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Denisa Ryšková

Karolínka
A JEJÍ

ZOO
Ilustrace Jan Dungel

Jaké by asi bylo mít doma zoologickou zahradu? Nebo
v zoo bydlet? Karolínka v jedné žije a může vám potvrdit,
že mimo otevírací hodiny a zraky návštěvníků, se tam dějí
podivuhodné věci. Že si zvířata sama uklízejí? Že se vydají
na výlet? Nebo dokonce něco uloupí? Skutečné příběhy ze
zoo ve veselé knížce o tom, že člověk není pánem tvorstva,
ale jen jedním z tvorů na této planetě. O cestě k pokoře
ve vztahu k živé i neživé přírodě, o radosti, skopičinách,
dovádění, smíření a životní síle lásky, oddanosti a starosti
o druhé – to vše v rozmanitém světě zvířat.
VÁZ., 96 STR., 229 KČ

obchod.portal.cz

Žádejte u svého knihkupce.

editorial

tip šéfredaktora

MILUJTE KRÁLOVNU, VĚŘTE CÍSAŘI

Foto © SAF

Vážení a milí čtenáři!
Ani ne tak v souvislosti s parlamentními
volbami, které jsou právě za námi, jsem
se zamyslel nad literární produkcí politiků a vládců současnosti i minulosti. Spíše mě k tomu podnítila četba románu
Antona Hykische o císaři Josefovi II.,
který v roce 1761, tedy skoro dvacet
let předtím, než mohl usednout na trůn
po smrti své matky Marie Terezie, vydal
spis známý pod názvem Sny nebo Snění,
v němž načrtl svou vizi státu vycházející z absolutní moci panovníka, které věřil až
do své smrti. Josef II. byl přesvědčen, že všechno dobro pro stát je uskutečnitelné
pouze na základě neomezených vladařských pravomocí. Příjmy mocných musí
být omezeny a vydržování dvora a správy drasticky zjednodušeno, aby se uvolnily
prostředky pro vzkvétající hospodářství a mocnou armádu. Marie Terezie se tak
dozvěděla, jak by chtěl její syn vládnout. Josef chtěl to, co ona odmítala – změny.
Proto Josefa držela na uzdě. Nevím, zda Andrej Babiš o tomto spisu ví, ale jeho kniha
se jmenuje O čem sním, když náhodou spím. Také nevím, jak si titul, v němž politik sní o tom, jak zvelebí naši zemi, vlastně vyložit. Ale to raději nechme stranou…
Před volbami vydal knihu také jeho rival z ODS Petr Fiala – Profesor na frontové
linii je rozhovorem s Miroslavem Balaštíkem. Plodným autorem je exprezident Václav Klaus, knihy publikoval i prezident současný Miloš Zeman. Ostatně máme tu
tradici už z dob T. G. Masaryka, jehož literární dílo je velice rozsáhlé. A každý ví, že
Václav Havel byl dramatik a esejista. Také memoáry politiků jsou přitažlivé, zvláště
těch nejmocnějších. Již tradicí jsou paměti amerických prezidentů, knihy napsala
i Margaret Thatcherová. Mezi nositeli Nobelovy ceny za literaturu najdeme dokonce
i jednoho slavného politika, sira Winstona Churchilla. Ačkoli bychom u britského
premiéra čekali spíše Nobelovu cenu míru, je faktem, že cenu za literaturu si v roce
1953 vysloužil za „mistrovství v historickém a biografickém líčení i za jiskřivé umění
řečnické, s nímž vystupoval jako obránce vznešených lidských hodnot“, jak se praví
v odůvodnění Švédské akademie. Nejznámější jsou Churchillovy šestidílné dějiny
druhé světové války. Pokud bychom šli hodně hluboko do historie, pak tu máme
slavného „filozofa na trůně“, římského císaře Marca Aurelia, autora Hovorů k sobě,
dodnes vydávaného literárního klenotu. A dokonce i slavný francouzský král Ludvík
XIV. napsal Paměti krále Slunce – Úvahy pro poučení dauphinovo, které vyšly před
deseti lety i česky. Vzpomínky napsali třeba také Michail Gorbačov, Lubomír Štrougal, Miloš Jakeš či Vasil Biľak. A úspěšné jsou knihy Henryho Kissingera, bývalého
amerického ministra zahraničí a nositele Nobelovy ceny míru.
MILAN ŠILHAN

Letos jsme si připomněli 300. výročí narození císařovny Marie Terezie (1717–
1780), královny uherské a české, která na trůn usedla v roce 1740, po smrti svého
otce, císaře Karla VI. „Pět hodin do svítání stačilo na přerod třiadvacetileté půvabné, trochu rozmazlené manželky a matky ve vládkyni,“ píše Anton Hykisch
v románu Milujte královnu (přeložil Václav Králíček, vydal Host), jehož hlavní
postavou je právě Marie Terezie. Román z roku 1984 vyšel krátce poté dvakrát
i v češtině a byl přeložen i do dalších jazyků. Po více než třiceti letech k němu autor,
přední slovenský prozaik a dramatik (narozen 1932), připojil volné pokračování
Věřte císaři (přeložil Miroslav Zelinský, vydal Host), jehož hlavní postavou je syn
a následník Marie Terezie Josef II. (1741–1790), od roku 1765 císařovnin spoluvládce; od roku 1780 vládl samostatně (na rozdíl od matky se ale nikdy nenechal
korunovat ani v Uhrách, ani v Praze). Rozsáhlý první román přináší barvitý obraz
habsburské monarchie, ale zavede nás i na dvůr pruského krále Fridricha II., který
na trůn nastoupil jen o několik měsíců dříve než Marie Terezie. Pruský král se stal
jejím hlavním soupeřem, připravil ji o Slezsko a vedl s ní dlouhou válku. Ani další
evropští monarchové se nemohli smířit s tím, že na vídeňský trůn usedla na základě tzv. pragmatické sankce Karla VI. žena – hned ji o něj chtěli připravit. Je pozoruhodné, že i přes značné ztráty se na něm Marie Terezie udržela čtyřicet let! Vládla, soupeřila s uherskou šlechtou, tolerovala nevěry svého milovaného a v roce
1765 předčasně zemřelého manžela Františka Štěpána Lotrinského, porodila
šestnáct dětí, vzdorovala netrpělivému spoluvládci Josefovi, který se těšil, až bude
vládnout sám a jako osvícený panovník provede
všechny reformy, v nichž mu matka bránila… Marie
Terezie se na scéně objevuje v klíčových okamžicích
své dlouhé vlády. Nechybí korunovace v Bratislavě
(tehdy Prešpurku) a v Praze, zvelebování Bratislavského a Pražského hradu a zámku v Schönbrunnu,
hostiny, slavnosti, porody, chvíle rodinné idylky
(„Moji rodinu nazývají panoptikem.“), ale ani složitá politická a diplomatická jednání, pochybnosti,
propady, zoufalství, chvíle slávy i samoty, síly i slabosti: „Vládcové nejsou nikdy sami, třebaže se zdají
osamocení. Tíží je vládnutí.“ A na konci smrt: „Jsem
mrtva. Je to jen obměna věty: Budu souzena.“
Ještě více než Marie Terezie chce v očích budoucnosti obstát její syn. Netrpělivý ve věčných
sporech s matkou při patnáctileté spoluvládě
se moci chopí po její smrti s vervou a nadšením
a hlavně spěchem, jako by cítil, že mu nebude dopřáno příliš mnoho času. A vskutku: jen deset let,
umírá ani ne padesátiletý. Reforma za reformou,
patent za patentem, navzdory všem. S dobrými
úmysly, ale často s rozporuplnými výsledky. Na
konci života mnohé reformy odvolá, hlavně ty pro
Uhry – hrdí uherští páni se jen tak nepodvolí a dělají si, co chtějí, navzdory císaři, který pod identitou
hraběte Falkenštejna často inkognito putuje svými zeměmi, aby se přesvědčil, jak
se žije obyčejným lidem a jak jsou plněny jeho reformy. Sám, pracovitý, zahořklý,
tvrdý k sobě i ostatním, dvojnásobný vdovec, bez lásky, bez ženy, bez dětí. A opět
– císař je obklopen mnoha zajímavými postavami, líčení je barvité, tu a tam čteme
ve druhém románu monology císaře, jako v prvním čteme monology Marie Terezie i jiných postav. Objeví se Voltaire, Mozart, Gluck, Haydn, da Ponte, carevna
Kateřina II., celý zástup církevních hodnostářů a šlechticů rakouských, českých,
slovenských i uherských. A především je zajímavý pohled slovenského autora:
postupné sebeuvědomování slovenského národa a slovenského jazyka, důležité postavy Adama Františka Kollára, Antona Bernoláka (kodifikátora spisovné
slovenštiny) či Jozefa Ignáce Bajzy (autora prvního slovenského románu z roku
1784) a dalších slovenských vzdělanců. Ostatně Marie Terezie často a ráda jezdila
do Bratislavy, zatímco Prahu a Čechy příliš nemilovala…
MILAN ŠILHAN
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Už nikdy v klidu neusneš,
protože pokud budeš spát
příliš tvrdě, Nakažení si tě
najdou. Už nikdy nic nebude
jako dřív…

Trailer ke knize

Kupujte na www.cosmopolis.cz

rozhovor

s Antonínem Kočím

RADOST, ÚNIK, PONOR, KRÁSA, POUČENÍ, JINÉ SFÉRY…
Euromedia Group, a. s. (EMG) je druhým největším českým nakladatelským domem. Ročně vydá kolem sedmi set titulů.
V současnosti sdružuje osm nakladatelských značek: Knižní klub (od roku 1992), Odeon (od roku 1999), Ikar (od roku
2000), Universum (od roku 2000), YOLI (od roku 2014), Esence (od roku 2016), Pragma (od roku 2016) a Pikola (od
roku 2017). Knižní klub letos slaví 25. výročí a má dvě stě tisíc členů. EMG je rovněž vlastníkem největšího knižního velkoobchodu v Česku, který zásobuje knihkupce, knihkupecké sítě, internetové obchody i hypermarkety produkcí většiny tuzemských nakladatelů. V roce 2017 koupila EMG celostátní síť 26 knihkupectví Neoluxor, do které spadá i Palác knih Luxor
v Praze na Václavském náměstí, největší knihkupectví ve střední Evropě. Firma koupila také distributora cizojazyčných knih
Folio a společnost Bookretail, která provozuje e-shop Levneucebnice.cz.
Od jara 2017 je novým ředitelem nakladatelství Euromedia Group Antonín Kočí (*1970). Vystudoval angličtinu na FF UK,
tělocvik na FTVS UK a žurnalistiku na FSV UK v Praze. V roce 1996, ještě za studií, začal pracovat v EMG, kde působil deset
let; od roku 1998 byl vedoucím projektu všeobecné encyklopedie Universum. V letech 2006–2017 byl programovým ředitelem nakladatelství Mladá fronta.
jsme například s dr. Josefem Čermákem, dalším mým velkým mentorem, připravili k vydání praktický Slovník latinských citátů, který se prodává dodnes.
Po deseti letech v EMG jste odešel do Mladé fronty. Jaké jste měl plány, co se vám
v Mladé frontě podařilo, na co jste pyšný?
V Mladé frontě jsme vytvořili skvělý tým, téměř jsme změnili profil nakladatelství a rozšířili portfolio. Za těch deset let se knižní divize MF stala významným hráčem na trhu, každý z redaktorů si našel své pole, kde bodoval, práce
v redakci v posledních letech byla, jako když hraje smyčcový kvartet – každý ví, co a jak má dělat, a nepotřebuje žádného dirigenta. Mně se povedlo
hlavně zrealizovat v MF vydávání mého miláčka Philipa Rotha, z domácích
autorů jsem moc rád spolupracoval s Arnoštem Lustigem, jehož jednu knihu jsem prodal i do Číny. Hezky se povedla spolupráce s Janem Svěrákem,
který převyprávěl film Kuky se vrací do knižní podoby tak dobře, že se pak
dotiskovala několik let. Po smrti Václava Havla jsme spolu s kolegyní Magdalénou přemluvili Ladislava Špačka, ať zavzpomíná na časy, kdy s panem
prezidentem spolupracoval. Výsledkem byla knížka, kterou česká společnost
přijala s velkou vděčností. Hlavně jsem ale pyšný na to, že se Mladá fronta stala nakladatelstvím s dobrým jménem, což je výsledkem dlouhodobé mravenčí
práce konkrétních lidí.

Pane řediteli, v nakladatelství jste začal pracovat ještě za studií, knihy asi máte
rád od mládí. Byl to důvod, proč jste u knih zakotvil i profesně a spojil s nimi
celou svoji kariéru? Nebo to byla náhoda, která vás v roce 1996 zavedla do
Euromedie?
Bezprostřední příčina, díky které jsem se ocitl v tehdejším Knižním klubu,
byla nabídka doc. Halady na nakladatelském semináři FSV UK, zda někdo ze
studentů nemá chuť pracovat v nakladatelství. Tehdy jsme si s Jiřím Kolečkem
hned padli do oka. Ale ke knížkám mě vedli rodiče, otec byl ředitel základní
školy v malé vesnici, kromě fotbalu a knížek už se stejně nedalo nic dělat…
V průběhu studií jsem při dlouhých cestách vlakem přečetl stovky dalších
knih, nejen těch, které si nashromáždili mí rodiče z tehdejšího Klubu čtenářů Odeon, taky májovek jsme měli doma kvanta. Po revoluci jsem si pak už
kupoval sám u Fišera (což bylo z filozofické fakulty hned za rohem) autory
angloamerické provenience nebo ty české, kteří před rokem 1989 moc vycházet nemohli.

Letos jste se vrátil do Euromedie už jako ředitel nakladatelství. Jak si EMG vede?
A co se tam za jedenáct let, kdy jste pracoval jinde, změnilo?
Jsem moc rád, že v Euromedia Group zůstala spousta skvělých lidí, které jsem
znal už z předchozího působení. Doplnili je další výborní profesionálové i lidsky příjemní kolegové. Jsem nadšený, jak ten obrovský stroj s názvem Euro-

Povězte nám prosím něco o vzniku značky Universum a o titulech, na které rád
vzpomínáte…
Od tehdejšího programového ředitele Euromedia Jiřího Kolečka jsem dostal důvěru řídit projekt největší novodobé české všeobecné encyklopedie, která měla
150 000 hesel v deseti svazcích. Koncem 90. let internet teprve začínal a tištěné
encyklopedie byly hlavním zdrojem vědomostí. Proto jsme se spolu s asi 350 autory všech vědních oborů pustili do adaptace původně německé encyklopedie
Bertelsmann na české poměry. Když dnes někomu vyprávím, jak práce probíhala, zní to jak z jiného století – ono to taky už je… Nicméně encyklopedie měla
velký úspěch, značka se pak začala používat i pro další publikace a v dnešní době
už je Universum synonymem pro kvalitní naučnou knížku. Z menších projektů

Antonín Kočí se Sárou Saudkovou při křtu její knihy Zpocená záda na letošním Světě knihy Praha (foto: archiv EMG)
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rozhovor s Antonínem Kočím
Příhody mého života

media funguje – každý ví, co má dělat, rozhodnutí se nedělají „na koleně“, ale
po zralé úvaze, kolektivně. Tak mi to vyhovuje. Změnil se trh, za těch pár let
přišla a odezněla vlnka e-booků, nicméně chápeme, že čtenáři se mění a my
jim chceme dál poskytovat zábavu a poučení v jakékoli podobě.

Roman Brandstaetter

Drobné prózy, úvahy, stručné glosy, vzpomínky,
originální dialogy a básně polského autora Romana
Brandstaettera představují pestrou klenotnici jeho
literárního umění.

S jakými plány jste do EMG přišel? Na jaké změny či novinky se mohou čtenáři,
ale i knihkupci těšit?
Nakladatelství rok od roku rozšiřuje produkci, mou úlohou i cílem je, abychom
byli na trhu jedničkou – přece jen, jako sportovec mám rád soutěžení, a teď
s pomocí sítě knihkupectví Neoluxor by se nám mělo dařit ještě lépe. Proto doplňujeme tým a míříme i do segmentů, kde EMG dříve silná nebyla. Zakládáme
nové značky, např. Pikola pro dětské knížky, další budou následovat. Sledujeme
trendy a snažíme se je na českém trhu prosazovat. Na druhé straně víme, že
mnoho čtenářů patří naopak k lidem konzervativním, proto nechceme dělat
revoluci tam, kde bychom zákazníky (nebo třeba naše věrné členy Knižního
klubu) zbytečně namíchli.

brož., 304 s., 329 Kč

Odpusť, Natašo!

2. DOTISK

Sergej K. Dakov

Strhující příběh mladého Sergeje Dakova odkrývá
hrůzné praktiky komunistického režimu v Rusku, ale
i sílu svědectví tamních křesťanů.
brož., 176 s., 199 Kč

Vystudoval jste angličtinu, žurnalistiku a tělocvik. To se jistě projevuje nejen
ve vašich zájmech, ale možná i ve výběru titulů, které prosazujete k vydání.
Na co se mohou těšit třeba čtenáři-muži? Milovníci sportu? A literatury
faktu?
Máme mezi redaktory a skauty výborné odborníky v mnoha ohledech, většinou
se spolehnu na jejich názor, samozřejmě tituly vybíráme i společně s obchodníky
a pracovníky marketingu, kteří vědí, co na trhu funguje a jak kterou knihu zpropagovat. Ale je pravda, že některé mužské hobby EMG dříve pokrývala jen velmi
sporadicky, což velmi rád napravím. Takže určitě do budoucna přibudou tituly
v oblasti sportu, historie apod.

Kouzelný kalendář

PODIVUHODNÉ PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA

3. VYDÁNÍ

Jostein Gaarder

V adventním příběhu se hlavní hrdina Jáchym snaží
objasnit záhadu kolem zmizení dívky Elisabet, která se
vydala na cestu časem i prostorem do Betléma, kde se
právě narodil Ježíš.
váz., 240 s., 279 Kč

objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
telefon: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/

Vím, že mezi vaše nejoblíbenější spisovatele patří Philip Roth a Bohumil Hrabal.
Co na nich máte rád? A které jejich knihy máte nejradši?
Philip Roth – Portnoyův komplex – geniálně vystihl jak zrání kluka v muže, tak
ulitu, jakou svírá takového kluka jeho zkostnatělá rodina. Bohumil Hrabal – Obsluhoval jsem anglického krále – v mládí jsem sledoval spíše opět linii vývoje
osobnosti hlavního hrdiny, nadchlo mě, jak Hrabal nádherně ukázal, že v lásce je
úplně jedno, kdo je jaké národnosti. Teď už ale vnímám i ty horší lidské vlastnosti,
které autor v knize bravurně vykreslil…

Informace z redakce

Vážení čtenáři,
časopis Knižní novinky najdete
v elektronické verzi také na webových stránkách:
www.knizni-novinky.cz | www.sckn.cz
a na Facebooku: www.facebook.com/KN.casopis

Které další autory nebo žánry či tematiku rád čtete?
Toho by bylo – kvalitní světová literatura od angloamerické (Chuck Palahniuk, Ian
McEwan, Julian Barnes, Michael Cunningham, David Mitchell) přes pár Irů, Francouzů, Holanďanů či Vlámů, dále od Haruki Murakamiho až po Číňany (tam mě
hlavně zásobuje kolega Jindra Jůzl). Samozřejmě čtu i severskou krimi nebo oddechové thrillery. Z domácích autorů mám rád Terezu Boučkovou a Marka Šindelku,
Jáchyma Topola, Radku Denemarkovou a další.

Krkavčí matka?
Veronika Hurdová

Proč je podle vás čtení důležité, co vám přináší?
Radost, únik, ponor, krásu, poučení, jiné sféry. Pro mě osobně je čtení velmi důležité, kdo ale nezažil, asi nepochopí. Někdo radši chodí na ryby, já si taky jdu
i zaběhat. Ideál kalokagathia je ale obojí…

„Takhle blbej název? To je marketingová
sebevražda,“ řekl kdysi začínající blogerce
Veronice Hurdové její kamarád marketér.
Jeho prognózy se nenaplnily. Blog Krkavčí
matka se za tři roky stal nejčtenějším
českým blogem o mateřství. Je ale
Veronika skutečně krkavčí matka? Nebo
je to další z vtípků téhle držkaté holky?
Své tři děti vede laskavě a s respektem,
zároveň si ale pozorně všímá všech
těch komických situací, které s sebou
mateřství každý den přináší. Její myšlenky
dnes inspirují a baví desetitisíce čtenářů.
V roce 2016 získala Křišťálovou lupu
v kategorii One (woman) show. Výběr
toho nejlepšího držíte právě v rukou.

