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Martin Selner

Uprostřed
Prozaický debut autora knih Autismus & Chardonnay.
Martin pracuje ve stacionáři pro lidi s autismem.
Když má volno, pije víno, sarkasticky komentuje
sebe i okolí a sleduje svět skrz sociální sítě.
Zdánlivě ho nic nerozhází, dokud mu do života
nevstoupí Veronika a problémový klient Michal.

V er a B ros gol oVá

Buď připravena
Vera chce na skautském táboře zapadnout mezi
ostatní, ale pro dívku z předměstí a s cizokrajnými
kořeny to není žádná legrace. Vydává se vstříc
dobrodružství, kde jsou výzvou namyšlené skautky,
všudypřítomní komáři i kadibudka. Populární
komiks ve stylu příběhů od Rainy Telgemeierové.

ZuZ a n a Kultá noVá

Zpíváš, jako
bys plakala
Nejprve chudá studentka, pak žádoucí milenka,
a nakonec pochybující manželka a matka toužící
po „obyčejném životě“. Andrea se přiznává ke svým
pokleskům i selháním a nebojí se odhalit temnou
stránku mateřství. Novinka od autorky oceňovaného
historického románu Augustin Zimmermann.

Novinky nakladatelství DOKOŘÁN
Bill Browder:
Zmrazeno

Tom Holland:
Panství kříže

352 stran, 499 Kč

528 stran, 699Kč

Naše tituly objednávejte na
www.dokoran.cz
Václav Cílek,
Lubomír Hanel,
Václav Zemek
a kol.
O památné hoře
Blaníku a jejím kraji
264 stran, 599 Kč

Bill Browder po násilné smrti svého právníka
Sergeje Magnitského v moskevském vězení
zasvětil život odhalování praní špinavých
peněz, vedoucí až do nejvyšších pater ruské
politiky, a stal se tak jedním z hlavních nepřátel Kremlu. Jeho příběh připomíná politický thriller, popisuje však skutečné události, které jsou mrazivou výpovědí o fungování
putinovské kleptokracie.

Tom Holland kreslí na širokém plátně obraz
křesťanství coby nejtrvalejšího a nejvlivnějšího
odkazu antiky, na kterém je vystavěn celý
západní svět. Kniha poodhaluje, proč má křesťanství od antických počátků přes středověk
až po současnost tak podvratnou a revoluční
povahu, a dokládá, jak tato víra i v dnešní stále
skeptičtější společnosti dál hluboce poznamenává mnoho našich postojů.

Blaník je víc než jen jedním z mnoha českých kopců, protože se kolem něj vytvářel
kus identity českého národa. Tato kniha
pojednává o přírodě a památkách regionu,
který leží pod Blaníkem, jeho archeologii
a mytologii, ale také celé rodině našich posvátných hor. Jejich kult začal před mnoha
tisíci lety, proměňoval se a přeléval, ale dodnes neskončil.

Simon Singh:
Kniha kódů a šifer

Michio Kaku:
Fyzika budoucnosti

Michio Kaku:
Fyzika nemožného

384 stran, 399 Kč

348 stran, 498 Kč

296 stran, 448 Kč

4. vydání
Vychází ve spolupráci
s nakladatelstvím Argo

2. vydání
Vychází ve spolupráci
s nakladatelstvím Argo

3. vydání
Vychází ve spolupráci
s nakladatelstvím Argo

Téma tajemných kódů a šifer – „nekonečný
souboj mezi tvůrci a luštiteli“ – láká lidi od
nejstarších dob. V politice a válečnictví hrála
utajená komunikace často klíčovou roli, její
význam v informačním věku ještě stoupá
a dotýká se zájmů skutečně každého jednotlivce, a to zejména ve svobodné společnosti. Singhova kniha podrobně mapuje
historii šifrování i současný stav kryptologie.

Autor předvídá, kam ještě fyzikální výzkum
a jeho aplikace mohou dospět, než narazí
na hranice lidských možností či na přírodní
zákony. Podrobněji promýšlí ony uskutečnitelné možnosti v různých oblastech: píše
o budoucnosti počítačů, umělé inteligence,
nanotechnologie, využívání energetických
zdrojů, cestování do vesmíru i o budoucnosti civilizace jako takové.

Ještě před stoletím si byli vědci jisti, že věci,
kterými dnes běžně disponujeme, jsou fyzikálně neuskutečnitelné. Kaku ve své knize
zkoumá, nakolik jsme se přiblížili realizaci
technologií, jež zatím známe jen ze sci-fi.
Ukazuje, jak lze optiky a elektromagnetismu
využít k simulaci neviditelnosti a jak zdokonalení magnetické rezonance možná v budoucnu pomůže číst lidské myšlenky.

Joseph A. Tainter:
Kolapsy složitých
společností

Matt Ridley:
Červená královna

Max Tegmark:
Matematický vesmír

304 stran, 399 Kč

368 stran, 499 Kč

320 stran, 499 Kč

Dotisk
Vychází ve spolupráci
s nakladatelstvím Argo

Dotisk
Vychází ve spolupráci
s nakladatelstvím Argo

2. vydání

Autor se ve své nejznámější práci zabývá
otázkou, proč se v minulosti zhroutily mnohé
říše, státní útvary či jiné složité organizační
formy lidské společnosti. Nejprve uvádí téměř
dvě desítky případů kolapsu a podává přehled
teorií, jejichž prostřednictvím se během uplynulých dvou tisíc let kolapsy vysvětlovaly. Poté
vytváří vlastní, široce aplikovatelnou teorii kolapsů (kolapsy jsou v ní vysvětleny poklesem
mezních výnosů investic do složitosti).

U nás dobře známý autor Matt Ridley přinesl v této knize nový pohled na evoluční psychologii pohlavního výběru. Od svého prvního vydání v roce 1993 významně přispěla
ke změně chápání mnoha aspektů evoluční
teorie a stala se klasickým textem. Červená
královna je poutavě napsaná encyklopedie
nejnovějších vědeckých názorů na lidskou
přirozenost.

Již po staletí nejde největším světovým vědcům na rozum, že se celý svět dá s neuvěřitelnou přesností popsat pomocí lidského
výtvoru, který je navíc poměrně jednoduchý.
Tímto výtvorem je matematika a svůj údiv
nad její účinností vyjadřovali i Galileo a Einstein. Mladý kosmolog Max Tegmark však
jde ještě o krok dál a tvrdí, že místo „vesmír
je popisován matematikou“, lze říci „svět je
matematika“.

Nakladatelství Dokořán, s. r. o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5, tel: 257 320 803, e-mail: dokoran@dokoran.cz

editorial

tip redakce

HITLEROVY ROKY

Vážení a milí čtenáři,
je to jen pár dní, co se svět rozloučil s královnou
Alžbětou II., a na pulty už se hrnou knihy připomínající její neobyčejný život. Se svou spisovatelskou
troškou do mlýna přispěchal slavný britský životopisec Andrew Morton, který před lety způsobil
vichřici v královském paláci, když vydal životopis
princezny Diany. Teď tedy napsal knihu i o její
tchyni s jednoduchým názvem Královna Alžběta II. (vydává Albatros).
Osobnost oblíbené panovnice fascinovala také americkou autorku Sally Bedell
Smithovou, na jejímž kontě jsou biografie několika amerických prezidentů, ale i princezny Diany nebo prince Charlese. V češtině teď vychází její kniha Alžběta II. s podtitulem Život moderní panovnice (vydává Triton). A do třetice zajímavým autorem,
kterého život královny Alžběty II. nenechal chladným, je historik Matthew Dennison.
Tak trochu záhadný britský autor, který tají datum narození i další informace ze svého
života, napsal už knihy o královně Viktorii a jeho tvorba je ceněná kritiky i chválena
čtenáři. Není tedy divu, že i kniha Královna (vydává Slovart) vzbudila velký zájem.
Z dalších událostí knižního světa mě překvapila zpráva, že je to už dvacet let, co
Lukáš Hejlík se svými kolegy poprvé představil své LiStOVáNí, tedy originální divadelní čtení. Pamatuji se, že jsem o tehdy čerstvě zrozeném projektu dělala s Lukášem
rozhovor na veletrhu Svět knihy a nechce se mi věřit, že už je to tak dávno. Ten čas
tak letí. Lukáš ho ale dokázal skvěle využít. Spolu s kolegy na jevištích celé republiky
představili už sto třicet knih. Klobouk dolů.
A ještě jedna věc mě při přípravě těchto Knižních novinek zaujala. V rubrice Letem světem se mi zalíbila výstava zapomenutých záložek, kterou připravili v knihovně Jiřího Mahena v Brně. Zamyslela jsem se, čím vším si zakládám knihy já sama,
a musím přiznat, že vším, co mi přijde pod ruku. Přestože mám pěkné záložky, které
jsem většinou dostala darem, vkládám do knihy jízdenky, utržené kousky novin, lepicí papírky nebo, pokud má kniha papírový obal, vložím přečtené stránky pod jeho
okraj. Nikdy, ale opravdu nikdy bych neohnula roh stránky. A čím si zakládáte knihy
vy? S přáním hezkého začátku podzimu
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Vždy bylo snadné nenávidět a ničit.
Budovat a opatrovat je mnohem obtížnější.“
Královna Alžběta II.

Od konce druhé světové války uplynulo sedmdesát sedm let, a přesto je pořád
potřeba si připomínat její zvěrstva i to, jak snadno se válečný oheň rozdmýchá
a jak k tomu stačí zvrácené myšlenky jednoho zločince. Ostatně, vidíme to i dnes.
Proto je dobře, že se nakladatelství Prostor rozhodlo pro vydání neobyčejné a už na první pohled výpravné publikace Hitlerovy roky (přeložil Martin
Pokorný). Ano, o válce a Hitlerovi toho vyšlo hodně, oceňovaná je zejména dvoudílná biografická
kniha o Adolfu Hitlerovi z pera britského historika
sira Iana Kershawa (Argo, 2004), ale přesto světově
uznávaný odborník na dějiny třetí říše Frank McDonough ještě našel bílá místa, která bylo třeba doplnit, doladit. Hitlerův život vzal jen jako jednu z rovin děje. Tou druhou jsou události a souvislosti. Dle
odborných kritiků odvedl skutečně velmi dobrou
práci. Jeho kniha Hitlerovy roky má tak váhu nejen
svou hmotností, protože jde o dva svazky o více než
tisíci stránkách, ale především obsahem. Můžete se
spolehnout, že uvedené informace i hojné citace
nejsou žádné fabulace, ale důsledně ověřená fakta.
Velký rozsah autor potřeboval proto, že líčí události
den po dni, nevynechá jediný detail, jediné jednání, důležité rozhodnutí. Výtisk je rozdělen do dvou
svazků. První dostal podtitul Triumf a zahrnuje roky
1933–1939 a druhý s podtitulem Pád líčí roky 1940 až 1945. Hutný, ale přesto
čtivý text je bohatě doplněn fotografiemi, listinami, mapkami, ukázkami z dobového tisku a také vysvětlivkami.
Není tedy třeba se bát rozsáhlosti díla, stojí za to je číst a mít v knihovně.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

LUKÁŠ PAVLÁSEK
herec a spisovatel

Mám velkou knihovnu, takže je těžké vybrat jednu oblíbenou knížku. Už jako dítě
jsem měl rád příběhy Karla Maye a dodnes mayovky sbírám. Stejně tak sbírám
i básnické edice ze šedesátých let. Psal a četl jsem básničky snad vždycky. Chytlo
mě to už v dětství. Líbila se mi krátká forma, do níž se vejde celý román. Proto
už čtyři roky dělám v kavárně Dejvického divadla
pořad Večer jedna báseň,
kam si zvu básníky a různé
osobnosti ze všech oborů,
povídáme si o jejich vztahu
k poezii a každý čte svoje
oblíbené básně. Jako čtenář
i jako autor mám rád povídky. Další knížku chci udělat
právě povídkovou, ale teď
mám rozepsanou novou věc
pro děti a chtěl bych, aby
vyšla příští rok. Naváže na
Neuvěřitelně šílené příběhy
a Bláznivou školu. Zatím
má jen pracovní název Výprava do Cvokáčova.
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LETEM SVĚTEM
V pondělí 12. září 2022 byly vyhlášeny výsledky soutěže Nakladatelství Academia
o nejlepší odborné publikace vydané v roce
2021. Nejvyšší ocenění a absolutní vítězství
– titul Kniha roku 2021 – získala monografie
autorského kolektivu Jiří Hrbek, Jiří Mikulec,
Marc Niubó, Kateřina Valentová, Štěpán
Vácha, Martina Grečenková, Panovnický
majestát – Habsburkové jako čeští králové
v 17. a 18. století, vydává NLN – Historický
ústav AV ČR, Praha 2021.

ODHALÍ PANDY
VE SVÝCH ŘADÁCH
ZRÁDCE?

Tak trochu „výpravná reality show našeho
vlastního kolapsu“ nazývají egyptolog Miroslav Bárta a režisér Petr Horký svůj dokument Civilizace. Film, který jde do kin 13.
října, navazuje na úspěšné knihy Miroslava
Bárty. Natáčení probíhalo sedm let ve více
než třiceti zemích světa a mezi účinkujícími
jsou bioložka Jane Goodallová, dnes již nežijící Thor Heyerdahl, astronaut Eugen
Cernan nebo klasik žánru sci-fi Arthur C. Clarke.

Čím si zakládáte knihu? Jízdenkou, pohledem, pravítkem, vstupenkou do kina?
Vtipnou výstavu všemožných záložek, které čtenáři zapomněli v knihách, uspořádali od 1. do 31. října v knihovně Jiřího Mahena v Brně, pobočka Židenice.

