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Další dotisk knihy
Rozpůlený dům, která od
vydání sklízí velmi kladné ohlasy od
čtenářů i recenzentů. Alice Horáčková se
inspirovala historií vlastní rodiny a napsala
román odehrávající se v sudetské vesnici
v první polovině 20. století.

HITY

PODZIMNÍ SEZÓNY
od 13 / 10 / 2022 ve vašem knihkupectví

www.velkyctvrtek.cz

skvělých knižních novinek

EDICE
Modrý slon

Markéta Pilátová
& Daniel Michalík

Micha Šanda
& David Dolenský

Veverka
z Vamberka
- Na sněhu

Viktor a BiKTop

Jiří Šlupka Svěrák
& Jakub Grec

Šlo kopyto do světa
a potkalo koně

Česko-ukrajinská kniha
pro děti od Michala Šandy
a Davida Dolenského, kterou
ilustrovaly také české
a ukrajinské děti.

Jak to asi bude vypadat, když
do Vamberka přijde sníh?
200 x 160 mm I 30 str.
3+ I 228 Kč

Verše pro malé i velké od
charismatického muzikanta
Jiřího Šlupky Svěráka.
190 x 190 mm I 96 str.
6+ I 398 Kč

200 x 200 mm I 30 str.
6+ I 228 Kč

Daniela Fischerová
& Jakub Kouřil

Enne Koens
& Maartje Kuiper

Jak Nožička závodil
s obrem Bumbrlou

Daniela Fischerová
& Jitka Petrová

Již čtvrtý příběh oblíbených
ptačích hrdinů pro nejmenší děti,
podle kterých se připravuje
i Večerníček!

Z tajného deníku
Cyrilky D.

Jezevec Chrujda
hledá poklad
Jezevec Chrujda se tentokrát pustí
do hledání pirátského pokladu.
165 x 240 mm I 24 str.
3+ I 228 Kč

Dojemný portrét osamělého
chlapce, pro něhož se šikana
ve škole stala běžnou záležitostí.

Jmenuju se Cyrilka
a bydlím ve skříni.
Na tajňačku.

165 x 240 mm I 30 str.
2+ I 228 Kč

Petr Stančík
& Lucie Dvořáková

Jsem Vincent
a nebojím se

158 x 219 mm I 184 str.
10+ I 398 Kč

200 x 200 mm
60 str. I 6+ I 398 Kč

KNIŽNÍ
NOVINKY
z Meandru

Kateřina Blažková & Petra Slabá

MEANDER

Mízovník
KATEŘINA
BLAŽKOVÁ

PETRA
WALDAUF
SLABÁ

Nová kniha Kateřiny Blažkové pro mládež
je vyprávěním o přátelství, rodinných vztazích
a lásce, ale i napínavým a strhujícím fantasy,
a zabývá se také tolik aktuálním tématem –
vztahem člověka k přírodě a planetě.
148 x 210 mm I 208 str.
10+ I 358 Kč

podzim 2022

EDICE
REPOLELO
Ivona Březinová
& Marto Kelbl

IVONA BŘEZINOVÁ

Není oko jako oko
ILUSTRACE
MARTO KELBL

“Teta plete šálu pro zvědavou Álu.
Na šále jsou oka, Ála jimi kouká.“
220 x 160 mm I 14 str.
0+ I 328 Kč

MEANDER

Život s papouškem je veselý a divoký,
naplněný sladkou papouščí láskou,
ale i mnoha lumpárnami a rošťárnami.
Své o tom ví i všestranná umělkyně a oceňovaná autorka
knih pro děti, Marka Míková – papouška Freda má doma
už třináct let. Fred básnířku inspiroval k vymýšlení
Papouščího leporela a Marku teď moc zajímá, co na to bude
Fred říkat, že právě o jeho zlobení vyšla knížka s barevnými
obrázky Kláry Břicháčkové. Určitě se nasměje!

Joanna Bartosik

Joanna Bartosik

Joanna Bartosik

Dva, tři, čtyři, pět
- tohle je náš svět
– místa

Dva, tři, čtyři, pět
- tohle je náš svět
- čísla

Dva, tři, čtyři, pět
- tohle je náš svět
- písmenka a slova

Leporelo nás zavede na často
navštěvovaná místa, kam děti
vodí jejich mámy, tátové, babičky,
dědečkové, tety i strýcové.

Tato knížečka je celá o číslicích
a číslech! Najdete je všechny?

Ve třetí knížečce série vás
Joanna Bartosik zve k hledání
skrytých písmen a prvních slůvek.
Takové učení je čistá radost!

160 x 160 mm I 24 str.
0+ I 228 Kč

160 x 160 mm I 24 str.
0+ I 228 Kč

Katka Tučková
& Laura Hédervári

Co skrývá les
První leporelo pro nejmenší
od Kateřiny Tučkové.
190 x 150 mm I 18 str.
0+ I 228 Kč

Marka Míková
& Klára Břicháčková

Papouščí leporelo
“A je to zázrak! Z malého vajíčka vyletí pták.
A ne ledajaký! Zelený papoušek
pro radost dospělých i dětí.“

EDICE PRO EMU

160 x 160 mm I 24 str.
0+ I 228 Kč

EDICE
Pražské legendy

VISA TRANSIT

190 x 150 mm I 14 str.
0+ I 228 Kč

Plyšová figurka
- Samova máma
Plyšová figurka Samovy mámy
z populární knižní série Dům myšek.
120 mm I 3+ I 388 Kč

Nicolas de Crécy

Visa Transit II
Pokračování slavného komiksu
od Nicolase de Crécyho o jeho
dávné cestě po Evropě.

Nakladatelství Meander
www.meander.cz

210 x 280 mm I 136 str.
12+ I 899 Kč

Radek Malý & Nikola Logosová

Legenda o svaté holčičce
Radek Malý dětem podle příběhů o svaté
holčičce a knížky Františka Kožíka vypráví
dojemnou pražskou legendu. Křehkými ilustracemi příběh doprovodila Nikola Logosová.
170 x 210 mm I 30 str. I 6+ I 298 Kč

editorial

tip redakce

SE ŽIRAFAMI NA ZÁPAD

Vážení a milí čtenáři,
v minulém čísle Knižních novinek jsme vás zvali
na Svět knihy do Plzně a dnes už je tahle akce,
která byla letos věnována dětem, za námi. Musím říct, že bylo osvěžující vidět, že děti knihy
zajímají, že čtou. A nejen to, že se také nebojí
na besedách ptát a diskutovat. Opravdu to bylo
milé setkání, k němuž se vracíme na straně 8.
Na straně 25 se naopak věnujeme akci, která
své brány teprve otevře, a to tradičnímu Podzimnímu knižnímu veletrhu v Havlíčkově Brodě. Bohatý program je letos doplněn
o zajímavý počin – autorský prodej pro Ukrajinu. Každý autor věnoval dva nebo
více výtisků svých knih, které se prodávají za jednotnou cenu 200 Kč. Výtěžek pak
bude poslán ukrajinskému PEN klubu, jenž ho rozdělí spisovatelům z okupovaných území a těm, kteří se kvůli válce ocitli v nouzi. U takové akce samozřejmě
nemůžeme chybět.
A nevynecháme ani Velký knižní čtvrtek, který tentokrát připadá na 13. října.
Opět se představí patnáct zajímavých titulů a opět proběhnou setkání s autory.
Do Knihovny Václava Havla se můžete vydat hned 13. října, 20. října do Knihovny
Jiřího Mahena v Brně a 3. listopadu do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Mezi autory, kteří se setkání účastní, jsou mimo jiné Evžen Boček, Jan Novák,
Pavel Kosatík nebo František Šmehlík.
Závěrem tohoto úvodníku by to chtělo ještě jednu pozitivně laděnou zprávu,
ale ta, která v uplynulých dnech proběhla facebookovou diskusí, zrovna veselá
nebyla. Týkala se usedlosti Turbová v Praze 5, kde žil a tvořil Jiří Trnka. Právě tady
se rozkládala zahrada, která ho inspirovala k vytvoření slavného stejnojmenného
příběhu, na němž vyrostlo hned několik generací dětí. Pamatuju si, jak jsem se
tajemných zákoutí Zahrady bála, ale s přibývajícím věkem jsem objevila její kouzlo
a dnes se před Jiřím Trnkou s obdivem skláním. I proto mě zasáhla zpráva o tom,
že zahrada i přes různé snahy o její zachování skončí pod bagry developera. Škoda. Mohla tam vzniknout skutečná tajemná zahrada. Dnes by v ní padalo podzimní listí.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
Tak mnoho knih, tak málo času.
Frank Zappa, hudebník

Dvě žirafy a dva svérázní muži si to v nákladním autě pomalu šinou Amerikou do
zoologické zahrady v San Diegu. Píše se rok 1938 a přesto nebo právě proto, že
se Amerika vzpamatovává z hospodářské krize a v Evropě se začíná roztahovat
Hitler, je tahle cesta ve středu zájmu. Ostatně je to
jízda na tehdejší dobu ojedinělá, a navíc pořádně napínavá. Žirafy totiž při převozu do svého nového domova přežily hurikán a teď musí přežít i tuhle cestu,
což, jak se ukáže, také nebude zrovna jednoduché.
Příběh, který se stal základem knihy Se žirafami
na západ americké autorky Lyndy Rutledgeové, se
skutečně odehrál, i když ne přesně tak, jak je v románu líčen. V roce 1938 byly dvě žirafy opravdu vezeny
do zoo v San Diegu a opravdu přežily hurikán. Autenticitu příběhu dokreslují dobové novinové výstřižky
nebo telegramy popisující cestu dlouhokrkých pasažérů. Lynda ale popustila uzdu
fantazii a do kabiny náklaďáku posadila svého hrdinu Woodrowa Wilsona Nickela,
mladíka, který to v životě neměl lehké a teprve hledá sám sebe i své místo ve společnosti. V příběhu se objevuje hned dvakrát, jednou právě jako mladý muž a podruhé
jako stopětiletý stařec, který vzpomíná na zásadní dobrodružství svého života. „Měl
jsem pár opravdových přátel a dva z nich byly žirafy,“ říká.
Pro většinu českých čtenářů je příběh, který kdysi hýbal Amerikou, neznámý,
a tak autorčino přebíhání mezi realitou a fikcí nejspíš nebude nikomu trnem v oku
tak, jako tomu bylo například u nedávné novinky Božena. Kniha získala skvělá
hodnocení i nominaci na Goodreads Choice Award a práva byla prodána do mnoha zemí. Teď tedy tahle svérázná lidsko-zvířecí výprava dojela i k nám. Doporučujeme si k ní přisednout.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

MARKA MÍKOVÁ

spisovatelka, herečka a hudebnice
Podzim je pro mě divoký. Jsem zavalena prací a knihami. Právě teď čtu malou knížečku Dánský rytíř od Sophie de Mello, protože hledám titul pro děti v psychiatrických
léčebnách o cestě životem a o naději. Pak čtu knížku textů Jaromíra 99, což je dvorní
textař kapely Priessnitz, který má na svědomí také film Alois Nebel a písničku Půlnoční. Knížku mi půjčila kamarádka a dumám, jestli texty bez hudby obstojí. Upřímně myslím, že ne. V metru čtu pro potěchu duše Modlitbu argentinských nocí od
Marka Orko Váchy a nakonec se prokousávám Michalem Ajvazem a jeho Městy. Ke
psaní se nemůžu dostat. Pořád mě něco zdržuje, pořád je něco důležitější, ale cestu
znám a myslím, že v říjnu dojdu na místo, kde bude možné pokračovat.
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LETEM SVĚTEM
Spisovatel a kastelán na zámku Milotice Evžen Boček vydává při příležitosti Velkého knižního čtvrtka
13. října další díl oblíbené série Aristokratka pod
palbou lásky.

JAK HLUBOKO
MUSÍ JOSIE QUINNOVÁ
KOPAT, ABY NAŠLA
PRAVDU?

V rámci akce Spisovatelé do knihoven se 11. října
od 17 hodin v Knihovně Jiřího Mahena v Brně představí spisovatelka, básnířka, překladatelka, hispanistka a novinářka Markéta Pilátová.
Nakladatelství Argo a divadlo Studio Hrdinů připravili na 12. října
od 18:30 křest románu Elin Cullhedové Euforie. Křest se koná ve
Studiu Hrdinů, Praha 7. Ukázky z knihy přečte herečka Pavlína
Štorková.
Pražský literární dům srdečně zve na druhý ročník Literatury na
čerstvém vzduchu. Ve středu 12. října od 17:00 vystoupí spisovatel Marek Toman. Akce se koná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK a s podporou Prahy 2.
Píšete si do šuplíku? Toužíte jednoho dne vydat knihu? Chcete se dozvědět
něco víc o tvůrčím psaní? Přijďte si zkusit pár kreativních úkolů mezi lidi,
kteří mají stejný sen jako vy. Literární dílny pro mládež pod vedením Terezy
Matouškové přicházejí po čtyřech letech úspěšného fungování v Brně i do
Městské knihovny v Praze. Datum konání je 12. října 2022 od 16:00 hodin.
Online akce proběhne na streamovací platformě Zoom, do které je třeba
se přihlásit. Odkaz a potřebné údaje naleznete na webu Městské knihovny
v Praze.
V edici Původní česká detektivka nakladatelství MOBA
se prodalo už víc než 1 100 000 výtisků. Poznávacím znamením edice, která vychází od roku 2000, je zelená barva
obálky. Odstartovalo ji vydání svazku Trable anglického
šlechtice v Čechách Václava Erbena. Aktuálně edice zahrnuje 367 svazků, z nichž nejnovější jsou Píseň beze slov
Veroniky Černucké, Asistent Johany Kral, Smrt lehkovážné milenky Věry Fojtové a Soucit musí stranou Luďka
Kubáta.
Cukrářka Mirka van Gils Slavíková pokřtila svou
novou kuchařku Famózní! s podtitulem Od babičky.
Autorka se v ní vrací ke kvalitě cukrařiny z dob první
republiky a přidává vlastní profesní zkušenosti. Jako
babička považuje za důležité předat novým generacím
to, co ji samotnou naučili prarodiče.

IVÝ
MRAZ R
E
THRILL ové
ller
bestse y Lisy
autork ové
Regan
Pátý díl ze série s názvem Pohřbené kosti opět
vrací do středu dění Josii Quinnovou a jejího přítele,
klidného, hodného a loajálního kolegu Noaha
Frayleho. Případ, který stojí před nimi, otřese nejen
celým městem Denton a jeho okolím, ale i jejich
vztahem. První oběť, která rozpoutá doslova vražedné šílenství po celém okrese, je totiž Colette
Fraleyová – Noahova maminka…

Nakladatelství PRÁH s prvními říjnovými dny vydalo knihu
Martina Vopěnky VÁCLAV HAVEL – mocný bezmocný.
Bohatě ilustrovaná kniha vypovídá nejen o Havlově životě
a jeho myšlenkovém odkazu, ale také o dějinách střední Evropy ve 20. století. Tvoří tak jakýsi základ, který by každý
žák, student i dospělý mohl a měl znát – zejména v kontextu
dnešní doby.
Čtete mangu a nemáte si o ní s kým povídat? Chcete doporučit nové anime nebo
s někým nostalgicky zavzpomínat na některou z úvodních epizod? Zajímá vás japonská kultura a chtěli byste si vyzkoušet kaligrafii, naučit se správně vázat kimono nebo se dozvědět něco o historii mangy? Pak právě pro vás je Manga anime
klub, jehož setkání proběhne 17. října od 16 hodin v Knihovně Jiřího Mahena
v Brně.

Další případ oblíbené
vyšetřovatelky Josie Quinnové!
Kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Jane Harperovou

ČTENÁŘI MILUJÍ ZÁHADY
Máte rádi divočinu, dobrodružství a těžko dostupné terény? K tomu tajemství, nebezpečí a výzvy? Baví vás představa
horka, honáků krav, sucha a jedovatých hadů? Pak jsou detektivky Jane Harperové přesně pro vás. Australská autorka umí
ze všeho výše zmíněného namíchat takový koktejl, že po přečtení jedné knihy dostanete okamžitě chuť na další.
ny je v dostatečné vzdálenosti. Je důležité být opatrný
a respektovat divoká zvířata, ale většina z nich se od vás
bude držet dál, pokud se od nich budete držet dál vy.
Filmová práva na vaši prvotinu Sucho zakoupila produkční společnost herečky Reese Witherspoonové.
Jaké to bylo, vidět příběh na velkém plátně?
Filmová adaptace knihy Sucho byla fantastická.
Opravdu vystihla příběh i postavy. Moc ráda jsem
viděla, jak se příběh odehrává na plátně, a jsem také
velmi nadšená, že stejný tým právě natáčí můj druhý
román Síla přírody.

Váš popis australské přírody a lidí, kteří s ní a v ní dokáží žít, je magický, ale také neúprosný. Ztratila jste
se někdy v takové krajině, jakou popisujete v knize
Síla přírody (vydává Host)?
Miluji psaní o Austrálii, protože je to pro autora dar.
Rozmanitá australská krajina totiž nabízí dokonalý mix
krásy a brutality, který se přesně hodí do knih, jako
jsou ty moje, se silným smyslem pro tajemno a napětí. Sama jsem se naštěstí nikdy neocitla v nebezpečí
v žádném přirozeném australském prostředí. Absolutní odloučenost mnoha míst ale umožňuje snadno
si představit, jak se věci mohou velmi rychle pokazit.
Austrálie je známá spoustou jedovatých zvířat. Bojíte
se hadů, pavouků a dalších nebezpečných zvířat?
Naštěstí žiji ve městě, takže většina nebezpečné divoči-

Detektivka Ztracený v pustině je pro mě nezapomenutelná kniha. Opravdu má australská divočina tak
zničující účinky na lidi?
Při přípravě téhle knihy jsem procestovala australské
vnitrozemí a mluvila s mnoha lidmi, kteří žijí v izolovaných komunitách, jako je ta z románu. Zarazilo mě,
jak se jejich životy liší od životů nás, kteří žijeme v zalidněnějších oblastech. V tomto životním stylu je tolik
krásy a klidu, ale na druhou stranu má izolace dopad
na každý aspekt života tamních lidí. Od toho, jak si
kupují jídlo a vzdělávají své děti, až po výzvy spojené
s navazováním pevných vztahů.
Je samota usedlostí a rodin v australské divočině skutečně plná strachu a potenciálního násilí?
Myslím, že každý životní styl má potenciál dobrého
i špatného v rodinách a vztazích, ale izolace může
zhoršit obtíže, když se něco pokazí. Během mého

výzkumu pro knihu Ztracený v pustině se ukázalo,
jak těžké může být získat pomoc, když žiji v osamění.
Zdroje a podpora, které někdy v městských oblastech považujeme za samozřejmé, prostě neexistují,
a to může vytvořit cyklus negativního chování, ze
kterého je těžké se vymanit.
Jsou hrdinové vašich knih založeni na nějakých reálných postavách?
Mé knihy jsou zcela smyšlené, ale než začnu psát,
hodně pátrám a vždy si kladu za cíl, aby postavy byly
věrohodné. Chci, aby byly rozpoznatelné a věrné
tím, že se zaměřuji na jazyk, který používají, a na to,
jak komunikují s ostatními a reagují na různé situace.
Často se ve svých knihách zabýváte australskými sociálními problémy, možná dokonce trochu otevíráte
Pandořinu skříňku. Co si o tom myslí Australané?
Jsem nadšená z toho, jak Australané přijali mé romány za své. Knihkupci a čtenáři je podporují hned od
začátku. Dostávám spoustu ohlasů od čtenářů, kteří
mají rádi zápletky a postavy, a mám pocit, že i když
se knihy zabývají temnými tématy, snažím se oslavit
spoustu věcí, které jsou na této zemi nádherné.
Jaké knihy a žánry Australané čtou?
Řekla bych, že čtenáři milují záhady! Vždy si kladu za
cíl psát takové knihy, jaké bych si ráda přečetla sama
– něco se silným příběhem, zajímavými postavami
a ideálně s jedním nebo dvěma zvraty.
JARMILA SKOPALOVÁ

PŘÍBĚH PRINCEZNY VIKTORIE

DCERA SAFÍRU

Píše se rok 1930 a její příběh právě začíná…
Po smrti rodičů je patnáctiletá Viktorie poslána do
sirotčince daleko od domova. Zde se seznamuje s děvčaty,
které osud rovněž připravil o jejich nejbližší. Zprvu to pro
Viktorii vypadá jako naděje na nový začátek, avšak opak je
pravdou. První den se jí zdá podivný sen a v knize, jíž dostala
od neznámého chlapce, se
následně objevuje text, který
bude vyprávět další kapitoly
jejího života. Kde jsou hranice
mezi sny a realitou? Jsou pověsti
o kletbě a tajemném rodu pravdivé? Na tyto otázky vám
odpoví Příběh princezny Viktorie. Mějte se však na pozoru…
Není růže bez trní…

Beatrice si nepamatuje na svou minulost. Jednoho dne se probudila v Sedmičce – v jednom z ostrovů Žebříkového světa –
a od toho okamžiku jí začal život. Avšak její osud byl napsán
ještě předtím, než se vůbec narodila. Magická síla, dědička
safíru, boj proti nečekanému zlu a vláda nad životem a smrtí…
To vše je na ni přichystáno v rodném světě. Dokáže po tolika
letech přijmout svůj osud?
A čeká na ni vůbec sladká vůně
domova, nebo její zmizení
v dětství byl předem promyšlený plán?

