrdin?.” --Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer (o knize Vzestup drak?) “P?íb?h plný
zápletek, který snadno p?e?tete za víkend…Dobrý za?átek slibné ságy.” --San Francisco Book Review (o knize Vzestup drak?)
“P?edstavivost Riceové skute?n? nezná mezí. V sérii TR?N PRO SESTRY, která slibuje, že bude stejn? zábavná, jako ty p?edchozí, nám p?edkládá p?íb?h dvou sester (Sophie a Kate), sirotk? bojujících o
p?ežití v krutém a nebezpe?ném sv?t? sirot?ince. Naprostý úsp?ch. Nem?žu se do?kat, až se mi do rukou dostane druhá a t?etí kniha!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) Autorka bestseller? ?íslo
1, Morgan Rice, p?ichází se zbrusu novou fantasy ságou. V knize TR?N PRO SESTRY sedmnáctiletá Sophia a její patnáctiletá sestra Kate zoufale touží opustit strašlivý sirot?inec. By? jsou sirotky, necht?né
a nemilované, p?esto touží po dospívání n?kde jinde, po lepším život?, dokonce i kdyby to znamenalo žít v ulicích brutálního Ashtonu. Sophia i Kate jsou si vzájemn? nejlepšími p?ítelkyn?mi, dávají na sebe
pozor, a p?esto cht?jí od života odlišné v?ci. Sophia je romantická, elegantní a sní o tom, že se dostane ke dvoru a najde šlechtice, který se do ní zamiluje. Kate je bojovnice, sní o mistrovském šermu, o
bojích s draky a o tom, že se stane vále?nicí. Ob? je ale spojuje spole?né tajemství, paranormální moc ?íst myšlenky jiných. To jediné je zachra?uje ve sv?t?, který jako by se je snažil zni?it. Když ob? vyrážejí
na cestu za dobrodružstvím, každá z nich ?eší nebezpe?né situace po svém. ?elí hrozbám, které si ani nedokázaly p?edstavit a jejich volby je mohou dostat k moci – nebo svrhnout do nejhlubšího utrpení.
TR?N PRO SESTRY je první knihou nové ohromující fantasy sérii plné lásky, zlomených srdcí, tragédií, akce, kouzel, ?arod?jnictví, p?edur?ení a nap?tí. Kniha, od které se neodtrhnete. Nabitá postavami, do
kterých se zamilujete, pohybujících se ve sv?t?, na který jen tak nezapomenete. Kniha druhá – DV?R PRO ZLOD?JE – je již také k dispozici! “TR?N PRO SESTRY je skv?lé zahájení série, která obsahuje
kombinaci uv??itelných postav a p?ekážek, se kterými se musejí vyrovnat. Neosloví jen mládež, ale i dosp?lé fanoušky fantasy, kte?í hledají epické p?íb?hy o p?átelství a dobrodružství.” --Midwest Book
Review (Diane Donovan)

“D?ní nabité fantasií, které dozajista pot?ší p?íznivce p?edešlých román? Morgan Rice, a také nadšence tvorby, jako nap?íklad Cyklus d?dictví od Christophera Paolini....
P?íznivci fikce pro mladistvé budou doslova pohlceni tímto nejnov?jším dílem autorky a budou prahnout po její další tvorb?.” --The Wanderer, A Literary Journal (o knize Vzestup
drak?) FALEŠNÁ CHRABROST je ?tvrtou knihou z epické fantasy ságy KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ! V knize FALEŠNÁ CHRABROST se Kyra pomalu vrací z hranice života a
smrti, vylé?ená Kylovou láskou a tajemnou silou. On se pro ni ob?tuje a ona znovu získá svou sílu – ale ne bez d?sledk?. Snaží se z Alvy získat informaci o tajemství jejího rodu
a kone?n? zjistí vše o své matce. Když získá p?íležitost vypátrat zdroj své síly, musí se Kyra rozhodnout: zda dokon?it sv?j trénink nebo cestu, aby pomohla svému otci, který je
uv?zn?n v žalá?i hlavního m?sta a ?eká na svou popravu. Aidan, s Motleym po svém boku, také touží po tom osvobodit svého otce, který je lapen v nebezpe?ném hlavním
m?st?, zatímco Merk, který je na druhém konci království, a který je užaslý z toho, co objevil ve V?ži Ur, se p?ipravuje na ohromnou invazi sk?ítk?. Jeho V?ž je obklopena a musí
bojovat po boku ostatních Hlída??, bránit nejvzácn?jší relikvii jeho národa. Dierdra se ocitne p?ed plnou pandesianskou invazí v jejím obléhaném m?st? Ur. Jak je všude kolem ní
jí vzácné m?sto ni?eho, musí se rozhodnout, zda uprchnout nebo zda ud?lat poslední odvážný krok. Alec se mezitím ocitne na mo?i se svým nov? objeveným záhadným
p?ítelem, plují do zem?, kde nikdy p?edtím nebyli a která je ješt? záhadn?jší, než jeho spole?ník. Zde se kone?n? dozví o svém osudu – a o poslední nad?ji pro Escalon. Se svou
silnou atmosférou a ucelenými postavami je FALEŠNÁ CHRABROST ohromující ságou o rytí?ích a bojovnících, králech a Lordech, o cti a udatnosti, kouzlu, osudu, nestv?rách a
dracích. Je to p?íb?h lásky a zlomených srdcí, zklamání, tužeb a zrady. Je to vrcholná fantasy, která nás zve do sv?ta, na který už nikdy nezapomeneme, do sv?ta, který osloví
?tená?e obou pohlaví a každého v?ku. KRÁLOVÉ A ?AROD?JOVÉ – Kniha pátá – bude již brzy k dostání. “Pokud jste si mysleli, že po skon?ení ságy ?arod?jova prstenu již
není pro co žít, pak jste na omylu. V p?íb?hu VZESTUP DRAK? p?ichází Morgan Rice s p?íslibem další vynikající série, kde nám umož?uje pono?it se do fantazie o sk?ítcích a
dracích, chrabrosti, cti, kuráže, kouzla a víry ve vlastní osud. Morgan se znovu poda?ilo vykreslit silné postavy, které nás nutí je povzbuzovat na každé stránce….Dílo najde své
místo v knihovnách všech p?íznivc? dob?e psané fantasy literatury.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (o knize Vzestup drak?)