Na co se těšíte nebo co byste rád vyzdvihl z podzimních novinek, které v EMG
chystáte?
Kromě knížky Pavla Kosatíka o T. G. Masarykovi a nové knihy Pavla Brycze Největší muž na světě právě vyšel také jubilejní 200. titul z odeonské Světové knihovny s názvem Osm hor. Také vydáme v pozůstalosti nalezené a nyní dokončené
dílo Marka Twaina Ztracený princ Margarín. Pro milovníky světových thrillerů
je tu Hadrový panák – velká pecka! No a pro sportovce a manažery bude určitě
hodně zajímavá kniha zakladatele firmy Nike Phila Knighta Umění vítězit, kterou
vydáváme i v podobě audioknihy.
Děkuji za rozhovor a ať se vám i Euromedii Group daří!
MILAN ŠILHAN
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Nakladatelství Dcera sestry
Vychází 11. října 2017
Cena 289 Kč

N O V I N K Y V E VA Š E M K N I H K U P E C T V Í
SAMUEL PORTEN

Vzpomínky na život, jaký byl a jaký mohl být

Mojmír Čermák
S. Porten, má před sebou kariéru houslisty,
ale jeho dětská duše prochází peklem neharmonické rodiny. Samuel se před matkou
uzavírá a utváří si vlastní svět plný fantazie.
Po otcově smrti se v jeho životě příliš nezmění, dokud do jejich domu přijde Marion,
která se stará o chod
domácnosti. Vzájemná náklonost Marion
a Samuela přeroste
v hlubší vztah. Samuel
nalézá odvahu k úniku
z matčina sevření a věří,
že Marion mu pomůže
se osamostatnit.
Cattacan, 229 Kč

IKARUS

MRAZIVÁ HLUBINA

Deon Meyer

Adrian McKinty

Před Vánocemi najde fotograf v písečných
dunách mrtvolu. Policisté zjišťují, že jde
o zakladatele služby MyAlibi, která kryje nevěrníky. Mezitím je Benny Griessel povolán
na místo hromadné vraždy. Mezi oběťmi je
také jeho bývalý kolega a čtyři roky bez alkoholu berou za své. Griessel je rozhodnut
skončit, ale jeho šéf ho
nasazuje na Richterův
případ. Sledovaná vražda se stává předmětem
mediálních spekulací,
které vytváří otazníky:
mohl být pachatelem
jeden z podváděnýchpartnerů?
MOBA, 359 Kč

První díl plánované trilogie zasadil autor do
Severního Irska roku 1981. Neklidný Belfast
se stává kulisou zločinů, které se pokouší
vyřešit detektiv Sean Duffy, vzdělaný muž,
který má své přednosti i slabosti. Směsice
dobré policejní práce a úsilí mladého
policisty vybudovat si kariéru a dostat se
dál než jen do malého
policejního okrsku, zaručují poutavý, dynamický
příběh. Pátrání Duffyho
zavede i do menších
měst, od jednoho
podezřelého k druhému
a zase zpátky, jako by se
pohyboval v kruhu.
Vyšehrad, 298 Kč

ROBOT NA KONCI TUNELU

JALOVÉ MYŠLENKY LENIVÉHO
ČLOVĚKA

Kniha pro sváteční zahálku

Jerome Klapka Jerome
S nezaměnitelným pozorovacím talentem
a humornou nadsázkou nás J. K. Jerome
provází labyrintem svých úvah. Najdeme
mezi nimi zamyšlení o prázdné kapse,
o světobolu, o marnivosti a marnivých
lidech, o úspěchu
ve světě, o lenošení,
o zamilovanosti,
o počasí, o kočkách
a psech, o ostýchavosti,
o dětech, o jídle a pití,
o zařízených pokojích,
o šatech a chování
či o paměti.
Vyšehrad, 198 Kč

ZULEJKA OTEVÍRÁ OČI

KRAKONOŠ A POHÁDKY Z HOR

Guzel Jachina

Antonín Adamec, Radek Adamec

Zpráva o podivném stavu světa a co s tím

Kuchařka pro muže, bez cenzury!

SÁM DOMA A HLADOVÝ

Debut tatarské spisovatelky ve stylu
klasických ruských románů, ve kterých se
podrobně zkoumá úděl člověka na pozadí
velkých dějinných událostí. Děj se odehrává
v Sovětském svazu v období let 1930–1946
a začíná v zimě roku 1930 v zapadlé
tatarské vesničce, ve které žije obyčejným
životem, tak jak žila její
matka, babička i prababička, třicetiletá tatarská
žena Zulejka. Její svět
tvoří její hrubiánský muž
a starost o hospodářství,
jiný život nezná, a tak
ho považuje za dobrý,
zvykla si na něj.
Prostor, 357 Kč

Autoři knihy Krakonoš a pohádky z hor
díky jejich dobré znalosti prostředí popisují
barvitě a velmi přesvědčivě tamní přírodu
a postavy místních horalů. Svým poetickým
stylem vyprávění volně navazují na odkaz
spisovatelky Marie Kubátové. Podobně jako
ona vycházejí nejen z krkonošského folklóru, ale i ze současného
života. Kniha je nádherně a bohatě ilustrovaná
akademickým malířem
Jiřím Bernardem a obsahuje kromě úvodu
šestnáct krkonošských
pohádek o pánu hor
Krakonošovi.
Colibris – GMP Group, 298 Kč

Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová

Matěj Pospíšil

Vyspělý svět se dal na cestu multikulturalismu, genderové korektnosti, rozpadu tradičních rodin a hodnot. Přestože procházíme
obdobím historicky největšího blahobytu,
neužíváme si to, naopak. Spotřeba antidepresiv je rekordní, některé země vymírají
a úbytek původního
obyvatelstva kompenzují
díky imigraci. Regulace
se neustále zvětšuje
a svobod ubývá. A jako
by společnost neměla
dost problémů, přichází
další rána: Čtvrtá průmyslová revoluce.
NF Distribuce, 299 Kč

Jednoduché a rychlé recepty na zajímavé
snídaně, svačiny, večeře a obědy „na druhý
den“. Milý spolu-samostrávníku, životní
bojovníku! Taky už máš dost věčných paštik, párků a chlebů se sejrem po večerech?
Nebaví tě odbývat se pořád bagetama
z benzínky nebo utopencema? Moc dobře
to znám... Čoveče, řeknu ti, proč si to neudělat
trochu hezký? Proč se
po celodenním díle
v potu tváře neodměnit
nějakou dobrotou? Ty si
to zasloužíš!
Došel karamel, 399 Kč

Vybírejte z více než 40 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz
Novinky 210x149.indd 1

NAKLADATELSTVÍ TRITON
Doba jedová 7
Elektrosmog: rizika elektromagnetické
záření a jak jim předcházet
mobily • počítače • wi-fi • nádory • Alzheimerova
choroba • poškození DNA

Martin Blank, PhD
Silné mikrovlnné záření vyhání vrabce z center měst.
Borovice rostoucí u radarových stanic a antén mají
méně jehlic a odumírají v mladším věku. Okřehek
na hladinách rybníků poblíž zdrojů vysokého napětí
živoří a krávy na stejně položených pastvinách vykazují poškození DNA buněk. V oblastech se silným elektromagnetickým polem hnízdí méně ptáků
a včely, netopýři, lososi a další živočichové nedokážou
pod jeho vlivem využívat přirozený navigační smysl.
A co člověk?
Studie dlouhodobě prokazují vyšší výskyt
Alzheimerovy choroby, neplodnosti, depresí, ADHD,
onemocnění srdce, nádorů mozku, prsu, slinných
žláz a dalších typů rakoviny v regionech se silným elektromagnetickým znečištěním.
Lze zabránit zdravotním dopadům elektrosmogu při zachování civilizačních vymožeností?
360 str., brož., 289 Kč
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Doba jedová 8
Infekční šílenství
vakcíny • antibiotika • autismus
schizofrenie • viry

Harriet A. Washingtonová
Že by mikroby mohly způsobovat žaludeční vředy, rakovinu
děložního hrdla nebo srdeční
onemocnění? Dlouho tomu nikdo
nevěřil, a vidíte – je to přesně
tak. Teď se zdá, že bakterie, viry,
paraziti, plísně a infekční bílkoviny
zvané priony vyvolávají i 10–20 %
duševních nemocí. Třeba schizofrenie možná souvisí s vlnami
chřipkové epidemie a nákazou
bornaviry, anorexie a Tourettův
syndrom bývají spojovány se
streptokokovou infekcí a autismus
s pustošivými toxickými látkami ve střevech dítěte. Parazitický prvok
Toxoplasma gondii se podílí na narušení pozornosti, hyperaktivitě a obsedantně-kompulzivní poruše. Nesoulad imunitního systému a mikrobů
ve střevech činí člověka náchylnějším k depresím i chronickému únavovému syndromu.
Důkazů svědčících o široké škále patogeny šířených duševních nemocí už
je spousta a všechny jsou nekompromisní. Řadu z nich nabízí tato kniha.
288 str., brož., 269 Kč

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

Slunce vyšlo

Mariel Hemingwayová
Jak jsem překonávala rodinné dědictví duševních nemocí, závislostí a sebevražd
Tři sestry a slavné příjmení Hemingwayová. Zátěž, nebo výhoda? A na bedrech
všechna rodinná stigmata: duševní nemoci, alkoholismus, sebevraždy, smrtelné
nemoci, patologické vztahy… Jaké to je patřit do rodiny Hemingwayových a na
každém kroku se setkávat s odkazem slavného dědečka?

359 Kč

Popel Londýna
Andrew Taylor
Strhující krimi v historických kulisách Londýna
Londýn, 1666. Plameny dosud největšího požáru v historii Londýna zachvátily katedrálu sv. Pavla a odkrývají tajemství, která měla zůstat skrytá. Uprostřed chaosu
nalézáme mrtvolu muže se svázanýma rukama za zády a bodnými ranami na krku.
Jak ale najít vraha, když většina obyvatel sama bojuje o přežití?

379 Kč

Zimní pevnost
Neal Bascomb

Někdo musí Hitlera zastavit, aby nezískal atomovou bombu
Píše se rok 1942 a nacisté jsou na nejlepší cestě stvořit zbraň nevídané ničivé síly.
Už potřebují jen získat dostatečné množství těžké vody, která se vyrábí v norském
Vemorku, jediné továrně svého druhu na celém světě. Spojenci vědí, že továrnu
musejí zničit. Ale jak proniknout do pevnosti, která je postavena na strmém útesu
na jednom z nejnehostinnějších míst na Zemi?

399 Kč

Takhle se zabíjí
Mirko Zilahy

Temný thriller z Říma, jak ho neznáme.
Řím, 2008. Město je ochromeno vlnou nebývale špatného deštivého počasí. V tom
okamžiku se daleko od turistického centra vyhledávané metropole začnou objevovat těla obětí sériového vraha.

349 Kč

PODZIMNÍ KNIŽNÍ NOVINKY

www.albatrosmedia.cz

bibliografie
duchovní nauk y
Jordán Dovala, Juraj
Chrám uprostřed tržiště – Spiritualita všedního dne

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 144 s., váz.
Často se setkávám s názorem, že
je nemožné žít hlubším duchovním
životem a zároveň plnit každodenní
povinnosti. Kniha nabízí jednoduché
náměty k tomu, jak žít spiritualitu
všedního dne.
ISBN 978-80-7195-976-2

Liturgický a pastorační kalendář
Arcidiecéze olomoucké
2017–2018

Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2017, 1. vyd., 190 s., kroužk., 85 Kč
Tento liturgický kalendář je určen
výhradně pro olomouckou arcidiecézi.
Vedle liturgických pokynů v něm najdeme i řadu pastoračních připomínek.
ISBN 978-80-7266-429-0

ekonomika
Špička, Jindřich
Finanční analýza organizace
z pohledu zájmových skupin

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
192 s., brož. 390 Kč
Finanční analýza není jen mechanický
výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky
a komentování trendu jejich vývoje.
Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů.
ISBN 978-80-7400-664-7

společenské
vědy; osvěta
dár kové
pu b li k ace
Naše děťátko: Holčička

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd.
Dárková publikace je vhodným
dárkem k příležitosti narození nového člena rodiny.
ISBN 978-80-7529-384-8

h isto r i e
Günter, Bischof
Rakousko v první studené válce,
1945–1955
Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
416 s., brož.
Historik G. Bischof nechává čtenáře
nahlédnout do pozoruhodného
procesu, v němž poválečné vedení
Rakouska dokázalo udržet jednotu
a nezávislost země a zároveň odolat
tlakům čtyř okupačních mocností
i soupeřících domácích sil.
ISBN 978-80-200-2706-1

Nový, Petr
Ve službách módy a stylu. Česká
bižuterie v období první republiky (1918–1938)
Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
222 s., brož.
Jablonecká bižuterie je světoznámý
pojem. V období první republiky,
kdy její obchodní podíl na globálním
trhu činil ohromující jednu polovinu,
zažila během pouhých dvou desítek
let své nejlepší i nejhorší časy.
ISBN 978-80-200-2708-5
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Opatrný, Josef
Splněný sen majora Rogerse.
Cesta Lewise a Clarka k Pacifiku
Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz.
Od počátku anglické kolonizace
Ameriky představoval jeden z jejích
charakteristických rysů neustálý posun hranice k západu.
ISBN 978-80-7557-071-0

k ale n dář e
Větvička, Václav
Kalendář Václava Větvičky 2018

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd., 60 s.,
kroužk.
Známý biolog a propagátor vědy
Václav Větvička přináší za pomoci
fotografií zámeckých parků od Jana
Rendeka stolní kalendář pro rok
2018.
ISBN 978-80-7541-098-6

k ř ížovk y;
hádan k y
500 sudoku – 6 stupňů obtížnosti (hnědá)

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd.,
320 s., brož.
Co je to sudoku? Potřebujete jen
papír, tužku a gumu – a můžete hrát!
Název pochází z japonštiny, kde
tato původně americká hra získala
obrovskou oblibu. Později se rozšířila
do celého světa.
ISBN 978-80-7541-077-1

log o pe d i e
Eichlerová, Ilona;
Havlíčková, Jana
Logopedické písničky

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
104 s., váz. 249 Kč
Procvičování správné výslovnosti pomocí říkanek napsaných na melodie
známých lidových písniček?
ISBN 978-80-253-3325-9

Šáchová, Irena
Pohádková logopedie – Boudo,
budko, kdo v tobě přebývá?

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 32 s.,
brož. 129 Kč
Soubor logopedických cvičení na
rozvoj řeči připravený ve spolupráci
s klinickou logopedkou pracuje s textem klasické pohádky, kterou děti
dobře znají.
ISBN 978-80-253-3304-4

Šáchová, Irena
Tvořivá logopedie a rozvoj řeči

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 32 s.,
brož. 169 Kč
Mezi důležitá kritéria posuzovaná
u zápisu do školy patří správná
výslovnost a slovní zásoba. Zábavné
aktivity na jejich zlepšení najdete
v tomto sešitě.
ISBN 978-80-253-3316-7

motivačn í
př í ručk y
Annisová, Barbara;
Gray, John
Spolupracujme. 8 důvodů, proč
si muži se ženami nerozumí
v práci

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 280 s., brož.
Jsou muži na pracovišti doopravdy tak
necitliví? Jsou ženy vylučované muži,

z n o v i n e k k 2 3 . 1 0 . 2 0 17 3 0 0 t i t u l ů

protože jsou příliš emocionální, nebo
proto, že kladou příliš mnoho otázek?
ISBN 978-80-7252-714-4

Fisher, David; Chopra, Sanjiv
Velká pětka. Pět jednoduchých
opatření, která můžete začít plnit,
abyste žili delší a zdravější život
Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 180 s., váz.
Pravdivost každého doporučení
z této knihy, které podporuje zdraví
a prodlužuje život, byla prokázána
značným množstvím testů, pokusů
a studií. Není v nich žádný chyták ani
háček, žádné kdyby nebo ale.
ISBN 978-80-7252-679-6

oso bn osti
Jarolímková, Stanislava
Světové osobnosti, jak je
(možná) neznáte 1

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 249 Kč
Tohle jste se o slavných světových
osobnostech ve škole neučili...
ISBN 978-80-267-0923-7

pr ávo
Advokáti, soudy a soudci – ÚZ
č. 1213. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 272 s.,
brož. 113 Kč
Publikace obsahuje soubor předpisů
regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků.
Celkem 18 předpisů v úplném znění
s tučným vyznačením všech změn.
Odkazy na související předpisy jsou
plně citovány.
ISBN 978-80-7488-245-6

Horáček, Roman; Čada,
Karel; Hajn, Petr
Práva k průmyslovému
vlastnictví

Praha: C. H. Beck, 2017, 3. vyd.,
384 s., váz. 890 Kč
Učebnice zahrnuje teoretický výklad
práv k výsledkům technické tvůrčí
činnosti a k právům na označení
včetně rozboru uvedené problematiky z pohledu práva EU i z pohledu
mezinárodních smluv.
ISBN 978-80-7400-655-5

Informatika, eGovernment, svobodný přístup k informacím – ÚZ
č. 1212. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 304 s.,
brož. 129 Kč
Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup
k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející
důvěru pro elektronické komunikace)
a eGovernment.
ISBN 978-80-7488-244-9

Jemelka, Luboš;
Vetešník, Pavel
Zákon o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich.
Zákon o některých přestupcích.
Komentář
Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
1160 s., váz. 1790 Kč
První vydání komentáře usnadní
odborné i laické veřejnosti orientaci
v nových zákonech o přestupcích,
které, na rozdíl od dosavadní právní
úpravy, dopadají nejenom na přestupky, ale rovněž na dosavadní jiné
správní delikty.
ISBN 978-80-7400-666-1
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Kříž, Jakub
Autonomie církví

Mischke, Roland
Budapešť – Merian Live!

Občanský soudní řád – ÚZ
č. 1214. Úplné znění předpisů

Sucher, Kerstin;
Wurlitzer, Bernd
Drážďany – Merian Live!

