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Žádejte u svého knihkupce.

OFTIS Ústí nad Orlicí
Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 521 052, 465 525 322
www.oftis.cz
E-mail: vydavatelstvi@oftis.cz

Co na Řípu ještě nevěděli
Kapitoly z českých dějin

Kronika jednoho rodu
Andrea Bednářová

Skutečný příběh z podhůří Orlických hor, který
se udál na přelomu 19.
a 20. století.
Rozměr 145×205 mm,
146 stran, brožovaná,
dobová fotodokumentace,
cena 190 Kč

Za zrcadlem • úvahy a aforismy
Lenka Karhanová

Jan Šula

Úspěšná publikace tentokrát vychází jako souborné, upravené a rozšířené
vydání čtyř dílů stejnojmenných knih. Mapuje
české dějiny od samotného počátku (příchodu
Slovanů na naše území)
až do vzniku Československé republiky.
Autor spolu s vynikajícím zlínským kreslířem Radkem Steskou se je snaží přiblížit
s určitým nadhledem i humorem.
Rozměr 155×215 mm, 384 stran, pevná
vazba, cena 299 Kč

cena 160 Kč

Rok piaristů 2017
Václav Bartůšek

V roce 2017 uplynulo 400
let od založení řeholní
kongregace a po pozdějším vývoji nakonec také
řeholního řádu Piaristů.
Rozměr 145×205 mm, 56
stran, obrazová příloha,
brožovaná, cena 119 Kč

Šílené broskve a jiné zážitky
Tatiana Kejvalová

Tato kniha už má svou
historii. Hned po svém
zrodu před několika lety
zaujala první místo v každodenním
přehledu
nejúspěšnějších
knih.
S každým dalším vydáním okruh jejich vyznavačů rostl. Autorka dokázala v této knížce
brilantně vykreslit zážitky z jejího života se
dvěma syny, kdy – ve snaze nahradit jim
roli otce – vznikaly pološílené situace, kterým se ale jak ona, tak i čtenáři nakonec od
srdce zasmáli.
Rozměr 150×220 mm, 116 stran, pevná
vazba, cena 210 Kč

Kniha je jako labyrint,
jehož uličky vás provedou různými životními
oblastmi a křižovatkami,
na kterých se lehce může
ocitnout každý z nás.
Rozměr 145×205 mm, 144
stran, ilustrace, brožovaná,

Sen o moři

Petra Votroubková
Autorka nabízí příběh,
který voní dálkami, postupně se vynořují nové
a nové záhady, které je
třeba řešit, často jsou
mimo lidské chápání. Jde
o nové jméno v české
sci-fi literatuře, které je
příslibem do dalších let.
Rozměr 145×205 mm, 96 stran, brožovaná,
cena 120 Kč

A Orlice nebyla tichá
Stanislava Dvořáková

Obsah této knížky se vymyká strohému popisu
rozsahu hmotných škod
tragické povodně v roce
1997 a naopak sugestivně líčí pocity obětí této
katastrofy.
Rozměr 145×205 mm, 94
stran, brožovaná, dobová i současná fotodokumentace, cena 135 Kč

Epopej lanšperského Čertova
mostu Adolfa Lachmana

Radim Dušek, Barbora Kundračíková
Kniha představuje veřejnosti rané dílo
výrazného
výtvarníka
spojené s jednou nepřehlédnutelnou
pověstí
O lanšperském Čertově
mostu a Čertových kamenech. Nechybí nové
převyprávění známé pověsti lanšperského panství, ani zamyšlení nad uměleckým přístupem autora ke zvolenému tématu.
Rozměr 105×145 mm, 96 stran, brožovaná,
ilustrace, cena 110 Kč

nakladatelství TRITON
KOGNITIVNĚ
BEHAVIORÁLNÍ
TERAPIE
Základy a něco navíc
Judith S. Becková
Kniha je vynikajícím průvodcem pro terapeuty
a studenty, kteří se chtějí seznámit se základními
rysy kognitivně behaviorální terapie (KBT). Judith
S. Becková poskytuje čtenáři pevné základy teorie,
principů a praktického provádění KBT. Přístupným
jazykem krok za krokem ukazuje, jak lze úspěšně uplatňovat terapeutické metody
založené na důkazech, které mohou vést k trvalé změně v emocích a v chování.
Autorka v knize demonstruje klíčové dovednosti, jak pacienta zapojit do léčby, vytvořit
srozumitelnou konceptualizaci jeho případu, naplánovat terapii a dodržovat strukturu
sezení. Vysvětluje klíčové terapeutické techniky včetně toho, jak určovat a hodnotit
automatické myšlenky a jak na ně reagovat; jak dosáhnout změny zprostředkujících
a jádrových přesvědčení; a jak provádět behaviorální a prožitkové terapeutické intervence. Kniha obsahuje také kapitoly věnované řešení nejčastějších problémů v terapii
a prevenci relapsu.
Publikaci lze rovněž využívat v rámci KBT výcviku pro psychology, psychiatry, sociální
pracovnice a další pomáhající profese.
368 str., váz., 499 Kč

Před a po zatmění
Milan Dušek

Detektivní román z pera
známého autora tohoto
žánru Milana Duška nás
tentokrát zavede spolu
s kriminálním komisařem
Josefem Bémem do prostředí vyšších politických
a podnikatelských kruhů,
kde se úzce prolíná jedno s druhým. Ve hře
je i mladý novinář, který ve svých článcích
odkrývá nekalé praktiky místních funkcionářů. V průběhu pátrání po vrahovi se objevují i situace, které s hlavním případem
zdánlivě nesouvisejí.
Rozměr 150×210 mm, 232 stran, pevná
vazba, cena 209 Kč

Krakonoš a archa úmluvy
Petr Nuckolls

JUDr. Slavomír Krákoš,
zvaný Krakonoš, byl již
čtenářům
představen
v prvních sedmi příbězích v knize „Krakonoš
a kámen mudrců“. I dalších devět příběhů obsažených v této knize
ostře vystupuje z jeho poklidné advokátní
praxe. Krakonošovy kauzy někdy ovlivňují
události, které nastaly v dobách hodně
dávných, ve středověku, dokonce v době
biblické, jindy lze nacházet jejich původ
v létech druhé světové války. Vícekrát je
nucen připustit, že ne vše, co se na Zemi
děje, má také pozemský původ.
Rozměr 145×205 mm, 136 stran, brožovaná,
cena 119 Kč

DĚTSKÁ
PSYCHOTERAPIE
A PORADENSTVÍ
Komplexní
průvodce
Christiane Bremsová
Christiane Bremsová předkládá praktický průvodce k práci s dětmi ve věku
3 až 12 let. Upozorňuje na příspěvky
vývojové a interpersonální teorie, teorie rodinných systémů a selfpsychologické školy a jasným a stručným způsobem integruje klíčové
rysy všech těchto přístupů. Zdůrazňuje nutnost intenzivního posouzení,
které má předcházet konceptualizaci a plánování léčby.
Kniha je koncipovaná tak, aby odpovídala praktickým potřebám
a očekáváním studentů i praktiků. Text je rozdělen do čtyř částí, přičemž
kapitoly sledují logický vývoj terapeutů, odrážející přirozený tok práce
s dětmi – od praktikovy explorace sebe sama, přes poznání zvláštních
aspektů dětí až po vnímání potřeb a nároků dětí a s tím souvisejících
environmentálních, právních a etických otázek.
Autorka připravuje dětské terapeuty a poradce k tomu, aby odhalili
svoje osobní rysy, které mohou podporovat nebo brzdit jejich práci
s dětmi. Doprovází je přes úvodní stadia přijímání, posuzování
a chápaní. Kniha rovněž obsahuje kazuistické ukázky, které ilustrují
specifické terapeutické techniky.
528 str., váz., 699 Kč

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

editorial

tip šéfredaktorky

ZAPIŠTE SI ZÁŽITKY

Vážení a milí čtenáři,
pokud bydlíte v Praze, určitě jste si všimli, že na
některých místech se staré nepoužívané telefonní budky proměnily v malé nonstop otevřené
knihovny tzv. knihobudky. Projekt se zrodil už
v roce 2014, ale až teď se mi zdá, že chytil dech.
V poslední době jsem totiž objevila hned několik nových knihobudek. Kolem jedné, umístěné
v pražském Braníku, jsem nedávno jela, pršelo
a uvnitř stál mladík a četl. Možná tam vběhl, aby
se skryl před deštěm, možná tam šel cíleně. Ať je to jakkoli, nejdůležitější je, že
měl v ruce knihu. Autoři projektu by měli určitě radost. Jejich nápad žije a baví.
Seznam knihobudek najdete na www.knihobudky.cz, kde vám zároveň poradí, jak
i u vás změnit starou budku v knihovničku. A pokud u vás žádná taková opuštěná
budka není, vytvořte malou knihovnu třeba na autobusové nebo vlakové zastávce. I na našem nádraží, kde je jen malá čekárna, kdosi umístil skříňku s knihami.
Můžete si číst při čekání na vlak, knihu si vzít s sebou a za čas ji vrátit nebo si ji
i nechat. Příště můžete přinést jinou, kterou už léta nečtete, ale někomu by udělala
radost. Skvělý nápad. O to smutnější byl pohled o pár dní později, kdy vandalové
knihovničku zničili. Jenže neznámý propagátor čtení nepropadl marnosti, skříňku
opravil a znovu naplnil knihami. Od té doby tam je a stala se součástí našeho každodenního života. A protože dobré nápady se šíří rychle, zanedlouho jsem v sousední vsi zaznamenala razantní proměnu autobusové zastávky. Barevné hřbety
knih ji úplně prozářily. Přimělo mě to zastavit, vystoupit z auta a jít se podívat,
jaké poklady skrývá. Našla jsem romantický román, detektivku i psychologickou
příručku. Zkrátka pro každého něco. I rodina, která právě kolem projížděla na
kole, překvapeně zastavila a neodolala si knihovnu zblízka prohlédnout. Děti si
vybraly knížku O pejskovi a kočičce a jeden starý pořádně ohmataný komiks.
Shodli jsme se, že taková malá otevřená knihovna je opravdu výborný nápad a je
úplně jedno, jestli se zrodí z telefonní budky, zastávky nebo kdekoli jinde. Možná
u vás už takovou knihovničku také máte. Pokud ano, pošlete nám její fotku, rádi
ji uveřejníme.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Dějiny jsou plné příkladů, že
z nejbláznivějších nápadů klíčí
geniální myšlenky.“
Jiří Žáček, spisovatel

„Mlha. Čerstvý vítr do zad. Jeden z mála případů,
kdy vítr pomáhá. Jede se dobře, velké teplo není, ale
šlapáním se člověk zahřeje. Vzduch je cítit čerstvou
zemí, rozoranou při dobývání řepy.“ Tahle slova si
do svého deníku přesně před šedesáti lety zapsal
nadšený cyklista Jiří Bouda, a vy si je můžete přečíst
v knížce s názvem Jízdní záznamník Jiřího Boudy,
kterou vydalo nakladatelství Cykloknihy. Na stránky
svého deníku si tehdy čtyřiadvacetiletý student vysoké školy zapsal zážitky ze svého několikadenního výletu na kole. Záznamy doprovodil i vlastními
kresbami. A přesně v takové podobě nyní vycházejí.
Na každé stránce je pečlivým, krásně čitelným písmem popsáno, co mladý cyklista prožil, kudy jel, kde mu kdo pomohl, kde se dobře najedl i kde spal. Jako
by Jiří Bouda teprve před malou chvílí odložil tužku a deník zaklapl. Knížka je
útlá, akorát do kapsy, a její čtení je poetické, dojemné, zajímavé. Dýchne na vás
důvěrností. Cizí deníky se přece číst nemají. Tenhle je ale výjimkou. Jiří Bouda
by byl rád, že se může o své zážitky podělit. Celý život byl nadšeným cyklistou
a po téhle první výpravě jich vykonal ještě mnoho, včetně té do Santiaga de
Compostela. Jak se píše v dovětku knihy, deník náhodou objevil syn Jiřího Boudy v otcově pozůstalosti. Jeho zpracování pak nadchlo Jiřího Říhu z nakladatelství Cykloknihy natolik, že se ho rozhodl vydat. Krásný, až sběratelský kousek
vás může inspirovat k tomu, abyste si o nadcházející dovolené své zážitky také
zapisovali. Možná se psaní deníku může zdát v 21. století trochu „out“, ale za
pár let, až jím budete listovat, uvidíte, jak se vám před očima roztančí dávno
zasuté vzpomínky. Takový cestovatelský deník by určitě bavil i děti. Kupte jim
malý zápisníček, tužku, a můžou začít. Jízdní záznamník Jiřího Boudy je krásným
důkazem toho, jak mohou zážitky po mnoha letech ožít.
JANA MARXTOVÁ

co právě č te

Štefan Margita,
operní zpěvák
Od začátku května takřka do konce června jsem
v San Franciscu, kde v tamní opeře hraji a zpívám
roli boha ohně Logeho ve Wagnerově opeře Zlato
Rýna. Právě za mnou přijela Hanka a na tři dny se
chystáme do Las Vegas. Takže jsem pročítal hned
několik průvodců tímhle městem hříchu a hazardu.
Ve Vegas nebudeme poprvé. Tentokrát se chystáme na koncert Jennifer Lopez a na show Cirque du
Soleil věnovanou Michaelu Jacksonovi. A právě čtu
letos vydanou knížku Michaela Connellyho Dva
druhy pravdy o osudech policisty Harryho Bosche, dvojnásobné vraždě a nelegálních obchodech s léky a s drogami. Mám rád Connellyho detektivky. Moc
se mi líbila např. Odvrácená strana konce, jejímž hlavním hrdinou je taky Harry Bosch. Na čtení je konečně trochu víc času. Mám za sebou náročné období
po osobní i pracovní stránce. Udělal jsem si ale radost vydáním nové desky
Mapa lásky. Je plná šansonů a nosil jsem ji v hlavě už dlouho. Inspirovaly mě
k ní písně velikánů francouzského šansonu Edith Piaf, Charlese Aznavoura,
Jacquese Brela, Georgese Moustakiho a hvězd francouzské populární hudby
Barbary, Dalidy a Patricka Bruela. A také našich šansoniérek Hany Hegerové
a Hany Zagorové. Jsem moc šťastný, že obě Hany spolu se Zlatou Adamovskou
a Mirem Žbirkou mé album ozdobili. Doufám, že se vám Mapa lásky bude líbit
a zpříjemní vám třeba nadcházející letní večery.
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MAMIN KU
NEZAPOMENUTELNÝ
a bolestně nežný román
o lásce ve všech jejích
podobách.

GRAFICKÉ SLUŽBY
THRILLER,
který vám odhalí největší
tajemství třetí říše...

TATÍN KA
grafická
úprava knih

profesionální
sazba

ZÁŘIVĚ ILUSTROVANÁ
knížka, výjimečná svým
poselstvím, že skutečná
síla a statečnost je v bytí
dobrým člověkem.

H O L KY
do 5 let

grafika
obálky

příprava
obrázků

KOUZELNÝ ATLAS
tentokrát zavede
dvanáctiletou Báru do
minulosti, kdy ke konci
války vznikla naše první
samostatná republika.

ŠKOLÁ KY
předtisková
příprava

zajištění výroby
a kooperace

RODIN U

www.tvorimeknihy.cz
info@tvorimeknihy.cz | +420 737  2 66 854

POZNEJTE ZÁKULISÍ
pražské zoologické
zahrady a seznamte se
s dobrodružným světem
pouští a pralesů.

www.grada.cz

rozhovor

s Petrou Dvořákovou

VESNICE JE JINÝ SVĚT
Zachytit příběhy všedních dnů se může zdát snadné, ale opak je pravdou. Koho upoutá vesnická zabijačka natolik, že nevnímá jen zpečetěný osud nebohého zvířete, ale zajímá ho, i jestli má řezník rodinu a kolik zabijaček za den vlastně stihne?
Talent vidět příběhy i za obyčejnými věcmi by měl mít každý spisovatel. V případě knihy Dědina je to Petra Dvořáková.
Při čtení vaší knihy mě zasáhla
hned první kapitola a v ní vztah
babičky k vnučce Petrunce.
Krutost, která se mísí s péčí –
taková skutečně je Vysočina.
Obdivuji, jak popisujete posta
vy bez jejich hodnocení a stra
nění tomu či onomu. Jak to
dokážete?
Vždycky když přemýšlím o lidech kolem sebe, uvědomuji si,
jak často jsou ve svých životech
a selháních nevinně. Nikdo nemůže za to, do jaké rodiny se
narodí, jakou má genetickou výbavu. K tomu život
člověku naloží nejrůznější zkušenosti, a to všechno
pak v mnoha směrech určuje jeho myšlení a chování.
Říkám si, jak můžu někoho hodnotit a soudit, když
nevím, co má za sebou, z čeho vzešel, co se mu přihodilo. A z tohoto úhlu pohledu se snažím chápat lidi
v reálném životě i své knižní postavy. Neříkám, že
člověk nenese zodpovědnost za to, co dělá, jak žije,
ale vím, že překonat některé věci znamená překročit
svůj stín. A to se málokdy povede.
Je přece jen některá z postav vaší knihy, která si zaslouží víc soucitu než druzí?

Asi bych neřekla, že si tam někdo
zaslouží víc soucitu než druzí, ale
určitě jsem cítila soucit s tou holčičkou na začátku. Už proto, že
je ještě maličká a vůbec nechápe, proč se k ní babička takhle
chová. A potom, v jeden moment, mi je líto Zbyňdy. Jak sedí
a čeká, že bude muset přiznat,
co provedl, a cítí se u toho jako
ten potkan, kterého pár dní před
tím napíchl na vidle. I když třeba
zrovna on si za svou situaci může
sám a úplně si soucit nezaslouží.
V čem vidíte největší rozdíl mezi vesnicí a městem?
To jsou pro mě jiné světy. Na vesnici jste mnohem víc
připoutaní ke krajině, máte pevněji zapuštěné kořeny. Venkovský život má své vlastní tempo, není to tak
uhoněný život jako ve městě. Na druhé straně život
na vesnici svádí k tomu, vidět jen ten svůj malý svět
a příliš se nezajímat, co je za obzorem. To může být
záludné.