Hana Marie Körnerová pobavila na facebooku čtenáře, když
představila svou reedici kompletní řady Kočáru do neznáma. Přiznala totiž, že se jí plete, jak jdou jednotlivé díly za sebou. „Bylo
chybou pojmenovat druhý díl Třetí přístav a třetí díl Druhý břeh,“
svěřila se s tím, že prý už takovou hloupost nikdy neudělá.

Argo vydává Sibiřské haiku. Příběh se sice odehrává
ve čtyřicátých letech 20. století, ale je stále aktuální.
Původem litevský komiks kombinovaný s textovými
částmi je výjimečný tématem, ručním letteringem
i spoustou nasbíraných ocenění. Určen je primárně
dětem, ale osloví i dospělé.

Na listopadový HumbookFest přijede Margaret Rogersonová.
Kdo ji nezná, může se s její tvorbou seznámit i díky její právě vydávané knize Magie havranů (Fragment).

Michaela Duffková, jejíž knihy Zápisník alkoholičky a Zápisník abstinentky se staly bestsellery, bude 6. října od
17 hodin hostem Literárního salónu Regionální knihovny
Karviná.

Setkejte se opět
se svými hrdiny Sosnou,
Rosou a Duchem.

Pokračování dobrodružné
série Bambusová říše
od bestsellerové autorky
ERIN HUNTEROVÉ.

Ve Staré papírně v Žatci uvítají 5. října v 17 hodin spisovatele a historika Vlastimila Vondrušku. Bude vyprávět
nejen o tom, jak se dostal k psaní beletrie, ale i o svém životě spisovatele. Vyprávěním se prolínají jednak odborné
informace z dějin, jednak zábavné historky ze života.

Kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Marií Koželuhovou

CO SE DÁ ŘÍCT OBRÁZKEM
Krásné dětské knížky Čarodějnice Bordelína, Kulíškovy neposedné příhody nebo
Neplechy čerta Zbrklíka (vydává Grada) doprovázejí kouzelné kresby Marie
Koželuhové. Díky nim už na obálce knihy nasajete atmosféru příběhu.
Je podle vás důležitější slovo nebo obrázek?
Vzhledem k tomu, že mi nejprve přijde text, tak pro mě
je slovo začátek zajímavého tvůrčího dobrodružství. Jakmile toto dobrodružství dotáhnu do konce a kniha stojí
v regálu, tak vy, jako čtenář, nejdříve uvidíte obrázek na
obálce. Vezmete knihu do ruky a listujete. Pokud vás
chytnou ilustrace i uvnitř a jsou schopné vás zaujmout
natolik, že pak začnete přejíždět nějaké části textů očima, a když zjistíte, že i text je poutavý, kupujete.

Vaše podoba s podobami hrdinů je čistě náhodná? Neposedné vlasy a čertíkovský úsměv mi vás totiž trochu
připomínají.
Teď se tu culím. Milá otázka. Když to vezmu kolem a kolem, tak každý výtvarník nebo umělec vždycky vtiskne
něco ze sebe do svých děl. Jinak to ani být nemůže a pokud ano, není to upřímné. Člověk by si neměl hrát na
něco, co není. Lidé to dřív nebo později stejně poznají.
Pokud to jde přímo z vás a od srdce, je vás tam velký kus.

Jak začíná spolupráce ilustrátora a autora slov? Obrázkem nebo příběhem?
Většinou mi do emailu přiletí rukopis. Mám štěstí, ti, co
mě znají, už vědí, že se mi skvěle kreslí různé postavy,
které tropí lumpárny nebo jsou od své podstaty tak
trochu rošťáci. Někdy autoři textů popíší postavy více,
někdy méně a pak je tam větší prostor, jak danou postavu pojmout. V obou případech se mi spustí fantazie
a snažím se sladit myšlenky autora textů s těmi svými
tak, aby výsledek byl parádní. Každý projekt beru jako
týmovou práci, která by měla ve finále působit jako ucelené zajímavé dílo.

Na jakých knížkách a hrdinech jste vyrostla?
Vybavil se mi Ferda Mravenec, Honzíkova cesta, Broučci, Cesty formana Šejtročka, hodně se mi líbily ilustrace
od Káji Saudka a další, z kterých pak šikovní profíci
vytvořili večerníčky. Už tenkrát jsem hodně vybírala
očima.

Ilustruje se až hotová knížka, nebo se tvoří obrázky
postupně?
Ilustrace vznikají, až když je hotový text. Množství mé
práce na projektu také záleží na tom, jestli jde rukopis
přes nakladatelství nebo například přijde od autora,
který si vydává knížky sám. Od nakladatelství dostávám už předpřipravený dokument, kde vidím umístění
jednotlivých ilustrací a jejich reálnou velikost. Tam mi
vycházejí vstříc, když mě napadne nějaká přínosná grafická změna, např. v pojetí nadpisů, předsádky nebo
při určování umístění medailonků autorek. Jindy knihu
navrhuji celou od grafiky, sazby až po ilustrace. Každopádně se vždycky snažím, aby ilustrace s textem tvořila
vhodný celek.

Jak jste se dostala k malování, sochání a designu?
Jak už jsem říkala, učitelky ve školce si všimly, že ta holka je talentovaná a ať začne chodit na kurzy kreslení.
Tenkrát mě začal na kurzy akademických malířek vodit
děda. Jsem mu hodně vděčná. Měla jsem možnost si vyzkoušet různé malířské techniky a začala jsem vytvářet
sochy z keramické hlíny. Získala jsem také Osvědčení
zručné paličkářky. O prázdninách jsem dělala sochy
z tvárnic. Vystudovala jsem Výtvarnou školu Václava
Hollara a hned po ní šla do reklamní agentury nejprve
jako ilustrátor a pak do dalších už jako grafik designér.
Získala jsem množství zkušeností a s některými reklamkami dodnes spolupracuji jako externista.
Portfolio vašich prací je hodně široké. Je těžké přepnout
v hlavě z pohádkových postav třeba na krabici na boty
nebo vinnou vinětu?

Byla jste v dětství spíš Bordelína, Zbrklík, nebo Kulíšek?
Spíš Hejkalka křížená s Čmoudíkem. Ne, teď vážně.
Představte si, že se vám narodí holka, která sotva začne
chodit, drží klacek v ruce a kreslí si do písku. No a časem klacek vystřídala pastelka. Když jste té malé holce
chtěla dát nějaký dárek, který by jí udělal vážně radost,
bylo to většinou něco, čím se dalo kreslit. Panenky totiž
většinou končily svlečené a hozené v koutě. Křídami
jsem pak kreslila před domem přes celý chodník a sousedé kolem obrázků kličkovali. Doteď si to někteří, kteří
tam ještě bydlí, pamatují. Hned u domu je školka, do
které jsem chodila a kde se vlastně stal ten první impulz, co s tou holkou dělat dál. O pár let později, když
už jsem vyšla střední, mě oslovily ty samé učitelky,
abych tam dětem namalovala na zdi pohádkové postavy. Hned vedle domu je stále i keramická dílna, kterou
jsem navštěvovala.

Uznávám, že vám nic neuniklo. Opravdu se přizpůsobuji zadání a potřebám různých klientů. Já mám přepínání moc ráda. Je to hodně tvůrčí a díky rozmanitosti
projektů si člověk rozšiřuje obzory. Jde to ruku v ruce
i se setkáváním se zajímavými lidmi, kteří jsou stejně
zapálení ve svém oboru jako já.
Jakou nejoriginálnější zakázku jste dostala? Tahle otázka mě napadla při pohledu na vaši nálepku na škvarkové sádlo.
Protože mám velký záběr, tak je pravda, že občas
přijde zakázka, která se neodmítá už jen kvůli zadání.
Jednou mi na stole přistála výzva ohledně navržení
kompletního grafického vizuálního stylu funparku. Od
loga, po vymyšlení polepů stěn a některých atrakcí,
plus vymyšlení potisků reklamních předmětů. Přijela
jsem na místo a najednou stála uprostřed obrovské
prázdné haly, kam by se vešla minimálně tři letadla.
Pan majitel mi strčil do ruky půdorys a začal ukazovat
do prázdných míst, že tam někde budou skluzavky,
tamhle budou trampolíny, támhle bude koutek s prodejem reklamních předmětů… Musela jsem zapnout
představivost na plné obrátky, všechno si zapsala a zakreslila do půdorysu a už se vymýšlelo. Jindy se ozvou
piloti ohledně potisků triček, kde je zase důležité vědět
o každém šroubku, motoru a vrtuli. Vlastně, když nad
tím tak přemýšlím, pokaždé přijde něco, co je svým
způsobem originál.
Jaký druh knih nejraději čtete?
Nejradši stojím u regálu v sekci umění – grafika – design.
Další můj oblíbený regál je s dětskými knihami. Jsou
tam mraky inspirace. Kdybych měla koupit všechno, co
se mi tam líbí, domů bych se už nevešla.
JARMILA SKOPALOVÁ
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Dychtivě a zoufale prahla po skutečné lásce…

Chtěla žít bez ohledu na konvence a společenská pravidla. Román o touze mimořádné ženy po
svobodě a lásce líčí život Boženy Němcové z jiné
perspektivy, než kterou známe ze školních učebnic. Hana Wlodarczyková, spoluautorka scénáře
stejnojmenné minisérie oceněné Českým lvem,
rozvíjí motivy televizního zpracování a předkládá čtenáři nepřikrášlený obraz tvůrčího a milostného života první české spisovatelky, který byl v 19. století u matky čtyř dětí málokdo
schopen pochopit a tolerovat.

Nakladatelství založené v prosinci 1989. Dáváme kvalitním knihám prostor

Hana Wlodarc
zyková

TOREY HAYDEN

Přehlížená holka
PŘEKLAD LINDA BARTOŠKOVÁ
Eloise je dvanáctiletá dívka, která pochází
z prostředí plného různých sociálních patologií.
Ocitne se v kolotoči pěstounské péče a snaží se
zvládat věci po svém, což ale nedopadne vždycky
dobře. Navíc se u ní rozvinou poruchy chování.
Naštěstí se pro dívku objeví životní šance. Otec
opustil drogy, našel si mladou přítelkyni a má
s ní chlapečka. Eloise odejde k němu, a i když ani
poté není život tak jednoduchý, jak by si možná
přála, povede se jí navázat úžasný vztah k malému
bratrovi i k partnerce svého otce. Dospěje
a postaví se na vlastní nohy, potvrzuje to, že „nikdy
není pozdě na šťastné dětství“.
brož., 256 s., 369 Kč

SIMONE DE BEAUVOIR

Velice lehká smrt
PŘEKLAD EVA PILAŘOVÁ
Novela v mnohém překročila svou dobu. Autorka v ní
líčí poslední týdny života své matky. Téměř reportážní až
naturalistické líčení fyzického a mentálního chátrání člověka
je spojeno s bilancováním vztahu mezi matkou a dcerou.
Péče, kterou se Simone snaží poskytnout své matce, je
svědectvím o její lidskosti, touze přenést se přes všechno
špatné, připravit jí snesitelný odchod, ale zároveň je to
velké duchovní cvičení. Nesmířenost se smrtí a až živočišný
boj za život je zároveň inspirujícím bojem za svobodu
v životě, nespoutanou patologiemi, které rodí společnost
a mezilidské vztahy, i vztahy mezi rodiči a dětmi.
váz., 136 s., 275 Kč

obchod.portal.cz

Pestré literární
zážitky

Annie Ernauxová
Roky

Petr Hruška
Spatřil jsem svou tvář

Eléonore Devillepoixová
Bezvětrné město
Kniha druhá
Hyperborea padla do rukou
nepřítele. Arka se rozhodla
uprchnout do svého domovského
pralesa. Po stopách své žákyně
se vydává i její mentor Lastyanax.
Dokážou spolu včas zastavit
tajemného pána lemurů? Druhý,
závěrečný díl velkolepé fantasy
série.

399 Kč

První české vydání memoárů významné francouzské
autorky. Ve své knize předkládá svůj osobní příběh,
v němž popisuje období mezi lety 1940 až 2006.
Fotografie, knihy, písně, rozhlas, televizi a reklamy
staví autorka do kontrastu se svými vnitřními zápasy
a deníkovými záznamy.

399 Kč

Překladová beletrie

Po vyčerpávající tříleté plavbě
dorazila dne 8. září 1522 do
španělské Sevilly loď velké
Magalhăesovy flotily. Přesně
po pěti stech letech vychází
Hruškova kniha, která je částečně
inspirována prvním obeplutím
zeměkoule. Výjimečná sbírka,
v níž typická Hruškova civilnost
nepřekáží zjitřené fantasknosti.

299 Kč

Poezie

Fantasy

Graham Masterton
Píseň mrtvých
V devátém díle série komisařka Katie
Maguirová řeší případ vraždy seržanta
irské Gardy. Ten měl svědčit v procesu
odhalujícím korupci v policejním
sboru. Kromě vyšetřování tohoto
zločinu se komisařka snaží dopadnout
mocný drogový gang. Případ se
komplikuje a Katie se ocitá pod velkým
tlakem.

499 Kč

Krimi

Olga Tokarczuková
Vnímavý vypravěč
Dokonce i zkušení spisovatelé
musejí hledat správné vyprávěcí
postupy. Oblíbená spisovatelka
a nobelistka ve svých esejích,
fejetonech a přednáškách odhaluje
svou zvědavost a přístup vnímavého
vypravěče, jejž nyní čtenářům
předkládá i ve stejnojmenné knize.

399 Kč

Non-fiction

Anna Beata Háblová
Směna
Mladá výtvarnice Petra balancuje
mezi touhou po úspěchu a odvržením
všeho tvůrčího. Její vnitřní boje jsou
konfrontovány s nelítostným světy
prodejny, uměleckého provozu i jejím
milostným zápasem. Příběh o křehkosti
vlastní osamělosti i osudu.