Filip Gregor

Eliška Pěnkavová

Vydej si knihu s námi:
AURICON studio
www.auricon.cz
735 962 013
produkce@auricon.cz

Nakladatelství na klíč: AURICON studio
www.auricon.cz | 735 962 013 | produkce@auricon.cz
Distribuce: EUROMEDIA GROUP, a.s.

Distribuce: EUROMEDIA GROUP, a.s.
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PODZIMNÍ NOVINKY
Z NAKLADATELSTVÍ ODEON
Vypravěč

Anna Bolavá
V příběhu malého Vítka Kříže a jeho bratra Jáchyma
se ocitáme na Běstvinách, na místě jako stvořeném
pro prastarou legendu, ve které se na konci zámecké
zahrady hýbe obrovský kompost. Hluboko pod zemí
prý žije červ, kterého je třeba krmit – radostí, strachem,
výčitkami svědomí a jednou za čas i něčím živým.
Až dědeček odejde, jeden z vnuků bude muset nastoupit
na jeho místo a o Běstviny se postarat. Aby se legenda
nepřetrhla, bude muset zabít...
NOVÝ ROMÁN DRŽITELKY OCENĚNÍ
MAGNESIA LITERA

Slib

Damon Galgut

Překlad Jiří Hanuš

Název románu se týká slibu, který Rachel, matka rodiny
Swartových, dala černošské služce Salome: stane se majitelkou
domku, v němž na pozemku Swartových bydlí. Manžel umírající
Rachel slíbí, že její slib splní. Slib však zůstává téměř 40 let
nesplněn… Před námi se postupně odhalují osudy bělošské
rodiny stejně jako dějiny Jihoafrické republiky od apartheidu
přes nadějný nástup Nelsona Mandely až po současnost.
MAN BOOKEROVA CENA 2021

Přijde kůň do baru
David Grossman

Překlad Lenka Bukovská, Mariana Fisher
Jednoho horkého srpnového večera se na pódiu
maloměstského klubu objeví se svou stand-up show
zatrpklý, stárnoucí bavič Dovík G. Po chvíli začne divákům
místo laciných vtipů líčit podivný příběh o prvním pohřbu
svého života: o dlouhé cestě na smuteční obřad, během
níž nevěděl, koho ze svých blízkých najde na márách.
Divákům v hledišti tuhne úsměv na rtech, večer se
začíná podobat brutálnímu zúčtování…
MAN BOOKEROVA CENA 2017

SVĚT KNIHY V PLZNI PATŘIL DĚTEM

Galina Miklínová a Marka Míková
při představení společné knihy
Kabát a kabelka

Pestrý program nabízel diskuse, tvůrčí dílny
i divadlo. Především v dopoledních hodinách, kdy do areálu DEPO2015 zamířily školní
i školkové třídy, bylo v celém prostoru hodně
rušno. Velkému zájmu se těšila mimo jiné beseda Jak se dělá (nový) Harry Potter, která ukázala,
že příběh bradavické školy a jejích studentů
neztrácí na atraktivitě ani dvacet pět let po
vydání první knihy. Setkání s Petrem Eliášem,
šéfredaktorem nakladatelství Albatros, které
knihy o slavném kouzelníkovi vydává, bylo živé
a plné dotazů více jak dvoustovky školáků.
Zvídavost dětí potěšila také Petru Hůlovou, která v rámci kampaně Rosteme s knihou,
pod jejímiž křídly se plzeňský festival odehrával, přijela představit svou novinku Liščí oči.
„Děti byly fajn, ptaly se, byly aktivní. Setkání
mělo hezkou atmosféru. Potěšilo mě, že některé děti si pak knihu koupily. Dokonce i paní
učitelky,“ hodnotila své vystoupení autorka.
Menší děti si v dopoledním programu užily workshop Květolelo, Keřolelo, kde s autorkou
a ilustrátorkou Terezou Marianovou vyráběly listy do herbáře. Stejnému zájmu se těšilo setkání
s výtvarnicí Galinou Miklínovou a spisovatelkou
Markou Míkovou nad jejich společnou knihou
Kabát a kabelka. „Děti zajímalo, kolik nám je let

Tržnice s prodejem knih

nebo co znamená slovo ‚love‘, které je v knížce
vysprejované na zdi Městské knihovny. Vysvětlovaly jsme, že anglicky to znamená láska, ale
romsky peníze. Chtěly vědět, jestli umíme ještě
jiná romská slova. Povídali jsme si o tom, zda si
píší deník, nebo dokonce vlastní knihu. Mnozí
ano. Dokonce mají své tajné písmo i tajnou řeč
a chvíli v ní i mluvily. Ptala jsem se jich, jestli
mají rozečtenou nějakou knihu. Většina řekla,
že ano. Odjížděla jsem s krásným pocitem, že
děti čtou,“ svěřila se Marka Míková.
Vedle tuzemských autorů se na festivalu
představil i aktuální rezident projektu Praha
město literatury, tchajwanský spisovatel a básník Enkaryon Ang. V barvité prezentaci plné
ukázek hovořil o dětských písňových textech
a jejich proměnách v průběhu času. „S postupnou demokratizací Tchaj-wanu se témata
dětských písní začala otevírat, nebyla taková
cenzura jako dřív. Dnes můžeme tradiční texty
slyšet třeba v populární písničce,“ vysvětloval.
I odpolední program, kdy přišli především
rodiče s dětmi, nabízel mnoho zajímavého.
Mládež ocenila diskusi o žhavých trendech
v young adult literatuře, mladší děti si vyslechly
povídání Petra Stančíka o partičce H2O a s Galinou Miklínovou si k tomu vyrobily ponorku.
Úniková hra s odhalením fake news

Petra Hůlová představuje
svou knihu Liščí oči

Foto: archiv Svět knihy

V pátek 23. září ožilo plzeňské DEPO2015 dětmi. Svět knihy, který se v zajímavém industriálním prostoru
představil už potřetí, byl totiž letos zaměřen právě na malé a dospívající čtenáře. Dostal podtitul „festival
čtenářství a knížek pro školy i rodiny“.

Hezkým zpestřením bylo vystoupení Divadla
Čučka. „Naše publikum má doširoka otevřené oči, usmívá se a v jistou chvíli se zapojí do
našich divadelních aktivit. V ideálním případě
končíme děkovačkou s dobrovolníky, kdy je
na pódiu skoro každý. Přesně to se stalo v Plzni, dokonce dvakrát, s představením Nožička
a Wohryzek dle mé nové knížky,“ pochvaloval
si autor knihy Marek Toman. Do Plzně se vydal
také rozhlasový moderátor Ilja Kučera ml., který se po několika knihách pro dospělé pustil
do příběhů pro děti Slůňadla. Doprovodila ho
herečka Eva Spoustová a malíř Vojtěch Horálek.
„Prostory plzeňského DEPO2015, kde se literární festival konal, jsou opravdu velmi nekonvenční, zajímavé a příjemné. Právě neformální
atmosféra, která tu panovala, umožnila zvídavým návštěvníkům nahlédnout do ilustrátorské dílny Vojtěcha Horálka a prostřednictvím
originálů si nechat popsat vznik linorytů, které
tuhle knížku provázejí,“ řekl ke svému vystoupení na Světě knihy Ilja Kučera ml.
Vedle zajímavého programu bylo možné
si knihy účinkujících spisovatelů i zakoupit.
Svou produkci pro děti malé i větší představily například nakladatelství Baobab, Meander,
Lingea, Crew a samozřejmě stálice na poli dětské literatury Albatros, včetně své edice CooBoo pro náctileté čtenáře.
„Byl to moc příjemný den, potěšil nás
hlavně zájem školních výprav. Je vidět, že řada
škol vnímá rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti jako důležité téma. Také nás těší nás,
že jsme v Plzni udrželi kontinuitu. Tentokrát to
byl jen festival, ale příští rok už se chceme vrátit s plnohodnotným formátem dvoudenního
mezinárodního knižního veletrhu s literárním
festivalem,“ zhodnotil akci ředitel Světa knihy
Radovan Auer.
Letošní Svět knihy dětem Plzeň splnil, co
si předsevzal. Chtěl nejen dětem, ale i jejich
rodičům a učitelům představit současnou
dětskou literaturu, její kvalitu a pestrost. A to
se podařilo. Na jednodenní akci přišlo 1300
návštěvníků.

PODZIMNÍ BESTSELLERY
nakladatelství

MOBA

Johan Theorin

František Niedl

Hlasy kostí

Plavba
do nenávratna

Na pobřeží ostrova Öland zemře
pod hromadou kamenů muž a zdá
se, že nešlo o nešťastnou nehodu.
Policistka Tilda Davidssonová totiž
najde na místě kosti jiného člověka,
který byl naposledy spatřen před
padesáti lety za velmi dramatických
okolností jejím příbuzným. Ten chce
přijít na kloub tomu, co se oběma
lidem mohlo stát, a společně
s Tildou tak pomalu rozkrývá
následky jedné dávné tragédie…

Vlastimil Vondruška

Anděl smrti
Třicátý román
s Oldřichem z Chlumu
zavede čtenáře opět na
Bezděz. Okolní lesy totiž
skrývají mnoho tajemství.
Když do manské služby
nenastoupí Smil z Tubože,
nezdá se, že jde o něco
vážnějšího. Jenže záhy po
něm zmizí další dva muži…

www.mobaknihy.cz

Michal Dabert je
poněkud unaven životním
stereotypem, a tak se
vydává na plavbu luxusní
zaoceánskou lodí. Cestu
si užívá, a dokonce si
nachází nové přátele.
Jenže loď náhle zmizí,
aniž vyšle jediný
nouzový signál…

Michael Robotham

Jenny Lecoat

Zavři oči

Hedina válka

Psycholog Joe O’Loughlin
se těší na zasloužený
odpočinek. Policie ho
ale požádá o pomoc při
vyšetřování vraždy matky
a dcery – jedna z nich byla
ubodána k smrti, druhá
udušena a uložena v posteli
jako spící Šípková Růženka.

Židovka Hedy uprchla
před nacisty na ostrov
Jersey. Píše se však
rok 1940 a Hitlerova
armáda obsazuje všechny
Normandské ostrovy.
Hedy tedy přijme místo
překladatelky v německém
vojenském táboře a snaží se
utajit svůj nežádoucí původ.

Štěpán Javůrek

Sudetský dům
Léto 1945. Mnohé české rodiny
míří do Sudet, aby zde zabraly
domy po odcházejících Němcích.
Smolíkovi dorazí do podhorské
vsi Glasendorf, kde jim národní
správce Vojtěch Tomeček svým
podlézavým způsobem nabízí
krásný dům. Ovšem dosud v něm
žije původní německá rodina,
která čeká na odsun. Všichni se
tak musejí naučit žít ve společné
domácnosti a do toho všeho se
objevují staré křivdy a rány,
které způsobila válka...

SISSEL GRAN

Uvnitř jsme
stále mladí
Laskavé meditace o stárnutí
PŘEKLAD KLÁRA WINKLEROVÁ
Kniha se s velkou laskavostí, humorem a nadhledem
vypořádává se situacemi, které přináší stárnutí.
Může to být strach z „neviditelnosti“, stavy zuřivosti
a protesty spojené s omezením tělesných sil,
erotické touhy, stud za nemoci, hierarchie stárnutí,
stereotypizace, ztráta „životního svědka“, protijed
na stařecký pesimismus a další. Kapitoly, částečně
úvahové, částečně návodné, částečně proložené
situacemi ze života klientů i terapeutky, se zaměřuje
na překvapivost stárnutí a nabízí různé návody, jak se
s touto situací konstruktivně vyrovnat.
Brož., 192 s., 339 Kč

JULIE LEUZE

Výchova vysoce
citlivých dětí
Rodičovské tipy pro prvních 10 let
PŘEKLAD KATEŘINA PREŠLOVÁ
Vysoká citlivost znamená intenzivnější vnímání a hlubší
zpracování dojmů všeho druhu. Vysoce citlivé děti
obvykle potřebují harmonii, blízkost přírody, hlubokou
péči a lásku. Mnoho z nich nasává nálady jiných lidí
jako houba. Tyto a podobné vlastnosti však mohou také
vést k problémům, protože vysoce citlivé děti se jen
stěží mohou chránit před stresem a hlukem a je pro ně
složité vyhnout se sociálním konfliktům.
Brož., 176 s., 299 Kč

obchod.portal.cz

Honz a Vo jtko
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Vztahy a pasti
Kde ve vztazích číhá past? Kolik vztahových
pastí si vlastně nastražíme sami? A jak
vypadají? To ukazuje nová kniha Honzy Vojtka,
autora bestselleru Vztahy a mýty. Odborně, ale
s humorem sobě vlastním kombinuje lidský přístup
a zkušenosti dlouholetého párového terapeuta.

A nn A C im A

Vzpomínky na úhoře
Sára se zabývá výzkumem vymírajícího úhoře
japonského, Miju tráví čas rozmluvami s úhořem
Unagim a Juky pátrá po zmizelém kolegovi
z redakce novin. Sedmisetstránkový román
zasazený do japonského prostředí kombinuje
fantaskní prvky s motivem pátrání a přináší
příběh o přátelství, odvaze a síle vzpomínek.

Vo j těcH M atocHa
karel osoHa

Prašina:
Křídový panáček 5
Na Prašině začne řádit tajemný žhář a na
ohořelých stěnách se objeví podivný symbol...
Svět knižního fenoménu se rozrůstá v komiksové
sérii s novými příběhy, novými hrdiny a novými
záhadami. Toto jsou kroniky Prašiny.
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TO NEJLEPŠÍ PODZIMNÍ ČTENÍ
HODINÁŘ Z DACHAU

MOJE VINA

POSLEDNÍ OPUŠTĚNÁ DÍVKA

Srdceryvný román
z období druhé světové
války. Nezapomenutelný
příběh o lidské dobrotě,
inspirovaný neuvěřitelnou skutečnou událostí.
Venku padá sníh a žena
se připravuje na pohřeb,
který nepřišel nečekaně,
ona však doufala, že se
ho nebude muset zúčastnit. Zatímco si upravuje
vlasy a rukou uhlazuje šaty, říká si, že tohle
přece není poprvé, kdy někoho ztratila.

Nicholas Leister byl
stvořen, aby mi znepříjemňoval život. Vysoký,
modré oči, vlasy černé
jako noc... Zní to skvěle,
že? Ne tak skvěle, když
zjistíte, že se z něj
stane váš nevlastní bratr
a představuje vše, před
čím jste odjakživa utíkali.
Nebezpečí – to bylo první, co mě napadlo,
když jsem se s ním seznámila a zjistila, že před
svým tátou miliardářem skrývá dvojí život.

Wren Greenwoodová
se seznámila s Adamem Harperem přes
seznamovací aplikaci.
Zaujal ji jeho neobvyklý profil a dali si rande
v baru v centru města.
To, o čem si myslela,
že by mohla být jen
nezávazná známost, se
rychle změnilo v něco víc. Slepě se do něj
zamilovala. Když už to ale začalo být vážné,
dal jí kopačky. Nakonec zmizel – všechny
jeho profily byly vymazány, telefon odpojen.

Carly Schabowski

Ron Mercedes

WALDEMAR MATUŠKA:
SNŮM OSTRUHY DÁT

Lisa Unger

DŮM TAJEMNÝCH STÍNŮ
Darcy Coates

Michal Bystrov

Sophiina rodina zbankrotuje a jí se zhroutí
svět. Ještě se ani nevzpamatovala, a už se jí
nabízí nečekané řešení – o ruku ji požádá
bohatý cizinec pan Argenton. Sňatek s ním
zachrání její rodinu, ale Sophii odsoudí k životu v Northwoodu, rozlehlém
a nepřirozeně temném sídle vzdáleném
hodiny cesty od civilizace. Sophie se snaží
přizpůsobit svému novému postavení paní
skličujícího domu.

Publikace věnovaná životu a písním
Waldemara Matušky vychází v roce nedožitých devadesátin jednoho z nejlepších
českých zpěváků. Zasvěcená a objevná
kniha mapuje Matuškovy osudy od
útlého dětství a přináší nový pohled na
jeho poněkud tajemné začátky. Dozvíme
se, odkud pocházel, kde trávil mladá léta
a jakou spletitou cestou se dostal k angažmá v divadlech Semafor a Rokoko.

TAJEMSTVÍ ČOKOLÁDOVNY

LÁSKA KU*EVSKÁ

NĚKDO ZŮSTÁVÁ

Paula Brackston přináší
pokračování úspěšného románu Krámek
se starožitnostmi. Po
svých dobrodružstvích
v sedmnáctém století se
Xanthe pokouší žít zase
běžný život v Marlborough. Není snadné
zapomenout na Samuela, ale dělá vše pro to, aby přijala skutečnost,
že spolu nemohou být, neboť každý patří
do jiného století. Místo toho se soustředí na
Floru a jejich společný obchod.

Od autora bestselleru
Odse*te se přichází
analýza drsné lásky,
která vysvětluje, díky
čemu vztahy fungují:
převezměte zodpovědnost a napravte
se. Bez ohledu na to,
kolik se nám dostává
rad nebo kolik práce
na tom odvedeme, nikdy se nezdá, že by
se něco změnilo. Pravda je taková, že jste
přímo žalostně připraveni na jednu z největších život určujících věcí.

Aliza by se ráda zamilovala, ale na vztah
nemá čas. Studuje práva, aby si mohla splnit
svůj sen a pomáhat
znevýhodněným lidem,
přičemž ještě vede
úspěšný blog a instagramový profil o vaření. Plné ruce práce má
i s přípravou své první kuchařky. Takže si
nesmí dovolit žádné rozptýlení – ani když je
tak atraktivní a fascinující jako Lucien.

