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Co víme o zvířecích emocích
PER JENSEN

Zvířata nejsou
bez citu
PŘEKLAD KLÁRA FAFEJTOVÁ
Profesor etologie vysvětluje emoční fungování
u nejběžnějších druhů hospodářských zvířat – slepic, ovcí,
prasat, krav a ryb, aniž by ovšem hodnotil počínání lidí či
moralizoval. Píše o rozdílech mezi smyslovým vnímáním
u člověka a u zvířat, o zvířecích stresorech, o komunikaci se
zvířaty, o tom, co ve zvířatech vzbuzuje příjemné emoce,
o široké paletě zvuků, které vydávají, o zvířecí řeči těla, jejich
zvířecí identitě i o poměrech ve skupině zvířat. Zamýšlí se také
nad odlidštěním našeho vztahu k hospodářským zvířatům či
nad problematikou levného masa. Text je doplněn odkazy na
různé odborné studie a informacemi z českého prostředí.
Brož., 168 s., 329 Kč

Jak překonat trauma předků
YVONNE PONCET-BONNISOL

Rodinná tajemství
PŘEKLAD KATEŘINA BODNÁROVÁ
Autorka analyzuje mechanismus rodinných tajemství,
jejich psychologické důsledky a zkoumá různé cesty
k osvobození, včetně psychogenealogické terapie.
Kniha bude cenná nejen pro ty, kteří nesou břímě
mlčení, tak pro ty, kteří zoufale hledají pravdu. Naučme
se odemknout dveře rodinnému tajemství, poznat ho,
abychom ho mohli přijmout a překonat.
Brož., 120 s., 269 Kč
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S JAPONSKEM V SRDCI

Vážení a milí čtenáři,
letošní Světový den knihy, který od roku 1995 připadá na 23. dubna, se nesl v duchu pomoci Ukrajině.
Svaz českých knihkupců a nakladatelů se zaměřil
na to, jak především ukrajinským dětem nabídnout
pomoc prostřednictvím literatury. Byly vytištěny
první svazky dětských knih v ukrajinštině, které jsou
rozdávány zdarma, a zároveň vzniklo i mnoho bilingvních materiálů. Nakladatelé odborné literatury
přispěli zejména texty směřujícími k výuce češtiny.
Veletrh Svět knihy, který se letos bude konat v červnu, se k akci připojil a knihy
pro uprchlíky bude distribuovat na ukrajinském stánku. Navíc se chystá i ukrajinský program. V květnu měl být v Kyjevě veletrh Book Arsenal, který se konat
nemůže, a část jeho programu se tedy přenese na Svět knihy.
Nakladatelství Paseka se zase na svém facebookovém účtu pochlubilo pokračováním projektu Velkých dějin zemí Koruny české, protože, jak říká ředitelka Anna
Horáčková, „knihy vždy byly a vždy budou nositeli společenských hodnot a vzdělanosti“. Ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR tedy Paseka pokračuje
v projektu poválečnými dějinami. Nově vycházející svazek se věnuje období 1948 až
1956, studené válce, militarizaci Československa, válce v Koreji, politickým procesům a událostem po smrti Stalina a Gottwalda. Vzhledem k současnému dění je to
hodně zajímavé čtení, při kterém se těžko ubráníte mrazení v zádech.
Mrazení se neubráníte ani při poslechu audioknižní novinky Nad Rovinou.
Jde o vzpomínky Marie Stryjové, která nás zavádí do Volyně, části severozápadní
Ukrajiny, kam koncem 19. století přišlo asi šestnáct tisíc Čechů. Autorka vzpomíná
na válečná léta, kdy se přes území převalila fronta a touhou tamních obyvatel byl
návrat do bezpečí, do země předků, do Čech. Audioknihu namluvila Jana Franková, která bohužel nedávno předčasně zemřela, a vydal Radioservis.
Knih, které nám připomínají, jak se historie opakuje, je samozřejmě mnoho.
Je dobré se do nich podívat ne proto, abychom se lekli, ale abychom se vyvarovali
stejných chyb. Snad nám to vyjde. S přáním co nejklidnějšího knižního jara
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat.“
Jean Paul Sartre,
filozof, prozaik a politický aktivista

Blíží se letní sezóna a moje toulavé boty už přemýšlejí, kam se letos rozejdou nebo
lépe řečeno rozletí, protože nemám blízké cíle. Jeden, který nosím v hlavě už dlouho, si ale letos asi ještě nesplním. Je to Japonsko, země lákavé kultury, vyspělé
techniky, a také mangy, kterou celá naše rodina miluje. Jenže pandemie se dosud
úplně nepustila otěží a podle světaznalých je tam prý
letos cesta ještě komplikovaná. A navíc, prý je nejlepší tam jet ve chvíli, kdy kvetou sakury, a to jsem
pro letošek prošvihla. A tak si zatím musím nechat
o Japonsku jen zdát a o to více spřádat plány na rok
příští. S novinkou japanologa Martina Vačkáře, která
mi přistála na stole jako na zavolanou, mi to půjde
snadno. Knížka už od obálky láká k otevření. Japonské znaky a fotografie autora s krásnou Japonkou
navozuje příjemnou atmosféru. Tuhle knihu prostě
chcete číst. A rozhodně nelitujete. Martin Vačkář
pobýval v Japonsku v době svých studií, tedy za tuhé
československé totality, kdy se mu podařilo za ostnaté dráty několika kličkami
uniknout. Přestože ho Japonsko přivítalo s otevřenou náručí, záhy poznal, že
i tady jsou byrokratické překážky, a chvíli to vypadalo, že ho tamní úředníci pošlou domů, protože prostě nemá ta správná razítka. Nakonec se mu díky hodným
lidem (a tak je to vždycky a všude) podařilo v zemi vycházejícího slunce zůstat
a zažít všechno to, o čem v knize píše. A že toho je. Setkání s odlišnou kulturou,
která ho nepřipraveného zaskočí skoro na každém kroku, u jídla, u hygieny, kdy se
v jedné koupeli myje celá rodina podle hierarchie, přes školní zvyklosti, přátelství
až po lásku. Zkrátka celý život je jiný. Okořeněním pobytu bylo pro Martina přátelství s americkými spolužáky a díky nim výlety na americkou základu. Skoro jako
ochutnat zakázané ovoce, nebo tedy alespoň hamburger.
Přestože má kniha tři sta stran, nepochybuji, že se tam všechny zážitky nevešly. Ale to, co tam je, stojí za přečtení a fotky za zhlédnutí. Kniha s Japonskem
v srdci (vydává Universum) je skutečně psána srdcem.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte a pí še

MAREK EPSTEIN
spisovatel a scenárista

Podle mých přátel jsem nesmírně nedisciplinovaný a roztěkaný čtenář, který zneužívá možnosti
Kindlu číst několik titulů najednou. Je pravda, že
něco čtu starším něco mladším dětem, něco ve
vlaku a něco v posteli. A v posteli jsem nedávno
dočetl knihu Uranova od Lenky Elbe. Zpočátku
jsem si hledal k příběhu cestu a snažil se
odhadnout, kam mě autorka vlastně
postrkuje. Nakonec jsem ale musel
uznat, že je to podivně strhující a zajímavá knížka, kterou můžu s radostí
doporučit.
A co píšu? Právě mi vychází povídková kniha Nerez. Vznikla z popudu nakladatele Borise Dočekala, který vydává
edici Česká povídka a sem tam autory poňoukne, aby vydali vlastní sbírku. Teď jsem
ten kopanec dostal já a jsem za to nesmírně
vděčný.
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LETEM SVĚTEM
Již 35. ročník Ceny Jiřího Ortena, kterou talentovaným autorům do 30 let
uděluje Svaz českých knihkupců a nakladatelů, bude znát svého vítěze 17. května. Porota v čele s novinářem Petrem Fischerem vybrala tři finalisty z 16 přihlášených. Prvním je novela Josefa Tichého Předvečer s podtitulem Minimun Diﬀerence.
Druhým nominovaným je Radek Touš za svou básnickou výpověď Štičí kost a poslední nominovanou sbírku Měňagon vytvořil Vojtěch Vacek.

PAŘÍŽSKÁ ŠPIONKA
TAJNÝ KÓD
ODVÁŽNÝ PLÁN

Letošní ročník největšího tuzemského festivalu ilustrace a komiksu
LUSTR se zaměří na expresivní kresbu. K vidění budou jak práce klasiků
české ilustrativní tvorby, jako jsou Josef Váchal, Jiří Šalamoun nebo Květa
Pacovská, tak také práce současných
„divokých“ ilustrátorů mladé a střední
generace. Kromě toho festival opět
připravuje netematickou výstavní sekci Showcase mladých talentů, do které se
mohou v rámci open callu do konce května hlásit autoři, kteří dosud na LUSTRU
nevystavovali. V tuto chvíli právě probíhá open call na stránkách festivalu, zájemci
se mohou hlásit do konce května.

V předvečer 75. výročí startu cestovatelů
Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda na
jejich velkou cestu do Afriky a Jižní Ameriky byly na Dobříši vyhlášeny výsledky
4. ročníku soutěže o cestopis roku. Cenu
Hanzelky a Zikmunda za rok 2021 získal
cestopis Stanislava Havlíčka Hlas větru.

Román Jáchyma Topola Citlivý člověk se stal předlohou
filmu, který se právě teď natáčí v režii debutujícího Tomáše
Kleina. „Citlivý člověk je drama o komplikovaném vztahu syna a otce odehrávající se v žánru road movie. Je to
bláznivá pouť, která se snaží postihnout vytěsnění smrti
z našich životů a současně je podobenstvím o zasvěcení
chlapce do dospělosti,“ vysvětluje režisér. V hlavních rolích se představí David
Prachař, Jaroslav Cuchra a Tatiana Dyková. Do kin by měl snímek přijít příští rok.

Na půdě Masarykovy univerzity v Brně dojde 11. května v 15 hodin ke slavnostnímu křtu publikace Miky Waltariho Válka
o pravdu: Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Ačkoli publikace
vyšla v originále už v roce 1941, nyní se situací na Ukrajině opět
rezonuje. Kniha bude v místě křtu k prodeji.

Skutečné zločiny a fakt, že jejich pachatelé jsou po letech beztrestní, inspirovaly
nový film Promlčeno s Karlem Rodenem v hlavní roli a také publikaci NE/PROMLČENO, která tyto zločiny mapuje. Kniha vychází v nakladatelství Cosmopolis,
ve spolupráci se spolkem Nepromlčíme,
který si za svůj cíl zvolil otevření společenské diskuse nad tématem promlčení
trestných činů. Iniciativa vznikla na popud
pozůstalých a obětí z kauz promlčených
trestných činů, konkrétně vražd.

Módní bloggerka Remy rozkrývá tajemství zděděného domu na Riviéře, která
sahají až do nacisty okupované Paříže.
Začíná se odvíjet příběh o válce, vášni
a umění napříč generacemi.

OD
AUTORKY
BESTSELLERŮ

kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Lisou Reganovou

CHTĚLA BYCH BÝT JAKO MOJE HRDINKY
Lisa Reganová si celosvětovou pozornost získala již prvním dílem z detektivní
série s vyšetřovatelkou Josie Quinnovou s názvem Mizející dívky. V něm se její
hlavní hrdinka musela vypořádat se sériovým vrahem a únoscem, který v okolí
řádil celá léta. Poté Josii a její tým čekal případ Dívky beze jména, poté musela
Josie vyřešit své démony z minulosti v knize Matčin hrob a nyní jí Lisa Reganová
připravila další náročnou výzvu v podobě Nečekaného přiznání.
Kdy jste si poprvé uvědomila, že má slovo velkou
moc?
Pravděpodobně to bylo někdy ve čtvrté nebo v páté
třídě, když jsme měli ve škole napsat soutěžní esej.
Cena za první místo byla nějaká finanční odměna
a esej měla být navíc publikována v místních novinách. Do soutěže jsem se přihlásila a moje esej zvítězila. Ten pocit, že to, co jsem napsala, je nejlepší a že
si mě budou lidi pamatovat pro to, co jsem vytvořila,
nikdy nezapomenu.
Jakou nejlepší radu nebo slova podpory a ujištění
o psaní jste dostala?
Největší a nejlepší podporu dostávám od svých čtenářů, kteří jsou bohužel v nezáviděníhodné situaci.
Když se mi ozve někdo, kdo prochází těžkou nemocí
nebo rozchodem a rozvodem nebo třeba řeší nějakou obtížnou životní situaci, s tím, že mu moje knihy
pomohly na pár hodin zapomenout na jeho starosti,
je to pro mě ten největší kompliment. A navíc mě to
povzbuzuje k pokračování i ke zlepšování se.
Jak moc promítáte sama sebe do svých postav?
S Josie Quinnovou mám kupříkladu společné to, že
si obě dvě připravujeme kávu úplně stejně. Ale teď
vážně: Se svými postavami toho moc společného nemám. Tíhnu k tomu psát postavy, především ty kladné, jako lidi, kterými bych chtěla být. Přeju si, abych
byla tak statečná, silná, pragmatická a racionální,
jako jsou moje ženské hrdinky.
Vaše hlavní ženská hrdinka je detektivka Josie Quinnová. Jak jste její charakter vytvořila, jak se vyvíjí knihu od knihy
a jaké jsou její vlastnosti?
S každým dalším případem se vyvíjí
také Josiin osobní život. Josie dospívá,
stává se méně drzou a impulsivní a více
o věcech přemýšlí. Během řešení případů se snaží čím dál víc brát v úvahu
i jiné úhly pohledu, protože jí to pomáhá proniknout
do vyšetřování hlouběji. Asi je vyrovnanější, než byla
v prvním případu Mizejících dívek. Také se víc učí
ovládat své emoce. Ale přes to všechno někdy svým
démonům propadne a dělá chyby jako každý skutečný člověk.
Jak se vůbec rodí námět na vaši novou knihu? A jaké
přípravné práce a průzkumy děláte?
Jsem takový ten „co by kdyby“ typ spisovatele. Začínám otázkou a odtud vycházím. A co se týče prů-

zkumů, mám velkou výhodu: Jeden z přátel, s nimiž
jsem chodila do školy, pracuje nyní u policie. Je hrozně ochotný, i když ho otravuji s tisíci a tisíci dotazy,
jak to chodí u policie doopravdy.
Co máte na procesu psaní a tvoření nejraději?
Dřív jsem měla nejradši ten první koncept, kde se
ještě daly dělat chyby a postupně jsem ho očišťovala
a vylepšovala. Po těch knihách, co už mám za sebou,
mám nyní ráda tu fázi, kdy máme za sebou několik
„koleček“ s mým redaktorem, už jsme vybrousili, co
jsme mohli, a celý příběh do sebe krásně zapadá.
Je opravdu vzrušující sledovat, jak se váš původní
nápad proměnil v příběh, o kterém si myslíte, že se
vašim čtenářům bude líbit. Je to skvělý pocit.
A co je naopak ta nejtěžší věc?
Nejhorší pro mě je, když se dostanu na místo, kde
se děj může rozejít po mnoha cestách. Jsem hrozně
váhavá a pořád přemýšlím, kam mám teď jít? Jaká
cesta je ta správná? A nedělám chybu, když děj vedu
tudy? Udělala jsem správné rozhodnutí? Co když jiné
rozuzlení bude lepší, jen to nyní nevidím? Tohle mi
způsobuje spoustu napětí a úzkosti. Ještě že existují
redaktoři, kteří autorovi poradí a pomůžou.
Která scéna ze všech vašich knih vám dala nejvíc zabrat?
Asi nejtěžší pasáž se objevuje v mé třetí knize s názvem Matčin hrob, kdy se vracíme do
Josiina dětství a mládí. V téhle konkrétní scéně je Josii asi devět let a potom,
co její otec zemřel, žije se svojí babičkou Lisette. Konečně se zdá, že unikla
ze spárů své nevyzpytatelné matky, její
život začíná mít nějaký řád a zažívá i radosti a pocity štěstí. A pak se její matka
rozhodne, že ji chce zpět… Psát tohle
pro mě bylo skoro až bolestné. Vlastně
jsem jí musela sebrat naději na šťastné
a pohodové dětství. Nevím, proč mě zrovna takhle
část tak zasáhla, protože Josie musela prožít daleko
horší věci. Asi ta její ztráta naděje a dětské nevinnosti.
Co je takový váš spisovatelský kryptonit?
Sociální sítě! Dokážu na nich prokrastinovat hodiny.
Je to hrůza.
A jakou radu byste dala začínajícím spisovatelům?
Pište, pište, pište. Všechno to ze sebe vypište. Ze začátku se nestarejte o to, jestli to dává smysl, nebo ne.
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Později to opravíte, ale kde nic není, tam se nedá nic
opravovat. Někdy ani v průběhu psaní nevíte, kam
vás samotný příběh zavede, takže pište. A taky hodně
čtěte a inspirujte se.
Trochu odlehčeněji: Co veselého se vám jako autorce
stalo?
Když jsem pracovala v právnické kanceláři, nastoupila k nám nová kolegyně. Když zjistila, jak se jmenuji, zeptala se mě: „Víte, že jedna z mých oblíbených
spisovatelek se jmenuje Lisa Reganová?“ Já na to:
„Opravdu? A co napsala?“ A ona vyjmenovala moje
knihy. Tak jí říkám, že ta Lisa Reganová jsem já. Nemohla tomu uvěřit. Pátravě se na mě podívala a řekla: „A proč proboha pracuješ tady?“
V češtině právě vychází čtvrtý případ Josie Quinnové.
Můžete nám ho představit?
Ve čtvrtém případu Josie Quinnové řeším otázku, jak
dobře známe lidi okolo sebe. A jestli bychom svým
přátelům věřili a stáli bychom za nimi, i kdyby vše
naznačovalo, že zabili?
U domu Gretchen Palmerové, jedné z nejbližších kolegyň detektivky Josie Quinnové, je nalezen
zastřelený mladík. Gretchen místo vysvětlení zmizí,
a když se po pár dnech objeví, nechá se zatknout
za smrt mladíka. Když Josie sleduje, jak její kamarádku odvádějí v poutech, ani na vteřinu nemůže
uvěřit, že Gretchen toho ubohého chlapce zabila.
Nezáleží na tom, jestli se přiznala, nebo ne, byl
v tom zapleten někdo jiný. A Josie chce zjistit, kdo
to je. Nejenže jí to neulehčuje sama Gretchen, ale
tentokrát to vypadá, že je Josie sama, kdo věří v její
nevinu. A do toho se v Dentonu stane další zločin,
dvojnásobná vražda mladého manželského páru.
Josie musí pátrat hodně hluboko, i v Gretchenině
tajemné minulosti, ale nitky se nakonec přece jen
začnou rozplétat…
NAKLADATELSTVÍ GRADA

LÉTO V TOSKÁNSKU

Slunce, láska a tiramisu
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Najděte místo,
Najdě
Najdete
Najde
kde se plní sny!
Carli pracuje v kavárně a splácí dluhy za studium,
které nedokončila. Jednoho dne se na ni usměje štěstí
v podobě nečekaného dědictví. Co si má ale počít se
starou hračkářskou dílnou ve Florencii? Vydejte se
s Carli hledat štěstí a třeba najdete místo, kde se plní sny!

také
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ě
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č
Pře hozí k
c
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Kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Markétou Vítkovou

ANAG DVOU TVÁŘÍ
Pokud jste účetní, personalista nebo právník či student, baví vás zimní tvář nakladatelství ANAG. Pokud se zaobíráte méně
hmatatelnými věcmi, baví vás tu spíš léto. Do dubna zde vládne materiálno, od dubna duchovno. Celý rok tu tedy obsáhne
kompletní lidský život a jeho potřeby. Být jednatelkou takového domu musí být báječná práce. Co na to říká Markéta Vítková?
Znám vaši knižní produkci „od dubna“,
ta materiální „do dubna“ mě trochu míjí.
Co je na ní tak zajímavé, že jste v této oblasti tolik úspěšní?
I mě ta materiální produkce trochu míjí,
a to i přesto, že jsem studovala ekonomickou matematiku a business. Čím to, že je
tahle produkce tak úspěšná? Nejde asi
o otázku zajímavosti, ale o to dát lidem,
co chtějí a co potřebují, ideálně v ten
správný čas. Společnost ANAG vznikla těsně po revoluci, když se v naší zemi měnily zákony a lidé v podnicích
a vznikajících firmách potřebovali vědět, co a jak mají
dělat správně. A moji rodiče jim v tom pomáhali.

drake. A jste v tom velmi rychlí. Od originálu k českému vydání je to vždy krátká
doba. Jak a kde vyhledáváte tyto autory?
Kolikrát se nám podaří vydat knihu třeba i jen se čtrnáctidenním zpožděním
oproti zahraničnímu originálu. Jindy
jsou to ale třeba až dva roky. Záleží na
tom, o jaký titul se jedná a kdy a za jakým účelem na něm začneme pracovat.
Nejde vždy o knižní novinky, ale často
o poklady, které dosud čekaly na české vydání. A autory vyhledáváme většinou sami dle vlastních preferencí
či na doporučení. Zároveň se ale stává, že nás zaujme
nabídka od konkrétní agentury, které rádi využijeme.

Proč jste rozšířili svoje pole působnosti i na semináře?
Semináře byly první. Po revoluci tady nebyly knihy
s výklady nových zákonů, školení bylo rychlejší a pružnější. Knihy se přidaly až následně.

Jaký je váš největší vydavatelský úlovek v nadcházejícím edičním plánu?
Já sama se velice těším na Bylinkovou revoluci od
Kathi Langelierové, kterou chystáme na přelom května
a června. Kathi je nadšená tvůrkyně ozdravných bylinkových preparátů a v její knize nám na ně poskytne své
receptury. Na podzim pak chystáme obnovené vydání

Vydáváte autory, kteří jsou skutečnými vizionáři dnešní doby – Pertová, Dispenza, Lipton, Goswami, Shel-

dle mého názoru stále více a silněji aktuálního Zásaditého doktora od Marie Lohmannové. Kdo jste zasvěcen
do záležitosti kyselin a zásad, tak jistě víte proč. A náš
redaktorský tým s nadšením očekává vydání knihy Průlom imunotypů, která je zatím malým překvapením.
Když přišel internet, tak všichni lámali hůl nad knihami. Ale stále jich u nás vychází spousta. Proč jsme
pořád lační po čtení?
Kdo ví. Proto, že nám nestačí „tady a teď“? Sama jsem
se na určité období svého života knih a čtení vzdala, ale
po nějakém čase jsem se k němu zase vrátila. Podle mě
to tak je i s tou „elektronifikací“ knih. Spoustu nám toho
může dát, ale něco nám nenahradí. Mně jsou klasické
knihy bližší svým provedením i živlem dřeva, který nesou. Nejbližší jsou mi knihy naučné, a i když by mi leckterý internetový vyhledávač zajisté nabídl rychlé řešení
„ve vteřině“, v knize se propojím lépe s autorem, můžu si
ji vzít tam, kde svítí sluníčko, a bez starosti se k ní kdykoli
vrátit. Nehledě na to, že čím dál citlivěji a silněji na svém
těle vnímám, co mi společnost „elektrohraček“ přináší.
Takže kniha je kniha.
JARMILA SKOPALOVÁ

Filozofické nakladatelství
pro děti Pink Box
představuje novou edici Monáda

pinkbox.org

knižní tipy

NEREZ

HRY TOMA STOPPARDA PODRUHÉ

Marek Epstein je úspěšným filmovým scenáristou, jehož
jméno je spojeno se snímky Šarlatán, Václav, Ve stínu, Klec
nebo Anděl páně 2. Čas od času dá filmu vale a sedne k psaní
knížek nebo do nich možná vepíše to, co se na plátno nevešlo
a zaslouží si spatřit alespoň světlo knižního světa. Každopádně je to už počtvrté, co vstupuje do spisovatelské vody (novela Ohybač křížů – 2007, povídky Ocucanej konec – 2014,
román Dravec – 2018). Novinka se jmenuje Nerez (vydává
Euromedia v edici Listen), a přestože obálka je tmavší a na
první pohled vás asi nepraští do očí, rozhodně stojí za to se po ní v regálu podívat.
Jde o soubor sedmi povídek, které se dějově ani postavami neprotínají. Jednou je hrdinkou žena, která chce pomstít svou dceru, a proto si udělá zbrojní pas,
jindy je to muž snažící se zdolat horu i sám sebe nebo chlapík svádějící nerovný
boj s kunou, která ovládla jeho dům i život. Jsou to zdánlivě obyčejné příběhy obyčejných lidí v obyčejných dnech, které se ale v šikovných rukách Marka Epsteina
stávají neobyčejnými. Jediným spojujícím prvkem (možná jich je víc, ale na „první
dobrou“ jsem je neobjevila), jsou auta. Dokreslují děj, hrají svou roli, jednou větší,
jindy jen okrajovou, ale prostě tam jsou.
Při čtení jednotlivých povídek vám rychle dojde, proč jsou scénáře z pera
Marka Epsteina tak úspěšné. Umí totiž příběh rychle rozvinout a vtáhnout vás do
něj. Nepotřebuje rozlehlost románu, stačí mu pár stránek a už vás má, už s jeho
hrdiny dýcháte, žijete. Nepoužívá vyhrocené scény ani přehnané emoce, nepláčete, nezuříte, neklepete se strachy, jste někde uprostřed toho všeho, a přesto
nemůžete přestat číst, jako kdyby to byla ta nejnapínavější severská detektivka.
A přece jen jsem našla ještě jeden spojující prvek všech příběhů. Všechny končí
nejednoznačně a nechávají prostor pro čtenářovu fantazii, co se asi s hrdiny dělo dál,
když spisovatel odložil své pero...
JANA MARXTOVÁ

Před dvaceti lety vydal Institut umění – Divadelní ústav výbor z her slavného britského dramatika a scenáristy českého
původu Toma Stopparda (narodil se roku 1937 ve Zlíně
jako Tomáš Straussler). Svazek Hry (2002) obsahuje autorovy známé a úspěšné tituly Rosenkrantz a Guildenstern
jsou mrtvi (1967), Pravý inspektor Hound (1968), Travestie (1974), Doggův Hamlet, Krhútův Makbeth (1979), To
pravé (1981) a Arkádie (1993). Nositel Oscara za scénář
k filmu Zamilovaný Shakespeare (1998), který napsal
s Markem Normanem, je dnes považován za jednoho z největších dramatiků druhé
poloviny 20. století. A jako takový – a protože je nám blízký českým původem i tím,
jak v 70. a 80. letech podporoval české disidenty – si zaslouží podrobnější zmapování své tvorby. Proto se Divadelní ústav rozhodl, že první výbor doplní o další
dva svazky, které dohromady zahrnou všechny Stoppardovy původní hry psané
pro divadlo. Svazek Hry II nyní vyšel a obsahuje tituly napsané a uvedené do roku
1989: Volný jako pták (1968), Podle Magritta (1970), Skokani (1972), Špinavé
prádlo a Nová země (1976), EGHDF (1977), Noc a den (1978), Dvojitý agent
(1988) a Umělec sestupující ze schodů (1988). Třetí svazek, plánovaný na příští
rok, přinese díla vzniklá po roce 1990. Svět Stoppardových her je nesmírně bohatý
a zahrnuje mnoho témat, přičemž i ty nejsložitější podává autor hravě a nápaditě
(a to jak po jazykové, tak dramatické stránce) a se spoustou humoru, nejen toho
suchého britského, ale nepochybně i se stopou českého, s ironií i vážností, jak je potřeba. Dotýká se světa uměleckého i běžného. Zkrátka, Stopparda se vyplatí vidět
na jevišti, ale i číst. Na překladu výboru Hry II se podíleli Zbyněk Černík, Šimon Dominik, Zuzana Josková, Anežka Kuzmičová, Lukáš Novák, Lenka Pavlovská, Lucie
Šmídová, Ondřej Vimr, Jitka Sloupová a Ester Žantovská.
MILAN VALDEN

NAKLADATELSTVÍ TRITON

NIKOLA TESLA A VÁLKA
GÉNIUS, ČÁSTICOVÁ ZBRAŇ A MOCENSKÝ BOJ

DOBRODRUŽSTVÍ
ŠVÝCARSKÉHO ROBINSONA
Podle Johanna Davida Wysse
napsal a nakreslil Jan Hora
Na konci 18. století napsal protestanský kněz Johann David Wyss pro své děti
knihu Švýcarský Robinson. K prvnímu vydání došlo až čtrnáct let po dokončení
díla, čtenáři si ho ale rychle oblíbili a v průběhu následujících dvou staletí
se kniha objevila na pultech knihkupců mnohokrát. Současné převyprávění,
které držíte v ruce, je oproštěné od dobově zdlouhavých popisů a dialogů,
děj se zrychlil a tím se kniha přiblížila moderní dobrodružné literatuře.
Revidovány byly také některé faktografické
nesrovnalosti. Co však zůstalo, jsou lidské hodnoty, platné tehdy stejně jako dnes. Stáváme
se svědky láskyplných rodinných vztahů, vzájemného pochopení, rozvahy a statečnosti
hrdinů. Dospívající chlapci a jejich rodiče čelí
nebezpečí v divoké přírodě a nejisté budoucnosti na opuštěném ostrově a jejich charaktery prověří například i bohatý nález zlata.
Konstantou jejich příběhu zůstávají soudržnost
v křesťanské rodině, podpora a respekt k sobě
navzájem – hodnoty, které čtenáři stále hledají.
136 str., váz., 299 Kč

Marc Seifer, přeložil Václav Petr
Když Marc Seifer psal v roce 1996
knihu Nikola Tesla: vizionář – gé
nius – čaroděj (Triton, 2007), snažil
se odhalit fakta o Teslově roli
ve vývoji četných vynálezů (zejména vynálezu indukčního motoru,
vícefázového systému střídavého
proudu, dálkového ovládání, robotiky a bezdrátové komunikace). V této knize se autor zabývá
Teslovým životem během obou
světových válek. Velkou výhodou
bylo, že FBI a CIA nedávno odtajnily archívy s Teslovými složkami,
takže Seifer mohl porovnat pasáže s redakčními úpravami i bez nich.
Na základě nových informací mohl podstatně rozšířit znalosti o roli,
kterou vynálezce sehrál během obou světových válek, a dozvědět se
i to, s jakými světovými vůdci se stýkal. Podstatnou část knihy pak
věnuje novým zjištěním o funkci tajemné Teslovy částicové zbraně
(„paprsku smrti“) a v závěru čtenáře seznamuje s Teslovou dynamickou teorií gravitace, úzce spojenou s představou éteru a s ostrou
kritikou Einsteinovy teorie relativity.
424 str., váz., 599 Kč

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025, e-mail: obchod@triton-books.cz, www.tridistri.cz

NOVINKY Z NAKLA
DAVID DIOP
V NOCI JE KAŽDÁ KREV ČERNÁ

ELSA MORANTE
ARTURŮV OSTROV

Když Alfovi zemře v náručí
nejlepší kamarád z dětství,
započne vůči nepřátelům
osobní pomstu. Román
o vřavách první světové války, zákopech senegalských
vojáků a jedné zešílené mysli, který získal významná
mezinárodní ocenění.