Aréna 3 (3. Kniha Z Trilogie P?ežití)Morgan Rice
“Morgan Rice p?išla s n??ím, co se zdá být p?íslibem další brilantní série, která nás zavede do fantasy plné odvahy, cti, udatnosti, magie a víry ve vlastní osud. Morgan dokázala
vytvo?it silné postavy, které nás p?im?jí je obdivovat na každé stránce... Doporu?uji do knihovny každého ?tená?e, který miluje dob?e napsanou fantasy literaturu.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (komentá? k Vzestup drak?) REBEL, P?ŠEC, KRÁL je ?tvrtá kniha ze série bestseller? epické fantasy ságy KORUNY A SLÁVY od Morgan Rice,
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která za?íná knihou OTROKYN?, BOJOVNICE, KRÁLOVNA. Sedmnáctiletá Ceres je krásná, chudá dívka z imperiálního m?sta jménem Delos. Probouzí se v zajetí. Její armáda
je zni?ená, její lidé zajati, rebelové rozdrceni. Potom, co ji zradili, se musí dát znovu dohromady. Poda?í se jejím lidem ješt? n?kdy povstat? Thanos pluje na Ostrov v?z??,
protože se dozv?d?l, že Ceres žije, a myslí si, že ji tam najde. Sám se tak ocitá v pasti. Na své nebezpe?né cest? je neustále mu?en pomyšlením na Stephanii, která je sama a
?eká jeho dít?. Cítí se rozervaný životem. Ale když se snaží vrátit do Delosu, aby se setkal s ob?ma svými láskami, setká se se zradou tak obrovskou, že navždy zm?ní jeho
život. Stephania, zavržená žena, nesedí s rukama v klín?. Sv?j vliv a vztek obrací proti t?m, které miluje nejvíc. A práv? její zrada m?že být nejnebezbe?n?jší ze všech. Práv? ona
by mohla trvale zni?it království. REBEL, P?ŠEC, KRÁL vypráví epický p?íb?h tragické lásky, pomsty, zrady, ambicí a p?edur?ení. Kniha plná nezapomenutelných postav a dech
beroucí akce nás p?enese do sv?ta, na který nikdy nezapomeneme, a p?im?je nás znovu a znovu se zamilovávat do fantasy. “Akcí nabitá fantasy, která jist? pot?ší fanoušky
p?edchozích knih od Morgan Rice, stejn? jako fanoušky d?l jako je série ODKAZ DRA?ÍCH JEZDC? od Christophera Paoliniho…. Fanoušci fikce pro mladé budou toto poslední
dílo Riceové hltat a pak škemrat o p?ídavek.” --The Wanderer, A Literary Journal (komentá? k Vzestup drak?) Kniha ?tvrtá ze série Koruny a slávy vyjde již brzy!
Od p?ední autorky bestseller?, Morgan Rice, p?ichází dlouho o?ekávaná sci-fi série. SETI zachytil signál od mimozemské civilizace. Je ješt? ?as zachránit sv?t? "Skv?lá
zápletka, p?esn? ten druh knihy, který v noci nebudete moct odložit. Konec byl neskute?ný cliffhanger. Okamžit? si budete chtít koupit další díl jen proto, abyste v?d?li, co se
stane." –The Dallas Examiner (komentá? ke knize Milovaná) "Další výte?ná fantasy série plná cti, odvahy, magie a víry v osud... Doporu?uji do knihovny každého ?tená?e, který
miluje dob?e napsanou fantasy literaturu.” –Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (komentá? k Vzestup drak?) "?te se skv?le. Musíte do?íst ješt? jednu stránku a nechcete
ji odložit." –FantasyOnline.net, ke knize Cesta hrdiny Potom, co SETI zachytil signál, uv?domuje si t?ináctiletý Kevin, že jen on m?že zachránit sv?t. Ale stihne to? Co musí
ud?lat? A co mimozemš?ané chystají dál? "Nabité akcí... Riceová skv?le píše a má fascinující p?edpoklady.” –Publishers Weekly, ke knize Cesta hrdiny "Perfektní fantasy...
doporu?eno všem, kdo mají rádi epické fantasy plné mocných, ale uv??itelných mladých hrdin?." –Midwest Book Review, komentá? ke knize Vzestup drak? “Akcí nabitá fantasy,
která jist? pot?ší fanoušky p?edchozích knih od Morgan Rice, stejn? jako fanoušky d?l jako je série ODKAZ DRA?ÍCH JEZDC? od Christophera Paoliniho…. Fanoušci fikce pro
mladé budou toto poslední dílo Riceové hltat a pak škemrat o p?ídavek.” –The Wanderer, A Literary Journal (komentá? k Vzestup drak?) T?etí kniha ze série vyjde již brzy. K
dispozici je i množství dalších sérií fantasy žánru, v?etn? knihy CESTA HRDINY (první kniha série ?AROD?J?V PRSTEN), která je zdarma a má více než 1300 p?tihv?zdi?kových
recenzí!
“P?íb?h prostupují tóny HLADOVÝCH HER a v jeho st?edu jsou dva odvážní dospívající, kte?í jsou, i p?es veškerou nep?íze?, odhodlaní získat zp?t své milované. V?rohodný
sv?t, který vás vtáhne do d?je, vhodný pro ty, kte?í mají rádi novely o smyšlené a zkažené spole?nosti, silné ženské postavy a p?íb?hy o neobvyklé odvaze.” --Midwest Book
Review, D. Donovan, eBook Reviewer (o knize Aréna 1) ARÉNA 3 je t?etí knihou z nejprodávan?jší Trilogie p?ežití, která za?íná knihou ARÉNA 1, která je ke stažení zdarma.
Poté, co tém?? umrznou na své cest? na sever, Brooke a její malá skupina po probuzení zjistí, že se ocitli v civilizaci. Našli utopické m?sto, ukryté hluboko v odlehlé ?ásti
Kanady. Mají teplo, jídlo, pohodlné postele, ?isté oble?ení a jsou v bezpe?í. Nakonec se jim to poda?ilo. Když se Brooke zotaví, setkává se se záhadnými p?eživšími, kte?í toto
m?sto obývají a kte?í soupe?í o její lásku. Znovu za?ne trénovat, pod k?ídlem svého nového u?itele výrazn? vylepšuje své bojovnické dovednosti a vyspívá v ženu. Ale Brooke si
brzy uv?domí, že bezpe?í a nerušený život neznamená vše. Když se doslechne o p?eživších pod zemí v hloubi Ameriky, kte?í zevnit? bojují za obnovení po?ádku – a vypadá to,
že její otec je mezi nimi – Brooke se ocitne p?ed životní volbou: žít v tomto dokonalém míst?, svobodn? a bezpe?n? až do konce života, nebo se vydat do boje za svobodu
druhých. Ví, že by to byla cesta zp?t skrze postapokalyptickou Ameriku, tentokrát by cestovala na západ, k?ížem krážem, hledala by p?eživší, o kterých se mluví, a svého otce.
