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TTIISSKKOOVVÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  
ze dne 30. září 2016 

 

V Nakladatelství JOTA právě vychází novinka z ediční řady Beletrie. 
 

Christina Laurenová 
 

VÁŠNIVÝ HŘÍŠNÍK 
 

Co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas; co se ale ve 
Vegas nestane, můţe se stát kdekoli jinde… 
 
Poslední díl ze série Vášnivý doplní a završí příběhy tří 
kamarádek, které se po divokém flámu v Las Vegas ráno 
probudily vdané za tři neodolatelné muže. 
Lola a Oliver manželství sice zruší a dohodnou se, že budou 
„jen přáteli“, ale uvnitř o tom nejsou až tak úplně 
přesvědčeni. Ve skutečnosti Lola po Oliverovi touží od prvního 
okamžiku, kdy ho spatřila. Je jí s ním ale dobře, tak proč to 
kazit a plést sem své city. Oliver nemůže přestat myslet na 
to, co s Lolou mohl dělat, když měl tu možnost, a přesně ví, 
by s ní chtěl dělat teď. Jenže to je daleko za hranicí 
přátelství. 
Najdou Lola s Oliverem odvahu překročit hranici přátelství a 
vykročit společně do neznáma? 

 
Další dávka čtenářského potěšení, na jaké jsme od 
dua mírně nestydatých autorek zvyklí. 

 
*** 

Nová série od autorek trilogie Boţský bastard, Boţský 
cizinec a Boţský hráč! 

 
Vychází 29. 9. 2016, EAN: 9788074629891 
pevná vazba s přebalem, 320 stran, běţná cena: 298 Kč 
Originální název: Dark Wild Night 
Přeloţila: Květa Oakland 
 
Vychází také jako e-kniha. 
 

Ukázka: https://issuu.com/nakladatelstvijota/docs/vasnivy_hrisnik 
 

 
Christina Laurenová je pseudonym dvou nejlepších kamarádek / 
spřízněných duší / skoro-dvojčat / spolupracovnic Christiny Hobbsové a 
Lauren Billingsové. Dvě praštěné milovnice literatury píší fikci pro mladistvé 
i dospělé a společně už vypustily do světa deset bestsellerů. Některé 
romány obsahují líbání, jiné HÓÓÓDNĚ líbání. Knihu Božský bastard 
(Nakladatelství JOTA, 2013), původně erotickou fan fikci série Stmívání, 
nyní čeká filmové zpracování. 

 
„Červenala jsem se. Hodně.“  

USA Today 

https://issuu.com/nakladatelstvijota/docs/vasnivy_hrisnik
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V Nakladatelství JOTA jiţ vyšlo: 

BOŢSKÝ BASTARD 
 

Ambiciózní praktikantka. Perfekcionistický šéf. A pořádná spousta 
šikany. 
 

Chloe Millsová, zatraceně chytrá a pracovitá studentka obchodní administrativy, 
má jediný problém: svého šéfa, Bennetta Ryana. Je náročný, neomalený, 
bezohledný – a naprosto neodolatelný.  
Bennett se vrátil z Francie do Chicaga, aby zaujal významný post v obrovském 
rodinném podniku. Vůbec nečekal, že ta asistentka, která mu v zahraničí na 
dálku pomáhala, je nádherné, nevinně provokativní – naprosto nesnesitelné – 
stvoření, se kterým se teď bude muset vídat každý den.  
 

 

BOŢSKÝ CIZINEC 
 

Mají jen tři pravidla: příleţitostně, soukromě a anonymně. 
 
Sara Dillonová, schopná finanční ředitelka Božského bastarda, se konečně 
odhodlá ukázat záda tomu nevěrnému zmetkovi, se kterým pár posledních let 
sdílela postel, a prchne si léčit zlomené srdce do New Yorku. Když v klubu 
potká Božského cizince, nepočítá s tím, že by z toho mohlo být něco víc než 
vzrušující zábava na jednu noc. Ale způsob – a rychlost – kterými vztah s ním 
překračuje všechny její zákazy a zábrany, ho brzy promění z nezávazného flirtu 
v něco jedinečného. 
 

BOŢSKÝ HRÁČ 
 

Neskutečná knihomolka. Chronický Casanova. A výuka chemie, která 
by pro školní lavice byla příliš skandální. 
 
Po tom, co Hanně Bergstromové její starostlivý bratr udělá přednášku o tom, 
že má úplně katastrofální (protože nulový) společenský život a je zahrabaná 
zaživa v přípravě na doktorát, nezbývá jí nic jiného, než poslechnout a využít 
jeho návrh: vypadne ven, seznámí se s novými lidmi, začne randit. A kdo jí 
pomůže proměnit se ve žhavou dračici, po které budou toužit všichni muži? 
Nikdo jiný než božský přítel jejího bratra, Will Sumner – investor a dokonalý 
playboy!  

VÁŠNIVÝ SVŮDNÍK 

 
Románek na jednu noc by se měly proţít s někým vhodným – 
s někým, kdo je magicky svůdný, nebo naopak úplně politováníhodný. 
Rozhodně ale ne s někým, jako je on.   
 
Po divokém víkendu ve Vegas, kde zapíjí promoci, vyděšená budoucností, která 
je jen únikovou variantou, udělá Mia Hollandová nejbláznivější rozhodnutí 
svého dosavadního života: vyrazí s Anselem Guillaumem – svým božským, 
nemravným úletem – na léto do Francie. Jen tak si trochu… zadivočit. 
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VÁŠNIVÝ SPROSŤÁK 
 

Nic není lepšího neţ sex s ex…, pokud se nezamiluješ. 
 

Na rozdíl od svých nejlepších kamarádek je Harlow známá tím, že si vždycky 
ráda užije. Provdat se opilá na dvanáct divokých hodin v městě hříchu za až 
komicky svůdného, drsného kanadského rybáře Finna, který (žádné překvápko) 
dokonale vládne svýma svalnatýma rukama, rty i tělem – to je přesně její styl. 
Ale byla to jen jednorázovka: sprostá, drsná a nekomplikovaná… dokud se Finn 
pracovně neobjevil v San Diegu, kde Harlow žije. Není připravená na vážný 
vztah, ale když jsou spolu, uvědomí si, že na něm přece jen cosi je.  
 
 

 
Více informací Vám ráda podá Jana Ptáčková 

manažerka propagace Nakladatelství JOTA propagace@jota.cz 
 

mailto:propagace@jota.cz