Arturův ostrov, čtenáři
i kritikou považovaný za nejkrásnější autorčin román, je
lyrický příběh o dětství a dospívání odehrávající se na
ostrově Procida v Neapolském zálivu. Elsu Morante
obdivuje i dnešní auau
torka bestsellerů Elena
Ferrante.
EVAN WINTER
HNĚV DRAKŮ

BEN AARONOVITCH
HISTORKY Z ROZMARU

Román je úvodním svazkem
krvavé, originální a strhující
fantasy série, kterou mnozí
označují za „nejlepší fanfan
tasy posledních let“. Vypráví
o světě zmítaném věčnou
válkou a o mladíkovi, který
se stane jedinou nadějí svésvé
ho lidu na přežití.

Další výprava do světa Řek
Londýna, tentokrát ve sbírce
povídek! Ben Aaronovitch
v nich rozvíjí dílčí nápady,
popisuje dosud opomíjené
osudy, vypráví anekdoty,
které doplňují mozaiku jedné
z nejpodmanivějších sérií
současnosti.

VILMA KADLEČKOVÁ
MYCELIUM VII. ZAKÁZANÉ SMĚRY

PAULO COELHO
ALEF

Staroslavná Tlix, planeta
argenitu a Akkütlixe nadále
zůstává skrytá za obzorem.
Blíží se konec starých pořádků na zemi a v rukou hlavního hrdiny se sbíhají nitky
staletých plánů. Už brzy
bude jasné, kdo vystoupá na
vrchol pomyslné pyramidy.

V překvapivě upřímném osobním
příběhu odhaluje Paulo Coelho
velkou krizi víry, kterou procházel,
když hledal cestu k obrození a duchovnímu růstu. Autor se v knize
Alef vrací k motivu pouti a tentokrát se vydává na pouť třemi světadíly.

MANEL LOUREIRO
APOKALYPSA Z:
HNĚV SPRAVEDLIVÝCH

MARY CHAMBERLAINOVÁ
V UTAJENÍ

Nadešel konec civilizace.
Pryč jsou internet, televize
i mobilní telefony. Zůstalo
jen málo z toho, co by člověku připomínalo, že je stále
lidským tvorem. Nastala
apokalypsa a v nitru Evropy
se něco skrývá… Zbývá už
jen jediný cíl: PŘEŽÍT.

Nový román autorky Švadleny z Dachau je příběh
lásky a zrady, hanby i přežití,
který vrhá světlo na zapomenuté stíny války na okupovaném Jersey. Přesvědčivý a dojemný román je
připomínkou, že se válečné
hrůzy neodehrávají jen na
bitevním poli.

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V PŘÁTELSKÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

ADATELSTVÍ ARGO
MUMINEK. OMNIBUS I
TOVE JANSSONOVÁ

LUCAS HARARI
PŘITAŽLIVOST

Sebrané muminí spisy patří
k povinné výbavě každékaždé
ho komiksového fanouška.
V prvním díle vás čeká
opravdická nálož muminích
stripů, které autorka kreslila
na zakázku přímo pro britský
trh a vycházely v novinách
mezi lety 1954 – 1975.

Komiksový debut francouzského výtvarníka je poutavý, noirový grafický román
o odhalování mocných tajemství světa přírody. Hlavní
hrdina objevuje záhadné
síly hory a jejích pramenů
a pokouší se odhalit pravdu,
která se za nimi skrývá.

ROBERT E. HOWARD
CONAN Z CIMMERIE IV.

DRAVEC
DAVE MCKEAN

Francouzské komiksové
adaptace povídek R. E.
Howarda s barbarem Conanem v hlavní roli jsou
skutečným hitem u fanoušků heroické fantasy
jak ve Francii, tak u nás. Ve
čtvrtém svazku najdete povídky Darebáci v domě, Bůh
v míse a Plíživý stín.

Komiksový román od výtvarníka a spisovatele Dava McKeana připomíná ohňostroj
vizuální imaginace. Dravec
přeskakuje mezi dvěma světy a dvěma podivnými osudy
Oba existují kdesi v šeru
mezi pravdou a lží, životem
a smrtí, realitou a fantazií.

JEREMY CLARKSON
JEREMYHO FARMA NEJEN ZVÍŘAT

CHARLES SEIFE
SKUTEČNÝ HAWKING

Vítejte na Clarksonově
farmě! Už když se Jeremy
proháněl po světě v drahých
autech při natáčení pořadu
Top Gear, toužil jezdit traktrak
torem a vyorávat své vlastní
brambory. O svém dobrodružství na farmě napsal
sérii vtipných novinových
sloupků.

Skutečný Hawking je konkon
troverzní odhalení i vynikající
biografie současně. Odkrývá
skutečnou osobu skrytou
pod nánosem výmyslů. Je to
příběh muže, jehož genialitě
ve vědě se plně vyrovnala
jeho schopnost budovat
mýtus o sobě samém.

MATT RIDLEY
JAK FUNGUJÍ INOVACE

ANDRI SNAER MAGNASON
O ČASU A VODĚ

Nová kniha známého britského zoologa a popularizátora vědy navazuje na bestsellery Racionální optimista
a Evoluce všeho, v nichž líčí
cestu lidstva od doby kamenné k současné prosperitě. Základním faktorem na
této cestě jsou inovace…

Autor v knize zkombinoval
prastaré mýty, vlastní rodinnou historii a vědecká
fakta do přesvědčivého,
znepokojivého obrazu: náš
svět, tak jak ho známe, mizí.
Chceme-li lidstvu zajistit budoucnost, každý z nás musí
proměnit slova v činy.

ČTĚTE NÁŠ INTERAKTIVNÍ MAGAZÍN O VEŠKERÉM DĚNÍ Z ARGA

#mojeargo

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Druel, Jean
Na Boží cestu

Překl. Bodnárová, Kateřina, Praha:
Portál, 2022, 136 s., brož. 249 Kč
Autor, dominikánský kněz žijící
v Káhiře, napsal knihu pro ty, kdo
přemýšlejí o životě, víře, lásce i zlu,
ale nemají na to moc času.
ISBN 978-80-262-1876-0

František, papež;
Ivereigh, Austen
Nebojme se snít. Cesta za lepší
budoucností v pocovidovém
světě

Překl. Gračka, Jiří, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2022, 1. vyd.,
160 s., brož. 249 Kč
„Náš svět potřebuje vizi,“ řekl Františkovi jeden diplomat.„Tady je…,“
řekl papež a dal mu svou knížku
Nebojme se snít – bratrské povzbuzení k převzetí odpovědnosti za
naše sousedy, společnost i život na
naší planetě.
ISBN 978-80-7566-245-3

Jančařík, Zdeněk
Žena ať v církvi promluví

Praha: Portál, 2022, 200 s., brož.
299 Kč
Přestože se během pontifikátu
papeže Františka mluví častěji
o větší roli žen v církvi a ženy se
dostávají dokonce do řídicích rolí
v některých vatikánských nebo
jiných církevních úřadech, stále
existují tabu.
ISBN 978-80-262-1874-6

Martini, Carlo Maria
Odvaha milovat

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 168 s., brož. 249 Kč
Úvahy známé osobnosti katolické
církve o víře a zrání na křesťanské
duchovní cestě. Křesťanská víra není
něco předem daného či triviálního. Je
to cesta naslouchání Bohu a zároveň
vědomé rozhodnutí.
ISBN 978-80-7566-239-2

Scarano, Angelo
Modlitba s Biblí v ruce

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 2. vyd., 98 s., brož. 149 Kč
„Čteš-li Písmo, a nerosteš v lásce,
nepochopil jsi nic“ (sv. Augustin).
Autor nabízí osvědčené způsoby, jak
přistupovat k četbě Božího slova, jak
se s ním modlit a nechat ho promlouvat do svého života.
ISBN 978-80-7566-266-8

ekonomika
DAN Ě
Ondřej, Lichnovský; Tomáš,
Kajnar; Jitka, Kajnarová a kol.
Průvodce daňovým řízením se
vzory podání

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd.,
288 s., 590 Kč
Publikace je praktickým průvodcem
čtenáře, který se dostává do styku
se správcem daně. Kniha nabízí
maximální přehlednost a srozumitelnost. Úvodní kapitoly se věnují
základům daňového řádu a daňového řízení.
ISBN 978-80-7400-861-0
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E KO N OM I E
Brabec, Martin; Hrubec, Marek;
Minářová, Markéta
Basic Income in the World

Praha: Epocha, 2022, 1. vyd., 136 s.,
brož. 149 Kč
This book offers an introduction to
the important idea and practice of
unconditional basic income, which
is becoming a topic increasingly dis
cussed not only among researchers
but also among citizens and the politicians who represent them.
ISBN 978-80-278-0063-6

M ANAG E M E NT
Chadt, Karel
Psychologie řízení a vedení
v hotelnictví

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
188 s., brož. 354 Kč
Monografie „Psychologie řízení a vedení v hotelnictví“ se zabývá psychologickými aspekty vedení a řízení lidí.
ISBN 978-80-7676-210-7

Jankelová, Naděžda
Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte
štvrtej priemyselnej revolúcie
a adaptačné procesy podnikov
na Slovensku II.

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2022, 1. vyd., 175 Kč
Predkladaný zborník vedeckých statí
je zhrnutím výstupov z riešenia II.
etapy projektu VEGA č. 1/0017/20.
ISBN 978-80-7556-109-1

Slepecký, Jaroslav a kol.
Aktuální otázky bezpečnostního
managementu v kontextu probíhající pandemie COVID−19

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2022, 1. vyd., 275 Kč
Publikace Aktuální otázky bezpečnostního managementu v kontextu
probíhající pandemie COVID−19 je
zaměřená na aktuální témata současné doby, která bezprostředně souvisí
s problematikou bezpečnostního
managementu.
ISBN 978-80-7556-106-0

M AR K E TI NG
Mičík, Michal
Marketingový výzkum

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 110 s., brož. 160 Kč
Ve skriptech se čtenář seznámí
se základními principy a postupy
marketingového výzkumu. V rámci
15 kapitol je ve skriptech vysvětlen
proces marketingového výzkumu od
definování problému až po závěrečnou zprávu.
ISBN 978-80-261-1080-4

PERSONALISTIKA
Pichrt, Jan; Morávek, Jakub
Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
154 s., 325 Kč
Publikace po roce navazuje na
knihu Whistleblowing – minulost,
přítomnost, budoucnost. Obsahuje
především příspěvky přednesené na
konferenci Whistleblowing a (nejen)
transpoziční legislativa.
ISBN 978-80-7676-260-2
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společenské
vědy; osvěta
ESOTE R I K A
Osho
Hořčičné semínko

Překl. Krhutová, Daiana, Olomouc:
Nakladatelství Fontána, 2022, 600 s.,
brož. 598 Kč
Ježíš dosáhl vrcholu, nejvyšší možné
syntézy, a vyřkl jednu z největších
pravd: Bůh je uvnitř i vně. Můžete se
modlit, můžete meditovat. Můžete zpívat v extázi nad vnějškem, můžete mlčet v extázi nad nitrem. Bůh je všude.
ISBN 978-80-7651-072-2

FI LOZO FI E

Kniha nabízí neotřelý a zneklidňující pohled na zemi v područí charismatického vůdce. Autor sleduje
vývoj fašismu od samých počátků
až po jeho dopad na současnost
a zkoumá, proč se toto hnutí těšilo
takové podpoře většiny obyvatel
Itálie.
ISBN 978-80-200-3287-4

Fukala, Radek
Války lva severu. Vítězství a prohry krále Gustava II. Adolfa

Praha: Epocha, 2022, 464 s., váz.
Švédský král Gustav II. Adolf, příslušník dynastie Vasa, smělý vojevůdce
a jedinečný politik, se už ve své době
těšil přízvisku Lev severu.
ISBN 978-80-278-0049-0

Praha: Universum, 2022, 208 s., váz.
399 Kč
Historie sice má svou paměť, zná
však i osudy úplného zapomnění.
ISBN 978-80-242-7765-3

Pernes, Jiří a kol.
Velké dějiny zemí Koruny české
– po roce 1945 I. XVII

Praha: Paseka, 2022, 848 s., váz.
890 Kč
Tak hladký průběh převratu v roce
1948 nečekali ani komunisté. Prezident Beneš se nakonec veškerému
nátlaku podvolil a většina zákonodárců, včetně členů demokratických
stran, nové pořádky posvětila.
ISBN 978-80-7637-214-6

Rychlík, Jan
Rozdělení Československa
1989−1992

Koblížek, Tomáš; Koťátko, Petr
Lessons from Kafka

Jablonné v Podještědí na starých
pohlednicích. Deutsch−Gabel in
alten Ansichtskarten
Praha: Baronet, 2022, 276 s.
Město Jablonné v Podještědí ležící
v Libereckém kraji patří k historicky
nejstarším městům českého severu,
jehož vznik úzce souvisí s kolonizačním procesem první poloviny
13. století.
ISBN 978-80-88121-70-1

Praha: Vyšehrad, 2022, 512 s., váz.
649 Kč
Zatímco Češi považovali společný
stát za de facto stát český, za naplnění představy o české nezávislosti,
pro Slováky byl od samého počátku
jen jednou z etap na cestě k dosažení
samostatnosti.
ISBN 978-80-7601-601-9

H ISTO R I E

Kaplan, Karel
Mám, co jsem si zasloužil

Skřivan, Aleš
Císařská politika

Praha: Filosofia, 2022, 362 s., 249 Kč
Kniha konfrontuje úvahy o díle Franze Kafky od třinácti autorek a autorů
z šesti zemí a tří kontinentů. Kafkovo
dílo je zde zkoumáno z perspektivy
různých filozofických oborů: ontologie, epistemologie, filozofie jazyka,
etiky, politické filozofie.
ISBN 978-80-7007-722-1

Alt, Matt
Geniální (s)myšlenky

Překl. Nohavicová, Veronika, Brno: Zoner Press, 2022, 336 s., brož. 450 Kč
Dosud nevypovězený příběh o tom,
jak se Japonsko stalo kulturní supervelmocí díky fantastickým vynálezům, které uchvátily – a transformovaly – světovou představivost.
ISBN 978-80-7413-483-8

Buben, Milan
České velkopřevorství řádu
maltézských rytířů v dějinách

Praha: Libri, 2022, 182 s., váz.
Řád maltézských rytířů (Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana
v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě)
v Čechách působí od 12. století. Jeho
historie je tedy dlouhá a bohatá a Milan Buben ji v knize mapuje včetně
detailních informací o středověkých
sídlech řádu.
ISBN 978-80-7277-590-3

Bůžek, Václav; Pražáková, Kateřina; Král, Pavel
České stavovské povstání
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 222 s., brož. 239 Kč
Kniha představuje obsah politické
komunikace mezi českými zeměmi
a zahraničními mocenskými centry
stoupenců stavovského povstání
(1618–1620), jeho spíše neutrálních
pozorovatelů i odpůrců.
ISBN 978-80-7422-830-8

Deml, Jakub
V Sokole a v Tasově

Praha: Academia, 2022, 726 s., váz.
750 Kč
Šestý svazek představuje jeden z výkyvů jeho duchovního i politického
světa, totiž plody jeho angažmá v Sokole z let 1923–1925.
ISBN 978-80-200-3316-1

Duggan, Christopher
Fašistické hlasy

Praha: Academia, 2022, 472 s.,
flexovazba, 650 Kč
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Zlín: Kniha Zlín, 2022, 376 s., váz.
449 Kč
Kniha nazvaná podle posledních
slov Rudolfa Slánského před popravou detailně a poutavě pojednává
o politických motivech a způsobech
přípravy politických procesů v padesátých letech.
ISBN 978-80-7662-284-5

Kopičková, Božena
Eliška Přemyslovna

Praha: Vyšehrad, 2022, 200 s., váz.
369 Kč
Poslední Přemyslovna, matka císaře
Karla IV. a hrdá a samostatná žena –
tím vším byla česká královna Eliška.
ISBN 978-80-7601-612-5

Kunštátsko … hledání ztraceného času

Boskovice: Albert, 2022, 1. vyd.,
384 s., váz. 390 Kč
Rozsáhlá publikace encyklopedického charakteru. Kapitoly z historie
pánů z Kunštátu i informace o celkovém rázu Kunštátska.
ISBN 978-80-7326-325-6

Lavay, Martin
Djatlovova expedice: nová
odhalení

Praha: XYZ, 2022, 224 s., váz. 369 Kč
Nejnovější svědectví a informace
v záhadném případu, který fascinuje
celý svět. V případu Djatlovovy expedice došlo za poslední roky k řadě
nečekaných zvratů a odhalení.
ISBN 978-80-7683-067-7

Magocsi, Pavel Robert; Zylinskij,
Bohdan; Rychlík, Jan
Dějiny Ukrajiny

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 532 s., váz. 599 Kč
Kniha z oblíbené edice Dějiny států
přibližuje dějiny Ukrajiny od počátků
až do současnosti.
ISBN 978-80-7422-849-0

Novák, Antonín
Mistr třeboňského oltáře v zrcadle své doby

Praha: Epocha, 2022, 528 s., váz.
599 Kč
Císařská politika barvitým způsobem popisuje složité vazby mezi evropskými velmocemi a ukazuje, jak
Vilém II., František Josef I. a další
klíčoví politici a diplomaté ovlivňovali směřování zahraniční politiky
svých zemí.
ISBN 978-80-278-0059-9

Šimůnek, Michal V.
Science, Occupation, War:
1939–1945

Praha: Academia, 2022, 480 s., brož.
550 Kč
Kolektivní monografie v anglickém
jazyce „Science, Occupation, War:
1939–1945“ obsahuje příspěvky
věnované problematice nacistické
vědecké politiky a jejím dopadům
ve vybraných okupovaných zemích
střední a západní Evropy.
ISBN 978-80-200-3296-6

Vyhlídal, Milan
Vojenští zpravodajci proti
nacistické okupaci

Praha: Academia, 2022, 336 s., brož.
420 Kč
Odbojové skupiny stavěné na
bývalých příslušnících vojenského
zpravodajství tvořily v roce 1939 důležitou část rodící se protinacistické
rezistence.
ISBN 978-80-200-3274-4

Zdice v proměnách času

Praha: Baronet, 2022
Kniha porovnává proměny a vývoj
Zdic, představuje záběry stejných
míst v minulosti a současnosti, což je
mnohdy velmi zajímavé.
ISBN 978-80-88121-67-1

I N FO R M ATI K A
Castro, Elizabeth; Hyslop, Bruce
HTML5 a CSS3

Překl. Baše, Ondřej, Brno: Computer
Press, 2022, 440 s., brož. 590 Kč
Naučte se tvořit webové stránky od
úplných základů po profesionální ře-

bibliografie
šení díky světovému bestselleru z oblíbené edice názorných průvodců.
ISBN 978-80-251-5045-0

Wilson, Ed
PowerShell

Překl. Goner, Jakub, Brno: Computer
Press, 2022, 264 s., brož. 590 Kč
Zrychlete administraci systému Windows. Chcete zkrátit čas strávený nad
administrací systému Windows?
ISBN 978-80-251-5049-8

LO G O PE D I E
Šáchová, Irena
Naučte své děti říkat Ď, Ť, Ň

Praha: Edika, 2022, 88 s., brož. 219 Kč
Publikace Naučte své děti říkat Ď,
Ť, Ň je určena především rodičům,
ale i odborníkům z řad logopedů
a pedagogů.
ISBN 978-80-266-1731-0

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Emmerlingová, Stanislava
Když dětem nejde čtení 1

Praha: Portál, 2022, 80 s., brož.
179 Kč
Tyto pracovní listy jsou zábavnou
čítankou, určenou dětem, které
při běžné výuce čtení v první třídě
nezvládly plynulé čtení otevřených
slabik a slov z nich složených a které
čtou bez porozumění.
ISBN 978-80-262-1898-2

Emmerlingová, Stanislava
Když dětem nejde čtení 2

Praha: Portál, 2022, 80 s., brož. 179 Kč
Pracovní listy umožní učitelům i rodičům účinněji pomáhat dětem při
jejich problémech se čtením.
ISBN 978-80-262-1899-9

Emmerlingová, Stanislava
Když dětem nejde čtení 3

Praha: Portál, 2022, 84 s., brož.
179 Kč
Třetí díl pracovních listů, které
pomáhají dětem při problémech se
čtením, svým pojetím navazuje na
dva předcházející díly. Je to zábavná
čítanka, s níž může dítě pracovat
doma i ve škole.
ISBN 978-80-262-1900-2

Svobodová, Eva; Švejdová, Hana
Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 172 s., brož. 399 Kč
Publikace Prosociální činnosti
v předškolním vzdělávání hledá
cesty k tomu, jak pomoci dětem ke
schopnosti prosociálního jednání,
jak je učit být lidmi v plnohodnotném
slova smyslu.
ISBN 978-80-7496-468-8

PO LITI K A
Marková, Markéta
Hranice a hraničení. V českých
zemích ve středověku

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 200 s., váz.
Kniha se zabývá hranicí jako historickým a geografickým fenoménem
ve středověké střední Evropě. Hledá
odpověď na otázky, co je hranice,
proč a jak vznikla a jak se vyvíjelo její
chápání.
ISBN 978-80-7422-810-0

Nekola, Martin
České politické strany v poúnorovém exilu

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 238 s., brož.
Po únoru 1948 odešly z republiky
do exilu tisíce lidí, včetně bývalých
politiků, kteří se pokoušeli v zahraničí
obnovit struktury politických stran,
doma buď zakázaných, či přeměněných v neškodné satelity Komunistické strany Československa.
ISBN 978-80-7422-808-7

PR ÁVO
Balancování na hraně work−life
balance a transparentnosti

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 156 s., 310 Kč
Publikace reaguje na dvě relativně
nové evropské pracovněprávní
směrnice, které mají být do českého
právního řádu transponovány během
roku 2022.
ISBN 978-80-7676-278-7

Gřivna, Tomáš a kol.
Sbírka klauzurních prací
z trestního práva hmotného
a procesního

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 6
vyd., 412 s., brož. 475 Kč
Šesté vydání Sbírky klauzurních prací
z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního
stavu k 1. 1. 2022.
ISBN 978-80-7676-367-8

Hlavinová, Markéta;
Pilíková, Jaroslava; Kabeš, Viktor
Zákon o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu.
Komentář

Praha: C. H. Beck, 2022, 3. vyd.,
552 s., váz. 1590 Kč
Již třetí vydání komentáře k zákonu
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu reflektuje poslední velkou novelu z roku 2020, kterou byla
transponována 5. AML směrnice.
ISBN 978-80-7400-860-3

Hrůša, Lukáš
Odporovatelnost v insolvenčním
právu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
124 s., 215 Kč
Předkládaná publikace se zabývá
odporovatelností (slovy zákona
„neúčinností“) v insolvenčním právu.
Jedná se o jeden z klíčových institutů
dané právní oblasti, bez něhož by
insolvenční procesy byly značně omezené až nefunkční.
ISBN 978-80-7676-097-4

Hůrka, Petr; Morávek, Jakub;
Pichrt, Jan a kol.
Pracovní právo v bodech
s příklady

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 6
vyd., 216 s., 395 Kč
Šesté, aktualizované vydání publikace
Pracovní právo v bodech s příklady si
klade za cíl přispět svým praktickým
přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů.
ISBN 978-80-7552-637-3