Musela by se probojovat zemí, která byla p?em?n?ná apokalypsou, pokusit se p?ežít nikdy nekon?ící p?íval nebezpe?í, potulné násilné gangy a p?ežít s omezenými zdroji a s
malými zásobami. Byla by to dva tisíce mil dlouhá cesta vst?íc jisté smrti. Ví, že jestli opustí tuto utopii, již není cesty zp?t. A to ješt? není to nejhorší: v cest? jí stojí n?co jiného.
Aréna ?íslo 3. Nejv?tší aréna, která zbyla v tehdejší Americe, která je z nich všech nejbrutáln?jší a nejnebezpe?n?jší, ve které nikdo nep?ežije. Ví, že by byla nejv?tší zkouškou
všech jejich sil. Bude to vše riskovat kv?li druhým? Napínavý román o zni?ené spole?nosti, který je plný zápletek, s neoblomnou hlavní hrdinkou, do které se zamilovali ?tená?i
na celém sv?t?, ARÉNA T?I je šokujícím záv?rem nejprodávan?jší Trilogie p?ežití, jejíž stránky budete otá?et ješt? dlouho do noci. "Stanete se na ní závislí...ARÉNA JEDNA je
knihou, kterou ?tete dlouho do noci, dokud se vám neza?nou zavírat o?i, protože ji nechcete odložit." –Dallas Examiner
„Morgan Rice to znovu dokázala! Vytvo?ila silnou sestavu postav a vykouzlila další magický sv?t. POUZE KDO JE HODEN je kniha plná intrik, zrad, ne?ekaných p?átelství a
v?bec všech skv?lých ingrediencí, díky nim si budete vychutnávat každou oto?enou stránku. Tenhle p?íb?h je nabitý akcí a p?i jeho ?etb? se nebudete moct odtrhnout.“ --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos Od Morgan Rice, nejprodávan?jší autorky CESTY HRDINY (zdarma ke stažení s více než 1 000 p?tihv?zdi?kovými recenzemi), p?ichází
nová strhující fantasy série. V knize POUZE UDATNÍ (Cesta oceli — kniha druhá) je sedmnáctiletý Royce na út?ku a bojuje o svou svobodu. Znovu se setkává s farmá?i ze své
vesnice, aby se pokusil zachránit své bratry a nadobro uprchnout. Genevieve mezitím odhaluje šokující tajemství, jež zm?ní zbytek jejího života. Stojí p?ed rozhodnutím, zda
riskovat vlastní život, aby zachránila ten Royc?v — a?koli ten v??í, že ho zradila. Aristokracie chystá válku proti poddaným, které m?že zachránit jenom Royce. Jenže Roycova
jediná nad?je spo?ívá v jeho tajemných silách — silách, o nichž si není jistý, zda je ješt? má. POUZE UDATNÍ vypráví epický p?íb?h o p?átelství a milencích, o rytí?ích a úct?, o
zrad?, osudu a lásce. Je to p?íb?h o udatnosti a vtahuje nás do sv?ta fantazie, do kterého se zamilují všechny ?tená?i i ?tená?ky všech v?kových kategorií. T?etí kniha v sérii —
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POUZE P?EDUR?ENÍ — je nyní rovn?ž k dispozici v p?edprodeji.
“P?edstavivost Riceové skute?n? nezná mezí. V sérii TR?N PRO SESTRY, která slibuje, že bude stejn? zábavná, jako ty p?edchozí, nám p?edkládá p?íb?h dvou sester (Sophie a Kate), sirotk? bojujících o
p?ežití v krutém a nebezpe?ném sv?t? sirot?ince. Naprostý úsp?ch. Nem?žu se do?kat, až se mi do rukou dostane druhá a t?etí kniha!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) Autorka bestseller? ?íslo
1, Morgan Rice, p?ichází se zbrusu novou fantasy ságou´. V knize ŽALOZP?V PRO PRINCE (Tr?n pro sestry – Kniha ?tvrtá) bojuje sedmnáctiletá Sophia o holý život. Musí se zotavit z rány, kterou jí zasadila
Lady d’Angelica. Bude moc její sestry Kate sta?it k tomu, aby ji zachránila? Lo? se sestrami pluje do vzdálených, cizích kraj? jejich strýce. Jde o jejich poslední nad?ji a jediné známé spojení s jejich rodi?i.
Jejich cesta je ale plná nástrah, a i kdyby se dostaly do cíle, netuší, jestli je uvítají s otev?enou náru?í. Kate, u?ednice lesní ?arod?jnice, je ve stále zoufalejší situaci – dokud nepotká ?arod?je, který možná
zná tajemství, díky kterému by byla volná. Sebastian se se zlomeným srdcem vrací ke dvoru. Zoufale touží zjistit, jestli je Sophia naživu. Když ho matka nutí se oženit s Lady d’Angelicou, ví, že nastal ?as
riskovat úpln? vše. ŽALOZP?V PRO PRINCE (Tr?n pro sestry – Kniha ?tvrtá) je ?tvrtou knihou nové ohromující fantasy série plné lásky, zlomených srdcí, tragédií, akce, dobrodružství, kouzel, me??,
?arod?jnictví, drak?, p?edur?ení a nap?tí. Kniha, od které se neodtrhnete. Nabitá postavami, do kterých se zamilujete, pohybujících se ve sv?t?, na který jen tak nezapomenete. Kniha ?íslo p?t ze série bude
brzy k dispozici! “TR?N PRO SESTRY je skv?lé zahájení série, která obsahuje kombinaci uv??itelných postav a p?ekážek, se kterými se musejí vyrovnat. Neosloví jen mládež, ale i dosp?lé fanoušky fantasy,
kte?í hledají epické p?íb?hy o p?átelství a dobrodružství.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
“Skv?lé zahájení série, která obsahuje kombinaci uv??itelných postav a p?ekážek, se kterými se musejí vyrovnat. Neosloví jen mládež, ale i dosp?lé fanoušky fantasy, kte?í hledají epické p?íb?hy o p?átelství
a dobrodružství.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) (ke knize Tr?n pro sestry) “P?edstavivost Riceové skute?n? nezná mezí.” --Books and Movie Reviews (ke knize Tr?n pro sestry) Od sv?tové
autorky bestseller? ?íslo 1 p?ichází nová série pro st?edn? staré ?tená?e (ale i starší)! Fanoušci Harryho Pottera a Percyho Jacksona – dál už nehledejte! V knize OBSIDIÁNI: OLIVER BLUE A ŠKOLA PRO
VIDOUCÍ (KNIHA T?ETÍ) znovu bojuje jedenáctiletý chlapec, Oliver Blue, o sv?j život. Jeho milovaná kamarádka Ester umírá na nemoc z cestování ?asem a jediná možnost, jak ji zachránit, je riskovat vlastní
život a cestovat ?asem ješt? jednou. Tentokrát do Itálie patnáctého století, navštívit dv? velmi d?ležité osoby: Leonarda Da Vinci a jeho rivala, Michelangela. Pouze Leonardovy vynálezy mají odpov?? a
pouze Michelangelovy malby mají klí?. Obsidiáni jsou ale odhodlaní se pomstít a Chris se nehodlá zastavit, dokud svého mladšího bratra nezni?í. Povznášející fantasy, OBSIDIÁNI jsou t?etí knihou v
ohromující nové sérii plné magie, lásky, humoru, zlomených srdcí, tragédií, p?edur?ení a ?ady šokujících zvrat?. Do OLIVERA BLUEA se zamilujete a neodtrhnete se od n?j až do chvíle, kdy budete muset jít
spát. ?tvrtá kniha ze série vyjde již brzy. “Máme zde za?átek n??eho pozoruhodného.” --San Francisco Book Review (komentá? ke knize Cesta hrdiny)
A? uvažujete o koupi kapesního po?íta?e, ?i jej už vlastníte, najdete v této knize zdatného pomocníka na cest? za poznáním jejich možností a schopností ? mezi mnoha jinými tématy zde naleznete nap?íklad
možnosti synchronizace manažerských aplikací, ?tení elektronických knih, osobního a rodinného finan?ního managementu nebo GPS navigace.