Paula Brackston

www.knihydobrovsky.cz

Gary John Bishop

Laura Kneidl

Ukázka z knihy

KNIHOVNA
MALÝCH
ZÁZRAKŮ

Když se konečně zvedne ze židle, oknem už dovnitř proudí
večerní světlo a knihovna vypadá přesně tak, jak si ji pamatuje:
jako kouzelné místo. Připadá mu to jako zázrak, ale v ty přece
nikdy nevěřil. Slunce vrhá dovnitř dlouhé stíny a zalévá všechno
teplým jantarovým světlem. Knihovna vypadá jako ulitá ze zlata.
Přisune židli a opatrně ji přitom nadzvedne, aby nedělal hluk,
ačkoliv tu vlastně není nikdo, koho by mohl rušit.
Potom si všimne přeloženého kusu papíru na stolku vedle
sebe – je to ta křížovka.
Zarazí se, rozhlédne se vlevo i vpravo a podívá se i přes
rameno. Nikdo ho nevidí. Natáhne ruku, zvedne kus papíru
a začne ho rozkládat. Dotýká se ho opatrně prsty, je tenký jako
cigaretový papírek. Nechce ho potrhat. V duchu opět vidí svého
neznámého souseda a slyší, jak soustředěně píše.
Rozloží poslední sklad a rázem je po záhadě. Písmo je
úhledné, oblé a vlídné.
Mohlo by se vám hodit
Jako zabít ptáčka
Mrtvá a živá
Lovec draků
Pí a jeho život
Pýcha a předsudek
Malé ženy
Milovaná
Vhodný nápadník
Jako zabít ptáčka – to byla první kniha hned navrchu té hromady.
Očima přeletí zbytek seznamu. Nic mu to neříká, jsou to jen
slova naškrabaná na kusu papíru. Ale na chviličku ho napadne
strčit ho do kapsy a vzít s sebou. Pak se zarazí. Ten malý, pečlivě
poskládaný útržek papíru je čísi seznam četby. K čemu by mu
asi byl?
Namísto toho tedy odloží papír zpátky na stůl, vezme svou
knihu, v duchu zašeptá autorce tajné díky a uklidí výtisk zpátky
na místo v polici, pro potěchu někoho dalšího. Vyjde z knihovny
a dveře se za ním automaticky zavřou. Ještě se otočí a vidí papír
ležet na místě, kam ho odložil. Stíny v knihovně se prodlužují.
Všechny ty přečtené i nepřečtené knihy mezi ním a tím seznamem stojí jako bariéra. Když vykročí směrem od knihovny, cítí,
jak ho opouští pocit klidu a míru, protože se vydává zpátky ke
světlům a zvukům města, které nazývá domovem.

www.knihydobrovsky.cz

Část první
ZAKLETÝ V ČASE
Audrey Niffeneggerová

Kapitola první
MUKÉŠ
2019
PÍP. „Ahoj tati, tady Róhiní. Promiň, že zase volám, ale
víš, jak se bojím, když mi nevoláš zpátky a nezvedáš
telefon. Chceme v pátek s Prijou přijet a navštívit tě,
tak mi prosím dej vědět, jestli máme něco přivézt, třeba
nějaké jídlo nebo pití. Tati, nejsem si jistá, že si vaříš
dost vydatné jídlo. Víš, že jíst jenom fazole mungo
nestačí. A nezapomeň, že se dnes vyváží popelnice, ta
černá. Příští týden se bude vyvážet zelená. Jestli to sám
nezvládneš, zavolej Parama z čísla osmdesát sedm, ano?
Vím, že tě pořád ještě bolí ta záda.“
PÍP. „Tati, tady je Dípálí. Róhiní mi řekla, že mám
zavolat já, protože ses jí neozval. Říkala, že ti mám
připomenout, že dnes se vyváží popelnice, ano? Ne
abys jako posledně musel vybíhat ven v županu! Zavolej
mi, ano? Teď už musím do práce. Pa. Dvojčata posílají
pozdrav! Ahoj tati.“
PÍP. „Ahoj tati, tady Vrtti. Jsi v pořádku? Chci se
jen zeptat, jak se máš. Dej mi vědět, jestli budeš něco
potřebovat. Můžu se na chvíli zastavit, jen mi zavolej,
kdy budeš mít čas. Mám teď pár týdnů docela honičku,
ale nějak to vymyslíme, ano?“
A přesně tak začal Mukéšův den, stejně jako každou
středu mu postupně zavolaly všechny tři dcery – Róhiní,
Dípálí a Vrtti. Všechny volaly nemožně brzy, už v osm,
dřív než vyrazily do práce. Mukéš v tu dobu nebýval
ještě ani vzhůru.

Zuzana Hartmanová
Bouřný úsvit
Vyvrcholení trilogie Krysy
apokalypsy. Příliš mnoho
chyb zapříčinilo pád samozvaného spasitele. Jeho
moc visí na vlásku. Zatímco
Hiramoto přichází vyrovnat
účty, ruiny na východě slibují
Arumielovým odpůrcům nové
začátky a relativní bezpečí.
Ovšem magie ještě neřekla
poslední slovo.
399 Kč Fantasy

Karsten Dusse
Vraždi všímavě
Právník Björn Diemel obhajuje
mizery a za život v přepychu
platí neustálým stresem.
Rozhodne se proto navštívit
kouče mindfulness neboli
všímavosti. Sezení fungují.
Björnovi klienti se však
s poklidným životním stylem
příliš neslučují. A tak začne
vraždit. S láskou a všímavě.
399 Kč Krimi

Jolanta Trojak
Svatava
Příběh o osudovém setkání spiritistického média
s indickým mesiášem
a také o tom, že největším
zázrakem je odvaha být sám
sebou. Začátek dvacátého
století přináší únavu z tempa
průmyslové revoluce.
Reakcí na ztrátu starých
jistot je tak dekadentní
únik do ezoterických nauk.
399 Kč Česká beletrie

hostbrno.cz

Pestré literární
zážitky

Josef Topol
Pět her
Svazek soustřeďuje průřezový výběr z celoživotní
dramatické tvorby Josefa Topola, mimo jiné též
signatáře Charty 77 a držitele literární Ceny Karla
Čapka. Vybraná díla vystihují konstantní témata
autorovy tvorby — úporné hledání pravdy, lásky
a cesty k druhému.
449 Kč Česká knižnice

Patrik Banga
Skutečná cesta ven
Ve své autobiografické knize autor popisuje, jak
se dostal z romské čtvrti až mezi novináře předních
českých médií. Syrovým způsobem líčí každodenní
život romského chlapce, který se setkává s odmítáním, rasismem a policejní brutalitou. A hledá
skutečnou cestu ven.
349 Kč Česká beletrie

bibliografie
duchovní nauk y
JÓ GA
Stiles, Mukunda
Ájurvédská jógová terapie

Olomouc: Fontána, 2022, 400 s.,
brož. 448 Kč
Autor, který patří k průkopníkům
terapeutického využití jógy na
Západě, v této knize zúročil své
celoživotní praktické zkušenosti
instruktora i terapeuta a zároveň
hluboké znalosti ze studia klasických
pramenů.
ISBN 978-80-7651-116-3

NÁBOŽE NST VÍ
Březinová, Taťana
Moravské šlépěje ve světě. Po
stopách Moravských bratří

Praha: Olympia, 2022, 170 s., brož.
Moravští bratři jsou veřejnosti
známější až v posledních letech,
kdy se historici a autoři literatury
faktu začali obsáhleji věnovat
jednak dílčím událostem po Bílé
hoře, tak i působením našich
krajanů ve světě.
ISBN 978-80-7376-642-9

Komenský, Jan Amos
Opera omnia 19/II

Praha: Academia, 2022, 332 s., váz.
550 Kč
Druhý svazek kritické edice Komenského zásadního díla De rerum humanarum emendatione consultatio
catholica (Obecná porada o nápravě
věcí lidských).
ISBN 978-80-200-3398-7

ekonomika
DAN Ě
Vančurová, Alena; Zídková, Hana
Daně v podnikání
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
368 s., brož. 759 Kč
Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer
ČR, a. s.
ISBN 978-80-7676-359-3

PO D N I K ÁN Í
Vychopeň, Jiří
Společnost s ručením omezeným
z účetního a daňového pohledu
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
244 s., brož. 450 Kč
Páté vydání publikace je zaměřeno
na řešení konkrétních případů
z praxe s. r. o., od jejího založení až
po zánik.
ISBN 978-80-7676-348-7

ÚČE TN IC T VÍ
Dvořáková, Dana
Finanční účetnictví a výkaznictví
podle mezinárodních standardů
IFRS
Brno: BizBooks, 2022, 360 s., váz.
849 Kč
Cílem knihy je pomoci nejširší
veřejnosti porozumět logice
mezinárodních standardů účetního
výkaznictví a usnadnit výkladem
i praktickými příklady studium
i následnou aplikace těchto
standardů v praxi.
ISBN 978-80-265-1085-7

20/2022

společenské
vědy; osvěta
BI BLI O G R AFI E
Doskočil, Zdeněk
Biografický slovník českých zemí
(Hl–Hol) 25.díl

Praha: Academia, 2022, 200 s., brož.
395 Kč
Pětadvacátý sešit Biografického
slovníku českých zemí předkládá
čtenářům životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny Hl–Hol,
a představuje další svazek rozsáhlého
encyklopedického projektu.
ISBN 978-80-200-3385-7

H ISTO R I E
Fidler, Jiří
Okupace 1939

Praha: Universum, 2022, 264 s., váz.
359 Kč
Okupace zbytku českých zemí německou brannou mocí roku 1939 patří k nejtragičtějším událostem našich
novodobých národních dějin.
ISBN 978-80-242-8281-7

Gecko, Tomáš; Nebřenský,
Zdeněk; Herc, Svatopluk
Blahodárná monarchie

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 352 s., brož. 399 Kč
Kniha se zabývá vztahem habsburského impéria k sociální politice
průmyslových podnikatelů v českých
zemích.
ISBN 978-80-7422-866-7

Ickx, Johan
Odtajněné archivy Vatikánu

Překl. Košnar, Lubomír, Praha: Universum, 2022, 368 s., váz. 499 Kč
Dne 2. března 1939 byl papežem
zvolen kardinál Eugenio Pacelli pod
jménem Pius XII. Měl nadlidský úkol:
provést církev strašlivými roky druhé
světové války.
ISBN 978-80-242-8367-8

Isakiewicz, Elżbieta
Peklo zachráněných

Překl. Tardy, Markéta Páralová, Brno:
CPress, 2022, 288 s., váz. 429 Kč
Jedinečný, na osobních svědectvích
vystavěný obraz polsko-židovských
vztahů za druhé světové války.
ISBN 978-80-264-4368-1

Kadlec, Miloš; Jůzlová, Jana
Rohanové

Praha: Universum, 2022, 184 s., váz.
399 Kč
Rohanové patřili k nejvýznamnějším
francouzským šlechtickým rodům.
Z jejich řad vzešli významní vojevůdci
i podporovatelé umění, čtyři štrasburští biskupové a několik vychovatelek královských dětí.
ISBN 978-80-242-8221-3

Schäfer, Peter
Krátké dějiny antisemitismu.
Kde se zrodila nenávist k Židům
a proč se pořád vrací
Praha: Paseka, 2022, 392 s., váz.
Základní příručka pro každého,
kdo chce pochopit, proč je antisemitismus tak prastarý a zároveň
na vzestupu. Světově uznávaný
judaista Peter Schäfer vypráví, jak
se antisemitské stereotypy šířily již
od antiky.
ISBN 978-80-7637-285-6
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Vegarová, María Isabel Sánchez
Anne Franková. Malí lidé, velké
sny

Praha: Slovart, 2022, 32 s., 249 Kč
Anne Franková se narodila v Německu do milující rodiny. Ale když
vypukla druhá světová válka, musela
se i s rodinou skrývat v Amsterdamu
v tajném přístavku. Tady si vedla svůj
slavný deník, psala o své víře v dobrotu lidí a naději v mír.
ISBN 978-80-276-0495-1

Vegarová, María Isabel Sánchez
Frida Kahlo. Malí lidé, velké sny

Překl. Poláčková, Iveta, Praha:
Slovart, 2022, 32 s., váz. 249 Kč
Frida Kahlo měla jako náctiletá
ošklivou dopravní nehodu, která jí
jednou provždy změnila život. Protože nemohla chodit, začala v posteli
malovat.
ISBN 978-80-276-0494-4

Vegarová, María Isabel Sánchez
Marie Curie. Malí lidé, velké sny
Překl. Poláčková, Iveta, Praha:
Slovart, 2022, 32 s., váz. 249 Kč
Když byla Marie Curie, rozená
Skłodowská, mladá, nemohla studovat na univerzitě, protože byla
žena. Ale když o něco zestárla, její
vědecká práce dosáhla uznání po
celém světě.
ISBN 978-80-276-0497-5

Vojáček, Ladislav;
Tauchen, Jaromír
Veveří 70. Historie budovy
Právnické fakulty Masarykovy
univerzity

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 121 s., brož.
Publikace mapuje historii budovy
Právnické fakulty MU na ulici Veveří
70 v běhu času. Podrobně je popsán
historický vývoj součástí budovy
a proměny budovy v čase.
ISBN 978-80-280-0063-9

KULTUR N Í
DĚ J I NY
Gurevič, Aron Jakovlevič
Kultura a společnost středověké
Evropy očima současníků

Překl. Komendová, Jitka, Praha:
Argo, 2022, 308 s., váz. 588 Kč
Tato monografie, vydaná v roce
1989, představuje završení Gurevičova nového čtení středověkých pramenů. Zaměřil na severské ságy, jejichž
obsah interpretoval středověkou
kulturu a náboženské myšlení.
ISBN 978-80-257-3822-1

LOGO PE D IE
Navrátilová, Magdalena
Malované logopedické pohádky

Praha: Edika, 2022, 72 s., váz. 299 Kč
Pohádky o Šimonově škytavce, O zapomnětlivém kouzelníkovi, O chrápajícím strašidle a řada dalších jistě
pobaví všechny děti předškolního
a mladšího školního věku.
ISBN 978-80-266-1781-5

Novotná, Ivana
Hravá logopedie

Praha: Edika, 2022, 64 s., brož.
219 Kč
Dětská knížka poslouží k procvičení
výslovnosti hlásek Ť, Ď, Ň, L, C, S, Z,
Č, Š, Ž, R, Ř.
ISBN 978-80-266-1803-4
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M AG I E ,
ALCHYM I E ,
O KULTISMUS
Thorsson, Edred
RUNY mystéria a šamanismus

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2022, 250 s., brož. 388 Kč
Tato podrobná učebnice magie severské cesty seznamuje čtenáře s hlavními pojmy a praktikami gótské nebo
germánské magie. Angličané, Němci,
Holanďané, Islanďané, Dánové, Norové a Švédové jsou přímými potomky této staré germánské kultury.
ISBN 978-80-7651-114-9

OSO B N OSTI
Kubeš, Vladimír
...a chtěl bych to všechno znovu.
Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem
Brno: Masarykova univerzita, 2022,
2., doplněné a upravené vyd., 293 s.,
brož.
Jedná se o druhé vydání Kubešových
pamětí, které vyšly poprvé v roce
1994. Dnes je původní náklad již
rozebrán. Tehdy však nebyl rukopis
vydán celý. Nyní paměti vycházejí
v plné verzi.
ISBN 978-80-280-0077-6

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Rozvody slavných i neslavných

Praha: Universum, 2022, 200 s., váz.
359 Kč
Díky této knize budete vědět o rozvodech všechno! Rozebírá se jedenáct
typů rozvodů: banální nevěra, odcizení manželů při výchově dětí, uspěchaná svatba, svazek s cizincem a mnoho
dalších modelových situací.
ISBN 978-80-242-8340-1

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Bednářová, Jiřina;
Šmardová, Vlasta
Školní zralost

Praha: Edika, 2022, 136 s., brož. 269 Kč
Publikace osvědčené autorské dvojice dává prostor rodičům a pedagogům, aby se dlouhodobě zabývali
podněcováním dítěte v době přípravy
na nástup do školy.
ISBN 978-80-266-1751-8

PO LITI K A
Horký, Petr
Ukrajina

Brno: CPress, 2022, 232 s., brož.
349 Kč
Všechno, co potřebujete vědět o válce na Ukrajině
ISBN 978-80-264-4356-8

PR ÁVO
Brim, Luboš
Úvod do práva bezdůvodného
obohacení

Praha: C. H. Beck, 2022, 1. vyd.,
120 s., brož. 350 Kč
Publikace poskytuje ucelený přehled
úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku.
ISBN 978-80-7400-890-0

Demová, Kateřina;
Vysokajová, Margerita
Náhrada újmy vzniklé pracovním
úrazem či nemocí z povolání
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 244 s., 755 Kč
Život a zdraví jsou to nejvzácnější, čeho se člověku dostane, proto
jsou právním řádem chráněny jako
absolutní základní práva a hodnoty
demokratického právního státu.
ISBN 978-80-7676-296-1

Janků a kol., Martin
Základy práva pro posluchače
neprávnických fakult

Praha: C. H. Beck, 2022, 7 vyd.,
776 s., brož. 990 Kč
Sedmé vydání publikace „Základy
práva pro posluchače neprávnických
fakult“ je přizpůsobeno potřebě
ozřejmit základní právní pojmy
a instituty v jednotlivých oblastech
veřejného i soukromého práva.
ISBN 978-80-7400-875-7

Králíčková, Zdeňka;
Hrušáková, Milana;
Westphalová, Lenka a kol.
Rodinné právo

Praha: C. H. Beck, 2022, 3. vyd.,
416 s., váz. 870 Kč
Třetí, podstatně přepracované
a aktualizované vydání učebnice
rodinného práva, napsané čtivě
a srozumitelně, reaguje na poměrně
rozsáhlou novelu občanského zákoníku a procesních předpisů ve věci tzv.
dětských dlužníků.
ISBN 978-80-7400-877-1

Mácha, Aleš
Veřejné užívání a jeho předmět
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
160 s., brož. 385 Kč
Monografie Veřejné užívání a jeho
předmět se věnuje institutu veřejné
užívání, které se dotýká prakticky
každého člověka, aniž by si to uvědomoval.
ISBN 978-80-7552-855-1

Mácha, Aleš
Veřejné užívání a jeho předmět

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
160 s., 385 Kč
Monografie Veřejné užívání a jeho
předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého
člověka, aniž by si to uvědomoval.
ISBN 978-80-7552-856-8

Whelanová, Markéta;
Zbíral, Robert; Grinc, Jan
Praktická příručka pro
implementaci práva Evropské
unie do českého právního řádu.
Komentář s příklady k vybraným
článkům Metodických pokynů
pro zajišťování prací při plnění
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky
v Evropské unii

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 258 s., brož.
Příručka pro implementaci práva EU
je určena zejména těm, kteří jsou přímo zapojeni do procesu implementace práva EU do českého právního
řádu, tj. legislativcům z jednotlivých
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.
ISBN 978-80-280-0065-3

Zibner, Jan
Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu

bibliografie
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
192 s., brož. 619 Kč
Kniha pojednává o fenoménu umělé
inteligence a jeho vlivu na oblast
autorského práva. Vlivem širokých
možností umělé inteligence vznikají
nejrůznější výtvory bez jasného vymezení vůči autorskoprávní ochraně.
ISBN 978-80-7676-442-2

SO CIO LO G I E
Corbin, Alain
Dějiny ticha od renesance do
naší doby

Překl. Seidl, Jan, Praha: Argo, 2022,
116 s., váz. 348 Kč
Tématem knihy jsou proměny
smyslového vnímání mezi 19. a 20.
stoletím, resp. jejich reflexe v dobové
literatuře, sociologii a filozofii. Autor
v Dějinách ticha staví do kontrastu
naši současnost, především městských prostorů, přetížených hlukem.
ISBN 978-80-257-3857-3

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Pavlík, Miroslav
Literární slovník. Od Veveří
k Pernštejnu

Boskovice: Albert, 2022, 1. vyd.,
92 s., brož. 150 Kč
V roce 2010 vyšel Pavlíkův úspěšný
slovník výtvarníků Od Veveří k Pernštejnu. Na své tehdejší dílo nyní autor
navazuje literárním slovníkem tišnovského regionu, ve kterém zpracoval
celkem 147 hesel od středověku až
po současnost.
ISBN 978-80-7326-328-7