Školství – ÚZ č. 1211. Úplné
znění předpisů

Sullivan, James
Vietnam

Praha: C. H. Beck, 2017, 1. vyd.,
224 s., brož. 350 Kč
Autonomie náboženských společenství představuje dílčí složku
svobody náboženského vyznání,
kterou lze považovat za jeden
z konstitutivních prvků demokratického právního státu a našeho
civilizačního okruhu.
ISBN 978-80-7400-660-9

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 416 s.,
brož. 197 Kč
Publikace obsahuje soubor 26
právních předpisů v aktuálním
znění. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy
na související předpisy jsou plně
citovány.
ISBN 978-80-7488-246-3

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 656 s.,
brož. 269 Kč
Celkem 45 předpisů v aktuálním
znění je rozděleno do 4 kapitol:
regionální školství, pedagogičtí
pracovníci, vysoké školství, ústavní
a ochranná výchova a preventivně
výchovná péče.
ISBN 978-80-7488-243-2

Vnitřní správa – ÚZ č. 1210.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 224 s.,
brož. 99 Kč
Publikace je rozdělena do tří kapitol:
osobní stav obyvatelstva, shromažďovací právo a ostatní předpisy (zákon
o ověřování). Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související
předpisy jsou plně citovány.
ISBN 978-80-7488-242-5

Živnostenské podnikání – ÚZ
č. 1215. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 240 s.,
brož. 119 Kč
Od posledního vydání došlo
k několika změnám, z nichž zásadní
je novela živnostenského zákona
účinná od září 2017 (71 změn
a doplnění) a změna nařízení vlády
o obsahových náplních jednotlivých
živností.
ISBN 978-80-7488-247-0

pro ro d iče
Testujme a rozvíjejme svoje dítě

Praha: Fortuna Libri, 2017, 1. vyd.,
224 s., váz. 399 Kč
Jste rodičem malého dítěte a už si ani
nepamatujete, kdy jste se naposledy
v klidu vyspali? Tak se na chvíli zastavte a uvědomte si, že doba, kdy se
dítě bez vás neobejde, bude trvat jen
několik let a že právě tato doba je to
nejvzácnější, co máte.
ISBN 978-80-7546-129-2

průvo d ce
Macdonald, Phil; Parkes, Carl
Thajsko
Brno: CPress, 2017, 2. vyd., 400 s.,
brož. 690 Kč
Aktualizovaná publikace z řady
prestižních průvodců National Geographic, která vás provede snovým
Thajskem.
ISBN 978-80-264-1594-7

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd.,
128 s., brož.
Nádherné stavby, malebná poloha
a neopakovatelná atmosféra: to vše
se musí zažít! Až se do této jedné
z nejvíce fascinujících evropských
metropolí vypravíte, určitě si s sebou vezměte našeho průvodce.
ISBN 978-80-7541-087-0

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd.,
128 s., brož.
Drážďany, kdysi jedno
z nejkrásnějších měst Evropy, mají
opět co nabídnout. Davy návštěvníků lačnících po vzdělání proudí do
uměleckých muzeí a na břehu Labe
obdivují jedinečnou siluetu města,.
ISBN 978-80-7541-088-7

Brno: CPress, 2017, 2. vyd., 272 s.,
brož. 590 Kč
Aktualizovaná publikace z řady prestižních průvodců National Geographic,
která vás provede Vietnamem.
ISBN 978-80-264-1612-8

př í ručk y
Denny, Carrie
Nevěsta – uživatelská příručka

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 224 s.,
brož. 299 Kč
Jak naplánovat, připravit a naplno
prožít svůj nejšťastnější den v životě,
aniž by se z vás stal uzlíček nervů!
Tento manuál v kostce a s humorem
pokryje všechny problémy a témata
kolem svatby.
ISBN 978-80-264-1615-9

psych o lo g i e
Dwecková, Carol
Nastavení mysli

Brno: Jan Melvil Publishing, 2017,
1. vyd., 320 s., brož. 339 Kč
Světoznámá psycholožka působící na
Stanfordově univerzitě přišla po desetiletích bádání se skutečně převratnou
myšlenkou – upozornila na moc, kterou má nastavení naší mysli.
ISBN 978-80-7555-032-3

socio log i e
Berger, Peter L.
Posvátný baldachýn. Základy
sociologické teorie náboženství

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 200 s., brož.
Čtivý rozbor sociologických kořenů
náboženské víry staví na teoriích
vědění, jež P. Berger poprvé zkoumal
s T. Luckmannem v knize Společenská výstavba skutečnosti (Sociální
konstrukce reality).
ISBN 978-80-7364-059-0

Berger, Peter L.
Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva
Brno: Barrister & Principal, 2017, 4.
vyd., 196 s., brož.
Kniha amerického sociologa patří
dnes již mezi klasické práce a na
mnoha světových univerzitách je doporučována studentům jako nejlepší
úvod do sociologie.
ISBN 978-80-7364-062-0

bibliografie
spo lečn ost
Balík, Stanislav; Fiala, Petr;
Hanuš, Jiří a kol.
Manifest čtyř. Program pro
přátele svobody

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 152 s., váz. 195 Kč
Kniha vychází z tvůrčí dílny čtyř
dlouholetých přátel, kteří již téměř
čtvrt století vytvářejí konzervativněliberální centrum a spojuje je i redakční práce v revue Kontexty.
ISBN 978-80-7485-135-3

Junger, Sebastian
Kmen

Praha: Management Press, 2017,
1. vyd., 160 s., brož. 269 Kč
Moderní člověk žije v komfortu,
o kterém se předchozím generacím
ani nesnilo.
ISBN 978-80-265-0668-3

Robejšek, Petr
Odstíny změny. Evropská krize
a české národní zájmy

Praha: Novela bohemica, 2017,
1. vyd., 220 s., brož.
Češi si podobně jako ostatní Evropané
začínají stále naléhavěji uvědomovat,
že národní zájem není stará veteš. Pro
P. Robejška je to jeden z klíčů k přežití
Evropy v nesnadném světě globální
ekonomiky a hybridních válek.
ISBN 978-80-87683-80-4

Smil, Václav
Jak se vyrábí dnešní svět

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 360 s.,
váz. 499 Kč
Jaké úrovně ještě dosáhne spotřeba
materiálů, kterou zvyšují bohaté
společnosti?
ISBN 978-80-265-0673-7

stu d i e
Mertl, Jiří
Přerozdělování welfare. Nástroj
pomoci, nebo kontroly?

Brno: Doplněk, 2017, 1. vyd., 244 s.,
brož.
Publikace předkládá analýzu sociálních
reforem, které v Česku probíhaly
v letech 2006–2013. Jsou zasazeny do
širšího kontextu neoliberální revoluce,
jež započala v 80. letech 20. století.
ISBN 978-80-7239-332-9

Nussbaumová, Martha C.
Ne pro zisk. Proč demokracie
potřebuje humanitní vědy

Vlk, Aleš a kol.
Studijní neúspěšnost na
vysokých školách. Teoretická
východiska, empirické poznatky
a doporučení

Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2017, 1. vyd., 154 s., brož.
299 Kč
Publikace je příspěvkem do diskuse
na téma studijní (ne)úspěšnosti na
vysokých školách. Jedná se o první
česky psané dílo, které systematickým způsobem shrnuje dosavadní
poznatky v dané oblasti.
ISBN 978-80-7419-248-7

ž ivotn í st yl

Více než 200 užitečných
a srozumitelných tipů a rad pro
každého fotografa – to je obsah
této knihy.
ISBN 978-80-7413-356-5

Náš dům XXXIII – Nejžádanější
projekty RD

Praha: Atelier Náš dům, 2017,
1. vyd., 132 s., brož. 99 Kč
Hlavním obsahem katalogu je nabídka rodinných domů firmy Atelier
Náš dům. 21 projektů, které jsou
prezentovány vždy ve dvou architektonických návrzích vzhledu (KLASIK
a TREND).
ISBN 978-80-905824-6-0

Youngová, Caroline
Módní kmeny

matematické
a přírodní vědy
e vo luce
Svoboda, Jiří
Předkové. Evoluce člověka

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
480 s., váz.
V čem je vývoj člověka jedinečný?
Cílem této knihy je utřídit dosažené
poznatky o lidské evoluci k datu
druhého desetiletí 21. století.
ISBN 978-80-200-2750-4

technické vědy
DomQuichotte
Photoshop a Lightroom.
Kreativní obrazové styly pro
profesionální vzhled fotografií

Brno: Zoner Software, 2017, 1. vyd.,
436 s., brož. 790 Kč
Většina knihy se po základním,
stručném a přehledném úvodu do
práce ve Photoshopu a Lightroomu věnuje práci s přednastaveními a akcemi. Autor vysvětluje
a předvádí, jak s přednastaveními
i akcemi pracovat, jak je vytvářet
a modifikovat.
ISBN 978-80-7413-355-8

Grimmichová, Alena
Originální textilní techniky

Šmídová Matoušová, Olga;
Tollarová, Blanka;
Čada, Karel a kol.
Po stopách moci v nemoci.
O morálce, moci a komunikaci
v českém zdravotnictví

Horák, Jan; Kořán, František
Strela S10 in detail

Peterson, Bryan; Schellenbergová, Susana Heida
Naučte se používat barvu
kreativně
Brno: Zoner Press, 2017, 1. vyd.,
144 s., brož. 349 Kč
Kniha organicky navazuje na předchozí knihy B. Petersona a stává se
vítaným doplněním knihoven všech
hobby fotografů a zejména těch, kteří
si oblíbili styl fotografování i psaní
tohoto autora.
ISBN 978-80-7413-360-2

Kelby, Scott
To nejlepší z Digitální fotografie

Brno: Zoner Software, 2017, 1. vyd.,
288 s., brož. 399 Kč

Anděl, Petr; Bocková, Lenka;
Škrovina, Matěj
Trápí vás hemeroidy?

Praha: Galén, 2017, 1. vyd., 64 s., brož.
Hemoroidy provázejí lidstvo odjakživa. V současnosti trápí až třetinu lidí
ve věku třicet až padesát let a téměř
polovinu populace ve věku po padesátce. Stručná příručka přináší
základní informace.
ISBN 978-80-7492-312-8

Balíková, Marie
Forenzní klinická toxikologie.
Laboratorní toxikologická
vyšetření

Bodlák, Jiří
Příroda léčí. Bylinář s recepty

Praha: Granit, 2017, 1. vyd., 248 s.,
váz. 449 Kč
Kniha představuje 150 druhů léčivých rostlin (druhy, které lze v naší
přírodě nalézt nebo vypěstovat)
a téměř 600 receptů pro přípravu
čajů, sirupů, mastí, tinktur, obkladů
a jiných léčivých přípravků používaných ve fytoterapii.
ISBN 978-80-7296-105-4

kuchař k y
Gašparová, Dominika Wittenberg
Švédská kuchařka – kulinářské
tradice Severu

Praha: Smart Press, 2017, 1. vyd.,
208 s., váz. 499 Kč
Autorka vás naučí, jak připravit na
Severu tolik milované ryby nebo
zvěřinu či lesní plody. Kniha však
neobsahuje pouze recepty, ale představí i švédské zvyky a tradice a jídla
s nimi spojená.
ISBN 978-80-87049-94-

Nosková, Lada
Štěstí na talíři

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
280 s., váz.
Poznejte život, jak jste ho ještě neochutnala. Protože jídlo v této kuchařce není hřích. Najíst se je normální.
A nejen to. Každá lžíce by měla být
zážitkem a radostí.
ISBN 978-80-204-4477-6
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pocitů viny a úzkostí spojených
s jídlem

Brno: Jan Melvil Publishing, 2017,
1. vyd., 320 s., brož. 359 Kč
Je pro vás jídlo zdrojem potěšení, nebo
úzkostí a výčitek? Všichni víme, jak velký
vliv má strava na naše zdraví, ale navzdory tomu podléháme sžíravým chutím
a následným negativním pocitům.
ISBN 978-80-7555-033-0

Schulte, Adrian
Jak si hýčkat zdravá střeva

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 184 s.,
brož. 249 Kč
Díky této knize pochopíte podstatu
trávicího procesu, co přesně se v našem žaludku a střevech odehrává
a jak velký vliv to má na všechny další
procesy v lidském těle.
ISBN 978-80-264-1616-6

umění; hudba
architek tur a
Brasília – město – sen

Praha: Titanic, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 970 Kč
První publikace v češtině, která
komplexně představuje ideu a architekturu brazilského hlavního města
– odedávného snu Brazilců, který
zrealizoval v rekordně krátkém čase
(1957–1960) teprve prezident českého původu J. Kubitschek.
ISBN 978-80-86652-57-3

foto g r afi e
Belmondo, Jean-Paul
Belmondo o Belmondovi

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 790 Kč
Fotografická publikace. Belmondo
vedle autobiografického vyprávění
uspořádal velkolepý fotografický průřez svým životem. Unikátní fotografie
jak z jeho osobního archivu, tak
z mnoha desítek světových agentur.
ISBN 978-80-7252-708-3

zdravotnic tví

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 128 s.,
váz. 349 Kč
Barvení, batika, malování voskem,
filcování, tisk – s látkami můžete doslova kouzlit.
ISBN 978-80-264-1610-4

Praha: RAK, 2017, 1. vyd., 108 s.,
brož. 659 Kč
Monografie, plná kvalitních fotografií a technických detailů, je
především určena obdivovatelům
vojenské techniky, sběratelům
a modelářům.
ISBN 978-80-87509-57-9

zdravotnictví

Praha: Galén, 2017, 1. vyd., 127 s.,
brož.
Učebnice je určena širšímu okruhu
čtenářů, zejména studentům lékařských, přírodovědných či farmaceutických fakult a také specialistům
v rámci profesního kontinuálního
vzdělávání ve zdravotnictví, kriminalistice a justici.
ISBN 978-80-7492-304-3

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz.
Jedinečná publikace přináší přehled
módních směrů a stylů mladých lidí
za uplynulých sto let.
ISBN 978-80-7529-340-4

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd., 276 s.,
brož.
Kniha známé americké filozofky je
obhajobou humanitního vzdělání, jež
je v západních společnostech stále
více pod tlakem ekonomických imperativů a komercionalizace.
ISBN 978-80-7007-489-3

Praha: Sociologické nakladatelství
(SLON), 2017, 1. vyd., 238 s., brož.
325 Kč
Publikace propojuje téma moci, medicíny a zdraví, jež studuje v prostředí
současného českého zdravotnictví.
Případové studie se vztahují k pestré
škále rozličných témat.
ISBN 978-80-7419-250-0

z n o v i n e k k 2 3 . 1 0 . 2 0 17 3 0 0 t i t u l ů

h ud ba
Festy, Daniele
100 praktických použití aromaterapie

Abbateová, Carolyn;
Parker, Roger
Dějiny opery. Posledních 400 let

Mazánek, Jiří; Nedvědová,
Milena; Staňková, Hana
Stomatologie

Zenkl, Luděk
ABC intonace a sluchové analýzy

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 156 s., váz.
Najděte řešení zdravotních problémů
ve světě vůní. Autorka, uznávaná světová odbornice, nabízí cestu, která je
přirozená, přírodní a dostupná. Své
obrovské znalosti převedla tentokrát
do nevelké, přehledné a tím užitečnější formy.
ISBN 978-80-7252-702-1

Praha: Galén, 2017, 1. vyd., 136 s.,
brož.
Publikace přináší abecedně strukturovaný text tří odborníků, shrnuje
základní klinické poznatky ve stomatologii a poskytuje zejména medikům
nebo lékařům jiných specializací
základní sumu informací z tohoto
oboru medicíny.
ISBN 978-80-7492-315-9

Praha: Argo. Praha: Dokořán, 2017,
1. vyd., 656 s., váz.
Dějiny opery zasvěceně rozebírají
mnohá díla největších skladatelů. Autoři čtivě líčí i společenské, politické
a literární pozadí opery, ekonomické
souvislosti a polemiky, které vývoj
opery po staletí doprovázejí.
ISBN 978-80-257-2094-3

Praha: Bärenreiter Praha, 2017, H
8024, 1. vyd., 124 s., brož. 189 Kč
Učebnice zahrnuje intonaci
a sluchovou analýzu tonální a intervalovou metodou, diktáty a rytmická cvičení. Pracuje s jednohlasem
i vícehlasem. Věnuje pozornost hudbě
tonální, tonálně uvolněné i atonální.
ISBN 978-80-86385-38-9

životospr áva

v ý t var n é
um ě n í

Hartwigová, Melissa
Svoboda v jídle jednou provždy.
Jak se zbavit špatných návyků,

Hicks, Alistair
Průvodce světem současného
umění

bibliografie
Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 232 s.,
brož. 399 Kč
Jas se vyznat ve spletitém světě současného umění?
ISBN 978-80-7473-558-5

Pabst, Stefan;
Hroníková, Linda
Naučte se kreslit 3D obrázky

Brno: Zoner Press, 2017, 1. vyd.,
128 s., brož. 349 Kč
Naučíte se správně přenést předlohu
na papír, proniknete do tajů malování
takzvanou technikou suchého štětce,
která dokáže vytvořit úžasně reálnou
texturu a barevné přechody, naučíte
se stínovat atd.
ISBN 978-80-7413-353-4

učebnice
Gazdíková, Vlasta
Přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia – český jazyk

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 144 s.,
brož. 199 Kč
Kniha umožní žákům 5. ročníků cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí
didaktického testu, který je součástí
jednotných přijímacích zkoušek na
osmiletá gymnázia.
ISBN 978-80-266-1178-3

Machatý, Radek
Prvouka hrou – Zábavné aktivity
pro 1. až 3. třídu ZŠ

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 149 Kč
Učivo probírané ve škole je dobré
procvičovat a upevňovat, nejlépe
zábavnou formou. Na principu „škola
hrou“ je postaven i tento pracovní
sešit.
ISBN 978-80-253-3307-5

Machatý, Radek
Vlastivěda hrou – Zábavné
aktivity pro 3. až 5. třídu ZŠ

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 149 Kč
Učivo probírané ve škole je dobré
procvičovat a upevňovat, nejlépe
zábavnou formou.
ISBN 978-80-253-3310-5

sport
a tělov ýchova
Jizerská 50

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 599 Kč
Buďte i vy hvězdou Jizerské 50! Závodu, který je symbolem běžeckého
lyžování. Závodu plného příběhů,
výzev i silných zážitků. Závodu s jedinečnou tradicí! Padesátku jezdí
profesionálové, slavní závodníci
i obyčejní lidé.
ISBN 978-80-264-1597-8

jazykověda;
literární vědy
lite r atu r a
Kořínková, Lucie
František Gellner. Text – obraz
– kontext

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
516 s., váz.
Kniha představuje Gellnerovo dílo
v neobvyklých či neznámých perspektivách a souvislostech. Snahou je

z n o v i n e k k 2 3 . 1 0 . 2 0 17 3 0 0 t i t u l ů
přitom udržet na zřeteli Gellnera jako
tvůrce činného ve dvou oblastech
zároveň – literární a výtvarné.
ISBN 978-80-7470-123-8

Papoušek, Vladimír
Maxwellův démon. Objekty,
slovníky a řečové akty v literatuře

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
152 s., váz.
Soubor studií, které se zabývají
zejména tématem reprezentace objektů a událostí v literárních textech,
problematikou řečových aktů v literatuře a otázkou, zda literatura existuje
jako specifický institucionální fakt.
ISBN 978-80-7470-163-4

krásná
literatura
afo r ismy;
rče n í; citát y
Koliáš, Ladislav
Epigramy stále s námi

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 48 s., brož. 90 Kč
Drobná knížka L. Koliáše upoutá
všechny čtenáře, kteří mají smysl pro
humor, nadsázku či hrátky s jazykem.
I v této knížce se naplno projevuje autorovo krédo: „Totální absence humoru činí život nemožným.“ (Colette)
ISBN 978-80-7389-202-9

autobiografie
Manson, Marilyn;
Strauss, Neil
Dlouhá trnitá cesta z pekla

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 349 Kč
Autobiografie Briana Warnera
vystupujícího pod jménem Marilyn
Manson.
ISBN 978-80-7507-722-6

Young, Neil; Tolimat, Rani
Special Deluxe – Neil Young

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2017,
1. vyd., 400 s., váz. 498 Kč
Autobiografii Special Deluxe autor
sám ilustroval a vzniklo tak výjimečné
dílo – proud vzpomínek, obrazů
a názorů jednoho z nejoriginálnějších
umělců naší doby. Kniha volně
navazuje na úspěšnou Youngovu
prvotinu Hipíkovy sny.
ISBN 978-80-87506-85-1

bio g r afi e
Beahm, George
Stephen King – Čtyřicet let hrůzy
Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 648 s.,
váz. 666 Kč
Kdo by neznal mistra děsu S. Kinga,
jednoho z nejplodnějších a nejúspěšnějších autorů dnešní doby!
Napsal na šedesát románů, k tomu
na dvě stovky povídek a novel, prodal
stovky milionů výtisků knih po celém
světě.
ISBN 978-80-269-0740-4

Polák, Jiří
Kluk ze Žižkova. Jiří Krampol jak
ho znáte i neznáte
Praha: Olympia, 2017, 1. vyd., 240 s.
J. Krampol není jenom žižkovský
patriot proslavený výraznými hereckými vlohami a smyslem pro

humor. Kniha má za cíl vytvořit ucelenější a hlubší portrét člověka s pozoruhodnými osobnostními rysy.
ISBN 978-80-7376-482-1

nikavé postřehy i upřímná vyznání,
odhalil své zdroje inspirace a nabídl
komentáře ke slavným hororům.
ISBN 978-80-7306-928-5

cesto pisy

kom i k sy

Dungel, Jan
Jaguár lidi nežere. Další příběhy
malované mačetou...

Brenot, Philippe;
Corynová, Laetitia
Sexkomiks: První komiksové
dějiny sexuality

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 178 s., váz.
Netradiční cestopis brněnského
cestovatele a výtvarníka J. Dungela.
Bohatě ilustrovaná kniha doplněná
autentickými autorovými fotografiemi z cest po Austrálii a Jižní Americe.
ISBN 978-80-7364-063-7

Lyčka, Zdeněk
Na kajaku z Černého lesa do
Černého moře

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 100 s.,
brož.
Po úspěšné kajakářské expedici
z Prahy do Severního moře v létě
2014 se autor na svém mořském
kajaku vypravil na druhou nejdelší
evropskou řeku, Dunaj.
ISBN 978-80-257-2266-4

Tatíček, Šimon
Bedekr: Francie

Praha: Edice ČT, 2017, 1. vyd., 176 s.,
brož. 269 Kč
0blíbený a zábavný cestopis
s konkrétními radami a tipy pro
cestovatele podle TV cyklu přichází
opět v knižní podobě.
ISBN 978-80-7448-072-0

Ulm, Aleš
Pozor, opice kradou!