Co vám dává sílu takhle se otevřít světu se všemi bolestmi?
Většinou říkám otevřeně věci, o kterých věřím, že můžou druhým lidem v něčem pomoci – něco překonat,
s něčím se vyrovnat a jít dál. Jinak jsem ale typický
člověk z Vysočiny, moc si druhé k sobě nepouštím,
důvěru buduji roky a příliš se nedružím. Mám ráda
lidi, ale samota je moje výchozí životní situace, která
mi vyhovuje.
Je nějaké téma, o kterém byste nikdy nepsala?
Asi bych nikdy nepsala o holocaustu a hrůzách války.
Tyto knihy jsou u nás ve velké oblibě, ale z čtenářských diskuzí mám dojem, že se z nich místo obrovského varování stává zábava ke kávě a zákusku.
To je signál, že na cestě mezi autorem a čtenářem
něco nefunguje. Kdybych takovou knihu napsala,

Žila jste v Lavičkách, klidné dědince u Velkého Meziříčí. Jak na to vzpomínáte?
Už tam dlouho nežiju, nedávno jsem počítala, že
vlastně větší část života jsem prožila ve městech. Ale
na Lavičky, které jsem znala jako malé dítě, samozřejmě nikdy nezapomenu. Mám je spojené se starým
kaštanem, v jehož větvích jsem sedávala, s dědečkem
a babičkou, které jsem milovala. Často vzpomínám
na jejich vyprávění o tom, co zažili a jak to dřív na
vesnici chodilo. Dnes, když tam jen velmi zřídka přijedu, je to už něco jiného. Vyrostl tam kus satelitu,
všechno je vyasfaltované, je tam mnoho lidí, které
neznám. Ve svých vzpomínkách se vracívám do Laviček, které jsem zažila jako dítě. A mám je zafixované
jako nejkrásnější místo na světě.
Já osobně cítím Vysočinu jako místo trochu „mimo
kategorie“ a dost těžko se to popisuje. Jak byste popsala zdejší energii vy?
To máte úplně pravdu. Popsat Vysočinu je nesmírně
složité. Krajina těžká a měňavá, barvitá a tvrdá. A takoví jsou i lidé. Na Vysočině nenajdete tak široké srdce, jaké zažijete na jižní Moravě. Ale zase tam není
ten chlad, který se tak často připisuje Čechům. Na
Vysočině je srdce hluboké a bolí až do dna. Málokdy
vás do něj lidé z Vysočiny pustí. Každý je tam tak
trochu sám. Ale ti lidé tam to nevnímají jako něco
špatného, jsou takoví a žijí podle toho.
V rozhovorech vždy velmi otevřeně mluvíte o všech
traumatech a smutcích, kterými jste v životě prošla.
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chtěla bych, aby díky ní lidé každý den mysleli na
to, co žijeme, jak vzácná je svoboda, demokracie
a tolerance. A aby se skutečně o tyto hodnoty báli
a pěstovali je. Ale jak napsat takovou knihu, to nevím. Holocaust je nejděsivějším projevem toho, čeho
je člověk schopen. A nikdy nás nesmí příběhy o něm
„jen bavit“.
Co je podle vás nejdůležitější k udržení dobrých sousedských vztahů?
Řekla bych, že je to přátelské chování, snaha o pochopení, vstřícnost, ochota vidět věci i z druhého pohledu. A také je důležité nestrkat nos do cizích věcí.
To platí na vesnici stejně jako ve městě.
JARMILA SKOPALOVÁ
(Více o knize Dědina najdete na str. 8)

Anthony Ryan
Oheň probuzení

James Islington
Stín věcí ztracených

Od autora bestsellerové
trilogie Stín krkavce.
V Syndikátu neexistuje
cennější surovina než krev
draggů – nepočetnou
skupinku Krvožehnaných
obdarovává závratnými
schopnostmi. Rody draggů
však chřadnou. Jejich krve
se nedostává a válka s
Korvantinskou říší se blíží.

Davian musí coby jeden
z Nadaných snášet
následky války, prohrané
dávno předtím, než se
narodil. On a jemu podobní
žijí v opovržení. Avšak když
Davian zjistí, že vládne
zakázanou mocí Augurů,
uvede do chodu řetězec
událostí, které všechno
změní.

429 Kč
Fantasy
vychází 14. června

429 Kč
Fantasy

Yakup Kadri
Karaosmanoğlu
Cizinec
Ahmet Celâl se stává
cizincem ve vlastní zemi.
Nenaplněná touha sblížit
se s prostými obyvateli
vesnice, ve které se léčí ze
zranění utrženého v boji
za záchranu Turecka, ho
znova a znova vrací do
bezvýchodného kruhu
nevzdělanosti, zaostalosti
a rozkladu národa.

David Conn
Pád FIFA
Milionová korupce v srdci
světového fotbalu
Autor se dlouhodobě
věnuje tématu korupce
a politikaření v nejvyšších
patrech světového fotbalu.
Pád FIFA je výsledkem jeho
mnohaletého úsilí, v němž
popisuje začátky světové
fotbalové federace i její
trpký rozklad.

269 Kč
Překladová beletrie

329 Kč
Populárně-naučná

Chimamanda
Ngozi Adichieová
Feminismus je pro
každého

Chimamanda
Ngozi Adichieová
Milá Ijeawele aneb
Feministický
manifest v patnácti
doporučeních

V tomto knižním eseji
se autorka vypořádává
s dědictvím feminismu
i jeho současným obrazem.
Feminismus je pro ni
snahou o lepší svět pro
všechny a způsobem, jak
bourat dusivé bariéry mezi
lidmi.
119 Kč
Populárně-naučná
vychází 15. června

Jak v praxi uplatnit přístup,
který autorka nastínila
v eseji Feminismus je
pro každého, se dozvíte
v patnácti vřelých,
vnímavých a vtipných
tipech.
139 Kč
Populárně-naučná
vychází 15. června

hostbrno.cz

knižní tipy

OSTNY A OPRÁTKY

SLEPÉ OKNO

Dvě slova z názvu nové knihy Jiřího Padevěta (1966) jako
by charakterizovaly 20. století, které „se prohnalo dějinami
rychlostí chlóru, vypouštěného z tlakových láhví do zákopů
nepřítele, rychlostí kobercových náletů a rychlostí, s jakou
různé stanné, národní, státní a lidové soudy produkovaly
tresty smrti,“ jak píše autor. Století plotů, železných a jiných opon, koncentračních, vyhlazovacích a pracovních
táborů, válek, vraždění v zájmu pomýlených ideologií. Jistě,
dějiny se opakují, všechno už tady bylo, ale 20. století, na
jedné straně plné pokroku a technických a jiných vymožeností, je také smutným
stoletím, jež „rozlámalo miliony lidských osudů na střepy a další miliony obrátilo
v prach“. Jiří Padevět je známý svými historickými průvodci (např. Průvodce protektorátní Prahou, Tři králové, Krvavé finále či Krvavé léto 1945), které se obracejí k období čtyřicátých let minulého století, k druhé světové válce a jejímu konci.
Kniha Ostny a oprátky (vydal Host) je jiná: v krátkých příbězích autor popisuje
„všední životy v okamžicích, které se později stanou historickými“, jak se píše na
obálce. S autorem prolétneme evropské a především české 20. století v klíčových
okamžicích; známí i neznámí lidé prožívají obyčejné chvíle těsně před dějinným
okamžikem; „malé“ dějiny se tu prolínají s dějinami „velkými“. Žáček A. H., jemuž spolužáci včetně později slavného filozofa Ludwiga Wittgensteina namalují
v roce 1904 pod nosem knírek černým krémem na obuv; imaginární setkání Kafky
a Lenina v pařížském metru v roce 1911 (samozřejmě aniž jeden druhého zná a ví,
o koho jde); Emil Hácha v Lánech; Josef Mašín 15. března 1939; vězni v Osvětimi
a jinde; Jan Masaryk v únoru 1948. V kontrastu k tomu úryvky z dobového tisku.
Autor opakovaně a záslužně připomíná, že 20. století „zanechalo tolik šrámů, že
tu s námi bude navždy“.
MILAN VALDEN

Krása českých zelených detektivek je stále živá! Kdo má sedmdesátá a osmdesátá léta spojená s únikem do světa zločinu a trestu na vlnách knižní edice zelené barvy, rád se dál
noří do téhle nostalgie. Jedním z posledních titulů je i Slepé
okno od Michala Feibera. Hlavní hrdina inspektor Houdek
se potýká s rozpadem sítnice. Celá první kapitola je barvitým
líčením diagnózy i „běhání po doktorech“. Každý mu řekne
něco jiného, poradí něco jiného a doporučí něco jiného, co
se musí kupovat za vlastní peníze a není na pojišťovnu. Už
tenhle rituál stojí za přečtení. Ovšem tentokrát se díky němu dostane Houdek do
péče doktora Tučka a začne zjišťovat, že praktiky lékařské praxe mohou být docela
nebezpečné i pro lékaře. Po injekcích do oka, které by měl pravidelně absolvovat
i Houdek, zemře jeden z pacientů. Když pak šéflékař spáchá údajnou sebevraždu,
pustí se do vyšetřování policie. Těžko psát o detektivce, a nesmět prozradit příliš.
Snad jen, že tentokrát se do všeho zamíchá i televize a její redaktoři. Už v úvodu autor píše, že nemá rád dlouhé detektivky, což je fajn, protože my, kteří čteme až do vypátrání vraha, tedy až do svítání, to vítáme. Tak se podívejme trochu blíž na Michala
Feibera, který je sám o sobě tajuplný. Je pseudonymem zkušeného spisovatele Jaroslava Čejky. Názvy jeho prvních detektivek jsou vtipné – Smrt na swingers party (tu
si fanoušci pamatují z vydávání na pokračování v Nedělních novinách v roce 2000),
pak přišla Smrt po river party a Smrt na garden party. A pořád nikdo nevěděl, kdo
je Michal Feiber, i když dostal třetí místo v Ceně Havrana. Přiznám se, že nás čtenáře
to zase tolik netrápilo, ale novináři byli nervózní. Postupně získal tento autor mnoho
nominací a mnoho cen. Nevím, které si váží nejvíc, ale nám milovníkům inspektora
Houdka a jeho týmu je to celkem jedno. Dokud Houdek žije, dokud se mezi knihami
zelená naše řada, dotud jsme věrni českým detektivkám.
JARMILA SKOPALOVÁ

KNÍŽECÍ ŽIVOT

DĚDINA

Kníže Karel Schwarzenberg (1937), správce rodinného majetku, bývalý kancléř prezidenta Václava Havla,
exministr zahraničních věcí a bývalý senátor, poslanec
a neúspěšný kandidát na prezidenta z roku 2013, bývalý,
dnes čestný předseda strany TOP 09, lesník a hospodský
( jak si sám nechal zapsat do průkazu), je osoba natolik
zajímavá, že kniha Knížecí život, tedy soubor rozhovorů,
které s knížetem vedl Karel Hvížďala (1941), vyšla již
pošesté (tentokrát v Knižním klubu v edici Universum).
A jak by ne, když má za sebou tak bohatý život a velké zkušenosti a stojí v čele
jednoho z nejznámějších šlechtických rodů. Navíc o tom všem umí i zajímavě
vyprávět a Karel Hvížďala se umí ptát. Schwarzenberg vypráví nejen o svém
rodu, dětství v exilu, politice a lidech, s nimiž se setkal, ale také o historii.
Projevuje se jako moudrý, vzdělaný muž s velkým rozhledem, sebeironií,
šarmem a vtipem, který umí popsat i negativa vývoje české společnosti po
listopadu 1989, kdy se po více než čtyřiceti letech v exilu mohl vrátit domů.
Rozhovory spolu oba pánové vedli postupně v letech 1989/1990, 1997, 2001,
2008 a 2015; v novém vydání je i kratičké P.S. z roku letošního. Je tu i Hvížďalův úvod, v němž stručně představuje zpovídaného, prohlášení historické
šlechty z let 1938 a 1939, stručné dějiny rodu Schwarzenbergů sepsané Jiřím Zálohou, rodokmen a řada fotografií (s jednou chybou: místo vídeňského
Schwarzenberského paláce, v němž je luxusní hotel, je na fotce palác Belvedere). Karlu Schwarzenbergovi dnes mj. chybí silný vztah lidí k zemi a ke své
státnosti: „Je nám to fuk. Je-li nám všechno jedno, stát pojde.“ Říká, že na české
politice ho baví čeští politici a že by byl rád, kdyby se o něm jednou psalo:
„Nenudil.“ V dovětku z letošního roku trvá na tom, že ho politici stále baví, ale
dodává: „Ano, někteří mě baví. Někdy se směju nadále, ovšem někdy je ten
smích smíšený s hrůzou.“
MILAN VALDEN

Všechno to sedí! A mně můžete věřit. Já se po padesáti
letech, strávených v „tej velkej“ Praze, přestěhovala do
rodinného domu na Vysočinu. A všechny situace jako by
se odehrály přímo vedle mě, u sousedů, u jejich dětí. Ve
stodole tu trpí divokou kočku, která má jméno Kočka. Vyvedla už spoustu generací koťat a děti díky ní poznaly, jak
to chodí v přírodě. První koťata Kočka roztrhala, neuměla
se o ně postarat. Několik dalších vrhů jí pozabíjeli kocouři,
co se s ní chtěli hodně rychle miliskovat. A tak začala vyvádět koťata do sudu, kam za nimi mohla jen ona. Ale vždyť já vůbec nepíšu o knížce Petry Dvořákové Dědina, ale o úplně jiné dědině. Té,
kterou znám já a která je ale navlas podobná té z její knížky. Hned v úvodu autorka
upozorňuje, že pro jazykové puritány to bude trochu dobrodružství. Opravdu je, ale
všechno to sedí. Zodpovědně jsem prošla přiložený „slovníček cizích slov“, a jediné
slovo, které se u nás nepoužívalo, je dódik – dědeček. Ze všech ostatních na mě
dýchlo dětství. Z čeho mi naopak zatrnulo, je opravdovost popisu vztahů, motivací, nedorozumění lidí, jejich velmi malá schopnost spolu komunikovat. Babiččino
chování ke vnučce Petrunce se bude zdát obyvatelům jiných krajů kruté, ale čtenáři
z Vysočiny vědí své. Tenhle kraj je opravdu jiný. V podvědomí tu je například úcta
ke zvířatům, která se zabíjejí, až když je jejich čas. Rozhodně ale nečekejte planý
sentiment, to ani náhodou! Pole, to je poklad. A řádný sedlák jde nejdřív nakrmit
dobytek, a pak teprve sebe. Mezi muži a ženami je to na Vysočině přesně takové
jako v Dědině. Neschopnost sdělovat, zkratkovitá jednání, spíš ticho a zadržovaný
vztek z nepochopení než italská domácnost, kde se věci rychle vyčistí. Troufám si
říct, že právě to zarputilé mlčení dělá ze zdejších lidí někdy těžko pochopitelné tvory,
nečitelné a zvnějšku tvrdé. Ale když je bouřka a vypnou tu proud, pak víte, že se na
sousedy, se kterými sotva slova prohodíte, můžete spolehnout. Dědina Petry Dvořákové není idyla. Ale přečtete ji jedním dechem.
JARMILA SKOPALOVÁ
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Michael Robotham
Štvanec
Audie Palmer dostal deset let za účast na ozbrojené
loupeži, při které zmizelo sedm milionů dolarů.
Během let za mřížemi byl opakovaně zmlácen,
pobodán a neustále mu vyhrožovali jak vězňové, tak
dozorci. To všechno kvůli jediné otázce: Kde jsou ty
prachy? Den před propuštěním Audie náhle
z věznice zmizí. Všichni ho okamžitě začnou hledat
– policie, FBI, gangsteři i mocní hráči v pozadí.
Audie ale neprchá, aby si zachránil svůj vlastní život.
Prchá, aby zachránil život někoho jiného.

Alice Broadway
INK – Tajemství kůže
Představte si, že žijete v zemi, kde každá
přelomová událost, každé důležité rozhodnutí,
skončí na vašem těle jako tetování. Po smrti pak
z potetované kůže vytvoří knihu, která bude vašim
potomkům sloužit jako vzpomínka na vás. V takovém světě žije Leora. Když její otec
zemře, Leora by dala cokoli, jen aby mohl v paměti ostatních žít navždy. Když však zjistí,
že z knihy jejího otce někdo kus vyřízl a knihu upravil, musí se pustit do pátrání, které ji
přiměje zamyslet se nad tím, zda svého otce vůbec znala. A jestli zná sama sebe.
Tak začíná rozplétání strašného tajemství…

František Niedl
Inspektor Prevít

Håkan Nesser
Vlaštovka, kočka, růže, smrt

Vlastimil Vondruška
Jičínské pole mrtvých

Detektivovi newyorské policie
Timothymu Prévitovi se lepí smůla
na paty. Mezi kolegy není oblíbený,
osobní život jde od desíti k pěti a ani
vztahy v rodině mu nefungují.
A kdyby tušil, co všechno způsobí tím,
že vytáhne topící se ženu z jezera
v Central Parku, nejspíš by v ten
osudný den šel opačným směrem…

Spojitost mezi škrtičovými oběťmi je
velmi slabá. Když bývalý komisař
Van Veeteren neochotně opustí bezpečí
svého antikvariátu, aby se zase jednou
utkal s poslem smrti, objeví vzorec se
silnými vazbami na svět knih. Blake.
Musil. Rilke. A vytuší, že má tu čest
s vrahem nezvyklého typu.
Velmi nezvyklého.

Za městem Jičínem je ohrazená louka,
na níž se od pradávna pohřbívaly
oběti morových epidemií,
popravení zločinci a kacíři.
Jednoho dne se na této louce objeví
mrtvé tělo lesmistra. Majitel panství
se pokusí zločin utajit, protože se
bojí, aby ho nezačala vyšetřovat
utrakvistická konzistoř…

Nakladatelství MOBA

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
MALÉ ŽENY

ČAU UPRCHLÍCI!

Louisa May Alcottová

Tuvia Tenenbom

Dnes už vpravdě klasický román, který by neměl
chybět v žádné knihovně. Čtou jej jedním dechem
dcery, maminky i babičky a každá generace
v něm najde to své. Příběh čtyř sester (romantické
Mag, revoltující Jo, jemné Beth a zhýčkané Amy)
je zasazený do doby občanské války v Americe
v letech 1861-1865, kde bojuje i jejich tatínek.
Dívky se strachují o jeho život, čelí velké chudobě
a nemocem a přitom prožívají každodenní starosti
i radosti, jak se sluší na mladé slečny v jejich věku.

Ve své novince si autor posvítil na uprchlickou krizi
v Německu. Jak se z národa, který byl před 70 lety
ztělesněním zla, stala reklama na dobro? A není
to celé jen jedna velká PR akce, jak vylepšit obraz
Němců před světem? Izraelsko-americký novinář,
spisovatel a dramatik procestoval Německo křížem
krážem, mluvil se stovkami lidí, od obyčejných
lidí po spisovatele, od členů radikálních hnutí
Pegida a strany AfD po vládní politiky, od zelených
sluníčkářů po krajně pravicové vyvrhele.

Sofa Books, 298 Kč

Zeď, 298 Kč

PETŘÍN

CALAWAY

Martin Komárek

Zora Castillo

Punková romance o osudové lásce obyčejného
muže k nevšední ženě se odehrává v nádherných
kulisách Prahy od osmdesátých let do dneška.
Nejkrásnější vrch světa nad nejkrásnějším městem
světa skrývá tajemství, které je klíčem k osudu
onoho obyčejného muže. A jiné tajemství občas
činí z femme fatale bezbrannou holku. Dokáže ji
hrdina zachránit?

Román Calaway je inspirovaný skutečným příběhem
ženy, které souhra událostí změní dráhu úspěšné
baletky v trosku, která bojuje o holý život. Příběh
plný vášně, utrpení, síle přátelství a lásky.