349 Kč

Přemysl Krejčík
Srab

Česká beletrie

Zhudebňování hororové
tematiky, stylizování se do rolí
násilníků a vrahů byla jen hra
a přiznaná póza, dokud Ripper
nevzal do ruky skutečnou zbraň
a nezměnil pozérství v realitu.
Pod povrchem to totiž už dávno
vřelo. Román o šikaně, neschopnosti
vzdorovat a nechuti přijmout sám sebe.

369 Kč

Česká beletrie

Markéta Hejkalová
Dům pod náměstím
Starý dům na hlavní ulici pod
náměstím v malém městě na
Vysočině jako by měl svou vlastní
paměť. Vystřídala se v něm
pletařská dílna, konvent pro
mnichy i potraviny. Osudy obyvatel
se tu do stěn zapisovaly od roku
1695 až do současnosti. Dům má
co vyprávět. A tak vypráví.

379 Kč

Česká beletrie

Roberto Santiago
Dobrodružství rodiny
Balbuenových na Divokém
západě

Miloš Doležal:
1945: Léto běsů
Dokumentární povídky z jara, léta a podzimu 1945
Třetí díl zamýšlené tetralogie přináší dokumentární povídky
odehrávající se v rozporuplném roce 1945. Některé příběhy skutečně
vyprávějí o máji a červnu posledního roku války jako o radostné
veselce. To je však jen takový šeříkový nátěr. Za ním se nachází plno
protichůdných dějů a scén.

449 Kč

Česká beletrie

Nová série napínavých akčních příběhů
od autorů bestsellerových Fotbaláků. V prvním
díle se seznámíte s bláznivou rodinkou,
která se shodou nevyzpytatelných okolností
zacyklí v čase a prostoru. A pak putuje jednou
historickou epochou za druhou.

399 Kč

Pro děti od 9 let

hostbrno.cz

novinky z nakla
BE LETRIE

Annabel Abbsová

anglická kuchyně
slečny elizy
Skutečný příběh anglické básnířky,
která se stala nejznámější britskou autorkou kuchařské knihy, z níž dodnes
čerpá řada šéfkuchařů a která změnila způsob psaní o vaření. Recepty na
stránkách knihy doslova ožívají, román
ale také mapuje boj o ženská práva.

Jozef Karika

hlad. Žízeň
Dvojitá porce temné imaginace slovenského spisovatele.
Autor ji podává skrz mistrovsky vystavěnou mozaiku
příběhů, které se proplétají
v prostoru i čase. Každá z knih
nabízí samostatný zážitek, při
čtení obou však příběh dostává nové významové vrstvy.

Ben Lerner

Vychází v jednom svazku.

Jindřich Vacek

topecká škola

tři muži na
titaniku

Adam je studentem posledního
ročníku střední školy v Topece.
Vyhlášený debatér a řečník, nadějný básník a jeden z cool dětí,
je také jedním z maturantů, kteří
do společnosti přivedou samotáře Darrena Eberhearta, což
má katastrofální následky.

Příběh jediné plavby Titaniku, během níž dva muži – policejní detektiv
Sanders a scestovalý badatel Cedrik
– pátrají po tom třetím, vrahovi z irských Long Meadows. Příběhu dodává na poutavosti Cedrikovo líčení
jeho cest do Utahu, Indie a Haliče.

DĚTI A MLÁDEŽ

Lois Lowryová

Jurga Vilė

syn

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

A. R. Capetta

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

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

David Walliams

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

Knihy pohodlně naKoupíte v přátelsKém KnihKupectví Kosmas.cz

datelství aRgo
FA N TA S T I K A

Juraj Červenák

Arthur C. Clarke

setkání s Rámou

Bohatýr i –
ocelové žezlo

V roce 2130 zachytily radary těleso o mimořádných rozměrech.
Dostalo jméno Ráma a kamerové
snímky vyrazily lidem dech. Lidstvo
se chystalo uvítat první návštěvu
z hvězd… Klasická science fiction
s řadou literárních ocenění vychází
i v limitované edici.

Historická fantasy z dob Kyjevského knížectví, kdy na pozadí vojenských výprav knížete Svjatoslava
vznikla legenda o udatných bohatýrech. Osudy ctižádostivého vojevůdce se protnou s hrdinou Iljou,
zvaným Muromec, který se k elitní
družině připojí.

Robert E. Howard

Vilma Kadlečková

Kniha představuje slavného
válečníka stvořeného divokou
fantazií texaského spisovatele
Roberta E. Howarda v barbarově
nejdivočejší podobě během jeho
dobrodružné cesty plné krvavých
bojů, troufalých činů a lásky nespočtu žen.

Ökrë, Třetí z posvátných drog,
může být záchranou i zkázou; ale
ať už se stane čímkoliv, sežehne plamenem všechno, co bylo.
Minulost končí. A muže s temnou
gerdánskou duší, povahou a kořeny čeká jen propast – a Pád do
temnot.

dobrodruh
conan

mycelium iii.
pád do temnot

O D B O R N Á A P O P U L Á R N Ě N AU Č N Á

Carlo Ginzburg

Aron Jakovlevič Gurevič

Příběh mlynáře Menochia,
jenž se díky svým názorům
dostal do střetu s inkvizicí,
přináší barvité vykreslení
každodenního života člověka na konci 16. st. včetně
jeho úzkostí, radostí či naopak vytváření si představ
o Bohu, vesmíru a posmrtném životě.

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

sýr a červi

Kultura a společnost
středověké evropy
očima současníků

Alain Corbin

Simon Singh

dějiny ticha.
od renesance
do naší doby

Kniha kódů
a šifer
Kniha mapuje historii šifrování i současný stav kryptologie
a vybírá si z nich ta nejzajímavější témata, která podává
mistrovským způsobem, živě,
srozumitelně a přitom bez zkomolení. Přístupné a jasné vysvětlení řady složitých šifrovacích systémů a algoritmů.

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

#mojeargo

www.argo.cz

NAKLADATELSTVÍ
ANCH BOOKS
Jan van Helsing
PŘÍRUČKA PRO BOHY
Je jedno, co mají v plánu ilumináti
důležitý je TVŮJ plán!

Ilumináti se nás bojí více, nežli
my jich! Svět je v šoku, lidé mají
strach. Někdo před koronavirem, jiní proto, že by je ostatní
mohli udat „vrchnosti“, že nenosí
roušky a respirátory či že zastávají „politicky nekorektní“ názory vůči tématům, jakými jsou
terorismus a války, uprchlíci,
klima, očkování, vyhrocená ekonomická situace atp. Skutečností
je, že lidé mají na tato témata
nejrůznější pohledy a projevují
rozmanitá mínění, což je rozděluje i uvnitř rodin.
V této knize hovoří Jan van
Helsing s jasnovidným Johannesem, jenž má aktivní spojení
s jemnohmotným světem. O korona-plánu věděl autor již v roce
2019. Ve společném rozhovoru
se oba zamýšlejí nad tím, proč
mocní tohoto světa, kteří stojí
na pozadí všech těchto scénářů,
mají takový strach.
„Mocní“ tohoto světa znají jisté
tajemství, jež by je, pokud se
o něm dozvědí lidské bytosti,
mohlo velmi rychle připravit
o nadvládu nad nimi. Tímto tajemstvím je něco, co nosí v sobě
každý člověk.
Příručka pro bohy poskytuje
informace, souvislosti i možnosti,
jak může každý člověk tuto sílu,
v sobě probudit a konstruktivně
ji využít v každodenním životě.

Christina von Dreien

Angelika Selina Brau

CHRISTINA III. DÍL
Vědomí vytváří mír

TAGUARÍ
Život sám si nachází cestu

Christina mluví o tom,
kdo my lidé ve skutečnosti
jsme, proč jsou současné
podmínky na Zemi takové,
jaké jsou, a jakým pozitivním směrem se může
ubírat globální vývoj.

Vzrušující a inspirativní
příběh, který nám dává
nahlédnout hluboko
do mystické duše přírody
a současně nám ukazuje cestu k našim skrytým
schopnostem.

Christina von Dreien

Alberto Villoldo

NEPOSLUŠNOST LÁSKY

NÁVRAT DUŠE

Christina vyzývá k větší
odvaze a lidskosti
a k nenásilnému odporu
proti společenskému systému, který je tak vzdálený
lásce, že bezohledně ničí
přírodu, a prohlašuje lži,
manipulace, násilí a války
za normu.

Šamanská cesta do minulosti a ozdravení budoucnosti. Autor vám ukáže,
jak objevíte své vlastní
časové linie a můžete po
nich cestovat vstříc svému
skutečnému předurčení.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

bibliografie
duchovní nauk y
K Ř ESŤANST VÍ
Avrilová, Adeline;
Tertraisová, Gaëlle
Kdo je Ježíš?

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 96 s.
Ježíš z Nazareta změnil život miliardám lidí po celém světě, a už proto je
dobré vědět, kým skutečně tento muž
byl. Publikace přehledně přibližuje
jeho osobnost.
ISBN 978-80-7566-257-6

Holte, Ole Martin
Bůh na ulici

Překl. Mrázová, Daniela, Praha:
Portál, 2022, 136 s., 230 Kč
Norský františkán Ole Martin se rozhodl opustit klášter a strávit padesát
dní rozprostřených do tří let jako bezdomovec na ulicích Osla a Kodaně.
ISBN 978-80-262-1908-8

NÁBOŽE NST VÍ
Byrneová, Lorna
Můj anděl strážný, můj nejlepší
přítel

Překl. Ponocná, Michaela, Praha:
Pragma, 2022, 248 s., váz. 329 Kč
Lorna Byrneová říká, že všichni
vidíme anděly, když jsme malí, ale postupně si zvykneme na ně zapomínat.
ISBN 978-80-242-8047-9

Caffarel, Henri
Manželství – společná cesta
k Bohu. Duchovní úvahy pro
manžele, snoubence i ty, kdo je
doprovázejí

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 304 s.
Francouzský kněz Henri Caffarel
měl hluboký vhled do Božího plánu
s láskou muže a ženy. Jeho inspirativní promluvy shromážděné v tomto
svazku nám dávají pochopit obrovský
potenciál svátosti manželství.
ISBN 978-80-7566-268-2

ekonomika
DAN Ě
ÚZ č. 1496 Daňový řád, finanční
správa, …. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 179 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
daňového řádu, zákona o daňovém
poradenství, dále zákon o Finanční
správě ČR, o mezinárodní spolupráci
při správě daní, o mezinárodním
vymáhání pohledávek a řadu dalších
předpisů včetně příslušných pokynů.
ISBN 978-80-7488-536-5

M ANAG E M E NT
Matulčíková, Marta
Learning Environment in Further
Corporate Professional Education
Under Digitalisation Conditions
České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022,
1. vyd., 150 s., brož. 275 Kč
The practice of advanced economies
confirms that lifelong learning is
becoming an area of priority interest
and an important part of not only
employee care but also part of the
motivational tools applied in human
resource management.
ISBN 978-80-7556-110-7
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ÚČE TN IC T VÍ
Slavíčková, Pavla
Kamerální účetnictví a jeho vývoj
na území dnešního Česka
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 304 s., váz.
Kniha popisuje vznik a vývoj kamerální účetní soustavy, používané na
území dnešního Česka vedle účetnictví jednoduchého a podvojného
nejpozději od doby Marie Terezie do
roku 1954.
ISBN 978-80-7422-838-4

společenské
vědy; osvěta
ESOTE R I K A
Henry, William
Hvězdné brány bohů

Olomouc: Fontána, 2022, 240 s.,
brož. 388 Kč
Před mnoha tisíciletími byla technologie hvězdné brány bohů ztracena.
Mayské proroctví říká, že se vrátí
v roce 2012, v době astrologického
zarovnání naší planety a sluneční
soustavy se středem galaxie.
ISBN 978-80-7651-085-2

Hunter, Devin
Čarodějná kniha duchů

Olomouc: Fontána, 2022, 420 s.,
brož. 448 Kč
Objevte cesty duchů a ovládněte
umění přikazovat a ovlivňovat. Hluboké duchovní vhledy a síly čekají
i mimo hmotný svět.
ISBN 978-80-7651-118-7

Jung, Carl Gustav;
Wilhelm, Richard
Tajemství zlatého květu

Praha: Vyšehrad, 2022, 160 s., váz.
299 Kč
Další vydání jedinečného textu esoterického taoismu, doprovázeného
komentáři C. G. Junga.
ISBN 978-80-7601-674-3

McErlane, Sharon
Probuzení ženské síly

Překl. Kraus, Ivana, Olomouc: Fontána, 2022, 230 s., brož. 388 Kč
Jak nastavit rovnováhu v chaosu
tohoto světa. Nastal čas, aby se svět
vrátil k lásce, bezpečí a nasycení, které dávají matky.
ISBN 978-80-7651-121-7

E TI K E TA
Špaček, Ladislav
Etiketa pro holky a kluky

Praha: Mladá fronta, 2022, 224 s.,
váz. 349 Kč
Etiketa není žádná věda – je to zkrátka slušné chování.
ISBN 978-80-204-5808-7

FI LOZO FI E
Evans, M.J.
Zecharia Sitchin – Mimozemský
původ lidstva

Brno: Fontána, 2022, 250 s., brož.
388 Kč
Žádný jiný moderní myslitel nenabídl
přesvědčivější, ucelenější a vlivnější
vysvětlení původu lidstva než Zecharia
Sitchin. Miliony lidí porozuměly skrze
jeho objevy a nálezy historii lidstva.
ISBN 978-80-7651-050-0
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Hay, Louise L.
Dar vděčnosti

Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Pragma,
2022, 144 s., váz. 299 Kč
Objevte svůj postoj k vděčnosti prostřednictvím tohoto deníku s průvodcem, který vychází ze spisů Louise
Hayové, včetně jejích osvědčených
cvičení a afirmací, které vám pomohou prohloubit proces vděčnosti.
ISBN 978-80-242-8240-4

Hubík, Stanislav
Filosofie abecedních médií (Od
křemíku do křemíku)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 464 s., brož.
Kniha o filosofiích abecedních médií
podává přehled hlavních problémů,
které podněcovaly rozvoj filosofií
médií od biblických sporů o písmo
až po dnešní filosofické diskuse
o internetu.
ISBN 978-80-244-6039-0

H ISTO R I E
Horák, Ondřej
Dobrý den, soudružko učitelko
Praha: Mladá fronta, 2022, 176 s.,
váz. 399 Kč
Husákovy děti ve školních lavicích
aneb jak to tenkrát vážně bylo.
ISBN 978-80-204-6024-0

Lemešani, Tomáš;
Felštinskij, Juraj;
Litviněnko, Alexandr
Rusko v plamenech

Praha: Universum, 2022, 296 s.,
brož. 329 Kč
Kniha sleduje mimořádný příběh stojící za falešnými islamistickými útoky
na Moskvu, které spustily ruskou
invazi do Čečenska.
ISBN 978-80-242-8237-4

McDonough, Frank
Hitlerovy roky: Triumf a pád
1933−1945

Překl. Pokorný, Martin, Praha: Prostor, 2022, 1152 s., váz. 1997 Kč
Impozantní dvoudílná práce předního odborníka na dějiny třetí říše,
renomovaného britského historika
Franka McDonougha, čtivě a fundovaně vypráví příběh nacistického Německa prostřednictvím postavy jeho
stvořitele i hrobníka Adolfa Hitlera.
ISBN 978-80-7260-536-1

Němeček, Tomáš
Jiří z Poděbrad očima šaška
Palečka a Jana Žižky

Praha: Mladá fronta, 2022, 144 s.,
brož. 299 Kč
Další velikán do kapsy v sérii popisující naše hrdiny tak, jak je neznáte. Král
Jiří z Poděbrad nevládl dlouho, dožil
se jen 51 let – a to ještě o první třetině jeho života nevíme skoro nic.
ISBN 978-80-204-6023-3

Rychlík, Jan
1918 − Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa

Praha: Vyšehrad, 2022, 280 s., váz.
449 Kč
Připomeňte si okolnosti ničivého
konfliktu, který přepsal mapu Evropy.
Komplexní pohled na jednu z nejzásadnějších událostí naší historie.
ISBN 978-80-7601-637-8

Rychlík, Jan
Československo v období socialismu 1945−1989
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Praha: Vyšehrad, 2022, 416 s., váz.
599 Kč
Od poválečného období až do sametové revoluce. Známý historik Jan Rychlík
hledá kořeny socialismu na československém území už v roce 1945.
ISBN 978-80-7601-638-5

Selucký, Oldřich
Svatý Václav. Příběh českého
knížete

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 34 s.
Na českém trůně sedělo mnoho
knížat, králů i císařů. Jenom jednoho z nich − svatého Václava − však
nazýváme ochráncem a patronem
naší země.
ISBN 978-80-7566-155-5

Štětina, Jaromír
U kanónu stál

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 216 s., váz.
299 Kč
Autor ve své knize apokryfních
povídek s pomyslným podtitulem
„o pradávné české nejednotě“ čtenáře provádí českými bitevními poli od
vyvraždění Slavníkovců, přes bitvu
u Sudoměře, na Bílé hoře a u Hradce
Králové až po osmašedesátý.
ISBN 978-80-7662-329-3

Temporelli, Max; Gozzi, Barbara
Když se vůbec nedaří

Překl. Ettler, Vojtěch, Praha: Slovart,
2022, 88 s., váz. 399 Kč
„Při vynalézání žárovky jsem se ani
jednou nespletl. Prostě jsem objevil
tisíc devět set devadesát devět způsobů, jak ji nevyrobit,prohlásil Thomas
Edison.
ISBN 978-80-276-0597-2

I N FO R M ATI K A
Foretová, Petra
Labyrintem (teorie) hypertextu.
Mediální a textuální aspekty
nelineárních textů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 288 s., brož.
Kniha se zabývá mediálními a textuál
ními vlastnostmi hypertextů v situaci, kdy se stále častěji setkáváme
s komunikáty, které obsahují celou
řadu prvků připisovaných formě
hypertextu.
ISBN 978-80-244-6044-4

K ALE N DÁŘ E
Rolins, Dara
Diář 2023: Rok podle Dary –
malý

Praha: Esence, 2022, 176 s., váz.
299 Kč
Diář známé zpěvačky Dary Rolins je
na trhu již stálicí. Každý rok udává
trendy a překvapuje. A jinak tomu
není ani letos. Rok podle Dary 2023
je sedmým diářem a právě číslo sedm
má svůj magický význam.
ISBN 978-80-242-8289-3

Rolins, Dara
Diář 2023: Rok podle Dary –
velký

Praha: Esence, 2022, 176 s., váz.
359 Kč
Diář známé zpěvačky Dary Rolins je
na trhu již stálicí. Každý rok udává
trendy a překvapuje. A jinak tomu
není ani letos. Rok podle Dary 2023
je sedmým diářem a právě číslo sedm
má svůj magický význam.
ISBN 978-80-242-8288-6

Zahradnický kalendář 2023 –
průvodce na celý rok

Praha: Esence, 2022, 128 s., brož.
299 Kč
Užitečný a přehledný diář nabízí
celou řadu praktických rad, tipů
a návodů, jak pečovat o zahradu po
celý rok.
ISBN 978-80-242-8298-5

LOGO PE D I E
Hanáková, Adéla; Hrudová,
Tereza; Šimůnková, Kristina
Poskytování telepractice
v logopedii

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 228 s., brož.
V pandemické situaci způsobené
covid-19, která omezila či zcela zastavila mnoho specialistů při pravidelném
poskytování intervence, se nepochybně stalo živým fenoménem poskytování logopedické péče na dálku.
ISBN 978-80-244-6056-7

Šáchová, Irena
Písmenková logopedie

Praha: Fragment, 2022, 80 s., brož.
229 Kč
Nedílnou součástí správné výslovnosti je schopnost tvořit všechny hlásky.
ISBN 978-80-253-5895-5

OSO B N OSTI
Kean, Sam
Atomoví parchanti

Překl. Jeník, Tomáš, Praha: Práh,
2022, 440 s., váz. 549 Kč
Vědci měli odjakživa svá tajemství. Ale
jen málokdy hrála tato tajemství tak
významnou roli jako za druhé světové
války.Uznávaný autor Sam Kean přináší pravdivý příběh hrdinů, na jejichž
ramenou spočíval osud celé války.
ISBN 978-80-7252-930-8

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Barvíková, Jana a kol.
Metodika kariérového poradenství pro žáky se sluchovým
postižením

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 126 s., brož.
Cílem publikace je nabídnout čtenářům informace, které mohou využít
při kariérovém poradenství poskytovaném žákům se sluchovým postižením na základních, středních, popř.
i vysokých školách, ale i dospělým
klientům mimo školský systém.
ISBN 978-80-244-6116-8

Bednářová, Jiřina;
Šmardová, Vlasta
Diagnostika dítěte předškolního
věku, 2. díl

Praha: Edika, 2022, 184 s., brož.
399 Kč
Pokračování edukativní publikace reaguje na nejčastější otázky týkající se
pedagogické diagnostiky a rozšiřuje
tematický záběr prvního dílu.
ISBN 978-80-266-1804-1

Hanáková, Adéla;
Hrudová, Tereza a kol.
Přístupnost v kontextu osob se
zdravotním postižením
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 270 s., brož.
Publikace je výstupem projektu
s názvem „Přístupnost v kontextu

bibliografie
osob se zdravotním postižením“
(IGA_PdF_2021_006), který je dalším,
vnitřně uzavřeným projektem v rámci
tématu „Úprava prostředí pro osoby
se zdravotním postižením“.
ISBN 978-80-244-6059-8

Věkově heterogenní třídy

Praha: Portál, 2022, 152 s., brož.
299 Kč
Kniha se zabývá tématem věkově
heterogenních a homogenních tříd.
Jaké jsou výhody heterogenního
uspořádání? Co udělat pro to, aby se
v nich daly naplňovat výchovně vzdělávací záměry?
ISBN 978-80-262-1960-6

Vrbová, Renáta;
Felcmanová, Lenka a kol.
Metodika kariérového poradenství pro žáky s narušenou
komunikační schopností a pro
žáky se specifickými poruchami
učení a chování

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 150 s., brož.
Autorky publikace pracují mnoho
let v oblasti vzdělávání a školského poradenství žáků s narušenou
komunikační schopností a specifickými poruchami učení a chování
a aplikují v ní poznatky kariérového
poradenství.
ISBN 978-80-244-6112-0

PO LITI K A
Ditrych, Ondřej; Kizeková, Alica
České zájmy v roce 2021:
Analýzy ÚMV

Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
2022, 1. vyd., 120 s., brož.
Publikace je výstupem zpracovaným
podle časového harmonogramu
výzkumné činnosti Ústavu mezinárodních vztahů, který vychází z materiálu koncepce rozvoje ÚMV na léta
2018–2022.
ISBN 978-80-87558-38-6

Dolejš, Jiří
Spánek rozumu na levici

Praha: Epocha, 2022, 1. vyd., 400 s.,
váz. 399 Kč
Kniha se věnuje krizi racionality
a úpadku levicového myšlení v době,
kdy česká politická levice ztratila své
zastoupení v parlamentu a rámuje
ji analýza civilizačních změn a rizik
multipolárního světa.
ISBN 978-80-278-0085-8

Havel, Bohumil; Štenglová, Ivana
Prozařování OECD principů
corporate governance
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
188 s., 400 Kč
Publikace je výsledkem konference,
která se zaměřila na některé otázky
corporate governance.
ISBN 978-80-7676-327-2

Horák, Pavel
Republika v exilu. Inscenování
československé vlády v Londýně
za druhé světové války
Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 212 s., brož.
Kniha zkoumá prezentaci československého státu na prostředí civilní
administrativy exilové vlády. Sleduje
nejen všední den politiků a úřednictva, ale i úlohu ceremonielu a politického marketingu při vytváření
československé značky.
ISBN 978-80-7422-850-6

Sociální politika 2021. Koronavirus jako impuls ke změnám
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2022, 1. vyd., 146 s., brož.
Mezinárodní konference Sociální politika 2021 nesla podtitul Koronavirus
jako impuls ke změnám. Roky s covidem−19 naplno ukázaly, jak je problematika nastavení sociálních politik na
úrovni jednotlivých států důležitá.
ISBN 978-80-245-2450-4

PR ÁVO
Concurrentia

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 120 s., 370 Kč
Konkurence představuje odedávna
jeden z hnacích motorů úsilí vedoucího k nalézání efektivnějších řešení,
vývoji nových výrobků a zkvalitňování
služeb. Právo však musí hledat cesty,
jak ji regulovat v případech, kdy je
konkurenční činnost realizována nepoctivým způsobem.
ISBN 978-80-7676-448-4

Kopecký, Martin; Havlan, Petr;
Janeček, Jan a kol.
Zákon o obcích. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
368 s., 780 Kč
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje
mimo jiné i na změny v souvisejících
předpisech a v judikatuře.
ISBN 978-80-7676-303-6

Kříž, Josef; Porod, Jakub;
Horník, Jiří
Zákon o realitním zprostředkování

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
212 s., 630 Kč
Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním
zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním
zprostředkování) reguluje činnost
realitních zprostředkovatelů.
ISBN 978-80-7676-377-7

Lojda, Jiří
Zákon o dráhách. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
2. vyd., 424 s., 890 Kč
Druhé vydání komentáře přináší
podrobný výklad zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách, po velké novele, kterou s účinností od 1. 2. 2022 přinesl
zákon č. 426/2021 Sb.
ISBN 978-80-7676-451-4
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Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
204 s., brož. 550 Kč
Publikace je věnována tématům z klinického prostředí, kde se střetává intenzivní medicína a paliativní péče, z prostředí, kde se rozhoduje, do jaké míry
má být pacient léčen intenzivně, do jaké
míry má smysl kurativní přístup.
ISBN 978-80-7598-714-3

Stuchlík, Zdeněk; Rehák, Štefan;
Krýsa, Ivo
Zákon o lékařských povoláních
(zákon č. 95/2004 Sb.). Praktický komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
1. vyd., 264 s., 555 Kč
Publikace nabízí výklad zákona
č. 95/2004 Sb., tzv. zákona o lékařských povoláních, který upravuje
podmínky získávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice.
ISBN 978-80-7676-335-7

ÚZ č. 1497 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Úplné znění
předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 259 Kč
Publikace obsahuje především text
vybraných ustanovení zákoníku práce
a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
ISBN 978-80-7488-537-2

ÚZ č. 1498 Ukrajina. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 69 Kč
Nová publikace obsahuje soubor
předpisů, které reagují na uprchlickou
vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu. Předpisy upravují
zejména poskytování dočasné ochrany
ukrajinským uprchlíkům na území ČR.
ISBN 978-80-7488-538-9

PSYCH O LOG I E
Honzák, Radkin
Jak žít a vyhnout se syndromu
vyhoření

Praha: Vyšehrad, 2022, 224 s., váz.
349 Kč
Syndrom vyhoření je stav naprostého
fyzického a duševního vyčerpání
s možnými vážnými zdravotními
důsledky.
ISBN 978-80-7601-668-2