Ž IVOTN Í ST YL
Kuboš, Jaroslav
Lopaty a Vykořisťovatelé

Brno: Host, 2022, 216 s., brož. 329 Kč
Život v práci bez pozlátka a korektnosti. Nulová zodpovědnost. Pohoda
za každou cenu. A hlavně pozor na
hrabivého Vykořisťovatele! Kdyby
mohl, sedře nebohé Lopaty z kůže.
A kdyby mohly ony, rozkradou mu
veškerý majetek.
ISBN 978-80-275-1346-8

matematické
a přírodní vědy
BIO LO G I E
Haškovec, Vít; Walica, Rostislav;
Müller, Ondřej a kol.
Pravěký svět Zdeňka Buriana –
Kniha 1
Praha: Albatros, 2022, 600 s., váz.
2499 Kč
Vize prehistorických světů ve čtvrté
monografii legendy českého malířství. Nejproslulejší část díla Zdeňka
Buriana si nyní můžete vychutnat
v úplnosti a výjimečné reprodukční
kvalitě.
ISBN 978-80-00-06734-6

BOTAN I K A
Bureš, Leo
Fenomén Velká kotlina 1

Praha: Academia, 2022, 704 s., váz.
1200 Kč
Ledovcový kar Velká kotlina v Hrubém Jeseníku je řazen mezi druhově

nejbohatší botanické lokality ČR. Na
pestrost flóry a vegetace je vázáno
také druhové bohatství fauny, především bezobratlých.
ISBN 978-80-200-3214-0

K LI MATO LOG I E
Mann, Michael
Nová klimatická válka. Jak si vzít
planetu zpět
Brno: Host, 2022, 426 s., brož.
Nejezte maso. Jezděte vlakem. Méně
se sprchujte. A hlavně nechtějte nic
po korporacích. Z klimatické změny
se v současnosti stal obecně přijímaný fakt. Její existenci, projevy a hrozby už téměř nikdo nezpochybňuje.
ISBN 978-80-275-1143-3

PŘ Í RO DA
Opluštil, Stanislav;
Zajíc, Jaroslav; Svoboda, Jiří
Pralesy a jezera mladších
prvohor

Praha: Academia, 2022, 424 s., váz.
750 Kč
Kniha nás zavede do období mladších prvohor před 330–295 miliony
let, kdy zvětšující se gondwanské
ledovce a variské vrásnění vytlačily
z Čech moře a trilobiti uvolnili prostor tropickým lesům obřích plavuní
a přesliček.
ISBN 978-80-200-3257-7

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Slavík, Jan
Recyklační chování domácností
a nástroje, jak ho měnit

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
191 s., 250 Kč
V souvislosti s probíhajícím přechodem k cirkulární ekonomice se diskutují i nástroje, jejichž prostřednictvím
by obce mohly podpořit své občany
v předcházení vzniku odpadu a aktivním snižování produkce směsného
komunálního odpadu.
ISBN 978-80-7676-412-5

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Trhoňová, Iva
Kouzlo domácí pekárny

Brno: CPress, 2022, 312 s., váz. 499 Kč
Zamilujte si pečení s domácí pekárnou. I s malou domácí pekárnou se
dají dělat velké zázraky.
ISBN 978-80-264-4331-5

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Bartoníček, Jan; Colton, Christopher; Tuček, Michal a kol.
Scapular fractures

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd., 656 s.,
váz. 3995 Kč
The first monograph on scapular
fractures in the international literature. The book explains in detail the
general principles of diagnosis and
therapy of scaphoid fractures accompanied by a detailed analysis of 519
scapular fractures in adults, including
150 operated cases, 39 fractures in
children and adolescents.
ISBN 978-80-7345-731-0

z n ov i n e k k 10. 10. 2022 20 0 t i t u l ů
Opatrná, Marie
Etické problémy v onkologii

Praha: Maxdorf, 2022, 3. vyd., 104 s.,
váz. 295 Kč
Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události
2. světové války v důsledku potřeby
vyrovnání se i se selháním medicíny.
Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že problematice etiky
v onkologii dosud nebyla komplexně
žádná monografie věnována.
ISBN 978-80-7345-726-6

umění; hudba
HUD BA
Dočkal, Jiří
Moderní učebnice hry na klávesy

Praha: Edika, 2022, 64 s., brož. 229 Kč
Vstupenka do kouzelného světa
hudby! V této knize se dozvíš vše, co
potřebuješ znát a umět k tomu, abys
sám/sama začal/a hrát jednoduché
písně i složitější skladby.
ISBN 978-80-266-1795-2

UM Ě LECK É
SM Ě RY
Pro radost

Boskovice: Albert, 2022, 1. vyd.,
52 s., brož. 150 Kč
Někteří umělci se celý život snaží, aby
se dostali do obecného povědomí,
aby jejich dílo přetrvalo a bylo ve
sbírkách a na výstavách. Tvorba Jana
Skorky Lauka se vydala poněkud
jinou cestou.
ISBN 978-80-7326-329-4

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Balharová, Kamila;
Prokš, Zdeněk
Lenka a Tonička

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
68 s., brož. 275 Kč
V knize Lenka a Tonička najdete
nejen dívčí příběh o tom, jak Lenka
dokázala překonat sama sebe, ale
i mnoho úkolů. Kniha pomůže rozvíjet čtenářské dovednosti u dětí od 4.
do 7. třídy.
ISBN 978-80-7676-227-5

Brožová, Pavla; Brož, František;
Gazdíková, Vlasta
Přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia – český jazyk

Praha: Edika, 2022, 136 s., brož. 249 Kč
Začátek cesty ke studiu na víceletém
gymnáziu.
ISBN 978-80-266-1801-0

Gazdíková, Vlasta
Diktáty a testy pro 8. třídu

Praha: Edika, 2022, 112 s., brož. 199 Kč
Cvičebnice je určena pro žáky 8.
ročníku ZŠ a studenty 3. ročníku
osmiletých gymnázií. Jejím cílem je
pomoci zopakovat probíranou látku
z českého jazyka a prověřit, jak jsou
žáci schopni samostatně pracovat.
ISBN 978-80-266-1780-8

FI NANCE
Kvasničková, Danuše; Jakeš, Petr
Finanční gramotnost pro druhý
stupeň základní školy
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Praha: Fortuna, 2022, 104 s., brož.
157 Kč
Učebnice seznamuje žáky přístupnou
formou s oblastí financí. Je zpracována v souladu s platnými dokumenty
vymezujícími vzdělávání v oblasti
finanční gramotnosti.
ISBN 978-80-7373-173-1

CH E M I E
Beneš, Pavel
Základy chemie 1

Praha: Fortuna, 2022, 144 s., brož.
165 Kč
Učebnice chemie pro 8. ročník ZŠ. První díl oblíbené řady učebnic chemie,
která vyčerpávajícím způsobem zpracovává učivo chemie základní školy.
ISBN 978-80-7373-161-8

Beneš, Pavel
Základy chemie 2

Praha: Fortuna, 2022, 96 s., brož.
165 Kč
Učebnice chemie pro 9. ročník ZŠ. Druhý díl oblíbené řady učebnic chemie,
která vyčerpávajícím způsobem zpracovává učivo chemie základní školy.
ISBN 978-80-7373-162-5

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Javornická, Tereza
Ukrajinština – základní fráze –
do škol

Praha: Pikola, 2022, 4 s., lepor., 39 Kč
Tato naučná lamino kartička obsahuje základní fráze v ukrajinštině
a zaměřuje se především na školní
prostředí. Pomůže jak zájemcům
o ukrajinštinu obecně, tak dětem pro
lepší integraci v českých školách.
ISBN 978-80-242-8388-3

Tomek, Miroslav
Ukrajinština – azbuka – do škol

Praha: Pikola, 2022, 2 s., 39 Kč
Tato naučná lamino kartička obsahuje základní přehled ukrajinské azbuky
s jednoduchým a přehledným převodem do českého jazyka.
ISBN 978-80-242-8387-6

JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE
Bérard, Marion; Kozlová, Alexandra; Beková, Jarmila a kol.
Allez hop! Francouzština pro
každého
Praha: Edika, 2022, 256 s., brož.
499 Kč
Moderní učebnice francouzštiny
opravdu pro každého.
ISBN 978-80-266-1746-4

Macíková, Olga;
Mlýnková, Ludmila
Španělština pro samouky a věčné začátečníky

Praha: Edika, 2022, 328 s., brož.
649 Kč
Publikace obsahuje 20 lekcí, které
tvoří moduly po 4 lekcích, každá pátá
lekce je opakovací.
ISBN 978-80-266-1793-8

PŘ Í RUČK Y
Musilová, Eva
Jak na tvůrčí psaní

Brno: CPress, 2022, 256 s., brož.
399 Kč

Tato příručka má čtenáři pomoci,
aby se příjemnou formou zdokonalil
v technice psaní: aby byl „doma“
v budování příběhu, uměl pracovat
s postavami, aby lehce vytvářel živé
a věrohodné dialogy a ovládl spoustu
dalších dovedností.
ISBN 978-80-264-4321-6

spor t
a tělov ýchova
TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Jandová, Zora; Ebr, Vratislav
Zorničky z Prahy

Praha: Universum, 2022, 132 s., váz.
299 Kč
Lehce úsměvné kapitolky této knihy
osloví každého čtenáře, jenž na svět
hledí s otevřenýma očima. Před našimi zraky ožívají známé osobnosti,
jako je Josef Hlávka, Vojta Náprstek,
Karel Hašler či Alfons Mucha.
ISBN 978-80-242-8369-2

krásná literatura
DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Březina, Jiří
Vzplanutí

Praha: Motto, 2022, 264 s., váz.
349 Kč
Hromada popela byla ještě včera
lidským tělem. Další případ poručíka
Volfa.
ISBN 978-80-267-2304-2

Stručovský, Martin
Hříchy otců

Praha: Motto, 2022, 272 s., váz.
369 Kč
Matěj Mlynář dal přednost klidnému
rodinnému životu, ale plány mu zkříží
vražda známého, který ho krátce
před smrtí kontaktoval.
ISBN 978-80-267-2328-8

Šmehlík, František
Šelma

Praha: Argo, 2022, 520 s., váz.
498 Kč
Ministr vnitra slovně napadne mladého novináře, který píše o jeho údajném propojení s podsvětím. Konflikt
plný výhružek zachytí kamery, což
rozpoutá velkou mediální kauzu.
O několik dní později je žurnalista
spolu se svou partnerkou zavražděn.
ISBN 978-80-257-3915-0

Štefko, Martin
Farma zrůd

Český Krumlov: Martin Štefko, 2022,
1. vyd., 400 s., brož. 349 Kč
Sugar. To jméno zní sladce. Ale smrt
sladká není. A Sugar je mrtvá…Hank
Giorgio a Larisa Kramer jsou povoláni k případu, který bude osobnější,
než si na první pohled mysleli.
ISBN 978-80-88067-58-0

Tijan
Zasvěcení

Překl. Pacnerová, Jana, Praha:
Baronet, 2022, 400 s., váz.
Bailey je tak normální, jak jen to jde,
když má někdo IQ v pásmu geniality
a fotografickou paměť. Jednoho dne

bibliografie
se začnou dít věci – uprostřed noci se
jí někdo vloupá do domu, aby ji unesl
jako rukojmí.
ISBN 978-80-269-1892-9

White, S. R.
Vězeň

Překl. Klimičková, Radka, Brno: Host,
2022, 487 s., váz. 499 Kč
Vyšetřovatelka Dana Russoová se
vrací s dalším případem.
ISBN 978-80-275-1112-9

DIVADELNÍ HRY
Brinsley Sheridan, Richard
Škola pomluv

Praha: Artur, 2022, 132 s., brož.
Neslavnější hra britského dramatika
irského původu je také stěžejním
dílem anglického dramatu 18. století. Terčem její satirické kritiky jsou
přetvářka a pokrytectví aristokratických i měšťanských kruhů v každodenním povrchním styku.
ISBN 978-80-7483-175-1

ESE J E , ÚVAHY
Raab, Miroslav
Lidé kolem stolu aneb Úvod do
mezilidské chemie

Praha: Academia, 2022, 340 s., brož.
395 Kč
Knihu tvoří soubor esejů, které volně
spojuje téma mezilidských vztahů
v různých situacích: v kavárně, u svatebního stolu, u plápolajícího ohně,
ve vinném sklepě nebo ve vlaku.
ISBN 978-80-200-3323-9

Švanda, Pavel
Dopadne to jako vždycky

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2022, 349 s.,
brož. 349 Kč
V knize Pavla Švandy jsou shrnuty
fejetony a eseje napsané v posledních
letech. Autorovy zájmy zahrnuly
angažovanou politickou publicistiku,
osobní komentáře, kulturně historická
témata i fejetonistické vtipné rozmary.
ISBN 978-80-7325-546-6

Tokarczuková, Olga
Vnímavý vypravěč

Brno: Host, 2022, 277 s., brož.
Pozvánka do spisovatelské laboratoře polské prozaičky a nobelistky
Olgy Tokarczukové. Velká literatura
je bezesporu věcí velkého talentu.
I zkušení a oceňovaní spisovatelé
však musí stále zkoušet, jaký přístup
funguje a jaký ne.
ISBN 978-80-275-1144-0

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Dutka, Wojciech
Černá a purpurová

Brno: CPress, 2022, 440 s., váz. 499 Kč
Milena Zingerová, dívka z respektované slovenské židovské rodiny,
je v koncentračním táboře Osvětim
odsouzena k smrti.
ISBN 978-80-264-4186-1

Jirásková, Eliška
Don Quijote A1/A2

Praha: Edika, 2022, 80 s., brož.
249 Kč
V knize naleznete sedm stěžejních
kapitol vyprávějících o putování známého rytíře.
ISBN 978-80-266-1745-7

z n ov i n e k k 10. 10. 2022 20 0 t i t u l ů
Kolár, Vladimír
Vyhnaní ze života

Praha: Brána, 2022, 224 s., váz. 299 Kč
Autora inspiroval osud židovských
příbuzných z rodiny Leopolda
Ofnera, majitele statku a živností
v někdejším Zamlekově (dnes Zavlekově v okrese Klatovy). Z jeho osmi
dětí pocházela autorova babička Hermína Kolárová, rozená Ofnerová.
ISBN 978-80-242-8175-9

Labatut, Benjamín
Strašlivá závrať

Praha: Paseka, 2022, 208 s., brož.
Bůh nehraje se světem kostky, prohlásil Albert Einstein. Na to by mu
Benjamín Labatut odpověděl, že Bůh
možná ne, ale ďábel ano. Strašlivá
závrať je románem faktu o vědcích,
kteří ve svých oborech učinili převratné objevy.
ISBN 978-80-7637-289-4

Mertlíková, Věra
Čas Růže. Vidět Neapol a zůstat
naživu
Praha: Straky na vrbě, 2022, 1. vyd.,
480 s., váz. 499 Kč
Vidět Neapol a zemřít. To je kolem
roku 1480 opravdu snadné. Avšak
proč věšet hlavu? Přistupte blíž,
pánové a dámy! Božská komedie
začíná!
ISBN 978-80-88346-19-7

Zgustová, Monika
Potmě jsme se viděli lépe

Praha: Argo, 2022, 196 s., brož.
298 Kč
Před třiceti lety rodina musela uprchnout před totalitou a „normalizací“.
Od té doby je vztah jejích členů
poznamenán vším, co exil navždy
zlomil. V průběhu let si všichni znovu
vybudovali své životy, i když na různých kontinentech.
ISBN 978-80-257-3909-9

H O RO RY
King, Stephen
Pavučina snů

Překl. Petrů, David, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 3. vyd.,
600 s., váz. 500 Kč
Kdysi dávno se v proklatém městě
Derry (dějišti klasických románů
To a Nespavost) spojili čtyři kluci
a odhodlali se ke statečnému činu.
K činu, jenž je všechny změnil způsobem, který nikdy nebudou schopni
pochopit.
ISBN 978-80-7593-422-2

HUMO R

David už v dětství propadl sběratelské vášni, sbíral zkameněliny a různé
exempláře rostlin. Jeho velká láska ke
všemu živému ho přivedla k přírodním vědám a jeho nadšené odhodlání
přiblížit zázraky přírody všem lidem
ho pak zavedlo do televize.
ISBN 978-80-276-0493-7

PO E Z I E
Eliot, T. S.
Pustá země

Překl. Onufer, Petr, Praha: Argo,
2022, 64 s., brož. 198 Kč
Pustá země je pravděpodobně
nejvlivnější básnickou skladbou 20.
století, přinejmenším v kontextu anglofonní poezie. T. S. Eliot ve své útlé
knize z roku 1922 zcela mimořádným
způsobem navazuje na několikatisíciletou tradici světové literatury.
ISBN 978-80-257-3904-4

Goldstein, Klára
Deště Maierniggu

Praha: Odeon, 2022, 72 s., brož.
199 Kč
Čtvrtá básnická sbírka Kláry Goldstein znovu rozeznívá melodii měst.
ISBN 978-80-207-2109-9

Hruška, Petr
Spatřil jsem svou tvář

Brno: Host, 2022, 70 s., brož.
Překvapivá sbírka básníka, jehož
verše lze dávno spolehlivě rozpoznat
v mnohohlasí české poezie.
ISBN 978-80-275-1354-3

Sudků, Michelle
Zdi nasáklé bolem

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2022,
36 s., 125 Kč
Třetí autorčina sbírka vydaná v nakladatelství Alfa-Omega. Osobní sbírka,
která odráží bolest lidí mučených ve
válečných letech.
ISBN 978-80-7389-279-1

Uher, František
E jako Epigramy

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2022,
38 s., brož. 120 Kč
Sbírka obsahuje epigramy. Témata
jsou osobní i stálá, obecná. Ani v této
sbírce nebudeme postrádat filozofické podtexty, ani humor, tolik autorovi
vlastní.
ISBN 978-80-7389-276-0

POVÍ D K Y
Hill, Joe
Černá krabice

OSO B N OSTI

Překl. Bartlová, Adéla, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 2. vyd.,
256 s., váz. 360 Kč
Judas Coyn býval jedním z death−metalových bohů. Jeho výstřelky z mládí
jsou proslulé, stejně jako záliba v podivnostech. V jeho děsivé sbírce se najdou
sadistické filmy, ale také kuchařka pro
kanibaly nebo oprátka z oběšence.
ISBN 978-80-7593-417-8

Svoboda, Petr
Psí záchranář

Klevisová, Michaela
Kocour z Montmartru

G, Camille
Deníček Camille G: Dvoječka

Brno: CPress, 2022, 208 s., váz. 299 Kč
Smíchokniha plná srandapříhod ze
života bláznivý skorobloncky.
ISBN 978-80-264-4333-9

Brno: CPress, 2022, 152 s., váz. 349 Kč
Víte, co obnáší práce záchranářského
kynologa?
ISBN 978-80-264-4313-1

Vegarová, María Isabel Sánchez
David Attenborough. Malí lidé,
velké sny

Praha: Brio, 2022, 32 s., váz. 249 Kč

Praha: Motto, 2022, 176 s., váz.
299 Kč
Další kočičí příběhy Míši Klevisové.
Druhá sbírka povídek o kočkách
a jejich lidech z pera známé autorky
detektivek Michaely Klevisové vypráví
veselé i dojemné příběhy kočičích hrdinů, které se proplétají s těmi lidskými.
ISBN 978-80-267-2301-1
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Mano, Petr
Velká bílá tůň

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2022,
192 s., váz.
Hlavní motiv Manových povídek je
voda, která utváří ducha krajiny, skrývá před námi těla mlčenlivých ryb,
a především k sobě přitahuje tajemnou silou řadu podivínských postav,
někdy strašidelných, hrozivých, jindy
v jejich tragické bezmocnosti blízkých
a dojemných.
ISBN 978-80-88268-55-0

Reynolds, Josh; King, William;
Long, Nathan
Neopěvovaní hrdinové

Překl. Čupová, Jitka, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2022, 306 s.,
brož. 359 Kč
Gotrek a Felix: neopěvovaní hrdinové Císařství, nebo jen obyčejní
zloději a zabijáci? Sbírka v českém
jazyce dosud nevydaných povídek
Joshe Reynoldse, Williama Kinga,
Nathana Longa a dalších ze světa
Warhammeru.
ISBN 978-80-7332-495-7

PRÓZ A
Neužilová, Marcela
Rána prozáří večery

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2022,
56 s., brož. 150 Kč
Knížka zavedené autorky obsahuje tři
fejetony a šest povídek. Zachycuje jak
generaci mladých, tak starších, dobu
minulou i současnou. Autorce jde především o proniknutí do lidských vztahů.
ISBN 978-80-7389-277-7

R E PO R TÁ ŽE
Rožánek, Karel
Zápisky z Afghánistánu

Brno: CPress, 2022, 184 s., váz.
349 Kč
Autentické svědectví z válečných
oblastí Afghánistánu od známého
reportéra.
ISBN 978-80-264-4334-6

ROM ÁNY
Allori, Lou
Hra na oliheň – Kuba řekl:
Zemři!