Komárek Martin, 199 Kč

ASKI, 299 Kč

CTNOSTI A NEŘESTI

INTERNET ZVÍŘAT

SOCHAŘSKÁ ELEGIE
Dušan Šimko

NOVÝ DIALOG ČLOVĚKA S PŘÍRODOU
Alexander Pschera

Mladá historička umění Barbora žije v Praze vrcholícího
stalinismu, jehož symbolem je dokončovaná stavba
monumentálního pomníku na Letné podle návrhu
sochaře Otakara Švece (1892–1955). Barbora je
jako zaměstnankyně památkové péče pověřena
výzkumem zanedbávaných zvětrávajících barokních
soch v Kuksu, díla Matyáše Bernarda Brauna
(1684–1738) na objednávku podivínského hraběte
Františka Antona Šporka (1662–1738).

Kniha o tom, jak se ekologie vrací ke svým
základům, o novém vztahu lidí a zvířat a také
o tom, jak internet, k tomu může být velmi velmi
užitečný (a jak se to celé děje). Ekologie se musí

NOVELA BOHEMICA, 238 Kč

Dauphin, 348 Kč

MÁ VLAST

SLOVEM A OBRAZEM
Vladimír Franz
„Krajina… Opouštěná, znovunalézaná… Dotýkaná!
Veškerou dobrou energií, která zde kdy byla vydána
a navždy ji, napříč časem, propojila s nebem. Všimnout
si, vnímat, dotknout se, sevřít ji… a učinit svojí
součástí. Stát se součástí krajiny, kterou si neseme
uvnitř. A zároveň: podat svědectví, vyrazit zpěv!“
Základem knihy je soubor tematicky rozmanitých
textů Vladimíra Franze, pocházejících zejména
z posledních deseti let a vytvořených při různých
příležitostech a pro různá média.
NOVELA BOHEMICA, 785 Kč

HUSITSKÁ EPOPEJ VI. — ZA ČASŮ
JIŘÍHO Z PODĚBRAD (1461–1471)
Vlastimil Vondruška
Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté
doby 15. století v Českém království. Snad žádná
jiná historická epocha našich dějin není v obecných
představách tak kontroverzní, jako právě husitství.
Ta doba je pro dějepisné líčení o to složitější, že obě
strany, katolická i kališnická, měly svým způsobem
pravdu, ale obě současně páchaly bezpráví. Snad
poprvé se v naší literatuře objevuje dílo, které se
odehrává v obou znepřátelených táborech, aniž by
jeden upřednostňovalo před druhým.
Tympanum, 399 Kč

vrátit ke svým základům, ke konkrétnímu vztahu člověka
a divokého zvířete.

KNIHA JÓN
Ófeigur Sigurdsson
Sopečný román plný lásky, vášně a popela.
Román o životě islandského národního hrdiny
„kněze ohně“ Jóna Steingrimssona, jedné
z nejzajímavějších postav islandských dějin, kniha
o životě mladého muže v temných dobách prvních
záblesků osvícenství.

Dauphin, 248 Kč

ĎÁBEL V BÍLÉM MĚSTĚ

ANEB VRAŽDY, KOUZLA A ŠÍLENSTVÍ
NA VÝSTAVĚ, KTERÁ ZMĚNILA AMERIKU
Erik Larson
Ďábel v Bílém městě, kritiky oceňovaný bestseler, je
beletrizovaná literatura faktu o skutečném příběhu
masového vraha H. H. Holmese, amerického Jacka
Rozparovače, který roku 1893 v Chicagu za Světové
kolumbovské výstavy zavraždil desítky, možná až
stovky žen ve svém speciálně zkonstruovaném domě,
obrovském bludišti plném mučíren, propadlišť, piteven
a slepých uliček. Vrah byl nakonec usvědčen a poslán
na šibenici.
Tympanum, 399 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz

co | kde | kdy

Pořady kampaně Rosteme s knihou našly nový domicil
Je již tradicí, že v rámci mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha dostává svůj prostor
i kampaň na podporu četby knih Rosteme s knihou. Díky spolupráci s partnery kampaně tvoří její aktivity většinu z více než
sedmdesáti pořadů pro děti a mládež, které se během čtyř veletržních dní uskuteční. V letošním roce se pro návštěvníky
otevřel nový prostor – přímo pavilon, jenž nesl jméno kampaně. Malí čtenáři se tak mohli setkat se svými oblíbenými autory
či si vytvářet svá dílka při některé z dílniček ve venkovním prostoru určeném pouze jim.
Stalo se ve 20. století – vítězné literár
ní práce
Jednou z akcí, pravidelně se na veletrhu opakující,
je vyhlášení výsledků literární soutěže zaměřené na
některé z hlavních témat doprovodného programu. Letos proběhlo slavnostní vyhlášení a ocenění
nejlepších mladých autorů, kteří zaslali svou práci
k tématu Stalo se ve 20. století. Úkolem dětí bylo
popsat osobnost, vynález nebo událost, kterou považují v daném století za převratnou. Ve třech věkových
kategoriích (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední školy) porota hodnotila téměř 550 prací.
Výběr témat se rozpínal v celé myslitelné šíři
a připomněl historické milníky, tragické války,
zásadní objevy i hrdinské činy. Bez povšimnutí
nezůstaly ani ZOH v Naganu nebo hormonální
antikoncepce. Ale i nepatrné „objevy“ stojí za zaznamenání, například někdo z autorů nezapomněl
ocenit vznik malých poznámkových lepicích papírků. Co bychom, dámy, dělaly bez podprsenky?
Převrat pro jiného způsobil seriál Gumídci. Bez WC
se neobejdeme nikdo, a někdo je nadšený, že existuje Nutella!
Literární vyzrálost a kreativita některých prací
byla mnohdy překvapivá. Nejlepší autoři si odnesli
dárky a také osobní hodnocení spisovatele a předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina
Vopěnky, který jako předseda poroty především
vysoce cenil práci Elišky Václavíkové z Hořovic, vítězky III. kategorie. V hodnocení zaznělo: „Milá Eliško, z událostí dvacátého století jste si vybrala jednu
méně známou, kontroverzní a v každém případě
nesmírně tragickou. Na vaší práci však oceňuji především její literární úroveň, když jste vše přesvědčivě
popsala z osobní perspektivy několika účastníků.“
Událost, již Eliška literárně zpracovala, byla tragédie

německé osobní lodi Wilhelm Gustloff, torpédované
sovětskou ponorkou. O život při tom přišlo přibližně
9000 cestujících a členů posádky. Jednalo se tak
o největší počet obětí potopení jedné lodi v historii
mořeplavby. I taková témata se mezi soutěžními pracemi objevila…
Naše děti čtení baví!
Přes dva a půl tisíce šesťáků a primánů se letos zúčastnilo projektu Souboj čtenářů. Soutěž prověřuje
znalost obsahu, porozumění textu a vlastní kritické
myšlení nad přečtenými soutěžními knížkami. Porota
klade náročné otázky a děti v týmech odpovídají. Čím
přesněji, tím lépe. Již podeváté na 24. mezinárodním
knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy
Praha klání mladých čtenářů vyvrcholilo. V živém
souboji se utkalo 5 finalistů z celkem 105 školních
tříd, které prošly online kolem.
Zapeklité a zvídavě obtížné dotazy zodpovídaly kolektivy dětí s přehledem a často překvapivou
přesností. Za své několikaměsíční úsilí si odnesly
spoustu dárků, ale především zkušeností a čtenářských dovedností.
Projekt, který v rámci kampaně Rosteme s kni
hou pořádá Svět knihy, s. r. o., oceňují hlavně učitelé, jež svou třídu na souboj připravují. „Jsme rádi za
takovouto originální soutěž, která děti velmi bavila
a nadchla téměř celou třídu – z 27 žáků je teď 24
nadšených čtenářů,“ komentovala průběh příprav
paní učitelka z Olomouce.
Kde byste letos našli nejlepší čtenáře v republice? Tentokrát v Šumperku, ti se stali celkovými vítězi,
a dále v Benešově nad Ploučnicí, Praze a Klech.
Jana Chalupová, za přispění
Kamily Chrtkové a Barbory Pavlovské
Foto: archiv Svět knihy, s.r.o.

Pavilon Rosteme s knihou při vyhlášení výsledků literární soutěže

Pavilon Rosteme s knihou

Jeden ze soutěžních týmů Souboje čtenářů v akci

Odpověď na otázku ze Souboje čtenářů

Vítězný čtenářský tým ze Šumperka
11

Novinky nakladatelství ANAG
Miluj vášnivě

5949

Pierre Franckh
Partnerský vztah bez naplňujícího milostného života nám nepřináší radost. Ale líbí
se nám to, co se líbí tomu druhému? Odpovědí bývá často ticho. Kniha ukazuje,
jak můžeme znovu milovat svou sexualitu a lásku. Přináší sedm smyslných pravidel pro dosažení štěstí a spokojenosti v oblasti sexuality, návod jak vyjádřit svá
niterná přání a splnit si své erotické fantazie.

200 stran, vázaná

299 Kč

Jíst jako Buddha

5822

Daniel John Zigmond, Tara Cottrell Wright
Před 2 500 lety, když Buddha vytvořil zásady pro nové společenstvo mnichů, zavedl
železné pravidlo o jídle – mniši by se měli vyvarovat konzumaci potravin v nevhodnou dobu. Není ani tak důležité, co jíme, ale kdy. Kniha je postavena na propojení
starobylé moudrosti a moderní vědy a čerpá z Buddhova učení o jídle a nejnovějších
výzkumů obezity a hubnutí a přetváří je do nového přístupu k dietě.

248 stran, brožovaná

299 Kč

Manuál reflexologie

5830

Pauline Wills
Zbavte se stresu a napětí díky praktickému „Manuálu reflexologie“ a krok za krokem vraťte svému tělu zdraví. Dozvíte se, jak správně provádět tlakové a masážní
techniky pro ošetření celého těla a tím zmírnit nejrůznější chronické potíže. Naučíte
se, jak se zbavit stresu a zmírnit běžné neduhy díky tomuto účinnému holistickému léčení, vhodnému i pro začátečníky. „Manuál reflexologie“ obsahuje názorné
fotografie, diagramy reflexních bodů a jednoduché instrukce.

Celý sortiment
již vydaných knih
nakladatelství ANAG
najdete
ve všech dobrých
knihkupectvích
po celé ČR.

176 stran, brožovaná

329 Kč

anag@anag.cz I 585 757 411 I

www.anag.cz

DR. BRUCE LIPTON V PRAZE!
Dne 13. 10. 2018 (sobota) vystoupí Dr. Bruce Lipton, přední světový spisovatel, autor bestsellerů Biologie víry, Spontánní evoluce a Líbánkový efekt, buněčný biolog,
univerzitní pedagog a otec Epigenetiky, na jedinečném semináři. Toto výjimečné
setkání se uskuteční od 9:00 do 18: 00 hod. v Top Hotelu Praha.

Více na www.brucelipton.cz

Biologie víry
DOTISK

5842

Jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků
Bruce H. Lipton, Ph.D.

Autor v knize odhaluje tajemství, že můžeme změnit
svou biologii – tedy naše tělo i mysl – díky svému uvědomělému chování a myšlenkám. Jak si sám ověřil na vlastním životě i na mnoha pokusech, to, co nás zásadním
způsobem ovlivňuje, není naše DNA, jak si dosud vědci
mysleli, ale buněčná membrána, skrze niž se do buňky dostává vše potřebné, od výživy, léků až
po stresové hormony. Autor ukazuje v této vázaná
převratné knize, že tedy nejsme bezbran
bezbran- 288 stran
nými oběťmi zděděných predispozic (ať už
349 Kč
obezity či rakoviny), ale máme možnost
stát se do značné míry „pány“ svého života!

bibliografie
duchovní nauk y
nábože nst ví
Burgerová, Jiřina;
Kodet, Vojtěch
Svatodušní novéna se svatými
Karmelu

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2018, 44 s., brož. 49 Kč
Novéna k Duchu Svatému s nádhernými texty velkých světců Karmelu.
ISBN 978-80-7566-073-2

Maristany, Edward G.
Milovat mši svatou

Brno: Axis – spolek pro dobrou
literaturu, 2018, 1. vyd., 72 s., brož.
80 Kč
Mše svatá je kořenem a vrcholem
křesťanského života. Křesťanovi
nestačí pouze chodit na mši svatou.
Měl by se ji snažit pochopit v celé
její plnosti.
ISBN 978-80-88037-19-4

Pecháčková, Iva
MANAMANA komplet II.

Praha: Meander, 2018, 168 s., váz.
659 Kč
Sedmero známých starozákonních
příběhů pro nejmladší čtenáře.
ISBN 978-80-7558-050-4

Rotterdamský, Erasmus
Užitečná rozprava o vedení války
s Turky s výkladem Žalmu 28
Praha: Academia, 2018, 108 s., váz.
225 Kč
Hlavním cílem spisu je pojednat
o tom, jak válku vést úspěšně, pokud
k ní už dojde, a protože klíč k úspěchu spočívá v přístupu křesťanstva
k víře a morálce, je do textu umně
zakomponován i výklad Žalmu 28.
ISBN 978-80-200-2780-1

Vodičková, Stanislava
Uzavírám vás do svého srdce

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2018, 416 s.,
váz. 498 Kč
Výpravná publikace obsahuje čtivě
psaný životopis kardinála Berana,
desítky fotografií a CD s nahrávkami:
Kardinál Beran vzpomíná a Projev ke
smrti Jana Palacha.
ISBN 978-80-7325-452-0
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Civín, Lubomír
Jak porozumět globální eko
nomice

Praha: Olympia, 2018, 180 s., brož.
349 Kč
Kniha představuje mimořádný přínos
ke zkoumání globálních procesů
světové ekonomiky, protože přináší
nový pohled na všechny související
geopolitické, finančně ekonomické
i demografické a enviromentální vlivy
na globální hospodářství.
ISBN 978-80-7376-498-2

po dn i k án í
Bek, Pavel;
Hlavačka, Milan a kol.
Rodinné podnikání v moderní
době

Praha: Historický ústav AV ČR, 2018,
608 s., váz. 590 Kč
Výzkum moderního rodinného
podnikání má jednoznačné chronologické vymezení: začíná v první
polovině 19. století a končí v případě
německožidovských firem.
ISBN 978-80-7286-318-1

společenské vědy;
osvěta
fi lozo fi e
Bronesová, Anna
Žijme lagom

Praha: Mladá fronta, 2018, 224 s.,
váz. 329 Kč
Švédské slovo „lagom“ se dá přeložit
jako „přiměřeně“ či „tak akorát“. Kniha Žijme lagom je plná rad a tipů, jak
se v každodenním životě vyvarovat
zbytečných excesů a jak dosáhnout
rovnováhy.
ISBN 978-80-204-4661-9*TS 02

McBride, Karyl
Budu vůbec někdy dost dobrá?
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Just, Petr
Pod Tatrou se blýská

Praha: Libri, 2018, 163 s., brož.
260 Kč
Klíčovým tématem této publikace
jsou proměny slovenské politiky
z pohledu ustavování a fungování
vlád a koalic a uspořádání stranického systému, které mapuje od roku
2006.
ISBN 978-80-7277-568-2

Najbert, Jaroslav;
Mervart, Jan; Činátl, Kamil
Podoby československé nor
malizace

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2018, 352 s., brož. 299 Kč
Kniha představuje multižánrovou
publikaci věnující se pozdně socialistickému Československu.
ISBN 978-80-7422-627-4

Novák, Milan;
V. Šimůnek, Michal
Zdraví nemocní říšští protek
toři v Čechách a na Moravě
1939–1945

Praha: Academia, 2018, 288 s., brož.
V režimech založených na vůdcovském principu význam nemoci
mocných strmě stoupá. Kataklyzma
druhé světové války, hrůzy nacistické
genocidy i sám fenomén moderní
totality přinesl zvýšený zájem
o otázky vlivu zdravotního stavu na
rozhodování.
ISBN 978-80-200-2823-5

Pacner, Karel
Osudové okamžiky Českoslo
venska

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 752 s.,
599 Kč
Jak probíhaly obě okupace, co se
dělo během komunistického puče
nebo kdo stál za sametovou revolucí?
Novinář Karel Pacner popisuje ty nejvýznamnější události z dějin Československa v historických i politických
souvislostech.
ISBN 978-80-259-0871-6

ekonomika

Praha: Portál, 2018, 232 s., brož.
335 Kč
Tato kniha je určena dcerám matek,
které se chovaly sobecky a soustředily se jen na sebe. Nabízí jim pomocnou ruku k tomu, aby překonaly
to, co se jim dělo, a dokázaly změnit
svůj život.
ISBN 978-80-262-1299-7

dan ě

h isto r i e

Praha: Academia, 2018, 456 s., brož.
Kniha přináší ucelený a zatím neznámý pohled na srpnovou okupaci
ČSSR vojsky pěti států Varšavské
smlouvy v roce 1968.
ISBN 978-8028-36-5

Hušáková, Zdeňka
Daň z přidané hodnoty 2018

Emmert, František
Holocaust

Scheufler, Pavel
Praha za císaře pána

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
138 s., 219 Kč
Meritum Daň z přidané hodnoty 2018
obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky
DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se
chtějí v této oblasti orientovat.
ISBN 978-80-7552-998-5

Pelech, Mgr. Petr;
Pelc, PhDr. Vladimír
Daně z příjmů s komentářem
2018

Olomouc: Anag, 2018, 17. aktual.
vyd., 832 s., váz. 959 Kč
Publikace vychází tentokrát pro
zdaňovací období let 2017 a 2018.
Srozumitelnou formou seznamuje
s níže uvedenými zákony.
ISBN 978-80-7554-144-4

Praha: Mladá fronta, 2018, 176 s.,
váz. 399 Kč
Masovou vraždu šesti milionů evropských Židů spáchanou v letech 1941
až 1945 dnes nazýváme holocaust.
Němečtí nacisté tehdy chtěli z pouhé
rasové nenávisti a pocitu vlastní
nadřazenosti vyhladit všechny osoby
židovského původu.
ISBN 978-80-204-4817-0

Hejna, Tomáš; Junek, Václav
Pravda o první republice

Praha: Olympia, 2018, 252 s., váz.
Kniha Václava Junka a Tomáše Hejny
se snaží přinést čtenáři čtivou formou klíčové otázky ohledně První
republiky i celkový historický pohled
do doby, ovšem nikoli z tradičního
pohledu, ale z kritického úhlu.
ISBN 978-80-7376-505-7

Povolný, Daniel
Operace Dunaj. Krvavá odpověď
Varšavské smlouvy na pražské
jaro 1968

Praha: Slovart, 2018, 164 s., váz.
399 Kč
Kniha je nejen cenným svědectvím
o proměně našeho hlavního města,
ale také návodem, jak číst fotografie
takovým způsobem, abychom slyšeli
poutavé příběhy, jež nám vyprávějí.
ISBN 978-80-7529-481-4

Vácha, Dalibor
Horké léto 1918. Čechoslováci
ve víru ruské občanské války

Praha: Epocha, 2018, 112 s., váz.
Na samém počátku jara 1918 se
ruská říše zmítala ve stále zběsilejší
občanské válce, do jejíhož víru se
záhy aktivně zapojili českoslovenští
dobrovolci, kteří po několika konfliktech rozhodně vystoupili se zbraní
v ruce proti bolševikům.
ISBN 978-80-7557-112-0
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Vlková, Veronika;
Šrámek, Jan; Brůhová, Klára
Pražské vize