Koukolík, František
Odolnost

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
184 s., 350 Kč
Přinášíme druhé, doplněné a aktuali
zované vydání příručky Shrnutí předpisů o advokacii.
ISBN 978-80-7676-257-2

Praha: Galén, 2022, 111 s., brož.
250 Kč
Kniha je určena širšímu okruhu
čtenářů a pojednává o chronickém
psychosociálním stresu, s nímž se
v životě setká každý. Jeho příčiny mohou být objektivní: bída, válka nebo
přírodní katastrofa.
ISBN 978-80-7492-616-7

Převody obchodních podílů
a akcií

Moorjani, Anita
Síla citlivosti

Pelikán, Martin
Shrnutí předpisů o advokacii

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022,
332 s., 605 Kč
Autoři a autorky publikace se pokouší
podívat na téma převodu podílu,
akcií či účasti v právnické osobě jak
z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového,
soutěžního, exekučního či daňového.
ISBN 978-80-7676-397-5

Steinlauf, Barbora
Právo a péče v závěru života

Překl. Kudrnáčová, Petra, Praha:
Pragma, 2022, 216 s., váz. 299 Kč
Empatičtí jedinci nejen vnímají emoce
druhých lidí, ale také je vstřebávají,
někdy ke své vlastní škodě, což často
vede k ohromnému smyslovému
přetížení a pocitům zmatku nebo
nízkému sebevědomí.
ISBN 978-80-242-8270-1

Remesová, Olivia
Jak mít dobrou náladu
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Praha: Pragma, 2022, 128 s., váz.
299 Kč
Až vás přepadne panika, sáhněte po
této knize! Olivia Remesová se věnuje
výzkumu duševního zdraví na cambridgeské univerzitě a posledních deset let zasvětila hledání odpovědi, jak
se zbavit úzkosti, stresu a paniky.
ISBN 978-80-242-8206-0

REGIONALISTIKA
Štifter, Jan
Paví hody

Praha: Vyšehrad, 2022, 320 s., váz.
449 Kč
Velké dějiny hýbou nebývalou silou
i malými městečky – Horní Jelení je
toho důkazem.
ISBN 978-80-7601-676-7

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Daviesová, Simone; Uzodikeová,
Junnifa
Montessori miminko

Překl. Ponocná, Michaela, Praha:
Esence, 2022, 288 s., váz. 499 Kč
Miminka se toho v prvních měsících
spoustu naučí, což však bohužel vede
ke snaze o zbytečné urychlování
jejich vývoje.
ISBN 978-80-242-8248-0

Leuze, Julie
Výchova vysoce citlivých dětí

Překl. Prešlová, Kateřina, Praha:
Portál, 2022, 176 s., brož. 299 Kč
Vysoká citlivost znamená intenzivnější vnímání a hlubší zpracování dojmů
všeho druhu. Objevuje se už v dětství
a doprovází lidi po celý život.
ISBN 978-80-262-1929-3

Markhamová, Laura
AHA! Rodičovství

Překl. Vlková, Jana, Praha: Mladá
fronta, 2022, 296 s., brož. 399 Kč
„Jednoduché, a přesto revoluční
poselství lásky.“ (Nancy Samalin, autorka několika bestsellerů o výchově
dítěte.)
ISBN 978-80-204-5978-7

SBO R N Í K Y
Kolářová, Hana (ed.)
54. sborník abstraktů studentských vědeckých prací

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 136 s., brož.
Sborník studentských vědeckých
prací, jejichž veřejná prezentace proběhla 24. 5. 2022 na půdě Lékařské
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Neprodejné.
ISBN 978-80-244-6123-6

Sborník Státního okresního
archivu Přerov č. 30/2022

Opava: Zemský archiv v Opavě,
2022, 1. vyd., 223 s., brož.
Sborník Státního okresního archivu
Přerov obsahuje příspěvky s vlastivědnou tématikou regionu Přerovska
a Hranicka.
ISBN 978-80-87632-87-1

SOCIO LOG IE
Mahdal, Martin;
Adamcová, Markéta
Zákon pěti klasů. Řízený hladomor na Ukrajině ve 20.století
Praha: Olympia, 2022, 194 s., brož.

Konflikt na Ukrajině, probíhající
v různých podobách již od roku 2014
a vrcholící ruskou agresí v dubnu
2022, má jako každý politický a válečný konflikt mnoho rovin zasahujících
do všech oblastí společnosti.
ISBN 978-80-7376-649-8

Matulayová, Tatiana;
Matulayová, Nataša;
Jurníčková, Pavlína
Rodinné konference v péči
o ohrožené dítě v České
republice

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 100 s., brož.
Monografie je tematicky zaměřená
na sociální práci s ohroženými dětmi.
Jejím cílem je zhodnotit současný
stav využívání rodinných konferencí
v České republice.
ISBN 978-80-244-6081-9

Osho
Nic není nemožné. Hledání
pravdy, dobra a krásy

Žlábková, Jana, Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2022, 2. vyd., 272 s.,
brož. 280 Kč
Kniha obsahuje jeho odpovědi na
otázky žáků vztahující se k základním
problémům osobnosti člověka i okolního světa. Ve svých promluvách
Osho dokázal tnout do živého.
ISBN 978-80-7593-416-1

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Kaas, Pavel
Ropa

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 272 s., váz.
399 Kč
Bez ropy by nebylo globalizace,
plastů, běžné přepravy ani současné
světové politické mapy.
ISBN 978-80-7662-371-2

SPO LEČN OST
Glajchová, Alena
Zrození a stárnutí. Dvě životní
etapy optikou konceptu zranitelnosti

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 174 s., brož. 190 Kč
Zrození a stárnutí – dvě životní fáze,
v nichž se ve většině případů všichni
ocitáme v prostředí institucionální
péče a které jsou navíc specifické
z hlediska míry autonomie.
ISBN 978-80-261-1089-7

Krotil, Ondřej
Zabiju tě pro pár stovek

Praha: XYZ, 2022, 184 s., váz. 369 Kč
Není tělo – není vražda! Platnost této
teorie zajistila Ivanu Roubalovi svého
času svobodu pohybu i veškeré činnosti. Bohužel.
ISBN 978-80-7683-160-5

ŠKO L ST VÍ
Nápadníček 2

Praha: Portál, 2022, 160 s., brož.
269 Kč
Kniha aktivit pro MŠ navazuje na stejnojmenný úspěšný první díl a zaměřuje se na široký repertoár různých
druhů činností.
ISBN 978-80-262-1964-4

ÚZ č. 1499 Vysoké školství.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 99 Kč

bibliografie
Publikace obsahuje aktuální text
zákona o vysokých školách a aktuální
znění 5 nařízení vlády a vyhlášek,
které podrobněji rozvádějí některá
ustanovení zákona.
ISBN 978-80-7488-539-6

V ÝRO ČN Í
ZPR ÁV Y
Výroční zpráva Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity
za rok 2021

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 197 s.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v roce 2021.
ISBN 978-80-280-0070-7

Výroční zpráva o činnosti
Univerzity Hradec Králové za
rok 2021

Hradec Králové: Gaudeamus, 2022,
1. vyd., 93 s., brož.
Výroční zpráva o činnosti Univerzity
Hradec Králové za rok 2021.
ISBN 978-80-7435-849-4

Výroční zpráva o činnosti
Západočeské univerzity v Plzni
za rok 2021

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 142 s., brož.
Výroční zpráva o činnosti Západočeské univerzity v Plzni za rok 2021.
ISBN 978-80-261-1086-6

Výroční zpráva o hospodaření
Západočeské univerzity v Plzni
za rok 2021

Plzeň: Západočeská univerzita, 2022,
1. vyd., 102 s., brož.
Výroční zpráva o hospodaření Západočeské univerzity v Plzni za rok 2021.
ISBN 978-80-261-1071-2

Ž IVOTN Í ST YL
Bracht, Petra
Přerušovaný půst

Olomouc: Fontána, 2022, 130 s.,
brož. 438 Kč
Přerušovaný půst podle Petry Bracht
je podle nejnovějších studií nejlepším
konceptem v oblasti výživy, jaký dosud existoval. Pomocí přerušovaného
půstu můžete efektivně dosáhnout
vysněné hmotnosti: bez jojo-efektu
zeštíhlíte natrvalo.
ISBN 978-80-7651-126-2

Garnier, Stéphane
Chovejte se jako Malý princ

Brno: Jota, 2022, 192 s., váz.
Postava Malého prince fascinuje čtenáře bez rozdílu věku. Nyní přichází
Stéphane Garnier, autor bestselleru
Chovejte se jako kočka, s knihou,
která nám přináší inspiraci, jak se
v uspěchané době vrátit k myšlenkám
a filozofii Malého prince.
ISBN 978-80-7565-527-1

Peacock, Gabriela
Úžasnější za 2 týdny

Překl. Lánská, Miroslava, Praha:
Esence, 2022, 208 s., váz. 399 Kč
Známá nutriční specialistka českého
původu Gabriela Peacock, mezi jejíž
klienty se řadí i členové britské královské rodiny, přichází s převratnou
knihou, která umožní cítit se skvěle
každému z nás bez ohledu na to, jak
hektickým stylem života žijeme.
ISBN 978-80-242-8020-2

z n o v i n e k k 2 6 . 9. 2 0 2 2 3 8 1 t i t u l ů
Pikkujämsa, Matti; Ervasti, Antti
Chvíle pro sebe. 100 myšlenek
o osamělosti

Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Pragma,
2022, 224 s., váz. 299 Kč
S řadou chlupatých kamarádů, kteří
budou vašimi průvodci, zjistíte, jak se
vypořádat s každodenními problémy
od pondělního rána přes nízké sebevědomí, vyhoření až po napětí na
pracovišti.
ISBN 978-80-242-8021-9

Rozsypalová-Vykoupilová,
Jaroslava
Babské rady na celý rok

Praha: Radioservis, 2022, 195 s.,
váz. 249 Kč
Kniha Babské rady na celý rok vás
překvapí množstvím jedinečných řešení pro situace každodenního života.
Vrátí vás k moudrosti generací před
vámi a zároveň vás moderním způsobem naučí jak žít úsporně, zdravě
a jak dokonale využít dary přírody.
ISBN 978-80-7686-003-2

matematické
a přírodní vědy
A STRO N OM I E
Bezkorovajnyj, Kyrylo
Kamarádka z temné hmoty

Praha: Mladá fronta, 2022, 56 s.,
váz. 299 Kč
Vydejte se s námi za hranice našeho
světa a objevujte tajemství vesmíru.
Víte, jak vznikají a proč svítí hvězdy,
co jsou galaxie a z čeho se skládá
temná hmota, která je jedním z největších tajemství vesmíru?
ISBN 978-80-204-6027-1

Chown, Marcus
Kvantová teorie nikoho nezabije

Překl. Jansová, Markéta, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 208 s., váz. 349 Kč
Po „Vesmíru hned vedle“ a „Čarodějné
peci“ se českým čtenářům dostává do
rukou již třetí kniha Marcuse Chowna,
známého popularizátora kosmologie
a v současné době odborného poradce časopisu New Scientist.
ISBN 978-80-7662-328-6

G E N E TI K A
Doubek, Michael; Drozdová, Eva;
Pospíšilová, Šárka
Gregor Johann Mendel. Cesty ke
genomu zakladatele genetiky |
Begründer der Genetik – die Wege
zu seinem Genom | Ways to the
genome of the founder of genetics
Brno: Masarykova univerzita, 2022,
200 s., brož.
Trojjazyčná kniha mapuje cesty
k analýze genomu Gregora Johanna
Mendela. Kniha vznikla při příležitosti 200. výročí narození tohoto
významného vědce.
ISBN 978-80-280-0080-6

Hobzová, Dominika; Krejčí,
Kateřina; Krejčí, Lumír a kol.
Mendel Lectures 2002−2022

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
317 s., brož.
Jubilejní publikace přináší reprezentativní přehled dvaceti ročníků světově
uznávaného cyklu a představuje všechny přednášející – více než 130 vědců
včetně 15 laureátů Nobelovy ceny.
ISBN 978-80-280-0058-5

K LIMATO LOG IE

KUCHAŘ K Y

Tangwa, Elvis
Spatial Models of Landscape
Responses to Climate C

Hazebroek, Jeroen;
Elenbaas, Leonard
Grilování a mnohem víc

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 40 s.
Spatial Models of Landscape Responses to Climate Change.
ISBN 978-80-244-6181-6

M ATE M ATI K A
Applications of Mathematics and
Statistics in Economics. Book of
Abstracts
Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2022, 1. vyd., 38 s., brož.
The aim of the yearly international
conference is to acquaint participants
with the latest statistical and mathematical methods suitable for solving
theoretical and practical issues of
economics andeconomy. The AMSE
conference thus offers a possibility to
present results of scientific work of
european academic workplaces.
ISBN 978-80-245-2460-3

technické vědy
E N E RG E TI K A
Smil, Václav
Energie

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 280 s., váz.
399 Kč
Navýsost aktuální kniha o možnostech využití energie, její produkci i vlivu na změny klimatu z pera světově
uznávaného vědce.
ISBN 978-80-7662-372-9

LE TEC T VÍ
Sokol PZL W−3A. 25 Years of
Service in the Czech Air Force

Praha: RAK, 2022, 1. vyd., 216 s.,
váz. 1199 Kč
Tato monografie, plná kvalitních fotografií vznikla jako projekt pilotů a technického personálu sloužících na tomto
typu vrtulníku od roku 1996.
ISBN 978-80-87509-88-3

RUČN Í PR ÁCE
Shore, Debbie
Šijeme kabelky ze zbytků látek

Překl. Nohavicová, Veronika, Brno: Zoner Press, 2022, 128 s., brož. 339 Kč
Ušijte si 12 úžasných kabelek a k nim
12 sladěných psaníček! Debbie Shore
přichází s novou knihou.
ISBN 978-80-7413-505-7