Janovec a kol., Michal
Propedeutika finančního práva
IV. Právo finančního trhu

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 226 s., 316 Kč
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Jedná se o právní učebnici nejen pro
posluchače právnické fakulty MU, neboť se jedná o jedinou knihu zaměřenou čistě na problematiku finančního
trhu v ČR.
ISBN 978-80-280-0025-7

Jelínek, Kamil; Dědek, Vojtěch;
Šlesinger, Jan a kol.
Zákon o zadávání veřejných
zakázek. Praktický komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 772 s., váz. 1650 Kč
Praktický komentář zákona o zadávání
veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily.
ISBN 978-80-7676-120-9

Josková, Lucie;
Pravdová, Markéta;
Zachardová, Lenka
Likvidace obchodních společností

Praha: C. H. Beck, 2022, 2. vyd.,
264 s., brož. 550 Kč
Likvidace je proces, který zpravidla
nastupuje poté, co je společnost
zrušena. Jejím účelem je vypořádat
majetek a dluhy společnosti předtím,
než zanikne jako subjekt práva.
ISBN 978-80-7400-858-0

Kříha, Josef; Felcan, Miroslav;
Meteňko, Jozef
Problémové konotace odhalování, dokumentování, dokazování
a prevence kriminality či jiné
protispolečenské činnosti
(recentní diskurs II)

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2022, 1. vyd., 275 Kč
Předkládaná „kolektivní monografie“
formou extenzivně demonstrovaného holistického tematického diskursu
i nadále vykazuje trvalou ambici premisivně respektovat legitimní poukaz
k věcným konturám Evropské agendy
pro bezpečnost.
ISBN 978-80-7556-105-3

Listina v kontextu společenských
změn (K 30. výročí jejího přijetí)

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 300 s., 635 Kč
Přijetí Listiny základních práv a svobod v lednu roku 1991 bylo vnímáno
jako významný předěl v oblasti ochrany lidských práv a svobod i v posílení
autonomie jednotlivce vůči státu.
ISBN 978-80-7552-076-0

Ondřejek, Pavel
Judicial Law−Making and
Judicial Interpretation in Central
European Countries
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
228 s., 750 Kč
This book reflects on the changing
role of the judiciary in Central Eu
rope. From among the many problems associated with the position of
courts in contemporary states.
ISBN 978-80-7676-184-1

Pavelec, Jan
Zápisy práv do katastru nemovitostí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
2. vyd., 744 s., 1870 Kč
Publikace Zápisy práv do katastru
nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv
k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu.
ISBN 978-80-7598-028-1
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Petr, Michal; Zorková, Eva
Koncept soutěžitele v českém
a unijním právu

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd.,
208 s., brož. 390 Kč
Pojem soutěžitel je klíčovým pojmem
českého „veřejného“ soutěžního
práva, tedy regulace protisoutěžních
dohod, zneužívání dominantního postavení a kontroly koncentrací.
ISBN 978-80-7400-865-8

PŘ Í RUČK Y
Frieseová, Andrea; Jasperová,
Bettina M.
Trénink paměti

Překl. Dohnalová, Marcela, Praha:
Universum, 2022, 248 s., váz. 299 Kč
Praktická příručka k trénování paměti
ukazuje, jak si pomocí fyzické aktivity
a jednoduchých paměťových cvičení
udržovat mozek v dokonalé kondici.
ISBN 978-80-242-7909-1

PSYCH O LOG I E
LaBerge, Stephen
Lucidní snění

Překl. Petrželka, Mikoláš, Praha:
Portál, 2022, 304 s., brož. 499 Kč
Sny nás nemusejí jen bavit, děsit či
jako bezvládné bytosti vést do míst,
kde nad sebou nemáme kontrolu. Využít jejich hlubší potenciál pro osobní
růst, vyšší sebevědomí a snazší řešení
tvůrčích problémů nám pomůže
lucidní snění.
ISBN 978-80-262-1882-1

Radkovová, Iveta
Odlišný svět

Praha: Galén, 2022, 162 s., brož.
250 Kč
Kniha Odlišný svět se snaží ukázat
reálný život z pohledu osoby s autismem. Různé okolnosti zavedly autorku na různá místa, kde pobývali různí
lidé, kteří vyžadovali různý přístup.
ISBN 978-80-7492-597-9

Rohwetter, Angelika
Únava ze soucitu

Překl. Prešlová, Kateřina, Praha:
Portál, 2022, 168 s., brož. 349 Kč
Cítíte při práci s lidmi nudu a netrpělivost? Jste při terapii nesoustředění,
unavení, díváte se tajně na hodinky?
Máte pocit, že jste to samé už slyšeli
mockrát? Vaši pacienti se nelepší?
Máte radost, když klient zruší setkání?
ISBN 978-80-262-1891-3

Salzgeber, Jonas
Malá kniha stoicismu

Překl. Švomová, Alena, Brno: Jota,
2022, 384 s., váz. 398 Kč
Kde najít radost? Odkud získat sílu?
Jak čelit různým strachům? Jak se
vyrovnat se smrtí blízkého člověka?
A co si počít s depresivními myšlenkami, které se stále vracejí?
ISBN 978-80-7565-949-1

Scott, Kieran E.
Bod

Překl. Dubcová, Dominika, Praha:
Esence, 2022, 152 s., váz. 299 Kč
Úzkost, chmury a špatná nálada přepadají někdy každého z nás.
ISBN 978-80-242-7907-7

Ströhle, Andreas; Plag, Jens
Jen žádnou paniku

Překl. Breuerová, Alena, Brno: CPress, 2022, 272 s., brož. 369 Kč

Úzkostné poruchy se dají vyléčit! Miliony lidí na světě trpí nějakým typem
úzkostné poruchy a hledají odpovědi
na nejrůznější otázky.
ISBN 978-80-264-4093-2

Williamsová, Caroline
Pohyb!

Překl. Žemlík, Boleslav, Brno: Jota,
2022, 224 s., brož. 328 Kč
Jak využít přirozený lidský pohyb ke
zlepšení mozkové činnosti, nálady
a všech aspektů našeho života. Kniha
vás přesvědčí o tom, že k duševně
vyrovnanějšímu životu stačí opravdu
málo.
ISBN 978-80-7565-950-7

Woleská, Jana
Dobrá nebo špatná rozhodnutí

Praha: Pragma, 2022, 112 s., váz.
299 Kč
Co vlastně hledáme a proč se do některých situací dostáváme?
ISBN 978-80-242-8005-9

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Faber, Adele; Mazlish, Elaine
Sourozenci bez rivality

Překl. Vrůblová, Eva, Brno: CPress,
2022, 176 s., brož. 299 Kč
Jak spravedlivě vychovávat sourozence, jak zabránit jejich věčným
sporům, ale současně jak vychovat
samostatné a sebevědomé osobnosti.
ISBN 978-80-264-4111-3

LaBan, Elizabeth
Příručka pro babičku a dědečka

Překl. Pokorná, Miluše, Brno: CPress,
2022, 192 s., brož. 329 Kč
Aby se hlídání vnoučat stalo zábavou
pro všechny! Hlídání vnoučat může
být činnost hravá, poučná a zábavná
pro všechny! V této knize naleznete
inspiraci pro desítky aktivit prováděných společně s vnoučaty.
ISBN 978-80-264-4112-0

Řezáč, Karel
Potencialita dětí v náhradní
rodinné péči: od očekávání
k autonomii

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 378 s., brož. 190 Kč
Cílem práce je nalezení odpovědi na
hlavní výzkumnou otázku „Jaká očekávání mají dospívající děti v náhradní rodinné péči od sociálních pracovníků z hlediska svých potencialit?“.
ISBN 978-80-261-1073-6

Slussareff, Michaela
Hry, sítě, porno

Brno: Jan Melvil Publishing, 2022,
352 s., brož. 389 Kč
Rodičovství je těžké. Ale vy mu dáváte všechno a nezaváháte ani před
průzkumem divoké džungle digitálního světa. Proč? Abyste mohli své
děti s pomocí dat a faktů připravit na
rizika, s nimiž se budou setkávat.
ISBN 978-80-7555-156-6

SOCIO LOG I E
Jensen, Per
Zvířata nejsou bez citu

Překl. Fafejtová, Klára, Praha: Portál,
2022, 168 s., brož. 329 Kč
O chudobě se dobře diskutuje. Do
opravdy ji ale vidět nechceme. Měli
se víc snažit. Jsou líní. Bez zájmu

bibliografie
o vlastní rozvoj. Chybí jim vzdělání.
Tyto a spoustu podobných vět si
o sobě mohou vyslechnout nezaměstnaní a chudí lidé všech vyspělých
demokratických společností.
ISBN 978-80-262-1881-4

Mayrová, Anna
Bídníci

Překl. Schwarzová, Zuzana, Brno:
Host, 2022, 1. vyd., 223 s., brož.
349 Kč
O chudobě se dobře diskutuje. Doopravdy ji ale vidět nechceme. Měli se
víc snažit. Jsou líní. Bez zájmu o vlastní rozvoj. Chybí jim vzdělání. Tyto
a spoustu podobných vět si o sobě
mohou vyslechnout nezaměstnaní
a chudí lidé.
ISBN 978-80-275-1038-2

Palán, Aleš
Robinsoni a donkichoti

Praha: Prostor, 2022, 384 s., váz.
497 Kč
Neopakovatelné osobnosti nežijí jen
v šumavské divočině. Jsou nám mnohem blíž, potkáváme je na ulicích,
v autobusech, kdekoliv.
ISBN 978-80-7260-514-9

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Sedláček, Tomáš
Druhá derivace touhy III.

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2022,
436 s., 168 Kč
Třetí kniha trilogie úvah Druhá derivace touhy nadčasově komentuje
události, které se během našich životů dotýkaly nás všech.
ISBN 978-80-88268-62-8

STUD I E
Storchová, Lucie; Urbánek,
Vladimír
Acta Comeniana 34 / LVIII

Praha: Filosofia, 2022, 185 s., brož.
Svazek Acta Comeniana 34 přináší
pět studií domácích a zahraničních
badatelů zaměřených na dějiny filosofie a intelektuální komunikace.
ISBN 978-80-7007-708-5

životní styl

Kabat-Zinn, Jon
Mindfulness pro začátečníky

Praha: Portál, 2022, 136 s., brož.
269 Kč
Tato kniha vás může naučit přetvořit
vlastní vztah k tomu, jak přemýšlíte,
cítíte, milujete, pracujete a hrajete si,
abyste dokázali procitnout a ztělesnit
úplněji to, kým skutečně jste.
ISBN 978-80-262-1867-8

Schmidová, Sandra
Zdravě kdykoliv a kdekoliv

Brno: CPress, 2022, 160 s., váz.
349 Kč
Tato kniha vám ukáže, že jíst správně,
vyváženě a současně chutně se dá
opravdu kdykoliv.
ISBN 978-80-264-4092-5

Slimáková, Margit
Velmi osobní kniha o zdraví

Brno: BizBooks, 2022, 336 s., váz.
499 Kč
Jak dát tělu to nejlepší v dnešní
uspěchané době? Tipy od nejvlivnější
české expertky v oblasti zdravého
životního stylu.
ISBN 978-80-265-1073-4

z novinek k 2. 5. 2022 451 titulů
Soberg, Susanna
Brrr!

Překl. Šimková, Jana, Praha: XYZ,
2022, 248 s., brož. 349 Kč
Máte rádi koupačku? Skandinávská
cesta ke zdravému otužování a šťastnému životu.
ISBN 978-80-7683-064-6

ŽUR NALISTI K A
Bartošová, Linda
Novinářky

Brno: CPress, 2022, 248 s., váz.
429 Kč
Česká mediální scéna pohledem žen,
které mají zásadní vliv na její podobu. Moderují zpravodajské pořady,
vedou velké mediální domy, píšou
o tématech, která hýbou světem.
ISBN 978-80-264-4090-1

matematické
a přírodní vědy
A STRO N OM I E
Karkoschka, Erich
Karkoschkův astronomický atlas
hvězdné obloze
Překl. Gráf, Tomáš, Brno: CPress,
2022, 204 s., váz. 349 Kč
Nové aktualizované vydání neocenitelného pomocníka pro pozorování
hvězdné oblohy.
ISBN 978-80-264-4124-3

FYZIKA

a přes 2 000 jejich kultivarů, variet,
forem a subspecií, přináší ucelený
přehled jehličnanů ve středoevropském a částečně i jihoevropském
prostoru.
ISBN 978-80-264-4123-6

Spohnová, Margot;
Spohn, Roland
Stromy – Nový průvodce
přírodou

Překl. Kholová, Helena, Praha: Universum, 2022, 256 s., brož. 399 Kč
Průvodce obsahuje více než 350 druhů stromů a keřů z celé Evropy.
ISBN 978-80-242-7862-9

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Dahl, Dorothee
Chováme ovce

Překl. Hofmann, Jaroslav, Praha: Jan
Vašut, 2022, 80 s., brož. 199 Kč
Knížka pro zájmové chovatele ovcí
a pro všechny, kteří se jimi chtějí stát.
ISBN 978-80-7541-294-2

Hagenkötter, Ann-Marie
Chováme kozy – chytré hlavičky
v zájmovém chovu
Praha: Jan Vašut, 2022, 80 s., brož.
199 Kč
Hloupá koza? Ale kdeže!
ISBN 978-80-7541-293-5

Hattori, Júki
Po čem kočky touží

Překl. Pavlík, Václav, Praha: Slovart,
2022, 248 s., váz. 349 Kč
Jim Al-Khalili mistrně osvětluje nejhlubší poznatky moderní fyziky a vysvětluje, co nám tato zásadní věda říká
o vesmíru a povaze samotné reality.
ISBN 978-80-276-0302-2

Překl. Škrob, Jan, Praha: Slovart,
2022, 160 s., váz. 349 Kč
Kočky! Proč lezou do uzavřených
prostorů? Proč tolik spí? A především, jak jim můžeme zajistit spokojený život? Júki Hattori je japonský
veterinář a přední kočičí specialista,
který kočky považuje za nejkrásnější
zvířata na světě.
ISBN 978-80-276-0278-0

G EOM E TR I E

Z AH R ÁD K ÁŘ I

Modugno, Marco
Smooth and F-smooth systems
with applications to Covariant
Quantum Mechanics

Suchánková, Alena
Líná zahrada

Al-Khalili, Jim
Svět podle fyziky

Překl. Janyška, Josef, Brno: Masarykova univerzita, 2022, 1. vyd., 128 s.,
brož. 150 Kč
V první části publikace podává přehled geometrické teorie hladkých
systémů hladkých zobrazení, hladkých systémů hladkých řezů hladké
dvakrát fibrované variety a hladkých
systémů hladkých konexí na hladké
fibrované varietě.
ISBN 978-80-210-8626-5

O R N ITO LO G I E
Dierschke, Volker
Ptáci – Nový průvodce přírodou
Překl. Robovský, Jan, Praha: Universum, 2022, 256 s., brož. 399 Kč
Kniha představuje více než 440 ptačích druhů z celé Evropy.
ISBN 978-80-242-7863-6

PŘ Í RO DA
Hieke, Karel
Encyklopedie jehličnatých
stromů a keřů

Brno: CPress, 2022, 248 s., váz. 990 Kč
Unikátní publikace, ve které je obsaženo přes 230 druhů jehličnanů

Brno: CPress, 2022, 168 s., váz.
399 Kč
Změňte svůj pohled na zahradu
a opět si ji užívejte. Líná zahrada je
moderním návratem ke kořenům.
ISBN 978-80-264-4118-2

technické vědy
D O PR AVA
Bíl, Michal; Bartonička, Tomáš
Zvířata na silnicích

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 209 s., 480 Kč
Naše společnost je neustále v pohybu a silniční doprava je jednou
z nejrozšířenějších lidských činností
posledních let. V důsledku pohybu
dopravních prostředků však dochází
k mnoha nepříjemným střetům, mezi
vozidly samotnými, ale také s volně
žijícími živočichy.
ISBN 978-80-210-9933-3

Příručka o kempování v přírodě
shrnuje základní dovednosti, které
využijete při táboření v lese nebo i na
zahradě.
ISBN 978-80-242-7502-4

Hodge, Susie; Newey, Jonathan
Jak nakreslit 100 zvířat

Překl. Dupalová, Marie, Brno: CPress, 2022, 112 s., brož. 299 Kč
Objevte neuvěřitelnou rozmanitost tvorů obývajících naši planetu
a nakreslete si všemožná zvířata,
od pestrobarevných papoušků přes
hrdé lvy, nebezpečné hady až po
dravé ryby!
ISBN 978-80-264-4116-8

Mleczková, Věra
Kreslíme na čtverečkovaný papír

Brno: CPress, 2022, 96 s., váz.
229 Kč
Hezké a nápadité, ale současně snadné kresby zvířat, předmětů či dopravních prostředků pro malé i větší děti.
Vzpomínáte si, jak jste jako děti rádi
kreslili do čtverečkovaných sešitů?
ISBN 978-80-264-4096-3

RUČN Í PR ÁCE
El; Kirschová, Josephine
Makramé pro začátečníky

Překl. Bournová, Marta, Praha:
Esence, 2022, 112 s., váz. 359 Kč
Makramé neboli drhání je jednou
z nejstarších tradičních technik vázání uzlů.
ISBN 978-80-242-7868-1

Martiňáková, Pavlína
Tohle je háčkování

Brno: CPress, 2022, 128 s., váz.
349 Kč
Základy háčkování jednoduše a přehledně. Nechte se provést světem
háčkování od zkušené lektorky!
ISBN 978-80-264-4115-1

Škarková, Tereza Vydrová
Recy textil

Brno: CPress, 2022, 104 s., brož.
299 Kč
V této publikaci nechybí praktické
střihy a inspirativní módní přehlídka!
ISBN 978-80-264-3874-8

SBO R N Í K Y
Elektrotechnika a informatika
2021

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 188 s., brož.
Sborník příspěvků z konference.
ISBN 978-80-261-1019-4

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Goldsteinová, Bonni
Konopí je lék

H O B BY

Praha: Práh, 2022, 440 s., váz.
499 Kč
Objevte léčivou sílu konopné medicíny a odhalte nejnovější vědecké
poznatky, které stojí za jejími pozoruhodnými účinky na lidské zdraví.
ISBN 978-80-7252-929-2

Grindrod, Frank; Leeds, Jared
Táboření v lese i na zahradě

Goodavage, Maria
Jak psi léčí

Překl. Teodosijevová, Kateřina, Praha:
Esence, 2022, 160 s., váz. 349 Kč
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Překl. Kolinská, Klára, Praha: Mladá
fronta, 2022, 424 s., váz. 469 Kč

Fascinující i dojemný svět čtyřnohých
doktorů v přelomové publikaci. Pes je
nejlepším přítelem člověka – a často
i jeho lékařem. V současnosti existují desítky fyzických i psychických
onemocnění, u nichž psi umí pomoci
s diagnostikou.
ISBN 978-80-204-5661-8

KUCHAŘ K Y
Bičíková, Kateřina
Chilli kuchařka

Brno: CPress, 2022, 208 s., váz.
399 Kč
Chilli kuchařka je vtipným průvodcem pěstováním, zpracováním,
a hlavně vařením s chilli papričkami,
protože to zdaleka není jen o tom do
jídla „hodit nějaké čili“ (a pak poslouchat kňourání citlivějších jazýčků, že
se to nedá jíst).
ISBN 978-80-264-4150-2

Cramm, Dagmar von
Vaříme pro malé děti

Praha: Jan Vašut, 2022, 64 s., brož.
179 Kč
Jídelníček pro naše nejmenší. Vaření je zábava: několik málo přísad
a osvědčené recepty vám zaručí
úspěch! Jak vařit dětem: rozložte záložky knížky a to nejdůležitější budete
mít vždy na očích.
ISBN 978-80-7541-283-6

Janovská, Pavla
Zdravý jídelníček do krabiček.
30 dnů zdravé krabičkové stravy,
po které opravdu zhubnete
České Budějovice: Dona, 2022,
1. vyd., 146 s., brož. 379 Kč
Tato kniha nabízí 30 chutných
celodenních jídelníčků s recepty a fotografiemi, které vám pomohou ke
zdravému hubnutí.
ISBN 978-80-7322-235-2

Kührer, Irene; Fischer, Elisabeth
Vaříme zdravě – štíhlá i po
čtyřicítce

Praha: Jan Vašut, 2022, 128 s., brož.
279 Kč
Po čtyřicítce je všechno trochu
jinak: tukové polštářky rostou
rychleji a tvrdošíjně se ukládají na
bocích. U mužů se rostoucí bříško
jeví jako nevyhnutelné. Copak tělo
najednou využívá každou kalorii
dvakrát?
ISBN 978-80-7541-319-2

Kuchařka pro Mendela. Nejnovější ilustrovaná kuchařská
kniha Luisy Ondráčkové

Brno: Moravské zemské muzeum,
2022, 1. vyd., 400 s., váz. 620 Kč
Letos si připomínáme 200. výročí
narození Gregora Johanna Mendela,
světově proslulé osobnosti, objevitele
zákonitostí dědičnosti, variability
a dědičné informace, zakladatele
genetiky, jednoho z největších géniů
moderní vědy.
ISBN 978-80-7028-565-7

Schmedes, Christa; Mosetter,
Kurt; Caveliusová, Anna a kol.
Vaříme zdravě pro děti s AD(H)D

Praha: Jan Vašut, 2022, 128 s., brož.
279 Kč
Lékař a terapeut Dr. Kurt Mosetter je
uznávaným odborníkem na problematiku AD(H)D. Jeho přístup spočívá
v kombinaci uvolňovacího programu
pro děti a změny jídelníčku.
ISBN 978-80-7541-314-7

bibliografie
Šťastná, Renáta
105 bylinek a koření

Praha: Fortuna Libri, 2022, 200 s.,
váz. 399 Kč
Publikace o bylinkách a koření je
praktickým rádcem pro všechny bez
rozdílu věku i pohlaví. Vždyť každého
z nás sem tam postihne nějaký ten
neduh, všichni občas rádi mlsáme,
a hlavně často vaříme. A to bez koření nejde.
ISBN 978-80-7546-333-3

Tram, Long; Nguyen, Thuy
Víc než jen vietnamská kuchařka

Brno: CPress, 2022, 168 s., váz.
399 Kč
Uvařte si vietnamské speciality přímo
u vás doma.
ISBN 978-80-264-4132-8

PSYCH IATR I E
Yalomová, Marilyn;
Yalom, Irvin D.
O smrti a životě

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Portál, 2022, 216 s., váz. 399 Kč
Světoznámý psychiatr a autor Irvin
Yalom věnoval svou kariéru práci
s lidmi, kteří se potýkají s úzkostí
a zármutkem. Sám ovšem úzkosti
a zármutku začal čelit až ve chvíli, kdy
jeho milovaná žena Marylin onemocněla rakovinou.
ISBN 978-80-262-1883-8

SE XUALITA
Listerová, Kate
Podivuhodná historie sexu

Překl. Diestlerová, Petra, Praha: Paseka, 2022, 464 s., váz. 489 Kč
Samotný sexuální akt se od dob, kdy
lidé přišli na to, co kam patří, nezměnil. Na rozdíl od společensko-kulturních přístupů k tématu. Lidé jako
jediní tvorové na Zemi spojují sex se
studem a pocitem viny a stigmatizují
určité sexuální praktiky.
ISBN 978-80-7637-287-0

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Felix, Ondřej
Neodkladné stavy do kapsy

Praha: Galén, 2022, 280 s., brož.
Kniha Neodkladné stavy do kapsy je
koncipována jako rádce pro rychlou
orientaci při diagnostice a léčbě nejčastějších akutních stavů a intoxikací.
ISBN 978-80-7492-413-2

Frei, Jiří a kol.
Vybrané znalosti pro nelékaře.
KPR 2021 a další témata intenzivní péče

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 268 s., brož. 280 Kč
Odborná publikace, jak už její
podtitul „KPR 2021 a další témata
intenzivní péče“ naznačuje, je určena
jak studentům zdravotnických studijních programů, tak profesionálům
pracujícím ve zdravotnictví napříč
odbornostmi.
ISBN 978-80-261-0604-3

Górnicka, Jadwiga
Léčivá moc dotyků

Překl. Polová, Miroslava, Praha: Jan
Vašut, 2022, 159 s., brož. 199 Kč
Autorka je známá polská lékařka aplikující přírodní metody. Ve své knize
nás uvádí do tajemství zdravotních

masáží: akupresury chodidel a japonské masáže shiatsu.
ISBN 978-80-7541-337-6

Jandová, Dobroslava;
Mixa, Tomáš
Léčebná rehabilitace ve vybraných oborech

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 148 s., brož. 479 Kč
Ediční řada Rehabilitační a fyzikální
terapie přináší komplexní přehled
problematiky rehabilitační medicíny.
Je určena nejen pro rehabilitační
pracovníky, fyzioterapeuty, ale také
pro lékaře dalších odborností, včetně
všeobecných praktických lékařů.
ISBN 978-80-7496-486-2

Klírová, Michaela
Neumim to říct

Praha: Portál, 2022, 72 s., brož.
199 Kč
Soubor pracovních listů určených pro
pacienty po mozkové příhodě, traumatu mozku či jiném poškození, které
způsobilo obtíže v komunikaci, artikulaci, obecně jazykovém vyjadřování.
ISBN 978-80-262-1893-7

Lohynská, Radka a kol.
Anální spinocelulární karcinom

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd.,
182 s., váz.
Kniha Anální spinocelulární karcinom
se věnuje problematice onkologického onemocnění z pohledu etiopatogeneze, diagnostiky, prognostických
faktorů a terapie dle individuálního
rozsahu onemocnění.
ISBN 978-80-7345-715-0

Šín, Martin a kol.
Vitreoretinální chirurgie

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd., 216 s.,
váz. 595 Kč
Vitreoretinální chirurgie představuje
v současnosti jednu z nejvýznamnějších částí očního lékařství. Chirurgická léčba sítnice a sklivce prošla v posledních letech značným vývojem.
ISBN 978-80-7345-720-4

Treben, Maria
Zdraví z boží lékárny

Překl. Dušková, Jana, České Budějovice: Dona, 2022, 96 s., brož. 229 Kč
Třetí vydání velmi úspěšné publikace,
ve které autorka popisuje přitažlivou
formou zkušenosti s léčivými účinky
běžných bylin a seznamuje s konkrétními výsledky jejich použití.
ISBN 978-80-7322-236-9

Turková, Marie;
Malínská, Zdeňka;
Pilka, Radovan a kol.
Přehledný ultrazvukový atlas
v gynekologii a porodnictví

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 80 s.
Tento ultrazvukový atlas je určen
především pro pregraduální i postgraduální studenty medicíny, lékaře
a ke vzdělávání nejen zdravotníků, ale
i laické veřejnosti.
ISBN 978-80-244-6045-1

Vojáček, Jan; Keilová, Věra
Umění být zdráv

Brno: CPress, 2022, 224 s., brož.
399 Kč
Vše je propojené: Jak se chovat
k vlastnímu tělu a předcházet nemocem? Proč neustále roste počet
chronicky nemocných lidí?
ISBN 978-80-264-3976-9

z novinek k 2. 5. 2022 451 titulů
Zbořil, Vladimír a kol.
Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů
Praha: Maxdorf, 2022, 3. vyd.,
320 s., váz.
Publikace usiluje o přehledné shrnutí
současných informací o nejnovější
modalitě léčby Crohnovy choroby
a ulcerózní kolitidy, která zaznamenává neustálý rozvoj.
ISBN 978-80-7345-718-1