Praha: Paseka, 2018, 232 s., váz.
299 Kč
Nuselský most mohl stát už za první
republiky, Petřín a Kampu jsme dnes
mohli mít spojenou s asfaltem a automobily, Vyšehrad s krematoriem nebo
s činžáky a Letnou s gigantickým průkopem od Vltavy až po Stromovku.
ISBN 978-80-7432-897-8

Vojáček, Ladislav
První československý zákon.
Pokus o opožděný komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 392 s., 745 Kč
Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z.
a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium,
byl navzdory číslu, pod kterým se
objevil ve Sbírce zákonů a nařízení,
prvním českosl. zákonem.
ISBN 978-80-7552-185-9*TS 02

i n fo r mati k a
Otevřel, Petr; Jansa, Lukáš
Softwarové právo. Praktický prů
vodce právní problematikou v IT
Brno: Computer Press, 2018, 488 s.,
499 Kč
Zkušení advokáti se v knize věnují
oblasti IT práva zaměřujícího se na
tvorbu, dodávky a servis softwaru.
Kniha je určena IT manažerům,
programátorům i zákazníkům
a právníkům IT firem.
ISBN 978-80-251-4914-0

par tn e r sk é
v z tahy
Franckh, Pierre
Miluj vášnivě – 7 pravidel pro
naplněný sex

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 200 s.,
váz. 299 Kč
Partnerský vztah bez naplňujícího
milostného života nám nepřináší radost. Jste v sexu opravdu spokojeni?
Dokážete o tom s partnerem mluvit?
Ale líbí se nám to, co se líbí tomu
druhému?
ISBN 978-80-7554-150-5

pr ávo
Kožina, Jiří
Identifikační genetika v právní
praxi

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 120 s., brož. 200 Kč
Cílem knihy je vysvětlení otázek proč
a jak je identifikace zkoumáním DNA
možná, jaké jsou pro ni nezbytné
předpoklady a na jaké limity tato metoda identifikace naráží.
ISBN 978-80-7598-033-5

Waltr, Robert
Přehled judikatury ve věcech
mimořádných opravných
prostředků v občanskoprávním
řízení

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
2. vyd., 276 s., 395 Kč
Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných
opravných prostředků z oblasti
občanskoprávního řízení vycházející
především z rozhodovací činnosti
Nejvyššího soudu.
ISBN 978-80-7598-041-0

Žůrek, JUDr. Jiří
Praktický průvodce GDPR 2018

Olomouc: Anag, 2018, 2. aktual.
vyd., 344 s., brož. 389 Kč
Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) představuje nový
právní rámec pro zpracování
osobních údajů. Text vychází
z právního stavu z května 2018.
ISBN 978-80-7554-152-9

průvo d ce
E. Studt, Heinz;
Hinterschuster, Klaus
Velký motorkářský průvodce po
Německu

Brno: Cpress, 2018, 1. vyd., 320 s.,
590 Kč
Projeďte se východním Frískem,
rájem zatáček, objevte ze sedla
místa, kterých se dotkla železná
opona, obdivujte zákoutí spojená
s německou kulturou i historií nebo
si během cesty zajeďte do slatinných
lázní.
ISBN 978-80-264-1909-9

Náměstí Míru na Královských
Vinohradech

Praha: Milpo Media, 2018, 1. vyd.,
160 s., váz. 396 Kč
Kniha pojednává o jednom z nejzajímavějších pražských prostranství,
o vinohradském náměstí Míru. To
bylo po dlouhá desetiletí centrem
samostatného města Královské Vinohrady a svůj význam si ponechalo
i v současné době.
ISBN 978-80-87040-40-9

psych o log i e
Gardner, Howard
Dimenze myšlení

Praha: Portál, 2018, 480 s., brož.
699 Kč
Jedna z nejvlivnějších knih o vývojové
psychologii, psychologii myšlení
a o reformě vzdělávání představuje teorii „mnoha inteligencí“
s převratnými důsledky pro výchovu
dětí a jejich školní vzdělávání.
ISBN 978-80-262-1303-1

Lhotová, Marie;
Perout, Evžen
Arteterapie v souvislostech

Praha: Portál, 2018, 246 s., váz.
475 Kč
Tato komplexní a na aktuálních
poznatcích založená kniha se zaměřuje na podrobný popis způsobů
práce s výtvarnou tvorbou opřený
o teoretický základ projektivně–intervenční arteterapie.
ISBN 978-80-262-1272-0

matematické
a přírodní vědy
g eo log i e ,
m i n e r alog i e
České a moravské vltavíny

Praha: Granit, 2018, 2. vyd., 128 s.,
349 Kč
Vltavíny jsou považovány za české
národní kameny. Kniha objasňuje
vznik vltavínů, který by neproběhl bez doteku vesmíru. Upřesňuje
jejich výjimečné postavení ve skupině
tektitů.
ISBN 978-80-7296-118-4

bibliografie
zdravotnic tví
kuchař k y
Huptych, Miroslav; Faktor,
Viktor; Novotná, Anna
Staropražská kuchařka

i když třeba jídlo vypadá složitě, jeho
příprava může být úplně jednoduchá
a zvládne ji každý.
ISBN 978-80-88244-02-8

Praha: Práh, 2018, 104 s., váz.
299 Kč
Více dárkový předmět a kuriozita než
klasická kuchařka, a přece se můžete
zároveň inspirovat spoustou prastarých receptů, které znovu objevil
nedávno zesnulý znalec historické
kuchyně Viktor Faktor.
ISBN 978-80-7252-745-8

Huptych, Miroslav;
Faktor, Viktor;
Novotná, Anna
Old Prague Cookbook

Praha: Práh, 2018, 112 s., váz.
299 Kč
Millet cake, cotton soup, kaldoun,
kreplach or Prague kružalky cakes?
Delicacies from Lippert and a recipe
according to Šroubek? What’s the
story with typical Czech cuisine?
ISBN 978-80-7252-746-5

Huptych, Miroslav;
Faktor, Viktor;
Novotná, Anna
La Cuisine pragoise ancienne

Praha: Práh, 2018, 112 s., váz.
299 Kč
Gâteau au millet, soupe cotonneuse,
soupe aux abattis et aux boulettes,
kreplach ou pain perdu a la pragoise?
Produits fins de chez Lippert et recette de l’hôtelier Šroubek?
ISBN 978-80-7252-747-2

Huptych, Miroslav;
Faktor, Viktor;
Novotná, Anna
Cocina De La Vieja Praga

Praha: Práh, 2018, 112 s., váz.
299 Kč
Puré de mijo, sopa Algodón, Kaldoun, Kreplach o los „Kružalky“
praguenses? Golosinas de Lippert y
recetas de Šroubek? Cómo es la típica cocina checa?
ISBN 978-80-7252-748-9

Huptych, Miroslav;
Faktor, Viktor;
Novotná, Anna
Altprager Kochbuch

Praha: Práh, 2018, 112 s., váz. 299 Kč
Hirsebrei, Baumwollsuppe, Kaldoun,
Kreplach oder Prager Kružalky? Delikatessen von Lippert und Rezepte
nach Šroubek?
ISBN 978-80-7252-749-6

Huptych, Miroslav;
Faktor, Viktor;
Novotná, Anna
Staropražská kuchařka – Rusky

Praha: Práh, 2018, 112 s., váz.
299 Kč
Více dárkový předmět a kuriozita než
klasická kuchařka, a přece se můžete
zároveň inspirovat spoustou prastarých receptů, které znovu objevil
nedávno zesnulý znalec historické
kuchyně Viktor Faktor.
ISBN 978-80-7252-750-2

Kučerovská, Julie
Kuchařka pro teenagery

Praha: Smart Press, 2018, 192 s.,
váz. 399 Kč
Kuchařka pro teenagery je výzvou
šestnáctileté Julie jejím vrstevníkům –

nápoj e
Moldenhauerová, Giovanna
Duše rumu

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
144 s., váz. 299 Kč
Současný svět rumu je velmi různorodý a téměř nekonečný. Autoři v knize
představují více než čtyřicet značek,
vyráběných především oficiálními
palírnami.
ISBN 978-80-204-4621-3

se xualita
Uzel, Radim
Sexuální mýty a pověry

Praha: Epocha, 2018, 160 s., váz.
189 Kč
Známý český gynekolog a popularizátor sexuologie se ve své knize
zabývá zjevnými i skrytými oblastmi
lidského sexuálního života.
ISBN 978-80-7557-117-5

zdravotnictví
Cardoza, Steven
Čínská holistická medicína
v běžném životě

Olomouc: Fontána, 2018, 432 s.,
váz. 458 Kč
Tato kniha přináší základní koncepce
čínské medicíny a ukáže vám, jak
začlenit akupresuru, bylinářství, čchi–
kung, dietu a zdravý životní styl tak,
abyste dosáhli výsledků...
ISBN 978-80-7336-923-1

Olšovský, Jindřich
Diabetes mellitus 2. typu

Praha: Maxdorf, 2018, 118 s., brož.
195 Kč
Druhé rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy našeho předního
diabetologa přináší moderní přehled
veškeré současně dostupné terapie
diabetu, včetně léčby jeho nejzávažnějších komplikací.
ISBN 978-80-7345-558-3

Pelikánová, Terezie;
Bartoš, Vladimír a kol.
Praktická diabetologie

Praha: Maxdorf, 2018, 815 s., váz.
1195 Kč
Publikace Praktická diabetologie
slouží českým diabetologům, internistům i lékařům dalších oborů již
20 let jako základní zdroj informací
pro přípravu na specializační zkoušky
i pro každodenní péči o nemocné
s diabetem.
ISBN 978-80-7345-559-0

Perlmutter, David
Moučný mozek: Celoživotní
plán. Návod na plné duševní
i fyzické zdraví
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Praha: Paseka, 2018, 256 s., brož.
Perlmutterova metoda zaměřená především na snížení rizika mozkových
onemocnění si umí poradit zároveň
s nadváhou, cukrovkou, depresí,
nespavostí, alergií, vysokým krevním
tlakem, ADHD a s mnoha dalšími
potížemi.
ISBN 978-80-7432-913-5

široké bulváry, mezi oběma břehy se
klenou moderní mosty, na nádraží
přijíždí první parní vlak z Vídně.
ISBN 978-80-7529-592-7

Slimáková, Margit
Velmi osobní kniha o zdraví. Jak
zvládat jídlo, kariéru, rodinu,
péči o sebe, kritiku, věk a chuť
na čokoládu

Brno: Jota, 2018, 592 s., váz. 448 Kč
V roce 2009 vystoupil Bruce
Springsteen se svou kapelou E Street
Band v poločasovém programu
Super Bowlu, finálového ligového
zápasu v americkém fotbalu. Byl to
tak neobyčejný zážitek, že se o tom
rozhodl napsat.
ISBN 978-80-7565-303-1

Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 336 s.,
399 Kč
Jsme obyvatelé přepychové části
Země. Máme dostatek vody a jídla.
Můžeme studovat podle chuti a zájmů, většina z nás si vybírá, co bude
v životě dělat. Pokud onemocníme,
jsme obklopeni kvalitní dostupnou
péčí a blahobytem.
ISBN 978-80-265-0753-6

Štrofová, Helena
Praktická oftalmologie

Praha: Mladá fronta, 2018, 480 s.,
váz. 440 Kč
Kniha přináší v čtivé a přehledné
podobě přehled nejběžnějších oční
vad, jejich klinických příznaků, ale
i možností diagnostiky a terapie.
ISBN 978-80-204-4888-0

Tenenbaum, Sylvie
Deprese, odkaz předků

Praha: Portál, 2018, 216 s., brož.
329 Kč
Deprese může kdykoli postihnout
kohokoli z nás. Knihu ocení nejen
lidé s touto poruchou, ale i jejich
terapeuti, a všichni čtenáři se zájmem
o vliv životů našich předků na náš
současný život.
ISBN 978-80-262-1301-7

Wilsonová, Sarah
Bez cukru, v pohodě a napořád
Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 240 s., 379 Kč
Druhý díl úspěšné knížky „Sladký
život bez cukru“.
ISBN 978-80-7306-990-2

umění; hudba
dě j i ny um ě n í
Mazáč, Tomáš
Hledání českobratrského
výtvarnictví. Funkce a význam
výtvarného umění v bohoslužeb
ných interiérech Českobratrské
církve evangelické od roku 1945

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 1. vyd., 130 s.,
brož. 198 Kč
Publikace se vydává po stopách
výtvarného umění v kostelech
a modlitebnách Českobratrské církve
evangelické, kde obvykle pro silný
vliv reformované tradice výtvarná díla
příliš neočekáváme.
ISBN 978-80-7325-451-3

foto g r afie
Scheufler, Pavel
Praha za císaře pána

Praha: Slovart, 2018, 168 s., váz.
Praha na sklonku monarchie ještě dýchá majestátem starých časů, ale už
se proměňuje v novodobou metropoli. Na místě židovské čtvrti vznikají
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hud ba
Springsteen, Bruce; Tolimat,
Rani
Born to Run

jazykověda;
literární vědy
g r amati k a
Štícha, František
Velká akademická gramatika
spisovné češtiny. I. Morfologie:
Druhy slov / Tvoření slov. Část
1. Část 2.

Praha: Academia, 2018, 1. vyd.,
1160 s., 795 Kč
Tato čtyřdílná gramatika navazuje
svými východisky i cíli na jednosvazkovou Akademickou gramatiku spisovné češtiny (Academia 2013).
ISBN 978-80-200-2719-1

ja z ykově da ,
g r amati k a
Chomsky, Noam
Jakými tvory jsme?

Praha: Academia, 2018, 144 s., brož.
250 Kč
Nejnovější kniha Noama Chomského Jakými tvory jsme? se dotýká
vybraných základních otázek studia
přirozeného jazyka v nejširších souvislostech.
ISBN 978-80-200-2804-4

krásná literatura
afo r ismy,
rče n í, citát y
Chinmoy, Sri
Láska, radost, štěstí

Zlín: Madal Bal, 2018, 2. vyd., 66 s.,
brož. 69 Kč
Druhé vydání dárkové sbírky tematických aforismů. Kratičké „meditace“
nám v životě pomohou rozvíjet lásku
a radost nebo v těžkých chvílích najít
ztracenou půdu pod nohami.
ISBN 978-80-86581-93-4

biog r afie
B. Stockigt, Janice
Jan Dismas Zelenka (1679–
1745)

Praha: Vyšehrad, 2018, 416 s.,
498 Kč
Proč zůstával významný český
skladatel barokní hudby, jejž znal
a obdivoval i J. S. Bach, tak dlouho
ve stínu jiných? Kniha australské
muzikoložky odpovídá na tyto i jiné
otázky, mapuje Zelenkovy kořeny.
ISBN 978-80-742-9976-6

Miklica, Tomáš;
Jindrová, Mgr., Markéta
Radek Štěpánek: český lev

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 144 s.,
249 Kč
Životopis českého tenisty Radka
Štěpánka, vítěze US Open a Australian Open, který v listopadu 2017
oznámil ukončení aktivní kariéry
a spolu s legendárním Andrem
Agassim začal trénovat hvězdného
Novaka Djokoviće.
ISBN 978-80-7597-050-3

Moebius
Svět Edeny/Limitovaná edice/

Praha: Argo, 2018, 416 s., váz.
998 Kč
Moebius (vlastním jménem Jean
Giraud) byl jednou z nejjasnějších
hvězd francouzského komiksu, jestli
ne tou nejjasnější vůbec. Mnoho děl
vytvořil ve spolupráci s jinými významnými osobnostmi, méně jich je
zcela autorskými díly.
ISBN 978-80-257-2485-9

cesto pisy
Štourač, Martin;
Svoboda, Karel
Nahoru a dolů Hedvábnou
stezkou

Praha: Česká televize – Edice ČT,
2018, 224 s., brož. 269 Kč
Cestou, necestou 24 000 km, 18
zemí, 15 pohoří – 8 měsíců, z České
republiky do Nepálu.
ISBN 978-80-7404-243-0

detektivky, krimi
Aaronovitch, Ben
Strom viselců

Praha: Argo, 2018, 272 s., brož.
298 Kč
Policejní konstábl Peter Grant se
po prazvláštním dobrodružství na
anglickém venkově vrací do Londýna.
Netrvá dlouho a v hlavním městě se
opět začnou dít věci.
ISBN 978-80-257-2415-6

Cleveland, Karen
Musím to vědět

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 272 s.,
349 Kč
Vivian pracuje jako analytička CIA.
Dlouhá léta se snaží s týmem kolegů
odhalit členy ruské spící buňky na
území Spojených států. Poté co se
jí podaří proniknout do počítače
jednoho ruského špiona, narazí na
složku tajných agentů.
ISBN 978-80-267-1140-7

Enberg, Katrine
Krvavý úplněk

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 368 s.,
369 Kč
Policejní vyšetřovatel Jeppe Korner
se právě vrátil z dovolené a kromě
tuhé zimy ho v Kodani čeká i zapeklitý případ. Ve sněhové závěji v Orstedsparken je nalezen mrtvý muž,
kterého policie nejprve pokládá za
umrzlého bezdomovce.
ISBN 978-80-267-1144-5

Goffa, Martin
Vykoupení

Praha: Mladá fronta, 2018, 200 s.,
váz.
Detektiv Miko Syrový si odjíždí
odpočinout od ruchu velkoměsta
do rodné vsi, kde plánuje strávit

bibliografie
několik poklidných dnů se svou
malou dcerou. Hned po příjezdu
je však konfrontován s podezřelým
úmrtím.
ISBN 978-80-204-4435-6

Jamesová, P.D.
Holčička, která milovala hřbitovy
a jiné povídky
Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 160 s.,
249 Kč
V detektivkách obvykle odhalíme
neblahý osud oběti i vraha. Co ale ta
hrstka mazaných zločinců, kterým
se podaří dokonalý zločin? Jak žijí ti,
kteří nebyli nikdy odhaleni? Soubor
šesti povídek.
ISBN 978-80-267-1143-8

Martin, George R.R.
Bouře mečů

Praha: Argo, 2018, 1132 s., váz.
698 Kč
Třetí díl cyklu Píseň ledu a ohně zastihuje přeživší hrdiny v překotných
událostech. Název knihy Bouře
mečů doslova a do písmene vystihuje
vražedné tempo, v němž George
R. R. Martin pokračuje ve svém
vyprávění.
ISBN 978-80-257-2418-7

Obermannová, Irena
Jasnozřivost

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 264 s.,
299 Kč
V malebné vesničce Kytlice se stala
vražda. Místní farmář Ota Švarc byl
nalezen mrtvý. Stalo se tak poté, co
řekl, že objasní více než šedesát let
starý zločin.
ISBN 978-80-267-1139-1