“D?ní nabité fantasií, které dozajista pot?ší p?íznivce p?edešlých román? Morgan Rice, a také nadšence tvorby, jakou je nap?íklad Cyklus d?dictví od Christophera Paolini.... P?íznivci fikce pro mladistvé
budou doslova pohlceni tímto nejnov?jším dílem autorky a budou prahnout po další tvorb?.” --The Wanderer, A Literary Journal (o knize Vzestup drak?) V knize NOC ODVÁŽNÝCH musí Kyra najít zp?sob, jak
se vysvobodit z Mardy a vrátit se do Escalonu se svou Holí Pravdy. Pokud se jí to poda?í, ?eká na ni epická bitva jejího života, protože se bude muset utkat s armádami, pat?ícímu Ra, národem sk?ítk? a
hejnem drak?. Pokud budou její síla a její zbran? dostate?n? silné, do?ká se své matky, která je p?ipravena odhalit tajemství jejího osudu a zrození. Duncan se musí postavit proti armádám Ra, a to jednou
provždy. A p?esto zatímco vede nejv?tší bitvy svého života, vede poslední povstání v ?áblov? Gluchu, nemá tušení o temném podvodu, který pro n?j chystá Ra. V Zátoce Smrti musí Merk a dcera Krále
Tarnise spojit síly s Alecem a bojovníky ze Ztracených Ostrov?, aby se utkali s draky. Musí najít Duncana a spojit s ním síly, aby zachránili Escalon, ale p?esto se znovu objevuje Vesuvius a chystá na n?
ne?ekaný podvod. V epickém zakon?ení knihy Králové a ?arod?jové vyústí nejdramati?t?jší bitvy, zbran? a kouzelnictví v dech beroucí a ne?ekané záv?ry, plné srdceryvné tragédie a inspirujícího
znovuzrození. Se svou silnou atmosférou a ucelenými postavami je NOC ODVÁŽNÝCH ohromující ságou o rytí?ích a bojovnících, králích a lordech, o cti a udatnosti, kouzlu, osudu, nestv?rách a dracích. Je
to p?íb?h lásky a zlomených srdcí, zklamání, tužeb a zrady. Je to vrcholná fantasy, která nás zve do sv?ta, na který už nikdy nezapomeneme, do sv?ta, který osloví ?tená?e obou pohlaví a každého v?ku.
“Pokud jste si mysleli, že po skon?ení ságy ?arod?jova prstenu již není pro co žít, pak jste na omylu. Morgan Rice p?ichází s p?íslibem další vynikající série, kde nám umož?uje pono?it se do fantazie o
sk?ítcích a dracích, chrabrosti, cti, kuráže, kouzla a víry ve vlastní osud. Morgan se znovu poda?ilo vykreslit silné postavy, které nás nutí je povzbuzovat na každé stránce….Dílo najde své místo v knihovnách
všech p?íznivc? dob?e psané fantasy literatury.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (o knize Vzestup drak?)
“P?edstavivost Riceové skute?n? nezná mezí. V sérii TR?N PRO SESTRY, která slibuje, že bude stejn? zábavná, jako ty p?edchozí, nám p?edkládá p?íb?h dvou sester (Sophie a Kate), sirotk? bojujících o
p?ežití v krutém a nebezpe?ném sv?t? sirot?ince. Naprostý úsp?ch. Nem?žu se do?kat, až se mi do rukou dostane druhá a t?etí kniha!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) Autorka bestseller? ?íslo
1, Morgan Rice, p?ichází se zbrusu novou fantasy ságou´. V knize KLENOT PRO ŠLECHTU (Tr?n pro sestry – Kniha pátá) dostane sedmnáctiletá Sophia zprávu, že byl Sebastian, láska jejího života,
uv?zn?n a má být popraven. Bude kv?li lásce riskovat úpln? vše? Její sestra, patnáctiletá Kate, se snaží uniknout z moci ?arod?jnice – ta je ale možná p?íliš silná. Kate možná bude muset zaplatit cenu za
dohodu, kterou uzav?ela – a žít život, který žít nechce. Královna zu?í, protože Lady d’Angelica zklamala a nesvedla jejího syna Sebastiana. Chystá se ji odsoudit k Olov?né masce. Lady d’Angelica má ale
vlastní plány a nenechá se jen tak odstranit. Cora s Emeline se kone?n? dostaly do Kamenova – a to, co tam najdou, je šokuje. Nejvíce šokující je ale p?íchod Sophiina a Katina bratra. Muže, který nadobro
zm?ní osudy všech. Jaké tajemství o jejich dlouho ztracených rodi?ích skrývá? KLENOT PRO ŠLECHTU (Tr?n pro sestry – Kniha pátá) je pátou knihou nové ohromující fantasy série plné lásky, zlomených
srdcí, tragédií, akce, dobrodružství, kouzel, me??, ?arod?jnictví, drak?, p?edur?ení a nap?tí. Kniha, od které se neodtrhnete. Nabitá postavami, do kterých se zamilujete, pohybujících se ve sv?t?, na který jen
tak nezapomenete. Pátá kniha ze série vyjde již brzy. “TR?N PRO SESTRY je skv?lé zahájení série, která obsahuje kombinaci uv??itelných postav a p?ekážek, se kterými se musejí vyrovnat. Neosloví jen
mládež, ale i dosp?lé fanoušky fantasy, kte?í hledají epické p?íb?hy o p?átelství a dobrodružství.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
Monografie se zabývá vztahem ve?ejnosti a jejích ?ástí k literatu?e, knihám a jejich ?tení jakožto form? um?lecké produkce a volno?asové aktivit?. K jeho analýze a popisu využívá kvalitativního a
kvantitativního výzkumu. Datavýzkumné povahy odpovídají na otázku kdy, kde, pro? a jak moc lidé ?tou, jaké literární žánry preferují, a jaké asociace v??i nim mají. Kvalitativní výzkum zkoumá význam ?tení
pro lidi jeho místo v lidském život?. Kvantitativní výzkum ukazuje rozdíly v preferencích a chování jednotlivých ?ástí ve?ejnosti (muži a ženy, jednotlivé v?kové skupiny, zástupci r?zných povolání atd.), stejn?