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Vizner, Jan
Hrady a tvrze západních Čech

Brno: CPress, 2022, 176 s., váz.
590 Kč
Monumenty i neprávem opomíjené
skvosty západočeské hradní architektury. Hrady v krajině spolehlivě
upoutají naši pozornost.
ISBN 978-80-264-4117-5

FI LM
Francis, Suzanne
Proměna – Příběh podle filmu

Překl. Procházková, Petra, Praha:
Egmont, 2022, 64 s., váz. 299 Kč
Nový film „Proměna“ od studií
Disney a Pixar představuje sebevědomou, i když trochu zvláštní
třináctiletou dívku Mei Lee, která
se zmítá mezi tím, že se snaží zůstat poslušnou dcerou, a chaosem
dospívání.
ISBN 978-80-252-5160-7

Lamy, Corentin; Ricome, Joff rey;
Trouvé, Pierre
Koruna: pravdy a nepravdy
Překl. Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2022,
224 s., váz. 499 Kč
Kultovní seriál The Crown – realita
a fikce.
ISBN 978-80-7683-089-9

Lindingerová, Michaela
Hedy Lamarr – Bohyně stříbrného plátna a vynálezkyně
Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Ikar,
2022, 256 s., váz. 359 Kč
Hedy Lamarr se proslavila prvním
zobrazením ženského orgasmu
v dějinách filmu, ve snímku Gustava
Machatého Extase.
ISBN 978-80-249-4709-9

FOTOG R AFIE
Ansorge, Veronika
Naše Galerie – 13. ročník
výtvarné soutěže pro občany
Náchodska. Malé věci, velké věci
Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2022, 1. vyd., 39 s., brož.
Katalog s fotografiemi vítězných děl.
ISBN 978-80-88341-12-3

HUD BA
Burian, Jan
Zpívající kniha

Praha: Galén, 2022, 313 s., brož.
300 Kč
Písňové texty Jana Buriana patří
od sedmdesátých let k tomu
nejlepšímu, co v novodobé české
písničkářské poezii vzniká. Od
počátku byly vedle své zpívané
podoby i tištěny a čteny jako
plnohodnotná poezie.
ISBN 978-80-7492-596-2
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K ATALOG
K V ÝSTAVĚ

kých celků, lze využít pro třídy s vyšší
i nižší hodinovou dotací.
ISBN 978-80-7196-479-7

Trefuňk I. a II. Krajina zůstává…

Mandíková, CSc., RNDr. Dana;
Karásková, Mgr. Vlasta;
Kroupová, Mgr. Ing. Bohumila
Sbírka úloh z fyziky pro základní
školy a víceletá gymnázia (kniha
+ CD)

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 86 s., brož.
Katalog věnovaný výstavám Trefuňk
I. a II. Obě výstavy iniciovala Katedra
výtvarné výchovy a kultury Fakulty
pedagogické Západočeské univerzity
v Plzni.
ISBN 978-80-261-1033-0

UM Ě LECK É
SM Ě RY
Eitan Bartal. a stable collection
of unsettling moments

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 38 s., brož.
Publikace vznikla k výstavě Eitan Bartal: a stable collection of unsettling
moments, která byla v Galerii Ladislava Sutnara k vidění od 23. února do
2. dubna 2022.
ISBN 978-80-261-1081-1

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
Frydrychová, Martina
Pavla Krkošková Byrtusová.
Dneska jsem celý den plakal

Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2022, 1. vyd., 1 s.
Skládačka ke stejnojmenné výstavě.
ISBN 978-80-88341-13-0

Chaloupka, David
Tragedie lesa

Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2022, 1. vyd., 2 s.
Noviny vydané ke stejnojmenné
výstavě.
ISBN 978-80-88341-14-7

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Rohová, Jana
Mluvnice pro žáka-cizince na
1. stupni ZŠ

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 108 s., brož. 399 Kč
Učebnice nabízí ucelený přehled české mluvnice, kterou žák v české škole
zvládne během 1. a 3. ročníku běžné
ZŠ. Je pokračováním úspěšných
metodik Dítě-cizinec v mateřské škole
a Nový žák-cizinec v mé třídě.
ISBN 978-80-7496-487-9

Sittová, Gabriela Zelená
Příprava na státní přijímací
zkoušky na osmiletá gymnázia –
Český jazyk

Praha: Fragment, 2022, 280 s., brož.
299 Kč
Publikace obsahuje 11 cvičných testů
z českého jazyka a literatury.
ISBN 978-80-253-5644-9

FYZIKA
Bartuška, RNDr. Karel
Fyzika pro gymnázia – Speciální
teorie relativity

Praha: Prometheus, 2022, 5 vyd.,
64 s., brož. 116 Kč
Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice,
které jsou zpracovány podle tematic-

Praha: Prometheus, 2022, 2. vyd.,
200 s., 206 Kč
Nově koncipovaná sbírka obsahuje
především úlohy, které vycházejí
z běžných životních situací a pobízejí
řešitele k větší samostatnosti při vyhledávání informací v literatuře i na
internetu.
ISBN 978-80-7196-525-1

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Horák, Jiří; Rinas, Karsten
Němčina pro detektivy /
Deutsch für Detektive

Praha: Edika, 2022, 168 s., brož.
329 Kč
Německé detektivky s hádankou
nemají za úkol jen pobavit čtenáře
vyluštěním záhadných příhod.
ISBN 978-80-266-1730-3

Olšovská, Dana
Pes baskervillský A1/A2

Praha: Edika, 2022, 72 s., brož.
249 Kč
Učte se angličtinu se Sherlockem
Holmesem a doktorem Watsonem!
ISBN 978-80-266-1738-9

Třísková, Hana
Mluvte čínsky hezky

Praha: Academia, 2022, 368 s.,
flexovazba, 695 Kč
Příručka osvětluje, co se zvukově
děje s čínskými slovy, když vstupují
do reality souvislé řeči. Materiál je
určen zejména studentům druhého
semestru sinologických oborů, jakož
i dalším hlubším zájemcům o mluvenou čínštinu.
ISBN 978-80-200-3228-7

LITE R ATUR A
Kotová, Marcela
Čteme sami – genetická metoda
– Kouzelné pastelky

Praha: Fragment, 2022, 68 s., váz.
249 Kč
Podporujte přirozený rozvoj čtenářských dovedností svých dětí. Díky
komplexnímu čtenářskému systému
z nakladatelství Fragment budou číst
jako draci.
ISBN 978-80-253-5657-9

M ATE M ATI K A
Molnár, CSc., prof. RNDr. Josef
Matematika pro střední školy –
Planimetrie
Praha: Prometheus, 2022, 2. vyd.,
116 s., brož. 182 Kč
Učebnice pokrývá běžnou látku
planimetrie, která se učí na střední
škole.
ISBN 978-80-7196-474-2

Odvárko, DrSc., doc. RNDr.
Oldřich
Matematika pro střední školy –
Základní poznatky
Praha: Prometheus, 2022, 3. vyd.,
212 s., brož. 193 Kč

bibliografie
Učebnice shrnuje, systemizuje
a doplňuje poznatky studentů ze
základní školy v kapitolách Čísla
a číselné obory, Poměry a procenta, Pravoúhlé trojúhelníky, Mocniny
a odmocniny, Výrazy, Množiny
a výroky.
ISBN 978-80-7196-514-5

Zelený, Pavel
Příprava na státní přijímací
zkoušky na osmiletá gymnázia –
Matematika

Praha: Fragment, 2022, 248 s., brož.
299 Kč
Publikace obsahuje 11 cvičných testů
z matematiky. Připravte se na státní
přijímací zkoušky!
ISBN 978-80-253-5643-2

UM Ě N Í
Li, Yishan
Jak kreslit v manga stylu

Překl. Dupalová, Marie, Brno: CPress, 2022, 144 s., brož. 369 Kč
Úžasná výtvarná inspirace pro všechny začínající manga umělce!
ISBN 978-80-264-4148-9

ZE M Ě PIS
Karas, Petr; Hanák, Ludvík
Příprava na státní maturitu –
Zeměpis

Praha: Fragment, 2022, 216 s., brož.
249 Kč
Připravte se spolehlivě a efektivně na
státní maturitu!
ISBN 978-80-253-5616-6

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
AKCE
Haník, Zdeněk; Foltýn, Ondřej;
Petrů, Jiří
Volejbal pro trenéry a učitele

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 163 s., váz.
Text shrnuje moderní poznatky
o učebních postupech ve sportovních
hrách s důrazem na bezkontaktní hru
volejbal. Zohledňuje obsah výuky
studentů specializace trenérství
a strukturu kvalifikačních tříd Českého volejbalového svazu.
ISBN 978-80-210-9828-2

Soeldner, David
Z Ria do Tokia – Paralympiády,
deaflympiády a Global Games
2017−2021

Praha: Epocha, 2022, 392 s., váz.
690 Kč
Kniha připomíná prostřednictvím
poutavého textu, doplněného o pestré a mnohdy unikátní fotografie,
účinkování českých handicapovaných
sportovců na mezinárodní scéně.
ISBN 978-80-278-0062-9

Vitvar, Jan
Peking 2022 – Oficiální publikace Českého olympijského výboru
Praha: Universum, 2022, 300 s., váz.
599 Kč
Oficiální publikace Českého olympijského výboru mapuje den po dni
celý průběh sportovního svátku číslo
jedna – her XXIV.
ISBN 978-80-242-8033-2

z novinek k 2. 5. 2022 451 titulů
SPO R TOVN Í
H ISTO R I E
Český florbal – Česká cesta

Praha: Universum, 2022, 136 s., váz.
Mistrem se člověk nestane snadno
ani rychle v žádné lidské činnosti.
ISBN 978-80-242-7946-6

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Chaleplis, Vasilios;
Dvořák, Jan;
Tomáš, Adam
111 míst v Ostravě, která musíte
vidět

Praha: Paseka, 2022, 240 s., brož.
399 Kč
Kniha se díky své přehledné struktuře
stává bravurním pomocníkem při
hledání míst, která na výletech nesmíte minout. Zároveň je představuje
tak, jako by Vás po Ostravě provázel
průvodce z masa a kostí, který danou
oblast dobře zná.
ISBN 978-80-7637-280-1

Kurka, Ladislav
Hrady, zámky a tvrze na starých
pohlednicích IV – Severní Čechy

Praha: Baronet, 2022, 240 s., váz.
590 Kč
Čtvrtý svazek je věnovaný hradům,
zámkům a tvrzím, tentokrát ze severu
Čech. Jedná se o objekty z území
dnešního Ústeckého a Libereckého
kraje, bez okresu Semily.
ISBN 978-80-88121-65-7

TUR ISTI K A
Hocek, Jan
Českem od severu k jihu – Stezka
středozemím
Praha: Universum, 2022, 184 s., váz.
499 Kč
Další ze série dálkových tras České
republiky Via Czechia je na světě.
ISBN 978-80-242-7995-4

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce
cizích jazyků 4

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 206 s., brož.
Kniha Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 4 je pokračováním předchozích
tří stejnojmenných publikací (2016,
2017, 2019).
ISBN 978-80-261-1078-1

LI NGVISTI K A
Polák, Václav
Tři příspěvky k slovanské
etymologii

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 72 s., brož. 119 Kč
Svazek přináší tři slavistickoetymologické texty Václava Poláka
(1912–1981), podrobný soupis
jeho prací a skicu jeho pohnutého
života.
ISBN 978-80-7422-835-3

Spišiaková, Mária
Chromatizmy v slovensko-špa
nielskom kontexte

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2022, 1. vyd., 275 Kč
Predstavovaná publikácia je jedným
z výstupov riešenia grantového projektu VEGA / Chromatizmus a jeho
konotácie v kontexte slovanských
a románskych jazykov 1/0107/18.
ISBN 978-80-7556-107-7

Šarapatková, Žofie
Slova a věci

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 112 s., brož. 129 Kč
Svazek přináší soubor textů Žofie
Šarapatkové na různá témata ze slovanské etymologie.
ISBN 978-80-7422-834-6

Štícha, František a kol.
Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. díl Morfologie
Praha: Academia, 2022, 988 s., váz.
795 Kč
Druhý díl Velké akademické gramatiky spisovné češtiny (VAGSČ) je
členěn do šesti oddílů: I. Morfologické kategorie, II. Morfematika, III.
Morfologická homonymie, IV. Flexe
(skloňování a časování), V. Jevy přechodné, VI. Reflexivní slovesa.
ISBN 978-80-200-3185-3

SBO R N Í K Y
Jiří Mahen v množném čísle

Boskovice: Albert, 2022, 1. vyd.,
174 s., 150 Kč
Osmdesáté výročí Mahenovy smrti
se stalo podnětem k uspořádání konference pojmenované Jiří
Mahen v množném čísle. Konala se
21. a 22. května 2019 v brněnské
Knihovně Jiřího Mahena.
ISBN 978-80-7326-324-9

krásná
literatura
BIOG R AFIE
Burian, Jan
Co jsem nezapomněl aneb Z deníku potulného písničkáře II.

Praha: Galén, 2022, 347 s., váz.
Svazek vzpomínek básníka, prozaika a písničkáře Jana Buriana
(* 26. března 1952). Druhý díl zachycuje autorovy zážitky, postřehy
a tvorbu od devadesátých let do
současnosti.
ISBN 978-80-7492-594-8

Fosseyová, Dian
Gorily v mlze

Překl. Jindrová, Alena, Brno: CPress,
2022, 280 s., váz. 399 Kč
Vzpomínková kniha o životě mezi
gorilami, plná odvahy, odhodlání
a lásky. Badatelku Dian Fosseyovou
přivádí zájem o vymírající gorily
horské do africké divočiny, kde je
trpělivě pozoruje a zkoumá v jejich
přirozeném prostředí.
ISBN 978-80-264-4119-9

Chauvel, Patrick
Sky, Apač, který chtěl být orlem

Praha: Garamond, 2022, 272 s., brož.
Neuvěřitelný příběh apačského stopaře ze speciálních jednotek americké armády a francouzského válečné-
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ho fotografa. Přátelství, které vzešlo
z pekla vietnamské džungle.
ISBN 978-80-7407-502-5

Katzl, Mirek
Jak se (ne)stát Američanem

Brno: CPress, 2022, 296 s., váz.
469 Kč
Mirkův neobyčejný příběh. Skutečný
příběh Čechoslováka z dob, kdy
lidstvo od zkázy dělilo jedno stisknutí
červeného tlačítka.
ISBN 978-80-264-4125-0

Mohammed, Rahaf
Rebelka – Moje cesta za
svobodou

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2022, 296 s., váz. 399 Kč
Uteč, nebo zemřeš. Šokující svědectví
ženy, která uprchla před islamistickým režimem i tyranskou rodinou.
ISBN 978-80-264-4130-4

Všelichová, Markéta
Bojovali jsme za lidskost

Brno: CPress, 2022, 392 s., váz. 399 Kč
Příběh Češky, která přežila turecké
vězení. Markéta Všelichová strávila
v tureckém vězení tři a půl roku.
ISBN 978-80-264-4114-4

Wydra, Thilo
Láska v Paříži – Romy Schneiderová a Alain Delon

Překl. Bournová, Marta El, Praha:
Brána, 2022, 336 s., váz. 399 Kč
Romy Schneiderová a Alain Delon
byli ve své době považováni za pár
snů. Když se v roce 1958 poprvé
setkali v Paříži při natáčení filmu
Kristýna, zamilovali se do sebe a toto
mimořádné partnerství, poznamenané četnými vzestupy a pády, vydrželo
pět let.
ISBN 978-80-242-7985-5

V tomto deníku zaznamenávám, jak
se točí můj svět. Od jara do zimy,
doma, v divočině, v mé hlavě.
ISBN 978-80-7565-938-5

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Beran, Ladislav
Lákavá nabídka ke zločinu

Brno: Moba, 2022, 312 s., váz.
299 Kč
Čtenáři oblíbených krimi povídek
známého píseckého autora, emeritního komisaře kriminální služby
Ladislava Berana vědí moc dobře,
že velitel písecké četnické pátračky
štábní kapitán Votruba, patří už léta
do Písku.
ISBN 978-80-279-0263-7

Castillo, Linda
Zpřetrhaná pouta

Překl. Faltejsková, Lenka, Brno:
Moba, 2022, 320 s., váz. 349 Kč
Ovdovělý amiš Adam Lengacher,
který vzal své děti na projížďku
na saních, narazí cestou na
auto, které uvízlo v závějích,
a opodál najde bezvládnou ženu.
Zavolá tedy náčelnici policejního
oddělení v Painters Millu Kate
Burkholderovou.
ISBN 978-80-279-0245-3

Connelly, Michael
Rozsudek ráže 9

CESTO PISY

Překl. Kobělka, Jiří, Praha: Slovart,
2022, 408 s., váz. 349 Kč
Michael Haller sice získá po zavražděném kolegovi Jerrym Vincentovi
zavedenou advokátní kancelář, ale
štěstí mu to nepřinese. Mezi klienty je totiž i Walter Elliot, filmový
magnát obžalovaný z dvojnásobné
vraždy.
ISBN 978-80-276-0412-8

Trojanow, Ilija
Indie: Návod k použití

Češka, Stanislav
Podezřelá smrt

Praha: Akropolis, 2022, 152 s.,
135 Kč
Překvapivá a zábavná cesta za poznáním do země protikladů. Německý
spisovatel Ilija Trojanow, který v Indii
přes šest let žil a zevrubně ji procestoval, nabízí osvěživě svébytný pohled na současný indický všední život.
ISBN 978-80-7470-412-3

Vačkář, Martin
S Japonskem v srdci: Dobrodružné setkání s duchem Japonska
Praha: Universum, 2022, 360 s., váz.
399 Kč
Odhalte krásu Japonska očima našeho předního japanologa, publicisty,
překladatele a tlumočníka z japonštiny Martina Vačkáře.
ISBN 978-80-242-7875-9

Venglář, Jakub
Místa, kam se nechodí

Brno: CPress, 2022, 240 s., váz.
439 Kč
Dojděte si pro svůj kousek neznáma.
Kam až člověka může dovést touha
bloudit a objevovat?
ISBN 978-80-264-4131-1

DENÍKY
McAnulty, Dara
Deník mladého přírodovědce
Překl. Hlávková, Jana, Brno: Jota,
2022, 248 s., váz. 348 Kč

Brno: Moba, 2022, 256 s., váz.
289 Kč
Standa Berka je povýšen na plukovníka a po desetiletích je opět šéfem
brněnské mordparty.
ISBN 978-80-279-0261-3

Deaver, Jeffery
Hra na nikdy

Překl. Kobělka, Jiří, Ostrava: Domino,
2022, 392 s., váz. 449 Kč
Musí hrát, nebo zemřou. První díl série s Colterem Shawem. Colter Shaw
se živí jako lovec odměn.
ISBN 978-80-7498-567-6

Fieldsová, Helen
Dokonalá kořist

Překl. Knapová, Nela, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 416 s., váz. 449 Kč
Druhý kriminální případ bestsellerové série s detektivem Callanachem
a inspektorkou Turnerovou. Edinburgh se stává evropskou metropolí
hrůzy.
ISBN 978-80-7662-289-0

Fieldsová, Helen
Dokonalé stopy

Překl. Knapová, Nela, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 352 s., váz. 399 Kč
Dokonalý zločin je takový, o kterém nikdo neví! V odlehlém koutě
Skotské vysočiny shořelo tělo Elaine
Buxtonové.
ISBN 978-80-7662-287-6

bibliografie
Fieldsová, Helen
Dokonalé ticho

Překl. Knapová, Nela, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 392 s., váz. 449 Kč
Na okraji Edinburghu je nalezeno
pohozené dívčí tělo s vyřezanými
kusy kůže.
ISBN 978-80-7662-288-3

Hancock, Anne Mette
Květ smrti

Překl. Václavů, Kristina, Ostrava:
Domino, 2022, 296 s., váz. 449 Kč
Kolik nočních můr probudí, aby
odhalila pravdu? Světový bestseller
od hvězdy severské krimi. Annu Kielovou nikdo nespatřil od chvíle, kdy
ubodala mladého právníka.
ISBN 978-80-7498-566-9

Indridason, Arnaldur
Dívka u mostu

Překl. Butala, Tomáš, Brno: Moba,
2022, 280 s., váz. 339 Kč
Nikdy není pozdě dopřát mrtvému
dítěti spravedlnost. Mladá žena beze
stopy zmizela. Její zoufalí prarodiče
se obrátí na penzionovaného komisaře Konráda, s nímž se znají z dřívějška. Vědí, že vnučka pašovala drogy.
Nyní je nezvěstná.
ISBN 978-80-279-0250-7

Kayode, Femi
Hledači světla

Překl. Bakič, Pavel, Brno: Host, 2022,
384 s., váz. 449 Kč
Vypátrat motiv vraždy spáchané na
očích veřejnosti mělo být snadné.
Někdo však nechce, aby pravda vyšla
najevo.
ISBN 978-80-275-1039-9

Klevisová, Michaela
Ostrov šedých mnichů

Praha: Motto, 2022, 376 s., váz.
449 Kč
Na odlehlém holandském ostrově
Schiermonnikoog s liduprázdnými písečnými plážemi bičovanými
severním větrem zemřela v dunách
za podivných okolností mladá žena
a i po jedenácti letech zůstává její
vrah neodhalen.
ISBN 978-80-267-2225-0

Klevisová, Michaela
Sněžný měsíc

Praha: Motto, 2022, 304 s., váz.
399 Kč
Stopa vede do Beskyd! Realitní
agentka Olga byla zavražděna na odlehlém místě v Beskydech před roubenkou, kterou nabízela k prodeji.
ISBN 978-80-267-2215-1

Macek, Petr
Sherlock Holmes – Hitlerův
posel smrti

Praha: Kalibr, 2022, 216 s., váz. 299 Kč
Je jaro roku 1937, světová válka pomalu, ale jistě klepe na dveře.
ISBN 978-80-242-7962-6

Minier, Bernard
Lov

Překl. Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2022,
472 s., váz. 549 Kč
Existuje temnota, kterou nerozjasní
ani slunce. Sedmý případ kriminalisty
Servaze.
ISBN 978-80-7683-066-0

Vondruška, Vlastimil
Morový testament

Brno: Moba, 2022, 304 s., váz.
349 Kč

z novinek k 2. 5. 2022 451 titulů

Vražda italského studenta, který
začal navštěvovat rétorickou školu
Jindřicha z Isernie, je nepochopitelná.
Neměl žádné peníze ani nepřátele
a v Praze byl teprve tři týdny.
ISBN 978-80-279-0240-8

Londýnská smetánka dvacátých let
ve víru tance, lásky a intrik královské
rodiny.
ISBN 978-80-7565-937-8

Vondruška, Vlastimil
Strážce boleslavského mystéria

Překl. Urban, Martin, Praha: Argo,
2022, 384 s., váz. 498 Kč
Historicky věrná detektivka z Anglie
18. století, odehrávající se v londýnské věznici pro dlužníky, o níž psal
Charles Dickens, který tam se zavřeným otcem sám pobýval.
ISBN 978-80-257-3705-7

Brno: Moba, 2022, 288 s., váz.
349 Kč
V pořadí již osmý detektivní román
oblíbeného autora se opět odehrává
v době českého krále Přemysla II. Otakara. Správce hradu Bezdězu Oldřich
z Chlumu stojí tentokrát proti nebezpečným úkladům tajného bratrstva.
ISBN 978-80-279-0325-2

ESE J E , ÚVAHY
Clarkson, Jeremy
Jeremyho farma nejen zvířat

Překl. Urban, Martin, Praha: Argo,
2022, 224 s., brož. 298 Kč
Už když se Jeremy proháněl po světě
v drahých autech při natáčení pořadu
Top Gear, toužil jezdit traktorem
a vyorávat své vlastní brambory. Pak
však přišla covidová pandemie, a tak
koupil farmu v Oxfordshiru a pořídil
si největší traktor na trhu.
ISBN 978-80-257-3709-5

Tesař, Jan
Mnichovský komplex. Jeho
příčiny a důsledky

Praha: Prostor, 2022, 264 s., váz.
Tesařova studie Mnichovský
komplex, pocházející z roku 1989
a určená původně pouze pro okruh
přátel, nastavuje zrcadlo především
stereotypům a hluboce zakořeněným
mýtům v české národní sebereflexi.
ISBN 978-80-7260-540-8

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Cassová, Kiera
Dcera

Překl. Doležalová, Jana Montorio,
Praha: CooBoo, 2022, 320 s., váz.
349 Kč
4. díl bestsellerové Selekce slibuje
ještě více romantiky a napětí! Princezna Eadlyn od malička poslouchala
stále dokola o tom, jak se potkali
její rodiče.
ISBN 978-80-7661-430-7

Červenák, Juraj
Mrtvý na Pekelném vrchu

Praha: Argo, 2022, 288 s., brož.
298 Kč
Historická detektivka či špionážní
thriller z období tureckých nájezdů se
svéráznými hrdiny – ostříleným válečným veteránem Steinem a vzdělaným
notářem se slabostí pro ženy a víno
Barbaričem. Ti řeší případ vraždy
šlechtice a velezrady.
ISBN 978-80-257-3562-6

Harrod-Eagles, Cynthia
Tajemství zámku Ashmore

Překl. Macháčková, Marie, Praha:
Ikar, 2022, 488 s., váz. 399 Kč
První kniha z nové série od autorky
úspěšné Dynastie Morlandů se odehrává na samém počátku 20. století.
ISBN 978-80-249-4699-3

Hartová, Pamela
Skandál v rytmu charlestonu

Brno: Jota, 2022, 384 s., váz. 398 Kč

Hodgsonová, Antonia
Ďábel v Marshalsea

Husemann, Dirk
Ledoví piráti

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Kalibr,
2022, 400 s., váz.
Viking Alrik a jeho posádka se věnují
zvláštnímu, ale výnosnému obchodu
– dovážejí na svém drakaru z Etny do
Ravenny náklady ledu. Ještě rychlejší
než ledoví piráti je jejich pověst.
ISBN 978-80-242-7859-9

Chamberlainová, Mary
V utajení

Překl. Šumová, Klára; Hrubý, Jiří,
Praha: Argo, 2022, 336 s., váz.
398 Kč
Druhá světová válka. Ostrovy v Lamanšském průlivu. Dora, Joe a Geof
frey si užívají podzim života, když
jejich poklid rozvrátí příjezd Němky
Barbary, která chce zjistit, kdo je na
fotce, kterou našla mezi matčinými
věcmi.
ISBN 978-80-257-3742-2

Jindra, Jaromír
Zajatec osudů – Horoskop pro
Valdštejna

Praha: Brána, 2022, 304 s., váz.
359 Kč
Z Jeleního příkopu se ozývá řev
erbovního lva Českého království
Mohameda a Rudolf II. se marně
snaží zapomenout na neblahý horoskop, spojující jeho osud s osudem
lva v jedno.
ISBN 978-80-242-7919-0