Překl. Kala, Marie, Brno: Computer
Press, 2022, 184 s., brož. 349 Kč
Napínavý příběh podle seriálu, který
způsobil celosvětovou mánii.
ISBN 978-80-251-5069-6

Böhmová, Nicole
Poslední song

Překl. Špundová, Barbora, Praha:
Fragment, 2022, 384 s., brož. 399 Kč
On už slávu získal, ona po ní touží.
Obstojí jejich láska v záři reflektorů?
Riley má sen – stát na prknech slavné
Broadwaye.
ISBN 978-80-253-5904-4

Cosby, S. A.
Asfaltová pustina

PŘ Í BĚ HY

Překl. Urban, Martin, Praha: Argo,
2022, 320 s., váz. 398 Kč
Býval nejlepším řidičem podsvětí
(stejně jako jeho otec), než skončil
v kriminále. Když vyšel ven, hodil
starý život za hlavu, vybudoval vlastní
autodílnu, stal se z něj milující manžel
a otec. Jenže pak se to zase zvrtlo.
ISBN 978-80-257-3913-6

Engler, Michael
Cesta za štěstím

Cullhed, Elin
Euforie

Fiala, Jakub
Malý fotbal Velkého Tuřínova

Grestenbergerová, Eva
Na divokém venkově

Praha: Fragment, 2022, 32 s., váz.
249 Kč
Inspirativní příběh o síle přátelství
a odvaze měnit svět.
ISBN 978-80-253-5935-8

Brno: CPress, 2022, 200 s., váz.
349 Kč
Starší fotbalová přípravka Velkého
Tuřínova je pořádný vesnický cirkus.
ISBN 978-80-264-4369-8

Knauerová, Marta
Vánoční hvězdička

Brno: CPress, 2022, 208 s., váz.
329 Kč
Ela miluje koně nade všechno.
ISBN 978-80-264-4308-7

Tommaso, Valeria De
Příběh Casanovy A1/A2

Překl. Šenkyřík, Jan; Šidíková, Eliška,
Praha: Edika, 2022, 96 s., brož.
229 Kč
Na stránkách knihy máte možnost
nahlédnout do několika epizod
z dobrodružného života milovníka
žen Giacoma Casanovy.
ISBN 978-80-266-1790-7

Ukrajiny, Oksana z
Deník uprchlice

Praha: Brána, 2022, 192 s., brož.
299 Kč
Jednoho dne se probudíte a zjistíte,
že se vám celý svět obrátil vzhůru nohama. Do vaší země vtrhla vojska cizí
armády a nic už nebude jako dřív.
ISBN 978-80-242-8329-6

Praha: Argo, 2022, 398 s., brož.
Euforie je fiktivním záznamem posledního roku života Sylvie Plathové,
končícím dva měsíce před její smrtí.
ISBN 978-80-257-3883-2

Praha: Argo, 2022, 176 s., brož.
248 Kč
Doktorandka Malvína Velehorská
musí kvůli neblahému duševnímu
stavu přerušit studium v Oxfordu
a vrátit se domů na severní Moravu.
Tam na ni čeká svérázná rodina –
otec je politik, matka fanynka Karla
Gotta s autistickými sklony.
ISBN 978-80-257-3911-2

Hlavenka, Vojtěch
Vazači zhouby

Český Krumlov: Martin Štefko, 2022,
1. vyd., 224 s., brož. 299 Kč
Poznejte čtyři postavy uprostřed
války s neznámou nemocí i jejich
nelehká rozhodnutí. Coriela, který
nechce velet, aby nemusel rozhodovat o životech jiných.
ISBN 978-80-88067-59-7

Karika, Jozef
Hlad. Žízeň

Praha: Argo, 2022, 352 s., váz.
448 Kč
Dvojitá porce temné imaginace slovenského spisovatele Jozefa Kariky
vychází jako dvojkniha Hlad. Žízeň.
Každá z knih nabízí samostatný
zážitek, při čtení obou však příběh
dostává nové významové vrstvy.
ISBN 978-80-257-3884-9

bibliografie
Klevisová, Michaela
Čekání na kocoura

Praha: Motto, 2022, 192 s., váz.
299 Kč
Alice složitě hledá cestu k dospívající
dceři, Delfína už nechce být dál single, Théo těžce nese stěhování z venkova do města, malý David se musí
smířit s rozvodem rodičů.
ISBN 978-80-267-2305-9

Kleypas, Lisa
Kouzlo podzimu

Překl. Vlčková, Jana, Praha: Baronet,
2022, 352 s., váz.
Lillian Bowmanová je mladá, krásná,
kurážná a nepředstavitelně bohatá
americká dáma. Zdánlivě má všechno – jen se jí pozoruhodně nedostává
ctitelů. Na vině je bezesporu neurozený původ.
ISBN 978-80-269-1889-9

Krejčík, Přemysl
Srab

Brno: Host, 2022, 328 s., brož.
369 Kč
Román o šikaně a neschopnosti postavit se tyranům.
ISBN 978-80-275-1084-9

LaValley, Dustin
Písně pouličního metaře

Překl. Štefko, Martin, Český Krumlov:
Martin Štefko, 2022, 1. vyd., 192 s.,
brož. 299 Kč
Zatímco mrtvola dívky na obalu drží
v ruce šálek kávy, vám se do rukou
dostaly tři novely amerického autora
Dustina LaValleyho, novely brutální,
drsné, úderné, které si neberou
servítky v kritice společnosti.
ISBN 978-80-88067-56-6

Novák, Jan
Těžký prachy

Praha: Argo, 2022, 416 s., váz.
488 Kč
Tři roky rozvážel Jan Novák v Chicagu prachy. Byly těžké: pět set dolarů
ve čtvrťácích vážilo třináct kilo. Dobrodružství na pomezí žánrů, dílem
autobiografie, dílem reportáž, dílem
poezie, dílem dokument.
ISBN 978-80-257-3897-9

Pilátová, Lucie
Rok na draka

Praha: Motto, 2022, 352 s., váz.
399 Kč
Julie má do Popelky daleko. Bláznivá
komedie o tom, že na nové začátky,
prince i vlastní zámek se vyplatí si
počkat
ISBN 978-80-267-2319-6

Rooneyová, Sally
Kdepak jsi, krásný světe

Překl. Šmahelová, Radka, Praha:
Argo, 2022, 288 s., váz. 398 Kč
V románu se setkáváme se čtyřlístkem hrdinů, kteří jsou sice ještě
pořád mladí, ale už je dohání realita
života.
ISBN 978-80-257-3914-3

Santiago, Roberto
Dobrodružství rodiny Balbuenových na Divokém západě

Brno: Host, 2022, váz.
Nová série napínavých akčních příběhů od autorů bestsellerových Fotbaláků. Všechno to začalo, jak už to tak
bývá, jednoho úplně obyčejného dne.
Zašli jsme si do obchoďáku v naší
čtvrti koupit nová kola.
ISBN 978-80-275-1163-1

Šík, Jan-Marek; Šíková, Lenka
Trojice

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 488 s.,
váz. 449 Kč
Tři kamarádky, tři království, tři
životy. Edra prošla Rituálem a stala
se dospělou. Zvyká si na nový život
— ten, po němž nikdy netoužila —
a hledá cestu sama k sobě i k lidem,
které znávala dřív.
ISBN 978-80-275-1087-0

Valíková, Veronika
Češtinářky

Praha: Motto, 2022, 360 s., váz.
399 Kč
Kdyby se Don Quijote pokusil svést
souboj s českým školstvím, pokorně
by se za pár hodin vrátil k větrným
mlýnům.
ISBN 978-80-267-2327-1

Vitásková, Alena
Solární baroni – Organizovaný
zločin

Praha: Olympia, 2022, 176 s., brož.
Alena Vitásková ve své knize Solární
baroni – Organizovaný zločin přichází s humorným příběhem s reálným
základem ve světě byznysu a politiky.
Dozvíte se, jak nenápadně vytunelovat státní pokladnu a vytřískat z toho
prospěšný projekt.
ISBN 978-80-7376-624-5

Ward, Penelope; Keeland, Vi
Dokonalá hra

Překl. Čejková, Ivana, Praha: Baronet, 2022, 360 s., váz.
Všechno to začalo sázkou. Když můj
malý syn zdědil po svém pradědečkovi polovinu starého penzionu,
rozhodla jsem se, že se oba přestěhujeme na místo, kde jsem vyrůstala.
Všimněte si, že jsem řekla polovinu
penzionu.
ISBN 978-80-269-1895-0

Whitney, G.
Dej šanci mně

Překl. Divišová, Jana, Praha: Baronet,
2022, 392 s., váz.
Po zaznění zvukového signálu zanechte prosím vzkaz. Penelopo, vím,
že jsou tři ráno, ale potřebuju to ze
sebe dostat. Už ti nemůžu dát žádnou další radu, jak sbalit toho druhého týpka, neřeknu ti žádnou další
„sexy věc“, kterou bys měla udělat.
ISBN 978-80-269-1898-1

Yanagihara, Hanya
Malý život

Překl. Diestlerová, Petra, Praha:
Odeon, 2022, 640 s., váz. 699 Kč
Když se čtyři spolužáci z vysoké školy
v Massachusetts přestěhují do New
Yorku, aby se pokusili prorazit, jsou
bez peněz, ztracení a kupředu je pohání jen jejich přátelství a ctižádost.
ISBN 978-80-207-2115-0

SCI-FI, FANTASY
Bardugo, Leigh
Griša – komplet 1.−3. díl – box

Překl. Žemlová, Julie, Praha: Fragment, 2022, 1040 s., brož. 999 Kč
Ravka byla kdysi mocná země, ale
nyní je zpustošena válkami, obklopena nepřáteli a všude panuje strach.
ISBN 978-80-253-5874-0

Capetta, A.R.
Stranger Things: Rebelka Robin
Překl. Marková, Michala, Praha:
Argo, 2022, 360 s., brož. 448 Kč

z n ov i n e k k 10. 10. 2022 20 0 t i t u l ů
Střední škola je příšera, která pohltí
všechno, co máte rádi. Tohle moc
dobře ví Robin Buckleyová, oblíbená
postava třetí řady hororového sci-fi
seriálu televize Netflix a nyní také hrdinka románu Rebelka Robin.
ISBN 978-80-257-3889-4

Clarke, Arthur C.
Setkání s Rámou

Překl. Volný, Zdeněk, Praha: Argo,
2022, 256 s., váz. 388 Kč
Klasická science fiction sira Arthura C.
Clarka, za niž získal neuvěřitelnou řadu
literárních ocenění, se vrací v původním
českém překladu Zdeňka Volného.
ISBN 978-80-257-3872-6

Cluess, Jessica
Rod draků

Překl. Mutlová, Martina, Praha: Fragment, 2022, 400 s., brož. 399 Kč
Dechberoucí fantasy, kterou žene
dopředu partička outsiderů, kteří
vám ukradnou srdce, zlomí je vejpůl,
zase složí dohromady a vrátí zpět.
Vždy, když zemře císař, posílá pět
královských rodů své zástupce, aby
se ucházeli o uvolněný trůn.
ISBN 978-80-253-5903-7

Ervin Howard, Robert
Dobrodruh Conan

Praha: Argo, 2022, 472 s., váz.
Kniha Dobrodruh Conan představuje
slavného válečníka stvořeného divokou fantazií texaského spisovatele
Roberta E. Howarda v barbarově
nejdivočejší podobě během jeho dobrodružné cesty plné krvavých bojů.
ISBN 978-80-257-3858-0

Griffinová, Rachel
Období čarodějů

Překl. Kupková, Tereza, Praha: Fragment, 2022, 264 s., brož. 349 Kč
Po staletí čerpali čarodějky a čarodějové moc z ročních dob a udržovali
tak klima v rovnováze. Atmosféra
je však stále nevyzpytatelnější a oni
začínají ztrácet kontrolu.
ISBN 978-80-253-5933-4

Hawkeová, Sam
Říše zrady

Brno: Host, 2022, 700 s., váz.
Pokračování epické fantasy série
nabité politickými intrikami. Od povstání, které rozervalo Sjonu na kusy,
uběhly dva roky, avšak tajemného
nepřítele, který lid tehdy rozeštval, se
nepodařilo nikdy vypátrat.
ISBN 978-80-275-1062-7

Jemisinová, N. K.
Slunce ve stínu

Překl. Tilcer, Roman, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 600 s., váz. 549 Kč
Vyvrcholení dvoudílné dobrodružné
série Snová krev z pera nejoceňovanější
fantasy autorky současnosti. Gudžárej,
město snů, kde byl jediným zákonem
mír, nyní trpí pod nadvládou Kisujského protektorátu a zažívá násilí a útlak.
ISBN 978-80-275-1117-4

Kadlečková, Vilma
Mycelium III: Pád do temnot

Praha: Argo, 2022, 424 s., váz.
V centru pozornosti gerdánské tajné
služby je jediný muž: ten, kterého si
vybraly Lodě. Intriky a podloudné meziplanetární akce probíhají vskrytu, ale
všechno nevyslovené a nepřiznané, co
odpradávna bylo mezi Össe a Gerdou,
přesto náhle vystoupí na povrch.
ISBN 978-80-257-3635-7
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Thorpe, Gav
Spáry Chaosu

Překl. Malčíková, Leona, Frenštát
pod Radhoštěm: Polaris, 2022,
240 s., brož. 359 Kč
Ledové vichry Chaosu vanou civilizovaným světem a hrozí nakazit člověka
i bestii. Když je věrný rytíř Císařství
Kurt Leitzig přinucen zvolit si mezi
povinností a láskou, dává se do pohybu tragický řetězec událostí.
ISBN 978-80-7332-511-4

TH R I LLE RY
Masterton, Graham
Píseň mrtvých

Překl. Klimičková, Radka, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 447 s., váz. 499 Kč
Devátý díl série s komisařkou Katie
Maguirovou. Seržant irské Gardy,
který měl svědčit ve velkém procesu
vyšetřujícím korupci v policejním
sboru, je nalezen mrtvý, bez hlavy
a s irskou flétnou zaraženou do
krku.
ISBN 978-80-275-1110-5

V ZPOM Í N K Y
Ernauxová, Annie
Roky

Překl. Havel, Tomáš, Brno: Host,
2022, 280 s., váz. 399 Kč
První české vydání memoárů významné francouzské autorky.
ISBN 978-80-275-1102-0

Ondok, Josef Petr
Paměti

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2022, 222 s.,
brož. 298 Kč
Souborné vydání dvou memoárových
textů zachycuje téměř čtvrt století
Ondokova života.
ISBN 978-80-7325-547-3

Palička, Martin
Africký zápisník mladého medika
Praha: Universum, 2022, 176 s., váz.
359 Kč
Jmenuji se Martin a jsem doktor.
V rukou obracím starý deník plný
vzpomínek a afrického písku. Napsal ho před několika lety jeden
mladý medik během své mise v Súdánu. Jeho příběhy mě rozesmávají,
fascinují a z některých mi je až
smutno.
ISBN 978-80-242-8231-2

ale z hlubin vesmíru se blíží další neznámé a nevyzpytatelné nebezpečí.
ISBN 978-80-00-06818-3

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Dračí tetování

Praha: Fragment, 2022, 128 s., váz.
199 Kč
Paní Šustrová, která doučuje Biggi,
Luka a Patrika, byla přepadena.
ISBN 978-80-253-5907-5

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Gladiátorův zlatý
poklad

Praha: Fragment, 2022, 136 s., váz.
199 Kč
Během školního výletu po římských
vykopávkách se stane nepochopitelná věc: Patrik a jeho kamarádi z Klubu Tygrů se přenesou časem zpět do
antického Říma.
ISBN 978-80-253-5838-2

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Hlas ze záhrobí

Praha: Fragment, 2022, 128 s., váz.
199 Kč
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé
dobrodružství z první ruky! Biggi
uprostřed vyučování zaslechne tajemný hlas ze záhrobí, který jí vyhrožuje a vyděsí ji až k smrti.
ISBN 978-80-253-5832-0

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Ukradený vynález

Praha: Fragment, 2022, 128 s., váz.
199 Kč
Přidej se k detektivům z Klubu Tygrů!
ISBN 978-80-253-5834-4

Březinová, Ivona
Nevinná lavina

Praha: Albatros, 2022, 112 s., váz.
249 Kč
Gang odvážných v lavinovém ohrožení. Druhá kniha řady GO!
ISBN 978-80-00-06724-7

Harnach
Zahrada a hlasy z temnoty

Brno: CPress, 2022, 216 s., váz. 349 Kč
Marty a Teza si užívají konec prázdnin a k událostem, které prožili v Zahradě, se už nechtějí vracet.
ISBN 978-80-264-4355-1

Krolupperová, Daniela
Děvčátko a velký černý pes

DOBRODRUŽSTVÍ

Praha: Albatros, 2022, 64 s., váz.
269 Kč
Příběh jednoho velkého dobrodružství s nejlepším přítelem člověka.
Marika je sirotek – má jen přísnou
tetu, se kterou žije ve vesnici vysoko
v horách.
ISBN 978-80-00-06821-3

Applegateová, Katherine
Ultima 1: Poslední

Krolupperová, Daniela
Past na korunu

literatura pro
děti a mládež

Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2022, 376 s., brož. 369 Kč
První díl zvířecí fantasy trilogie, která
nadchne všechny milovníky Kočičích
válečníků. Nebála se zemřít jako první, jen nechtěla zůstat naživu úplně
poslední – ultima.
ISBN 978-80-00-06816-9

Blade, Adam
Space Wars (2) − Gravitační
krakatice

Překl. Závadová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2022, 152 s., váz. 269 Kč
Vesmírná jízda od autora Beast Questu pokračuje! Robodrak byl poražen,

Praha: Albatros, 2022, 144 s., váz.
299 Kč
Začíná rok 1919, Jáchym a Filip z Podskalí bruslí na zamrzlé Vltavě, ale na
jiné zimní radovánky čas nemají.
ISBN 978-80-00-06787-2

Schmidbauerová, Lea
Rychlý jako vítr: Zloděj koní

Překl. Krupičková, Barbora, Brno:
CPress, 2022, 248 s., váz. 299 Kč
Kdo si věří, změní svět! Do Kaltenbachu přichází jaro a Severákovo
hříbě si rychle získává srdce všech
v hřebčíně.
ISBN 978-80-264-4322-3

bibliografie
H RY
Bludiště se zvířátky

Brno: CPress, 2022, 80 s., brož. 229 Kč
Získej poklad, najdi cestu do domečku nebo buď první v cíli!
ISBN 978-80-264-4325-4