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2017, 1. vyd., 120 s., váz. 159 Kč
Budete-li se tedy u četby úvah a zápisků z cesty do Thajska potutelně
usmívat, pak je to tím, že veškeré zapeklitosti v knížce líčené se kliďánko
mohly přihodit i vám…
ISBN 978-80-7422-570-3

divadelní hry
Shakespeare, William
Macbeth

Překl. M. Lukeš, Praha: Artur, 2017,
D, sv. 129, 1. vyd., 61 s., brož. 198 Kč
Jedno z vrcholných děl W. Shakespeara, jeho nejkratší, nejsevřenější
a snad i nejkrutější tragédie volně
čerpá z dávných skotských dějin.
ISBN 978-80-7483-064-8

ese j e; úvahy
Karhan, Jaroslav
Cesta k harmonii. J. A. Komenský – L. L. Zamenhof

Dobřichovice: Kava-Pech, 2017,
1. vyd., 91 s., brož.
Esej o životě, díle a odkazu Komenského a Zamenhofa, analýza
podobností jejich údělů i literárních
děl a závěry autora směrem k budoucnosti. Bohatá bibliografie obsahuje desítky titulů.
ISBN 978-80-87169-81-0

King, Stephen
Danse Macabre. Svět hororu

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 440 s., váz. 449 Kč
Knihu o hororu jako kulturním
fenoménu napsal S. King s velkou láskou k tématu. Do podmanivého průvodce specifickým žánrem vložil pro-
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Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 204 s.,
váz.
Komiksový bestseller, první svého
druhu, zachycuje s erudicí a zároveň
humorem dějiny sexu, sexuality a lidské intimity od pravěku až po vize
budoucnosti.
ISBN 978-80-7432-842-8

Forest, Jean-Claude
Barbarella

Praha: Argo, 2017, 1. vyd.
Klasický černobílý komiks ze 60. let
se stal legendou, kromě jiného i díky
slavnému filmovému zpracování R.
Vadima s Jane Fondovou v titulní roli.
ISBN 978-80-257-2243-5

Närhi, Kati
Agnes a sedmý host

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz.
Komiks rozhodně nezapře svůj
severský původ. Barvy jsou chladné
a humor černý jako půlnoc. Ale jeho
naoko otrlou, v duši však citlivou hrdinku si zamilujete dřív, než řeknete...
spiritismus.
ISBN 978-80-7432-852-7

Vaughan, Brian K.; Staples,
Fiona
Sága 5

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 152 s.,
váz. 399 Kč
Když po vás jde půlka vesmíru, není
se asi co divit, že vaše rodina zažívá
těžké chvíle a téměř se… rozpadá.
Marko musel spojit síly někým, koho
upřímně nesnáší, aby společně mohli
hledat ztracené děti...
ISBN 978-80-7507-692-2

lite r atur a
fak tu
Gretzky, Wayne;
McLelland Day, Kirstie
99: Hokejové příběhy

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 416 s.,
váz. 499 Kč
Jsou hokejisté a jsou legendy. Wayne
Gretzky je mnohem víc! Vydejte se
na průzkum nejsilnějších momentů
historie NHL s nejlepším hráčem
všech dob.
ISBN 978-80-265-0661-4

Hilmes, Oliver
Berlín 1936

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 309 s.,
váz. 329 Kč
Příběh o 16 dnech Hitlerovy olympiády. V srpnu 1936 se v Berlíně všechno točí kolem olympijských her. Do
německého hlavního města proudí
desetitisíce lidí. O. Hilmes sleduje
prominentní i zcela neznámé osoby.
ISBN 978-80-7491-811-7

Jurman, Olin
Dvojitý agent – Až do hořkého
konce

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 400 s.,
váz. 399 Kč

Závěrečná část trilogie o životě
zapomenutého špiona 1. poloviny
divokého 20. století. Jmenoval se Karel Zbytek, ve službách vlasti i druhé
strany Karl Wróbel, Felix, Leight,
Frost, Walner, Kismet a ještě i jinak.
ISBN 978-80-7243-984-3

Kopeček, Lubomír
Miloš Zeman – příběh talentovaného pragmatika. Intelektuál válčí s intelektuály

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 312 s., brož.
Málokterý politik vyvolává tak silné
emocionální reakce jako M. Zeman.
Dělá to cíleně a baví ho to. Má jak
četné vášnivé odpůrce, tak nadšené
příznivce.
ISBN 978-80-7485-139-1

Long, Christopher
Případ Adolf Loos

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 202 s., váz. 235 Kč
Počátkem září 1928 byl architekt
Adolf Loos zadržen vídeňskou policií
pro podezření ze zneužívání dětí.
O incidentu se téměř ihned dozvídá
tisk a vytvoří z něj veřejný skandál,
který vrcholí velkolepým soudním
procesem.
ISBN 978-80-7485-142-1

Roachová, Mary
Mozky pro armádu. Pozoruhodný svět vojenské vědy

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz.
Jak to udělat, aby lidské bytosti
i v extrémních podmínkách války
zůstaly živé, bdělé, příčetné, zdravé
a neprolezlé parazity?
ISBN 978-80-7252-699-4

Schneider, Jan
Slova napadají do prázdna

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd., 168 s.,
brož.
Výběr 31 komentářů z rozmezí 10
let, které představuje tato útlá kniha,
pozitivním způsobem nabourává
stereotypy o práci novináře.
ISBN 978-80-7376-468-5

Wetzky, Karl von
Bůh tomu chce – Češi a Moravané na 3. křížové výpravě do
Svaté země

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz.
Na základě historických dokumentů
a studia pramenů autor odhaluje
málo známou kapitolu z dějin křížových tažení – účast českého vojska
na Třetí křížové výpravě, vyhlášené
papežem Řehořem VIII. v roce 1197.
ISBN 978-80-243-7640-0

po e z i e
Blatný, Ivan
Jde pražské dítě domů z bia...

Brno: Druhé město, 2017, 1. vyd.,
464 s., váz.
Tato kniha obsahuje více než čtyři
stovky dosud nepublikovaných
Blatného básní z let 1982–1990. Je to
ohromující množství, ale pořád jen
zlomek toho, co zůstalo v Blatného
básnické pozůstalosti.
ISBN 978-80-7227-396-6

BO.-žena
Žena a Růže

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 36 s., brož. 115 Kč

bibliografie
Sbírka je výsledkem autorčina ponoření se do sféry, ve které slyší básně,
ale též ukázkou zamýšlení se nad nadrealitou lidského Bytí, vycházejícího
z její dlouholeté příslušnosti ke Starému mystickému Řádu Růže a Kříže.
ISBN 978-80-7389-201-2

Hanus, Ondřej
Volné verše

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 64 s., brož.
149 Kč
O. Hanus se v české poezii uvedl jako
zastánce vázaného verše a proponent
sonetu, tradiční žánrové formy. Souběžně s touto dominantní linií však
vznikaly i texty ve volném verši.
ISBN 978-80-7577-188-9

Kulišová, Věra
Emoce na houpačce

Ilustr. B. Bob Hochman, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 160 Kč
Další sbírka známé české básnířky
– opět plná emocí, lásky, rozchodů
i odpouštění. Vyzrálá sbírka jistě
upoutá nejen dlouhodobé příznivce
této autorky i tohoto typu intimní
lyrické poezie.
ISBN 978-80-7389-214-2

Maur, Zdeněk
Téměř v nekonečnu

Praha: Zdeněk Bauer, 2017, 1. vyd.,
31 s., 120 Kč
Architekt a tvůrce pozemního
stavitelství. V 80. letech publikoval
v časopisech, zejména v Literárním
měsíčníku. Sbírka Téměř v nekonečnu je jeho čtvrtým samostatným
autorským počinem.
ISBN 978-80-905864-9-9

Suchan, Vladimír
Flóra

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 182 s., váz. 290 Kč
Pokud se sbírkám pěkné poezie
říkávalo kytice, pak je tato sbírka
poetickou oslavou samotné Flóry,
božského génia lásky, života, jara,
květin a zahrad a jejich poezie.
ISBN 978-80-7389-213-5

Uher, František
Chůze po duze

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 36 s., brož. 115 Kč
Útlá sbírka F. Uhra vychází v nakladatelství Alfa-Omega pravidelně
každý rok. Střídají se zde básně hutné
a krátké skácelovského typu s verši
abstraktními či nonsensovými typu
havlovského a dalších moderních
abstraktních básníků.
ISBN 978-80-7389-196-1

Žáček, Jiří
Kapesní zvěřinec

Praha: Šulc – Švarc, 2017, 1. vyd.,
48 s., váz. 99 Kč
Dobrá zpráva: ve vesmíru nejsme
sami, jsou tu s námi zvířata. Pes,
který spí v křesle u televize – to už
je vlastně poloviční člověk. Kapesní
zvěřinec je dobré mít stále při sobě.
ISBN 978-80-7244-414-4

po pul ár n ě
naučná
Eagleman, David
Mozek

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 224 s.,
brož. 399 Kč

Připravte se na napínavou výpravu
do vnitřních světů. Ve zdánlivě
nekonečné síti miliard mozkových
buněk a bilionů synapsí vzniká něco,
co byste tam nečekali: vy sami.
Prozkoumejte podivný svět uvnitř
své hlavy.
ISBN 978-80-265-0663-8

Hejna, Tomáš a kol.
Jak to vlastně bylo

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd., 192 s.,
brož.
Je pole u Turska bojištěm Lucké
války, jaká mystéria obestírají hrad
Houska, byla prohra husitů u Lipan
vina Jana Čapka ze Sán? Autoři se
rozhodli zodpovědět tyto a další otázky českých.
ISBN 978-80-7376-472-2

próz a
Abbottová, Elizabeth
Psí šťastlivci a smolaři. Nalézání
štěstí na obou koncích vodítka
Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz.
Příběh o velké lásce k malým
čtyřnohým přátelům. E. Abbottová
vždy milovala psy, ale až když ji
okolnosti donutily zanechat nejmilovanějšího psa Tommyho na
zpustošeném Haiti, stali se právě psi
kompasem jejího života.
ISBN 978-80-7252-706-9

Adams, Michaelle
Ta druhá

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Irini Harringfordové se rodiče vzdali
krátce před jejími čtvrtými narozeninami, aby si mohli nechat doma
její starší a psychicky labilní sestru
s destruktivními sklony. O mnoho let
později jí tato sestra oznamuje, že
jejich matka zemřela, ...
ISBN 978-80-269-0675-9

Alexiová, Marion
Anděl s rohy

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Jmenovala se Anežka a vypadala jako
andílek...
ISBN 978-80-243-7826-8

Ashfordová, Lindsay Jane
Žena v Orient expresu

Brno: Jota, 2017, 1. vyd., 320 s., váz.
298 Kč
Agatha Christie chce zapomenout na
své nevydařené manželství, které po
mužově nevěře skončilo rozvodem,
a tak se zlomeným srdcem a pod falešným jménem nastupuje do Orient
expresu, aby alespoň na nějaký čas
utekla co nejdál.
ISBN 978-80-7565-230-0

Backman, Fredrik
Co by můj syn měl vědět o světě

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 191 s.,
váz. 259 Kč
Vrávoravý pokus otce vysvětlit dvouletému synovi, jak funguje svět. Od
autora bestselleru Muž jménem Ove.
ISBN 978-80-7577-122-3

Bagshawe, Tilly
Kráska a lord

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Henry Saxton-Brae zdánlivě má
úplně vše – šlechtický titul, miliony,
které si sám vydělal, je zasnoubený se

z n o v i n e k k 2 3 . 1 0 . 2 0 17 3 0 0 t i t u l ů
supermodelkou, která je nejen krásná, ale také laskavá a věrná.
ISBN 978-80-7507-700-4

Bale, Tom
Uteč, nebo nepřežiješ

Praha: BB/art, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
V noci vtrhli do domu mladé milující
se rodiny gangsteři a obrátili jí život
naruby. To, co zprvu vypadalo jako
neškodný omyl – zásilka doručená na
nesprávnou adresu –, se během pár
hodin změnilo v noční můru.
ISBN 978-80-7507-698-4

Barton, Fiona
Dítě

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč
Dvacet let pohřbené hrůzné tajemství. Tři ženy, kterých se bezprostředně týká. A nespočet démonů,
které i nyní vyvolává...
ISBN 978-80-7498-238-5

Bascomb, Neal
Zimní pevnost. Někdo musí
Hitlera zastavit, aby nezískal
atomovou bombu

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 350 s.,
váz.
Píše se rok 1942 a nacisté jsou na
nejlepší cestě stvořit jako první zbraň
nevídané ničivé síly. Mají fyziky.
Mají uran. Už potřebují jen získat
dostatečné množství jediné látky:
těžké vody, která se vyrábí v norském
Vemorku.
ISBN 978-80-7252-693-2

Bauman, Václav
Paci, paci, pacičky

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
160 s., váz.
Paci, paci, pacičky = báječně vyprávěná léta pod psa. Ústřední hrdina má
příšerné dětství, otce stalinistu každým coulem, tj. i na „domácí frontě“,
a teprve postupem času se vymaňuje
z limitů rodinných i dobových.
ISBN 978-80-7470-167-2

Bianca-Maria
Svatba naoko

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
„To máme ale skandál!“ zvolal zlostně
kníže Beveren a mrštil časopisem
o stůl. „Ve všech novinách už rozšířili,
že má Gina poměr se ženáčem.“
ISBN 978-80-243-7819-0

Birkner-Mahlerová, Frieda
Zámek pro nás dva

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Stavba nové elektrárny byla pro
malé lázně i pro vesnici Waldheim
událostí...
ISBN 978-80-243-7827-5

Boško, Ladislav
Čertova vyhlídka

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 298 s., váz. 390 Kč
Historický a trochu košilatý román
moravského autora, jehož koníčkem
se stalo shromažďování místních
pověstí a historicky podložených událostí spojených s Jesenickem.
ISBN 978-80-7389-181-7

Brabenec, Jiří
Řeka osudu

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 400 s.,
váz. 319 Kč
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Václav Hájek z Libočan přišel na
svět s velikým posláním. Měl se stát
vypravěčem své doby, rozporuplné,
jako byl on sám. Čtenáři se nabízí
jedinečná možnost nahlédnout do
Hájkova života plného zvratů i do
zákulisí tehdejší politiky.
ISBN 978-80-243-7639-4

Cabotová, Meg
Jak potvrdit lásku

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 360 s.,
váz. 299 Kč
Slavný profesionální golfista Reed
Stewart před lety odešel z městečka
Bloomville a zůstalo tam po něm
kromě rodiny i jedno zlomené srdce,
patřilo Becky Flowersové, ale ta se
nakonec z nešťastné lásky vzpamatovala a nyní úspěšně podniká.
ISBN 978-80-7507-699-1

Cimický, Jan
Kamarádi

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 259 Kč
Dlouho jen tak proti sobě sedí každý
na svém břehu řeky, dva rybáři, co
chytají ryby a neznají se. Seznámili se
až v dramatickém okamžiku, kdy je
spojila jejich profese.
ISBN 978-80-269-0678-0

Clegg, Bill
Měla jsi vůbec někdy rodinu?

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč
V předvečer dceřiny svatby otřese
domem June Reidové děsivý výbuch.
Následný požár pohřbí celou její rodinu, minulost i budoucnost.
ISBN 978-80-7498-240-8

Cleo Andrewsová, Virginia
Noční hlasy. Svítání (4.díl z 5)

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 416 s., váz.
V dalším, již předposledním díle
veleúspěšné ságy popisující osud
rodiny Cutlerů, autorka představuje
Kristýnku, dceru Dawn, šestnáctiletou krásku něžné duše a kromobyčejného hudebního nadání.
ISBN 978-80-243-7637-0

Češka, Stanislav
Nelítostná vražda

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 248 s.,
váz. 249 Kč
Na procházce se psem najde muž
pod bohunickým dálničním přivaděčem v jezírku, kterým protéká potok
Čertík, mrtvolu mladé ženy. Kriminalisté brněnské mordparty zjistí, že
žena byla zavražděna zvlášť surově...
ISBN 978-80-243-7635-6

Dark, Jason
Krvavý lovec

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 44 Kč
„Ricky, sakra, drž mě!“ zaječel vyplašeně
Alex Faust. V tu chvíli se udrolil kousek
skály pod jeho pravou nohou a on sklouzl. Chvíli předtím mu podobně ujela
i levá ruka a on nyní z poloviny visel na
laně, protože ztratil skutečnou oporu.
ISBN 978-80-243-7816-9

Davisová, Lindsey
Nepřítel v domě

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
Bohatí novomanželé jsou zavražděni
ve vlastní posteli a po jejich drahocenném stříbře se slehla zem. Podle
názoru vigilů je zabili jejich otroci...
ISBN 978-80-7507-703-5

Doerr, Anthony
O dívce Grace

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 400 s.,
váz. 349 Kč
David Winkler, tichý chlapec okouzlený nestálostí počasí a posedlý
sněhem, žije na Aljašce ve městě
Anchorage.
ISBN 978-80-243-7652-3

Doveyová, Ceridwen
Jen zvířata

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz.
Jen zvířata nám dokážou vysvětlit,
co vlastně znamená být člověkem.
Kočka na západní frontě první světové války, šimpanz ve válečném Německu, sloní dvojčata v Mosambiku,
medvěd v Sarajevu…
ISBN 978-80-7432-854-1

Dvořák, Marek
Nesvatý otec

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 184 s.,
brož.
Phineas Mortimer se nikdy nechtěl
stát knězem. Toužil dělat to, co každý
bohatý aristokratický synek – tedy
nic. Popíjet po hospodách, veselit se
s nevěstkami, občas se porvat s kmány a utrácet tatínkův majetek...
ISBN 978-80-7557-066-6

Erskinová, Barbara
Království stínů

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 496 s.,
brož. 299 Kč
Ve vyprávění se mistrovsky prolíná
realita s fikcí, přítomnost s minulostí,
napínavý děj je plný nečekaných zvratů i milostných vášní, právě takový,
jaký už čtenáři od oblíbené spisovatelky očekávají.
ISBN 978-80-7243-985-0

Falconer, Colin
Valhalla Atlantida

Praha: BB/art, 2017, 1. vyd., 424 s.,
váz. 349 Kč
Když se skupinka Islanďanů vydává
po stopách Leifa Erikssona osídlovat
Vinland, zdá se, že je to výprava
jako každá jiná. Jejího vůdce však
pronásledují podivná vidění, která si
nedokáže vysvětlit.
ISBN 978-80-7507-705-9

Finn, A. J.
Žena v okně

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 344 s.,
váz. 349 Kč
Pokud se to opravdu děje, není to
paranoia. Anna Foxová žije sama,
uzavřená ve vlastním světě.
ISBN 978-80-267-0943-5

French, Thomas; French,
Kelley
Juniper – holčička, která se
narodila příliš brzy

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 288 s.,
brož. 349 Kč
Juniper přišla na svět o čtyři měsíce
dříve, ve 23. týdnu těhotenství. Vážila
570 gramů, měřila 29 centimetrů, asi
jako panenka Barbie. Hlavičku měla
menší než tenisový míček.
ISBN 978-80-265-0662-1

Golinkin, Lev
Batoh, medvěd a osm kartonů
vodky

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 349 Kč
Jaké to je být malým židovským
klukem v Sovětském svazu 80. let?

bibliografie
A jak to probíhá, když se rozhodnete
emigrovat za oceán do vysněné
země?
ISBN 978-80-264-1613-5

Gross, Andrew
Jediný muž

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 400 s.,
váz. 449 Kč
Poručík zpravodajské služby Nathan
Blum rutinně dekóduje depeše z obsazeného Polska.
ISBN 978-80-264-1630-2

Hartmann, Karel
Terezínská epopej – To je ghetto

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
305 s., váz.
Autor sepsal svou epopej nikoli jako
patetický příběh tohoto literárního
žánru, ale jako veršovaný popis života v terezínském ghettu. Reportáž
tvoří chvatně zapisované reflexe,
jimiž si Hartmann pomáhal pochopit
osudy obyvatel ghetta.
ISBN 978-80-200-2742-9

Hrňa, Pavel
Zubní ordinace s vyhlídkou

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 130 s., brož. 190 Kč
Vzpomínková, z velké části autobiografická próza stomatologa
v důchodovém věku, který se pomalu
loučí se svým milovaným povoláním
a zároveň posláním.
ISBN 978-80-7389-182-4

Chambersová, Becky
Dlouhá cesta na malou, rozzlobenou planetu

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 494 s.,
váz. 369 Kč
Vesmír se možná zdá nekonečný, ale
lodě jím putující můžou být tísnivě
malé. Když se Rosemary Harperová
připojí k posádce Poutníka, příliš
toho neočekává. Touží jen po nenápadném, pokojném místě...
ISBN 978-80-7577-144-5

Jachina, Guzel
Zulejka otevírá oči

Praha: Prostor, 2017, 1. vyd., brož.
Debut mladé tatarské spisovatelky je
napsán ve stylu klasických ruských
románů, ve kterých se podrobně
zkoumá úděl člověka na pozadí
velkých dějinných událostí. Děj se
odehrává v Sovětském svazu v období let 1930–1946.
ISBN 978-80-7260-367-1