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Attlee, Thomas
Velká kniha kraniosakrální
terapie

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2022, 748 Kč
„Tento základní svazek představuje
jedinečnou integraci širokého spektra
přístupů ke kraniosakrální terapii
a přináší praktikantům i studentům
široké znalosti této disciplíny.“ — International Therapist.
ISBN 978-80-7651-129-3
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Praha: Esence, 2022, 160 s., váz.
379 Kč
Kniha představuje možnosti grilování
s použitím grilu typu kamado, kterému se také, podle jeho tvaru, říká
„Big Green Egg“.
ISBN 978-80-242-8168-1

Maršálek, Josef
Moderní česká cukrařina

Praha: XYZ, 2022, 192 s., váz.
449 Kč
Josef Maršálek vyzradil svá sladká tajemství a sepsal 47 skvělých receptů –
nechte se vést jeho radami a inspirujte se triky, které v praxi používá.
ISBN 978-80-7683-152-0

Ramsay, Gordon; ml.
Chutně a rychle

Překl. Stanislava Moravcová, Praha:
Slovart, 2022, 256 s., váz. 599 Kč
Chcete vařit, ale nemáte moc času
(kdo ho ostatně má)? Sáhněte tedy
po nové knize špičkového anglického
šéfkuchaře Gordona Ramsaye! 100
receptů, které uvaříte do 30 minut!
ISBN 978-80-276-0527-9

Sapík, Jaroslav; Jaroš, Martin
Sapíkův svět

Praha: XYZ, 2022, 224 s., váz.
499 Kč
Legenda českého kuchařství. Nejlepší
recepty i bohatý životní příběh hvězdy české gastronomie.
ISBN 978-80-7683-169-8

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Bolesti hlavy v kazuistikách

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd., 368 s.,
váz. 595 Kč
Bolesti hlavy zůstávají pro mnoho pacientů – i přes velké pokroky moderní
medicíny – velkým trápením.
ISBN 978-80-7345-736-5

Enterální a parenterální výživa

Praha: Maxdorf, 2022, 4. vyd., 184 s.,
brož.
Publikace přináší komplexní pohled
na obor klinické výživy v kontextu s nárůstem počtu náročných
a urgentních operačních výkonů
i závažných interních onemocnění
vyžadujících nutnost dobrého pooperačního i předoperačního nutričního
stavu pacienta.
ISBN 978-80-7345-733-4

Kloub, Martin
Operační atlas hřebování zlomenin proximálního humeru
Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd.,
144 s., váz.
Zlomeniny proximálního humeru
patří mezi nejčastější fraktury, se
kterými se ortoped či traumatolog
setkává. Predispozicí těchto úrazů je
osteoporóza, proto jejich prevalence
stoupá s věkem, jde tak o typické zlomeniny u starších pacientů.
ISBN 978-80-7345-722-8

Svoboda, Mojmír; Humpolíček,
Pavel; Šnorek, Václav
Psychodiagnostika dospělých
Praha: Portál, 2022, 488 s., brož.
649 Kč

Publikace, která vychází ze starší
knihy M. Svobody Psychologická
diagnostika dospělých, komplexně pojednává o psychodiagnostice
dospělých.
ISBN 978-80-262-1919-4

Štefan, Marek
Antibiotika v klinické praxi

Praha: Galén, 2022, 312 s., váz.
Monografie se zaměřuje na racionální a bezpečné používání antibiotik.
Základním cílem probírané problematiky je zdůraznit klinicky podstatné
informace, protože nesprávné nakládání s antibiotiky má mnoho závažných nežádoucích důsledků.
ISBN 978-80-7492-609-9

Švec, Vlastimil
Povolání chirurg: specifická
pomáhající profese

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 129 s., brož. 398 Kč
Kniha je pokusem alespoň částečně
odkrýt specifika chirurgické profese.
Prolíná se v ní pohled chirurgů,
s nimiž autor vedl rozhovory, s pohledem zvenčí. Je to pohled mezioborově orientovaného pedagoga.
ISBN 978-80-280-0029-5

Věkem podmíněná degenerace
makuly

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd., 248 s.,
váz. 595 Kč
Věkem podmíněná degenerace makuly se postupně díky populačnímu
vývoji stává prioritou oční medicíny.
Nějaký stupeň postižení má minimálně 25 % pacientů starších 60 let.
ISBN 978-80-7345-734-1

Závada, Jakub;
Mann, Heřman a kol.
Revmatologie v klinických
scénářích

Praha: Maxdorf, 2022, 2. vyd.,
328 s., váz.
Cílem této knihy je představit způsob
uvažování revmatologa nad pacientem, který přichází s kombinací symptomů a objektivních nálezů svědčících
pro možnou přítomnost zánětlivého
revmatického onemocnění.
ISBN 978-80-7345-738-9

umění; hudba
DESIG N
Bilík, Petr (ed.);
Jendřejková, Michaela (ed.)
Kreativní Olomouc DESIGN 4 /
Creative Olomouc DESIGN 4
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 88 s., brož.
Čtvrtý z edice katalogů DESIGN
s podtitulem Kreativní Olomouc,
jehož prostřednictvím hodlají autoři
adekvátně propagovat elitní aktéry
kreativních odvětví působící v Olomouckém kraji.
ISBN 978-80-244-6138-0

D IVADLO
Jochmanová, Andrea;
Petišková, Ladislava
Osvobozené divadlo. Na vlnách
Devětsilu

Brno: JAMU, 2022, 1. vyd., 363 s.,
váz. 500 Kč
Publikace je souborem studií, které
navazují na starší teatrologické práce
tohoto druhu. Pracuje jak s dobovou

bibliografie
literaturou, tak s obsáhlým souborem
archivních materiálů, využívá znalostí
napříč spektrem dějin umění – ať už
se jedná o divadlo, literaturu, hudbu,
výtvarné umění nebo film.
ISBN 978-80-7460-191-0

Magdoňová, Jana; Hraběta, Jan
Přes Zábradlí k Cimrmanům

UM Ě LECK É
SM Ě RY
Bártová, Markéta;
Horváthová, Jana; Mazáč, Tomáš
Míla Doleželová

Praha: XYZ, 2022, 176 s., váz.
399 Kč
Vzpomínky a historky od dlouholetého člena slavného českého divadla.
Praotec Čech v Českém nebi, správcová v Lijavci nebo Béda v Aktu.
ISBN 978-80-7683-148-3

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 187 s., 750 Kč
Kniha přináší nový, objevný pohled
na tvorbu zcela mimořádné malířky
Míly Doleželové (1922–1993). Žila
a tvořila v Praze a hlavně na Vysočině, pod horou Javořicí, v Jihlávce,
Klatovci a Telči.
ISBN 978-80-280-0049-3

Petr, Jan
Jevištní technologie v 21. století

učebnice

Brno: JAMU, 2022, 1. vyd., 342 s.,
brož. 500 Kč
Publikace Jevištní technologie
v 21. století se primárně věnuje
moderní strojní jevištní technologii,
kterou však vnímá v kontextu jejího
historického vývoje i prostředí divadelní budovy.
ISBN 978-80-7460-197-2

FOTOG R AFI E
Foletti, Ivan; Voyer, Cécile
Aux portes de la Jérusalem
Céleste. Le tympan sculpté de
Conques

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
1. vyd., 46 s., 99 Kč
Jedná se o druhou brožuru ve
francouzštině z krátké série určené
širokému neakademickému publiku,
tentokrát se seznámíte se sochařským tympanonem z francouzské
vesnice Conques.
ISBN 978-80-280-0033-2

HU DE BN Í VĚ DA
Lyko, Petr
Varhanní hnutí a jeho dopad na
varhany a varhanářství v Československu

Brno: JAMU, 2022, 1. vyd., 123 s.,
brož. 180 Kč
Monografie reflektuje formou kritické
a komparativní analýzy klíčovou
vývojovou tendenci evropského varhanářství 20. století.
ISBN 978-80-7460-198-9

K ATALOG
K V ÝSTAVĚ
Play it again

Praha: Universum, 2022, 56 s., brož.
399 Kč
Katalog k výstavě Studia Najbrt uspořádané na 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových
Varech. Výstava představí 28 let
trvající spolupráci s Mezinárodním
filmovým festivalem Karlovy Vary.
ISBN 978-80-242-8323-4

OSO B N OSTI
Bieleszová, Štěpánka
Michal Kalhous

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 128 s., váz. 290 Kč
Michal Kalhous (*1967) v současné
době působí na Katedře fotografie
Ostravské univerzity. Fotografii studoval ve fotografické speciálce u Mileny Valuškové na Základní umělecké
škole M. Stibora v Olomouci.
ISBN 978-80-244-6108-3

ČESK Ý JA Z YK
Filsaková, Lucie
Diktáty a doplňovačky na doma
i do školy pro 2. a 3. třídu ZŠ

Praha: Fragment, 2022, 104 s., brož.
199 Kč
Osvojit si některé pravopisné jevy
nemusí být snadné.
ISBN 978-80-253-5890-0

Filsaková, Lucie
Diktáty a doplňovačky na doma
i do školy pro 4. a 5. třídu ZŠ

Praha: Fragment, 2022, 120 s., brož.
199 Kč
Osvojit si některé pravopisné jevy
nemusí být snadné.
ISBN 978-80-253-5891-7

Sittová, Gabriela Zelená
Příprava na státní přijímací
zkoušky na čtyřleté obory
vzdělávání – Český jazyk

Praha: Fragment, 2022, 304 s., brož.
299 Kč
Publikace obsahuje 11 cvičných testů
z českého jazyka a literatury.
ISBN 978-80-253-5873-3

Tetourová, Marie
Čteme s obrázky – Nejznámější
přísloví

Praha: Fragment, 2022, 56 s., váz.
229 Kč
Podporujte přirozený rozvoj čtenářských dovedeností svých dětí. Díky
komplexnímu čtenářskému systému
z nakladatelství Fragment budou číst
jako draci!
ISBN 978-80-253-5867-2

Tetourová, Marie
Čteme s obrázky − Z pohádky do
pohádky

Praha: Fragment, 2022, 56 s., váz.
229 Kč
Máte doma předškoláka nebo začínajícího čtenáře?
ISBN 978-80-253-5861-0

Wenzel, Jakub; Švarcová, Tereza
Czech it UP! 2 (úroveň A2,
cvičebnice)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 68 s., brož. 199 Kč
Nová série učebnic češtiny pro
cizince, která vznikla na základě aktuálních potřeb a plánů jazykového
vzdělávání cizinců v češtině nejen na
Univerzitě Palackého v Olomouci.
ISBN 978-80-244-6103-8

Wenzel, Jakub; Švarcová, Tereza;
Klimešová, Alena
Czech it UP! 2 (úroveň A2,
učebnice)

z n o v i n e k k 2 6 . 9. 2 0 2 2 3 8 1 t i t u l ů
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 164 s., brož. 449 Kč
Nová série učebnic češtiny pro
cizince, která vznikla na základě aktuálních potřeb a plánů jazykového
vzdělávání cizinců v češtině nejen na
Univerzitě Palackého v Olomouci.
ISBN 978-80-244-6102-1

E KO N OM I K A
Skořepová, Eva
Finanční gramotnost pro
1. stupeň ZŠ

Praha: Fragment, 2022, 64 s., brož.
169 Kč
Interaktivní učebnice určená především pro 1.–3. třídu ZŠ seznamuje
kluky a holky se světem peněz.
ISBN 978-80-253-5906-8

Machatý, Radek
České dějiny – Vlastivěda pro
zvídavé děti

Praha: Fragment, 2022, 96 s., brož.
249 Kč
Vydejte se na vzrušující cestu časem!
Učivo probírané ve škole je dobré
procvičovat a upevňovat, nejlépe
zábavnou formou.
ISBN 978-80-253-5926-6

ZE M Ě PIS
Barešová, Jaroslava
Slepé mapy – Zeměpis

Praha: Fragment, 2022, 56 s., brož.
199 Kč
Procvičte si zeměpis!
ISBN 978-80-253-5901-3

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y

spor t
a tělov ýchova

Olšovská, Dana
Černý krasavec A1/A2

SPO R TOVN Í
AKCE

Praha: Edika, 2022, 88 s., brož. 229 Kč
Kniha vypráví o osudu krásného
černého hřebce a provází nás celým
jeho životem.
ISBN 978-80-266-1783-9

Stern, Beate
Učte se s humorem − 101 vtipů
– angličtina

Překl. Valentová, Martina, Praha:
Fragment, 2022, 192 s., brož. 269 Kč
Neexistuje vhodnější způsob, jak si zpříjemnit výuku cizího jazyka, než humor.
ISBN 978-80-253-5905-1

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Sobotková, Jana; Filsaková,
Lucie; Rewenda, Jakub
Příprava na přijímací zkoušky na
SŠ – Všeobecný přehled
Praha: Fragment, 2022, 184 s., brož.
229 Kč
Čekají vás přijímací zkoušky z vše
obecného přehledu na střední školu?
Zopakujte si vše, co jste se naučili na
základní škole!
ISBN 978-80-253-5887-0

VL ASTIVĚ DA
Krejčí, Veronika
Malovaná vlastivěda – od Bílé
hory po současnost (Zápisník
pro žáky 5. ročníku ZŠ)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 36 s., 73 Kč
Zápisník Malovaná vlastivěda od
Bílé hory po současnost je 2. dílem
zápisníku představujícího přehled
nejdůležitějších událostí z českých dějin formou obrázkových zápisů, které
mohou žáci s učiteli sami sestavovat.
ISBN 978-80-244-6147-2