Littell, Jonathan
Laskavé bohyně

Překl. Marková, Michala, Praha:
Odeon, 2022, 872 s., váz. 699 Kč
Monumentální a strhující román je
koncipován jako fiktivní memoáry
důstojníka SS Maximiliena Aueho.
Provede nás několika různými
dějišti druhé světové války, na
frontu, do okupovaných oblastí
i do zázemí.
ISBN 978-80-207-2092-4

Marie Körnerová, Hana
Kočár do neznáma

Brno: Moba, 2022, 328 s., váz.
V červenci roku 1789 vyhnala Francouzská revoluce z domova tisíce
příslušníků šlechtických rodin. Mnozí
přišli o všechen majetek a sotva
uhájili holý život. Na nejistou cestu
se vydávají i dvě sestry, které hledají
útočiště u příbuzných v cizině.
ISBN 978-80-279-0326-9

Morrisová, Heather
Tatér z Osvětimi

Překl. Fuksa, Vladimír, Brno: CPress,
2022, 248 s., váz. 399 Kč
Dosud nevyřčený příběh z tábora
smrti. Tetování vězňů v Osvětimi se
stala symbolem holocaustu.
ISBN 978-80-264-4152-6
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Müller, Martin
Černá rusalka

Praha: Paseka, 2022, 320 s., brož.
369 Kč
Pochmurná zimní krajina Novohradských hor na počátku 90. let. Ostnaté
dráty zmizely a jednotky Rudé armády se chystají k odsunu.
ISBN 978-80-7637-275-7

Novotná, Martina
Prokletí hradu Mydlovar

Praha: Fortuna Libri, 2022, 304 s.,
váz.
Na nově budovaném hradu Mydlovar, vystavěném ve druhé polovině
13. století, došlo k podivnému úmrtí
oblíbeného psa hradního pána Jana.
Ten se s jeho smrtí nehodlá tak snadno smířit, chce odhalit viníka.
ISBN 978-80-7546-379-1

Radulićová, Hana
Láska za ostnatým drátem

Praha: XYZ, 2022, 240 s., váz.
349 Kč
Skutečný příběh židovské dívky
a osvětimského dozorce. Šťastné
milostné příběhy, v nichž spolu zamilovaní zůstali, jsou vzácné.
ISBN 978-80-7683-020-2

Revell, Nancy
Holky z loděnice

Překl. Jiříček, Petr, Praha: Ikar, 2022,
360 s., váz. 359 Kč
Sunderland, 1940. Velká Británie je
ve válce a do loděnic poprvé nastupují i ženy, aby své vlasti pomohly.
ISBN 978-80-249-4726-6

Roberts, Bethan
Můj policista

Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
Ikar, 2022, 320 s., váz. 399 Kč
50. léta, Brighton. Tom učí Marion
plavat, jemně ji ve vodě nadnáší ve
stínu slavného městského mola a ona
se do něho při tom zamiluje.
ISBN 978-80-249-4720-4

Sepetysová, Ruta
V šedých tónech

Překl. Eliáš, Petr, Praha: CooBoo,
2022, 288 s., váz. 349 Kč
Přemýšleli jste někdy o tom, jakou
cenu má lidský život? To ráno měl
ten bráškův cenu kapesních hodinek.
Píše se rok 1941.
ISBN 978-80-7661-409-3

Sullivan, Mark T.
Poslední zelené údolí

Překl. Jiříček, Petr, Praha: Kalibr,
2022, 464 s., váz. 499 Kč
Historický román o odvaze, přežití
a triumfu inspirovaný neuvěřitelným
příběhem jedné rodiny. Koncem
března 1944, když se Stalinovy jednotky tlačí na Ukrajinu, musí mladý
Emil a Adeline Martelovi učinit strašlivé rozhodnutí.
ISBN 978-80-249-4741-9

Urban, Miloš
Praga Piccola

Praha: Argo, 2022, 344 s., brož.
398 Kč
Historie jedné rodiny, jednoho
města a jedné továrny z doby konce
Rakouska-Uherska a ve slavném
dvacetiletí Československé republiky
tak, jak ji ve svých zápiscích zachytil
libeňský rodák ing. Bertold Neuman
a do románové podoby převedl Miloš
Urban.
ISBN 978-80-257-3679-1

Wonschicková, Hannelore
Brenner
Terezín: Dívky z pokoje 28

Překl. Stašová, Ema, Praha: XYZ,
2022, 296 s., váz. 449 Kč
Přátelství, naděje a přežití v ghettu
Terezín. Osudy 15 dívek z terezínského ghetta, které byly umístěny na
stejném pokoji.
ISBN 978-80-7683-048-6

H O RO RY
King, Stephen
Carrie

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 4 vyd.,
216 s., brož. 269 Kč
Nešťastné neatraktivní Carrie se spolužáci smějí a doma ji krutě trýzní její
vlastní matka, náboženská fanatička.
Tyranizovaná dívka se rozhodne za
své trápení krutě pomstít.
ISBN 978-80-7593-408-6

HUMO R
Smuten, Albrecht
Terapie masem II

Praha: Epocha, 2022, 88 s., brož.
169 Kč
Noirová jatka pokračují. Komu nestačila první porce masa, pro toho je tu
krvavý nášup v podobě druhého dílu.
ISBN 978-80-278-0065-0

KOM I K SY
Brubaker, Ed; Phillips, Sean
Zabij, nebo budeš zabit – Kniha
první

Překl. Kopřiva, Štěpán, Praha: BB art,
2022, 280 s., váz. 799 Kč
Nová úspěšná série od oceňovaných
tvůrců komiksů CRIMINAL, FATALE
a ZATMÍVAČKA – ZABIJ, NEBO BUDEŠ ZABIT je subverzivní pohled na
mstitelský žánr, ultrafialový reflektor
osvětlující nefunkční a nespravedlivý
svět kolem nás.
ISBN 978-80-7595-553-1

Egeaová, Diana; Hill, Bryan
Edward; Briones, Philippe a kol.
Batman Detective Comics 8 –
Vnější vliv

Překl. Švanda, Pavel, Praha: BB art,
2022, 144 s., brož. 399 Kč
Batman, Batwoman, Red Robin,
Orphan, Azrael, Batwing a všichni
jejich spojenci zachránili město před
monstrem, které sami pomohli stvořit. Nyní se uskupení těchto temných
rytířů rozpadlo a je potřeba se vypořádat s následky.
ISBN 978-80-7595-555-5

Gibová, Ivana
Eklektik Bastard

Praha: Argo, 2022, 168 s., brož.
298 Kč
Sarkasticky laděné příběhy psané formou povídkového komiksu vycházejí
ze života současných třicátníků žijících
v Bratislavě. Společně, i když každý
sám, prožívají internetovou dospělost,
ačkoliv neměli internetové dětství.
ISBN 978-80-257-3736-1

Kopl, Petr
Komiksový náčrtník 2

Brno: Zoner Press, 2022, 160 s.,
brož. 329 Kč
Konečně jsme se všichni dočkali! Petr
Kopl přichází s dalším dílem úspěšného
a žádaného Komiksového náčrtníku.
ISBN 978-80-7413-482-1

bibliografie
McKean, Dave
Dravec

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2022, 132 s., váz. 688 Kč
Komiksový román, který spíše připomíná ohňostroj vizuální imaginace.
ISBN 978-80-257-3730-9

Toman, Vlastislav
Nové příběhy Malého boha
a Kruana: život s Ábíčkem

Praha: XYZ, 2022, 288 s., váz.
599 Kč
Kde a jak vznikl robot Krab? Završení
legendární komiksové ságy – a životní
příběh jejího tvůrce.
ISBN 978-80-7683-065-3

Toman, Vlastislav
Zlatá kniha komiksů Vlastislava
Tomana

Praha: XYZ, 2022, 344 s., váz.
699 Kč
Celá šestidílná komiksová série
o Malém bohovi a Kruanovi od spisovatele, scenáristy a dlouholetého
šéfredaktora časopisu ABC Vlastislava Tomana poprvé vychází společně,
doplněná o dvě povídky.
ISBN 978-80-7683-040-0

KORESPONDENCE
Adam, Robert; Martínek, František; Palacký, Petr a kol.
Karel Havlíček. Korespondence
IV. 1848

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 420 s., váz.
Čtvrtý z plánovaných šesti svazků
první kompletní kritické edice
korespondence Karla Havlíčka
(1821–1856) zahrnuje bezmála dvě
stě dopisů z přelomového roku 1848,
valnou většinou zpřístupňovaných
veřejnosti vůbec poprvé.
ISBN 978-80-7422-477-5

LI DOVÁ
SLOVESN OST
Stavělová, Daniela
Tíha a beztíže folkloru

Praha: Academia, 2022, 696 s., váz.
650 Kč
Kolektivní monografie desetičlenného autorského týmu je výsledkem
dlouhodobého zkoumání tzv. folklorního hnutí druhé poloviny 20.
století v českých zemích, které bylo
významným a zároveň rozporuplným
kulturním i sociálním jevem.
ISBN 978-80-200-3286-7

OSO B N OSTI
Bedřich Kocman. Na beton / On
Concrete

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 296 s., váz.
Monografie mapující dvacet let tvůrčí
práce a dvacet akademický roků v roli
pedagoga Bedřicha Kocmana.
ISBN 978-80-261-1034-7

Bernardová, Caroline
Frida Kahlo a barvy života

Překl. Soukupová, Zuzana, Praha:
Ikar, 2022, 352 s., váz. 399 Kč
Mexiko, rok 1925. Sedmnáctiletá Frida Kahlo se chce stát lékařkou.
ISBN 978-80-249-4676-4

Longoni, Angelo
Velkolepý Modigliani

Praha: Ikar, 2022, 608 s., váz. 599 Kč
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Pomíjivost života, citlivá duše i zdrcující nepochopení. To vše nám připomíná malíře „žen s dlouhým krkem“,
Amedea Modiglianiho.
ISBN 978-80-249-4722-8

Mrázová, Albína
Moji Dánové a skoro Dánové

Brno: CPress, 2022, 200 s., váz.
399 Kč
Dánsko není jen hygge, kola a barevné domky. Moje dobrodružství
v Dánsku a s Dány.
ISBN 978-80-264-4091-8

Nová, Edna
Konec aneb Začátek

Praha: Motto, 2022, 120 s., brož.
249 Kč
Nebanálně banální story o smrti
a zrození – SMRTABU. Od autorky
bestselleru Ženy z Bohnic.
ISBN 978-80-267-2229-8

Westoverová, Tara
Vzdělaná

Praha: Mladá fronta, 2022, 352 s.,
váz. 399 Kč
Strhující pravdivý příběh o síle rodinných pout a odhodlání vydat se
vlastní cestou. Tara Westoverová
poprvé vkročila do školy, když jí bylo
sedmnáct.
ISBN 978-80-204-5963-3

PO E Z I E
Děžinský, Milan
Šestý prst

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 80 s., brož.
249 Kč
Nová řadová sbírka oceňovaného
básníka. Soubor inspirovaný větami
z díla A. P. Čechova: „Umět v tomhle
městě tři jazyky, to je zbytečný přepych. Dokonce ani přepych ne, ale
cosi zbytečného navíc, něco jako
šestý prst.“
ISBN 978-80-275-1097-9

Fišer, Zbyněk
Gazanie 2030. Kikikarantkatr

Brno: Druhé město, 2022, 64 s.,
brož.
Ve své sbírce cizeluje básník příběh,
jehož fasety jsou místy až šokující.
Text prostřednictvím pestrých
perspektiv, časových rovin, asociací
a odkazů vypravuje nelineárním,
kolážovitým způsobem strhující příběh lásky a smrti.
ISBN 978-80-7227-876-3

Horanský, Miloš
Litanie o svatém Jidášovi a hladu
po lásce
Praha: Galén, 2022, 101 s., brož.
200 Kč
Rozsáhlá veršovaná poéma známého
básníka a divadelního režiséra je
literárním útvarem na hranici poezie,
filosofického traktátu, historicko-teologické úvahy a litanie.
ISBN 978-80-7492-593-1

Kučera, Josef
Hranostaj snídá dívku

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 68 s., brož.
249 Kč
Slova, která klamou tělem. Když básník vydá svou třetí sbírku, zdá se, že
to s poezií myslí vážně. Že jinak svůj
neklid utěšit nedovede, stejně jako se
nedovede zbavit pochybností o poctivosti své výpovědi při vědomí indivi
duálních i objektivních hranic jazyka.
ISBN 978-80-275-1076-4

Malý, Radek
Pohlednice z nespatřených měst

Praha: Albatros, 2022, 96 s., váz.
299 Kč
Čtvrtý svazek edice Poežie, která se
na českém trhu jako jediná soustavně
věnuje původní poezii pro děti, uvádí
verše jednoho z našich nejoblíbenějších
současných básníků Radka Malého.
ISBN 978-80-00-06640-0

Malý, Radek
Básně na děrné štítky

Praha: Odeon, 2022, 80 s., brož.
199 Kč
Psaní strojem na děrné štítky má
v nové sbírce Radka Malého nejen
svůj formální půvab a neslouží jen
jako záznam pozoruhodného tvůrčího procesu, ale také ustavuje svá
pravidla, kouzla a omezení.
ISBN 978-80-207-2080-1

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Jarolímová, Eva; Suchá, Jitka
Trénink paměti pro seniory

Praha: Edika, 2022, 168 s., brož.
269 Kč
Paměť v kondici v každém věku! Kniha je zaměřena na tématiku procvičování paměti a dalších kognitivních
funkcí, jako je slovní zásoba, koncentrace pozornosti, logika, kreativita,
zrakově-prostorové schopnosti, a to
zejména u seniorské populace.
ISBN 978-80-266-1728-0

Růžičková, Anna
Spánek miminek

Brno: CPress, 2022, 224 s., brož.
399 Kč
Naučte se porozumět spánku svého
dítěte.
ISBN 978-80-264-4147-2

POVÍ D K Y
Epstein, Marek
Nerez

Praha: Listen, 2022, 184 s., váz. 299 Kč
Každý obyčejný den nám může změnit život. Hrdinové povídek scenáristy
Marka Epsteina jsou zdánlivě sebejistí a stabilní jedinci uchlácholení drobnými lidskými sny. Jejich jistota ale
není víc než pouhé očekávání pádu.
ISBN 978-80-242-7902-2

PRÓZ A
Bagdonasová, Naomi;
Aakerová, Jennifer
Humor seriózně

Překl. Hroníková, Linda, Brno: Zoner
Press, 2022, 240 s., brož. 349 Kč
V posledních letech zažíváme období
nebývalé nejistoty a otřesů. Nikoho
tedy asi nepřekvapí, že důvěra, lidský
kontakt a duševní pohoda jsou na
ústupu. Není to žádná legrace.
ISBN 978-80-7413-485-2

Doležal, Karel
Zjevy kosmické, řevy pozemské

Praha: Straky na vrbě, 2022, 1. vyd.,
552 s., brož. 350 Kč
Rock‘n‘rollem k záchraně planety
Země! Prastaří bohové znali velké
tajemství. Nacisti se ho skoro domákli.
Dnešní tvorové z něj však znají jen střípky. Mají zlatá gramofonová deska, prvohorní zkameněliny a ztracený cestovatel
z jiného světa něco společného?
ISBN 978-80-88346-16-6
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Janáčková, Kristýna
S láskou, máma

Praha: Motto, 2022, 272 s., váz.
499 Kč
Deník vašeho mateřství – nejkrásnější
a nejláskyplnější příběh. Je to tady,
budete máma!
ISBN 978-80-267-2166-6

Koukolík, František
Drby

Praha: Galén, 2022, 107 s., brož.
200 Kč
Kniha Františka Koukolíka Drby je
určena širšímu okruhu čtenářů a pojednává o nejčastější a nejrozšířenější lidské činnosti ve všech dobách
a místech.
ISBN 978-80-7492-595-5

Lovecraft, Howard Phillips;
Volání Cthulhu – Spisy 3/I

Překl. Menšíková, Stanislava; Bartošková, Linda; Neff, Ondřej; Kajdoš,
Václav, Zlín: Kniha Zlín, 2022, 352 s.,
váz. 369 Kč
Třetí svazek souborného beletristického díla H. P. Lovecrafta obsahuje povídky a romány z let 1926−1930, z autorova nejproduktivnějšího období.
ISBN 978-80-7662-275-3

Součková, Zuzana
Po schodech nahoru, po čumáku
dolů

Praha: Ikar, 2022, 200 s., váz. 299 Kč
Zuzana Součková se po vydání čtvrté
knihy fejetonů Diagnóza žena zařekla, že už nebude psát o svém životě.
ISBN 978-80-249-4685-6

Zajíc, Petr; Mládek, Ivan
Žerty v obrazech Ivana Mládka

Brno: CPress, 2022, 184 s., váz.
399 Kč
Co mají společného obraz prezidenta
vytetovaný do kůže známého recesisty, autorem schválený padělek
vlastního díla a foyer budovy Bank
of America?
ISBN 978-80-264-4056-7

PŘ Í BĚ HY
Melena, Jan
Kocour Hans von Xeno a Zátiší
pro mykofila / Tomcat Hans
von Xeno and a Stillife for the
Mycophile. Příběh v obrazech /
A story in pictures

Farník, Michal, Praha: Straky na vrbě,
2022, 1. vyd., 208 s., váz. 250 Kč
Dobrodružství v lese pokračuje. Hans
von Xeno objevuje tajuplný svět hub,
potkává se s kuřátkem, prozkoumává
podivné ruiny, až se promění v motýlokočku. Aby se mu vrátila původní
podoba, vydává se do hlubin země.
ISBN 978-80-88346-15-9

R E PO R TÁ ŽE
Waltari, Mika
Válka o pravdu. Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě

Běláková, Kateřina; Duroňová, Tereza; Minaříková, Julie; Mokrý, Martin;
Papugová, Andrea; Hejkalová, Markéta, Brno: Masarykova univerzita,
2022, 1. vyd., 134 s., brož. 290 Kč
V dubnu 1941, v období křehkého
klidu mezi finskou zimní a pokračovací válkou, spatřila světlo světa nenápadná kniha podepsaná pseudonymem Nauticus. Finskojazyčné dílo
publikované nejprve ve Švédsku.
ISBN 978-80-210-9999-9

ROM ÁNY
Abrahamsonová, Emmy
Jak se zamilovat do muže, který
žije v křoví

Překl. Švachová, Romana, Brno:
Host, 2022, 1. vyd., 232 s., váz.
349 Kč
Svěží příběh o lásce, odvaze řídit se
srdcem a ochotě dohlédnout za předsudky a špinavé hadry.
ISBN 978-80-275-1049-8

Adams, Douglas
Stopařův průvodce Galaxií
Omnibus

Překl. Trávníček, Pavel; Chalupa,
Vladimír; Hollanová, Jana, Praha:
Argo, 2022, 704 s., váz. 642 Kč
Ano, stopovat po Galaxii se dá, dokonce za méně než třicet altairských
dolarů na den... Proslulé dílo galaktického stopaře Douglase Adamse
vydáváme v jediném svazku.
ISBN 978-80-257-3727-9

Adamsová, Lyssa Kay;
Tajný pánský knižní klub

Překl. Knapová, Nicolle, Brno: Jota,
2022, 304 s., váz. 348 Kč
Manželství Gavina Scotta je v troskách. Baseballová hvězda Gavin
nedávno odhalil ponižující tajemství:
jeho žena Thea vždy předstírala to
velké O. Toto odhalení je poslední
kapkou pro jejich už tak dosti napjatý
vztah.
ISBN 978-80-7565-940-8

Askani, Tanja
Vlčí pouto

Překl. Radová, Libuše, Praha: Esence,
2022, 152 s., váz. 399 Kč
Hlavní hrdinkou knihy Vlčí pouto je
bílá polární vlčice s velmi neobvyklým
životním příběhem.
ISBN 978-80-242-8037-0

Barnes, Jennifer Lynn
Hra o dědictví

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Yoli, 2022, 352 s., brož. 399 Kč
Avery Grambsová má jediný cíl – přežít střední školu, získat stipendium
a vypadnout.
ISBN 978-80-242-7860-5

Bělonožník, Zdeněk
Cyklo P

Brno: Moba, 2022, 192 s., váz.
269 Kč
Pavel a Mirek jsou čerství vysokoškoláci, kterým na první pohled nic
neschází. Žijí v okresním městě kdesi
na severu Čech a většinu volného
času tráví v sedlech bicyklů, na nichž
brázdí silničky příhraničních hor.
ISBN 978-80-279-0266-8

Blahová, Miriam
Příběh slunečnice

Praha: Motto, 2022, 280 s., váz.
349 Kč
Někdo musí lásku prožít, aby o ní
jiní mohli vyprávět. Natálie se po
nehodě ocitne v nemocnici, kde sdílí
pokoj se stařenkou, jejíž vzpomínky
ji zasáhnou.
ISBN 978-80-267-2170-3

Borská, Ilona
Doktorka z domu Trubačů

Praha: Motto, 2022, 352 s., váz.
349 Kč
Životopisný román o ženě, která
předběhla svou dobu. Léčila, milovala, studovala, přednášela a cestovala

bibliografie
s umanutou odvahou jít za svým
snem.
ISBN 978-80-267-2169-7

Brontëová, Charlotte
Jana Eyrová

Překl. Iblovi, Pavla a Matouš, Praha:
Fortuna Libri, 2022, 544 s., váz.
349 Kč
Román významné anglické autorky
vypráví jeden z nejlepších milostných
a dramatických příběhů všech dob.
Příběh v dětství ponižované a odstrkované dívky, ze které i přesto
vyroste silná a sebevědomá žena –
Jana Eyrová.
ISBN 978-80-7546-380-7

Cartland, Barbara
Tajemná služebná

Překl. Volná, Kristina, Praha: Baronet, 2022, 171 s., váz. 249 Kč
Mladičká Giselda se ocitne v situaci,
kdy je ochotná pro peníze udělat
takřka cokoli. Nemá totiž prostředky
na operaci, kterou její mladší bratr
nutně potřebuje, a nemá se ani na
koho obrátit.
ISBN 978-80-269-1783-0

Coelho, Paulo
Alef

Defoe, Daniel
Robinson Crusoe

Překl. Pokorný, Martin, Praha:
Odeon, 2022, 344 s., váz. 399 Kč
Těžko bychom hledali čtenáře, který
by už od dětských let neznal – většinou ovšem v úpravách či převyprávěních – toto klasické dílo anglické
literatury.
ISBN 978-80-207-2084-9

Denemarková, Radka
A já pořád kdo to tluče

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 163 s.,
váz. 329 Kč
Nové vydání dnes už téměř legendární prozaické prvotiny, která odstartovala mimořádně úspěšnou spisovatelskou dráhu Radky Denemarkové.
Jeden zločin. Jedna hra.
ISBN 978-80-275-1067-2

Edvinsson, Anki
Sněžný anděl

Překl. Vlčinská, Hana, Praha: Yoli,
2022, 352 s., brož. 399 Kč
Šťastné dívky jsou na svobodě. Asteřina sestra a její kamarádky žijí nový
život za hranicemi Ferronu, zatímco
Aster zůstala v Arkettě, aby pomáhala
dalším dívkám k útěku.
ISBN 978-80-242-7963-3

Decastelo, René
Slunečná 5

Praha: Ikar, 2022, 360 s., váz. 359 Kč
Přeneste se zpět na svůj oblíbený
statek s oblíbenými hrdiny a užijte si
jejich životní příhody tentokrát v knižní podobě.
ISBN 978-80-249-4715-0

Překl. Stárková, Jiřina, Praha: Kalibr,
2022, 280 s., váz. 329 Kč
Když na východní pobřeží USA udeří
hurikán, dozorci nápravného zařízení
Ravenhill v Miami se rozhodnou
věznici opustit.
ISBN 978-80-242-8000-4

Horáková, Naďa
Čas primadon

Hoyer, Ida Hegazi
Odpusť mi

Frýbort, Pavel
Vyjednávač

Davisová, Charlotte
Sestry zúčtování

Herron, Paul
Útěk z pekla

Evans, Vesna
Sametový domov

Čuba, Albert
Ocelové srdce

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 231 s.,
váz. 349 Kč
Kam prchnout ze země, do které jiní
s nadějí utíkají? Tereza žije se svým
o čtyřicet let starším mužem Edou
v opevněném statku blízko ostře
střežených hranic s Polskem. Téměř
odtud nesmí na krok, protože v okolí
přestává být bezpečno.
ISBN 978-80-275-1068-9

Brno: BizBooks, 2022, 200 s., brož.
299 Kč
Když se vám život obrátí vzhůru nohama. Čtveřice bývalých spolužáků
z vysoké školy spolu se svými partnerkami prožívá rozdílné příběhy.
ISBN 978-80-265-1069-7

Překl. Zítko, Radovan, Praha: Kalibr,
2022, 288 s., váz. 399 Kč
Chlapec, který skočil z mostu.
ISBN 978-80-242-7952-7

Brno: Moba, 2022, 280 s., váz.
319 Kč
Jedenáctiletá Mája se po úprku
z válečného Sarajeva ocitá se
svým dvojčetem Adinem a rodiči
v České republice. I když zpočátku
nechápe, proč musela svou zem
i kamarády opustit, časem si českou
kulturu i komplikovanou češtinu
zamilovává.
ISBN 978-80-279-0269-9

Dadák, Matěj
Lovci švábů

Havlas, Lukáš
180 stupňů

Brno: Moba, 2022, 288 s., váz. 299 Kč
Ema Šubrtová pracuje jako učitelka
na gymnáziu, občas provádí turisty
po Brně a s partou přátel si užívá
bezstarostný čas bez závazků.
ISBN 978-80-279-0264-4

Překl. Lidmilová, Pavla, Praha: Argo,
2022, 256 s., brož. 348 Kč
Ve svém románu se autor vrací
k motivu pouti: tentokrát se vydává
na cestu po Transsibiřské magistrále.
Putování hrdinů knihy se odvíjí ve
znamení symbolu Alef, který pro
autora v duchu magické tradice představuje bod, v němž se vše sbíhá.
ISBN 978-80-257-3572-5

Praha: XYZ, 2022, 184 s., brož. 349 Kč
Sin City z Ostravy! Drsný krimi
román plný šokujících scén. Pasák
a jeho prostitutka, noční recepční
v jediném velkém hotelu ve městě,
herecká hvězdička z Prahy, zkorumpovaný politik a jeden rádoby investigativní novinář.
ISBN 978-80-7597-964-3
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Praha: Šulc – Švarc, 2022, 416 s.,
váz. 399 Kč
Hrdinou napínavého románu, ve
kterém jde o život mladé dívky, balíky
peněz i zájmy tajných služeb, je Bebe,
hlavní postava Frýbortova úspěšného
románu Agentura.
ISBN 978-80-7244-477-9

Gabriel, Agnes
Děkuji, pane Diore

Překl. Škultéty, Michaela, Ostrava:
Domino, 2022, 304 s., váz. 399 Kč
Cesta za snem ve slavném módním
domě. Celéstine Dufourová se vydává
do Paříže, aby unikla před svou minulostí a životem na malém městě.
ISBN 978-80-7498-565-2