T. Olsson, Fredrik
Vševidoucí oko

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 680 s., 399 Kč
Velká část Švédska je zasažena výpadkem proudu. Z útoku je obviněn
kryptolog William Sandberg. Vyjde
však najevo, že výpadek proudu ve
Švédsku je jen jedním z dlouhé řady
podobných teroristických útoků po
celém světě.
ISBN 978-80-7473-657-5

divadelní hry
Dürrenmatt, Friedrich
Návštěva staré dámy

Praha: Artur, 2018, 1. vyd., 120 s.,
brož. 229 Kč
Modelová hra, která spojuje prvky
komické a tragické, svého autora
proslavila. Milionářka Klára Zachanassianová se vrací do svého
rodného chudobného městečka
a chce se pomstít své lásce z mládí
Alfredu Illovi.
ISBN 978-80-7483-082-2

Ibsen, Henrik
Heda Gablerová

Praha: Artur, 2018, 1. vyd., 120 s.,
brož. 210 Kč
Jedno z velkých severských dramat
s ženskou hrdinkou, čerstvě provdanou Hedou Gablerovou. Příběh
o jejím těžkém hledání splnění vlastních tužeb, které vede k tragickým
koncům, patří mezi nejhranější
Ibsenovy hry.
ISBN 978-80-7483-074-7

Shakespeare, William
Romeo a Julie

Praha: Artur, 2018, 3. vyd., 160 s.,
brož. 229 Kč
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Slavná a nesmrtelná Shakespearova
tragedie o lásce dvou milenců z nesvářených rodů Monteků a Kapuletů
vychází v nádherném básnickém překladu Josefa Topola jako 74. svazek
edice D.
ISBN 978-80-7483-085-3

Shakespeare, William
Othello

Praha: Artur, 2018, 1. vyd., 180 s.,
210 Kč
Příběh žárlivého Maura, jeho milující
ženy Desdemony i zrádného našeptávače Jaga patří k příběhům nejznámějším a jeho poutavé zpracování
z pera Shakespearova přitahuje pozornost divadelníků, diváků i čtenářů
celá staletí.
ISBN 978-80-7483-075-4

Shakespeare, William
Dobrý konec všechno spraví

Brno: Atlantis, 2018, 2. vyd., 130 s.,
brož. 160 Kč
Shakespearova hra Dobrý konec všechno spraví patří, stejně
jako Něco za něco, k takzvaným
hořkým komediím. Hořkým proto,
že hlavní představitelka hry Helena
si musí lásku svého manžela získat
skvěle vymyšleným „postelovým
trikem“.
ISBN 978-80-7108-370-2

Sofoklés
Antigoné, Élektrá

Praha: Artur, 2018, 2. vyd., 160 s.,
brož. 210 Kč
Dvě antické tragédie s ústředními ženskými hrdinkami z pera
starořeckého dramatika o pomstě,
spravedlnosti i zodpovědnosti
člověka k člověku, vychází v překladu
Ferdinanda Stiebitze jako 62. svazek
edice D.
ISBN 978-80-7483-086-0

h isto r ick é
romány
Delevová, Diana;
Vaňková, Ludmila
Přemyslovci – Z milosti Boží

Praha: Šulc – Švarc, 2018, 528 s.,
váz. 499 Kč
Nová řada pěti královských ság
Ludmily Vaňkové PŘEMYSLOVCI
pokračuje druhou knihou Z Milosti
Boží (1199–1231) a spojuje romány
Cestou krále a Dítě z Apulie.
ISBN 978-80-7244-417-5

Hall Kelly, Martha
Dívky beze jména

Praha: Vyšehrad, 2018, 528 s.,
398 Kč
Mladá Polka Kasia, americká herečka
Caroline a německá lékařka Herta
– osudy těchto tří žen mají společný
jmenovatel – Ravensbrück.
ISBN 978-80-7429-982-7

King, Crystal
Hostina smutku. Příběh
starověkého římského gurmána
očima jeho otroka

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 456 s.,
399 Kč
Jako otrok má Thrasius jen málo
nadějí na světlou budoucnost. Má
však jednu velkou vášeň: vaření. Když
proslulý gurmán Apicius dorazí na
aukci, kde hledá kuchařku, Thrasius
má vyhráno.
ISBN 978-80-7597-048-0

humo r
Clarke, Stephen
Už zase skáču přes Merde

Praha: Plus, 2018, 2. vyd., 292 s.,
199 Kč
Angličan v Paříži – po prvním
roce malérů a několika kulturních
šocích se Paul West stále ještě
snaží naučit Francouze pít čaj
o páté a hledá dál svou osudovou
lásku.
ISBN 978-80-259-0873-0

Klapka Jerome, Jerome
Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)
Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 232 s.,
249 Kč
Tři dobří přátelé po zralé úvaze
dojdou k závěru, že jediné, co jim
může zachránit psychické i fyzické
zdraví, je společná dovolená. A tak se
rozhodnou vyrazit na řeku.
ISBN 978-80-7597-049-7

Vaněk, Jiří
Poslední důvod, proč se nezabít

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 192 s.,
229 Kč
Hygge kam se podíváš. Poslední dva
roky nám odevšad valí do hlavy tipy,
jak využít know–how nejšťastnějšího národa na světě: chundelatý
ponožky, polštáře, svíčky a našlehaná
mléčná pěna mají být zárukou tý
správný pohody.
ISBN 978-80-7597-051-0

kom i k sy
Strömquistová, Liv
Ovoce poznání. Dráždivý komiks
o nejtajemnější části ženského
těla
Praha: Paseka, 2018, 144 s., brož.
Žádná jiná část lidského těla nevzbuzuje po staletí tolik vášní jako
to, čemu se říká „ženský pohlavní
orgán“. Co to vlastně je? A proč
máme právě k němu tak extrémně
problematický, vyhraněný, láskyplný
i nenávistný vztah?
ISBN 978-80-7432-907-4

oso bn osti
Franz, Vladimír
Má vlast. Slovem a obrazem

Praha: Novela bohemica, 2018,
1. vyd., 320 s., brož. 785 Kč
„Krajina… Opouštěná, znovunalézaná… Dotýkaná! Veškerou dobrou
energií, která zde kdy byla vydána
a navždy ji, napříč časem, propojila s nebem. Všimnout si, vnímat,
dotknout se, sevřít ji… a učinit svojí
součástí.
ISBN 978-80-87683-83-5

po e z ie
Buixaderas, Elena
Koperníkovy hvězdy

Praha: Literární salon, 2018, 1. vyd.,
124 s., brož.
Sbírka Estrellas de Copérnico/
Koperníkovy hvězdy od španělské
autorky Eleny Buixaderas, která žije
od roku 1996 v Praze, je prvním
vydáním této básnířky v českém
překladu.
ISBN 978-80-87811-04-7

Jirásek, Zdeněk
Žena, múzy, bohyně

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2018, 1. vyd.,
160 s., brož. 159 Kč
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Básně o ženách psané formou
akrostichů s fotografiemi Miloše Fice.
ISBN 978-80-7405-435-8

poví d k y
Castaneda, Kateřina
Hádej, můžeš jednou

Praha: Prostor, 2018, 192 s., brož.
Soubor povídek Hádej, můžeš jednou
je debutem mladé české autorky,
která svou pozornost soustřeďuje na
zdánlivě obyčejné lidské osudy.
ISBN 978-80-7260-387-9

Grosman, Ladislav
Spisy Ladislava Grosmana
2. Povídky

Praha: Akropolis, 2018, 384 s., váz.
349 Kč
Druhý svazek spisů přináší všechny
povídky z prvního vydání knihy Nevěsta, v exilu vydanou povídkovou
knihu Hlavou proti zdi, texty publikované pouze časopisecky a zejména
dosud nevydané povídky z autorových rukopisů.
ISBN 978-80-7470-199-3

próz a
Jesenská, Lucie
Božské odpoledne

Praha: Literární salon, 2018, 1. vyd.,
96 s., brož.
Debut Lucie Jesenské Božské odpoledne je experimentální text,
v němž se mísí prvky prózy, dramatu,
deníku, místy přesahující k cestopisu
či science fiction, a který inspirativně
navazuje na existencialistické autory.
ISBN 978-80-87811-02-3

Kawakamiová, Hiromi
Vetešnictví pana Nakana

Praha: Argo, 2018, 270 s., váz.
Hlavní postavou novely Hiromi
Kawakamiové Vetešnictví pana Nakana (Furudógu Nakano šóten) z r.
2005 je mladá dívka Hitomi, která nastoupí jako pokladní a pomocná prodavačka na částečný úvazek v malém
vetešnictví na tokijském předměstí.
ISBN 978-80-257-2389-0

Kopáč, Radim; Šofar, Jakub
Pijácká čítanka – Alkohol a jeho
konzumace slovem i obrazem

Praha: Slovart, 2018, 248 s., váz.
Průřez texty z dějin českého písemnictví na téma alkohol a jeho
konzumace. Ve třech hlavních kapitolách: pivo, víno, kořalka. A v několika vedlejších, například alkohol
obecně, píseň lidová a píseň umělá,
vtipy a aforismy.
ISBN 978-80-7529-557-6

Niemi, Mikael
Popmusic z Vittuly

Praha: Argo, 2018, 264 s., váz.
Mikael Niemi v románu líčí život ve
svém rodišti, odlehlé Pajale na finsko–
švédské hranici, kam v 60. a 70. letech
vtrhly nové časy s rockovou hudbou.
ISBN 978-80-257-2427-9

Novotný, František
Osudový konvoj

Praha: Argo, 2018, 374 s., váz.
V Osudovém konvoji zachycuje
příběh jachtaře Davida Marka, jenž
má přepravit z Bostonu do Evropy
ruskou loď Oněga. Zatímco čeká na
své společníky, tráví volný čas poznáváním památek.
ISBN 978-80-257-2491-0

Oz, Amos
Příběh o lásce a tmě

Praha: Paseka, 2018, 464 s., váz.
Rozsáhlá vzpomínková próza
světoznámého izraelského autora
je knihou v mnoha ohledech výjimečnou a výjimečný je i její ohlas.
Oz v ní vytvořil své nejlepší a také
nejosobnější dílo, které spojuje rodinnou ságu se vznikem židovského
státu.
ISBN 978-80-7432-917-3

Rečková, Jana
Kvalita života

Praha: Epocha, 2018, 472 s., váz.
399 Kč
Z této autobiografické zpovědi
vyrůstají tři samostatné příběhy, tři
povídky, které se jako liány obtáčejí
kolem kmene vyprávění a jsou s ním
propojeny slokami drsně pravdivé
poezie.
ISBN 978-80-7557-123-6

Šimko, Dušan
Ctnosti a Neřesti. Sochařská
elegie

Praha: Novela bohemica, 2018,
1. vyd., 102 s., brož. 238 Kč
Mladá historička umění Barbora žije
v Praze vrcholícího stalinismu, jehož
symbolem je dokončovaná stavba
monumentálního pomníku na Letné
podle návrhu sochaře Otakara Švece
(1892–1955).
ISBN 978-80-87683-86-6*TS 13

Tichá, Jindra
Incest

Praha: Akropolis, 2018, 144 s., váz.
Incest mezi blízce příbuznými osobami je ve většině etnik odsuzován.
ISBN 978-80-7304-216-5

Wach, Miloslav
Stepi

Praha: Literární salon, 2018, 1. vyd.,
96 s., brož.
Sbírka Stepi je pozoruhodným
debutem Miloslava Wacha, muže
na prahu šedesátého roku, který ač
profesí arborista v ní nepřináší přírodní lyriku.
ISBN 978-80-87811-03-0

př í bě hy
Pavelková, Alexandra;
Pavelková, Alexandra
Údolí lilií

Praha: Argo, 2018, 239 s., váz.
298 Kč
Nečekaná bouře svede pod jednu
střechu několik osob různého
původu, povolání, názorů
a životních cílů. Zatímco venku
zuří živly, krátí si dlouhou chvíli
vyprávěním příběhů, přičemž
nevědomě odhalují své povahy,
zklamání, motivace a cíle.
ISBN 978-80-257-2464-4

publicisti k a
Vlasák, Zbyněk;
Kučera, Štěpán
Všechno nejlepší. Tisíc čísel
a dvacet let Salonu Práva

Brno: Druhé město, 2018, 600 s.,
váz. 449 Kč
Tisíc čísel a dvacet let Salonu
Práva přináší výběr toho nejpozoruhodnějšího, co za uplynulé dvě
dekády vyšlo v Salonu, literární a kulturní příloze deníku Právo.
ISBN 978-80-7227-405-5

bibliografie
rom ány
Ashton, Juliet
Žena z čísla 24

Praha: Baronet, 2018, 376 s., váz.
299 Kč
Příběh plný lásky, přátelství a humoru nás zavede do domu č. 24, kde žije
pestrá sbírka obyvatel s vzájemně
propletenými vztahy.
ISBN 978-80-269-0836-4

Beverley, Jo
Vždyť jde jen o manželství

Praha: Baronet, 2018, 408 s., váz.
329 Kč
Anglie truchlí nad smrtí princezny
Charlotty, ale lady Ariana Boxstallová
má jiné starosti. Její bratr Norris je
fešný mladík, ale je taky šťastně nezadaný a bezdětný.
ISBN 978-80-269-0840-1

Brogan, Tracy
Něco jako láska

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 352 s.,
269 Kč
Sadie Turnerová si naplánuje dovolenou u příbuzných v domě u jezera,
aby se zotavila z rozvodu. Chce si užívat
svých dětí a oddechnout si od mužů, ale
její tetička Dody má jiné představy.
ISBN 978-80-267-1141-4

Ferrante, Elena
Geniální přítelkyně 2 – Příběh
nového jména

Praha: Prostor, 2018, 424 s., brož.
397 Kč
Ve druhém dílu tetralogie Geniální přítelkyně italské autorky Eleny Ferrante
je přesvědčivě zachyceno období
mládí dvou přítelkyň Eleny a Lily, objevování vlastního těla a sexuality.
ISBN 978-80-7260-383-1

Greenwoodová, Bryn
Mezi krásou a ošklivostí

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
296 s., váz. 349 Kč
Osmiletá Wavy je neviditelná. Její
matku plně zaměstnává braní drog
a otce jejich výroba a prodej. Motorkář Kellen, který se vybourá nedaleko
jejich domu, je tak od chvíle, kdy jí
umřela babička, prvním člověkem,
který si Wavy všímá.
ISBN 978-80-204-4502-5

Haran, Maeve
Italské radosti

Praha: Baronet, 2018, 452 s., váz.
349 Kč
Překrásné jaro strávené na jihu Itálie
vám může nebezpečně stoupnout
do hlavy. Obzvlášť, když jste doma
nechala nesnesitelného manžela,
máte za sebou bankrot, prcháte před
panovačnou matkou nebo vás bolestně zasáhla manželova nevěra.
ISBN 978-80-269-0847-0

Chromý, Adam
Mimo provoz

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 224 s.,
249 Kč
Všechno má své datum spotřeby –
o tom se přesvědčila zasloužilá televizní hlasatelka Silvie Ostrčilová, když
se vedení televize usneslo uvaděčské
vstupy z obrazovky zcela vymýtit.
ISBN 978-80-259-0874-7

Jančar, Drago
Dnes v noci jsem ji viděl

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 216 s.,
269 Kč
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Zámek u Lublaně v čase války
a okouzlující žena z vysoké
společnosti, která záhadně zmizí. Aby
si Veronika a její manžel Leo udrželi
společenské postavení, jsou nuceni
stýkat se s německými důstojníky. Zároveň ale tajně podporují partyzány.
ISBN 978-80-259-0870-9

Píše se rok 2076 a Měsíc slouží jako
trestanecká kolonie pro vzpurné
a nežádoucí obyvatele Země. Ve
snaze přežít v drsném a nepřátelském
prostředí si exulanti vytvořili liberální
společnost pod dohledem přísné
pozemské vlády.
ISBN 978-80-257-2410-1

Jordanová, Hillary
Bahnitá pole

Lem, Stanislaw
Planeta Eden

Praha: Vyšehrad, 2018, 1. vyd.,
288 s., 298 Kč
Románový debut Hillary Jordanové je
zasazen do osobitého prostředí mississippské delty, plné bavlníkových plantáží a všudypřítomné rasové segregace.
ISBN 978-80-7429-893-6

McKinty, Adrian
Slyším sirény v ulicích

Praha: Vyšehrad, 2018, 336 s., váz.
298 Kč
Druhý román ze série o inspektoru
Seanu Duffym je plný napětí a nečekaných zvratů.
ISBN 978-80-7429-980-3

Quick, Amanda
Porušený slib

Praha: Baronet, 2018, 344 s., váz.
329 Kč
Virginia a Cabot se vrhají do pekla
touhy a klamu a snaží se odhalit
tajemství jejich společné minulosti –
a šokující osud muže, který má stále
moc zničit vše, co je jim drahé.
ISBN 978-80-269-0850-0

Redondová, Dolores
Toto všechno ti dám

Brno: Jota, 2018, 552 s., váz. 398 Kč
Mezinárodní bestseller o tajemstvích
a lžích jednoho muže, které přivedou
jeho partnera do podivného domu
plného cizinců...
ISBN 978-80-7565-302-4

Thomson, Rupert
Ty a nikdo jiný

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 360 s.,
349 Kč
Před první světovou válkou se
v provinčním francouzském městečku potkávají dvě mladé ženy. Talentovanou malířku Suzanne naprosto
okouzlí geniální, ale problémová
Lucie. Rozvine se mezi nimi tajný
milostný poměr.
ISBN 978-80-259-0872-3

Waxman, Abbi
Zahrada nových začátků

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 368 s.,
269 Kč
Lilian přišla o manžela a zůstala sama
se dvěma malými dcerami. Už tři roky
se s tím snaží smířit a útěchu nachází
mimo jiné ve své práci ilustrátorky,
kvůli které navštěvuje zahradnický
kurz.
ISBN 978-80-267-1142-1

Whitehead, Colson
Podzemní železnice

Brno: Jota, 2018, 328 s., váz. 328 Kč
Whitehad míchá historické reálie otrockého jihu a magické, fikční prvky
v podobě míst, které otrokyně Cora
na své pouti navštíví.
ISBN 978-80-7565-301-7

sci-fi, fantasy
A. Heinlein, Robert
Měsíc je drsná milenka

Praha: Argo, 2018, 544 s., váz.

Praha: Plus, 2018, 304 s., 299 Kč
Když raketa se šesti astronauty havaruje na dosud neprobádané planetě,
jako zázrakem všichni přežijí. Během
několika průzkumných výprav nacházejí známky civilizace, ovšem takové, která rajský Eden nepřipomíná
ani zdaleka.
ISBN 978-80-259-0876-1

Martin, George R.R.
Snové písně 1.