Krejčí, Veronika
Malovaná vlastivěda – od
pravěku po renesanci (Zápisník
pro žáky 4. ročníku ZŠ)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 48 s., 73 Kč
Zápisník Malovaná vlastivěda od
pravěku po renesanci je 1. dílem
zápisníku představujícího přehled
nejdůležitějších událostí z českých dějin formou obrázkových zápisů, které
mohou žáci s učiteli sami sestavovat.
ISBN 978-80-244-6146-5
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Jackson, Phill
Poslední sezóna

Překl. Janouch, Petr, Praha: Universum, 2022, 208 s., flexovazba, 399 Kč
Pro nespočet basketbalových fanoušků, kteří byli okouzleni výkony Los
Angeles Lakers v sezoně 2003–2004,
je tato kniha vzácnou připomínkou.
ISBN 978-80-242-8277-0

jazykověda;
literární vědy
LI NGVISTI K A
Urválková, Zuzana
Tajemství úspěchu. Německojazyčná knižnice Album nakladatele Ignáce Leopolda Kobra
v širších literárních souvislostech

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 447 s.,
brož. 399 Kč
Jak vydávat německé romány a být
v 19. stol. úspěšným českým nakladatelem? Německojazyčná knižnice Album
(1846—1861) představovala stálici na
středoevropském knižním trhu.
ISBN 978-80-275-1093-1

krásná literatura
BIOG R AFIE
Fečová, Olga
Den byl pro mě krátkej. Paměti
hrdé Romky

Praha: Paseka, 2022, 224 s., brož.
Vyrůstala v centru stalinské Prahy.
Jako malá rozsvěcovala s maminkou
na Karlově mostě plynové lampy,
prala ve Vltavě, chodila s bandaskou
pro mléko.
ISBN 978-80-7637-334-1

Fenwick, Gallagher
Volodymyr Zelenskyj – Ukrajina
v krvi
Překl. Raková, Zuzana, Praha: Universum, 2022, 216 s., váz. 359 Kč
Volodymyr Zelenskyj se během posledních měsíců stal hrdinou západního světa. Od začátku ruské invaze
je symbolem boje proti zlu ve válce
Davida a Goliáše.
ISBN 978-80-242-8343-2

Horváth, Jakub
Alena Vránová. ... a díky za
všechna ta moje nová rána!

Praha: Galén, 2022, 307 s., váz.
Česká herečka Alena Vránová se
zapsala do srdcí několika generací
diváků jako Pyšná princezna. V knize
najde čtenář i vstupní rozhovor s Alenou Vránovou o jejím životě.
ISBN 978-80-7492-561-0

Junek, Václav
Dobrodruh z Václaváku

Praha: Olympia, 2022, 122 s., brož.
Václav Junek syn, zavedený spisovatel
a scénárista, napsal knihu o svém
otci Václavu Junkovi, grafikovi, malíři
a ilustrátorovi, takříkajíc už ve zralém
věku, což mu především umožnilo
vrátit se zpět do otcova světa se skutečným nadhledem.
ISBN 978-80-7376-648-1

Norman, Alexander
Dalajlama. Neobyčejný život

Překl. Valenta, Aleš, Praha: Vyšehrad,
2022, 352 s., váz. 499 Kč
První autorizovaný životopis Tändzina Gjamccha, 14. dalajlamy.
ISBN 978-80-7601-683-5

Rudenko, Sergej
Volodymyr Zelenskyj

Překl. Kalina, Petr, Zlín: Kniha Zlín,
2022, 224 s., váz. 399 Kč
Z komediálního herce nejznámějším
politikem světa. V populárním seriálu
ztvárnil roli učitele dějepisu, který se
bizarní shodou okolností stal prezidentem Ukrajiny.
ISBN 978-80-7662-363-7

Žáček, Jan
Vrah Lecián. Skutečný příběh
vraha

Praha: Olympia, 2022, 240 s., brož.
Kniha o Postrachu Moravy není glorifikací vraha. Je to jen poměrně krutý,
téměř až dokumentárně líčený příběh
člověka, který v životě zkazil téměř
vše, na co sáhnul.
ISBN 978-80-7376-633-7

CESTO PISY
Vinař, Jan; Bělka, Luboš (ed.);
Hladíková, Kamila (ed.)
Tibet: země, kde lidé dohánějí
celé tisíciletí jediným skokem

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 328 s., brož.
Jádrem knihy je kritické vydání cestopisné reportáže Jana Vinaře z roku
1959 nazvané Tibet – země, kde lidé
dohánějí celé tisíciletí jediným skokem.
ISBN 978-80-244-6083-3

DENÍKY
Orwell, George
Válečný deník

Praha: Fortuna Libri, 2022, 349 s.,
váz.
Veškerá propaganda je lež, i když se
zrovna říká pravda. Nemyslím si, že
na tom záleží, pokud člověk ví, co dělá
a proč to dělá. Pomocí deníkových záznamů přibližuje Orwell válečné roky
1940−1942 z prostředí Británie.
ISBN 978-80-7546-416-3

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Ahnhem, Stefan
Devátý hrob

bibliografie
Překl. Nováková, Vendula, Praha:
Kalibr, 2022, 496 s., váz. 499 Kč
„Konečně ten pravý nástupce Stiega
Larssona.“ (NDR Radio, Německo.)
Další temný případ Fabiana Riska,
z bestsellerové série, která oslovila
čtenáře po celém světě.
ISBN 978-80-242-8300-5

Bannalec, Jean-Luc
Bretaňská pýcha

Překl. Vodvárko, Jiří, Praha: Kalibr,
2022, 360 s., váz. 399 Kč
Na břehu malebné řeky Belon, v oblasti, kde se pěstují světově proslulé
ústřice, objeví svéhlavá stárnoucí
herečka mrtvolu muže.
ISBN 978-80-242-8203-9

Bannalec, Jean-Luc
Bretaňské zlato

z n o v i n e k k 2 6 . 9. 2 0 2 2 3 8 1 t i t u l ů
Jeden moudrý muž, nebyl to ale policajt, vyřešil tajemství vraždy už kdysi
dávno. A z tajemství se rázem stalo
nejstarší pravidlo kriminalistiky.
ISBN 978-80-276-0475-3

a plánování vraždy kamaráda z dětství, který jí neodpustitelně ublížil.
ISBN 978-80-242-8267-1

Ekman, Klas
Všeho schopní

Brno: Moba, 2022, 360 s., váz.
Ty jsi to nafotil, viď? zeptá se jakoby
bez zájmu. Mirek k novináři zvedne
oči. To byste se nedoplatili, zareaguje
zcela nečekaně a po chvíli dodá:
Doma jsem si to prohlídl a na tý zemi
ležej těla dvě.
ISBN 978-80-279-0477-8

Překl. Johnová, Lucie, Praha: Kalibr,
2022, 352 s., brož. 359 Kč
Do lesního hotelu přijíždějí dva milenci. Johan se těší na pár vášnivých
dní a sní o společné budoucnosti,
Anna hledá způsob, jak mu sdělit, že
se musí rozejít, protože její přecitlivělý syn teď potřebuje klid.
ISBN 978-80-242-8187-2

Fieldingová, Joy
Jane utíká

Překl. Vodvárko, Jiří, Praha: Kalibr,
2022, 320 s., váz. 329 Kč
Třetí případ komisaře Dupina. Na
rozlehlé solné zahrady na poloostrově Guérande se právě snáší soumrak.
Vzduch je prosycen fialkovou vůní
fleur de sel, o níž místní obyvatelé
tvrdí, že občas vyvolává halucinace.
ISBN 978-80-242-8076-9

Překl. Hanzlíková, Ludmila, Praha:
Kalibr, 2022, 400 s., váz. 399 Kč
Jane najednou neví, kdo je, nevzpomíná si na vlastní jméno, netuší,
kolik jí je let. Bloudí ulicemi Bostonu
v zakrvácených šatech a s deseti tisíci
dolary v kapse. Nezbývá jí než důvěřovat hezkému mladíkovi, o němž jí
říkají, že je to její manžel.
ISBN 978-80-242-8420-0

Bechynková, Lucie
Opravdové zločiny 2

Galbraith, Robert
Hedvábník

Brno: CPress, 2022, 312 s., váz. 449 Kč
Vydejte se do nejtemnějších koutů
lidské duše s vydatnou dávkou
slavných zločinů, které jsou skrz
naskrz nasáklé krví! Mrazivá nálož
skutečných krimi případů. Pokračování bestselleru podle oceněného
podcastu.
ISBN 978-80-264-4324-7

Bellmar, Ellena
Odplata za chamtivost

Brno: Moba, 2022, 280 s., váz.
Po úspěšném vyřešení svého prvního
případu na Mallorce se chce vyšetřovatel Toni Morales konečně pustit do
nevyřešené vraždy svého nevlastního
bratra. Události však nabírají rychlý
spád.
ISBN 978-80-279-0248-4

Börjlind, Cilla; Börjlind, Rolf
Milosrdný Samaritán

Překl. Zítko, Radovan, Praha: Kalibr,
2022, 360 s., váz. 399 Kč
Ne každý, kdo tvrdí, že chce pomáhat
lidem, říká pravdu. Olivia Rönningová zmizela. Její kolegyni Lise
Hedqvistové brzy dojde, že musela
být unesena.
ISBN 978-80-242-8249-7

Březina, Jiří
Promlčení

Praha: Motto, 2022, 248 s., váz.
349 Kč
Detektivní román o tajemstvích, která
dlouho spala za hraničním pásmem.
ISBN 978-80-267-2294-6

Carr, Jack
Na seznamu smrti

Překl. Tumis, Stanislav, Praha: Kalibr,
2022, 424 s., brož. 359 Kč
Poručík jednotek Navy SEAL Jamese
Reece byl na jedné z tajných misí se
svým týmem přepaden a jako jediný
tento útok přežil.
ISBN 978-80-242-8189-6

Dán, Dominik
Studna

Překl. Hanzlík, Jan, Praha: Slovart,
2022, 320 s., váz. 369 Kč

Překl. Šenkyřík, Ladislav, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 512 s., váz. 549 Kč
Druhá kniha z řady vysoce oceňovaných detektivních románů s Cormoranem Strikem a jeho energickou
mladou asistentkou Robin Ellacottovou je strhující a čtivý příběh.
ISBN 978-80-7662-346-0

Gibneyová, Patricia
Ani slovo

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha:
Kalibr, 2022, 336 s., váz. 379 Kč
Jedenáctiletý Mikey se vrací s kamarády domů.
ISBN 978-80-242-8188-9

Grangé, Jean-Christophe
Purpurové řeky

Překl. Slavíková, Dagmar, Praha:
XYZ, 2022, 424 s., váz. 449 Kč
V prostředí skal a ledovců jsou postupně nalezena tři zmučená těla –
všechna ve stejné, zvláštní pozici.
ISBN 978-80-7683-096-7

Granger, Ann
Ničemnost

Překl. Martinová, Michaela, Brno:
Moba, 2022, 352 s., váz. 359 Kč
Když je pan Thomas Tapley, úctyhodný, ale poněkud sešlý džentlmen, nalezen ubitý k smrti ve svém obývacím
pokoji, jeho soused, inspektor Scotland Yardu Benjamin Ross, okamžitě
přispěchá na místo činu.
ISBN 978-80-279-0460-0

Greaney, Mark
Šedý muž

Překl. Ryčovský, Ivan, Praha: Kalibr,
2022, 320 s., brož. 359 Kč
Bestseller, podle kterého Netflix natočil svůj nejnákladnější seriál.
ISBN 978-80-242-8269-5

Kurian, Vera
Na mě si nepřijdou

Překl. Nejedlá, Marcela, Praha:
Kalibr, 2022, 424 s., brož. 399 Kč
Myslíte si, že je Chloe úplně normální
holka? Není. Je to psychopatka.
Chloe je v prváku na univerzitě
a mezi její koníčky patří jóga, večírky

Kverková, Naďa
Vraždy mezi koly

Maslen, Andy
Temná hra

Překl. Špínová, Adéla, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 352 s., váz. 499 Kč
Čerstvě povýšený inspektor Henry
Ford je povolán k vyšetřování dvojité
vraždy.
ISBN 978-80-7662-374-3

Nesbø, Jo
Levhart

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2022, 728 s., váz. 599 Kč
8. díl krimi série o detektivu Harrym
Holeovi.
ISBN 978-80-7662-367-5

Nesbø, Jo
Nemesis

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2022, 504 s., váz. 549 Kč
4. díl krimi série o detektivu Harrym
Holeovi.
ISBN 978-80-7662-355-2

Nesbø, Jo
Netopýr

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2022, 400 s., váz. 449 Kč
Nad prvním případem detektiva
Harryho Holea se vznáší netopýr –
pradávný symbol smrti.
ISBN 978-80-7662-360-6

Nesbø, Jo
Policie

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2022, 608 s., váz. 549 Kč
10. díl krimi série o detektivu Harrym
Holeovi.
ISBN 978-80-7662-359-0

Nesbø, Jo
Sněhulák

Překl. Krištůfková, Kateřina, Zlín:
Kniha Zlín, 2022, 520 s., váz. 499 Kč
7. díl krimi série o detektivu Harrym
Holeovi.
ISBN 978-80-7662-333-0

Poláček, Jan
Arvéd

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 328 s., váz.
399 Kč
Čemu všemu lze zaprodat duši?
Knižní předloha mysteriózního filmu.
Malostranský ďábel, Malostranský
vrah či Ďáblův přítel.
ISBN 978-80-7662-379-8

Surmanová, Kateřina
Šepot z lesa

Praha: Kalibr, 2022, 472 s., brož.
399 Kč
Mezi stromy číhá zlo… Před dvaceti
lety v hlubokých lesích Orlických hor
beze stopy zmizel jeho nejlepší kamarád. Teď se investigativní novinář Petr
vrací do rodné vesnice, aby se vyrovnal s rozvodem a dal dohromady
dům, který zdědil po matce.
ISBN 978-80-242-8197-1
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Young, William Paul
Chatrč