Jessup, Joel
Kriminálka v akci: Detektivní
hádanky

Překl. Šverčičová, Lenka, Praha:
Universum, 2022, 224 s., váz. 399 Kč
Navlékněte si jednorázové rukavice
a ochranný oděv, překročte pásku
NEVSTUPOVAT a přidejte se k týmu
forenzních detektivů vyšetřujících
sérii záhadných zločinů.
ISBN 978-80-242-8183-4

Vyškrabávací obrázky pro děti:
Čáry a kouzla: Neoficiální umění
pro fanoušky Harryho Pottera

Praha: Pikola, 2022, 28 s., brož.
249 Kč
Pozor, pozor! Právě nadchází čas
magické zábavy. Připravte se na sovy,
kouzelné hůlky a klikaté uličky tajuplných měst: fantastická vyškrabávací
kniha je tu!
ISBN 978-80-242-8051-6

KOM I K SY
Hergé
Tintinova dobrodružství – kompletní vydání 1−12

Praha: Albatros, 2022, 2390 Kč
Slavný kreslený seriál, který významně ovlivnil vývoj světového komiksu
a vedle Asterixe představuje jeden
z nejlepších a nejoblíbenějších seriálů
vůbec.
ISBN 978-80-00-06762-9

Hergé
Tintinova dobrodružství 2 –
kompletní vydání 13−24

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2022, 2390 Kč
Slavný kreslený seriál, který významně ovlivnil vývoj světového komiksu
a vedle Asterixe představuje jeden
z nejlepších a nejoblíbenějších seriálů
vůbec.
ISBN 978-80-00-06801-5

Kalina, Jiří; Fischer, Jan; Foglar,
Jaroslav a kol.
Rychlé šípy – sešit 2

Praha: Albatros, 2022, 72 s., brož.
299 Kč
V každém díle najdete původní komiksový seriál a zároveň zbrusu nové
komiksy ze světa Jaroslava Foglara od
současných tvůrců.
ISBN 978-80-00-06827-5

LE PO R E L A
Nowicki, Artur
Dopravní prostředky

Brno: Host, 2022, 28 s., váz.
Leporelo, které můžete dát už dvouletému dítěti, ale potěší klidně i osmileté. Ne, nepřeháníme. Artur Nowicki, kterého můžete znát coby autora
Roku na stavbě, se vrátil ke svému
nejoblíbenějšímu tématu – autům.
ISBN 978-80-275-1131-0

PO E Z I E
Král, Robin
Jeden kluk z vesničky Květušín
Praha: Albatros, 2022, 96 s., váz.
299 Kč

z n ov i n e k k 10. 10. 2022 20 0 t i t u l ů
Jeden kluk z vesničky Květušín je
básnická sebranka prapodivných
postaviček zdržujících se převážně
v českých vesnicích, městech, na hradech u řek či pohoří.
ISBN 978-80-00-06534-2

PO HÁD K Y
Krejčová, Šárka a kol.
Pohádkový adventní kalendář

Praha: Albatros, 2022, 384 s., váz.
799 Kč
Dvacet čtyři prosincových večerů
do Vánoc, dvacet čtyři klasických
pohádek před usnutím, které si užije
celá rodina.
ISBN 978-80-00-06590-8

Skoumal, Petr; Kahoun, Jiří;
Svěrák, Zdeněk
Příhody včelích medvídků

Praha: Albatros, 2022, 88 s., váz.
299 Kč
Rozpustilá knížka plná veselých
pohádek o čmeláčcích Brumdovi
a Čmeldovi, ale i o ostatních postavičkách ze světa broučků.
ISBN 978-80-00-06786-5

nec světa! Tentokrát ho jeho zvědavý
čumáček zavede z jeho domova na ledovém severním pólu až do čínského
bambusového lesa a ke známé Velké
čínské zdi.
ISBN 978-80-242-8284-8

Bunting, Philip
Nejzbytečnější zvířata na světě
Překl. Stupková, Kateřina, Praha:
Albatros, 2022, 80 s., váz. 349 Kč
Každý ví, k čemu je dobrá slepice
a proč jsou prospěšné ovce.
ISBN 978-80-00-06632-5

Bystrá-Radvanová, Michaela
Školní zápisník pro Minecrafťáky

Kesslerová, Liz
Emily Vichrná 1: Nečekaný objev

Cuddy, Robbin
Jak kreslit domácí mazlíčky

Sekaninová, Štěpánka
Jak být zdravý jako drak!

Praha: Albatros, 2022, 26 s., váz.
299 Kč
Kouzelně ilustrované vyprávění
o tom, že zdravý životní styl není
na draka.
ISBN 978-80-00-06614-1

PRO DĚ TI
Atwoodová, Margaret
Kočičí oko

Překl. Klabanová, Kateřina, Praha:
Argo, 2022, 448 s., váz. 498 Kč
Kočičí oko je kouzelná skleněnka, která mění svět. Z dívky, která se skrze
ni dívala, vyrostla uznávaná malířka,
jejíž život i dílo silně poznamenaly
zážitky z dětství a dospívání.
ISBN 978-80-257-3876-4

Auzká, Lucie
Dotkni se hvězd

Praha: Fragment, 2022, 224 s., brož.
349 Kč
Od přestěhování na zámek Šedý vrch
si Alžběta slibovala trochu víc.
ISBN 978-80-253-5908-2

Beer, Hans de
Lední medvídek a pandy

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Pikola, 2022, 32 s., váz. 279 Kč
Lední medvídek Lars se opět vydává
za dobrodružstvím až na druhý ko-

Kahoun, Jiří
Nejkrásnější ostrov

Ciprová, Oldřiška
Tlapky, fousky, ocásky

Belejová, Katarína H.
Co kdyby ledovce roztály?

Praha: Albatros, 2022, 20 s., váz.
299 Kč
Vesmírně zajímavé otázky a odpovědi!
ISBN 978-80-00-06575-5

Praha: Albatros, 2022, 64 s., váz.
299 Kč
Příběh o bagříku Honzíkovi a sporťáku
Frantovi, dvou malinkých kamarádech,
které mezi obrovskými bagry a náklaďáky na stavbě kdekdo přehlédl.
ISBN 978-80-00-06824-4

Praha: Albatros, 2022, 56 s., váz.
269 Kč
Hřejivé vyprávění pro začínající čtenáře. Ke knize je přiložený pracovní
sešit plný kvízů a her!
ISBN 978-80-00-06828-2

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ

Gabzdyl, Pavel
Co kdyby Slunce zhaslo?

Jirků, Jan
O bagříku Honzíkovi

Brno: CPress, 2022, 160 s., váz.
299 Kč
Hraješ Minecraft a ještě nemáš tenhle
cool mega super školní zápisník?
ISBN 978-80-264-4326-1

Brno: CPress, 2022, 80 s., váz.
299 Kč
Tato knížka o zvířátkách je plná
veselých i napínavých příběhů, které
dětem navíc přinášejí jedinečnou
možnost dozvědět se mnohé zajímavosti z živočišného světa.
ISBN 978-80-264-4335-3

Praha: Albatros, 2022, 20 s., váz.
299 Kč
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak
bude Země vypadat za 100 let? Nesmírně důležité otázky a odpovědi.
ISBN 978-80-00-06576-2

Přehledně od základů až po souvislosti, o kterých se tolik nemluví.
ISBN 978-80-266-1802-7

Brno: CPress, 2022, 64 s., váz. 269 Kč
Díky jednoduchým návodům se
různé zvířecí mazlíčky naučí kreslit
i docela malí umělci.
ISBN 978-80-264-4323-0

Drijverová, Martina
České dějiny očima Psa 2

Překl. Horynová, Jindra, Praha:
Albatros, 2022, 64 s., váz. 269 Kč
První díl bestsellerové série o mořské
panně ve verzi pro začínající čtenáře.
ISBN 978-80-00-06817-6

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka 6 −
Cube Kid

Překl. Kala, Marie, Brno: Computer
Press, 2022, 296 s., brož. 369 Kč
Deník jednoho obyčejného kluka
v neobyčejném světě Minecraftu
pošesté! Minuse ani Alizée ani ve
snu nenapadlo, že by se na své cestě
za Věčnou kovárnou mohli setkat se
svými kamarády.
ISBN 978-80-251-5060-3

Praha: Albatros, 2022, 104 s., váz.
229 Kč
Pojďte na cestu historií se čtyřnohým
kamarádem! Nové vydání populární
knížky pro děti! Vtipný a originální
průvodce naší historií navazuje na
první knihu, která končila osobností
Jana Husa.
ISBN 978-80-00-06745-2

Kid, Cube
Únikovka: Deník malého
Minecrafťáka

Eislerová, Jana
Dějiny českých zemí pro děti

Brno: CPress, 2022, 208 s., váz.
329 Kč
Bert Bertík je malé statečné štěně.
ISBN 978-80-264-4307-0

Praha: Fragment, 2022, 48 s., váz.
269 Kč
Vydejte se na toulky českou minulostí
a seznamte se s událostmi a významnými osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly do dějin.
ISBN 978-80-253-5854-2

Ende, Michael
Nekonečný příběh

Praha: Albatros, 2022, 400 s., váz.
399 Kč
Příběh o tlouštíkovi Bastiánovi,
nesmělém a všemi spolužáky vysmívaném chlapci, synovi nikoho, zavede
čtenáře do zvláštního světa.
ISBN 978-80-00-06771-1

Erne, Andrea
Auta a náklaďáky

Praha: Albatros, 2022, 16 s., brož.
269 Kč
Den za dnem, stránku za stránkou
a obrázek za obrázkem poznáváme
a objevujeme svět.
ISBN 978-80-00-06589-2

Hommer, Petr
Už umím šetřit!

Praha: Edika, 2022, 152 s., váz.
299 Kč
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Překl. Kala, Marie, Brno: Computer
Press, 2022, 96 s., brož. 229 Kč
Vyřešte záhady a unikněte z chrámu!
ISBN 978-80-251-5068-9

Knauerová, Marta
Vánoční štěňátko

Kolář, Josef
Z deníku kocoura Modroočka

Praha: Albatros, 2022, 112 s., váz.
299 Kč
Zelenoočka, Bělovous Zrzunda, Kiki
a především kocourek Modroočko
– právě oni jsou hlavními hrdiny
půvabných příhod Josefa Koláře,
příhod, během nichž Modročko
vyroste z malého kocourka v tatínka
čtyř koťátek.
ISBN 978-80-00-06830-5

Kůtová, Ditta
Peří, kam se podíváš

Osoblaha: Nakladatelství Pampeliškov, 2022, 1. vyd., 43 s., váz. 330 Kč
Úchvatný svět ptačí říše. Autorka
formou jednoduchých příběhů seznamuje děti i dospělé s životem 20
druhů ptáků. Pod vyprávěním vždy
najdete několik hlavních informací
o každém druhu.
ISBN 978-80-908202-9-6

Lesní přátelství

Osoblaha: Nakladatelství Pampeliškov, 2022, 1. vyd., 75 s., váz. 380 Kč

Jednoho dne ve zbořeném domě
oživly dvě zapomenuté dřevěné postavičky, Toník a Verunka. Vydejte se
s nimi na dobrodružnou cestu lesem
a získejte svérázné přátele − myšku,
veverky, jezevce či sovu.
ISBN 978-80-908202-8-9

Mahle, Lars
Dinosauří partička: Vejce,
Plavecká soutěž

Překl. Cohorna, Lukáš, Praha: Edika,
2022, 96 s., váz. 299 Kč
Seznamte se s Ríšou Rexem, šestiletým a trochu úzkostlivým tyrannosaurem, který žije se svojí rodinou
v Bažinatém lese.
ISBN 978-80-266-1794-5

Montgomeryová, Lucy Maud
Anna ze Summerside

Překl. Foitová, Sára, Praha: Albatros,
2022, 272 s., váz. 349 Kč
Anna po skončení studií na univerzitě otevírá novou životní kapitolu
a přijme místo ředitelky střední školy
v Summerside.
ISBN 978-80-00-06727-8

Neubauerová, Zuzana
Vtipy pro děti 3

Brno: CPress, 2022, 96 s., váz.
199 Kč
Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá
radost všem.
ISBN 978-80-264-4187-8

Neubauerová, Zuzana;
Vostrý, Mirek
Kreslené vtipy pro děti 2

Brno: CPress, 2022, 64 s., váz.
199 Kč
Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá
radost všem. Pro dobrou náladu od
žáka Jiřího Wintera Neprakty.
ISBN 978-80-264-4203-5

Peroutková, Ivana
Anička v zahradě

Praha: Albatros, 2022, 136 s., váz.
249 Kč
Letní prázdniny utíkají jako voda
a Anička jejich začátek strávila na
řece.
ISBN 978-80-00-06748-3

Sekora, Ondřej
Uprchlík na ptačím stromě

Praha: Pikola, 2022, 224 s., váz.
359 Kč
Ptáček Modroušek uletěl chovateli
z klece.
ISBN 978-80-242-8166-7

Takáčová, Magdalena
Písničky o zvířátkách pro děti

Praha: Edika, 2022, 10 s., 369 Kč
Máš rád zvířátka? A chceš si o nich
zazpívat? Stačí zmáčknout některé
z kouzelných tlačítek a zahraje ti
písnička.
ISBN 978-80-266-1734-1

Višková, Signe
O Kátě, která chtěla být
dědečkem

Překl. Škrabal, Michal, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 32 s., váz. 349 Kč
O mezigeneračních vztazích s láskou
a humorem. Když se Káti ptali, čím
by chtěla být, pokaždé rozhodně
a bez váhání říkala: „Já bych chtěla
být dědečkem.“ A víte proč? Protože
kdyby byla dědečkem, byli by s dědou nejlepší kamarádi a mohli by
spolu dědečkovat.
ISBN 978-80-275-1132-7

bibliografie
Vrbová, Jarka
Madynka zachránkyně

Praha: Albatros, 2022, 152 s., váz.
329 Kč
Trochu nezkrotnou a velmi podnikavou holčičku už možná znáte z první
stejnojmenné knížky.
ISBN 978-80-00-06847-3

Worms, Penny
Násobíme a dělíme

Praha: Pikola, 2022, 96 s., brož.
299 Kč
Matematika zábavně a hravě! Násobení a dělení už nikdy nebude nuda.
Vydejte se s námi za dobrodružstvím
do kouzelné říše matematiky.
ISBN 978-80-242-8222-0

Worms, Penny
Sčítáme a odčítáme

Praha: Pikola, 2022, 96 s., brož.
299 Kč
Aritmetika jednoduše a hravě! Odteď
bude matematika vaše děti bavit!
Otevřeme vašim dětem brány říše
matematiky a pomůžeme jim s prvními krůčky při sčítání a odčítání.
ISBN 978-80-242-8214-5

Z každé stránky na tě kouká
zvířátko, či hlava brouka

Boskovice: Albert, 2022, 1. vyd.,
108 s., váz. 250 Kč
Soubor 50 jednoduchých dětských
říkadel, které charakterizují činnost
a chování zvířecích jedinců kolem
nás. Každá básnička je doplněna
celostránkovým barevným obrázkem
příslušného zvířátka.
ISBN 978-80-7326-299-0

PRO DÍVK Y
Blacker, Terence
Dívka v sedle

Překl. Vlčková, Jana, Brno: CPress,
2022, 392 s., brož. 299 Kč
Jeden kůň a jedna dívka proti celému
světu.
ISBN 978-80-264-4226-4

PRO M L ÁDE Ž
Russellová, Rachel Renée
Příběhy z neslavnýho života

Překl. Hejná, Jana, Praha: Pikola,
2022, 288 s., váz. 329 Kč
Víte, co je ze všeho nejhorší? Když
místo mobilu dostanete deníček.
Takže mi nezbylo, než si do něj psát.
Co? Všechny trapasy a úlety z mého
ubohého života.
ISBN 978-80-242-8275-6

PŘ Í BĚ HY
Barochová, Věra Hudáčková
Hanko, zachraň štěně!

Praha: Fragment, 2022, 160 s., váz.
269 Kč
Hance je třináct a psy si raději vždycky držela od těla.
ISBN 978-80-253-5836-8

Chatel, Christelle
Vlk a lev

Překl. Zatloukalová, Jana, Brno:
CPress, 2022, 112 s., váz. 269 Kč
Po dědečkově smrti se Alma vrací
na ostrov v srdci divoké kanadské
přírody.
ISBN 978-80-264-4373-5
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Tarshisová, Lauren
V plamenech

Překl. Paseková, Zuzana, Brno:
CPress, 2022, 96 s., brož. 199 Kč
Strýčka má Lucas ještě raději než fotbal
– však ho Benny také k fotbalu přivedl.
ISBN 978-80-264-4336-0

Villanueva, Muriel
Žluté a kulaté

Překl. Staňková, Ilona, Praha: Albatros, 2022, 40 s., váz. 299 Kč
Máte žluté a kulaté tajemství? Možná
nejste jediní a trápíte se kvůli němu
úplně zbytečně.
ISBN 978-80-00-06820-6

SCI-FI, FANTASY
5minutové Star Wars příběhy

Praha: Egmont, 2022, 176 s., váz.
399 Kč
Před dávnými časy, v předaleké galaxii... Vyrazte hyperprostorem vstříc
napínavým příběhům Star Wars!
ISBN 978-80-252-5292-5

Hunterová, Erin
Země odvážných: Krev a kosti

Překl. Wanková, Kristýna, Praha:
Albatros, 2022, 296 s., brož. 299 Kč
Následujte volání divočiny! Třetí díl
napínavé fantasy série ze zvířecí říše
od autorky Kočičích válečníků
ISBN 978-80-00-06815-2

Jančura, Marek
Star Wars – 5minutové příběhy
z předaleké galaxie
Praha: Egmont, 2022, 192 s., váz.
399 Kč

Vypravte se na neuvěřitelnou cestu
mezi hvězdami a zažijte nezapomenutelné dobrodružství s příběhy na
motivy filmových epizod Star Wars!
ISBN 978-80-252-5128-7

Dlouho očekávaná novinka od legendárního Christophera Paoliniho!
Nové příběhy ze světa série Odkaz
Dračích jezdců.
ISBN 978-80-253-5835-1

Karpyshyn, Drew
Star Wars – Darth Bane 1. Cesta
zkázy

Paolini, Christopher
Spát v moři hvězd – Kniha I.
a II. − box

Překl. Bělohlávková, Zuzana, Praha:
Egmont, 2022, 440 s., brož. 349 Kč
První svazek trilogie o legendární
postavě řádu Sithů.
ISBN 978-80-252-5314-4

Praha: Fragment, 2022, 1090 Kč
Měl to být rutinní průzkum neobydlené planety.
ISBN 978-80-253-5805-4

Karpyshyn, Drew
Star Wars – Darth Bane 2. Pravidlo dvou

Překl. Šebesta, Lubomír, Praha:
Egmont, 2022, 352 s., brož. 349 Kč
Darth Bane nalézá dokonalou učednici v Zannah, jež přes své mládí
ovládá instinktivní spojení s temnou
stranou.
ISBN 978-80-252-5315-1

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Karpyshyn, Drew
Star Wars – Darth Bane 3.
Dynastie zla

Překl. Šebesta, Lubomír, Praha:
Egmont, 2022, 336 s., brož. 349 Kč
Uplynulo dvacet let od doby, co Darth
Bane, vládnoucí Temný pán ze Sithu,
zničil pradávný řád oddaný temné
straně a přetvořil ho pravidlem dvou.
ISBN 978-80-252-5318-2

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.