jako to, co jejich vztah k literatu?e a ?tení ovlivnilo (rodina, výchova, spole?nost, referen?ní skupiny). Monografie p?edstavuje t?etí ?ást hlubší sondy do postoj? ve?ejnosti k jednotlivým oblastem kulturní
produkce. P?edchozí ?ásti se týkaly divadla, filmu, muzeí a galerií, pokra?ování se bude týkat hudby (vážné a populární). Tato sonda je zárove? sou?ástí autorova dlouhodobého výzkumu nákupního chování
na trzích kulturních produkt?, který se ve výzkumné rovin? postupn? zabývá vztahy mezi poptávkovou stranou jednotlivých trh? kulturních produkt? i podrobnou deskripcí stavu a vývoje preferencí p?i
nákupním chování obyvatel ?eské republiky na t?chto trzích.
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“Morgan Rice p?išla s n??ím, co se zdá být p?íslibem další brilantní série, která nás zavede do fantasy plné odvahy, cti, udatnosti, magie a víry ve vlastní osud. Morgan dokázala
vytvo?it silné postavy, které nás p?im?jí je obdivovat na každé stránce... Doporu?uji do knihovny každého ?tená?e, který miluje dob?e napsanou fantasy literaturu.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (komentá? k Vzestup drak?) TULA?KA, V?ZE?KYN?, PRINCEZNA je druhá kniha ze série bestseller? epické fantasy ságy KORUNY A SLÁVY
od Morgan Rice, která za?íná knihou OTROKYN?, BOJOVNICE, KRÁLOVNA. Sedmnáctiletá Ceres je krásná chudá dívka žijící v imperiálním m?st? jménem Delos. Královským
výnosem je nucena bojovat v Arén?, brutálním kolbišti, kde se st?etávají vále?níci ze všech kout? sv?ta v bojích na život a na smrt. Proti zu?ivým soupe??m má jen malou šanci
na p?ežití. Jedinou její šancí je tak chopit se své vnit?ní síly a jednou provždy p?estat být otrokyní a stát se bojovnicí. Osmnáctiletý princ Thanos se probouzí na ostrov? jménem
Haylon a zjiš?uje, že ho do zad bodli jeho vlastní lidé. Nechali ho napospas smrti na pláži nasáklé krví. V zajetí rebel? si musí zasloužit svobodu a sv?j život. Zjistit, kdo stojí za
pokusem o jeho vraždu a pomstít se. Mezi Ceres a Thanem leží celý širý sv?t a p?esto se stále milují. Imperiální dv?r je ale plný lží, podvod? a dvojakosti, stejn? jako žárlivých
královských, kte?í splétají složité intriky, kv?li kterým si oba myslí, že ten druhý je mrtvý. Rozhodnutí, jež provedou, budou ur?ovat osud toho druhého. P?ežije Ceres v Arén? a
stane se bojovnicí, kterou se má stát? Uzdraví se Thanos a odhalí tajemství, která p?ed ním ostatní skrývají? Poda?í se jim se p?es všechna protivenství k sob? vrátit?
TULA?KA, V?ZE?KYN?, PRINCEZNA vypráví epický p?íb?h tragické lásky, pomsty, zrady, ambicí a p?edur?ení. Kniha plná nezapomenutelných postav a dech beroucí akce nás
p?enese do sv?ta, na který nikdy nezapomeneme, a p?im?je nás znovu a znovu se zamilovávat do fantasy. “Akcí nabitá fantasy, která jist? pot?ší fanoušky p?edchozích knih od
Morgan Rice stejn? jako fanoušky d?l jako je série ODKAZ DRA?ÍCH JEZDC? od Christophera Paoliniho…. Fanoušci fikce pro mladé budou toto poslední dílo Riceové hltat a pak
škemrat o p?ídavek.” --The Wanderer, A Literary Journal (komentá? k Vzestup drak?) Kniha t?etí ze série Koruny a slávy vyjde již brzy!
“P?edstavivost Riceové skute?n? nezná mezí. V sérii TR?N PRO SESTRY, která slibuje, že bude stejn? zábavná, jako ty p?edchozí, nám p?edkládá p?íb?h dvou sester (Sophie
a Kate), sirotk? bojujících o p?ežití v krutém a nebezpe?ném sv?t? sirot?ince. Naprostý úsp?ch. Nem?žu se do?kat, až se mi do rukou dostane druhá a t?etí kniha!” --Books and
Movie Reviews (Roberto Mattos) Nový epický fantasy bestseller z pera Morgan Rice! V knize KORUNA PRO ZABIJÁKY (Tr?n pro sestry – Kniha sedmá) mají kone?n? Sophia,
Kate a Lucas možnost vydat se na cestu za nalezením dlouho ztracených rodi??. Najdou je? Jsou naživu? A jakou zprávu pro n? mají? Jejich cesta si ale vyžádá svoji cenu.
Ashton z?stává bez vládce a Pán vran ?eká na vhodnou p?íležitost k útoku. Osud ?íše visí na vlásku a pomoc m?že p?ijít z naprosto neo?ekávaného místa: Z Kamenova.