Hannah, Sophie
Dokonalé děti

Překl. Vališová, Hana, Praha: Ikar,
2022, 288 s., váz. 399 Kč
Beth veze syna na zápas a dobře ví,
že její bývalá nejlepší kamarádka
bydlí nedaleko fotbalového hřiště.
Avšak neviděla ji celých dvanáct let,
tak proč by jezdila kolem a riskovala,
že v sobě oživí bolestné vzpomínky?
Jenže si nemůže pomoct.
ISBN 978-80-249-4667-2

Harrisová, Joanne
Jiná třída

Překl. Nejedlá, Marcela, Praha:
Kalibr, 2022, 480 s., váz. 499 Kč
Během třiceti let na základní škole
St. Oswald´s viděl učitel Roy Straitley
přicházet i odcházet různé typy
chlapců. Každá třída měla vždy své
klauny, rebely a patolízaly.
ISBN 978-80-242-8049-3

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 186 s., brož. 199 Kč
„Když jsem tě spatřila, všechno zmizelo“, říká vypravěčka a hlavní hrdinka románu o začátku osudové lásky.
ISBN 978-80-7422-841-4

Hunterová, Cara
Celá pravda

Překl. Polochová, Markéta, Brno:
Host, 2022, 439 s., váz.
Ona dává všanc svoji kariéru, on
může přijít o všechno. A přesto jeden
z nich lže.
ISBN 978-80-275-0923-2

Jakoubková, Alena
Líný manžel holé neštěstí

Brno: Moba, 2022, 256 s., váz. 289 Kč
Nina zdědí po rodičích malý zámeček, ležící v překrásné šumavské
přírodě, v němž provozuje penzion.
Musí se hodně otáčet a na nějaké
randění nemá čas, ačkoliv jí kamarádky dohazují jednoho ženicha za
druhým.
ISBN 978-80-279-0274-3

Jelínková, Martina
Záchytný bod

Praha: Fragment, 2022, 320 s., brož.
349 Kč
Štěstí si tě najde, když si na něj počkáš. Aneta se právě nastěhovala do
nevalného pražského bytu, rozešel se
s ní kluk a vyhodili ji z práv.
ISBN 978-80-253-5613-5

Karolová, Kateřina
Odbočka v lesích

Praha: XYZ, 2022, 256 s., váz. 399 Kč
Parta přátel vyráží na dovolenou do
zapadlé horské oblasti na východě
Čech. Nechtěla jet, ale přesvědčili ji.
Prý se není čeho bát.
ISBN 978-80-7683-057-8

Kawaguči, Tošikazu
Než vystydne káva

Překl. Barešová, Ivona, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 192 s., váz. 349 Kč
Pokud byste měli možnost vrátit se
zpět v minulosti, využili byste ji? Malá
japonská kavárna Funiculi funicula
ukrývá nečekané tajemství.
ISBN 978-80-7662-290-6
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Kral, Johana
Probudit se jako delfín

Brno: Moba, 2022, 312 s., váz.
319 Kč
Osudy současné rodiny, která se
nečekaně ocitne ve finančních a vztahových nesnázích.
ISBN 978-80-279-0271-2

MacGregorová, Janna
Vévoda v pravý čas

Překl. Kábrt, Jiří, Praha: Ikar, 2022,
384 s., váz. 379 Kč
Po náhodné smrti svého manžela se
Katherine Verick dozví, že si tajně
vzal dvě další ženy.
ISBN 978-80-249-4744-0

Major, C. D.
Mezi dvěma světy

Překl. Fialová-Fürstová, Ingeborg,
Praha: Ikar, 2022, 264 s., váz. 399 Kč
Když se mladá novinářka Ava
rozhodla odhalit temná tajemství
Overtounské usedlosti, netušila, co
všechno tím způsobí.
ISBN 978-80-249-4738-9

Malpasová, Jodi Ellen
Královská láska: Opravdová
královna

Překl. Vyhlídková, Kristýna; Netušilová, Hana, Praha: XYZ, 2022, 480 s.,
brož. 449 Kč
Je mu vydána na milost. A on ji ovládá. Princezna Adeline a hollywoodský idol Josh Jameson dobře věděli,
že jakákoliv jejich společná budoucnost je nemožná.
ISBN 978-80-7597-934-6

Maskame, Estelle
Někdo jako ty

Překl. Kubešová, Pavla, Praha: Fragment, 2022, 288 s., brož. 369 Kč
První díl návykové trilogie od autorky
bestsellerové série DIMILY. Šestnáctiletá Mila žije v LA s mámou a tátou,
slavným filmovým hercem.
ISBN 978-80-253-5645-6

Maskame, Estelle
Víš, že tě miluju?

Překl. Kubešová, Pavla, Praha: Fragment, 2022, 352 s., brož. 369 Kč
První díl bestsellerové série, která se
ve Velké Británii zařadila do žebříčku
pěti nejlepších knih pro mládež všech
dob. Seznámit se s novou rodinou
vlastního otce, kterého jste neviděli
několik let, to nezní jako lákavé
prázdniny v Kalifornii!
ISBN 978-80-253-5580-0

McCulloughová, Colleen
Ptáci v trní

Překl. Nová, Soňa, Praha: Ikar, 2022,
528 s., váz. 499 Kč
Podmanivý příběh okouzluje od svého vzniku miliony čtenářů.
ISBN 978-80-249-4746-4

McManusová, Karen M.
Jeden z nás lže

Překl. Vrábelová, Hana, Praha: Yoli,
2022, 368 s., brož. 359 Kč
Premiantka, princeznička, sportovní
hvězda, školní grázl a kluk, co ví
o každém všechno a nebojí se to napráskat všem.
ISBN 978-80-242-7829-2

McQuiston, Casey
Poslední stanice

Překl. Florianová, Petra, Praha: Yoli,
2022, 424 s., brož. 449 Kč
Nevšední LGBTQ+ romance pro

čtenáře bestselleru Červená, bílá
a královsky modrá.
ISBN 978-80-242-7895-7

Mihulová, Natálie
Mosty

Slušovice: Monument, 2022, 159 s.,
brož. 190 Kč
Hrdiny příběhu jsou dva mladí lidé
s velkými plány, ovšem hledající sami
sebe. Každý jde svou cestou, potýká
se s vlastními problémy, a i když
mají hodně společného, velké věci
je oddělují.
ISBN 978-80-88143-39-0

Müllerová, Karin
Polární záře – Ostrov divokých
koní

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Fragment, 2022, 216 s., váz. 299 Kč
Nádherné koňské dobrodružství
v zemi elfů, víl a trollů s nádechem romantiky! Proč má jet zrovna na Island
– do země sněhu, ledu a zimy?
ISBN 978-80-253-5608-1

Názlerová, Renáta
Osudová žena

Praha: Fortuna Libri, 2022, 288 s.,
váz.
Anna je žena ve zralém věku. Je nejen
nebezpečně přitažlivá, ale i nebezpečně úspěšná. Kam přijde, nezůstane kámen na kameni. Muže využívá,
ženy podceňuje a úspěch povyšuje na
nejvyšší životní metu.
ISBN 978-80-7546-378-4

Niedl, František
Světla na pobřeží

Brno: Moba, 2022, 336 s., váz. 329 Kč
Čtyřicátník Michael Dabert, někdejší
příslušník francouzské Cizinecké legie, ale též nájemný žoldák a bezpečnostní expert, se už poněkolikáté pokouší odstřihnout od své minulosti.
ISBN 978-80-279-0242-2

Niedl, František
Útěk do pekel

Brno: Moba, 2022, 544 s., váz.
399 Kč
Útěk do pekel je v české literatuře
naprosto ojedinělou knihou, srovnatelnou jen s nejlepšími evropskými
a světovými romány.
ISBN 978-80-279-0324-5

Nofreeusernames
Letní noci

Praha: CooBoo, 2022, 328 s., brož.
399 Kč
Když zakopneš, udělej z toho součást
choreografie! Volné pokračování
bestsellerů Navždycky a Miluju tě. Já
vím. Všichni si myslí, že Charlee vede
dokonalý život.
ISBN 978-80-7661-426-0

Nofreeusernames
Miluju tě. Já vím

Praha: CooBoo, 2022, 280 s., váz.
349 Kč
Nejtěžší cosplay? Být sama sebou na
střední! Volné pokračování bestselleru Navždycky.
ISBN 978-80-7661-463-5

Nofreeusernames
Navždycky

Praha: CooBoo, 2022, 304 s., váz.
349 Kč
Mei Bradleyová se pomalu smiřuje
s tím, že dopis z Bradavic už nedorazí.
ISBN 978-80-7661-464-2

bibliografie
Osemanová, Alice
Srdcerváči

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2022, 288 s., brož. 349 Kč
Grafický román o životě, lásce
a o všem, co se stane mezi tím.
Charlie je nervák a někdy až moc
přemýšlivý kluk.
ISBN 978-80-7661-429-1

Osemanová, Alice
Srdcerváči 2

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2022, 328 s., brož. 399 Kč
Pokračování Srdcerváčů je druhým
dílem příběhu, který ještě zdaleka
nekončí! Nick a Charlie jsou nejlepší
kamarádi.
ISBN 978-80-7661-407-9

Osemanová, Alice
Srdcerváči 4

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2022, 384 s., brož. 449 Kč
Čtvrtý díl úspěšné série komiksových
románů o lásce, životě a o všem, co
se stane mezi tím. Charlie a Nick spolu oficiálně chodí a Charlie začíná být
připravený na to, aby vyslovil ta dvě
slůvka: Miluju tě.
ISBN 978-80-7661-408-6

Paris, B. A.
Terapie

Překl. Medková, Karolina, Praha:
Motto, 2022, 352 s., váz. 449 Kč
V každé duši je místnost, do které je
nebezpečné vstoupit. Když se Alice
a Leo přestěhují do exkluzivního
obytného komplexu, splní se jim celoživotní sen.
ISBN 978-80-267-2227-4

Pilátová, Markéta; Mornštajnová,
Alena; Epstein, Marek a kol.
Dnes ještě ne
Praha: Listen, 2022, 168 s., váz.
299 Kč
Radomír nemá pocit, že by mu v životě něco scházelo, dokud na šachovém
fóru nepotká Jarmilu. Kdežto Milan je
na tom přesně naopak – Gábinu sice
miluje, ale jeden večer, ten dnešní večer by potřeboval strávit bez ní.
ISBN 978-80-242-7965-7

Pooleyová, Clare
Kavárna na konci ulice. Může
obyčejný deník spojit životy
několika lidí?

Praha: Fortuna Libri, 2022, 400 s.,
váz.
Příběh jednoho zeleného deníku,
který spojil osudy šesti lidí a vytvořil
mezi nimi nečekaná pouta přátelství
i lásky. Julian Jessop, osamělý starý
malíř, napíše do obyčejného sešitu
pravdu o sobě a nechá jej na stole
v místní kavárně.
ISBN 978-80-7546-371-5

z novinek k 2. 5. 2022 451 titulů
území nikoho. Naráz se ocitá ve
zvláštním světě, kde fyzikální zákony
fungují jinak, stejně jako tu jinak
ubíhá čas.
ISBN 978-80-7197-798-8

Santlofer, Jonathan
Poslední Mona Lisa

Překl. Čechová, Sabina, Brno: Jota,
2022, 368 s., váz. 398 Kč
Minulost a budoucnost se prolínají
v tomto příběhu o krádežích uměleckých děl, padělatelství a vraždě.
ISBN 978-80-7565-934-7

Sharpeová, Tess
Všechny holky, kterými jsem byla
Překl. Ircingová, Jitka, Praha: CooBoo, 2022, 328 s., váz. 399 Kč
Tři teenageři. Dva bankovní lupiči.
Jediná cesta ven. Nora O’Malleyová
už byla v kůži hodně holek.
ISBN 978-80-7661-384-3

St. James, Rebecca
Milosrdná jizva

Praha: Paulínky, 2022, 1. vyd., 392 s.,
brož. 399 Kč
Kirsten studuje na střední škole, když
náhle přijde o rodinu. Stáhne se do
sebe a úlevu od vnitřní bolesti hledá
v sebepoškozování. Další velká rána
přijde ze strany přítele – to už dívka
neunese a skončí na psychiatrii.
ISBN 978-80-7450-418-1

Šťastná, Barbora
Samotářky

Praha: Motto, 2022, 312 s., váz.
399 Kč
Minulost naší rodiny nás ovlivňuje,
i když ji neznáme. Ludmila, Amálie,
Věra. Tři ženy, které kromě samotářství spojuje i rodinné tajemství, z něhož zná každá jenom střípek.
ISBN 978-80-267-2228-1

Trpková, Kristýna
Vesnice

Praha: Kalibr, 2022, 288 s., váz.
V polích nedaleko obce Lipová jsou
objeveny lidské ostatky. S největší
pravděpodobností patří jednomu
z pohřešovaných dětí, které zde
během uplynulých let beze stopy
zmizely.
ISBN 978-80-242-7980-0

Walterová-Benešová, Barbora
Úřednice z vigvamu

Praha: Fortuna Libri, 2022, váz.
Čím si indiánská rodina v jednom
zapadlém vigvamu vysloužila, že je
terorizuje mladičký Splašený kojot?
Proč by měl ranní budíček troubit
zrovna Velký medvěd?
ISBN 978-80-7546-365-4

Wodehouse, Pelham Grenvill
Dostihové pikle

Evie má v jednom jasno: každá láska
skončí zlomeným srdcem.
ISBN 978-80-7661-422-2

tisíce let a kdysi pouštní planeta je
nyní zelená a plná života.
ISBN 978-80-269-1765-6

Závadová, Kateřina;
Petrová, Jitka
Pan Ředkvička a vesmírné
úvahy, které končí boulí

Child, Lincoln; Preston, Douglas
Bez krve

Praha: Mladá fronta, 2022, 80 s.,
váz. 299 Kč
Návod, jak se nebát plnit si sny a užívat
si života! Pan Ředkvička je starší pán,
který se rozhodl, že už nebude chodit
do úřadu, ale začne konečně žít.
ISBN 978-80-204-5964-0

SCI-FI, FANTASY
Armentrout, Jennifer L.
Království těla a ohně

Překl. Hejnová, Kateřina, Praha:
Fragment, 2022, 549 s., váz. 549 Kč
Je láska silnější než pomsta? Druhý
díl bestsellerové fantasy série. Všechno, v co Poppy věřila, je lež – oklamal
ji i muž, do kterého se zamilovala. Je
láska silnější než pomsta? Druhý díl
bestsellerové fantasy série.
ISBN 978-80-253-5646-3

Bardugo, Leigh
Zjizvený král

Překl. Chodilová, Dana, Praha: Fragment, 2022, 424 s., váz. 449 Kč
Zkroť své démony – nebo jim dej to,
co chtějí! Od autorky bestselleru Šest
vran. Na oslabených hranicích Ravky
se shromažďují nepřátelé.
ISBN 978-80-253-5641-8

Long, Nathan
Zabíječ zombií

Překl. Malčíková, Leona, Frenštát
pod Radhoštěm: Polaris, 2022,
420 s., brož. 359 Kč
Dvanáctá kniha ságy o Gotrekovi
a Felixovi z cyklu temné fantasy Warhammer. Trpasličí trolobijce Gotrek
a jeho lidský společník Felix Jaeger
míří vstříc novému dobrodružství.
ISBN 978-80-7332-488-9

Lovecraft, Howard Phillips
Hrobka

Devillepoixová, Eléonore
Bezvětrné město

Lovecraft, Howard Phillips
Měsíční močál

Překl. Václavík, Ladislav, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 472 s., brož. 449 Kč
Vstupte do Hyperboreje, tajemného
věžatého města rozděleného do sedmi úrovní. Absolutistický vládce Basileus se obklopuje mocnými ministry,
kteří mají městu vládnout.
ISBN 978-80-275-1043-6

Diviš, Aleš
Leviar – Králova mlha

Praha: Fragment, 2022, 320 s., váz.
399 Kč
Hrdinská fantasy plná zvratů, napětí
a úžasné magie. Sylothys, rozmanitá
říše pěti království bez jediného krále,
je v nebezpečí.
ISBN 978-80-253-5612-8

Překl. Krasula, Klára, Praha: Motto,
2022, 320 s., brož. 399 Kč
Zachraňte knihovnu! Osamělá
knihovnice June Jonesová nikdy
neopustila ospalé anglické městečko,
kde vyrůstala.
ISBN 978-80-267-2226-7

Sanderson, Brandon
Cytonik

Yoonová, Nicola
Můj první tanec

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Baronet, 2022, 464 s., váz. 499 Kč
Božský imperátor Duny je již čtvrté
pokračování velkolepé ságy – jednoho z nejúžasnějších science fiction
eposů všech dob. Na Arrakis uběhly

Překl. Foitová, Sára, Praha: CooBoo,
2022, 304 s., váz. 399 Kč
Láska má svůj vlastní rytmus. Od
autorky hitu Slunce je také hvězda.

Praha: Argo, 2022, 456 s., váz. 498 Kč
Druhá z posvátných össenských
drog. Zaostří mysl na vzdálený cíl.
Ukáže směr. Najde spojení. Otevře
cestu odsud až do vesmíru. A z vesmíru – sem.
ISBN 978-80-257-3634-0

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2022, 1008 s., brož. 1099 Kč
Světový fenomén Hunger Games
oslavil deset let od vydání a my slavíme také.
ISBN 978-80-253-5536-7

Collins, Suzanne
Hunger Games

Flanagan, John
Hraničářův učeň 15 – Ztracený
princ

Překl. Miklica, Petr, Praha: Talpress,
2022, 392 s., brož. 449 Kč
Spensa prchne před svými pronásledovateli z Výhledu na hvězdy do

Kadlečková, Vilma
Mycelium II: Led pod kůží

Překl. Kříž, Václav; Onufer, Petr; Lyčka, Zdeněk; Marxová, Eva a kol., Zlín:
Kniha Zlín, 2022, 224 s., váz. 349 Kč
Suborné beletristické vydání Lovecraftova díla. Za svého života byl
Lovecraft znám jen úzkému okruhu
přátel a milovníků originální strašidelné fantastiky. Dnes je považován za
mistra strašidelné literatury.
ISBN 978-80-7662-285-2

Překl. Vávra, Ivan, Praha: Vyšehrad,
2022, 176 s., váz. 299 Kč
Další román slavného britského humoristy, který inspiroval mj. Zdeňka
Jirotku k napsání Saturnina. Bertie
Wooster se svým věrným komorníkem Jeevesem odcestuje do městečka
Maiden Eggesford, aby si tam léčil
nervy vyčerpané nočním životem.
ISBN 978-80-7601-606-4

Sampson, Freya
Knihovna mého srdce

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: BB art,
2022, 312 s., váz. 399 Kč
Zvláštní agent FBI Pendergast a jeho
spojenci čelí ohromnému nebezpečí,
když se snaží zjistit, co vysává krev
z georgijského velkoměsta.
ISBN 978-80-7595-556-2

Praha: Egmont, 2022, 272 s., brož.
299 Kč
Další příběh o hraničáři Willovi a jeho
přátelích z království Araluen.
ISBN 978-80-252-5234-5

Herbert, Frank
Božský imperátor Duny
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Překl. Kříž, Václav; Onufer, Petr;
Lyčka, Zdeněk; Marxová, Eva a kol.,
Zlín: Kniha Zlín, 2022, 348 s., váz.
369 Kč
V druhém svazku Lovecraftových sebraných spisů sledujeme pozoruhodný vývoj génia fantastické literatury.
ISBN 978-80-7662-291-3

Maasová, Sarah J.
Dvůr křídel a zmaru

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2022, 720 s., brož. 499 Kč
Feyre se vrací zpátky na Jarní dvůr,
aby získala informace o Tamlinově
armádě a odhalila plán krále, který
hodlá království Prythian napadnout
a zničit.
ISBN 978-80-7661-428-4

Maasová, Sarah J.
Královna stínů

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2022, 656 s., brož. 449 Kč
Celaena bojuje za svůj lid ve čtvrtém
pokračování světového bestselleru
Skleněný trůn. Ztratila všechny, které
milovala. Celaena bojuje za svůj lid
ve čtvrtém pokračování světového
bestselleru Skleněný trůn.
ISBN 978-80-7661-392-8

Maasová, Sarah J.
Krvavé ostří

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2022, 408 s., brož. 449 Kč

Staňte se svědky vzestupu a pádu
Celaeny Sardothien coby adarlanského zabijáka! Celaena Sardothien
je nejobávanějším zabijákem celého
Adarlanu, ale jako obyvatelka Tvrze
vrahů musí bezvýhradně poslouchat
svého pána Arobynna Hamela.
ISBN 978-80-7661-444-4

Maasová, Sarah J.
Říše bouří

Překl. Svobodová, Ivana, Praha:
CooBoo, 2022, 688 s., brož. 449 Kč
Pátý díl bestsellerové série Skleněný
trůn. Dlouhá cesta k trůnu teprve začala, ale už nyní je jasné, že bude plná
zrady, nepřátelství a nevraživosti.
ISBN 978-80-7661-445-1

Matoušková, Barbora;
King, William
Zabíječ démonů

Frenštát pod Radhoštěm: Polaris,
2022, 272 s., brož. 359 Kč
Po boji se skaveny v Nulnu se Gotrek
s Felixem připojí k výpravě, která míří
na sever a má za úkol nalézt dávno
ztracené trpasličí síně v Karag Dumu.
Oba přísahají, že je najdou, nebo při
pokusu o jejich nalezení položí životy.
ISBN 978-80-7332-496-4

Miller, John Jackson
Star Trek: Discovery – Válka
o Enterprise

Překl. Marek, Jakub, Praha: Laser,
2022, 416 s., brož.
Poškozená loď a rozdělená posádka
chycené v noční můře děsivého střetu! Když se kapitán Christopher Pike
dozvídá o vypuknutí konfliktu mezi
Spojenou federací planet a Klingonskou říší, rozhodne se zamířit s USS
Enterprise domů.
ISBN 978-80-242-7960-2

Morgan, Kass; Paige, Danielle
Monarchové

Překl. Badalec, Petra, Praha: CooBoo, 2022, 432 s., váz. 499 Kč
Druhý díl čarodějnické fantasy
z univerzitního kampusu! Vrány
jsou odhodlané vrátit zase do světa
rovnováhu.
ISBN 978-80-7661-427-7

Pacner, Karel
Minuty do atomové půlnoci

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 304 s., váz.
399 Kč
Kolik času zbývalo do konce světa?
Hodiny Posledního soudu ukazují,
kolik času zbývá světu do katastrofické půlnoci, možné globální pohromy.
ISBN 978-80-7662-280-7

Pospíšil, Zdeněk
Tušení (možné) budoucnosti

Praha: Epocha, 2022, 136 s., váz.
149 Kč
Společnost si postupně vytvořila propracovanou ekonomickou a sociální
hierarchii. Vztahy lidí jsou posuzovány nejen tradicemi, ale zejména
normami a zákony.
ISBN 978-80-278-0061-2

Rothová, Veronica
Spřízněni volbou

Překl. Eliáš, Petr, Praha: CooBoo,
2022, 424 s., váz. 499 Kč
Zachránili svět, ale kdo zachrání je? Od
autorky bestsellerové série Divergence.
Před deseti lety pět teenagerů poblíž
Chicaga porazilo nepřítele, který kolem
sebe rozséval destrukci a smrt.
ISBN 978-80-7661-391-1

bibliografie
Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter a Ohnivý pohár –
ilustrované vydání

Praha: Albatros, 2022, 464 s., váz.
649 Kč
Čtvrté dobrodružství Harryho Pottera v ilustracích Jima Kaye!
ISBN 978-80-00-06631-8

Shusterman, Neal
Smrtka

Překl. Kotrle, Petr, Praha: Yoli, 2022,
384 s., brož. 399 Kč
První část strhující nové knižní série
od Neala Shustermana, autora čtenářského hitu Bez šance.
ISBN 978-80-242-7923-7

Taylor, Jodi
Symfonie ozvěn

Překl. Lipčík, Roman, Praha: Laser,
2022, 336 s., váz. 359 Kč
Na May a tým od Sv. Mary čeká
několik výletů. Ve viktoriánském Londýně obhlédnou Jacka Rozparovače,
stanou se svědky vraždy arcibiskupa
Thomase Becketta a zjistí, jaký zvuk
vydává pták dodo, když se vrhne na
sendvič s okurkou.
ISBN 978-80-242-8055-4

Verne, Jean
Ocelové město

Překl. Neff, Ondřej, Praha: Albatros,
2022, 248 s., váz. 349 Kč
Sci-fi román se špionážní zápletkou
vypráví o pátrání po tajemství strašlivé zbraně, schopné jediným výstřelem zničit celé město.
ISBN 978-80-00-06462-8

Werner, C. L.
Hledač čarodějnic

Překl. Čupová, Jitka, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2022, 296 s.,
brož. 339 Kč
Napínavý příběh gotické fantasy
z pera C. L. Wernera, autora románů o Brunnerovi a šedém věštci
Thanquolovi. Temnota a šílenství
neustále číhají na svou příležitost
a jediné, co stojí mezi lidstvem a zatracením, jsou lovci čarodějnic.
ISBN 978-80-7332-489-6

Zahn, Timothy
Star Wars – Thrawn Ascendence: Větší dobro

Překl. Šebesta, Lubomír, Praha:
Egmont, 2022, 384 s., brož. 399 Kč
Thrawna stále ještě věnčí úspěch jeho
posledního triumfu.
ISBN 978-80-252-5117-1

TH R I LLE RY
Dempsey, Sharon
Chladné stopy

Překl. Šišáková, Jitka, Ostrava: Domino, 2022, 344 s., váz. 399 Kč
Jak souvisí brutální vražda čtyř
lidí s odloženým případem z 80.
let? Ve zchátralém domku kousek
od Belfastu dojde k čtyřnásobné
vraždě.
ISBN 978-80-7498-560-7

Hjorth, Michael
Kdo seje vítr

Překl. Hesová, Petra, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 357 s., váz. 449 Kč
Sebastian Bergman a jeho kolegové
z kriminálky jsou zpátky na scéně!
Uběhly tři roky. Vanja Lithnerová převzala vedení stockholmské kriminálky
a prvním úkolem jejího nového týmu
je vypátrat ostřelovače, který třemi

vraždami během několika dní vyděsil
celý Karlshamn.
ISBN 978-80-275-0784-9

Mofina, Rick
Hledejte ji

Překl. Urban, Martin, Praha: Ikar,
2022, 344 s., váz. 399 Kč
Když čtrnáctiletá Riley Jarrettová
zmizí z rodinného karavanu, sen
o novém začátku se rozplyne a život
se změní v noční můru.
ISBN 978-80-249-4697-9

Sveistrup, Soren
Kaštánek

Překl. Václavů, Kristina, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 472 s., váz. 499 Kč
Na předměstí Kodaně je nalezena
zavražděná žena.
ISBN 978-80-7662-309-5

VÁLEČN É
ROM ÁNY
Crocker, Gareth
Zachraň Jacka

Překl. Klůfová, Petruše, Praha: XYZ,
2022, 264 s., váz. 349 Kč
Válka skončí, ale přátelství přetrvá.
Poté, co při tragické nehodě přijde
o svou rodinu, se Fletcher Carson nechá dobrovolně naverbovat do války
ve Vietnamu.
ISBN 978-80-7683-021-9

V ZPOM Í N K Y
Tursunová, Mihrigül;
Hoffmannová, Andrea C.
Místo, odkud není návratu

Překl. Hájek, Matouš, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 250 s., brož. 399 Kč
Lidé se musejí dozvědět, co Ujguři
v Číně zažívají. Mihrigul Tursunová
se stala jednou z obětí čínských snah
o totální asimilaci ujgurské menšiny.
ISBN 978-80-7662-286-9

Viewegh, Michal
Děravé paměti – Šedesát báječných let pod psa

Praha: Ikar, 2022, 232 s., váz. 379 Kč
Jak se z nesmělého kluka ze Sázavy
dočasně stal hédonistický seladon
a nadlouho i nejpopulárnější porevoluční spisovatel? Co dělal 17.
listopadu 1989 a na čem psal Báječná
léta pod psa?
ISBN 978-80-249-4737-2

literatura pro
děti a mládež
CIZOJA Z YČN É
PO HÁD K Y
Navrátilová, Jana; Carroll, Lewis
Alenka v říši divů / Alice im
Wunderland A1/A2
Praha: Edika, 2022, 88 s., brož.
229 Kč
Na stránkách knihy máte možnost
nahlédnout do imaginárního světa
plného podivínů a podivuhodností
a přečíst si o neuvěřitelných příhodách Alenky v němčině.
ISBN 978-80-266-1729-7

DOBRODRUŽSTVÍ
Andersen, Jan
Dusty: V nebezpečí
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Překl. Krupičková, Barbora, Brno:
CPress, 2022, 208 s., váz. 269 Kč
Hrdina na čtyřech tlapách. Když se
do Pavlova domu vloupali zloději,
Dusty se zachoval jako skutečný hrdina: okamžitě je zahnal a pustil se do
pronásledování.
ISBN 978-80-264-4121-2

Andersen, Jan
Dusty: Vrať se domů!