Paolini, Christopher
Poutník, čarodějnice a červ

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2022, 224 s., váz. 369 Kč

NOVINKY ZONER PRESS

ATENTÁTY NA HITLERA

Spiknutí, místa a lidé, kteří téměř změnili dějiny
John Grehan
Ti, kdo chtěli Hitlerův život předčasně ukončit, navrhovali
nejrůznější způsoby, jak to provést, a Hitler si byl
nebezpečí, které hrozilo za ohbím každé silnice, na
železniční trati, v jakékoliv budově, a dokonce
i od každého jednotlivce,
dobře vědom.
Výsledkem bylo, že
vůdce byl ve dne v noci
obklopován obrovským
bezpečnostním aparátem.
Navzdory tomu se mnozí
pokoušeli německého
vůdce zabít a některým se
to málem podařilo. Přesto
Hitler přežil, často jen
o minutu nebo milimetr,
aby nakonec zemřel vlastní
rukou.

Kompletní nabídka knih na www.zonerpress.cz

39 ZPŮSOBŮ, JAK ZACHRÁNIT
PLANETU
Tom Heap – předmluva Arnold
Schwarzenegger
Ztráta biodiverzity, zvyšující se
množství odpadu a znečištění,
množství skleníkových plynů, které
doslova pumpujeme do ovzduší… je
to neudržitelné. Musíme něco udělat!

KRESLENÍ A POZOROVÁNÍ
PTÁKŮ
podle Johna Lawse
Poznejte krásy ptačího světa
s Johnem Muir Lawsem. Nechte
se unést na křídlech nejen kreslicí
příručky.
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Palubní deník
Annabel Abbsová

Anglická
kuchyně
slečny Elizy

Kniha
měsíce

PřeložilaP Markéta
Polochová
ro log

Anglie, 1837. Na trůn čerstvě nastoupila královna Viktorie a Anglii
zaplavila spousta nových, zajímavých ingrediencí od koření po
exotické ovoce. Eliza Actonová však netouží trávit čas v kuchyni,
ale chce se věnovat poezii. Nakladatel však její sbírku básní odmítá
a navrhuje, aby napsala knihu o vaření. Elizu návrh pohorší a nehodlá se jím zabývat. Vzápětí je ale její otec nucen kvůli bankrotu opustit zemi a Eliza z existenčních důvodů na nabídku sepsat kuchařku
kývne. Začne sběrem receptů z celého světa a pokouší se naučit
vařit. Ke svému překvapení zjišťuje, že ji vaření nejen jde, ale že ji
těší. Skutečný příběh anglické básnířky, která se stala nejznámější
britskou autorkou kuchařské knihy, z níž dodnes čerpá celá řada
šéfkuchařů.

1861
Greenwich, Londýn

Ann

Ukázka k knihy

itmarsh odejde do práce, udělá něco dost nezvyklého. Dá mi
Než pan Whitmarsh odejde do práce, udělá něco dost nezvyklého.
ě zabalený
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papíru,dobez
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i říká „má
Ann“, ačkoli se domnívám, že „paní Kirbyová“ by
v popisu práce víc než jen posluhovat. Tak třeba mu v noci zahřívám
tám copy jeho
kteréJistě,
přišly mám
o matku.
u méhopostel
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a zkušeností
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vhodnější.
v popisu
Jakmile odezní kroky kožených podrážek na mramorové podlaze,
jen posluhovat.
Tak třeba
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v noci
postel
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dloubnu.
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to podle
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Rozvážu
motouz
a
roztrhám
papír,
myšlenky
mám
o dcerkám, které přišly o matku.
zvířené a roztančené. Jako by mi někdo pronikl do hlavy s metlou na
dezní kroky
podrážek
na mramorové
podlaze, zvěvejce v kožených
ruce a z mozku
našlehal jemnou
pěnu.
Budou
to
básně?
Nebo
román?
Možná
atlas
plný
map?
A proč
mi
čku dloubnu. Vím, že se jedná o knihu, poznám to
podle
tvavůbec kupoval dárek? Zmačkané cáry papíru se snášejí na podlahu.
. Rozvážu
motouz
a roztrhám
papír,našla
myšlenky
mám
zvířené
Nebývám
takhle…
zarazím se, abych
ten správný
výraz.
Energická.
Usměji
se,
vím
přesně,
kdo
mě
to
slovo
naučil.
. Jako by mi někdo pronikl do hlavy s metlou na vejce v ruce
šlehal jemnou
pěnu.ví, že ráda čtu, protože mě při tom načapal. Přistižena
Pan Whitmarsh
při činu. Nejprve mě nachytal u sebe v knihovně, jak si prohlížím jeho
básně?sbír
Nebo
román? Možná atlas plný map? A proč mi vůku map. Potom mě přistihl u plotny, ponořenou do knížky poezie.
ještě pozdějicáry
mě našel
s nosem
zabořeným
do románu.
Četla jsem
dárek? AZmačkané
papíru
se snášejí
na podlahu.
Nebývám
si, místo abych voskem nablýskala podlahu z prken. Snad právě prozím se,toabych
našla ten správný výraz. Energická. Usměji se,
mě bez váhání pozval k sobě do postele. Proto mi s takovým zalíříká má
Ann.
kdo měbením
to slovo
naučil.

V koutcích úst mi pohrává úsměv. Jeho Ann… Jeho Ann… Vtom mi
úsměv ztuhne. Jemná pěna místo mozku je vmžiku tatam. Všechen
balicí papír je pryč, útržky se mi válejí pod nohama. Darovanou knihu
mám přímo před sebou. Je obrovská – ani sbírka poezie, ani román.
A už vůbec ne atlas. Otočím ji, přičichnu k vazbě z jehněčí kůže, dlaní přejedu přes hřbet na dotek jemný jako lidská pokožka. Konečky
prstů pohladím desky a vystouplé, zlacené písmo: Kniha paní Beetonové o vedení domácnosti.
Proč bych měla stát o takovou knížku? Zmocní se mě zklamání.
Stránky mi samy od sebe kloužou mezi prsty, šustí a krčí se. Před očima se mi míhají slova… telecí kolínko s rýží… tatarská omáčka s hořčicí… tuřín v bílé omáčce… angreštový nákyp… Z úst mi unikne nelibé,
hlasité odfrknutí. Pan Whitmarsh mi koupil kuchařskou knihu! Ten člověk je ještě větší kašpar, než jsem si myslela.
Pohyb prstů zvolní, oči přestanou těkat, pohled padne na jedno
místo. Nakonec stojím bez hnutí a pročítám – slovo za slovem – recept na lososa v páře s omáčkou z kaparů. A vtom se mě zmocní ten
nejzvláštnější pocit: jako by se svět kolem mě zastavil. Moje mysl, ještě před několika minutami dokonale našlehaná, se změní v malinký,
pevný, nehybný útvar. Je jako lískový ořech.
Každé slovo, každá ingredience je mi podivně povědomá. Otočím
stránku. A čtu dál. Pak další list. A další. Pomalu, velice pomalu mi to
dochází. Jsou to moje recepty. A také její, samozřejmě. Poznávám je,
protože jsem je vařila. Protože poznatky k nim jsem zapisovala na břidlicovou tabulku. Kouskem křídy. Den za dnem. Rok za rokem.

Jan Novák

František Šmehlík

Tři roky rozvážel Jan Novák v Chicagu prachy. Byly těžké: pět set
dolarů ve čtvrťácích vážilo třináct
kilo. Jeho příběhy z chicagské
bezpečnostní agentury nabízejí
barvité líčení nezvyklého prostředí
a živé portréty autorových kolegů,
kteří nasazovali život za deset dolarů na hodinu, aby mohli chodit po
Chicagu s bouchačkou. A postupně
se z nich skládá šokující obraz
současné Ameriky i plastický autoportrét samotného spisovatele.

Detektivní román s prvky politického thrilleru. Novinář a jeho
partnerka jsou zavražděni v chatě
nedaleko Šumperka. Podle indicií
šlo o nájemnou vraždu, ale způsob
zabití zároveň připomíná nevyřešenou sérii vražd ze Šumperska před
sedmi lety. Vrchní vyšetřovatelka
Laura Ara se musí s kolegy, známé
z detektivního románu Slyšet jeleny
zpívat, prodírá bahnem politické
mafie, kmotrů a lobbistů s vazbami
na zahraniční zločinecké gangy.

Těžký prachy

Šelma

Sally Rooneyová

Kdepak jsi,
krásný světe

Velký knižní
čtvrtek se blíží!

Přeložila Radka Šmahelová
V novém románu, světoznámé
autorky bestsellerů Normální lidi
a Rozhovory s přáteli, se opět
setkáváme se čtyřlístkem hrdinů,
kteří jsou sice ještě pořád mladí,
ale už je dohání realita života. Novinka odhaluje až intimní vhled do
života mladých lidí, zároveň v něm
však zaznívá i hlas uvědomující si
současné problémy světa – jeho
nespravedlivost, nerovnoprávnost
a neudržitelnost. Najdou způsob,
jak věřit tomu, že krásný svět opravdu existuje?

Všechny tituly najdete
na pultech knihkupectví
od 13. října 2022.

S. A. Cosby

Eva Grestenbergerová

Asfaltová pustina

Na divokém
venkově

Přeložil Martin Urban

Než skončil v kriminále, býval
nejlepším řidičem podsvětí. Když
vyšel ven, hodil starý život za hlavu,
vybudoval vlastní autodílnu a stal
se z něj milující manžel i otec. Jenže
pak se to zase zvrtlo a „Bug“ se
nechá umluvit k poslední velké akci.
Najde v asfaltové pustině, kde ho
nepronásleduje jen přízrak dávno
ztraceného otce, ale i stíny vlastní
minulosti, tu správnou cestu? Nebo
naopak přijde o všechno, na čem
mu záleží?

Palubní deník nakladatelství ARGO

Monika Zgustová

Potmě jsme se
viděli lépe
Před třiceti lety rodina musela
uprchnout před totalitou a „normalizací“. Od té doby je vztah jejích
členů poznamenán vším, co exil
navždy zlomil. Když dcera letí přes
oceán, aby se možná naposledy setkala se svou matkou, přezkoumává
životy obou a hledá pochopení.
A po příletu ji čeká ještě nejedno
překvapení, které ukáže, že konec
života může být tím nejintenzivnějším, nejhlubším a nejkrásnějším
okamžikem, jaký lze prožít.

Doktorandka Malvína Velehorská
kvůli neblahému duševnímu stavu
přeruší studium na Oxfordu a vrátí
se domů na severní Moravu. Tam
na ni čeká svérázná rodina, ve které
jako sociální psycholog vidí perspektivní půdu pro antropologickou
studii. Kniha nepřináší vůbec žádné
morální poučení, za to se dozvíte,
jak pít chlapsky slivovici, jestli jsou
zemědělští inženýři skuteční inženýři, proč politici nosí pod sakem
toaletní papír nebo že fretky vlastní
samí frigidní lidé.

Thomas S. Eliot

Pustá země
Přeložil Petr Onufer

Pustá země je pravděpodobně
nejvlivnější básnickou skladbou
20. století, přinejmenším v kontextu
anglofonní poezie. T. S. Eliot ve
své útlé knize z roku 1922 zcela
mimořádným způsobem navazuje
na několikatisíciletou tradici světové
literatury a onu literární tradici přitom svým modernistickým gestem
nekompromisně přebudovává
k obrazu svému. Nový překlad
Petra Onufera vychází ke stému
výročí prvního vydání.

Argo–novinky beletrie
Kristin Hannahová

JP Koskinen

Přeložila Jitka Jeníková

Přeložil Michal Švec

Čtyři vichry

Ohnivé křídlo

Román představuje jedinečný
portrét Ameriky a amerického
snu v podání nezkrotné ženy, jejíž
odvaha a sebeobětování se staly
vzorem pro celou jednu generaci.
Elsa Martinelliová je stejně jako
řada jejích sousedů postavena před
nelehkou volbu: zda dál bojovat
o půdu, kterou miluje, nebo se
vydat na západ, do Kalifornie, kde
by mohla začít lepší život.

Historický román Ohnivé křídlo
je příběh snu o létání a osobní
zodpovědnosti, propojující několik
generací jedné rodiny na pozadí
světové historie. Malý Kaarle vyrůstá v rodině finských imigrantů
v Americe a chce se stát letcem. Po
přestěhování do sovětské Karélie
se mu sen splní, ale jeho život není
rozhodně jednoduchý. Autor
zkoumá, zda je lepší snu dosáhnout
nebo o něj usilovat.

Jiří Stránský

Tichá pošta

Nagori

Přeložila Helena Beguivinová,

Záchrana zraněného francouzského partyzána sudetskými dětmi,
další dva osudy politických vězňů,
příběh ze šumavského pohraničí,
kde na tradici pašeráků navázali
převaděči uprchlíků před komunistickým režimem. Čtyři povídky
zasazené do období od konce
druhé světové války až do nedávné
minulosti, jsou díky optimistickému
pohledu autora protkány humorem,
vírou v přátelství a spravedlnost.

Nagori je japonský výraz, doslova
„stopy vln“, vyjadřující nostalgii
z loučení, zejména zármutek, že
určitá roční doba končí. Krátký text
o pomíjivosti, zmiňující japonské
poetické i kulinární umění, je
zamyšlením nad naším vztahem
k času, fascinující je v tomto ohledu
srovnání japonského a evropského
vnímání včetně jistého přesahu do
politiky.

Jozef Karika

Ben Lerner

Přeložil Jiří Popiolek

Přeložila Olga Bártová

Topecká škola

Jindřich Vacek

Tři muži na
Titaniku

Na palubě Titaniku se nachází
policejní detektiv Sanders, který
má téměř nesplnitelný úkol: mezi
cestujícími první třídy má najít hledaného zločince. Protože ještě na
moři nikdy nebyl a ve společnosti
smetánky v první třídě se cítí poněkud nejistý, dá ho kapitán Smith
seznámit se scestovalým badatelem Cedrikem, který se Sandersovi
stane vítaným pomocníkem. Tito
dva muži začnou pátrat po tom
třetím – vrahovi z irských Long
Meadows.

Adam je studentem posledního
ročníku střední školy v Topece.
Vyhlášený debatér a řečník, nadějný básník a jeden z cool dětí,
je také jedním z maturantů, kteří
do společnosti přivedou samotáře Darrena Eberhearta, což má
katastrofální následky. Ben Lerner
ve svém třetím románu svým
vytříbeným stylem spojuje žhavou
aktuálnost a literární nadčasovost
a dokazuje, proč je považován za
nejtalentovanějšího spisovatele své
generace.

Arthur C. Clarke

Setkání s Rámou
Přeložil Zdeněk Volný

Když bylo v roce 2077 v Itálii zničeno meteoritem území o několika
stech kilometrech čtverečních, byl
vytvořen systém radarů a teleskopů, které by monitorovaly všechna
tělesa prolétávající naší soustavou.
V roce 2130 zachytily radary
těleso o mimořádných rozměrech.
Dostalo jméno Ráma a kamerové
snímky vyrazily lidem dech. Lidstvo
se chystalo uvítat první návštěvu
z hvězd… Klasická science fiction
s řadou literárních ocenění vychází
i v limitované edici.

Palubní deník nakladatelství ARGO

Vychází v jednom svazku.

Hlad. Žízeň

Mrazivé vyprávění zachycuje sto
let přízračné historie vrchu Čebrať
a nedalekého Ružomberoku. Autor
ji podává skrz mistrovsky vystavěnou mozaiku příběhů, které se
proplétají v prostoru i čase.
Dvojitá porce temné imaginace
slovenského spisovatele. Autor
ji podává skrz mistrovsky vystavěnou mozaiku příběhů, které se
proplétají v prostoru i čase. Každá
z knih nabízí samostatný zážitek,
při čtení obou však příběh dostává
nové významové vrstvy.

Rjóko Sekiguči

Argo–novinky pro děti a mládež
Lois Lowryová

Jurga Vilė

Přeložila Dominika Křesťanová

Přeložila Věra Kociánová

Syn

Sibiřské haiku

Představte si, že žijete ve světě, kde je
všeho dostatek, stravu i bydlení máte
zajištěné, dokonce vám vyberou životního partnera a každé rodině přidělí
jedno či dvě děti. Jenže kdo ty dětí
rodí? Závěrečný díl slavné tetralogie
započaté kultovním Dárcem.

A. R. Capetta

Spisovatelka Jurga Vilė spolu s ilustrátorkou Linou Itagaki v knize vylíčily rodinný příběhy o útrapách litevské rodiny
ve vyhnanství na Sibiři. Kniha odkrývá
temné období evropských dějin, sovětskou krutovládu, a vyzdvihuje lidskou
odvahu a nezdolnost.

David Walliams

Stranger Things.
Rebelka Robin

Operace Banány

Přeložila Veronika Volhejnová

Přeložila Michala Marková

Autor veleúspěšné Babičky drsňačky,
napsal bondovsky laděný příběh
z druhé světové války, v němž však není
nouze ani o humor. Jedenáctiletý Erik
se rozhodne z ohrožené londýnské zoo
zachránit milovanou gorilu Gertrudu
a odhalí supertajný plán nacistů.

Střední škola je příšera, která pohltí
všechno, co máte rádi. Tohle moc dobře
ví Robin Buckleyová, oblíbená postava
třetí řady hororového sci-fi seriálu
televize Netflix a nyní také hrdinka oficiálního románu Rebelka Robin k seriálu
Stranger Things.

Argo–novinky v edici Každodenní život
Aron Jakovlevič Gurevič

Alain Corbin

Přeložila Jitka Komendová

Přeložil Jan Seidl

Kultura a společnost
středověké Evropy
očima současníků

Dějiny ticha. Od
renesance do naší
doby

Autory exempel byli univerzitně vzdělaní
teologové a odráží se v nich prvky obtížně odhalitelné lidové kultury a zbožnosti.
Představy o spáse, milosti a záhrobních
světech se liší od názorů teolog a obyčejným věřícím nabízejí možnost spásy i ze
samotného pekla.

Argo / TOP 10 / říjen
1.

Alice Horáčková / Rozpůlený dům

2. Jozef Karika / Hlad. Žízeň
3. David Walliams / Operace Banány
4. George R. R. Martin / Oheň a krev

Autor staví do kontrastu současný
svět, přetížený hlukem a neustálým
mediálním bombardováním, vůči
světu v němž bylo ještě místo pro
vnitřní ticho a naslouchání. Ticho se
v jeho pohledu stalo vzácností, jehož
hodnotu už ani neumíme ocenit.

Staňte se Argonautem!
Chcete mit dokonaly přehled o novinkach, našich akcich
a soutěžich o zajimave knihy?
Přidejte si do oblibenych stranky Arga na Facebooku,
Instagramu a Twitteru.
Sledujte naš měsični magazin #mojeargo.
Přihlašte se k odběru newsletteru na www.argo.cz.