James, Peter
Střevíčky smrti

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 320 s.,
brož. 299 Kč
V Brightonu dochází k sérii
brutálních přepadení a znásilňování
žen. Pachatel svým obětem vždy vezme luxusní střevíčky, takže si detektiv-superintendent brzy uvědomí, že
se tyto nové případy nápadně podobají nevyřešené sérii zločinů...
ISBN 978-80-7243-992-8

Jeffries, Sabrina
Nebezpečné poslání

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
V knize se se dostává do popředí
Warren Corry, markýz z Knightfordu,
který má poněkud nezvyklý životní
styl: celé noci tráví zábavou v londýnských vykřičených čtvrtích a skoro
celé dny prospí.
ISBN 978-80-269-0681-0
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Katalpa, Jakuba
Doupě

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč
Po mimořádně úspěšném románu
Němci přichází J. Katalpa s propracovaným mnohovrstevnatým
románem ze současnosti.
ISBN 978-80-7577-128-5

Kelková, Lindsey
Navždy družičkou

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč
Maddie Fraserová se nikdy nedrala
dopředu, spíš se držela v pozadí:
mladší sestra oblíbence Dana, pravá
ruka šílené Shony, bývalka workoholika Sebastiana a teď také dívka, která
stojí mezi znesvářenými nejlepšími
kamarádkami.
ISBN 978-80-7507-710-3

Kessler, Leo
T-Force – Projít peklem

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 232 s.,
váz. 259 Kč
Projít peklem! To je úkol jako dělaný
pro T-Force. Projít peklem a najít přes
ně cestu. A to co nejrychleji!
ISBN 978-80-269-0695-7

Kiddová, Jess
Živel

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 329 Kč
Neodolatelný dublinský zlodějíček
aut Mahony odjakživa sdílel svůj svět
s přízraky mrtvých. Avšak ta, kterou
hledá, mu stále uniká.
ISBN 978-80-7577-106-3

Kiesslingová, Pavlína
Anděl s vůní jehličí

Fot. J. Hájek, Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017, 1. vyd., 108 s., váz.
210 Kč
Kniha navazuje na autorčinu prvotinu Láska je slepá, která vypráví, jak
ne každý první pohled ženy na muže
může být pravdivý, a hlavně – že není
pravidlo, že gentleman v obleku s růží
v ruce se chová galantně a slušně i za
prahem domova.
ISBN 978-80-7389-189-3

Kirby, John
Kat z Duranga

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Matta Lewise tížila minulost. Trápily
ho noční můry a věděl, že klid nalezne jen tehdy, když se vrátí tam, kde to
celé začalo.
ISBN 978-80-243-7829-9

Kirby, John
Tajný trumf

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 50 s.,
brož. 50 Kč
Nic na světě už Lukea McKinneyho
nemohlo zachránit před šibenicí.
Všechny důkazy svědčily proti
němu...
ISBN 978-80-243-7818-3

Kirchhof, Bodo
Příhoda

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
196 s., váz.
Reither, donedávna nakladatel a majitel knihkupectví ve velkoměstě, nyní
žije v klidném údolí v předhůří Alp.
V místní knihovně ho zaujme kniha
bez názvu – na obálce stojí pouze
jméno autorky...
ISBN 978-80-7470-175-7

Knox, Joseph
Sirény

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 299 Kč
Sex, drogy a Manchester – osudná
trojice detektiva Aidana Waitse.
ISBN 978-80-259-0728-3

König, Martin; Griffith, Clay
a Suzan
Arrow – Generace zmijí

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 344 s., váz. 329 Kč
Zběsilý závod s časem naše hrdiny
zavede do nepřátelské země Markovie, kde musí čelit armádě žoldáků
a nájemných vrahů, a konfrontovat
tajemnou postavu, známou jako hrabě Wallenstein.
ISBN 978-80-269-0686-5

Kopčilová Mešková, Monika
Románek pro Baculku

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 112 s., váz. 220 Kč
Románový příběh je autorčinou
oficiálně vydanou prvotinou. Kniha
je věnována všem boubelkám, které
se nebojí naplno žít. Je to otevřené
vyprávění čtyřicetileté Báry, která
zůstává po dvou rozvodech sama
s dospívajícím synem.
ISBN 978-80-7389-178-7

Kouřil, Vladimír
Kámen a mouka

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2017,
1. vyd., 288 s., váz. 248 Kč
V deseti povídkách knihy Kámen
a mouka se známý hudební publicista
V. Kouřil (*1944), autor pěti knih
o rock´n´rollu a jazzu, poprvé čtenářům představuje jako prozaik.
ISBN 978-80-87506-96-7

Kovář, Karel
Kovy – Ovšem

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 248 s.,
váz. 329 Kč
Ze života za kamerou. Bez filtrů.
Bez scénáře. O všem. Ve sbírce
osobních příběhů, básní a fotek
sdílí K. Kovář cestu obyčejného
kluka z malého města, jehož život
se během pár let otočil doslova
vzhůru nohama.
ISBN 978-80-265-0698-0

Kubeš, Vladimír; Dudek,
Oldřich
Slečny z Montera

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 184 s.,
váz. 249 Kč
Svět je plny krásných slečen, které
jsou jeho věčnou ozdobou i věčným
prokletím. To platí v případech,
kdy se tyto krasavice zapletou do
spořádaně funkčního manželství,
jakým je manželství sebevědomé
a profesně úspěšné Nicol Morganové.
ISBN 978-80-7243-990-4

Kundera, Milan
Valčík na rozloučenou

Brno: Atlantis, 2017, 4. vyd., 244 s.,
váz. 276 Kč
Rafinovaně komponovaný román
fraškovitého nadhledu.
ISBN 978-80-7108-365-8

Kutscher, Volker
Mokrá ryba

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 568 s.,
váz. 379 Kč
Kriminální komisař Gereon Rath
zažívá město, které je v rauši. Kokain,
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ilegální noční kluby, politické pouliční
bitvy – prostě tanec na sopce.
ISBN 978-80-243-7634-9

Lagercrantz, David
Muž, který hledal svůj stín

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 480 s., váz.
Lisbeth Salanderová si odpykává
kratší trest v ženské věznici a snaží se
vyhnout konfliktu se spoluvězeňkyněmi. Když se ale zastane mladé ženy
ze sousední cely, okamžitě ji napadne
Benito, nepsaná vůdkyně věznice...
ISBN 978-80-7577-147-6

Larsen, Ward
Zabijákova hra

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč
Když je vaše mise předurčena k neúspěchu, můžete ji začít považovat
za hru. David Slaton vede poklidný
život, má novou manželku a dům na
předměstí Virginie.
ISBN 978-80-7498-242-2

Llamazares, Julio
Vlčí měsíc

Když se objeví mrtvola muže s přezdívkou „oko ulice“, řeší vyšetřovatelé
případ jako standardní vraždu. Brzy
ale následuje další brutální čin. Obětí
je pochybná existence, která to stejně
jako „oko ulice“ hrála na dvě strany.
ISBN 978-80-259-0717-7

Nesbo, Jo
Jo Nesbo box

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., brož.
1090 Kč
Seznamte se se svérázným detektivem Harrym Holem a ponořte se
do fascinujícího světa vyšetřovaní
nejneuvěřitelnějších zločinů.
ISBN 978-80-7473-602-5

Nesbo, Jo
Sněhulák

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 520 s.,
váz. 299 Kč
S prvním sněhem přichází Sněhulák
a někoho si vezme s sebou. Sedmý
díl krimi série tentokrát s filmovou
obálkou.
ISBN 978-80-7473-577-6

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
184 s., váz.
Strhující román zavádí čtenáře
do hor provincie León na severu
Španělska. Bezprostředně po skončení španělské občanské války a po
vítězství frankistických vojsk přežívají
v horách bojovníci republikánské
armády...
ISBN 978-80-7470-178-8

Nesser, Hakan
Případ Ewy Morenové

Macháček, Lubomír
Pokušení s Kolombínou

Neužilová, Marcela
Hlubinné ponory

Marshall, Bruce
Plná slávy

Niedl, František
Návrat mistra

Martin, Eduard
Dědečku, máme tě rádi

Pehe, Jiří
Průsečík

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Spolek Kolombína jako soubor
amatérských nadšenců, kteří nacvičují divadelní texty a vystupují na
prknech, která znamenají svět, anebo
studio, kde se vyrábějí erotické obrazy a kde se produkuje pornografie?
ISBN 978-80-243-7636-3

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 256 s., váz.
Být svatý neznamená být bezkrevné
budižkničemu, které omdlévá, když
na ně sykne husa, být svatý znamená
milovat Boha z celého srdce a z celé
mysli a konat, myslet a mluvit všecky
věci k jeho větší slávě.
ISBN 978-80-7195-909-0

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 176 s., brož.
Autor jakožto citlivý pozorovatel
mezilidských vztahů přichází s dalšími příběhy, v nichž představuje důležitou roli dědečků v rodině i v širší
společnosti.
ISBN 978-80-7566-014-5

Martin, Charles
Hora mezi námi

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 289 Kč
Okolí je šokované poté, co byl učitel
Arnold Maager usvědčen z vraždy
své žákyně. Podle všeho to vypadá,
že dívka byla těhotná a otcem dítěte
měl být právě Maager...
ISBN 978-80-243-7633-2

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 64 s., 150 Kč
Hlubinné ponory jsou čtyři milostné
povídky: Ponorka hlubinné něhy,
Přece ho klofla?, Ve zmatcích a Rozverná realita. Podstatou všech je boj
člověka o rozhodnutí pro opravdový
dávající vztah.
ISBN 978-80-7389-191-6

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 304 s.,
váz. 289 Kč
Pán Milána Gian Galeazzo Visconti
usiluje o vévodskou korunku, kterou
mu však může udělit jenom Václav IV.,
král český a římský. A tak se Lukáš,
vážený platnéřský mistr, musí vydat do
dalekých Čech, do rodné Prahy...
ISBN 978-80-243-7788-9

Praha: Prostor, 2017, 1. vyd., 200 s.
Zdánlivě banální milostný trojúhelník
stárnoucího vysokoškolského učitele
a projektanta Tomáše se jedinou událostí mění v hru paralelních světů.
ISBN 978-80-7260-366-4

Pendziwolová, Jean
Dcery strážce majáku

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
Strhující příběh o lásce a o přežití,
kde hlavní role ve filmové adaptaci
ztvárnili Idris Elba a Kate Winslet.
ISBN 978-80-267-0945-9

Praha: Fortuna Libri, 2017, 1. vyd.,
320 s., váz. 299 Kč
Elizabeth ztratila zrak. Už nemůže
číst knihy, které miluje, ani nevidí obrazy, jež dojímaly její duši, ale pořád
jí zbývá bystrá mysl a prázdnotu, způsobenou slepotou, vyplňuje hudba.
ISBN 978-80-7546-122-3

Mazáč, Antonín
Letargie

Peterson, Andrew
První na zabití

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 544 s.,
váz. 349 Kč

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 376 s.,
váz. 369 Kč

bibliografie
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Je tomu deset let, co po nezdařené
operaci v Nikaragui skončila pro specialistu zvláštních operací Nathana
McBridea kariéra u CIA. Strhující
tempo a nervy drásající akce nové
románové série.
ISBN 978-80-264-1620-3

V roce 41 n.l. je město Řím nebezpečným místem. Optio II. legie
Lucius Cornelius Macro, nedávno
vyznamenaný za odvahu na bojišti,
se nemůže dočkat, až nechá rušné
město za zády.
ISBN 978-80-7507-717-2

ní soubor všech povídek, které
na téma hrůzy, mystiky, záhrobí
a nevysvětlitelných záhad napsal M.
Švandrlík.
ISBN 978-80-7557-070-3

Rahman, Zia Haider
Ve světle toho, co víme

Slavíček, Jiří
Vánoční případ c. k. policejního
komisaře Pobudy

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 439 s.,
váz. 329 Kč
Narodila se v porodnici, přesto je
úředně nalezencem. Když ji totiž
Ina s Jaromírem ke svým dvěma
biologicky vlastním synům adoptovali, měla téměř ve všech kolonkách rodného listu vepsán údaj
Nezjištěno.
ISBN 978-80-7577-096-7

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 592 s.,
váz. 389 Kč
Přátelství dvou mužů a zrada
jednoho z nich na pozadí rozpadu
států a stahujících se mraků ekonomické krize.
ISBN 978-80-7491-877-3

Reiersgardová, Marit
Boží prst

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 369 Kč
Policejní vyšetřovatel Verner Jacobsen se chystá na pohřeb svého jediného syna. Zvoní telefon – u velkého
obelisku v Lieru byla nalezena mrtvá
čtrnáctiletá Idunn Olsenová.
ISBN 978-80-7473-468-7

Rickstad, Eric
Číhání

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 390 s.,
váz. 349 Kč
Dokonce i v tichém Vermontu mohou
poklidnou přítomnost rozvrátit hrůzné činy z minulosti.
ISBN 978-80-7577-163-6

Robertsová, Nora
Žhavý led

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 300 s.,
váz. 299 Kč
Whitney McAllisterová, znuděná životem bohaté dědičky, narazí na newyorské ulici na pohledného mladého
muže na útěku před jeho komplici.
ISBN 978-80-267-0956-5

Rose, Augustus
Hotová zlodějka

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 392 s., váz. 389 Kč
Zločinecká skupina Société Anonyme
se inspiruje dílem slavného umělce
Marcela Duchampa a jejími oběťmi
se stávají mladí lidé z celého světa.
Mysteriózní román s neobvyklým
námětem.
ISBN 978-80-7306-931-5

Saudek, Jan
Dva

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 136 s.,
váz. 399 Kč
Prozaická novinka J. Saudka je
vlastně staronovinkou. V žánru
drobné prózy tu autor otvírá témata,
kterým se věnoval intenzivně i ve
svých předchozích titulech: láska na
každý způsob i pád, vzdalující se dětství, přibližující se smrt.
ISBN 978-80-7529-285-8

Scanlan, Patricia
Dar přátelství

Praha: BB/art, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 299 Kč
Kam až sahá přátelství? A kdy je
načase, abychom přestali létat za
oceán kvůli někomu, kdo by pro nás
nepřeskočil ani louži?
ISBN 978-80-7507-704-2

Scarrow, Simon
Aréna

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 344 s.,
váz. 349 Kč

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 480 s.,
váz. 389 Kč
Rok 1896 nebyl zrovna tím nešťastnějším. František Xaver Pobuda
řeší zapeklité případy. Tři kriminální
případy c. k. policejního komisaře, jehož rajonem jsou pražské Holešovice
na samém konci 19. století.
ISBN 978-80-267-0795-0

Smrčka, Václav
Silikonový věk

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 66 s., 155 Kč
Útlá knížka je sbírkou drobných
povídek a příběhů, které si po večerech vyprávějí výletníci chorvatské
plachetnice Budoucnost, plavící se po
Středozemním moři.
ISBN 978-80-7389-161-9

Sobička, Emil
GIBBS aneb Rozbití času

Praha: Zdeněk Bauer, 2017, 1. vyd.,
172 s., brož. 390 Kč
V tomto fantasy románu stárnoucí
pracovník Britského muzea Jonathan
Gibbs začíná experimentovat s přístrojem sestrojeným německým
profesorem Mondsheinem.
ISBN 978-80-906755-2-0

Sobička, Emil
Hetairie. 1. díl trilogie Otrocké
války

Praha: Zdeněk Bauer, 2017, 1. vyd.,
239 s., brož. 390 Kč
První díl trilogie Otrocké války nás
přivádí do roku 137 př.n.l., kdy Sicílii
zachvátilo velké otrocké povstání, do
jehož čela se postavil otrok Eunus.
ISBN 978-80-906755-3-7

Sobička, Emil
Království Slunce. 2. díl trilogie
Otrocké války

Praha: Zdeněk Bauer, 2017, 1. vyd.,
376 s., brož. 390 Kč
Druhý díl trilogie Otrocké války
popisuje příběh Andronika, vlastním
jménem Aristonika, v Pergamu asi
roku 134 př.n.l. Přijíždí tam, aby
osvobodil místní otroky a zabránil
nadvládě Římanů.
ISBN 978-80-906755-4-4

Sobička, Emil
Triokalé. 3. díl trilogie Otrocké
války

Praha: Zdeněk Bauer, 2017, 1. vyd.,
138 s., brož. 390 Kč
Nedokončená třetí část trilogie
Otrocké války líčí život Filonův v Alexandrii po pádu Království Slunce. Filon se tam asi kolem roku 103 př.n.l.
setkává s bývalým otrokem Hetairie
a rozhodne se vrátit se na Sicílii.
ISBN 978-80-906755-5-1

Švandrlík, Miloslav
Koktavé strašidlo. 3 x 100
hororů – kniha III.

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 424 s.,
váz.
Projekt 3 x 100 hororů přináší
čtenářům ve třech svazcích komplet-

Táborská, Dita
Malinka

Toman, Tomáš
Anděl

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 88 s., váz. 195 Kč
Pátá próza T. Tomana – oblíbeného
autora, který se přes své mládí již
dokázal v literatuře prosadit – přináší
příběh Josefa Svobody, který v 19
letech udělal chybu, za niž draze
zaplatil...
ISBN 978-80-7389-193-0

Tremayne, S. K.
Ledové sestry

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Rok po smrti malé Lydie se její rodiče
Sarah a Angus s jejím jednovaječným
dvojčetem Kirstie odstěhují na malý
izolovaný ostrov.
ISBN 978-80-267-0953-4

Unger, G. F.
Judy a zabiják

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Když se Judy Bostonová dostala
k řece – byla to Missouri, které říkají
Big Muddy, protože je po velké vodě
velice špinavá a bahnitá – uviděla
mezi keři ve člunu rybáře.
ISBN 978-80-243-7817-6

Unger, G. F.
Osamělá cesta

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Ringo Tyburne putoval s cinkajícími
ostruhami po hlavní ulici Pecos
Flower. Když procházel kolem
banky Pecos, zářivě modré oči mu
zajiskřily.
ISBN 978-80-243-7828-2

Unger, G. F.
S hvězdou na hrudi

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 80 s.,
brož. 49 Kč
Když se Owen Timberland dověděl,
že se jeho bratr stal banditou, odložil
hvězdu federálního maršála.
ISBN 978-80-243-7830-5

Váňová, Magda
Já hlupák

Praha: Šulc – Švarc, 2017, 1. vyd.,
336 s., váz. 340 Kč
M. Váňová píše poutavé romány,
které nepotřebují okatý děj. Příběh
sochaře Vincenta a kostýmní návrhářky Evy začíná tím nejobyčejnějším
způsobem — starostí, jak si vybudovat existenci.
ISBN 978-80-7244-415-1

Vitásková, Alena
Solární baroni. Příprava mé
vraždy
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Praha: Olympia, 2017, 1. vyd.,
200 s., váz.
Kniha je volné pokračování Organizovaného zločinu, který musí
být překrýt ještě větším zločinem,
aby skuteční aktéři nebyli potrestání
a naopak mohli pokračovat v tunelování veřejných financí.
ISBN 978-80-7376-479-1

Vondruška, Vlastimil
Znamení rožmberské růže

Brno: Moba, 2017, 4. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Oldřich z Chlumu narazí nedaleko
hradu Bezdězu na umírajícího
mnicha. Od něho se dozví, že se
připravuje zavraždění Přemysla II.
Otakara. Okamžitě odjíždí krále
varovat. Na Pražském hradě dojde
k vraždě...
ISBN 978-80-243-7947-0

Vrzalová, Jana
Zasnoubena se smrtí

Brno: Jota, 2017, 1. vyd., 372 s., váz.
298 Kč
Řadou dobových, dosud veřejnosti
neznámých či jen zcela výjimečně
publikovaných snímků, dokumentů
a plakátů bohatě doplněná publikace
Zasnoubena se smrtí z pera novinářky, spisovatelky a překladatelky J.
Vrzalové.
ISBN 978-80-7565-186-0

Waalová, Kit de
Jmenuju se Leon

Praha: Argo, 2017, 1. vyd.
Dojemný a strhující příběh rozdělených sourozenců je vyprávěn
z pohledu devítiletého Leona, který
se málem jako otec láskyplně staral
o malého Jakea, od kterého se musí
odloučit.
ISBN 978-80-257-2250-3

Wallace, Daniel
Neobyčejná dobrodružství

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč
Edsel Bronfman je nevýrazný, ostýchavý mladík, který má v životě rád
jednoduchý řád.
ISBN 978-80-7498-236-1

Winkler, Philipp
Chuligán

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 329 Kč
Všichni máme dvě rodiny. Jednu, do
které se narodíme, a druhou, kterou
si sami vybereme. Heiko Kolbe zahřívá v ruce chránič zubů. V žilách
mu pumpuje adrenalin. Chuligán je
nahlédnutím do vnitřního světa outsidera a ztroskotance.
ISBN 978-80-7577-126-1

Zilahy, Mirko
Takhle se zabíjí

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 400 s.,
váz.
Temný thriller z prostředí Říma, jak
ho neznáme. Město je ochromeno
vlnou nebývale špatného deštivého
počasí. V tom okamžiku se daleko od
turistického centra vyhledávané metropole začnou objevovat těla obětí
sériového vraha.
ISBN 978-80-7252-712-0

roz h ovo ry
Fiala, Petr; Balaštík, Miroslav
Profesor na frontové linii. Rozhovor Miroslava Balaštíka

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 288 s., 279 Kč
Rozhovory s předsedou ODS P.
Fialou.
ISBN 978-80-7485-124-7

Laham, Řehoř III.
Moje milovaná Sýrie!