Překl. Krupičková, Barbora, Brno:
CPress, 2022, 168 s., váz. 269 Kč
Co se to jen s Dustym děje?
ISBN 978-80-264-4122-9

Beorn, Paul; Edgarová, Silene
14−14 Přátelství napříč staletími

Překl. Ondroušková, Světlana, Praha:
CooBoo, 2022, 208 s., váz. 299 Kč
Hadrien a Adrien jsou dva třináctiletí kluci, kteří žijí ve Francii a mají
podobné problémy ve škole, doma
a i s dívkami.
ISBN 978-80-7661-443-7

Betts, J.S.
Příběhy z Vrbového hájku –
Veverka a mořská panna

odkryjí badatelé dosud neznámou
pyramidu.
ISBN 978-80-253-5552-7

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Pobřeží koster

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 128 s., váz. 199 Kč
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé
dobrodružství z první ruky! Kamarádi
z Klubu Tygrů, Biggi, Patrik a Luk,
nesedí doma ani o zimních prázdninách.
ISBN 978-80-253-5553-4

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Útok z vesmíru

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 112 s., váz. 199 Kč
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé
dobrodružství z první ruky! Členové
Klubu Tygrů se stanou svědky neuvěřitelné události – v tajemném lese
poblíž města přistane vesmírná loď.
ISBN 978-80-253-5558-9

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Záhadný duch

Překl. Voborská, Kateřina, Praha:
Fragment, 2022, 96 s., váz. 199 Kč
Pokaždé, když sourozenci Tom a Mol
ly navštíví svoji babičku, zažijí něco
mimořádného.
ISBN 978-80-253-5571-8

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 136 s., váz. 199 Kč
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé
dobrodružství z první ruky! Když Biggi, Luk a Patrik zahlédnou v lese bílou
paní, nemohou uvěřit vlastním očím.
ISBN 978-80-253-5555-8

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Hrozivé pařáty

Hlavinková, Lucie
Sesterstvo a síla moci

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 144 s., váz. 199 Kč
Nový případ pro tebe a Klub Tygrů!
Vezmi lupu a zapoj se do pátrání.
V italském prázdninovém ráji se dějí
podivné věci a Klub Tygrů se rozhodne celé záležitosti přijít na kloub.
ISBN 978-80-253-5556-5

Praha: Albatros, 2022, 144 s., váz.
299 Kč
Kouzelná výprava do tajemné čtvrti
v pátém dílu bestsellerové série.
Kouzelná kočka Fabiola tentokrát
zavede Sesterstvo do tajemné čtvrti
Zahrádky.
ISBN 978-80-00-06636-3

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Létající přízrak

Jurková, Pavlína
Tajemství rodiny M.

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Mumie za volantem

Kerekesová, Katarína; Moláková,
Katarína; Šebestová, Ivana a kol.
Mimi a Líza: Zahrada

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Ostrov děsivých
goril

Štorch, Eduard
Osada Havranů – U Veliké řeky

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 120 s., váz. 199 Kč
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé
dobrodružství z první ruky! Přidej se
k detektivům z Klubu Tygrů!
ISBN 978-80-253-5554-1

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 128 s., váz. 199 Kč
Nový případ pro tebe a Klub Tygrů!
Vezmi lupu a zapoj se do pátrání.
Kamarádi z Klubu Tygrů nevěří vlastním očím.
ISBN 978-80-253-5557-2

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 128 s., váz. 199 Kč
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé
dobrodružství z první ruky! Poklidnou výletní plavbu po moři pokazí
náhlá bouřka a zažene člun s Biggi,
Lukem a Patrikem na záhadný ostrov, o kterém se vypráví strašidelné
historky.
ISBN 978-80-253-5559-6

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Oživlá mumie

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 128 s., váz. 199 Kč
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé
dobrodružství z první ruky! Při vykopávkách uprostřed egyptské pouště
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Praha: Pikola, 2022, 160 s., váz.
349 Kč
Víte, že každá rodina má své tajemství?
ISBN 978-80-242-7929-9

Praha: Brio, 2022, 104 s., váz. 329 Kč
Chytily tě příběhy nevidomé Mimi
a neposedné Lízy za srdce a víš, že
spolu prožívají jedno dobrodružství
za druhým? Jestli je ještě neznáš,
tak tě teď v novém příběhu zvou do
tajemné zahrady.
ISBN 978-80-276-0381-7

Praha: Albatros, 2022, 256 s., váz.
349 Kč
V Osadě Havranů a v novele U Veliké
řeky Eduard Štorch volně navazuje
na svou vizi pravěkého světa, tak jak
ji započal v románu Lovci mamutů.
ISBN 978-80-00-06623-3

Tarshisová, Lauren
Přes palubu

Brno: CPress, 2022, 112 s., váz.
249 Kč
George musí být ten nejšťastnější
kluk na světě. Akční a dobrodružný příběh pro děti, který naučí
o dějinách více než leckterá hodina
dějepisu.
ISBN 978-80-264-4095-6

Vopěnka, Martin
Spící spravedlnost

Praha: Pikola, 2022, 304 s., váz. 359 Kč
Napínavé dobrodružství čtyř sourozenců ze Spícího města pokračuje!
ISBN 978-80-242-7382-2

Youngová, Pippa
Ranč Jabloňový květ: Fany
a Gulliver

Překl. Štěpáníková, Lenka, Brno:
CPress, 2022, 128 s., váz. 249 Kč
Ranč Jabloňový květ je místem, kde
se plní sny! Čtenářky si kromě napínavého příběhu užijí také pěkné ilustrace. Na ranči Jabloňový květ nikdy
není nouze o nová dobrodružství.
ISBN 978-80-264-4120-5

Žáčková, Vlasta
Adam a tajemství Těžkovského
hrádku

Praha: Fragment, 2022, 72 s., váz.
249 Kč
Obstojí Adam ve zkoušce odvahy?
Do malého městečka Těžkov se načas
přistěhuje desetiletý Adam, jehož rodiče odjeli na rok za prací do Anglie.
ISBN 978-80-253-5611-1

H RY
Grubert, Angelika
Hry pro zvládání emocí

Překl. Drobný, Libor; Bezděková,
Alena, Praha: Portál, 2022, 96 s.,
brož. 199 Kč
Díky této sbírce her mohou pedagogové, učitelé a rodiče poskytnout
dětem nástroje pro kontrolu impulzů
a podnětů, nástroje, které u dětí
usnadňují řešení silných emocí.
ISBN 978-80-262-1863-0

KOM I K SY
5minutové Marvel příběhy

Praha: Egmont, 2022, 192 s., váz.
349 Kč
Přidejte se k nejmocnějším hrdinům
v marvelovském vesmíru, kteří se
spojili, aby chránili svět před těmi
nejnebezpečnějšími nepřáteli, jaké si
dokážete představit.
ISBN 978-80-252-5175-1

Matocha, Vojtěch
Prašina: Křídový panáček #1

Praha: Paseka, 2022, 28 s., brož.
79 Kč
Svět knižního fenoménu Prašina se
rozrostl v komiksové sérii s novými
příběhy, novými hrdiny a novými záhadami. Toto jsou kroniky Prašiny.
ISBN 978-80-7637-261-0

PO HÁD K Y
100 nejznámějších pohádek pro
unavené rodiče
Praha: XYZ, 2022, 240 s., váz.
299 Kč
Jsou pro vás pohádky, které čtete
svým dětem, příliš dlouhé?
ISBN 978-80-7683-055-4

Bădescu, Ramona
Malý slon Pomelon

Překl. Sládková, Eva, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 90 s., flexovazba,
349 Kč
Jak malý může být slon? Záleží na
tom, jak velkou máte fantazii! Malý
slon Pomelon se sice vejde pod pampeliškový list, ale chobot má tak dlouhý, že si ho každou chvíli přišlápne.
ISBN 978-80-275-1069-6

bibliografie
Ciprová, Oldřiška
Pohádky pod polštářek

Brno: CPress, 2022, 112 s., váz. 299 Kč
Interaktivní kniha, která vtáhne děti
do příběhu tak, že se budou cítit jeho
součástí.
ISBN 978-80-264-4153-3

Jarošová, Tereza
Příběhy květinových víl – Tvoření
z lučního kvítí

Praha: Fragment, 2022, 80 s., váz.
299 Kč
Věděli jste, že se z květin dají tvořit
krásné obrázky? Luna a její babička
vám poradí, jak na to. Luna má babičku jako z pohádky.
ISBN 978-80-253-5666-1

Kraváčková, Kristýna
Ondra a kouzelný obraz

Praha: Fragment, 2022, 80 s., váz.
249 Kč
Pohádkové vyprávění o tom, že na
pohled obyčejné věci mohou ukrývat
nejedno tajemství. Ondra právě oslavil páté narozeniny a od dědečka dostal vlastnoručně namalovaný obraz.
ISBN 978-80-253-5606-7

Kubašta, Vojtěch
Červená Karkulka

Praha: Albatros, 2022, 12 s., váz.
249 Kč
Karkulka je právě na cestě k babičce,
když v lese potká velkého zlého vlka.
ISBN 978-80-00-06498-7

Kubašta, Vojtěch
Kocour v botách

Praha: Albatros, 2022, 12 s., 299 Kč
Klasický pohádkový příběh, který si
znovu s dětmi zamilujete. Oblíbené
prostorové leporelo od významného
českého výtvarníka. Byl jednou jeden
kocour a ten měl pořádné boty, slušivý obleček a hlavně pěkně za ušima!
ISBN 978-80-00-06574-8

Kubašta, Vojtěch
Stolečku, prostři se!

Praha: Albatros, 2022, 12 s., váz.
249 Kč
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou a za svou práci si každý z nich
vyslouží neobyčejný dárek.
ISBN 978-80-00-06499-4

Lokomotiva Tomáš – Nové 5minutové pohádky na dobrou noc
Praha: Egmont, 2022, 160 s., váz.
369 Kč
Pilné a pracovité mašinky z ostrova
Sodor si pomáhají navzájem, i když
se jim občas něco nepovede.
ISBN 978-80-252-5065-5

Mášiny strašidelné příběhy –
Kdo se bojí, nesmí do lesa

Praha: Egmont, 2022, 128 s., váz.
349 Kč
Sbírka Mášiných napínavých příhod
s obálkou, která svítí ve tmě.
ISBN 978-80-252-5125-6

Mášiny strašidelné příběhy –
Strach má velké oči

Praha: Egmont, 2022, 128 s., váz.
349 Kč
Máša pro vás má devět okouzlujících (a jen trošinku strašidelných)
příběhů.
ISBN 978-80-252-5126-3

Olivová, Jana
Nové příběhy se šťastným koncem – Zraněné labuťátko
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Praha: Fragment, 2022, 120 s., váz.
199 Kč
Babička s dědečkem vzali Denisu a Šimona na výlet do Prahy. Zotaví se roztomilá labuť z nepěkného zranění? Příběh
z české přírody, který se skutečně stal.
ISBN 978-80-253-5614-2

Poutavé pohádkové příběhy z celého
světa.
ISBN 978-80-7683-047-9

Peppa – Příběhy o prasátku
Peppě 2

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 104 s., brož. 545 Kč
Publikace Hlasy našich zvířat zahrnuje informace o jednotlivých zvířatech
žijících na území České republiky.
Je to didaktická pomůcka pro děti
předškolního věku, ale i mladšího
školního věku.
ISBN 978-80-7496-498-5

Praha: Egmont, 2022, 104 s., váz.
299 Kč
V další knížce příběhů o prasátku
Peppě najdete čtyři nové příběhy vaší
oblíbené hrdinky.
ISBN 978-80-252-5232-1

Peppa Pig – Příběhy o prasátku
Peppě

Praha: Egmont, 2022, 104 s., váz.
299 Kč
Přečtěte si o veselých příhodách prasátka Peppy! Peppa je malá prasečí
holčička.
ISBN 978-80-252-5231-4

Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Ježeček Jája

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2022, 112 s., váz. 199 Kč
Pátý příběh z čarovného lesa, o který
se starají roztomilá zvířátka a vzduchem voní kouzla. Doporučujeme jako
první čtení pro nejmenší čtenáře! Ježčí
holčička Jája se nemůže dočkat.
ISBN 978-80-253-5560-2

Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Poník Pája

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2022, 112 s., 199 Kč
Klisnička Pája se připravuje na soutěž
o nejhezčího poníka.
ISBN 978-80-253-5605-0

Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Srnečka Sisi

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2022, 112 s., váz. 199 Kč
Srnečka Sisi miluje běhání v měsíčním světle.
ISBN 978-80-253-5604-3

Suchá, Romana
Léčivé pohádky pro dětskou duši
Brno: CPress, 2022, 128 s., váz.
329 Kč
Objevuj kouzelný svět, díky kterému
získáš odvahu, sílu i radost. Když
otevřeš tuto knížku, objevíš říši plnou
kouzel.
ISBN 978-80-264-4129-8

Tlapková patrola – Dobrou noc,
tlapky!

Praha: Egmont, 2022, 160 s., váz.
299 Kč
Báječná pětiminutová dobrodružství
s tlapkami!
ISBN 978-80-252-5200-0

Tlapková patrola – Tlapky chrání
přírodu

PRO DĚ TI
Bachratá, Jarmila
Hlasy našich zvířat

Bachratá, Jarmila;
Chocholáčková, Jozefa
Hlasy zvířat v ZOO

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 96 s., brož. 545 Kč
Publikace Hlasy zvířat v zoo zahrnuje
informace o jednotlivých zvířatech
vyskytujících se v zoo. Je to didaktická
pomůcka pro děti předškolního věku,
ale i mladšího školního věku.
ISBN 978-80-7496-499-2

Bednářová, Jiřina
Mezi námi předškoláky pro děti
od 3 do 5
Praha: Edika, 2022, 72 s., brož.
199 Kč
Publikace je určena dětem k prověření jejich znalostí, schopností
a dovedností před nástupem do
školy, nejvhodnější je pro věk 3 až 5
roků dítěte.
ISBN 978-80-266-1732-7

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Rozpustilá panda

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2022, 112 s., váz. 199 Kč
Třetí díl kouzelné série pro všechny
milovnice zvířat! Emin strýček Horác
přiveze ze své záchranné výpravy
hned dvojitý úlovek – roztomilá pandí
dvojčata.
ISBN 978-80-253-5584-8

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Snaživý medvídek

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2022, 104 s., váz. 199 Kč
Sedmý díl kouzelné série pro všechny
milovnice zvířat! Emina maminka
bude mít narozeniny.
ISBN 978-80-253-5585-5

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Vystrašený tuleň
Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2022, 112 s., váz. 199 Kč
Čtvrtý díl kouzelné série pro všechny
milovnice zvířat! Emin strýček Horác
tentokrát přivezl ze svých cest tulení
mládě.
ISBN 978-80-253-5549-7

Delahayeová, Rachel
Tučňáček v nesnázích

Praha: Pikola, 2022, 160 s., váz.
329 Kč
Bylo nebylo, jedné děsivé noci se po
temné cestě řítí ve svém mňoukomobilu strašlivý černokněžník Raven se
svým šoférem Netopiriusem.
ISBN 978-80-242-8130-8

Překl. Brožová, Eva, Praha: Mladá
fronta, 2022, 152 s., váz. 249 Kč
Připoj se k Frantině a jejím úžasným
dobrodružstvím a zachraňuj spolu
s ní zvířata na celém světě! Když se
Frantina ocitne úplnou náhodou na
Antarktidě, nadchne ji kolonie tučňáků, kteří se právě chystají stěhovat
na sever!
ISBN 978-80-204-5954-1

Březinová, Ivona
F jako Fík

Erne, Andrea
Kombajny, traktory a nakladače

Brycz, Pavel
Cirkus Svět

Praha: Albatros, 2022, 104 s., váz.
249 Kč
Kdo je Fík? A proč se tak jmenuje?
To prvák Kája poznal, až když přišel
s kamarády k paní Novákové na
návštěvu.
ISBN 978-80-00-06533-5

Bunting, Philip
Vombat

Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2022, 32 s., váz. 269 Kč
Potkal vombat vombata... až je jich
plná kniha! Vombat je rozhodně jedno z nejroztomilejších australských
zvířátek.
ISBN 978-80-00-06638-7

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Ospalá
sovička

Praha: Egmont, 2022, 48 s., váz.
299 Kč
Tlapková patrola vyráží zachránit
svoje město!
ISBN 978-80-252-5131-7

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2022, 104 s., váz. 199 Kč
Osmý díl kouzelné série pro všechny
milovnice zvířat! Olík je nesmírně
ospalá sovička.
ISBN 978-80-253-5547-3

Tychtlová, Michaela
100 nejznámějších pohádek pro
unavené rodiče: z celého světa

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák

Praha: XYZ, 2022, 288 s., váz.
349 Kč

Druhý díl kouzelné série pro všechny
milovnice zvířat! Emin strýček Horác
cestuje po celém světě a zachraňuje
zvířátka, která ztratila domov.
ISBN 978-80-253-5548-0

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2022, 120 s., váz. 199 Kč
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Praha: Albatros, 2022, 16 s., brož.
299 Kč
Naučná řada knih pro děti, ve které
najdou malí čtenáři odpovědi na
spoustu otázek, tentokrát o práci na
statku, především o strojích, které
pomáhají.
ISBN 978-80-00-06517-5

Erne, Andrea
Vozidla na stavbě

Praha: Albatros, 2022, 16 s., brož.
299 Kč
Oblíbené stavební stroje v knížce
s otevíracími okénky.
ISBN 978-80-00-06526-7

Erne, Andrea
Železnice

Půvabná obrázková knížka o noční
víle jménem Ela.
ISBN 978-80-00-06650-9

Frančíková, Renata;
Štanclová, Eva
Šimonovy pracovní listy 15

Praha: Portál, 2022, 64 s., brož.
169 Kč
Pracovní sešit určený pro práci
s dětmi. Napomáhá rozvíjet sluchové
vnímání, rozlišování hlásek, slabik
a slov. Pro mateřské školy a první ročník školy základní.
ISBN 978-80-262-1901-9

Hanozet, Francois;
Mabire, Grégoire
Zachraň tuhle knihu!

Překl. Brunclíková, Kristýna, Praha:
Albatros, 2022, 32 s., váz. 299 Kč
Máte rádi knížky? Interaktivní obrázková knížka pro děti od tří do
sto tří let!
ISBN 978-80-00-06637-0

Horáček, Petr
Kamarád pro medvěda

Praha: Albatros, 2022, 32 s., váz.
299 Kč
Laskavý obrázkový příběh o medvědím přátelství od oblíbeného
autora. V lese žije medvěd, který se
cítí osamělý.
ISBN 978-80-00-06523-6

Horská, Eva
Opi – Ilustrovaný průvodce
světem opic

Praha: Albatros, 2022, 64 s., váz.
499 Kč
Velká obrazová kniha opic! Rodinu
opic, vědecky řečeno řád primátů,
tvoří stovky zvláštních, všemi barvami hrajících druhů rozšířených po
celém světě.
ISBN 978-80-00-06619-6

Hurmeová, Maija;
Laurentová, Lina
Zahradníci ve městě

Překl. Bažantová, Olga, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 45 s., váz. 349 Kč
Jak se může z malého semínka stát
potrava? A proč klimatu prospívá
zahradničení bez rytí? Zahradníci ve
městě je příběh o kamarádech, kteří
si uprostřed města vytvoří zahrádku.
ISBN 978-80-275-1041-2

Chocholáčková, Jozefa
Hlasy ptáků

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 108 s., brož. 545 Kč
Publikace s CD Hlasy ptáků umožní
seznámení dětí s hlasy našich nejběžnějších druhů ptáků, zpestří vyučovací hodiny, podpoří pozitivní vztah
k přírodě a zvířecí říši a bude Vám
nápomocná při výchovně vzdělávací
činnosti.
ISBN 978-80-7496-501-2

Překl. Müller, Ondřej, Praha: Albatros, 2022, 16 s., brož. 269 Kč
Den za dnem, stránku za stránkou
a obrázek za obrázkem poznáváme
a objevujeme svět. Tentokrát je knížka-hračka spíš pro kluky a jejich tatínky, kniha plná vlaků a vláčků, nádraží
a informací kolem nich.
ISBN 978-80-00-06518-2

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka

Flemingová, Lucy
Ela a noční světýlka

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka 5

Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2022, 40 s., váz. 299 Kč

Překl. Antonová, Barbora, Brno:
Computer Press, 2022, 304 s., brož.
369 Kč
Deník jednoho obyčejného kluka
v neobyčejném světě Minecraftu.
Jmenuji se Minus.
ISBN 978-80-251-5047-4

Překl. Kala, Marie, Brno: Computer
Press, 2022, 272 s., brož. 369 Kč

bibliografie
Minus si svého nového postavení
hvězdy vesnice dlouho neužije. Deník
jednoho obyčejného kluka v neobyčejném světě Minecraftu popáté!
ISBN 978-80-251-5048-1

Kinney, Jeff
Deník báječného kamaráda

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2022, 224 s., váz. 249 Kč
Gregova nejlepšího kamaráda Rowleyho už dobře znáte. Připravte se na
úplně nový pohled na Deníky malého
poseroutky od Jeffa Kinneyho!
ISBN 978-80-7661-462-8

Kipling, Rudyard
Knihy džunglí

Překl. Pokorný, Martin, Praha: Albatros, 2022, 312 s., váz. 369 Kč
Nesmrtelné vyprávění o chlapci
Mauglím, který vyrostl mezi zvířaty
v džungli a naučil se jejich zákon.
Chlapec Mauglí vyrostl mezi zvířaty
v džungli, kde přežívá jen ten, kdo
zná její zákon.
ISBN 978-80-00-06607-3

Kneblová, Radka
Bludiště a bludiště

Olomouc: Agentura Rubico, 2022,
128 s., brož. 149 Kč
Kniha plná bludišť všech možných
tvarů a obtížnosti. Hledání správné
cesty v bludišti je oblíbená dětská
zábava. Pomoz najít cestu veverce
k oříšku, zajíčkovi k mrkvi nebo včelám k úlu.
ISBN 978-80-7346-294-9

Kontrastní leporelo: Moje první
zvířátka

Brno: CPress, 2022, 12 s., lepor.,
99 Kč
Děti těsně po narození vnímají
zejména ostré kontrasty světlých
a tmavých ploch, které upoutají jejich
pozornost.
ISBN 978-80-264-4002-4

Kontrastní leporelo: Roztomilá
zvířátka

Brno: CPress, 2022, 12 s., lepor.,
99 Kč
Děti těsně po narození vnímají
zejména ostré kontrasty světlých
a tmavých ploch, které upoutají jejich
pozornost.
ISBN 978-80-264-4083-3

Kontrastní leporelo: Zvířátka
ze dvora

Brno: CPress, 2022, 12 s., 99 Kč
Děti těsně po narození vnímají
zejména ostré kontrasty světlých
a tmavých ploch, které upoutají jejich
pozornost.
ISBN 978-80-264-4084-0

Kožíšek, Josef
Polámal se mraveneček

Praha: Albatros, 2022, 12 s., lepor.,
149 Kč
Dnes už klasické leporelo vypráví
příběh o malém mravenečkovi, který
je celý polámaný.
ISBN 978-80-00-06605-9

KuliFerda – Velikonoce a svátky
jara

Praha: Nakladatelství Dr. Josef
Raabe, 2022, 56 s., brož.
Aktivity a činnosti v pracovním sešitě
KuliFerda – Velikonoce a svátky jara
rozvíjejí hravou formou vybrané dovednosti budoucího školáka.
ISBN 978-80-7496-500-5

Lockerová, Jiřina
Mláďátka

Praha: Fragment, 2022, 16 s., lepor.,
129 Kč
Klasické leporelo pro nejmenší se 16
půvabnými obrázky, na nichž jsou mláďata nejznámějších zvířat, která se děti
naučí bez problémů rozeznávat.
ISBN 978-80-253-5582-4

London, Jack
Bílý tesák

Překl. Svoboda, Vladimír, Praha:
Albatros, 2022, 176 s., váz. 249 Kč
Boj o život a hledání té pravé lidské
smečky – příběh Bílého tesáka. Vychází v edici Zlatý tucet. Znáte příběh
Bílého tesáka, psa, v jehož žilách
koluje vlčí krev?
ISBN 978-80-00-06609-7

Matějíčková, Lucie
Runorytec

Praha: Fragment, 2022, 272 s., váz.
299 Kč
Dokáže mladý kovář zastavit hrozbu,
která se vznáší nad královstvím? Královstvím se začalo šířit tajemné zlo.
ISBN 978-80-253-5615-9

Mecner, Vítězslav
Patti a hudební nástroje

Praha: Albatros, 2022, 32 s., váz.
349 Kč
Obrázková knížka pro zvídavé děti
o hudbě. Malá Patti přišla do prodejny hudebních nástrojů pro baskytaru.
ISBN 978-80-00-06618-9

Neomillnerová, Petra
Amélie a tma

Překl. Kupčík, Lubomír, Praha:
Albatros, 2022, 92 s., váz. 299 Kč
Amélii je dvanáct… a to už dlouhých
122 let.
ISBN 978-80-00-06634-9

Peppa Pig – Obrázkové hádání

Praha: Egmont, 2022, 8 s., 269 Kč
Přidejte se k prasátku Peppě a objevujte společně její pestrý svět!
ISBN 978-80-252-4764-8

Peppa Pig – Samolepková
zábava

Praha: Egmont, 2022, 68 s., brož.
249 Kč
Hádej, vybarvuj a nalepuj s Peppou!
Pojďte s námi navštívit prasátko
Peppu a jeho kamarády! Ozdobte
stránky pestrými samolepkami a vyluštěte zábavné hádanky! Až hádanky
vyřešíte a splníte všechny úkoly, můžete si vybarvit obrázky!
ISBN 978-80-252-5151-5

Píro, Radka
Z čeho se to vyrábí

Praha: Albatros, 2022, 16 s., váz. 229 Kč
Napadlo tě někdy, odkud pochází
věci kolem nás? Víš, co umíme vyrobit z přírodních materiálů?
ISBN 978-80-00-06186-3

Píšala, Jan; Dušek, Jiří
Atlas vesmíru pro děti

Praha: Albatros, 2022, 36 s., váz.
349 Kč
Nádherně ilustrovaný atlas s šesti
velkými rozkládacími mapami odhalí
všem malým zájemcům skrytá tajemství blízkého i vzdáleného vesmíru.
ISBN 978-80-00-06562-5

Popprová, Andrea
Jaro je tu s Luckou, Jendou
a Martínkem

z novinek k 2. 5. 2022 451 titulů
Praha: Mladá fronta, 2022, 112 s.,
váz. 299 Kč
Pokračování oblíbené série o ročních
obdobích od známé ilustrátorky.
A je tu zase Lucka s brášky Jendou
a Martínkem, které už známe z krásné knížky Čekání na Vánoce.
ISBN 978-80-204-5955-8

Bez dovednosti počítat se neobejde
ani pohádkový princ. Kouzlete společně s popleteným kouzelníkem a spočítejte správně všechny dračí hlavy!
ISBN 978-80-00-06243-3

rázkovými hádankami a oblíbenými
hrdiny z Tlapkové patroly.
ISBN 978-80-252-4765-5

Pospíchal, Josef
Zvířátka na dvorku

Stevens, Cara
Tlapková patrola – S tlapkami
v Adventure Bay

Překl. Komanec, Miloš, Praha:
Egmont, 2022, 64 s., váz. 299 Kč
Užij si s tlapkami vzrušující den
v Adventure Bay a nauč se spoustu
nových slov!
ISBN 978-80-252-5130-0

Překl. Knápková, Martina, Praha:
Paseka, 2022, 36 s., váz. 299 Kč
Kočka Asta je na misi: je tou největší
závodnicí, kterou kdy její okolí vidělo.
Potřebuje těm kočkám z ulice ukázat,
kdo je nejlepší! A jaká je lepší příležitost než Rally Kibble Hill?
ISBN 978-80-7637-277-1

Praha: Fragment, 2022, 16 s., lepor.,
129 Kč
Rozkládací leporelo pro nejmenší
plné půvabných obrázků.
ISBN 978-80-253-5550-3

Princezna – Kde bydlí princezny

Praha: Egmont, 2022, 64 s., váz. 399 Kč
Devět oblíbených princezen vás zve
do zámků a paláců, aby vám ukázaly
své domovy a v nich honosné sály,
útulné komnaty, praktické kuchyně
i skrytá sklepení či tajemné půdy.
ISBN 978-80-252-5041-9

Prior, Natalie Jane
Dračí nezbedové jdou do školy

Suessová, Anne
Co se děje na statku

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Pikola, 2022, 8 s., 199 Kč
Zavítejte s námi na statek a objevte
spoustu zajímavého.
ISBN 978-80-242-7850-6

Suchá, Romana; Etrychová, Pavla
Edo! Ty neposedo!