5. Ben Lerner / Topecká škola
6. Kazuo Ishiguro / Klára a Slunce
7. Jurga Vilė / Sibiřské haiku
8. Brenna Yovanoffová / Stranger Things. Šílená Max
9. Arthur C. Clarke / Setkání s Rámou
10. Jan Novák / Zatím dobrý

ARGO, spol. s r. o.
Milíčova 13, 130 00 Praha 3
222 781 601
argo@argo.cz
www.argo.cz
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FARMÁŘ, PASTEVEC,
SBĚRAČ

RODINNÁ ZAHRADA
Spolupráce s přírodou, pěstování
vlastních potravin, přírodní
hospodaření od A do Z
Eva Hauserová (ed.)
Encyklopedie soběstačnosti nabízí základní rady a tipy pro zahradníky samozáso
samozásobitele a pro malé domácí hospodářství. Důležité informace tu najde každý, kdo si
chce začít pěstovat vlastní jídlo a navrhnout si zahrádku tak, aby všechno rostlo
a plodilo v „bio“ režimu, ekologickým a udržitelným způsobem, zdravě a v souladu s přírodou. I na malé zahrádce můžeme uzavírat koloběhy zdrojů a odpadů,
vystačit s minimem fosilních paliv a čerpat přitom ze znalostí a zkušeností předchozích generací.
344 str., váz., 349 Kč

Soběstačnost farmy či usedlosti
Eva Hauserová (ed.)
V tomto díle získáte základní informace o tom,
na co se připravit, pokud plánujete ekologické
farmaření nebo udržitelné hospodaření na větších
pozemcích od jednoho hektaru výš. Seznámíte se s metodami pěstování rostlin
bez průmyslových hnojiv a pesticidů, s vhodnými postupy při péči o louky a pastviny, při produkčním sadaření a také při chovu nejoblíbenějších hospodářských
zvířat. Uděláte si přehled o současné legislativě a možnostech čerpat dotace.
Autoři připravili pasáže o pěstování léčivých, aromatických a kořeninových
rostlin, chovu skotu bez tržní produkce mléka, permakulturním hospodaření,
rybníkářství, ekologickém vinařství, chovu včel nebo pěstování hub.
384 str., váz., 299 Kč

ENCYKLOPEDIE SOBĚSTAČNOSTI 3
ENERGIE, STAVBY, ŘEMESLA, KOMUNITY
Domácnost, dům, doplňkové činnosti na farmě, lidská společenství
Eva Hauserová (ed.)
Třetí díl této edice poskytuje základní přehled o tom, jak efektivně hospodařit s energiemi, jak vybírat nejvhodnější moderní energetická
řešení pro domácnost, dům i dopravu a také jak dlouhodobě vynakládat za energie méně peněz a ušetřit. Autoři vás dále seznámí se
současným stavem stavebních technologií. Nabízejí orientační přehled různých metod a postupů přírodního i klasického stavění, používaných
materiálů a novinek, to vše s důrazem na udržitelnost, ekologickou šetrnost a zdravé prostředí objektů. Seznámíte se s legislativou týkající se
stavění a rekonstrukcí a získáte rady, jak jednat s úřady.
392 str., váz., 429 Kč

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

rozhovor

s Ver onikou Valentovou

PSYCHOLOGIE DÍTĚTE MĚ HODNĚ ZAJÍMÁ
Při jednom prázdninovém výletě jsem v příjemné hospůdce nedaleko Kleti objevila vtipně řešenou oboustrannou knížku
Veroniky Valentové Sofinka Neplechová a Karlík Nezbedník s podtitulem Knížka pro tvrdohlavé děti a jejich zoufalé rodiče. Optala jsem se, proč se prodává právě tady, a tím se seznámila s rodinou autorky. Slovo dalo slovo a zanedlouho jsme se
spojily, abychom si povídali nejen o Sofince a Karlíkovi. Setkání proběhlo prostřednictvím videohovoru, protože Veronika
Valentová sice píše pro české malé i velké čtenáře, ale žije a pracuje v Bruselu.
Sofinka Neplechová a Karlík Nezbedník není vaše
první knížka, ale je první pro děti. Proč jste se po
dvou knihách pro dospělé pustila právě do dětských
příběhů?
První knížka je o mých zkušenostech ze života v Bruselu, takže je trochu autobiografická. Jmenuje se Zmatení jazyků aneb bruselský cestopis. Pak jsem vydala
knížku Nicka dobývá Ameriku, která byla určena nejen
dospělým, ale i dospívajícím. A pak už přišla Sofinka.
Moje dcera měla tehdy věk, kdy děti odporují, což
všichni rodiče znají, a právě postava Sofinky mě tehdy
zachránila. Skrze ni a její příběhy jsme spolu řešily kaž
dodenní situace, když dcera nechtěla spát, jíst nebo
si čistit zuby. Když jsem jí vyprávěla příběhy o zlobivé
holčičce Sofince, uklidnilo ji to a odpoutalo od konfliktu. Děti hodně žijí ve fantazii a nedělají velký rozdíl
mezi tím, co se děje ve skutečnosti a co se děje v jejich
hlavě. Díky tomu se dcera tak ponořila do příběhu, že
se přitom klidně umyla, najedla. Byl to ideální způsob
komunikace, fungovalo nám to.
„Funguje“ Sofinka i v jiných rodinách? Jaké máte
ohlasy?
Mám ohlasy od známých tady v Bruselu, kde žije velká česká komunita. Je tu i česká škola a školka, kde
dělávám čtení. Kontakt s dětskými čtenáři a jejich
rodiči tedy mám a vím, že to obě strany baví. Někteří
rodiče mi říkali, že je to u nich doma nejoblíbenější
knížka, z čehož mám samozřejmě radost. Kamarádčin syn, který právě dorostl do věku tří let, prý navrhl,
že před spaním nebudou číst žádnou jinou knížku
než Sofinku a Karlíka. To mě pochopitelně těší.

Děti z knižní party tedy mají své skutečné předobrazy?
Ne, nestvořila jsem je podle konkrétních postav,
různě jsem to namixovala. Hodně mě baví pozorovat, co a jak děti řeší, a s úžasem vidím, jak hluboké
věci to jsou, jak je utvářejí, jak se učí komunikovat,
dosáhnout společného cíle, ale i prosadit sama sebe.
Jsou to důležité komunikační strategie, které budou
potřebovat celý život.

a zjistí, že má zázračné schopnosti. A ten meteorit jim
chce někdo ukrást, takže je to napínavé, ale zároveň
i psychologické. Psychologie dítěte mě hodně zajímá
a baví mě v tomto ohledu postavy propracovávat.

Žijete v Bruselu, ale píšete pro české děti. Nemáte
chuť vydat něco i v zahraničí?
V Bruselu máme s přáteli spisovateli takový blog,
kam píšu ve francouzštině. Jsou to texty pro dospělé
na téma Bruselu. Říkáme si Writingbrussels a píšeme
v několika jazycích. Je tam Slovenka, která píše anglicky, Belgičan píšící francouzsky, paní z Argentiny,
která píše španělsky… Je to takové zmatení jazyků,
jak už jsem o tom psala ve své první knížce.

Probíráte to, co píšete, s dcerou?
Probírám, inspiruje mě, je to taková moje experimentální laboratoř. Inspirovala už Sofinku a Karlíka a svůj
podíl má i na Meteoritu z Mušlovky. Hlavními hrdiny
příběhu jsou totiž tři kluci a holka, taková svérázná

Na co se chystáte nyní? Budete psát pro děti nebo
pro dospělé?
Připravuju příběh inspirovaný Krasetínem, kde jste
objevila moji knížku. Základem je rodinná kronika, kterou začal psát můj dědeček a táta v ní pokračoval. Věnoval jí obrovské úsilí, vyzpovídal pratetu a prastrýce
a je to opravdu zajímavá historie, kterou poznamenala
heydrichiáda i kolektivizace. Jsou tam velká dramata
historická i osobní. Zachovaly se i dopisy a mezi nimi
například ten, který psala prateta Klementu Gottwaldovi, aby pustil jejího manžela z pracovního tábora,
kde byl v padesátých letech zavřený. Prateta s prastrýcem totiž nechtěli odevzdat statek do JZD, a proto

parta, a dcera právě takovou partu má. Zajímá mě, jak
taková skupina dětí funguje, jaké mají mezi sebou vztahy, jak jsou vzájemně schopny se dohodnout. V mé
knižní partě jde jednomu o to, aby skupina fungovala pohromadě, o zachování kamarádství, druhý chce
zase meteorit za každou cenu prozkoumat a zjistit, co
všechno umí… Každý má jiný pohled.

nesměli nikoho zaměstnávat, takže na statku strašně
dřeli úplně sami. Pořád jim zvyšovali dávky a nakonec
prastrýce zavřeli do pracovního tábora, aby na ně vyvinuli ještě větší tlak. Teta se pak o statek nějakou dobu
starala sama. Je to srdceryvný příběh, úžasný materiál,
který opravdu stojí za to zpracovat. Tentokrát to tedy
bude kniha pro dospělé. 
JANA MARXTOVÁ

Co je Mušlovka?
Mušlovka je lom v Praze, kam jsem chodila s dcerou
sbírat zkameněliny. Moji hrdinové tam taky pátrají,
ale místo trilobitů se jim podaří objevit meteorit.
A tím celý příběh začíná.

Knížku doprovázejí vtipné ilustrace vaší sestry Kláry Valentové. Líbí se mi, jak jsou propracované, rafinované.
Ilustrace se Klárce moc povedly. Přesně vystihla, že
si děti všímají i docela malých detailů a její obrázky
jsou skutečně propracované. Dospělý si některých
drobností ani nevšimne, ale dětem nic neunikne.
V jednom příběhu, kdy paní volá do zoo, že na hřišti vřeští opička, má hlídač ze zoo v ruce sluchátko,
od něj vede drát a já si až nedávno všimla, že kolem
drátu je obtočený had. Děti to ale určitě viděly hned.
Teď vám vychází knížka pro starší děti Meteorit
z Mušlovky (vydává Argo), takže vás tvorba pro dětské čtenáře chytila?
Ono je to tím, jak dcera roste a já s ní čtu knížky. Teď
už je starší, takže i příběhy, které čte, se změnily a já
dostala chuť pro starší děti také něco napsat. Je to
dobrodružný příběh, trochu sci-fi. Hlavními hrdiny
jsou čtyři dvanáctileté děti, které najdou meteorit
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audioknižní tipy
KAREL ČAPEK A JOSEF ČAPEK – DĚTEM
To nejlepší z tvorby bratří Čapků určené dětem vychází jako
velký komplet audioknih s neuvěřitelnou stopáží 654 minut!
Zahrnuje tituly jako Devatero pohádek, Dášeňka, Povídání
o pejskovi a kočičce, Pudlenka, Povídejme si, děti a další v provedení Josefa Somra, Petra Štěpánka, Tomáše Töpfera, Marka
Ebena, Ladislava Freje, Jiřího Krampola, Pavla Rímského, Františka Kreuzmanna,
Václava Kopty, Matouše Rumla, Jiřího Suchého z Tábora, Karla Högera a Dagmar
Havlové. Vydává Supraphon.

GEORGES SIMENON: MAIGRET VÁHÁ
V dopise doručeném na nábřeží Zlatníků se píše, že v nejbližší
době zřejmě dojde k vraždě. Pátrání dovede komisaře Maigreta do bytu v luxusní čtvrti, ve kterém je nynějším pánem advokát Parendon. Ne každému z jeho domácnosti jsou Maigretovy
návštěvy po chuti, a ne všichni s ním hovoří na rovinu. Podaří
se zabránit avizovanému mordu? Anebo to byl jen podivný žert? — Audioknihu
v délce 4 hodiny 49 minut namluvil herec Jan Vlasák. Vydává OneHotBook.

ISAAC ASIMOV: NADACE A ŘÍŠE
Nadace založená na planetě Terminus vzkvétá – na rozdíl od
Galaktické říše, jejímž troskám nyní vládne poslední císař Kleon
II. Proroctví Hariho Seldona se tak naplnilo a jeho následovníci
s úspěchem překonávají další krize na cestě za svým posláním,
jímž je co nejvíce zkrátit očekávané období temna. Na scéně se
však objeví tajemný hráč – mutant přezdívaný Mezek, obdařený zvláštními schopnostmi a prahnoucí po nadvládě nad celou galaxií. Druhá část dnes již klasického díla
vědeckofantastické literatury, označovaného za nejlepší sci-fi sérii všech dob. — Délka
nahrávky je 10 hodin 9 minut. Interpretem je Martin Myšička. Vydává OneHotBook.

449 Kč

Novinky
v edici
Monáda
pinkbox.org

299 Kč

399 Kč

knižní tipy

STO LET JEDNOHO STROMU
čerpaly, a představuje osobnosti, které se na jeho zrodu podílely. Lubora Hájka kniha
představuje jako erudovaného odborníka i jako milovníka a znalce asijského umění,
jemuž sbírky někdejšího orientálního oddělení do značné míry vděčí za svou podobu
a obsah. Erich Herold o Hájkovi napsal, že „jako první u nás povýšil zájem o exotické
umění na profesionální úroveň“ a že „mimoevropské umění činil i v očích české kulturní veřejnosti samozřejmou a plnohodnotnou součástí světové kultury“. Autorka
věnuje pozornost debatě o nutnosti založení státního muzea mimoevropského umění v období první republiky a představuje tři nejvýznamnější české soukromé sbírky
asijského umění v tomto období. Dále přibližuje proces a pozadí založení oddělení
orientálního umění v Národní galerii v Praze a podrobně rekapituluje situaci umístění
tohoto oddělení v rámci Národní galerie. Přináší základní přehled zdrojů, z nichž byly
sbírky asijského umění soustředěny od druhé světové války do roku 1989. V poslední
kapitole se věnuje osobnosti Lubora Hájka. Závěrečné ohlédnutí probírá peripetie
sbírek asijského umění ve fondech Národní galerie, které nejsou u konce… Nechybí
přehled výstav asijského umění konaných v Národní galerii v letech 1945–1989 a samozřejmě bohatý ilustrační doprovod. 
MILAN VALDEN

Sinoložka Michaela Pejčochová je kurátorkou čínských
sbírek Národní galerie v Praze a věnuje se studiu dějin čínského malířství, jeho sběratelství a dějinám sbírek asijského
umění na Západě. V roce 2019 vydala knihu Posel z Dálného
východu. Vojtěch Chytil a sběratelství moderní čínské tušové
malby v meziválečném Československu, která získala ocenění Nejkrásnější kniha roku v kategorii publikace o umění. Její
nová kniha Sto let jednoho stromu s podtitulem Lubor Hájek
a institucionální sběratelství asijského umění v Československu (vydalo nakladatelství
Books & Pipes) je věnována osobnosti indologa Lubora Hájka (1921–2000), který
byl přednostou oddělení orientálního umění Národní galerie krátce po jeho založení
v roce 1951. V průběhu následujících desetiletí se v jeho sbírkách podařilo shromáždit
přes deset tisíc předmětů asijského umění a představit je na desítkách krátkodobých
výstav. Publikace podrobně popisuje okolnosti vzniku sbírek asijského umění před
druhou světovou válkou a přibližuje okamžiky založení orientálního oddělení Národní galerie počátkem 50. let. Ukazuje, z jakých zdrojů sbírky orientálního oddělení

DRUHÁ SESTRA
ha pěkně dlouhá. Je znát, že autoři mají vše dobře promyšleno. Dvě sestry: Alicia,
skvělá programátorka, na obličeji označkovaná těžkou popáleninou, kvůli níž se jí ve
společnosti všichni vždycky leknou, a Stella, krásná, dobrá byznysmenka, úspěšná,
a to ona kdysi v dětství způsobila Alicii onu popáleninu. Udělala to schválně, protože
chtěla být lepší než sestra. Nyní se o Alicii stará, když ji přepadnou její démoni a je
třeba ji na chvíli uklidit do léčebny. Obě sestry vlastní velmi kontroverzní seznamovací kancelář, v níž se lidé zapisují pod svojí bankovní identitou, nemohou se tedy
ukrývat ani o sobě lhát. Zdálo by se, že to všichni přijmou jako velkou úlevu, jenže se
naopak zdá, že lhaní je na internetových seznamkách právě ta zábava.
Když Stellu kdosi brutálně zabije, vstoupí do děje agent John. Jeho cesta se začne proplétat s tou Aliciinou a začíná spletitá hra podezření a dalších vražd. V tomto
momentu jsem si uvědomila, jak je skvělé, že jsou autoři dva. Děj je skutečně spletitý,
ale neztrácíte se v něm. Takovou složitost uhlídají opravdu dvě hlavy líp než jedna.
Druhou sestru nepřelétnete raz dva, tu si vychutnáte.
JARMILA SKOPALOVÁ

Vážení přátelé, ano, Druhá sestra je super detektivka (vydala
Metafora, překlad Martin Severýn), pod níž jsou podepsáni
hned dva autoři – Peter Mohlin a Peter Nyström. Je to vzácný příklad toho, že když se dva shodnou a dokáží pracovat
spolu, může vzniknout něco velkého. Tahle dvojice autorů,
ač ze Švédska, neděsí temnou severskou atmosférou a popisovanými hrůzami. Soustředí se na děj, jeho zvraty a logická propojení, ve kterých se čtenář neztrácí. Kdo má rád
detektivky, má často pocit, že „tohle už někde četl“. Skoro
bych řekla, že právě tento pocit se snaží tolik oblíbené severské „drsárny“ změnit tím, že odvádějí pozornost čtenáře od někdy jednoduchého
příběhu k popisu děsných způsobů smrti či utrpení. Osobně mám návrat k ději,
charakterům postav a důmyslnému vyšetřování radši. Co je mistrné právě na této
detektivce, je postupné otevírání minulosti. Proplétání dvou hlavních osudů tu není
násilně přerváváno koncem kapitol, vršení událostí není samoúčelné, aby byla kni-
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žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 19. 9. 2022 až 25. 9. 2022

beletrie
1. Augustina Bazterrica Znamenitá mrtvola Fobos
2. Dave Grohl Vypravěč Pangea
3. Kateřina Tučková Bílá Voda Host
4. Jo Nesbø Krysí ostrov a jiné povídky Kniha Zlín
5. Štěpán Javůrek Sudetský dům Moba
6. Matt Haig Půlnoční knihovna Fobos
7. Shari Lapena Nepříliš šťastná rodina Kalibr
8. Robert Galbraith Neklidná krev Kniha Zlín
9. Halina Pawlowská Zájezd snů Motto
10. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána

populárně-naučná
1. Lucie Bechynková Opravdové zločiny 2 CPress
2. James Clear Atomové návyky Jan Melvil Publishing
3. kolektiv ÚZ 1491 – Trestní předpisy Sagit
4. Karolína Fourová Výživná kniha o jídle Esence
5. kolektiv ÚZ 1434 – Občanský zákoník Sagit
6. Lucie Bechynková Opravdové zločiny 2 CPress
7. Karin Lednická Životice – Obraz (po)zapomenuté tragédie Bílá vrána
8. kolektiv Školní atlas světa Kartografie Praha
9. Milada Hudcová Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium Prometheus
10. kolektiv Dějepis pro střední odborné školy SPN

pro děti a mládež
1. Kojoharu Gotóge Zabiják démonů 8 Crew
2. Vojtěch Matocha Prašina – Křídový panáček 4 Paseka
3. kolektiv Kouzelné čtení – Krtkovy příběhy Albi
4. James Norbury Panda a dráček Pragma
5. kolektiv Kouzelné čtení – Zpívánky 2 Albi
6. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
7. kolektiv Kouzelné čtení – Zpívánky 3 Albi
8. Gage Christos, Donald Mustard Fortnite X Marvel – Nulová válka 3 Crew
9. Tacuja Endó Spy x Family 5 Crew
10. Jaroslav Němeček Čtyřlístek pro předškoláky Čtyřlístek
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.

E-KNIHY

Srpen 2022 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. T. L. Swanová Bez zábran Metafora
2. Natasha Boyd Francouzská lekce Metafora
3. Kateřina Tučková Bílá voda Host
4. Robert Galbraith Neklidná krev Kniha Zlín
5. J. T. Geissinger Toužím po tobě Red
6. Jussi Adler-Olsen Chlorid sodný Host
7. Annie Burrowsová Markýzovo tajemství HarperCollins
8. Annie Westová Královské rozhodnutí HarperCollins
9. Shari Lapena Nepříliš šťastná rodina Kalibr
10. Chantelle Shawová Druhé zásnuby HarperCollins
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NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci
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K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz

Ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném znění upozorňujeme, že ceny zde uvedené mají charakter
obecné informace a jsou pro knihkupectví nezávazné. Technické změny, příp. omyly vyhrazeny. Nelze kombinovat s jinými slevami či akcemi.

Detektivní případy
s puncem nadpřirozena
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