Carlin, Laura
Bezbožník

Praha: Brána, 2018, 328 s., váz.
299 Kč
Píše se rok 1831 a v temných londýnských uličkách neustále beze stopy
mizí muži, ženy i děti. Bezbranní
chudáci, kteří se tak záhadně ztrácejí,
však nemají nikde zastání.
ISBN 978-80-7584-063-9

Child, Lee
Půlnoční linka

Praha: BB art, 2018, 312 s., váz.
349 Kč
Bývalý vojenský policista Jack Reacher má všechen čas světa. Putuje
nazdařbůh Spojenými státy, nechává
se vést instinktem i náhodami a užívá
si svobody. Za ni přece v armádě
bojoval!
ISBN 978-80-7595-022-2

Praha: Argo, 2018, 580 s., váz. 398 Kč
V objemné průřezové sbírce Snové
písně nabízí George R. R. Martin
čtenářům souhrn svých kratších
prací, jenž ve dvou svazcích odkrývá
autorovu vzrušující cestu od mladého spisovatele až po cenami zahrnovaného mistra.
ISBN 978-80-257-2466-8

Paris, B. A.
V pasti lží

Randall, Cecilia
Hyperversum Next – Brána času

Rollins, James
Koruna démonů

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
440 s., 369 Kč
Alex zuří, protože kvůli špatné známce musí ležet v učebnicích a zmešká
vytoužené rande s Bradem. Když se
potlouká po knihovně svého otce,
objeví tajemný vzkaz, díky kterému
se ocitne uprostřed virtuální vesnice
ve 13. století.
ISBN 978-80-253-3684-7

Rečková, Jana
Misteri

Praha: Epocha, 2018, 516 s., brož.
359 Kč
Napínavý román nekorunované královny české fantastiky je plný záhad,
ale nakonec i odpovědí. Je to příběh
o mutacích, klonech, umělých inteligencích i bozích.
ISBN 978-80-7557-119-9

Skutelsky, Jennifer
Hrob kolibříka

Brno: Jota, 2018, 224 s., váz. 298 Kč
V odlehlé vesnici v Andách chlapec
nalezne mrtvé tělo. Tělo anděla. Doktor, který je přivolán, nemůže nevidět
nápadnou podobu okřídlené mrtvoly
s jeho ženou …
ISBN 978-80-7565-300-0

th r ille ry
Bolton, S.J.
Už mě vidíš?

Ostrava: Domino, 2018, 424 s., váz.
349 Kč
Novodobý Jack Rozparovač děsí Londýn. Je tady ovšem jeden podstatný
rozdíl…
ISBN 978-80-7498-276-7

Burnet Macrae, Graeme
Zmizení Adéle Bedeauové

Praha: Argo, 2018, 232 s., váz.
Rafinovaný psychothriller o Manfredu Baumannovi, nesmělém pracovníkovi místní pobočky banky v malém
francouzském městě u hranic se
Švýcarskem.
ISBN 978-80-257-2436-1
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Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 328 s.
Cass si konečně dala svůj život do
pořádku, je šťastně vdaná a pracuje
jako učitelka. Jedné deštivé noci se
ale na neosvětlené lesní cestě stane
něco, co jí převrátí život naruby.
ISBN 978-80-267-1095-0

Praha: BB art, 2018, 360 s., váz.
349 Kč
Tým vědců narazí u brazilského pobřeží na děs, jakému není rovno – na
ostrov, kde byl veškerý život zničen
a pohlcen druhem překonávajícím
nejdivočejší představivost.
ISBN 978-80-7595-020-8

literatura pro
děti a mládež
bá j e
a pověsti
Johansen, Aage Gitz
Postavy grónské mytologie

Praha: Meander, 2018, 64 s., brož.
198 Kč
Výtvarník Aage Gitz –Johansen
(1897–1977) se narodil v dánském
Odense a vystudoval v ateliéru
grafiky na Umělecké akademii
v Kodani.
ISBN 978-80-7558-049-8

ba j k y
Hlavatá, Dana
Bajky

Brno: Cpress, 2018, 88 s., 199 Kč
Kniha přináší veselé i poučné
příběhy zvířátek ze všech koutů
světa, které nejen pobaví, ale i něco
zajímavého odkryjí malým i velkým
čtenářům.
ISBN 978-80-264-1907-5

dobrodružství
Botková, Barbora;
Schwabiková, Kateřina
Cesty dětí do staletí 3

Praha: Slovart, 2018, 80 s., váz.
249 Kč
Běla a Kuba se již potřetí vydávají na
dobrodružné výpravy do minulosti
naší země!
ISBN 978-80-7529-549-1

Colfer, Chris
Země příběhů – Za hranice
království

Praha: Fragment, 2018, 336 s., 349 Kč
Maskovaný muž uniká Zemí příběhů
a jen Alex a Conner ho můžou zastavit.
Protože byla Alex vyloučena z Rady víl,
nikdo jejímu varování nevěří. Pouze
s pomocí těch nejvěrnějších přátel
odhalí sourozenci Baileyovi tajemství
Maskovaného muže.
ISBN 978-80-253-3681-6

Francová, Sylva
Áďa spadla do kanálu

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 120 s.,
299 Kč
Víte, jak to bylo s Golemem a kde je
zahrada mrtvých? Nebo co dokážou
vyčarovat alchymisté? Holčička Áďa
se ocitla v Praze dávných dob a se
svými novými kamarády se vydává na
cestu za dobrodružstvím.
ISBN 978-80-00-05043-0

O´Harová, Mo
Moje velká tlustá zombí ryba –
Žij a nech plavat
Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
224 s., 189 Kč
Tom vezme Frenkýho do vodního
světa plného akvárií s živočichy ze
všech koutů světa. Vypořádá se
Frenký s upířím kotětem, žraloky
a hladovou chobotnicí s paranormálními schopnostmi?
ISBN 978-80-253-3682-3

Russellová, Rachel Renée
Maxovy trable: Škola vzhůru
nohama

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
240 s., váz. 259 Kč
Našeho odvážného hrdinu Maxe
Drolla jsme opustili ve chvíli, kdy po
nočním letu snad celým větracím
systémem školy South Ridge přistál
uprostřed maximasové pizzy s klobásou, a ocitl se tak v obklíčení tří
bezohledných zločinců.
ISBN 978-80-204-4476-9

Stelmaszyk, Agnieszka
Poklad královny Nefertiti

Brno: Cpress, 2018, 1. vyd., 240 s.,
269 Kč
Anička s Barťasem nemůžou uvěřit
svému štěstí. Odjíždí za svými rodiči
do Egypta. Tajemná hrobka však
nechce své tajemství vydat a děti brzy
zjistí, že budou muset záhadu vyřešit
na vlastní pěst.
ISBN 978-80-264-1908-2

Šenk, David
Poslední z Aporveru

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
128 s., 199 Kč
Smrt nevinného člověka proměnila
pohádkový Aporver v peklo. Temnoty
a jejich ďábelští přisluhovači pohlcují
vše živé a naděje na záchranu jsou
čím dál tím menší. Přidejte se k odvážným Obráncům, kteří se rozhodli
Temnotám postavit.
ISBN 978-80-253-3613-7

Šinkovský, Martin
Mlžný ostrov zbarvený do ruda

Praha: CooBoo, 2018, 72 s., 249 Kč
Římská říše by si ráda podrobila
Británii a císař Claudius si chce připravit cestu pro svou invazi. Sledujte
souboj jeho elitních mužů s keltskými
válečníky v dobrodružném příběhu
plném magie!
ISBN 978-80-7544-548-3

bibliografie
kom i k sy
Buccellato, Brian;
Manapul, Francis
Batman Detective Comics 6:
Ikarus

Praha: BB art, 2018, 176 s., brož.
499 Kč
Bruce Wayne věří Gotham City.
Ano, to město jej připravilo o rodiče
i o syna. Ale gothamští lidé jsou
dobří a město skýtá neomezené
možnosti....
ISBN 978-80-7595-012-3

Fabok, Jason;
Reis, Frank, Gary;
Lee, Jim a kol.
Sebevražedný oddíl 1 – Černá
sféra

Praha: BB art, 2018, 160 s., brož.
299 Kč
Harley Quinn. Deadshot. Killer Croc.
Enchantress. Captain Boomerang.
Katana. Jsou nebezpeční. Smrtící.
Vážně duševně narušení… a představují naši jedinou naději. Říká se jim
Sebevražedný oddíl.
ISBN 978-80-7595-005-5

Jerie, Karel
Candide 3: kniha třetí

Praha: BB art, 2018, 80 s., váz.
399 Kč
Iluze jsou pryč. Válka je denní chléb
pěkně zhusta pokmínovaný ztrátou
přátel, na který Karel Jerie pokládá
poslední obrazy inspirované Voltairovým románem. Candide s milovanou Kunigundou uniká z Evropy
zmítané revolucí.
ISBN 978-80-7595-024-6

po e z i e
Fischerová, Daniela;
Kouřil, Jakub
Ochechule s ukulele

Praha: Meander, 2018, 64 s., váz.
298 Kč
Kniha přináší dětem přes 60 humorných (většinou nonsensových)
básniček, které baví i dospělé, nechybí
ani jazykolamy a zvukomalebné hříčky.
ISBN 978-80-7558-037-5

po hád k y
Garth, Nix
Žabí polibek

z n o v i n e k k 11. 6 . 2 0 1 8 1 8 2 t i t u l ů
Veverčák Ořešák našel ve Velkém lese
před pěti lety malého opuštěného
Dráčka. Jak se v lese takový zvláštní
Dráček ocitl? A jak by se mohl dostat
domů, zpátky mezi draky?
ISBN 978-80-7558-039-9

Schaapman, Karina
Dům myšek – Slavnost

Praha: Meander, 2018, 32 s., váz.
298 Kč
Již pátý příběh Domu myšek přinese
něco opravdu nečekaného!
ISBN 978-80-7558-047-4

Šiborová, Zdeňka
Včelka Meduška – Pohádky
z včelího úlu

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 88 s.,
229 Kč
Meduška je včelka průzkumnice.
I když má práce nad hlavu, vždycky
si najde čas na zvídavé otázky malé
včelí larvičky a vypráví jí o tom,
jak to chodí v úlu a kdo má co na
starosti.
ISBN 978-80-253-3680-9

pro dě ti
Drijverová, Martina
Příšery všude kolem. Čeho se
lidé odpradávna báli

Brno: Edika, 2018, 2. vyd., 64 s.,
199 Kč
Autorka popisuje nevídané tvory,
o kterých si vyprávěli lidé, nejčastěji
však námořníci, strašidelné historky.
Barvité ilustrace přibližují domnělou
podobu bájných tvorů.
ISBN 978-80-266-1258-2

Harrisonová, Paula
Tajemní zachránci – Nebeský
jednorožec

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
120 s., 159 Kč
Stala se hrozná věc! Zlý sir Fitzroy
ukradl ze stáda malého jednorožce
jménem Jetýlek. Sofie a její kamarádka Mája ani na chvilku neváhají.
V převleku a pod rouškou noci mu
okamžitě vyrážejí na pomoc.
ISBN 978-80-253-3678-6

Heinrich, Finn-Ole;
Flygenringová, Rán
Svéhlavíny S. 1 – Moje království
nadranc

Praha: Baronet, 2018, 352 s., váz.
349 Kč
Chudinka princezna Anya je nucena
žít s novým manželem své ďábelské
nevlastní matky, stejně ďábelským
nevlastním otcem. Sužovaná politováníhodnou schopností zlomit
kletby kouzleným polibkem.
ISBN 978-80-269-0839-5

Praha: Práh, 2018, 168 s., váz.
279 Kč
Rodiče někdy člověku nadělí nepoužitelná jména, ale stejně vám pak
říkají všelijak, třeba Palice paličatá.
Ale pokud pocházíte z království
a umíte si stát za svým, můžete se
klidně přejmenovat na princeznu
Svéhlavínu.
ISBN 978-80-7252-751-9

Lindgrenová, Barbro
Tajné bratrstvo III.

Chalupa, Jiří
Agent v kapse

Praha: Meander, 2018, 116 s., váz.
V Honzíkově království běží život dál
v zajetých kolejích. Pižmovka stále
píše své tklivé básně. Ruda se stará
o Puntičku a ta se pořád někde ztrácí.
Starouš Méďa trápí své okolí Medvědím Beethovenem a Drak hraje
v plechovce rock.
ISBN 978-80-7558-048-1

Roche, Peter;
Matsumoto, Saki
Dráček / Little Dragon

Praha: Meander, 2018, 80 s., váz.
268 Kč

Praha: Česká televize – Edice ČT,
2018, 1. vyd., 144 s., 269 Kč
Pět kamarádů kromě přátelství
spojuje i kouzelná figurka agenta.
V každé kapitole čelí jedno z dětí nebezpečí, ale naštěstí se objeví agent
a nabídne různé varianty řešení.
ISBN 978-80-744-8077-5

Krolupperová, Daniela
Josífku, k noze!

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 80 s.,
199 Kč
To odpoledne měl Josífek na starost
mladší sestru Haničku, a tak se roz-

hodl, že ji vezme s sebou na fotbalové
hřiště. V zápalu hry však na všechno
zapomněl, a když byl konec, zjistil, že
sestřička zmizela.
ISBN 978-80-00-05050-8

talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-041-2

Krolupperová, Daniela;
Chupíková, Eva
Taje olivového háje

Pecháčková, Ivana
Abraham a Lot

Praha: Portál, 2018, 120 s., váz.
249 Kč
Malou vílu odnese vítr mistrál z hor
do zahrady opuštěného domu na
pobřeží Provence. Víla se o zahradu
začne starat a na nový domov si
postupně zvykne. Seznámí se i s vílou
žijící ve vesnické kavárně, takže už
není sama...
ISBN 978-80-262-1338-3

Krůta, Jan
Vyhrávat potichu

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 224 s.,
249 Kč
Parta kluků a holek z vesnice
Podolí má svoje tajné bratrstvo,
svůj tajný bunkr, zločin a trest
a fotbalové hřiště u lesa. A všechno se točí kolem Ondry, Honzy
a jejich táty, vysloužilého brankáře
a trenéra.
ISBN 978-80-00-05053-9

Lindgrenová, Astrid
Karkulín ze střechy

Praha: Albatros, 2018, 4. vyd., 200 s.,
249 Kč
V úplně obyčejné ulici ve Stockholmu bydlí úplně obyčejná
rodina Svantessonových. Obyčejný
tatínek, obyčejná maminka a tři
docela obyčejné děti. Nahoře v domečku za komínem však přece jen
někdo neobyčejný žije – Karkulín
ze střechy.
ISBN 978-80-00-05061-4

Mornštajnová, Alena
Strašidýlko Stráša

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd.,
229 Kč
Představte si malé strašidlo. A teď si
představte, že tohle malé strašidlo
se všeho bojí. Tmy, zvuků, zkrátka
všeho. A tak mu nikdo neřekne jinak
než Stráša.
ISBN 978-80-00-05048-5

Němeček, Tomáš
Marie Terezie

Praha: Mladá fronta, 2018, 136 s.,
brož. 199 Kč
Jediná vládnoucí žena na českém
trůně není spjata pouze s povinnou
školní docházkou. Možná víte, že
za vlády Marie Terezie se povinně
zavedla příjmení, zakázalo se mučení
při výsleších a proběhlo první sčítání
lidí a majetku.
ISBN 978-80-204-4789-0

Pecháčková, Ivana
Kain a Ábel

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz.
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-040-5

Pecháčková, Ivana
Babylónská věž

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz.
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
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Praha: Meander, 2018, 24 s., váz.
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-042-9

Pecháčková, Ivana
Abraham a Izák

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz.
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-043-6

Pecháčková, Ivana
Izák a Rebeka

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz.
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-044-3

Pecháčková, Ivana
Ezau a Jákob

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz.
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-045-0

Pecháčková, Ivana
Josef a jeho bratři

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz.
Biblické příběhy převyprávěné
Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší
generace – a z každého jednotlivého
biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo.
ISBN 978-80-7558-046-7

Reschová, Stanislava
Dědictví barona von Popundekla

Stančík, Petr
Jezevec Chrujda prochází
divočinou

Praha: Meander, 2018, 24 s., váz.
V dalším příběhu jezevce Chrujdy
se dostává do osidel zákeřného
svůdce lasička Anička. Unese ji
Chrujdův věčný protivník tchoř
Smradolf. Naštěstí je poblíž sůvička
Stáňa, která Chrujdovi opět vydatně pomáhá.
ISBN 978-80-7558-038-2

Sunková, Lucie
Kdo hledá, najde

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2018,
112 s., váz. 268 Kč
Jednoho zimního rána se Červený medvídek rozhodne, že
nechce navždy zůstat odloženým
plyšákem na půdě plné harampádí.
Opustí pohodlnou, ale nudnou
jistotu a vydá se na dobrodružnou
cestu.
ISBN 978-80-88268-01-7

Townsendová, Jessica
Nikdyuš

Praha: Albatros, 2018, 480 s., 299 Kč
1. díl světově úspěšné série z kouzelnického světa.
ISBN 978-80-00-05058-4

pro d ívk y
Favilli, Elena
Příběhy na dobrou noc pro malé
rebelky

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 224 s.,
369 Kč
Sto krátkých příběhů vypráví
životní osudy stovky mimořádných
žen z minulosti i současnosti.
Umělkyně, sportovkyně, vědkyně,
političky a další velké osobnosti,
které se nesmazatelně zapsaly do
historie.
ISBN 978-80-00-05046-1

Peroutková, Ivana
Juditin pokoj

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 224 s.,
249 Kč
Jeden obyčejný den v životě Judity,
ale i ten může změnit vše. Jeden
horký den v malém městečku
za Prahou. Den, ve kterém se
protnou všechny ostatní dny,
chvíle a pocity. Judita se ráda toulá
a hledá… Co to vlastně ta Judita
hledá?
ISBN 978-80-7544-547-6

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 104 s.,
249 Kč
Anna se přestěhovala do malého
města. Když tak jednou bloumá
uličkami, objeví krámek s podivným mužíčkem. Anna zjistí, že
je šlechtického původu a že jeho
strýc, badatel a zámožný muž,
mu zanechal závěť s tajemným
odkazem.
ISBN 978-80-00-05044-7

Veterinární akademie – Škola
začíná

Rowlingová, J.K.
Předobrý život

Wilsonová, Jacqueline
Nečekané prázdniny

Praha: Albatros, 2018, 2. vyd., 80 s.,
249 Kč
Knižní vydání projevu J. K. Rowlingové k absolventům Harvardovy
univerzity. Její slova, jež vyjdou
v češtině poprvé, slouží jako útěcha
a volání do zbraně zároveň – a to
pro čtenáře všeho věku, kteří stojí na
životní křižovatce.
ISBN 978-80-00-05049-2

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
128 s., 179 Kč
Tyhle holky mají jasno. Milují zvířata
a chtějí být zvěrolékařkami! Proto
nastoupily do prvního ročníku veterinární školy. Učí se stříhat ovce, léčit
nemocná zvířata a ve volném čase
jezdí na koních.
ISBN 978-80-253-3683-0

Praha: BB art, 2018, 344 s., váz.
269 Kč
Oblíbená autorka bestsellerů pro
děti a mládež umísťuje svůj román
do tohoto období dějin poprvé.
Nádherný příběh o přátelství,
ztrátě a odvaze je určen především
dívkám ve věku zhruba od deseti do
třinácti let.
ISBN 978-80-7595-023-9

bibliografie
pro m l ád e ž
Belan, Július
Dej gól, Carlosi!