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 80 s., brož.
Rozhovor nám umožňuje nahlédnout
do obav i nadějí melchitského patriarchy, který miluje svou vlast a zná
její historii i současnou problematiku
jako málokdo.
ISBN 978-80-7566-015-2

v z pom í n k y
Belmondo, Jean-Paul
Mých tisíc životů

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 248 s.,
váz. 299 Kč
Víc než jen autobiografie. V této osobité vzpomínkové knize Belmondo
vypráví o výjimečném a šťastném
životě, o úporném boji, který vedl za
svůj sen stát se hercem.
ISBN 978-80-7252-707-6

Birnbaum, Shlomo; Seligmann, Rafael
Kámen na mém srdci. O přežití
holokaustu a dalším životě
v Německu

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 128 s., brož.
S. Birnbaum, narozený v roce 1927,
vyrůstal v ortodoxní židovské rodině
v polské Čenstochové. Po vpádu
nacistů do Polska v září roku 1939
byla rodina přemístěna do ghetta,
kde každodenní život provázely smrt
a strach.
ISBN 978-80-7364-064-4

Marsch, Henry
Neublížíš

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 296 s.,
brož. 369 Kč
Jeden z nejvýznamnějších britských neurochirurgů líčí upřímně
a otevřeně mrazivou radost
z operování a předkládá čtenářům
úchvatné příběhy, v nichž rekapituluje svůj profesní i osobní život
a v nichž nechybí ani černý humor.
ISBN 978-80-265-0664-5

Moje válečná odyssea. Vzpomínky legionáře Vladimíra
Vaňka

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz.
Když v létě 1914 vypukla světová
válka, V. Vaněk pobýval v ruské Oděse. Nejprve se chtěl stát válečným
dopisovatelem ze srbské fronty, když
se však začala v Kyjevě formovat Česká družina, patřil k jedněm z prvních
dobrovolníků.
ISBN 978-80-7557-073-4

Pavlík, Jan; Pavlík, Vladimír
Putování po rodném kraji očima
vzpomínek. Nářeční slovník
Horňácka
Boskovice: Albert, 2017, 1. vyd.,
240 s., váz. 350 Kč
Povoláním lékař, folklorista, spisovatel, rodák z Kuželova vzpomíná na
rodné Horňácko a jeho osobnosti
formou procházky po jednotlivých
obcích a popisem zážitků, které jsou
s ní spojeny. Doplněno o Nářeční
slovník Horňácka.
ISBN 978-80-7326-280-8

bibliografie
literatura pro
děti a mládež
kom i k sy
Hergé
Jo, Zefka a Žoko (5) – Hadí
soutěska

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 54 s.,
brož. 189 Kč
Komiksová série Jo, Zefka a Žoko je
tímto pátým dílem kompletní!
ISBN 978-80-00-04670-9

Hergé
Tintin 13 – 7 křišťálových koulí

Praha: Albatros, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Nový příběh Tintina a jeho přátel
začíná jako opravdová detektivka:
Význační vědci jsou jeden po druhém
napadáni záhadným cizincem a upadají do spánku, z kterého je nelze
probudit.
ISBN 978-80-00-04655-6

Hergé
Tintin 14 – Chrám Slunce

Praha: Albatros, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Chrám Slunce bezprostředně
navazuje na příběh 7 křišťálových
koulí.
ISBN 978-80-00-04656-3

Hergé
Tintin 15 – Tintin v zemi černého
zlata
Praha: Albatros, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Černé zlato je chronologicky patnáctým Tintinovým dobrodružstvím.
ISBN 978-80-00-04657-0

Hergé
Tintin 16 – Míříme na Měsíc

Praha: Albatros, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Odvážný reportér Tintin se v novém
dobrodružství vrhá do zcela nečekaného podniku – účastní se stavby
rakety, která zamíří k Měsíci.
ISBN 978-80-00-04658-7

Hergé
Tintin 17 – První kroky na Měsíci
Praha: Albatros, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Další z komiksových dobrodružství
proslulého Tintina je přímým pokračováním titulu Míříme na Měsíc.
ISBN 978-80-00-04659-4

Hergé
Tintin 18 – Případ Hluchavka

Praha: Albatros, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
V dalším napínavém Tintinově příběhu se vše točí kolem ztraceného, trochu potřeštěného vědce Hluchavky.
ISBN 978-80-00-04660-0

Hergé
Tintin 19 – Koks na palubě

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Ve svém devatenáctém příběhu se
Tintin vydává do Arábie a spíše náhodou narazí na stopu novodobých
otrokářů.
ISBN 978-80-00-04661-7

Hergé
Tintin 20 – Tintin v Tibetu

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč

z n o v i n e k k 2 3 . 1 0 . 2 0 17 3 0 0 t i t u l ů
Prožijte s Tintinem další komiksové
dobrodružství! Během nebezpečné
výpravy do Tibetu, kam ho zavedla
vzpomínka na přítele Čanga, objeví
Tintin nechtěně stopy po bájném
yettim.
ISBN 978-80-00-04663-1

ho hrdinu! Kniha obsahuje: psí
známky, průkaz člena komanda,
tajnou zprávu, dešifrátor i kartu na
otisky prstů.
ISBN 978-80-00-04630-3

Hergé
Tintin 21 – Šperky madam
Castafiore

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
váz. 299 Kč
Pohádkový příběh o krásné víle
Rusalce a nahrávka stejnojmenné
opery A. Dvořáka.
ISBN 978-80-00-04791-1

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Po velkém putování do Tibetu se
v tomto příběhu Tintin rozhodl zůstat
na zámku Moulinsart.
ISBN 978-80-00-04662-4

Hergé
Výbuch sopky Karamako

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 54 s.,
brož. 189 Kč
Jo, Zefka a jejich věrná opička Žoko
zažívají v komiksu Výbuch sopky
Karamako prazvláštní dobrodružství. Je 2. svazkem z dvoudílné série
Záhadný paprsek.
ISBN 978-80-00-04669-3

le po r e l a

Marková-Krystlíková, Jiřina
Rusalka

Mizielińska, Aleksandra;
Mizieliński, Daniel
Pod zemí, pod vodou

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 112 s.,
váz. 499 Kč
Další fascinující kniha autorů bestsellerových Map. Po obrázkovém
putování kolem světa přichází čas na
pozoruhodnou výpravu do zemského
jádra a na dno oceánů. Pro čtenáře
od 7 let.
ISBN 978-80-7577-114-8

Poznáváme... Domácí mazlíčci

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 12 s.,
dětské skládanky a leporela, 69 Kč
Rytmické verše H. Vrbové.
ISBN 978-80-00-04785-0

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 40 s.,
váz. 179 Kč
Na stránkách této krásné obrázkové
encyklopedie najdeš spoustu informací o zvířatech, která můžeš chovat
v domě nebo bytě jako domácí
mazlíčky.
ISBN 978-80-253-3220-7

po e z i e

Poznáváme... Zvířata v divočině

Vrbová, Hana
Broučci na pouti

Faltus, Jiří
Knížka básniček pro ouška
i jazýček

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 36 s., brož. 115 Kč
Další knížka pro děti již
zavedeného východočeského
autora je doprovázená autorovými
kresbami. Je určena především
dětem předškolního a nižšího
školního věku.
ISBN 978-80-7389-194-7

Salava, Zdeněk
Veselé básničky pro pejsky
i páníčky

Dobřejovice: Alfa-Omega, 2017,
1. vyd., 36 s., brož. 115 Kč
Útlá básnická sbírka rozmarných,
hravých, vtipných a veselých básniček
pro potěšení čtenářům – a to nejen
těm dětským.
ISBN 978-80-7389-197-8

po pu l ár n ě
naučná
Bartíková, Petra;
Obůrková, Eva
Jak se stát mistrem vypravěčem

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 24 s.,
váz. 299 Kč
V této knize se dozvíš, jak vymyslet
příběh a napsat knihu, jak nakreslit
senzační komiks nebo jak založit
redakci a vytvořit ten nejkrásnější
časopis na světě.
ISBN 978-80-00-04629-7

Brázdová, Andrea
Jak se stát akčním hrdinou

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 24 s.,
váz. 299 Kč
Kniha tě strhne ke hře na komando, agenty a detektivy. Pátrej,
řeš zadané úkoly, hraj si na akční-

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 40 s.,
váz. 179 Kč
Na stránkách této krásné obrázkové encyklopedie najdeš spoustu
informací o zvířatech, která žijí
v divočině: v pralesích, savanách či
oceánech.
ISBN 978-80-253-3222-1

Poznáváme... Zvířata v lese

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 40 s.,
váz. 179 Kč
Na stránkách této krásné obrázkové
encyklopedie najdeš spoustu informací o zvířatech, která žijí v lese.
ISBN 978-80-253-3221-4

Super závoďáci

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 48 s.,
váz. 269 Kč
Zajímají tě úžasné závodní stroje,
které jezdí po souši, létají vzduchem
nebo brázdí vody moří? Chceš vědět,
jak fungují, nahlédnout pod kapotu,
obdivovat jejich konstrukci a dokonalé tvary?
ISBN 978-80-253-3302-0

pro d ěti
Abrakadabra

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 299 Kč
Chceš překvapit své přátele
a vystoupit jako velký kouzelník?
Pak se nauč vzrušující kouzla,
které přivedou tvé diváky k úžasu.
Všechny kouzelnické triky jsou
v knize názorně a srozumitelně
vysvětleny pomocí mnoha
fotografií.
ISBN 978-80-266-1183-7

Banks, Rosie
Tajuplné království – Útes
mořských panen

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
112 s., brož. 149 Kč
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Nerozlučné kamarádky Ellie, Summer a Jasmína se vydávají poznat
další část Tajuplného království.
ISBN 978-80-253-3322-8

Bauerová, Růžena
Kočičí příběhy

Ilustr. P. Jiroutková, Dobřejovice:
Alfa-Omega, 2017, 1. vyd., 72 s.,
váz. 230 Kč
Inspirací pro psaní této dětské knihy
byla autorce vnoučata. Místo knížek
plných násilí, stříleček a cizích jmen
chtěla napsat takovou knížku, která
by byla plná obyčejných radostí a která by potěšila dětskou duši.
ISBN 978-80-7389-208-1

Bednareková, Justyna
Neobyčejná dobrodružství
deseti ponožek (čtyř pravých
a šesti levých)

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 168 s.,
váz. 269 Kč
Ach, ty ponožky! Do pračky hodíme
dvě a ven vytáhneme jenom jednu.
Kam se pořád ztrácejí?Je nad slunce
jasné, že někam mizet musejí. I doma
u malé Bé to tak chodí.
ISBN 978-80-7577-145-2

Brázdová, Andrea
S násobilkou do pohádky

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 88 s.,
brož. 199 Kč
Přesvědčete se, že při procvičování
násobilky se děti mohou bavit.
ISBN 978-80-266-1173-8

Bula, Oksana
Zubr si hledá hnízdo

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 40 s., váz.
269 Kč
Co dělají zvířátka v zimě? Čím se živí,
když všechno zasype sníh? Třeba
takový medvěd celou zimu prospí. Ó,
to by byla krása, zasní se zubr. Pro
děti od tří let.
ISBN 978-80-7577-105-6

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo –
Osamělé lvíče

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
112 s., váz. 159 Kč
Emin strýček Horác cestuje po celém
světě a zachraňuje zvířátka, která
ztratila domov. Emu a její maminku,
která pracuje v zoo jako veterinářka,
napadne, že jim vytvoří co nejlepší
podmínky pro to, aby se rychle
zabydlela.
ISBN 978-80-253-3303-7

Drška, Jiří
Nikdy nelijte okurky do záchodu
aneb pohádky z puškvorcových
semínek pro malé, střední i velké
Dobřichovice: Kava-Pech, 2017,
1. vyd., 163 s., brož.
Vyprávění o skupince dětí mladšího
školního věku, které ale není určené
výhradně pro děti. Manče, Karlovi
a Tomášovi právě začíná škola. Ocitají se na nezmapovaném území mezi
dětstvím a dospíváním.
ISBN 978-80-87169-84-1

Fidget spinner

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
64 s., brož. 169 Kč
Vše, co potřebujete o fidget spinneru
vedět! Zajímavé informace, rady
a návody, jak vybrat správný spinner,
jak na nejrůznější triky a jak si vyrobit
svůj vlastní, unikátní spinner.
ISBN 978-80-251-4882-2

Frančíková, Renata;
Fošenbauerová, Eva
Parádivá žížala

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 88 s.,
váz. 249 Kč
Pestrá a veselá knížka pohádek,
říkanek, malovaného čtení, hádanek
a doplňovaček je zábavou i poznáním
pro předškoláky a malé školáky.
ISBN 978-80-00-04805-5

Genechten, Guido van
Víš, co má v plínce myš?

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 32 s., váz.
Půvabná kreslená knížka známého
belgického spisovatele a ilustrátora,
která se brzy stala světovým bestsellerem. S textem básníka H. Viléma
pobaví jemným humorem a navíc naučí vaše dítě chodit na nočníček.
ISBN 978-80-7485-140-7

Hagmarová, Pia
Klářina volba

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 128 s.,
váz. 189 Kč
Klára se trápí – má starost
o nemocného tatínka, který na ni
navíc nemá čas, Lisa začala chodit
s Peterem, a k dovršení všeho si Klára
přestává rozumět s Jontem, který se
po posledním zpackaném závodě
hodně změnil.
ISBN 978-80-00-04790-4

Hlavinková, Lucie
Projekt pes (smečka)

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 76 s.,
váz. 229 Kč
Jenda konečně dostal vytouženého
psího kamaráda. Na vlastní kůži se
přesvědčí, že mít psa není jenom
zábava… Ale taky venčení, výcvik,
povely… Důležité je nebýt na všechno sám.
ISBN 978-80-00-04782-9

Hurvínek a kouzelné muzeum
– Zábavné aktivity pro malé
školáky

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 32 s.,
brož. 99 Kč
V pracovním sešitě s Hurvínkem
najdete spoustu jednoduchých úkolů
na dokreslování a počítání, které
zábavnou formou podporují soustředění a dětskou představivost.
ISBN 978-80-253-3306-8

Kasdepke, Grzegorz
Nechci být princezna

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 32 s.,
váz. 199 Kč
Kdo by si pomyslel, že se z tak malé
holčičky stane tak strašlivý drak?
Rozhodně ne její maminka a tatínek.
Dokonce ani babička. Jen dědeček
měl trochu podezření...
ISBN 978-80-264-1611-1

Katolická, Magdalena Kypus
Jenseptej – Příběhy knižních
skřítků

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
128 s., váz. 229 Kč
Na světě je spousta knih, to určitě
víte. Zcela jistě ale nevíte, že o ně
pečují knižní skřítci. Jak to dělají? Co
se učí ve škole? Jaká je jejich oblíbená
zábava? To vám prozradí Jenseptej,
knižní skřítek.
ISBN 978-80-253-3299-3

Klang, Joachim
Minecraft: postav si svůj vlastní
svět

bibliografie
Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
80 s., brož. 199 Kč
Minecrafťáci pozor! Nastal čas
přenést vaše oblíbené postavy
a předměty z počítačové hry do
reality. Díky návodům v této knize
dokážete s co nejmenším počtem
kostiček vytvořit věrné kopie modelů
z Minecraftu.
ISBN 978-80-251-4886-0

Krisp, Caleb
Poděska Ivy – Zastavte ji někdo!

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
296 s., váz. 249 Kč
Pozor– blíží se pohroma v sukních –
naprosto nespolehlivá, nepředstavitelně nezkrotná a nehorázně nevypočitatelná Ivy Pocketová!
ISBN 978-80-253-3320-4

Lebeda, Jan
Okáček, veveří kluk z Jánského
vrchu

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 299 Kč
Dobrodružné příhody malého veveřího kluka v lese, ve kterém se narodil.
Malý veverčák poznává život lesních
zvířátek a ptáků a děti se tak pohádkovou formou seznamují se zvířátky,
která u nás volně žijí.
ISBN 978-80-7243-988-1

Lego Elves – Síla temné magie

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 32 s.,
brož. 199 Kč
Emily už se nemůže dočkat, až opět
spatří své přátele, a tak kouzelným
portálem vstoupí do světa Elvendale.
Tentokrát ji ale následuje i její mladší
sestra, Sophie.
ISBN 978-80-264-1551-0

LEGO® Ninjago movie– oficiální
ročenka 2018
Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 64 s.,
váz. 369 Kč
Úkoly, komiksy, hlavolamy a hry ze
světa Ninjago!
ISBN 978-80-264-1584-8

Lloyd-Jones, Sally
Jeho královská maličkost. Děsivě
pravdivý příběh
Praha: Nakladatelství 65. pole, 2017,
1. vyd., 48 s., váz.
Byla nebyla jedna šťastná rodina. Až
do jednoho strašlivého, neblahého

dne, kdy se narodil nový vládce…
Zábavný příběh o strastech malého
děvčátka, které musí čelit ústrkům
od novorozeného bratříčka, doplňují
velkoformátové ilustrace.
ISBN 978-80-87506-90-5

Lukeš, Rudolf
Oplatková Markéta

Praha: Agentura Krigl, 2017, 1. vyd.,
80 s., váz. 188 Kč
Patnáct pohádek o malé školačce
Markétě, která prožije část prázdnin
v lázeňském městě u strýce Tomáše
a tety Jindřišky.
ISBN 978-80-88104-29-2

Malý, Radek
Všelijaké řečičky pro kluky
a holčičky

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 56 s.,
váz. 249 Kč
Krátké veselé básničky, nonsensové
veršíky a další řečičky o všem
možném, o zvířátkách, o klucích
a holčičkách, tetách, pánech, švestkách nebo třeba hruškách.
ISBN 978-80-00-04783-6

Míková, Marka
Pán a vrabec

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 64 s., váz.
Hlavním bezejmenným hrdinou příběhu je pán. Žije osaměle v domku
se zahradou a celý den cosi pilně
píše na počítači. Když se jednoho
dne pod střechou domku uhnízdí
vrabec, pán se zaraduje: konečně
má kamaráda!
ISBN 978-80-257-2273-2

Pearson, Luke
Hilda a kamenný les

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 72 s.,
váz.
Modrovlasá rozumbrada je už zkušenou průzkumnicí, která vyzrála
na obry i pidilidi, přežila setkání
s černým psem na skautském táboře
a zachránila ptáka bouřliváka, mytický symbol města Trolberg.
ISBN 978-80-7432-853-4

Pohádky od potůčku

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 56 s.,
váz.
Palouček u potůčku je báječné místo
na hraní. Zajíc Hop, ježek Jehlička
a vrána Krákora se na paloučku do-

Soutěž s nakladatelstvím
Mladá fronta
V Knižních novinkách
č. 18/2017 jste mohli soutěžit
o knihu Mariusze Surosze
ach, ty češky!
Z došlých správných
odpovědí na soutěžní otázku
jsme vylosovali dva výherce
a posíláme jim knihu:
jana havlová (Chrudim)
květa vacková (Praha 4)
Srdečně blahopřejeme!
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hadovali, co je důležitější. Bystré uši,
ostré bodliny, nebo křídla? Rozsoudí
je medvěd Míša?
ISBN 978-80-7267-629-3

Pohádky z lesa

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 56 s.,
váz.
V lese se pořád něco děje. Nevěříte?
Třeba mravenec Fíťa, vážka Bláža,
křeček Břeťa a šnek Slíž se pohádali. Nachomýtl se k tomu vrabčák
Čimčara…
ISBN 978-80-7267-628-6

Poklad dobrodružných příběhů

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 299 Kč
Dvanáct nejznámějších dobrodružných románů v podobě krátkých
komiksových příběhů je určeno
dětem od 9 let – ale i pro starší a pro
dospělé.
ISBN 978-80-00-04806-2

Quis, Josef
Detektiv Koumes – Zimní případ
Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 104 s.,
váz. 299 Kč
Ani v předvánočním čase nemá
brouk Koumes kouska klidu.Tentokrát bude vyšetřovat zmizení
královské koruny. Během pátrání
ale odhalí i mnohé záhady starého
domu a jeho okolí.
ISBN 978-80-7243-994-2

Rebon, Věra
Růžoví sloni

Praha: Havlíček Brain Team, 2017,
1. vyd., 104 s., váz.
Série moderních svěžích pohádkových příběhů, v nichž ústředním
motivem je soužití dětí z Mateřské
školky Hájkova ulice číslo jedna
s růžovými slony, kteří se mezi nimi
jednoho dne objeví.
ISBN 978-80-87109-66-3

Seniorová, Suzy
Zvířátka ve vánočním lese

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 32 s., váz.
Myška, jezevec, sova, liška, drozd, zajíčci a babička prožívají ve vánočním
lese různá dobrodružství, dokud se
všichni nesejdou u jesliček…Vánoce
mohou začít! Půvabné vyprávění
s malebnými ilustracemi pro nejmenší čtenáře.
ISBN 978-80-7195-873-4

Schmittová, Petra Maria;
Dreller, Christian
Proč jsou banány zahnuté?