KORUNA PRO ZABIJÁKY (Tr?n pro sestry – Kniha sedmá) je sedmou knihou nové ohromující fantasy série plné lásky, zlomených srdcí, tragédií, akce, dobrodružství, kouzel,
me??, ?arod?jnictví, drak?, p?edur?ení a nap?tí. Kniha, od které se neodtrhnete. Nabitá postavami, do kterých se zamilujete, pohybujících se ve sv?t?, na který jen tak
nezapomenete. Osmá kniha ze série vyjde již brzy. „TR?N PRO SESTRY je skv?lé zahájení série, která obsahuje kombinaci uv??itelných postav a p?ekážek, se kterými se
musejí vyrovnat. Neosloví jen mládež, ale i dosp?lé fanoušky fantasy, kte?í hledají epické p?íb?hy o p?átelství a dobrodružství.“ --Midwest Book Review (Diane Donovan)
“Morgan Rice p?išla s n??ím, co se zdá být p?íslibem další brilantní série, která nás zavede do fantasy plné odvahy, cti, udatnosti, magie a víry ve vlastní osud. Morgan dokázala
vytvo?it silné postavy, které nás p?im?jí je obdivovat na každé stránce… Doporu?uji do knihovny každého ?tená?e, který miluje dob?e napsanou fantasy literaturu.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (komentá? k Vzestup drak?) VLÁDCE, RIVAL, VYHNANEC je sedmá kniha ze série bestseller? epické fantasy ságy KORUNY A SLÁVY od
Morgan Rice, která za?íná knihou OTROKYN?, BOJOVNICE, KRÁLOVNA. Delos je v troskách a Ceres, Thanos i ostatní odplouvají na poslední místo v Impériu, které je ješt?
svobodé, na Haylon. Doufají, že se jim tam poda?í shromáždit t?ch n?kolik zbývajících bojovník? za svobodu, opevnit se a ubránit se hordám ze Šeropelu. Ceres brzy zjistí, že
pokud se jim má poda?it ubránit ostrov, bude pot?ebovat víc než obvyklé um?ní boje. Bude muset zlomit ?arod?jovo kouzlo a získat zp?t moc Prastarých. A tak musí sama
putovat do nejtemn?jší ?ásti sv?ta, kde ji ?eká krvavá ?eka a místo, kde neexistuje život ani smrt. Místo, které opustí spíše mrtvá než živá. První kámen Irrien je zatím rozhodnut
udržet si Stephanii jako otrokyni a utiskovat Delos. Další šeropelské Kameny ale mají jiné plány. VLÁDCE, RIVAL, VYHNANEC vypráví epický p?íb?h tragické lásky, pomsty,
zrady, ambicí a p?edur?ení. Kniha plná nezapomenutelných postav a dech beroucí akce nás p?enese do sv?ta, na který nikdy nezapomeneme, a p?im?je nás znovu a znovu se
zamilovávat do fantasy. “Akcí nabitá fantasy, která jist? pot?ší fanoušky p?edchozích knih od Morgan Rice, stejn? jako fanoušky d?l jako je série Odkaz dra?ích jezdc? od
Christophera Paoliniho…. Fanoušci fikce pro mladé budou toto poslední dílo Riceové hltat a pak škemrat o p?ídavek.” --The Wanderer, A Literary Journal (komentá? k Vzestup
drak?) Kniha osmá ze série Koruny a slávy vyjde již brzy!
„Morgan Rice to znovu dokázala! Vytvo?ila silnou sestavu postav a vykouzlila další magický sv?t. POUZE KDO JE HODEN je kniha plná intrik, zrad, ne?ekaných p?átelství a
v?bec všech skv?lých ingrediencí, díky nim si budete vychutnávat každou oto?enou stránku. Tenhle p?íb?h je nabitý akcí a p?i jeho ?etb? se nebudete moct odtrhnout.“ --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos Toto je nové vydání knihy POUZE KDO JE HODEN s výraznými zm?nami a nov? vydané v prosinci 2018! CESTA OCELI je strhující nová
fantasy série od Morgan Rice, nejprodávan?jší autorky fantasy série ?AROD?J?V PRSTEN, v níž dosud vyšlo sedmnáct knih a jež za?íná knihou CESTA HRDINY (kniha první),
která je zdarma ke stažení a má p?es 1 300 p?tihv?zdi?kových recenzí! POUZE KDO JE HODEN (Cesta oceli – kniha první) vypráví epický p?íb?h o dospívajícím,
sedmnáctiletém Royceovi, synovi oby?ejného sedláka, který cítí, že je jiný než ostatní, nebo? v n?m d?ímá moc, jaké sám nedokáže porozum?t. Když mu navíc ukradnou jeho
životní lásku, sedmnáctiletou Genevieve, musí riskovat všechno, co má, a vyjet do války proti urozeným, aby svou milovanou zachránil. Poté, co je vypov?zený z vlastní zem? a
vyhnaný na Rudý ostrov — pustý ostrov, jenž je proslulý tím, že z chlapc? d?lá bojovníky, a?koli jich na n?m víc zem?e, než p?ežije — Royceovi nezbývá než doufat, že se mu
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poda?í z?stat naživu. Genevieve mezitím zoufale vyhlíží Royce?v návrat a je nucena vžít se do krutého a záludného sv?ta aristokracie plného vrah? a lhá??. ?ím víc se v
Royecovi probouzí jeho síly a ?ím víc zjiš?uje o svém tajném rodokmenu, tím víc se mu nabízí otázka: je opravdu p?edur?ený osudem? POUZE KDO JE HODEN vypráví epický
p?íb?h o p?átelích a milencích, o rytí?ích a cti, o zrad?, osudu a lásce. Je to p?íb?h o udatnosti, který nás vtahuje do sv?ta fantazie, do kterého se zamilují ?tená?i i ?tená?ky
všech v?kových kategorií. Druhá a t?etí kniha série jsou již rovn?ž k dispozici v p?edprodeji.
“VYSÍLÁNÍ je neot?elý, nep?edvídatelný a silnými postavami podpo?ený thriller se sci-fi prvky. Co dalšího by si mohli ?tená?i p?át? (Snad jen rychlé vydání Knihy druhé,
P?istání)” --Midwest Book Review Od p?ední sv?tové autorky bestseller? p?ichází dlouho o?ekávaná sci-fi série. Když SETI kone?n? zachytí signál od mimozemské civilizace, co
se stane dál? T?ináctiletý chlapec umírající na vzácnou mozkovou chorobu je jediný, kdo slyší signál z vn?jšího vesmíru. Dokonce mu rozumí. SETI potvrzuje, že je signál
skute?ný. Co nám sd?luje? Jak zareaguje sv?t? A hlavn?: blíží se vet?elci? "Nabité akcí... Riceová skv?le píše a má fascinující p?edpoklady.” –Publishers Weekly, ke knize
Cesta hrdiny "Perfektní fantasy... doporu?eno všem, kdo mají rádi epické fantasy plné mocných, ale uv??itelných mladých hrdin?." –Midwest Book Review, komentá? ke knize
Vzestup drak? “Akcí nabitá fantasy, která jist? pot?ší fanoušky p?edchozích knih od Morgan Rice, stejn? jako fanoušky d?l jako je série ODKAZ DRA?ÍCH JEZDC? od
Christophera Paoliniho…. Fanoušci fikce pro mladé budou toto poslední dílo Riceové hltat a pak škemrat o p?ídavek.” –The Wanderer, A Literary Journal (komentá? k Vzestup
drak?) Kniha ?íslo dv? ze série—P?ISTÁNÍ—je také k dispozici pro p?edobjednávku! K dispozici je i množství dalších sérií Morgan Riceové, tentokrát ve fantasy žánru, v?etn?
knihy CESTA HRDINY (první kniha série ?AROD?J?V PRSTEN), která je zdarma a má více než 1300 p?tihv?zdi?kových recenzí!