Praha: Brio, 2018, 272 s., brož.
Jmenuji se Carlos Alvaréz a je mi
jedenáct let. Pocházím z uruguayské
vesničky u oceánu. Pro mě a moje
kámoše znamená fotbal všechno.
A právě teď žiju svůj velký fotbalový
sen ve fotbalové akademii Modrých
gepardů.
ISBN 978-80-7529-515-6

Cooperová, Rose
Tajnosti ze spacáku. Blogtastický
román!
Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
208 s., váz. 259 Kč
Sophia Beckerová, jinak (ne)známá
jako Blogtastická blogerka, má
prázdniny! Ovšem protože celé čtyři
týdny (!) bude muset trávit ve srubu,
který nemá ani ty nejzákladnější vymoženosti...
ISBN 978-80-204-2910-0

Russellová, Rachel Renée
Deník mimoňky. Příběhy nebe
tyčný milostný bryndy

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
264 s., váz. 279 Kč
Nikki Maxwellová a její parta už stříhají metr zbývajících dnů do konce
školního roku, nejdřív ovšem Nikki
čeká dost zásadní, ale taky pekelně
těžké rozhodnutí: jak naložit s letními
prázdninami.
210x149_HN_komkis.ai
ISBN
978-80-204-4758-6 1 30.5.2018

Šinkovský, Martin
Slohovník aneb Paříž má šarm

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 64 s.,
299 Kč
Vydejte se s námi do Paříže, prozkoumejte její nejznámější památky a zjistěte, v čem spočívá její neopakovatelné kouzlo!
ISBN 978-80-00-05047-8

př í bě hy
Paulová, Lucie
Elvíra, strašidlo z kontejneru 2

Praha: Brána, 2018, 248 s., váz.
299 Kč
Elvíra se vrací v novém příběhu nabitém dobrodružstvím, tajemnem
a neočekávanými situacemi. Spolu
se svým přítelem Brunem zachrání
fretku Polárku a její kontejner
bude domovem fretčí rodinky.
ISBN 978-80-7584-055-4

Šinkovský, Martin
Chodil obr po zemi

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 88 s.,
229 Kč
V jednom sousedství žil byl pan
Gabriel. Ten každý den chodil do
místního parku, kde krmil holuby.
A k drobkům starého pečiva přidával
i historky ze svého života. Ty byly tak
neuvěřitelné, že je lidé z jeho okolí
nebrali vážně.
ISBN 978-80-00-05045-4

Štarková, Petra

16:15:45
Můj brácha Tornádo

z n o v i n e k k 11. 6 . 2 0 1 8 1 8 2 t i t u l ů
Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 72 s.,
239 Kč
Říkají mi Julie a je mi devět let.
Chtěla bych vám vyprávět příběh
o sobě, o svých rodičích, kamarádkách, ale hlavně o bráchovi.
Jmenuje se Jonáš a chodí se mnou
do třídy, i když je starší. Má totiž
ADHD.
ISBN 978-80-00-05051-5

Winter, Morgan
Důl plný mobů. Trosečníci –
neoficiální příběhy ze světa
Minecraftu 2

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
112 s., 169 Kč
Simon, Michael a Lily jsou stále
uvězněni v minecraftovém světě,
ale s novými přáteli a lepšími
znalostmi svého úhlavního
nepřítele – Pána Chaosu, se
dostávají čím dál tím blíže vysněné
cestě domů.
ISBN 978-80-251-4912-6

sci-fi, fantasy
Blade, Adam
Sting, muž škorpion – Beast
Quest (18)

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 120 s.,
169 Kč
Horský obr Arkta je v nebezpečí!
Temný čaroděj Malvel ho pohřbil
zaživa v kamenné hrobce v podzemí
svého hradu. Najdou ho Tom a jeho
přátelé včas?
ISBN 978-80-00-05052-2

18

Rowlingová, J.K.
Harry Potter: Cesta dějinami čar
a kouzel
Praha: Albatros, 2018, 144 s., brož.
399 Kč
Úchvatný průvodce bradavickými
školními osnovami i dějinami kouzel. Připomeňte si dvacáté výročí
vydání prvního dílu Harryho Pottera
a prohlédněte si neobyčejnou sbírku
magických artefaktů.
ISBN 978-80-00-04916-8

Tobin, Paul; Tong, Andie
Plants vs. Zombies – Nový
domov

Praha: Computer Press, 2018,
1. vyd., 88 s., 199 Kč
Rostliny se stěhují, to ale nezastaví
Zombosse a jeho špinavé triky!
Skupinka mladých rostlinek se
rozhodla přestěhovat z garáže
cvoka Dava do jeho obrovského
rodinného sídla.
ISBN 978-80-251-4913-3

Strickland, AdriAnne;
Miller, Michael
Lov stínu

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 368 s.,
329 Kč
Nev nastoupil jako řadový člen na
palubu vesmírné lodi, které velí Qole,
nejmladší kapitánka všech dob. Její
posádku tvoří sebranka sirotků,
uprchlíků a ani Nev není úplně obyčejný člen posádky. Ve skutečnosti
pochází z královské rodiny.
ISBN 978-80-7544-549-0

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Thomson, Jamie
Temný pán 4 – Zlověstný ředitel
Praha: Argo, 2018, 208 s., flexovazba, 248 Kč
Čtvrtý díl popisuje sám Temný pán:
Jsem nejmocnější z mocných a ty,
ubohý čtenáři, mě smíš oslovovat
Pane. Ale hromy a blesky: Můj
odvěký úhlavní nepřítel uchvátil
Železnou věž zoufalství a zmocnil se
Esence zla.
ISBN 978-80-257-2425-5

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.

14. 6. 19.00 hod.

Beseda s autorem komiksu Divočina
. Crwecon, Club Cross,
Plynární 1096/23, Holešovice, Praha
Shakespearovský večer s Kateřinou
a Martinem Hilskými,
Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Prah
a

Kniha
měsíce
června
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9. 6. 10.00 hod.
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SARAH PERRYOVÁ: Nestvůra z Essexu
Přeložila Michaela Konárková, ISBN 978-80-257-2502-3, 398 Kč
Londýn 1893. Když mladá Cora Seaborneová ovdoví, je to pro ni
spíš úleva než rána. Nešťastné manželství i život ve městě ji ubíjely
(někdy až příliš doslovně), a tak pro ni pobyt na venkově v Essexu,
uprostřed přírody, o niž se odjakživa zajímala, představují novou
naději na světlejší zítřky. A opravdu, pobřežní vesnici Aldwinter si
hned zamiluje a v místním pastorovi Williamu Ransomovi a jeho
rodině najde přátele. Idylku však naruší zvěsti o návratu legendární
nestvůry, obřího hada, jenž přichází z moře a požírá vesničany.
Zatímco Cora doufá, že nalezne nový živočišný druh a vyslouží si
cedulku v Přírodovědném muzeu, pastor Ransome vidí v těchto
zvěstech bludařství a odklon on pravé víry, proti nimž je třeba
bojovat.
Nestvůra z Essexu je román o svobodě, poznání, přátelství a lásce,
o ideálech a vysokých cílech i o protikladech, které se přitahují.

Sarah Perryová
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William Ransome kráčel bez
kabátu po návsi, když tu uviděl, že se k němu blíží Cora. Už
z dálky okamžitě poznal, že je
to ona: měla chlapecký krok,
v jednom kuse se zastavovala
a zkoumala něco v trávě nebo
si něco strčila do kapsy. Nízké
slunce jí osvětlovalo rozpuštěné dlouhé vlasy. Když ho uviděla, usmála se a zamávala mu
na pozdrav.
„Dobré odpoledne, paní Seabornová,“ pozdravil ji.
„Dobré odpoledne, reverende,“ odvětila Cora. Odmlčeli se
a usmáli se na sebe, pozdravy
nebrali vážně, jako by od jejich
prvního setkání už uplynuly
dlouhé roky a takovéto zdvořilosti působily nepatřičně.
„Odkud jdete?“ zeptal se, neboť viděl, že musela ujít pěkný

Knihy nak

lství A RG O
ladate

kus cesty: kabát měla rozepnutý, košili u krku mokrou a posetou kousky mechu a v ruce držela stvol kerblíku.
„Ani nevím. Už dva týdny
jsem obyvatelkou Aldwinteru,
ale pořád je pro mě záhadou!
Šla jsem na západ, to vím jistě. Koupila jsem si tam mléko, nejlepší, jaké jsem kdy pila;
vkročila jsem na pozemek nějakého honosného domu a vyplašila bažanty. Spálila jsem si
nos – podívejte! – a zakopla
jsem o nějaký plůtek a rozbila
si koleno.“
„To byl nejspíš Conyngford
Hall.“ K jejím zraněním se nevyjádřil. „Byl to dům s věžičkami a smutným pávem
v kleci? Máte štěstí, že vás
nezastřelili v domnění, že jde
o pytláka.“

o
e mim
můžet

jiné na
jít na

„Takže nějaký zlý statkář?
Měla jsem toho páva pustit na
svobodu.“ Tiše si ho prohlížela.
Faráře nepřipomínal ani zdaleka: košile vytažená z kalhot
a na manžetách odrbaná, za
nehty měl hlínu. Hladkou nedělní tvář vystřídalo krátké strniště a na místech, kde mu po
ovčím paznehtu zbyla zakroucená jizva, mu vousy nerostly vůbec.
„Nejhorší ze všech! Zkuste
si na jeho panství chytit zajíce
a do snídaně už budete mít
doma předvolání.“
Brzy zjistili, že mají stejné
tempo, a dokonce i stejný krok.
Napadlo ho, že mají nejspíš stejně dlouhé nohy, stejnou výšku a snad i rozpětí paží. V líném větru poletovaly třešňové květy.

w w w. k

osmas
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LARRY TREMBLAY
Citrusový sad

RICHARD ADAMS
Daleká cesta za domovem

Přeložila Katarína Horňáčková,
228 Kč

Přeložila Jitka Minaříková, 398 Kč

Když Ahmed pláče, pláče i Azíz. Když
se Azíz směje, směje se i Ahmed.
Jsou to chlapci, bratři, dvojčata,
a oba by mohli poklidně žít ve stínu
citrusovníků, kdyby jednoho dne
z nebe nepřilétla bomba a kdyby jejich prarodiče nezemřeli
v domě, srovnaném se zemí. Do citrusového sadu přicházejí
muži a žádají pomstu za prolitou krev. Ahmed, pokud to
ovšem není Azíz, je vybrán, aby ve jménu spravedlnosti
přinesl tu největší oběť.

DE N

ALOIS DUBEC,
TOMÁŠ MENSCHIK
Divoký kluk Alois Dubec:
Z Vlachovy Lhoty do RAF
a zpět
248 Kč
Alois Dubec byl téměř všude. Narodil
se ve Vlachově Lhotě, zapadlé valašské
vsi, odmala miloval armádu a za války
poznal život dělníka na stavbě Hitlerových dálnic. Byl vojákem,
italským partyzánem, švýcarským zajatcem a kadetem RAF
v Británii. Ani po válce nenalezl klid. Unikal komunistickým
represím, rubal kámen v lomu a uhlí v dolech. Nakonec
emigroval do Švýcarska. V jeho životě ožívá v historie
dvacátého století.

SOFIJA KORDIĆ
Hypofýza v exilu
Přeložil Jakub Novosad, 248 Kč
Román Hypofýza v exilu je zajímavý
jak obsahem, tak formou. Ve vyprávění
hlavní hrdinky Mii se prolínají tři
vzájemně provázaná témata – šokující
prožitek války v Jugoslávii, uprchlická
zkušenost a komplikované snahy
o početí dítěte. Českému čtenáři nabízí Soﬁja Kordić důvěrně
známé prostředí Prahy 90. let s jeho klubovou scénou,
nadšením z dříve nedostupných kulturních zážitků, ale
i projevy nesnášenlivosti a xenofobie.

Světoznámý hrdinský epos má
netradiční hrdiny: čtyřnohé, ušaté
chlupáče, jejichž dobrodružství by jim
mohly závidět i postavy z Tolkienových
knih. Na území obývaném
sandlefordskou králičí kolonií má
vyrůst lidské sídliště. Pětík obdařený
jasnovidnými schopnostmi blížící se katastrofu předpovídá
a naléhá, aby se králíci vydali hledat nový domov. Někteří
samci mu uvěří: A tak začíná jejich dlouhá pouť do zaslíbené
země plná nebezpečí, překážek a bojů.

JIŘÍ KAMEN
Elvis ze Záluží
Ilustroval Jan Macúch, 269 Kč
Soubor čtyřiadvaceti kratších próz,
v nichž se autor zaměřuje na zlomové
situace jedince i společnosti, často
v jejich paralelním prolínání a zrcadlení,
na milostná procitnutí a selhání, na
popisy mechaniky lidských vztahů
v kulisách příchodů a odchodů různých společenských
uspořádání. Jsou zde přítomné i typické doprovodné jevy doby,
v nichž se jednotlivé povídky odehrávají: různé podoby vyhnání
či „odsunů“, proměny nálad, zrody a zániky idolů i fetišů.

HENRY-LOUIS
DE LA GRANGE
Gustav Mahler
Přeložila Danuše Navrátilová,
448 Kč
Francouzský muzikolog Henry-Louis de
La Grange (1924–2017) dosáhl velkého
úspěchu již 70. letech minulého století,
kdy publikoval první díl své monograﬁe
o Gustavu Mahlerovi, která vyšla nejdříve anglicky, posléze
revidovaná i francouzsky. Další díly ve Francii vyšly na počátku
80. let a potvrdily mimořádný význam této publikace pro
mahlerovská studia. Dalo by se říci, že Mahler se autorovi stal
celoživotním tématem.

ANNE CH. ØSTBYOVÁ
Kousky štěstí

SUZAN CARREIRO
Pes, který jedl lanýže

Přeložila Viola Somogyi, 298 Kč

Přeložila Alena Heroutová, 398 Kč

Čtyři dlouholeté přítelkyně dostanou
jednoho dne dopis obsahující jedinou
otázku. Jejich bývalá spolužačka,
nekonvenční a živá Kat, v mládí
vyrazila do širého světa. Nyní ovdověla
a stala se majitelkou kakaové plantáže
na ostrově Fidži. Vyzývá kamarádky,
aby opustily všechny své problémy i chladné Norsko a přijely
za ní a společně zestárly v jejím domě. Přítelkyně, kterým je
všem hodně přes šedesát, ji vezmou za slovo a dorazí. Bude
skutečnost stejně krásná jako jejich představy?

Víte, co jsou „nahaté“ ravioly, jak se
dělá „svaté víno“ a jak chutná scottadito
neboli „spálený prst“? Proč je lepší
kupovat králíka i s hlavou a co to
znamená, když mají těstoviny „duši“?
Kde je hlavní město cibule a jaký
moučník upekly ženy z Assisi umírajícímu svatému Františkovi?
Americká autorka Suzanne Carreiro toho o kulinářských
tajemstvích italské Umbrie ví ještě mnohem víc. Její kniha je
nejen kuchařkou, ale i cestopisem plným chutí a vůní.
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VINCE A ZEP
Esmera
Přeložil Ondřej Hrách, 298 Kč
Pozdní šedesátá léta a strohá
církevní škola. To je prostředí, ve
kterém dospívá Esmera Santeneová
a v němž se musí vypořádat se svými
prvními fyzickými touhami. Nejen
pocity, ale i první zkušenosti s muži
sdílí s kamarádkou Rachel. První zážitky jsou v očích dívek
většinou neuspokojivé, ale když konečně Esmera dosáhne
„svého“, zjistí o svém těle jednu fascinující věc – síla orgasmu
jí doslova a do písmene dokáže měnit život!

ERIK KRIEK
A H. P. LOVECRAFT
Z neznámého světa
a další povídky
Přeložila Veronika Havlíková,
298 Kč
Z neznámého světa a další povídky
holandského kreslíře Erika Krieka je
komiks s jedním z nejdokonalejších
vizuálních provedení, jakých se zatím král hororu H. P.
Lovecraft dočkal. Původní chuť, ba nebojme se v tomto
případě říci i pachuť, zůstává dokonale zachována, i když se
autorovi daří vyhýbat se přílišné doslovnosti. V jeho černobílé
kresbě zůstává čirá esence strachu nezměněna a stejně
intenzivní. Adaptaci Erika Krieka docení všichni milovníci
žánru hororu, ale i milovníci komiksů. Pro české vydání autor
osobně připravuje novou variantu obálky.

JOCELYN SAUCIEROVÁ
Pršeli ptáci
Přeložila Danuše Navrátilová,
248 Kč
Mladá fotografka se při pátrání po
jistém Boychuckovi, jenž přežil Velký
požár v Mathesonu, vydá do hloubky
kanadského lesa. Najde jezero a u něj
sruby, v nichž žijí starci Tom a Charlie,
Boychuck ale podle jejich tvrzení před pár dny zemřel.
Vlastníma rukama mu přece vykopali hrob…
Tak začíná podivuhodný román o svobodě, jíž jsou
lidé nehledě na věk ochotni obětovat pohodlí i bezpečí,
o přátelství.

JOE BENITEZ
Lady Mechanika 2 –
Tabule osudů
Přeložil Richard Klíčník, 598 Kč
Lady Mechanika řeší nový případ,
který ji zavede až do srdce černého
kontinentu, do Afriky. Právě tam se
vypravila vědecká expedice hledat
ztracené město sumerského boha
Enkiho, ve kterém se má podle bájí
nalézat Tabule osudu. Artefakt, který jeho držiteli přinese
vládu nad světem, zbraň hromadného ničení, která nesmí za
žádných okolností padnout do nepovolaných rukou. A právě to
se v dobrodružství, které je ještě daleko zábavnější než první
příběh, stane.

FRED VARGAS
Neptunův trojzubec
Přeložila Kateřina Vinšová, 398 Kč
Adamsbergův tým odjíždí na stáž
do Kanady, kde se má od kolegů
z Kanadské jízdní policie učit
zpracovávat genetická data, věc na
začátku tisíciletí ještě zcela novou.
Spolu s policisty se však k řece
Otawě zřejmě dostal i přízrak, který
Adamsberga pronásleduje od mládí... Po vraždě mladé dívky
se hlavním podezřelým stává sám Adamsberg, temnou roli
sehrál v případu alkohol a komisařovo opilecké okno.

RALF GEBEL
„Domů do říše“.

Konrád Henlein a říšská župa
Sudety (1938–1945)
Přeložil Jan Dobeš, 398 Kč

Kniha Domů do říše zkoumá vývoj
na územích, která byla na podzim
1938 odtržena od Československa
a posléze se z nich stala Říšská
župa Sudety. Popisuje průběh začleňování území souhrnně
(avšak geograﬁcky nepřesně) nazývaného Sudety do tzv.
Velkoněmecké říše. Autor v ní ukazuje, že připojení tzv. Sudet
k Německu nebylo hladkým procesem, ale že od počátku se
v něm nadšení z „osvobození“ a naděje s ním spojované mísily
se zklamáním.

JAMES KIRCHICK
Konec Evropy

MATT RIDLEY
Evoluce všeho

Přeložil Jan Kalandra, 398 Kč

Přeložil Petr Holčák, 399 Kč

Znepokojivá analýza nejnovějšího
vývoje v politické mapě Evropy.
James Kirchick nemilosrdně přesně
popisuje, jak se Evropa odvrací od
liberálních hodnot a čím dál větší
vliv a ohlas získávají populistické,
xenofobní, nacionalistické, neliberální
hlasy – podobný trend je ostatně patrný i v USA, vynesl
do Bílého domu Donalda Trumpa. Autor se věnuje brexitu,
antisemitismu ve Francii a Maďarsku, rozpínavosti Ruska
a dalším problémům.