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
128 s., váz. 269 Kč
Kam mizí slunce, zatímco my spíme? Proč letadla dokážou létat?
Proč žížaly nemají nohy? Přiznejme
si, že zvědavé otázky našich dětí
nás nepřestávají překvapovat. Ať
děláme, co děláme, odpovědět
neumíme.
ISBN 978-80-253-3300-6

Sládek, Karel
Zázrak jménem les

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 60 s., brož.
Můj pradědeček byl pan nadlesní,
spravoval církevní lesy na Vysočině.
Prababičku měli všichni rádi, říkali
jí „paní nadlesní“. V dětství jsem
často slýchal příběhy o zvířátkách
v lese.
ISBN 978-80-7566-020-6
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Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Ježeček Jája

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
112 s., váz. 149 Kč
Ježčí holčička Jája se nemůže dočkat. Blíží se totiž její nejoblíbenější
událost roku – Vánoční slavnost.
Jak poletuje po lese, potkává samá
uspěchaná zvířátka. Nestíhají přípravy na oslavu a mají z toho těžkou
hlavu.
ISBN 978-80-253-3321-1

Smolíková, Klára
Spolkla mě knihovna

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 72 s.,
váz. 229 Kč
Dobrodružná výprava do historie
knih a knihoven od oblíbené autorky
Kláry Smolíkové. David by mohl číst
neustále – při chůzi, v posteli, pod
lavicí i na záchodě. Jenže do jeho
přeplněné knihovny se už žádná další
kniha nevejde.
ISBN 978-80-253-3314-3

Strýčková, Jana; Teslíková,
Kamila
Draci v hrnci – Co jedly princezny

Praha: Edice ČT, 2017, 1. vyd., 88 s.,
váz. 249 Kč
Z jaké mouky si pekla nekvašený
chléb náčelnice Nea v době kamenné?
ISBN 978-80-7448-071-3

Sutherland, Tui T.
Psí průšviháři – Nejhlasitější
bígl z ulice

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
168 s., brož. 149 Kč
Ella žije hudbou a veškerý svůj čas
věnuje přípravě na školní soutěž
talentů. Pak ale po pratetě zdědí
bígla jménem Trubka. Jakmile
začne znít hudba, fenka začne
„zpívat“...
ISBN 978-80-253-3301-3

Vajsejtlová, Barbora
Princezna a Baron

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Malá Magdalenka si ze všeho nejradši představuje, že je princezna.
Princezna Pampeliška! Se svojí nejlepší kamarádkou Adélkou, jinak také
princeznou Sněženkou, čekají, až se
u nich objeví nějaký princ...
ISBN 978-80-00-04788-1

Wimmerová, Carola
Rychlý jako vítr

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 249 Kč
Majka je vzteky bez sebe. Třídní učitel ji nechal propadnout, což pro ni
znamená jediné – místo vytouženého
letního tábora s kamarádkou se bude
celé prázdniny učit, a sice na venkově
v hřebčinci své dosud nepoznané
babičky.
ISBN 978-80-264-1603-6

pro m l ád e ž
Asher, Jay
Třináctkrát proto

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 249 Kč
Clay Jensen je úplně normální
kluk na střední. Jednoho dne na
verandě najde balíček – krabici
od bot v balicím papíře, bez
zpáteční adresy. A uvnitř? Sedm

magnetofonových kazet. Kdo dnes
poslouchá kazety?
ISBN 978-80-7544-419-6

Cole, Courtney
Verum

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 264 s.,
váz. 289 Kč
Jmenuji se Calla Priceová a topím
se. Můj nový svět je temný, temný
oceán a všechna tajemství mě tlačí ke
dnu. Můžu vůbec někomu věřit? Už
nevím. Lži jsou jako spirály.
ISBN 978-80-7544-393-9

Evansová, Maz
Kdo pustil ty bohy?!

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
280 s., brož. 249 Kč
Věděl bys, co máš dělat, kdybys
omylem vypustil démona smrti z jeho
vězení? Začít utíkat? NE! Okamžitě
probuď olympské bohy, kteří si užívají důchod!
ISBN 978-80-253-3313-6

Gibbes, Lesley
FOX – Záchrana policejní
akademie

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 149 Kč
Foxovi se splnil sen – byl přijat na policejní akademii a stane se z něj tajný
policejní agent.
ISBN 978-80-253-3305-1

Hockingová, Amanda
Křišťálové království

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Bryn Avenová, neprávem obviněná
z vraždy a velezrady, je na útěku.
Může jí pomoct jen její největší nepřítel, úžasný a záhadný Konstantin
Black.
ISBN 978-80-7544-395-3

Howardová, A. G.
Krverůž

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 464 s.,
váz. 349 Kč
Rune je nadaná zpěvačka s andělským hlasem, která ale pro svůj talent
velice trpí. S nadějí, že jí odborníci
pomůžou, začne chodit na uměleckou konzervatoř Krverůž.
ISBN 978-80-7544-389-2

Charbonneau, Joelle
Univerzita výjimečných – Odveta
Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
268 s., brož. 299 Kč
Svaz národů se ocitá na pokraji
občanské války. Povstalci intrikují
proti kruté a vychytralé vládě. Nadaná studentka Cia Valeová, která
přežila testování, je odhodlaná
pustit se do boje. Sama to však
nezvládne...
ISBN 978-80-253-3309-9

Jae-Jonesová, S.
Píseň zimy

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 392 s.,
váz. 299 Kč
Liesl celé své dětství poslouchala
tajemné příběhy o Králi duchů, který
vládne podzemí, a věřila jim. Poté ale
vyrostla a musela se vzdát svých snů.
Avšak když zmizí její sestra, jen ona
ví, že ji odnesli skřeti...
ISBN 978-80-7544-390-8

Jiříčková, Barbora
Americké zápisky

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 344 s.,
váz. 249 Kč

bibliografie
Anna už od malička všem tvrdila,
že chce studovat v USA. Nejdříve
to byl jen sen, ale když se naskytla
příležitost, neváhala a popadla ji za
pačesy. A tak najednou stojí na letišti
v Oklahomě, s sebou hromadu kufrů
a tenisovou raketu.
ISBN 978-80-7544-380-9

Jones, Gareth P.
Zrada rodu Trnhoffů

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
280 s., váz. 279 Kč
Ve vypálených ruinách panství rodu
Trnhoffů nastalo opatrné příměří. Po
životě stráveném ustavičnými pokusy zabít svého sourozence se totiž
dvojčata Felix a Leontýna rozhodla
přestat bojovat.
ISBN 978-80-204-4419-6

Maasová, Sarah J.
Říše bouří

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 688 s.,
brož. 349 Kč
Dlouhá cesta k trůnu teprve začala,
ale už nyní je jasné, že bude plná zrady, nepřátelství a nevraživosti. Pátý
díl bestsellerové série Skleněný trůn.
ISBN 978-80-7544-392-2

Mercerová, Sienna
Moje ségra je upír 8 – Hvězdný
sen

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 192 s.,
brož. 199 Kč
Olivia si společně se svým přítelem
Jacksonem zahrála ve filmu, i když
měla jen malou roli – a navíc jako gothička. A tak nemůže uvěřit tomu, když
ji přijde pozvánka, aby se zúčastnila
slavnostní premiéry, a dokonce šla po
červeném koberci s Jacksonem.
ISBN 978-80-7544-381-6

Meyer, Kai
Stránky světa – Noční země

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 424 s.,
váz. 349 Kč
Furia je na nejlepší cestě stát se skvělou bibliomantkou a proniká stále
více a více do magického světa knih.
Ale celému světu starých knihoven
a mocných knižních svazků vládnou
tři tyranské rody.
ISBN 978-80-7544-396-0

Nicholasová, Soraya
Stáje Zlatá hvězda – Pátrání
v sedle

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
176 s., váz. 179 Kč
Poppy přijela do stájí Zlatá hvězda,
aby si vyčistila hlavu od starostí, které
má doma. Strýček a teta ji překvapí

z n o v i n e k k 2 3 . 1 0 . 2 0 17 3 0 0 t i t u l ů
neuvěřitelným dárkem na přivítanou
– dostane od nich poníka.
ISBN 978-80-253-3308-2

Petrosjanová, Mariam
Dům, ve kterém… Prázdná hnízda
Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
432 s., brož. 349 Kč
Závěrečný díl kultovní trilogie od celosvětově úspěšné autorky ověnčený
řadou literárních cen.
ISBN 978-80-253-3324-2

Raaschová, Sara
Sníh nebo popel

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
Mírné jaro, krušná zima? Kdepak,
v tomto světě platí jiná pravidla! Jaro
před šestnácti lety dobylo Zimní království. Jedinou nadějí zničené země je
osm přeživších a Meira je jednou z nich.
Celý život prožila jako uprchlík...
ISBN 978-80-7544-385-4

Regnier, Sandra
Panův tajemný odkaz – Ztracené
insignie
Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
272 s., váz. 299 Kč
Felicity by měla zářit štěstím. Téměř
všichni kluci ze školy se o ni náhle
zajímají a navíc je zasnoubená s tím
nejpohlednějším klukem z celého
Londýna. Má to ale háček...
ISBN 978-80-253-3311-2

Rowlingová, J. K.
Harry Potter a vězeň z Azkabanu
Praha: Albatros, 2017, 4. vyd., 392 s.,
váz. 369 Kč
Harry Potter a jeho kamarádi Ron
a Hermiona jsou už ve třetím ročníku
bradavické Školy čar a kouzel. Harry se
nemohl dočkat začátku školního roku...
ISBN 978-80-00-04789-8

Rus, Dmitrij
Hraju, abych žil 1 – Jiný svět

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
336 s., váz. 299 Kč
Pohltila tě hra někdy natolik, až jsi
zapomněl na svět okolo? Světem 30.
let 21. století hýbe záhadný fenomén
vtažení: vědomí hráče online hry se
oddělí od těla a zůstane uvězněno ve
virtuální realitě.
ISBN 978-80-253-3318-1

Stevens, Cara J.
Pomsta nemrtvých mnichů

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
192 s., brož. 299 Kč
Za zdmi starobylého kláštera
pěstovali mniši Xenosu zlatá

jablka k léčení vesničanů. Jenže
nyní jsou všichni proměnění
v zombie! Co se v klášteře stalo?
Jediný, kdo se může postavit
skryté hrozbě a mnichy uzdravit je
Phoenix...
ISBN 978-80-251-4880-8

Ščerba, Natalja
Časodějové – Hodinová věž

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
360 s., váz. 349 Kč
Mysleli jste si, že největší nebezpečí mají klíčníci za sebou? Ani
zdaleka! Nyní se musí vydat do
Časové propasti a najít Rozeklaný
zámek. Zárukou má být časodějnická střela začasované klíčnice
Diany...
ISBN 978-80-253-3298-6

Tahirová, Sabaa
Plamen v temnotě

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 472 s.,
váz. 349 Kč
Cesta plná nástrah. Oceán smutku.
Svět v plamenech. Elias a Laia běží
o život ve strhujícím pokračování
úspěšného fantasy románu Jiskra
v popelu.
ISBN 978-80-7577-102-5

Vivianová, Siobhan;
Hanová, Jenny
Oheň a plamen

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 400 s.,
váz. 299 Kč
Lillia, Kat a Mary měly vše do detailu
naplánované. Jejich pomsta ale neproběhla tak, jak zamýšlely. Je po všem
a musí předstírat, že se nic nestalo.
ISBN 978-80-7544-418-9

Wilsonová, Jacqueline
Vzdušné zámky

Praha: BB art, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 249 Kč
Hetty Featherová je ještě docela
malé miminko, když ji její zoufalá
matka odloží do nalezince. Než
začne chodit do školy musí žít
u pěstounské rodiny. Najde Hetty
ten pravý domov?
ISBN 978-80-7507-739-4

Yeeová, Lisa
Batgirl na Super Hero High

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 264 s.,
váz. 249 Kč
Barbara Gordonová je výjimečně
chytrá a navíc machr přes techniku. Když Supergirl zjistí, že díky
svému talentu by byla ideální
kandidátkou na Super Hero High,
dostane Barbara nabídku, která se
neodmítá.
ISBN 978-80-7544-383-0

Zekasová, Kelly;
Shanker, Tarun
Pod maskou lži

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
304 s., brož. 299 Kč
Evelyn má dost života podle diktátu
konvencemi svázané společnosti.
Když její sestra Rose zmizí, neváhá,
a odjíždí ji hledat. Není však jediná.
Cestu jí zkříží Sebastian Braddock, který jí odhalí neuvěřitelnou
pravdu...
ISBN 978-80-253-3312-9

(*1953) je věnována dětem. Jeho
skladby jsou často inspirovány
jazzem. Dvouhlasé skladbičky na
jednu stránku jsou komponovány
pro malé pianisty na úrovni 2.–3.
ročníku ZUŠ.
ISMN 979-0-2601-0842-4

Martinů, Bohuslav
Nonet č. 2 pro flétnu, hoboj,
klarinet, fagot, lesní roh, housle,
violu, violoncello a kontrabas.
Kapesní partitura
Edit. a předml. J. Zichová, Praha:
Bärenreiter Praha, 2017, TP 440,
1. vyd., 68 s., brož. 390 Kč
Nonet č. 2, H 374, vznikl v roce 1959
na objednávku Českého noneta.
Předpremiéra se uskutečnila 20. 6.
1959 ve skladatelově rodné Poličce,
premiéra 27. 7. 1959 na Salzburger
Festspiele. Dílo vyšlo tiskem až po
skladatelově smrti.
ISMN 979-0-2601-0845-5

hudebniny

v ysokoškolská
skripta; učebnice

Dvořák, Antonín
Klavírní kvintet A dur op. 5. 2
vn, vl, vc, pft – partitura a hlasy

Skákalová, Tereza
Uvedení do problematiky
sluchového postižení

Předml. D. R. Beveridge, Praha:
Bärenreiter Praha, 2017, BA 10539,
4. vyd., 112 s., brož. 390 Kč
Během roku 1887 revidoval
Dvořák několik svých děl včetně
Klavírního kvintetu A dur op. 5
(B 28). Po dokončení rozsáhlé
revize Dvořák nakonec dílo k vydání nenabídl, první klavírní kvintet A dur tak zůstal za skladatelova
života nevydán.
ISMN 979-0-2601-0803-5

Hradec Králové: Gaudeamus, 2017,
2. vyd., 98 s., brož. 75 Kč
Učební text pro posluchače speciální
pedagogiky.
ISBN 978-80-7435-675-9

Hradecký, Emil
Dvouhlasé klavírní skladbičky
na jednu stránku. 16 snadných
skladbiček pro začátečníky

Praha: Bärenreiter Praha, 2017,
H 8034, 1. vyd., 20 s., brož. 125 Kč
Podstatná část tvorby českého skladatele a pedagoga E. Hradeckého

Informace z redakce
Záznam o vydané knize uveřejněný v bibliografii Knižních novinek,
která slouží nejen nakladatelům a knihovnám, ale i knihkupcům a čtenářům, můžete doplnit barevnou reprodukcí obálky za zvýhodněnou
cenu 500 Kč. (K uvedené ceně se účtuje 21 % DPH)

SESTRA BOUŘE – románová sága Sedm sester 2 – Lucinda Riley
Po smrti svého adoptivního otce dostávají sestry dopis s údaji, podle nichž mohou najít svou biologickou
rodinu. Druhá ze sester Ally se vydává do Norska, kam ji vedou nápovědy z otcova dopisu…
Tady začíná skládat mozaiku osudu svých dávných předků. Odhaluje životní příběh mladičké dívky z norského venkova. Nečekaně přitom nachází nejen odpovědi na své otázky, ale i nový smysl života.
Cena 349 Kč
Krámek s hedvábím – Dinah Jefferies
Rok 1952, Indočína. Osmnáctiletá Nicole žije ve stínu své hezké starší sestry Sylvie už od chvíle, co jí zemřela
matka. Uprostřed vší vřavy a zmatků ve městě, v němž se Francouzi snaží všemi prostředky bránit koloniální zřízení a krutě
potlačují každý projev nepokojů, se hlavním útočištěm Nicole stává rodinný krámek s hedvábím. Krámek s hedvábím je fascinující
příběh o temných tajemstvích, sesterské rivalitě a lásce uprostřed protivenství, na pozadí okouzlujích časů koloniálního Vietnamu.
Cena 329 Kč
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Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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.

PRŮVODCE

BESTSELLERY
Bestseller pro
fanoušky thrilleru
Já, Poutník

VELKÁ KNIHA
PŘÍBĚHŮ
SHERLOCKA
HOLMESE
Sherlock Holmes je bezesporu jednou z nejpopulárnějších postav v historii –
a nejen té literární. Editor
Otto Penzler shromáždil na
osmdesát povídek, které
byly publikovány v průběhu
více než sta let. Je jedno,
zda jste zarytý holmesolog
nebo jste jako malí četli Psa
baskervillského, ale už si to
úplně nepamatujete –
v téhle knize si totiž vybere
úplně každý. Luxusně
vypravená, ilustrovaná
sbírka je ideálním vánočním
dárkem.
Napětí | Knižní klub

James Swallow
NOMÁD
Centrum Barcelony
ochromil teroristický útok.
Na severu Francie byla
rozprášena elitní jednotka
tajných agentů. Ve vyprahlé
poušti stojí děsivý ústav pro
sirotky. A uvnitř MI6 se skrývá zrádce… Jen jeden muž
dokáže odhalit, co všechno
je za tím – pokud zvládne
zůstat tak dlouho naživu.
Thriller | Knižní klub

Největší sbírka
příběhů slavného
detektiva, která
kdy byla vydána!

Daniel Cole
HADROVÝ PANÁK
Před čtyřmi roky vzal detektiv
William „Wolf“ Fawkes spravedlnost do svých rukou – nedokázal ustát, že soud osvobodil
podle něj jednoznačného
pachatele. Wolfa postavili mimo
službu a poslali do psychiatrické léčebny. Teď se vrací do práce a touží po velkém případu. A
zdá se, že se ho dočkal: na místě
činu, kam ho přivolala kolegyně Emily Baxterová, se najde
mrtvola – sešitá z částí šesti těl
jako hadrový panák. Stejně tak
pojmenují děsivý případ média
a Fawkes je pověřen identiﬁkací

Thrillerový debut,
o kterém
mluví celý svět
obětí. Vzápětí Wolfova
bývalá žena, která pracuje
jako reportérka, obdrží od
anonyma fotky z dějiště
zločinu a taky seznam
šesti lidí a dat, kdy budou
zabiti. Poslední jméno na
seznamu je: Fawkes. A vrah
už si chystá šicí potřeby…
Thriller | Knižní klub

Očekávaná
novinka od krále
romantiky

Co byste poslechli
vy – příkaz, nebo
svoje svědomí?

Vlastnit továrnu na
textil neznamená
žít v bavlnce…

Jodi Picoultová
VELKÉ MALIČKOSTI

Nicholas Sparks
ŽIVOT VE DVOU

Ruth je zkušená sestra
pracující na novorozeneckém oddělení. Svého syna
vychovává sama, neboť
je vdovou po válečném
hrdinovi. Nyní stojí před
soudem, protože ji obvinili
ze smrti novorozence – syna
bílého amerického fašisty.
Ruth je totiž černoška.
Je však v tomto případu
důležité, jakou má kdo pleť?
Nebo je to jenom zástěrka
pro předsudky a přesvědčení, které řídí životy nás
všech?