“Morgan Rice p?išla s n??ím, co se zdá být p?íslibem další brilantní série, která nás zavede do fantasy plné odvahy, cti, udatnosti, magie a víry ve vlastní osud. Morgan dokázala
vytvo?it silné postavy, které nás p?im?jí je obdivovat na každé stránce... Doporu?uji do knihovny každého ?tená?e, který miluje dob?e napsanou fantasy literaturu.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (komentá? k Vzestup drak?) VÍT?Z, PORAŽENEC, SYN je osmá a záv?re?ná kniha ze série bestseller? epické fantasy ságy KORUNY A SLÁVY
od Morgan Rice, která za?íná knihou OTROKYN?, BOJOVNICE, KRÁLOVNA. Zatímco Ceres bojuje v záhadném sv?t? o znovu získání ztracené moci – a o záchranu holého
života – Thanos, Akila a ostatní se na Haylonu p?ipravují na záv?re?né st?etnutí se šeropelskou flotilou. Jeva se snaží zburcovat Kost?je, aby Thanovi pomohli a p?idali se k
bitv? o Haylon. P?ichází epická bitva, která se vlnu za vlnou t?íští o ostrovní obranu. Pokud se ale Ceres nevrátí, obrana nevydrží dlouho. Stephania pluje do Šeropelu a chce
p?esv?d?it Druhý kámen, aby s ní odjel do Delosu a pomohl jí získat zp?t království, které bylo kdysi její. V novém sv?t? plném násilí ale nemusí vše vyjít tak, jak by si
p?edstavovala. Irrien po svém posledním vít?zství na Severu sbírá síly, aby vedl šeropelskou flotilu do posledního, zdrcujícího útoku na Haylon. Také si p?ipravuje ne?ekanou
zbra? – monstrum nedostižné síly – která mu má zajistit, že Ceres bude jednou pro vždy zni?ena. Mezitím vyslal do sv?ta svoji zbra? i ?arod?j Daskalos – Thanova a Stephaniina
syna – s úkolem zabít jeho otce. Vyvrcholení série prob?hne v nejepi?t?jší bitv? ze všech. Osud celého sv?ta visí na vlásku. P?ežije Ceres? A co Thanos? Co se stane s jeho
synem? Budou lidé ješt? n?kdy svobodní? Najdou Ceres s Thanem skute?nou lásku? VÍT?Z, PORAŽENEC, SYN vypráví epický p?íb?h tragické lásky, pomsty, zrady, ambicí a
p?edur?ení. Kniha plná nezapomenutelných postav a dech beroucí akce nás p?enese do sv?ta, na který nikdy nezapomeneme, a p?im?je nás znovu a znovu se zamilovávat do
fantasy. “Akcí nabitá fantasy, která jist? pot?ší fanoušky p?edchozích knih od Morgan Rice, stejn? jako fanoušky d?l jako je série Odkaz dra?ích jezdc? od Christophera
Paoliniho…. Fanoušci fikce pro mladé budou toto poslední dílo Riceové hltat a pak škemrat o p?ídavek.” --The Wanderer, A Literary Journal (komentá? k Vzestup drak?)
„P?edstavivost Riceové skute?n? nezná mezí. V sérii TR?N PRO SESTRY, která slibuje, že bude stejn? zábavná, jako ty p?edchozí, nám p?edkládá p?íb?h dvou sester (Sophie a Kate),
sirotk? bojujících o p?ežití v krutém a nebezpe?ném sv?t? sirot?ince. Naprostý úsp?ch. --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) Nový epický fantasy bestseller z pera Morgan Rice! V
knize SPONA PRO D?DICE (Tr?n pro sestry – Kniha osmá) se Sophia, Kate a Lucas kone?n? shledají se svými rodi?i. Jací jsou? Pro? jsou v exilu? Jakou tajnou informaci pro n? mohou mít
ohledn? jejich identit? Pán vran mezitím pustoší Ashton, Kamenov je v nebezpe?í a Sebastian musí najít zp?sob, jak zajistit Violetinu bezpe?nost. Vrátí se Sophia, Kate a Lucas v?as, aby je
zachránili? A vrátí se v?bec? SPONA PRO D?DICE (Tr?n pro sestry – Kniha osmá) je osmou knihou nové ohromující fantasy série plné lásky, zlomených srdcí, tragédií, akce, dobrodružství,
kouzel, me??, ?arod?jnictví, drak?, p?edur?ení a nap?tí. Kniha, od které se neodtrhnete. Nabitá postavami, do kterých se zamilujete, pohybujících se ve sv?t?, na který jen tak nezapomenete.
Devátá kniha ze série bude k dispozici již brzy. „[TR?N PRO SESTRY je] skv?lé zahájení série, [která] obsahuje kombinaci uv??itelných postav a p?ekážek, se kterými se musejí vyrovnat.