Překl. Křížková, Anna, Praha: Fragment, 2022, 208 s., váz. 249 Kč
Dráčci Chrlík a Šupinka se jen tak nezastaví. Jak vydží sedět ve školní lavici? Draci Chrlík a Šupinka se v rodině
Avy a Jacka dokonale zabydleli.
ISBN 978-80-253-5610-4

Praha: Portál, 2022, 18 s., váz. 349 Kč
Každý se někdy chová jako „slon
v porcelánu“ a sloník Eda je opravdový neposeda. Leporelo je plné
obrázků, na kterých se děti učí
v různých prostředích a situacích, co
je slušné chování, co je nebezpečné
a co se nedělá.
ISBN 978-80-262-1782-4

Raidtová, Gerda
Co s odpadem?

Swift, Bella
Mops králíčkem

Praha: Portál, 2022, 96 s., váz. 299 Kč
Široce pojatá kniha pro děti mladšího
školního věku popisuje, co je odpad,
jak vzniká, jak se třídí a recykluje, jak
vznikají smetiště a odkladiště odpadu, jak lze předcházet jeho vzniku,
kde všude se nachází.
ISBN 978-80-262-1857-9

Ryšavá, Jolana
Žába leze po žebříku

Praha: Albatros, 2022, 14 s., 149 Kč
Leporelo, ve kterém se rýmy propojují s návodem k jednoduchým pohybovým cvičením.
ISBN 978-80-00-06568-7

Saint-Exupéry, Antoine de
Malý princ

Překl. Podaný, Richard, Praha:
Albatros, 2022, 96 s., váz. 249 Kč
S Malým princem se v africké poušti
setkává opuštěný letec, autor této
moderní pohádky.
ISBN 978-80-00-06604-2

Sekaninová, Štěpánka
Kniha pro malé doktory
a doktorky

Praha: Albatros, 2022, 72 s., váz. 299 Kč
Poznej různé nemoci a nauč se, jak
na ně! Chceš se stát doktorkou nebo
doktorem?
ISBN 978-80-00-06572-4

Sekaninová, Štěpánka
Popletené barvy

Překl. Krejčová, Šárka, Brno: CPress,
2022, 152 s., váz. 249 Kč
Peggy, mopsí slečna je zpět! Jaké asi
bláznivé nápady dostane tentokrát?
Chloe, kamarádka Peggy, adoptuje
malého králíčka a Peggy se cítí přehlížená a začíná žárlit. Jak má soupeřit
s roztomilou malou Coco?
ISBN 978-80-264-4113-7

Šáchová, Irena
Logopedie pro nejmenší

Praha: Fragment, 2022, 64 s., brož.
199 Kč
Pracovní sešit plný her, doplňovaček,
obrázků a úkolů pro rozvoj komunikačních dovedností a výslovnosti.
Logopedie není jen nácvik správné
výslovnosti.
ISBN 978-80-253-5581-7

Šíchová, Romana;
Šplíchal, Antonín
Klasické české skládačky
z papíru

Praha: Fragment, 2022, 32 s., brož.
149 Kč
Složit z papíru lodičku, šipku nebo
čepici je jednoduché. Přehledné návody krok za krokem!
ISBN 978-80-253-5574-9

Praha: Albatros, 2022, 14 s., 249 Kč
Každá začínající čarodějka občas nějaké to kouzlo pěkně poplete. Čarujte
společně s malou čarodějkou a navraťte pohádkovým bytostem jejich
správné barvy!
ISBN 978-80-00-06242-6

Sekaninová, Štěpánka
Popletené počítání

Tlapková patrola – Obrázkové
hádání
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Vodňanský, Jan
Když jde malý bobr spát

Praha: Fragment, 2022, 16 s., lepor.,
129 Kč
Rozkládací písničkové leporelo plné
obrázků na motivy oblíbené dětské
písničky Jana Vodňanského potěší
všechny děti.
ISBN 978-80-253-5583-1

Vtipy pro děti

Brno: CPress, 2022, 104 s., brož.
199 Kč
Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá
radost všem. Ať už se začtete do vtipů
o Pepíčkovi, ze školy, o prarodičích,
z pohádek nebo dalších, pořádně se zasmějete a budete mít dobrou náladu.
ISBN 978-80-264-4144-1

Zmatlíková, Helena
Vařila myška kašičku

Praha: Albatros, 2022, 12 s., lepor.,
149 Kč
Leporelo s textem tří lidových říkadel
– Vařila myška kašičku, Paci, paci, pacičky a Povídám, povídám pohádku –
doprovázených půvabnými obrázky.
ISBN 978-80-00-06606-6

Žiška, Pavel; Lada, Josef
Cizokrajná zvířata

Praha: Albatros, 2022, 14 s., lepená,
249 Kč
Velké leporelo pro nejmenší, které
v sobě snoubí ilustrace Josefa Lady
a zbrusu nové verše Pavla Žišky.
ISBN 978-80-00-06508-3

Žiška, Pavel; Lada, Josef
Zvířata kolem nás

Praha: Albatros, 2022, 14 s., 249 Kč
Velké leporelo pro nejmenší, které
v sobě snoubí ilustrace Josefa Lady
a zbrusu nové verše Pavla Žišky.
ISBN 978-80-00-06505-2

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Špaček, Daniel;
Končinský, Tomáš
Do Nepaměti

Praha: Albatros, 2022, 256 s., brož.
499 Kč
Napínavý příběh z říše poztrácených
vzpomínek od držitelů ceny Magnesia
Litera. Jasmína je úplně obyčejná holka, která třeba občas zapomene udělat
úkol, občas si zase naopak vzpomene,
že se jí do něčeho vážně nechce.
ISBN 978-80-00-06613-4

Praha: Albatros, 2022, 14 s., brož.
249 Kč

Trickartt, Ricky
Velký kočičí závod

Praha: Egmont, 2022, 8 s., 269 Kč
Užij si spoustu zábavy s hravými ob-

Databáze poskytuje aktuální
informace o vycházející knižní
produkci. Do tištěné verze
jsou zařazovány tituly těch
nakladatelů, kteří se SČKN
uzavřeli smlouvu o plnění
nabídkové povinnosti vůči
knihovnám.

Benjamin Chaud
Pompon má starosti
Druhý díl úspěšné série o medvídku Pomponovi. Příběh se
tentokrát věnuje tomu, co předchází zimnímu spánku medvědů.
Pompon by chtěl uspořádat večírek, jenže bráška mu moc
nepomáhá. Spíš ho zajímá, jak odpálit do vesmíru raketu
s medvědí posádkou…
399 Kč Pro děti od 3 let

Carolyn Steelová
Sitopie
Jak zachránit svět pomocí jídla
Budoucnost prochází žaludkem. Současná produkce
potravin i podoba stravování v globálním měřítku nesvědčí
nikomu. Jídlo je tak středobodem mnoha globálních
problémů. Autorka zpovídá farmáře, architekty a čte
literární klasiky a ve své odvážné knize dopřává tématu
stravy důležitost, jaká mu náleží.
449 Kč Non-fiction

Marek Dvořák
Bastard bohů
Mystický fantasy román
ze světa, který nenávratně
mizí. Judok a Lugh, válečníci
z prastarého kmene Černých
běžců, začínají chápat, že jejich
doba už minula. Jakou mocí
vládnou jejich zapomenutí
bohové? Vybojují si oba
hrdinové své místo
v novém světě?
369 Kč Fantasy

hostbrno.cz

Pestré literární
zážitky

Anna Mayrová
Bídníci
Proč společnost pohrdá nezaměstnanými,
ale přesto je potřebuje
O chudobě se dobře diskutuje. Doopravdy ji ale vidět
nechceme. Autorka si uvědomuje, že společnost potřebuje
obraz chudých a neschopných, aby se ostatní cítili dobře.
Vymezuje se vůči této společenské potřebě a zkouší si
představit svět, který se obejde bez obrazu neúspěšných.
349 Kč Non-fiction

Anne-Sophie Lunding-Sorensenová
Tajemství sanatoria
Historický román o moci a boji žen za rovnost a lásku.
Co měly společného čtyři mladé ženy, které se utopily
v jezeře? Jaké tajemství skrývá němá pacientka, již trápí
hlasy linoucí se ze zdí nervového sanatoria? To vše musí
vyřešit doktorka Hannah dřív, než dojde k další tragédii.
399 Kč Překladová beletrie

9. 6. čtvrtek

a o síle úspornosti. Di Pietrantonio nahlíží do nitra
postav a dotýká se choulostivých témat prostřednictvím vytříbeného jazyka.

12:00
HB201 – Hala B

Slavnostní otevření stánku čestného
hosta — Itálie

Za přítomnosti italského velvyslance v České republice a celého organizačního týmu, všech studentů
a dobrovolníků, kteří se podíleli na organizaci akce.
Představení programu s hudbou a přípitkem.

13:00
lITERÁRNÍ SÁl

Knihy jsou bezdrátové

Jak přiblížit knihy mladému publiku? Literární kritik
a novinář Marino Sinibaldi, předseda italského Střediska pro knihu a čtenářství (CEPEL), debatuje
o možných strategiích podpory čtenářství a o budoucnosti knih v technologickém světě.

16:00
aUTORSKÝ SÁl

Elsa Morante

Arturův ostrov, čtenáři i kritikou považovaný za nejkrásnější román Elsy Morante, vyšel poprvé v roce
1957. K českým čtenářům se dostává až se značným zpožděním, které ale vzhledem k nepochybné
nadčasovosti díla, není vůbec na škodu.

17:00
lITERÁRNÍ SÁl

Italská opera v mozartovské Praze

Autor Marc Niubò představí svou knihu, která je věnována jednomu z klíčových období dějin pražského
divadla, vrcholným rokům zdejší italské opery
(1781–1785), které významně ovlivnily světově proslulou tvorbu a recepci děl W. A. Mozarta.

17:00
HB201 – Hala B

Donatella di Pietrantonio – autogramiáda
18:00
lITERÁRNÍ SÁl

Setkání s Donatellou di Pietrantonio

Finalistka italské ceny Premio Strega představí dvě
knižní sondy do života na italském venkově a promluví nejen o vztazích mezi matkami a dcerami

10. 6. pátek
9:30

16:00
aTElIÉR EVROPa

Setkání s autorkou Stefanií Auci

Autorka Stefania Auci se vyšvihla na světovou úroveň
s bestsellerem Sicilští lvi – rodinnou ságou o slavném rodu Floriů. Na veletrhu představuje čerstvou
novinku a druhý díl ságy Lvi na výsluní.

17:00

HB201 – Hala B

VElKÝ SÁl

Snídaně – setkání s nakladateli

Možnosti jazyka

11:00
aTElIÉR EVROPa

Autorské čtení s Guidem Sgardolim

Na autorském čtení vám známý italský spisovatel
knih pro děti a mládež Guido Sgardoli předčítáním
úryvků představí svůj mysteriózní dobrodružný román s prvky fantastiky Sedmý kámen. Kniha vyšla
na konci roku 2021.

12:00

Dílo Claudie Durastanti prověřuje možnosti textově
zaznamenat vnitřní i vnější realitu. Věnuje pozornost
postavám vyděleným ze společnosti (z důvodu postižení, původu či jiného, odlišného, tj. většinovou společností nepřijatelného chování). Outsideři, lidé na
okraji společnosti, jsou v centru psaní rovněž Fernandy Melchor. Dvě autorky, dvě originální autorské
poetiky, v rámci kterých se inovativním způsobem
řeší otázky individuality a kolektivní komunity, odlišnosti a jinakosti, možnosti psaní v mateřském a druhém jazyce, či vztah fikce a nonfikce.

aTElIÉR EVROPa

17:00

Beseda o dílech Itala Calvina

Ha205 – Hala a

Setkání s J. Pelánem a K. Vinšovou, překladateli
děl jednoho z nejvýznamnějších italských autorů
20. století. V čem jsou specifická Neviditelná města,
Kosmické grotesky či Palomar a na koho měl Calvino vliv?

Stefanie Auci – autogramiáda

13:00

18:00

aTElIÉR EVROPa

aTElIÉR EVROPa

Setkání se spisovatelkou Viola Ardone

Paranoia jako „nová ideologie“

Viola Ardone je autorkou románu Train for Children
(Vlak pro děti), který dosáhl světového úspěchu.
Představí své nejnovější dílo Oliva Denaro (Nejsem
jako džbán).

15:00
lITERÁRNÍ SÁl

Zákruty ženské emancipace
v díle Eleny Ferrante

Světoznámá autorka bestselleru Geniální přítelkyně
se často zabývá proměnami tradičních hranic mužského a ženského světa. O jejích emancipovaných
hrdinkách budou diskutovat přední česká italianistka Alice Flemrová a literární publicista Jan Bělíček.
Uvádí Denisa Novotná.

Zveme vás na setkání se Stefanií Auci, autorkou světového bestselleru Sicilští lvi, rodinné ságy o slavném rodu Floriů. Italská spisovatelka vám podepíše
čerstvou novinku a druhý díl ságy Lvi na výsluní.

V každodenním životě ovlivňovaném pandemií a válkou všichni zažíváme pocity strachu. Tento legitimní
pocit může ale snadno přerůst v nezvladatelnou paranoiu. Světově proslulý psychoanalytik Luigi Zoja
nám přiblíží, jak se následně může paranoia proměnit v něco ještě horšího: v ideologii.

19:00
HB201 – Hala B

Luigi Zoja – autogramiáda
20:00
aUTORSKÝ SÁl

Setkání s Donatem Carrisi

Donato Carrisi, známý autor thrillerů, představí svá
díla. Nejen ta, která vyšla v češtině (Muž z labyrintu
a Hypotéza zla), ale i různé aspekty své kariéry – od
románů po filmy.

11. 6. sobota
10:00

16:00

12:00

PAVILON ROSTEME S KNIHOU

VElKÝ SÁl

Sonáta pro čtyři nohy

Topografie příběhu

18:00

12:00

aTElIÉR EVROPa

HB201 – Hala B

Francesca Melandri – Eva spí

Luigi Zoja – autogramiáda

Divadelní představení plné hudby a vtipu pro malé
i velké není založené na slovech, a je tedy všem přístupné. Komorní divadelní soubor Teatro dei piedi
(Divadlo nohou) na jevišti mísí divadlo, loutky, hudbu a gestickou řeč.

VElKÝ SÁl

Veterinář a inženýr píší knihy
pro dospívající čtenáře?

Není to, jak by se mohlo zdát, začátek nějakého vtipu, ale otázka, na kterou odpoví dva známí autoři
Guido Sgardoli a Martin Vopěnka. Proberou také
specifika tohoto konkrétního žánru i to, zda by se
o něj měli zajímat i dospělí čtenáři.

„Příběh každé rodiny se podobá spíš topografické
mapě než románu,“ říká Claudia Durastanti. O tom,
jaký vliv mají místa a dějinné situace na naši identitu a sebenarativ, i o své současné tvorbě pohovoří
autorka a další hosté.

Zatímco Eva spí, dostane balíček, který její matka
pošle zpět odesílateli, a změní jí tak život. Citlivá
sonda do podloží nedávné historie Tyrolska seznamuje čtenáře s příběhy, které se skutečně skrývají za
idylickou kulisou alpských letovisek.

11:00
HB201 – Hala B

Guido Sgardoli – autogramiáda
12:00
aUTORSKÝ SÁl

19:00

Setkání s Gianfrancem Kaligarich

VElKÝ SÁl

13:00
VElKÝ SÁl

Píšeme dějiny

Viola Ardone a Stefania Auci se jako autorky velmi
liší, zároveň ale mají něco společného: obě se ve
svém psaní zaměřují na dějiny. V čem je pro ně historie důležitá? Jak ovlivňuje jejich autorský styl? Jak
„napsat dějiny”?

Peppe Voltarelli – koncert

Poslední léto ve městě, román, který se v průběhu
let stal kultovní knihou. Sugestivní atmosféra šedesátých a sedmdesátých let v Římě a příběh nešťastné lásky. Autor představí nestárnoucí dílo, jež snese
srovnání s velkými romány moderní literatury počátku 20. století.

Charismatický italský písničkář, v jehož písních zaznívá rock, jazz, world music a rodný kalabrijský folk.
Už řadu let přijíždí vystupovat do ČR a získal si zde
svoje věrné publikum. Jeho silný hlas a celkový projev si vás podmaní.

13:00
HB201 – Hala B

Claudia Durastanti – autogramiáda
14:00

13:00

VElKÝ SÁl

HB201 – Hala B

Od knihy k filmu

12. 6. neděle

Gianfranco Kaligarich – autogramiáda
14:00

Jaká jsou specifika vyprávění obrazem a jakou roli
v něm hraje či může hrát psaný scénář? Jak (ne)
snadno se literární jazyk převádí na ten filmový a jde
to i naopak? Nad těmito tématy se sejdou scénáristé a prozaici z Itálie a České republiky.

11:00

aUTORSKÝ SÁl

VElKÝ SÁl

Thriller je jedinečný žánr

Luigi Zoja, Tomáš Sedláček: Všechny cesty
vedou k filozofii

Thriller je jedním z nejoblíbenějších žánrů v literatuře, o který se zajímá tolik lidí. Jaká jsou specifika
thrilleru? Co tento žánr říká, co ostatní ne? Odpoví
uznávaní autoři Donato Carrisi a Cara Hunterová.

14:00

Všechny cesty nevedou do Říma, ale k filozofii! Přesvědčí vás o tom renomovaný italský psychoanalytik
a spisovatel Luigi Zoja v diskuzi s českým ekonomem a filozofem Tomášem Sedláčkem.
Uvádí Guillaume Basset.

15:00
HB201 – Hala B

HB201 – Hala B

Viola Ardone, Stefania Auci – autogramiáda
15:00
HB201 – Hala B

Donato Carissi – autogramiáda

Francesca Melandri – autogramiáda

Zahraniční hosté veletrhu Svět knihy Praha ’22
Světlana Alexijevičová Bělorusko (Nobelova cena za literaturu 2015) Emanuela Anechoum Itálie Viola Ardone Itálie Stefania Auci
Itálie Soro Badrissa Pobřeží slonoviny Lukas Bärfuss Švýcarsko Eugenio Belgrado Itálie Sara Blædel Dánsko Donato Carissi
Itálie Simona Cives Itálie Alessandro de Vito Itálie Uberto Di Remigio Itálie Elsa Drucaroff Argentina Claudia Durastanti
Itálie Ralph Dutli Švýcarsko Oddný Eir Island Dóra Elekes Maďarsko Vesna Evans Chorvatsko Nina F. Grünfeld Norsko
Simone Fenoil Itálie Pierre Pe’er Friedmann Izrael Michael G. Fritz Německo Antonis Georgiou Řecko Ivana Gibová Slovensko
Rachelle Goualy Pobřeží slonoviny Aleksander Gubrynowicz Polsko Nino Haratischwili Německo Jerôme Heurtaux Francie
Cara Hunterová Velká Británie Gianfranco Kaligarich Itálie Dmitrij Kapitelman Německo Etgar Keret Izrael Sevda Kovářová
Bulharsko Olaf Krysowski Polsko Shari Lapena Kanada Silvester Lavrík Slovensko Nathan Law Hongkong David Machado
Portugalsko Daniel Majling Slovensko Mira Marcinów Polsko Juan Mayorga Španělsko Flavio R. G. Mela Itálie Francesca
Melandri Itálie Fernanda Melchor Mexiko Adam Michnik Polsko Carla Mizzau Argentina Elena Pasoli Itálie Patrick Peeters
Belgie Donatella di Pietrantonio Itálie Jacek Pomorski Polsko Kerstin Rabe Německo Petra Rautiainen Finsko Francesco
Augusto Razetto Itálie Ottaviano Maria Razetto Itálie Julia Rózewicz Polsko Marc Schroeder Lucembursko Vincenza
Scuderi Itálie Guido Sgardoli Itálie Yrsa Sigurdardóttir Island Marino Sinibaldi Itálie Mátyás Sirokai Maďarsko Susanne
Skogstad Island Leila Slimani Francie Pětr Šołta Německo Koro Soulyemane Pobřeží slonoviny György Spiró Maďarsko
Vanessa Springora Francie Jana Štillerová Německo Yoko Tawada Německo Niki Théron Německo Paweł Ukielski Polsko
Ljudmila Ulická Rusko Margot Vanderstraeten Belgie Nina Wähä Švédsko Peter Waterhouse Rakousko Jayde Will Lotyšsko
Daniel Wisser Rakousko Naomi Woodová Velká Británie Luigi Zoja Itálie
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žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 11. 4. 2022 až 17. 4. 2022

beletrie
1. Julie Caplinová Domek v Irsku Cosmopolis
2. Darcy Coates Strašení v Rookwardu Fobos
3. Matt Haig Půlnoční knihovna Fobos
4. Vlastimil Vondruška Motorový testament Moba
5. B. A. Paris Terapie Motto
6. Lisa Reganová Nečekané přiznání Cosmopolis
7. Bernard Minier Lov XYZ
8. Patrik Hartl 15 roků lásky Bourdon
9. Michal Viewegh Děravé paměti Ikar
10. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána

populárně-naučná
1. Karin Lednická Životice – Obraz (po)zapomenuté tragédie Bílá vrána
2. Roman Pavela Zeleninová zahrádka Edice České televize
3. David Attenborough Výpravy do divočiny – Dobrodružství mladého přírodovědce Argo
4. Pavel Kolář Posilování stresem – Cesta k odolnosti Universum
5. Jan Hocek Českem od severu k jihu – Stezka středozemím Universum
6. Michio Kaku Božská rovnice Prostor
7. kolektiv Česko-ukrajinská konverzace Infoa
8. Alexandr Mitrofanov Mrazík s pendrekem v ruce Prostor
9. Jan Menděl Uprdelismus Pragma
10. Aleš Palán Robinsoni a donkichoti Prostor

pro děti a mládež
1. Jennifer L. Armentroutová Království těla a ohně Fragment
2. Gege Akutami Jujutsu Kaisen – Prokleté války 2 Crew
3. Vojtěch Matocha Prašina – Křídový panáček 1 Paseka
4. Gege Akutami Jujutsu Kaisen – Prokleté války 1 Crew
5. Barbora Englischová Luna z lůna Detoxikuj život
6. kolektiv Disney – Usínací sbírka pohádek Egmont
7. Masashi Kishimoto Naruto 1 Crew
8. Adam Silvera Oba na konci zemřou CooBoo
9. Jan Lebeda Medulínek a vlaštovička Jůlinka Pikola
10. Karen McManusová Jeden z nás lže Yoli
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Březen 2022

1. Mark Greaney Šedý muž Trémbr, čte M. Stránský
2. Michaela Klevisová Prokletý kraj Voxi, čte P. Špalková
3. Christopher Paolini Spát v moři hvězd – Kniha I. Voxi, čte K. Písařovic
4. Jo Nesbø Žárlivost a jiné povídky Voxi, čte F. Švarc
5. Bernard Minier Lov Voxi, čte F. Kreuzmann
6. Vladimír Sorokin Den opričníka Audiotéka, Pistorius & Olšanská, čte M. Zahálka
7. Frank Herbert Duna OneHotBook, čte M. Holý, J. Stryková
8. Frank Herbert Spasitel Duny OneHotBook, čte M. Holý, J. Vlasák
9. Ondřej Kundra Putinovi agenti BizBooks, čte Z. Horák
10. Timothy Snyder Cesta k nesvobodě Audiotéka, Bookmedia, čte J. Dvořák
30

N která tajemství
je lepší nechat pohřbená.

www.KNIHA¯MESICE.cz

BUĎ SOUČÁSTÍ PROFESOROVA TÝMU!

www.NOVINKA-MESICE.cz

K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz

Nový hrdina přebírá otěže

Vychází
ve více než

35

hostbrno.cz

zemích

Kniha jako stvořená pro fanoušky
Percyho Jacksona a Eragona