Russell Green je ve svých
dvaatřiceti víc než spokojený se svým životem.
Má nádhernou ženu,
rozkošnou šestiletou
dcerku, úspěšnou kariéru
a velký dům v Charlotte.
Žije svůj sen a manželství
s okouzlující Vivian je hlavním zdrojem jeho štěstí.
Jenže pod vší dokonalostí
začínají prosvítat neshody,
a během pár týdnů se vše,
co Russ považoval za samozřejmé, obrátí v prach.
Bez ženy a bez práce se
Russell snaží postavit
znovu na nohy a postarat
se o dcerku. Ukáže se, že
být tátou na plný úvazek je
největší výzva, kterou kdy
v životě poznal.

Společenský román | Ikar

Anne Jacobsová
PANSKÝ DŮM
Augsburg 1913.
Mladá Marie nastupuje jako
kuchyňská pomocnice v
impozantní vile, sídle průmyslnické rodiny Melzerů.
Zatímco si děvče ze sirotčince vydobývá své místo mezi
personálem, panstvo si
užívá zimní plesové sezony,
v níž má být uvedena do
společnosti nejmladší, krásná dcera Katharina. Jenom
Paul, dědic rodiny, se drží
stranou společenského
mumraje – dokud nepotká
Marii...
Histor. román | Knižní klub

Kerry Lonsdaleová
VŠECHNO,
CO MÁME
Pro Aimee byl James doslova vším – životní láskou,
oporou, jistotou v těch nejtěžších časech. Jeho nepochopitelná a zbytečná smrt
kdesi v Mexiku znamenala,
že se jí zhroutil celý svět.
Postupně však s pomocí
přátel i sympatického malíře čerstvě přišedšího do
města, opět začíná žít. Její
plány na otevření vlastní
kavárny a navázání nového
vztahu však brutálně naruší
zvěsti, že James stále žije.
Aimee vyráží do Mexika,
odhodlaná zjistit pravdu
a postavit se temným
tajemstvím Jamese a jeho
rodiny…
Společenský román | Ikar

Společenský román | Ikar

Místo svatby
ji čekal pohřeb…

Skutečný příběh
ženy, která přežila
Osvětim

Pět jich zůstane
po škole, přežijí jen
čtyři…
Inspirativní
životní příběh
zakladatele
společnosti Nike

Viola Stern
Fischerová, Veronika
Homolová Tóthová
MENGELEHO DĚVČE
Skutečné osudy mladé
židovské Slovenky, která
byla svědkem nejhorších osvětimských hrůz.
Kniha popisuje její život v
prvorepublikovém Lučenci,
anexi Maďarskem a stále
se zhoršující situaci Židů.
Nakonec je Viola se svou
rodinou poslána na transport. Na rozdíl od jejích
příbuzných si jí všimne
nechvalně známý dr. Mengele a Viola se stává jedním
z jeho „děvčat“ – skupiny
žen a dívek, na kterých
byly prováděny nejrůznější
experimenty. Její vítězství
nakonec nespočívá „pouze“
ve skutečnosti, že přežila,
ale i v tom, že navzdory všemu dokázala založit rodinu
a mít děti.
Histor. román | Ikar

Karen M.
McManusová
JEDEN Z NÁS LŽE

Phil Knight
UMĚNÍ VÍTĚZIT
Jako mladý si Phil Knight
od svého otce půjčil padesát dolarů a založil ﬁrmu
s jediným prostým cílem:
dovážet z Japonska vysoce
kvalitní, a přitom levnou
běžeckou obuv. V současnosti dosahuje každoroční
obrat společnosti Nike
třiceti miliard dolarů…
Ve svých vzpomínkách,
formulovaných na rovinu,
s pokorou, zábavně
a s nejedním překvapením,
konečně sám vypráví svůj
příběh.
Biografie | Ikar

Premiantka, princeznička,
sportovní hvězda, školní
grázl a kluk, co ví o každém všechno a nebojí
se to napráskat všem.
Tahle partička se sešla po
škole, aby napravila své
hříchy – konkrétně mobily
při vyučování, kde nemají
co dělat. Jenže ty mobily
nebyly jejich a jeden z nich
bude za hodinu mrtvý. Co
se vlastně na Bayviewské
střední stalo? Všichni
přeživší mají motiv, protože
jejich domnělá oběť plánovala zveřejnit jejich špinavá
a ještě špinavější tajemství.
Jenže jak poznat vraha,
když každý má co skrývat?
Young Adult | YOLI

Mark Twain,
Philip Stead
ZTRACENÝ PRINC
MARGARÍN
Jednou večer, v pařížském
hotelu, si Mark Twain
povídal se svými dcerami,
které ho vyzvaly k vyprávění pohádky. A tak se zrodil
pohádkový příběh, který
na své objevení čekal více
než celé století. Příběh však
zůstal nedopsán a ukryt
v archivu přečkal desítky let
– až donedávna, kdy byl rukopis objeven. Philip Stead
se ho ujal a tvůrčím způsobem a s respektem k jeho
autorovi příběh dovyprávěl
do pohádkového konce.
Pro děti | Pikola

LITERÁRNÍ
UDÁLOST ROKU
Dosud
nepublikovaná
Pohádka
Marka Twaina

Hravá,
oboustranně
řešená kuchařka

Novinka irské
mystičky
Bestseller
New York Times

I. de la Fressange,
S. Gachetová
CO SI DNES VEZMU
NA SEBE?

Lorna Byrneová
ANDĚLÉ NA DOSAH
Dnes již proslulá a také
u nás nesmírně oblíbená
LORNA BYRNEOVÁ vídá od
dětství anděly a po celý
život se od nich dozvídá
významné informace, které
jsou pro jedince i pro svět
mnohdy až zásadní. V nové
knížce se vrací ke svému
prvnímu dílu, které vyšlo
pod názvem Andělé v mých
vlasech a jímž si rovnou
získala bezpočet příznivců.
Jde tedy vlastně opět o
vzpomínky a pokračování
tehdejšího vyprávění. Autorka však stále více připomíná mimořádně důležitá
témata, jako je vzájemná
láska, nutnost chránit naši
planetu a obracet se k Bohu
i k andělům. Je třeba věřit,
pěstovat v sobě soucit,
pomáhat druhým a chránit
život.
Ezoterika | Pragma

Anna Linhartová
ŘEŠÍŠ/HŘEŠÍŠ
Pedram Shojai, OMD
MĚSTSKÝ MNICH
V této mimořádné knížce
nachází tolik čtenářů
odpovědi na svoje
problémy, že rozhodně
nepřekvapuje její ohromný
úspěch. Autor, Američan
indického původu,
vystudoval východní
medicínu a zná problémy
západního životního
stylu plného stresu. Velmi
dobře umí propojit dávné
tradice Východu s poznatky
Západu a zapojit je do své
praxe.
Motivace | Pragma

Herečka a zapálená kuchařka Anna Linhartová
dobře ví, že jsou chvíle,
kdy člověk řeší, kolik a co
má jíst, protože se váha
zasekla na nepříjemně
vysokém čísle. Řešit,
nebo Hřešit? Teď máte na
výběr díky jednoduché,
hravé, bohémsky rozevláté a oboustranně řešené
kuchařce, jejíž koncept vás
prostě bude bavit.

Jak se obléknout na schůzku v bance? Jak na první
rande s potenciálním partnerem? Tato příručka Ines
de la Fressange obsahuje
tipy na nový stylový vzhled
pro jakoukoliv situaci. Se
základními kousky
v šatníku a touto knihou
v ruce si už nikdy neřeknete: „Nemám co na sebe.“
Krása | Esence

Vaření | Esence

Od autorky
bestselleru
Se šarmem
Pařížanky
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Literatura s názorem
Kateřina Cajthamlová
ABECEDA
MODERNÍHO RODIČE
Při výchově dítěte se často rodiče sami
sebe ptají: vedu své dítě dobře, obstojí
v současném světě, kde je hranice mezi
šťastným bezstarostným dětstvím a náročnými požadavky na vytvoření osobnosti? Pomocníkem v této situaci je i nová
kniha MUDR. Cajthamlové. Na základě
svých zkušeností z psychoterapeutické
praxe přichází s příručkou o rodičovství,
výchově, úloze rodiny i pravidlech důležitých pro zdravý základ lidských vztahů ve stále se proměňující
moderní společnosti. Brož., 400 s., 348 Kč

Adrian McKinty
MRAZIVÁ HLUBINA
Neklidný Belfast se stává kulisou surových zločinů, které se pokouší vyřešit
seržant Sean Duffy. Ve městě panuje nedůvěra mezi obyvatelstvem a policií i všudypřítomný strach z bombových útoků.
Čtenářsky vítanou protiváhou k dusivé,
leč mistrovsky navozené atmosféře je humor a místy až chandlerovsky štiplavý
sarkasmus mladého policisty Duffyho.
Váz., 336 s., 298 Kč

Jerome Klapka Jerome
JALOVÉ MYŠLENKY
LENIVÉHO ČLOVĚKA
Kniha pro sváteční zahálku

Anglický spisovatel J. K. Jerome bezespo
bezesporu patří k autorům, kteří se počítají mezi
stálice anglického humoru. Jeho nová
knížka přináší úvahy o běžných věcech
kolem nás. Najdeme zamyšlení o prázdné
kapse, o světobolu, o marnivosti a marnivých lidech, o úspěchu ve světě, o lenošení, o zamilovanosti, o počasí, o kočkách
a psech, o ostýchavosti, o dětech, o jídle
a pití, o zařízených pokojích, o šatech
a chování či o paměti. Váz., 152 s., 198 Kč

Mark Twain
POVÍDKY
Marka Twaina označil William Faulkner
za „otce americké literatury“ a povídky představené v této sbírce mu dávají za pravdu. Sbírku uzavírá mnohokrát
zfilmovaná humoristická klasika, Milionová bankovka
bankovka. Tato kniha však není jen
oslavou jedinečného autorského stylu,
ale i tradice silného českého literárního
překladu. Povídky totiž vycházejí v kongeniálním překladu Františka Fröhlicha
(1934–2014), jenž Twainovým povídkám
v češtině vdechl život.
Váz., 128 s., 188 Kč

Loretta Napoleoni
OBCHODNÍCI S LIDMI
Jak džihádisté a ISIS proměnili
únosy a pašování uprchlíků
v miliardový byznys

Mezi břehy Středozemního moře probíhá rafinovaná a skrytá obchodní výměna.
Autorka sleduje počátky džihádistického
byznysu ve formě pašování kokainu ze západní Afriky, únosů cizinců v oblasti subsaharské Afriky a poté organizovaného
obchodu s uprchlíky. Zbožím jsou uprchlíci ze zbídačelých zemí Evropy a Asie, obchodníky jsou džihádisté, kteří těží z této
destabilizace. Váz., 224 s., 298 Kč

Radkin Honzák
PSYCHOSOMATICKÁ
PRVOUKA
V knize o vztahu lidského těla a duše se
významný český psychiatr věnuje celému
spektru témat: emocím, léčbě bolesti,
nejnovějším studiím o „útrobním mozku“,
o účincích spánku, o komunikaci mezi lékařem a pacientem a dalším. MUDr. Honzák v knížce, která je určena jak laické, tak
i odborné veřejnosti, se snaží ukázat, jak
jsou pro léčení nemocí důležité i faktory
sociální a psychologické.
Váz., 336 s., 348 Kč

Stuart Clark
HLEDÁNÍ DRUHÉ ZEMĚ
Roku 1995 byla objevena planeta obíhající jinou hvězdu než naše Slunce. Tento
objev dokazoval, že Země a další nebeská tělesa v naší sluneční soustavě nejsou
ve vesmíru osamělá. S. Clark provádí čtenáře napříč kosmem plným mrazivých
plání, zvolna rotujících glóbů a ohnivých
vulkánů až k těm planetám, jež snad
mohou – a možná i mohly – vytvořit podmínky pro vznik života. Nalezení dvojčete
naší Země se dnes jeví doslova na dosah.
Váz., 208 s., 298 Kč

Jack Albert
SMÁLI SE GALILEOVI
Jak velcí vynálezci vytřeli zrak
svým kritikům

Když Galileo přišel s myšlenkou, že Země
není středem vesmíru, tak se mu vysmáli.
Členům Beatles bylo zase řečeno, že kytarovým kapelám už pomalu odzvonilo
a Rowlingové radili, ať si najde „normální
práci“… Tato čtivě napsaná knížka přináší
příběhy nejrůznějších jak technických, tak
i kulturních objevů a objevitelů, vynálezů
a vynálezců, kteří navzdory pochybnostem svých souputníků uspěli a změnili
svět. Váz., 240 s., 298 Kč

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná | 284 stran | 449 Kč

vázaná | 304 stran | 349 Kč

vázaná | 344 stran | 599 Kč

flexovazba | 232 stran | 299 Kč

brožovaná | 200 stran | 249 Kč

vázaná | 240 stran | 299 Kč

vázaná | 352 stran | 349 Kč

vázaná | 400 stran | 499 Kč

brožovaná | 144 stran | 199 Kč

brožovaná | 140 stran | 199 Kč

Kniha při rozložení měří
víc než tři metry.

brožovaná | 120 stran | 149 Kč

vázaná | 28 stran | 299 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.

Helle Helle
Ceridwen Doveyová

Jen zvířata

Tohle jsem měla napsat
v přítomném čase

Duše zvířat, která se během uplynulého století stala oběťmi
lidských konfliktů, vypráví dojemné, tragické a nádherně
podivné příběhy o svém životě a smrti. Vzácně originální
kniha elegantně splétá historii, mytologii, folklór i astrologii.

Dvacetiletá Dorte před rodiči předstírá, že studuje literaturu
v Kodani, ale ve skutečnosti jen nechává plynout čas. A zkouší
psát: o svém prvním příteli i jeho bratranci, s nímž začala chodit
potom, o dalších prchavých známostech i sexuálních zážitcích.

256 stran • 148 × 228 mm • 329 Kč

168 stran • 130 × 200 mm • 248 Kč

Sexkomiks

Kati Närhi

Agnes a sedmý host

Komiksový bestseller, první svého druhu, zachycuje s erudicí
a zároveň humorem dějiny sexu, sexuality a lidské intimity
od pravěku až po vize budoucnosti. Sexuální motivy se tu
prolínají mytologií, náboženstvím, politikou i uměním.

Dospívající osiřelá Agnes ještě netuší, že ji na honosném
sídle během letních prázdnin čeká nejen první pusa, ale i celé
klubko záhad. Co taky čekat od místa, kde vám postele stelou
bezejmenná trojčata a kde se po chodbách promenádují lišky?

204 stran • 210 × 285 mm • 398 Kč

144 stran • 170 × 240 mm • 299 Kč

paseka.cz • facebook.com/pasekanakladatelstvi • instagram.com/knihypaseka

Philippe Brenot, Laetitia Corynová

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 2. 10. až 8. 10. 2017

beletrie
1. Radka Třeštíková Osm Motto
2. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
3. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
4. J. P. Delaney Ta přede mnou Ikar – Euromedia Group
5. Dan Brown Origin (angl.) Transworld Publishers
6. Vlastimil Vondruška Vzpoura goliardů Moba
7. Paula Hawkins Do vody Ikar – Euromedia Group
8. Jo Nesbø Žízeň Kniha Zlín
9. Felix Francis Trojkoruna Knižní klub – Euromedia Group
10. Dot Hutchison Sběratel motýlů XYZ

populárně naučná
1. Erik Tabery Opuštěná společnost Paseka
2. kol. Občanský zákoník Sagit
3. kol. Občanský soudní řád Sagit
4. Markéta Šichtařová, Vladimír Pikora Robot na konci tunelu NF Distribuce
5. kol. Trestní předpisy Sagit
6. Jakub Pok Jak se naučit 100 slovíček za hodinu Grada Publishing
7. kol. Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty
8. kol. Živnostenské podnikání Sagit
9. Žofie Kanyzová Lunární kalendář Krásné paní 2018 Krásná paní
10. B. Hastings, M. Umińska, D. Chandler Longman Maturita Activator Pearson Longman

pro děti a mládež
1. Sylvie Bézuel Encyklopedie Larousse – Zvířata Knižní klub – Euromedia Group
2. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 11 – Všechna sláva… CooBoo
3. J. K. Rowlingová Bajky barda Beedleho Albatros
4. Klára Smolíková Spolkla mě knihovna Fragment
5. Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński Pod zemí, pod vodou Host
6. Soraya Nicholasová Pátrání v sedle Fragment
7. Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu Albatros
8. Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
9. David Walliams Nejhorší děti na světě Argo
10. Coleen Hooverová Možná jednou YOLI – Euromedia Group
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

E-KNIHY

Září 2017 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, eReading.cz, alza.cz)
1. David Lagercrantz Muž, který hledal svůj stín Host
2. Erik Tabery Opuštěná společnost Paseka
3. B. A. Paris Za zavřenými dveřmi Motto
4. Sarah J. Maas Říše bouří CooBoo
5. Erin Watt Palác lží Baronet
6. Michaela Klevisová Zmizela v mlze Motto
7. Joelle Charbonneau Univerzita výjimečných – Odveta Fragment
8. Markéta Šichtařová, Vladimír Pikora Robot na konci tunelu NF Distribuce
9. Michael Connelly Odvrácená strana konce Domino
10. David Lagercrantz Dívka v pavoučí síti Host
30

Peter May
Entomologův odkaz

Jacob Grey
Pomsta Bílé vdovy

Čtvrtý díl kriminální série
Akta Enzo. Dávný slib
umírajícímu muži zavede
Enza na ostrov u pobřeží
Bretaně, kde se nachází více
než dvacet let nedotčená
pracovna zavražděného
sběratele hmyzu. V tomto
klaustrofobním prostředí
musí Enzo rozluštit šifru,
kterou muž zanechal všem
na očích.

Napínavé zakončení fantasy
trilogie Feralové. Krák
porazil obávaného Mistra
Snovače i Muší matku. Jenže
na obzoru je další feral, který
kráčí ve smrtících šlépějích
pavoučího ferala. Feralka
známá jako Bílá vdova má za
úkol zničit Kráka a obnovit
v Blackstone časy zločinu
a strachu.

339 Kč
Krimi

Martina Leierová
Dům s vypůjčeným
výhledem
Novinářka Zoa musí při
pátrání po padělateli obrazů
hledat úkryt v prostředí,
které nezná a kde na každém
kroku vyčnívá. Román v sobě
spojuje dramatický příběh
s detektivní zápletkou,
psychologickou prózu
o hledání sebe sama, stejně
jako dobrodružné cestování
po Japonsku a poznávání
jeho bohaté kultury.

329 Kč
Česká beletrie

Emilia Dziubaková
Rok v lese
Bohaté ilustrace zachycují
proměny chování lesních
zvířat během jednotlivých
ročních období, za různého
počasí a v různou denní
dobu. Zábavné obrázkové
leporelo podněcující
zvídavost a rozvíjející
postřeh. Je úžasné, co
všechno se dá naučit
z knížky beze slov!

289 Kč
Pro děti

299 Kč
Pro děti 10+

Dan Lyons
Na odpis
Zábavné líčení tragikomické
srážky pragmatického
profesionála s firemní
kulturou startupů
„připomínajících Montessori
školky“ a zároveň čtivý
průvodce temnými
stránkami internetového
vizionářství, v němž jde často
více o peníze než o revoluční
nápady.

329 Kč
Populárně-naučná

Przemyslaw
Wechterowicz
Emilia Dziubaková
Obejmi mě, prosím
Úplně ze všeho nejlepší je
někoho obejmout. A svět
se hned stane krásnějším.
Zábavná a hřejivá obrázková
knížka o dvou medvědech,
kteří se rozhodnou potěšit
obyvatele lesa objetím,
a to včetně překvapeného
myslivce.

259 Kč
Pro děti 3+

www.hostbrno.cz

CHVILKA „PŘÍŠERNÉ“ POEZIE
S AUTOREM KULTOVNÍHO
MLÁDÍ V HAJZLU

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
ZAKLADATELEK SPIRITISMU

také jako

také jako

e-kniha

e-kniha

e
c
a
k
i
l
b
pu
á
v
o
z
ra
b
o
m
á
é
k
n
č
s
e
n
n
e
v
o
l
Jedi
s
o
k
s
o če

také v limitované
edici s exkluzivními
Retro dárky

vždy výhodněji na

www. JOTA. CZ

te
ruj
Da

Žijeme (s) knihami

vzpomín
ky