Neosloví jen mládež, ale i dosp?lé fanoušky fantasy, kte?í hledají epické p?íb?hy o p?átelství a dobrodružství.“ --Midwest Book Review (Diane Donovan)
“Morgan Rice p?išla s n??ím, co se zdá být p?íslibem další brilantní série, která nás zavede do fantasy plné odvahy, cti, udatnosti, magie a víry ve vlastní osud. Morgan dokázala vytvo?it silné
postavy, které nás p?im?jí je obdivovat na každé stránce... Doporu?uji do knihovny každého ?tená?e, který miluje dob?e napsanou fantasy literaturu.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (komentá? k Vzestup drak?) Autorka bestseller? ?íslo 1, Morgan Rice, p?ichází se zbrusu novou fantasy ságou´. V knize DV?R PRO ZLOD?JE (Tr?n pro sestry – Kniha druhá) se
sedmnáctileté Sophii obrátí sv?t vzh?ru nohama. Je odvržená z romantického sv?ta aristokracie a vrací se zp?t ke hr?zám sirot?ince. Tentokrát se zdá, že ji jeptišky cht?jí zabít. P?esto ji to
nebolí tolik, jako zlomené srdce. Uv?domí si Sebastian svoji chybu a vrátí se pro ni? Její patnáctiletá sestra Kate za?íná sv?j výcvik u ?arod?jnice. Dospívá pod jejím dohledem, u?í se
mistrovství s me?em a získává v?tší moc, než by si kdy dokázala p?edstavit. Je odhodlaná zachránit sestru. Ocitne se ve sv?t? plném násilí a souboj? a magie, po kterém toužila. P?esto ale
hrozí, že ji práv? tohle zni?í. Tajemství rodi?? obou sester je odhaleno. Zdá se, že vše nebude takové, jako se jevilo na první pohled. Osud lze skute?n? zvrátit. DV?R PRO ZLOD?JE (Tr?n pro
sestry – Kniha druhá) je druhou knihou nové ohromující fantasy série plné lásky, zlomených srdcí, tragédií, akce, dobrodružství, kouzel, ?arod?jnictví, drak?, p?edur?ení a nap?tí. Kniha, od
které se neodtrhnete. Nabitá postavami, do kterých se zamilujete, pohybujících se ve sv?t?, na který jen tak nezapomenete. T?etí kniha ze série – PÍSE? PRO SIROTKY – vyjde již brzy. “Akcí
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nabitá fantasy, která jist? pot?ší fanoušky p?edchozích knih od Morgan Rice, stejn? jako fanoušky d?l jako je série Odkaz dra?ích jezdc? od Christophera Paoliniho…. Fanoušci fikce pro mladé
budou toto poslední dílo Riceové hltat a pak škemrat o p?ídavek.” --The Wanderer, A Literary Journal (komentá? k Vzestup drak?)
“P?edstavivost Riceové skute?n? nezná mezí. V sérii TR?N PRO SESTRY, která slibuje, že bude stejn? zábavná, jako ty p?edchozí, nám p?edkládá p?íb?h dvou sester (Sophie a Kate),
sirotk? bojujících o p?ežití v krutém a nebezpe?ném sv?t? sirot?ince. Naprostý úsp?ch. Nem?žu se do?kat, až se mi do rukou dostane druhá a t?etí kniha!” --Books and Movie Reviews
(Roberto Mattos) Autorka bestseller? ?íslo 1, Morgan Rice, p?ichází se zbrusu novou fantasy ságou´. V knize PÍSE? PRO SIROTKY (Tr?n pro sestry – Kniha t?etí) se sedmnáctiletá Sophia
snaží najít své rodi?e. Její výprava ji zavede do cizích a podivných zemí—a k odhalení šokujícího tajemství, které by nikdy ne?ekala. Patnáctiletou Kate si p?edvolá ?arod?jnice a žádá po ní
splacení své laskavosti. Kate se ale m?ní, dospívá a je stále siln?jší—a co se s ní stane, pokud uzav?e dohodu s temnotou? Sebastian je romantik. Následuje své srdce a zahazuje vše, aby se
z?ekl své rodiny a našel Sophii. Lady d’Angelica je ale stále rozhodnutá ji zabít—a možná má ješt? další plány. PÍSE? PRO SIROTKY (Tr?n pro sestry – Kniha t?etí) je t?etí knihou nové
ohromující fantasy série plné lásky, zlomených srdcí, tragédií, akce, dobrodružství, kouzel, me??, ?arod?jnictví, drak?, p?edur?ení a nap?tí. Kniha, od které se neodtrhnete. Nabitá postavami,
do kterých se zamilujete, pohybujících se ve sv?t?, na který jen tak nezapomenete. Kniha ?íslo ?ty?i ze série bude brzy k dispozici! “TR?N PRO SESTRY je skv?lé zahájení série, která
obsahuje kombinaci uv??itelných postav a p?ekážek, se kterými se musejí vyrovnat. Neosloví jen mládež, ale i dosp?lé fanoušky fantasy, kte?í hledají epické p?íb?hy o p?átelství a
dobrodružství.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
“Skv?lé zahájení série, která obsahuje kombinaci uv??itelných postav a p?ekážek, se kterými se musejí vyrovnat. Neosloví jen mládež, ale i dosp?lé fanoušky fantasy, kte?í hledají epické
p?íb?hy o p?átelství a dobrodružství.” --Midwest Book Review (Diane Donovan) (ke knize Tr?n pro sestry) “P?edstavivost Riceové skute?n? nezná mezí.” --Books and Movie Reviews (ke
knize Tr?n pro sestry) Od sv?tové autorky bestseller? ?íslo 1 p?ichází nová série pro st?edn? staré ?tená?e - ale i pro dosp?lé! Fanoušci Harryho Pottera a Percyho Jacksona - dál už
nehledejte! V knize KOULE KANDRY: OLIVER BLUE A ŠKOLA PRO VIDOUCÍ (KNIHA DRUHÁ) se jedenáctiletý Oliver Blue vrací do sou?asnosti. Sp?chá zachránit Armanda p?ed smrtí.
Když ale Oliver zjistí, že byla ukradena posvátná Koule Kandry, ví, že je na n?m - na n?m samotném - aby zachránil školu. Jediná možnost je vrátit se v ?ase, do Anglie kolem roku 1690 a
zachránit jednu velice d?ležitou osobu: Sira Isaaca Newtona. Obsidiánová škola mezitím školí vlastní mocné Vidoucí. Všichni se soust?edí na Oliverovo zni?ení. Když pak p?ijmou a
transformují Oliverova tyranského bratra, Chrise, m?že to znamenat boj na život a na smrt. Povznášející fantasy, KOULE KANDRY je druhou knihou v ohromující nové sérii plné magie, lásky,
humoru, zlomených srdcí, tragédií, p?edur?ení a ?ady šokujících zvrat?. Do Olivera Bluea se zamilujete a neodtrhnete se od n?j až do chvíle, kdy budete muset jít spát. T?etí kniha v sérii
(OBSIDIÁNI) je nyní také dostupná! “Máme zde za?átek n??eho pozoruhodného.” --San Francisco Book Review (komentá? ke knize Cesta hrdiny) K dispozici je i množství dalších sérií
Morgan Riceové, tentokrát ve fantasy žánru, v?etn? knihy CESTA HRDINY (první kniha série ?AROD?J?V PRSTEN), která je zdarma a má více než 1300 p?tihv?zdi?kových recenzí!
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