Svou nejnovější knihou Evoluce všeho
podnikl přední britský popularizátor
vědy Matt Ridley frontální útok na
všeobecně rozšířenou představu, že
svět je celý naplánovaný a že všechno
musí být řízeno shora. Svět, jak
podrobně dokládá Ridley, je naopak
prostoupen nikým neplánovanou a neřízenou evolucí, která je
zdrojem a motorem všeho důležitého nejen v přírodě, ale i ve
společnosti.

Dotisky
úspěšných
titulů

Argo
TOP 10
KVĚTEN

KNIHY, KTERÉ ZÍSKALY OCENĚNÍ MAGNESIA LITERA 2018
NEJLEPŠÍ
PŘEKLAD

MÁIRTÍ Ó CADHAIN
Hřbitovní hlína

JOSEF PÁNEK
Láska v době globálních klimatických změn

Přeložil Markus Radvan, ISBN 978-80-257-2267-1, 398 Kč

ISBN 978-80-257-1922-0, 248 Kč

1. Miloš Urban

6. Reinhard Kleist

2. Ben Aaronovitch

7. Hiromi Kawakamiová

3. Goerge R. R. Martin

8. Peter Mayle

4. Dan Brown

9. Macrae Graeme Burnet

HASTRMAN

NICK CAVE – MERCY ON ME

STROM VISELCŮ

VETEŠNICTVÍ PANA NAKANA

BOUŘE MEČŮ

HOTEL PASTIS

POČÁTEK

ZMIZENÍ ADÉLE BEDEAUOVÉ

5. Neil Gaiman

10. George R. R. Martin

SEVERSKÁ MYTOLOGIE

Doporučujeme

NEJLEPŠÍ
PRÓZA

SNOVÉ PÍSNĚ

DAVID WALLIAMS: Nejhorší děti na světě 2
ISBN 978-80-257-2494-1, 298 Kč

Četli jste Nejhorší děti na světě? A myslíte si, že horší děti
než hrdinové téhle vypečené knížky (samozřejmě kromě vás)
neexistují? Pchá! Šeredně se mýlíte! Připravte se, že kluci
a holky v „dvojce“ jsou daleko příšernější! A tentokrát se
můžete těšit i na traﬁkanta Rádže. Sbírku deseti strašliváckých
historek napsal světoznámý britský šprýmař David Walliams
a ilustrace opět nakreslil báječný Tony Ross.
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Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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Adrian McKinty
SLYŠÍM SIRÉNY V ULICÍCH
Druhý román ze série o inspektoru Seanu Duﬀym je plný napětí a nečekaných
zvratů. Oceňovaný irský autor ho zasadil do Severního Irska roku 1981. Řešení
případu inspektora zavede do vysokých
pater nadnárodního kapitálu, ke krásné
mladé vdově v zapadlém koutě nehostinného severoirského venkova i ke špatně odvedené policejní práci v minulosti.
Zastání nenachází ani u všemocné FBI.
Ve hře jsou totiž ještě jiné, „vyšší“ zájmy.
Chandlerovský sarkasmus hlavního hrdiny, napětí a atraktivní příběh uhranuly čtenáře z Evropy, USA i Austrálie. Váz., 336 s., 298 Kč

Hillary Jordanová
BAHNITÁ POLE
Román z amerického Jihu nás přivádí
do roku 1946 na farmu bělošské rodiny
McAllanových, kam se vrací pilot bombardéru Jamie, volnomyšlenkář a umělec,
jehož krutá válečná zkušenost připravila o veškeré iluze a sny. Domů se vrací
i řády ověnčený válečný hrdina Ronsel
Jackson, syn černých sběračů bavlny.
Oba traumatizovaní muži se spřátelí,
když se po nocích nad lahví whisky vypořádávají se svými zážitky z války, čímž
se nevědomky postaví proti předsudkům
fanaticky rasistického okolí. Román může zařadit po bok děl velikánů
americké jižanské literatury, jako např. Williama Faulknera.
Váz., 288 s., 298 Kč

Martha Hall Kelly
DÍVKY BEZE JMÉNA
Mladá Polka Kasia, americká herečka Caroline a německá lékařka Herta – osudy
těchto tří žen mají společný jmenovatel –
Ravensbrück. V ženském koncentračním
táboře byla Kasia jednou z těch, které se
staly pokusnými králíky nacistických doktorů. Po několika letech se podaří dostat
přeživší ženy do Spojených států amerických, kde se jim dostane patřičné zdravotnické péče. V connecticutské zahradě
plné šeříků však ženy naleznou mnohem
více. Román inspirovaný skutečnými osudy nejprve zachvátil Spojené státy, kde se prodalo již přes milion výtisků. Následně vyšel již ve 27 jazycích. Váz., 528 s., 398 Kč

Vladimír Socha
POSLEDNÍ DEN
DRUHOHOR
Úžasný příběh výzkumu katastrofy
na konci křídy ještě nikdy nebyl u nás takto podrobně převyprávěn. Nechybí ani
nejnovější poznatky o vymírání tehdejších
živočichů, přehled astronomických programů pro bezpečnostní sledování oblohy a plány na možné odvrácení podobné
kosmické katastrofy, která by v budoucnu
mohla ohrozit i samotné lidstvo.
Váz., 368 s., 348 Kč

VYŠEHRAD

Doctor Who logo © 2009 and TM BBC.
Licensed by BBC WW Ltd.

V KOMIKSOVÉ
KOMIKSOVÉ PODOBE

á
nov
v
r
e
Č
inka
nov

NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ

S DESÁTÝM A DVANÁCTÝM DOKTOREM
K dostání na www.obchod.crew.cz a u dobrých knihkupců.

www.ivysehrad.cz

NOVINKY
NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS
JAN VAN HELSING
STEFAN ERDMANN
WHISTLEBLOWER
Chcete žít ve lži a iluzi?
Autoři Jan van Helsing a Stefan Erdmann interviewovali v této knize šestnáct whistleblowerů,
kteří odhalují vrcholně zajímavé skutečnosti a
souvislosti mimo jiné u následujících témat:
Co se skutečně děje v německých zařízeních pro
azylanty? Je Německo suverénní? Je Spolková
republika Německo stát, nebo ﬁrma? Co je geomantické vedení války? Co provádí tajné oddělení švýcarské armády číslo 322? V lékařství
jsou potlačovány nejen alternativní terapie, ale
dokonce i některé terapie klasické medicíny! Jak
šetří velké koncerny a sociální organizace daně
vytvářením nadací? Války ve Rwandě a Kongu
byly vyprovokovány kvůli surovinovým zdrojům! Jak získávají tajné služby údaje od mobilních operátorů? Syn vlivného ilumináta odhaluje pozadí první i druhé světové války. Vysoce
postavený zednář skotského ritu mluví o UFO a
cestování v čase.
Žijeme v době nové reality –
i když to mnohým nebude po chuti.

KERSTIN SIMONÉ
THOVT
ODHALENÍ 1
Jak můžeme komunikovat s naším tělem i s naší
duší a dosáhnout uzdravení na všech úrovních
hmotného bytí? Co se v současné době odehrává
v naší Galaxii a jaké následky mají tyto události
na lidstvo? Do jaké míry se tyto děje podílejí na
klimatických změnách na Zemi? Odkud pochází
mocný, vesmírný paprsek lásky a jak se nyní
můžeme stát součástí fáze nového nasměrování?
Otevřete své srdce, ponořte se do Thovtových
sfér – dostane se vám zcela nové duchovní orientace. Staňte se vědomou součástí propojení
se s kosmickým paprskem lásky. Díky němu
se na vás přenese nejvyšší možná energetická
frekvence přímo z Prvotního zdroje.
Tato a mnohá jiná zajímavá témata vás uvedou
hlouběji do oblastí vašeho ryzího Já i nového
naprogramování ducha. Thovt vám s nesmírnou
láskou podává pomocnou ruku.
Přijměte jeho pozvání a nechejte se vést k
branám poznání a hluboké moudrosti.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

knižní tipy

audioknihy

POČÁTEK
přicházíme a kam směřujeme. Pečlivě naplánovaný večer s pomocí nejmodernějších
technologií se však změní v chaos a hrozí, že přelomový objev bude zničen a ztracen.
Langdon se snaží objev zachránit, a v tom je mu nápomocná Ambra Vidalová, atraktivní
ředitelka Guggenheimova muzea v Bilbau, která se podílela na organizaci slavnostního večera. Navzdory nebezpečí se společně vydávají do Barcelony nalézt záhadné
heslo, s jehož pomocí doufají, že rozluští Kirschovo tajemství – tajemství Počátku. Na
Frankfurtském knižním veletrhu Dan Brown uvedl, že podle jeho názoru tradiční náboženství nepřežije technologický pokrok, ale věří, že vědecký vývoj by lidi mohl spojit
v nějakém kolektivním povědomí, které prázdné místo zaplní. Dvaadvacetihodinovou
audioknihu, která vyšla na dvou CD ve formátu mp3 v režii Ondřeje Jiráska, skvěle načetl herec Martin Sláma. Svým projevem podtrhl napínavou atmosféru tohoto románu.
EVA KUČEROVÁ

čte: Martin Sláma | vydavatel: Tympanum
Pro milovníky audioknih je vždy velká radost, když společně
s knihou vychází i její audio verze. O to větší radost je, když
se toto spojí jako v případě napjatě očekávaného bestselleru,
novinky Počátek, veleúspěšného amerického autora Dana
Browna, který celosvětově prodal více než dvě stě milionů výtisků svých knih přeložených do šestapadesáti jazyků světa. Jedná
se o pátý román, ve kterém je hlavní postavou harvardský profesor symbologie a náboženské ikonografie Robert Langdon. Ten přijíždí na pozvání svého někdejšího žáka,
miliardáře a uznávaného futuristy Edmonda Kirsche, do španělského Bilbaa, aby se zde
zúčastnil unikátní prezentace přelomového objevu, který podle autora „navždy změní
tvář vědy.“ Objevu, který zodpoví dvě ze základních otázek lidské existence: Odkud

NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID
knize říká: „Je to spíš román o lidské duši a vztazích, který se odehrává na pozadí války. Remarque z pozice geniálního autora i novináře ukazuje, kolik vrstev se
v člověku skrývá a jak se za daných okolností bude chovat: jak ho to změní, jak
ho doba přetaví ke své podobě.“ Audiokniha vychází v roce devadesátého výročí
prvního vydání tohoto Remarqueova románu, který se ve své době stal průlomem
k autorově světové popularitě. Není to ani tak naturalismus, s nímž Remarque bez
slitování popisuje krvavé frontové výjevy, ale spíš vnitřní zoufalství a bezmocnost
postav, co čtenáře vtahuje do otřesně realistického obrazu doby. A právě tady je
potřeba ještě znovu vyzdvihnout přínos Jaroslava Plesla a jeho mistrného uchopení
autorova textu.
ILJA KUČERA ml.

čte: Jaroslav Plesl | vydavatel: OneHotBook
Je poměrně logické, že dramaturgie velkých vydavatelů audioknih se do značné míry soustřeďuje na aktuální
a čtenářsky atraktivní tituly, jinak řečeno knihy, které patří
v dané chvíli k vyhledávaným čtenářským resp. posluchačským jistotám. Náročnější a specifičtější tituly bývají spíše
doménou menších nakladatelů. Přesto se ale, což je velmi potěšitelné, i v nabídce
těch velkých objevují překvapení, která lze označit za vpravdě nečekaná. Tak je
to třeba v případě novinky vydavatelství OneHotBook, které přichází s klasickým
románem Ericha Marii Remarquea Na západní frontě klid. A nutno přiznat, že ve
skvělém podání Jaroslava Plesla je to počin skutečně chvályhodný. Sám herec ke
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PONOŘTE SE DO
SPONGEBOBOVA KOMIKSU!
Spongebob v kalhotách je jednou
z nejoblíbenějších a nejvýraznějších
kreslených postav na světě, ale není to
jen hrdina televizního seriálu, vychází
zí
také v komiksové podobě.
© 2018 United Plankton Pictures, Inc.

K dostání na www.obchod.crew.cz a u dobrých
rých knihkupců.
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Charles:

HARMONIE

Dlouho očekávaný
překlad úspěšného titulu

přinášejícího nový pohled

na náš svět
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rinc Charles je u nás znám především z bul-

doby našich měst a architektury. Cestuje po

varního tisku kvůli nevydařenému man-

celém světě, založil řadu nadací a důrazně ob-

želství s princeznou Dianou. Málokdo však ví,

hajuje odpovědný životní styl. Ve své nejzná-

že se již desítky let usilovně věnuje tématům

mější knize Harmonie popisuje toto své dlou-

jako udržitelný rozvoj, etické podnikání, ekolo-

hodobé úsilí a zevrubně představuje životní

gické zemědělství či zachování přirozené po-

ﬁlozoﬁi, jež za jeho rozsáhlými aktivitami stojí.

WWW.FACEBOOK.COM/BPUBLISH.CZ

WWW.BPUBLISH.CZ

OBCHOD@BPUBLISH.CZ

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci
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vázaná | 264 stran | 329 Kč

vázaná | 216 stran | 299 Kč

vázaná | 288 stran | 299 Kč

vázaná | 192 stran | 299 Kč

vázaná | 232 stran | 299 Kč

vázaná | 288 stran | 299 Kč

vázaná | 304 stran | 299 Kč

flexo vazba | 232 stran | 299 Kč

vázaná | 304 stran | 349 Kč

vázaná | 56 stran | 99 Kč

leporelo | 8 stran | 249 Kč

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.

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTěnÉ KnIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 14. 5. až 20. 5. 2018

beletrie
1. Michal Viewegh Muž a žena Ikar
2. Gabriela Koukalová, Martin Moravec Jiná gabriela Koukalová Petr Koukal
3. Jo Nesbo Macbeth Práh
4. Vlastimil Vondruška Jičínské pole mrtvých MOBA
5. Dan Brown Počátek Argo
6. Anne Jacobsová Panský dům a jeho dcery 2 Knižní klub
7. Aleš Palán, Jan Šibík raději zešílet v divočině Prostor
8. Alena Mornštajnová Hana Host
9. Andy Weir Artemis Knižní klub
10. James Rollins Koruna démonů BB art

populárně-naučná
1. Tomáš Kosačík břicháč Tom Tomáš Kosačík
2. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
3. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
4. Tomáš Kosačík rychlovky a chuťovky břicháče Toma Tomáš Kosačík
5. Margit Slimáková velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
6. Erik Tabery opuštěná společnost Paseka
7. Tomáš Kosačík břicháč Tom a Lucie Tomáš Kosačík
8. Elli H. Radingerová Moudrost vlků Mladá fronta
9. Ester Geislerová, Josefína Bakošová Terapie sdílením Listen
10. Jana Dell Plotnárková, Janina Černá Cukrfree Sevruga

pro děti a mládež
1. John Green Jedna želva za druhou Yoli
2. Franchesa Cavallo, Elena Favilli Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky Albatros
3. Zuzana Neubauerová vtipy pro děti 2 CPress
4. Kolektiv vtipy pro děti CPress
5. Chris Colfer Země příběhů – Za hranice království Fragment
6. Andy Griﬃths, Terry Denton Ztřeštěný dům na stromě Petrkov
7. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 12 CooBoo
8. Emilia Dziubakova rok v lese Host
9. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
10. Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

AuDIoKnIHY

Duben 2018

1. Jo Nesbø Macbeth Práh, čte V. Neužil
2. Erik Tabery opuštěná společnost Audioteka, Bookmedia, čte více interpretů
3. Stephen Hawking Stručná historie času Audioteka, Bookmedia, čte F. Švarc
4. Dan Brown Počátek Tympanum, čte M. Sláma
5. Jaroslav Kmenta boss babiš Audioteka, Bookmedia, čte P. Kubes
6. Jan Mühlfeit, Melina Costi Pozitivní leader Management Press, čte A. Zbořil
7. František Kotleta rázová vlna Epocha, čte Borek Kapitančík
8. George R. R. Martin Divoké karty Audioteka, Bookmedia, čte M. Stalmach
9. Chris Voss nikdy nedělej kompromis Jan Melvil Publishing, čte P. Hanák
10. Miroslav Macek Saturnin se vrací XYZ, čte M. Vladyka
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HLEDÁNÍ VNITŘNÍ
POKORY

LIDÉ PLÁNUJÍ,

Bůh se
směje
Sherre Hirsch

KDYŽ SE ŽIVOT NEVYVÍJÍ
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
Newyorská rabínka velmi dojemně, přesvědčivě a s humorem na
mnoha příkladech z vlastní zkušenosti vypráví o cestě k Bohu, k pokoře
a přijetí všech stránek života. Řešením je nalezení „božské jiskry“, tj.
Božího úmyslu v sobě, a její udržování. Kniha je zajímavá i autentickým
zachycením prostředí, v němž žijí newyorští Židé, a krátkými, zábavnými
příběhy o chasidských mudrcích.
BROŽ., 152 S., 249 KČ

UKÁZKA:
Ašam
Hebrejské slovo ašam znamená jednak vinu ve smyslu obviňování druhých, jednak subjektivní pocit viny, provinilost.
Kdykoli vejdu do obchodu Safeway, pocítím záchvěv ašamu. Ve třetí třídě jsem tu ukradla karamelku a chytili mě. Teď
se tomu všichni smějeme, nicméně se mi to vybaví při každé návštěvě obchodu. Vzpomínám si, jak jsem se omlouvala
a nedokázala se podívat mámě ani vedoucímu do očí. Dodnes si neberu ochutnávky. A jestliže mi dělá takové potíže
nechat plavat jedinou karamelku, co teprve dokážou napáchat důležité věci.
Ašam s námi dokáže zůstat dlouho po původní události. Obviňování druhých i sebeobviňování pramení z téhož místa.
A záleží jen na nás, kdy s nimi skoncujeme. Tyto pocity z nás dělají rukojmí minulosti. Dokud se jich nezbavíme, brzdí nás.
Když mi bylo něco přes dvacet, přestala jsem mluvit s otcem. Vinila jsem ho, že naší rodině ubližuje. Když se
rodiče konečně rozvedli, člověk by řekl, že se mi uleví – ale neulevilo. Ze vzteku se stal hněv a otci jsem začala
dávat za vinu i další věci.
Po nějaké době mě hněv začal ochromovat. Topila jsem se v ašamu. Cítila jsem se provinile, že jsem nedokázala zachránit
matku. A zároveň jsem všechno dávala za vinu otci: svou náladu, přejídání, podezřívavost vůči mužskému pohlaví. Vztek
byl pro mě zpočátku očisťující. Ozdravný. Ale postupem času mě začal vyčerpávat. Otec už byl dávno pryč, ale já jsem
pořád trčela na místě. On začínal nový život, já jsem vězela ve starém. Ašam jsem s sebou vláčela na každém kroku. Trávit
se mnou čas nebylo nic příjemného. Ašam jsem si nosila do školy, na srazy s přáteli, dokonce i na rande.

obchod.portal.cz
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