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha:
Pragma, 2022, 256 s., váz. 329 Kč
Missy, nejmladší dcera Mackenzieho
Allena Phillipse, je unesena během
rodinného výletu a důkazy o tom, že
byla pravděpodobně zavražděna, se
najdou v opuštěné chatrči uprostřed
oregonské divočiny.
ISBN 978-80-242-8316-6

DIVADELNÍ HRY
Shakespeare, William
Hamlet

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
240 s., váz.
Hamlet je patrně nejznámější Shakespearova hra. Svazek obsahuje úplný
překlad Hamleta, kombinující všechny tři renesanční verze hry, detailní
textové a kontextové komentáře,
upozorňující na problematické pasáže a kulturní a literární souvislosti.
ISBN 978-80-11-01890-0

ESE J E , ÚVAHY
Ferrante, Elena
Na okraji. O potěšení z četby
a psaní

Praha: Prostor, 2022, 136 s., brož.
Tato kniha čtyř esejů nás přibližuje
k záhadné umělkyni o krok blíže: je
exkurzí do její celoživotní vášně pro
literaturu a zkoumáním, kde nachází
inspiraci. Je cestou k psychologii Eleny Ferrante a k tajemství její tvorby.
ISBN 978-80-7260-526-2

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bauer, Jan
Císařské spiknutí

Brno: Moba, 2022, 232 s., váz.
Krátce poté, co císař Zikmund Lucemburský konečně usedl na český
trůn, umírá. Jeho manželka, krásná
a smyslná Barbora Celská, intrikuje
za jeho zády a chce se zmocnit vlády
v Čechách a v Uhrách.
ISBN 978-80-279-0468-6

Černá, Jaroslava
Santini – Peklem duše k světlu
světa

Brno: Moba, 2022, 224 s., váz. 299 Kč
Dramatický životní příběh geniálního
umělce Jana Blažeje Santiniho-Aichla
dovolí čtenářům nahlédnout do mysli
nejoriginálnějšího architekta vrcholného baroka.
ISBN 978-80-279-0467-9

Češka, Stanislav
Případ ukradené soli

Brno: Moba, 2022, 256 s., váz.
Píše se rok 902 a Moravské království
má arcibiskupa a tři biskupy. Odrazilo útok Maďarů a obchodní vztahy
s Východofranskou říší budou uspořádány podle Celního tarifu z Raffelstettenu. Zdá se, že před Mojmírem
II. a jeho zemí je světlá budoucnost.
ISBN 978-80-279-0472-3

Douglasová, Donna
Sestřičky

Překl. Klůfová-Štechová, Petra, Praha: Ikar, 2022, 456 s., váz. 399 Kč
Nemocnice Nightingale je v 30.
letech 20. století proslulým ústavem,
kde se mladé dívky mohou vyučit
váženému povolání zdravotní sestry.

Osud sem svede tři mladé ženy, každou velmi odlišnou.
ISBN 978-80-249-4828-7

Grangé, Jean-Christophe
Snoubenky smrti

Překl. Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2022,
616 s., váz. 549 Kč
Krásné a bezstarostné. Temná detektivka z předvečera druhé světové války
od autora bestselleru Purpurové řeky.
ISBN 978-80-7683-172-8

Grünigová, Michaela
Rodinný hotel: Bouřlivá doba

Překl. Lutovská, Pavla, Praha: Ikar,
2022, 384 s., váz. 449 Kč
Palác Heiligendamm, rok 1922. Během poválečné krize bojuje Elisabeth
o přežití nově zrenovovaného hotelu.
Teprve když si slavný režisér zvolí hotel
za filmovou kulisu, svitne jí naděje na
udržení podniku i v těžkých časech.
ISBN 978-80-249-4793-8

Harris, Robert
Rakety smrti

Překl. Lipčík, Roman, Praha: Kalibr,
2022, 256 s., váz. 359 Kč
Blíží se konec roku 1944 a nacistické
Německo vkládá všechny své naděje
do vývoje nových, zničujících zbraní.
ISBN 978-80-242-8241-1

Javůrek, Štěpán
Sudetský dům

Brno: Moba, 2022, 352 s., váz.
Je léto 1945, krátce po válce. Mnohé
české rodiny míří do Sudet, aby zde
zabraly domy po odcházejících Němcích. Jiří a Marie Smolíkovi, společně
se synem Františkem, dorazí s celým
svým skromným majetkem do podhorské vsi Glasendorf.
ISBN 978-80-279-0452-5

Kelman, Suzanne
Za časů odvahy

Brno: Moba, 2022, 352 s., váz.
Cornwall, rok 1944. Láskou zaslepená Vivienne Hamiltonová utekla
do Paříže s nacistickým válečným
zajatcem. Od té chvíle ji už nikdo
nespatřil. Jelikož tím pošpinila dobré
jméno celé rodiny, celých sedmdesát
pět let se o Vivienne nikdo ani jediným slovem nezmínil.
ISBN 978-80-279-0448-8

Körnerová, Hana Marie
Císařská vyhlídka

Brno: Moba, 2022, 332 s., váz.
339 Kč
Hermína po tragickém roce 1794
přebývá v ústraní na východočeském
panství. Provinční život ji však začíná
nudit, zvláště ve chvíli, kdy se její sestra s manželem přesouvají do Toskánska, kde zdědili rodinné sídlo.
ISBN 978-80-279-0487-7

Liardet, Frances
Mysli na mě

Překl. Limrová, Karolína, Praha: Ikar,
2022, 376 s., váz. 399 Kč
V roce 1942 se Yvette a James
v Egyptě poprvé drželi za ruce. Navzdory bombám vybuchujícím všude
kolem. Zas a znova si ve válečném
šílenství nacházeli cestu jeden k druhému. A po válce našli štěstí v Anglii.
ISBN 978-80-249-4845-4

Novák, Jan
Zatím dobrý

Praha: Argo, 2022, 656 s., brož.
648 Kč

bibliografie
Autor ve svém románu-dokumentu
bez patosu a syrovým jazykem vypráví příběh bratrů Mašínů a jejich rodiny. Obdržel za něj cenu Litera 2005
pro nejlepší knihu roku. Pro druhé
vydání autor text nově přehlédl a některé části přepracoval.
ISBN 978-80-257-3856-6

Oboda, Hana
Dunajský racek

Praha: Ikar, 2022, 192 s., váz. 299 Kč
Vídeň na přelomu devatenáctého
a dvacátého století, modrý Dunaj,
Straussovy valčíky a jedna odvážná
mladá žena, jíž doba nepřála.
ISBN 978-80-249-4805-8

Pötzsch, Oliver
Hrobník

Překl. Kurka, Tomáš, Praha: Kalibr,
2022, 368 s., váz. 399 Kč
1893: Augustin Rothmayer pracuje
jako hrobník na známém vídeňském
ústředním hřbitově.
ISBN 978-80-242-8156-8

Read, Piers Paul
Přežít

Překl. Snížek, Luboš, Praha: XYZ,
2022, 312 s., brož. 399 Kč
12. října 1972 ztroskotalo v zasněžených Andách letadlo převážející
mužstvo ragbistů z Montevidea do
Santiaga de Chile.
ISBN 978-80-7683-200-8

Stančík, Petr
Pravomil

Brno: Druhé město, 2022, 398 s.,
brož. 359 Kč
Román Petra Stančíka s názvem
Pravomil je inspirovaný skutečnými
příběhy vojáka Pravomila Raichla
na jedné straně a komunistického
prokurátora Karla Vaše, který mimo
jiné spáchal justiční vraždu generála
Heliodora Píky, na straně druhé.
ISBN 978-80-7227-878-7

Stokes-Chapman, Susan
Pandora

Překl. Košnarová, Viktorie, Praha:
Ikar, 2022, 384 s., váz. 399 Kč
Londýn, 1799. Dora Blakeová je začínající šperkařka, která žije se svým
strýcem v bývalém vyhlášeném obchodě se starožitnostmi svých rodičů.
ISBN 978-80-249-4809-6

Suchý, Adam
Všechno se v dobré obrátí

Praha: XYZ, 2022, 272 s., váz.
369 Kč
Do silvestrovské půlnoci roku 1992
zbývá jen několik dnů. To nejlepší
z devadesátek.
ISBN 978-80-7683-171-1

Vile, Jurga
Sibiřské haiku

Překl. Kociánová, Věra, Praha: Argo,
2022, 248 s., brož. 448 Kč
Spisovatelka Jurga Vile vylíčila v knize
skutečný osud svého otce. Spolu
s ilustrátorkou Linou Itagaki tak odkrývá jedno z nejtemnějších období
evropských dějin, sovětskou krutovládu, a vyzdvihuje lidskou odvahu
a nezdolnost.
ISBN 978-80-257-3756-9

Vondruška, Vlastimil
Letopisy královské komory I. −
Plzeňské mordy / Nepohřbený
rytíř / Případ s alchymistou
Brno: Moba, 2022, 372 s., váz.
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První svazek této řady nabízí tři příběhy. V prvním nazvaném Plzeňské
mordy rozřeší Jiří Adam z Dobronína
neobvyklý zločin, do něhož jsou
zapleteni nejvyšší představitelé královského města Plzně.
ISBN 978-80-279-0496-9

Sběratel hvězd (Star Collector) je
dvoudílná japonská manga o lásce
mezi dvěma chlapci, kteří si tu lásku
musí obhájit nejenom před svým okolím, ale také sami před sebou.
ISBN 978-80-7413-513-2

Vondruška, Vlastimil
Podivná svatba na Lichnici

Brno: Zoner Press, 2022, 192 s.,
brož. 229 Kč
Sběratel hvězd (Star Collector) je
japonská manga o lásce mezi dvěma
chlapci, kteří si tu lásku musí obhájit
nejenom před svým okolím, ale také
sami před sebou.
ISBN 978-80-7413-514-9

Brno: Moba, 2022, 304 s., váz.
349 Kč
Při ústupu českého vojska z Bavorska
se dostane v Mühldorfu zadní voj
do obležení. V něm bojuje i Oldřich
z Chlumu. Rytířům se podaří probojovat na svobodu, ale i když by měli
slavit, velitelé Smil z Lichtemburka
a Vok z Rožmberka jsou nervózní.
ISBN 978-80-279-0646-8

Walliams, David
Operace Banány

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Argo, 2022, 480 s., flexovazba,
498 Kč
David Walliams, autor veleúspěšné Babičky drsňačky, napsal akční,
bondovsky laděný příběh z druhé
světové války, v němž však není nouze ani o humor.
ISBN 978-80-257-3757-6

Whitton, Hana
Sedmý hřích se trestá smrtí

Praha: Ikar, 2022, 168 s., váz. 299 Kč
Historický detektivní příběh zavede
čtenáře do Anglie 12. století. Když se
Rosamunda, pocházející z urozené
rodiny, setká s anglickým králem
Henrym II., její půvab panovníka okamžitě okouzlí a romantické
zamilování brzy přeroste ve vášnivý
milostný vztah.
ISBN 978-80-249-4727-3

Wlodarczyková, Hana
Božena. Román o první české
spisovatelce, která se stala legendou

Praha: Prostor, 2022, 408 s., váz.
Jaká ve skutečnosti byla první dáma
české literatury? Román na motivy
úspěšné televizní minisérie oceněné
Českým lvem představuje jinou Boženu Němcovou, než jakou známe ze
školních učebnic.
ISBN 978-80-7260-525-5

H O RO RY
Barker, J. D.; Patterson, James
Zvuk

Překl. Marek, Jakub, Ostrava: Domino, 2022, 424 s., váz. 499 Kč
Před hrůzou si marně zacpáváš uši.
U hory Mount Hood v Oregonu funguje komunita survivalistů, kteří se
straní civilizace.
ISBN 978-80-7498-596-6

HUMO R
Šír, David; Holzmann, Felix
Felix Holzmann: 100+1 let
humoru

Praha: XYZ, 2022, 312 s., váz.
399 Kč
Česká komediální legenda v publikaci
plné fotografií a slavných scének.
ISBN 978-80-7683-174-2

KOM I K SY
Sběratel hvězd 1

Brno: Zoner Press, 2022, 192 s.,
brož. 227 Kč

Sběratel hvězd 2

KORESPONDENCE
Christie, Agatha
Velká výprava

Překl. Čermák, Jan, Praha: Ikar, 2022,
384 s., váz. 449 Kč
Desítky úžasných míst, svérázných
postav a dobrodružných, strastiplných i humorných situací – to vše
popsala rodící se královna detektivek
v dosud nezveřejněných dopisech
své matce a zdokumentovala i fotograficky.
ISBN 978-80-249-4857-7

LI D OVÁ
SLOVESN OST
Lada, Josef
Velký zpěvník lidových písniček

Praha: Fragment, 2022, 96 s., váz.
349 Kč
Léty prověřená klasika! Výběr těch
nejznámějších lidových písniček a koled vám přináší bohatě ilustrovaná
knížka se známými a překrásnými
ilustracemi Josefa Lady, která potěší
nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče.
ISBN 978-80-253-5921-1

LITE R ATUR A
FAK TU
Cain, Geoffrey
Dokonalý policejní stát

Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Universum, 2022, 328 s., váz. 379 Kč
Investigativní novinář přibližuje
poměry v čínských převýchovných
táborech, v nichž úřady internují
příslušníky ujgurské menšiny, a popisuje, jak se oblast Sin-ťiang stala tou
nejdůmyslnější dystopií, v níž hlavní
roli hraje sledování lidí.
ISBN 978-80-242-8217-6

PO E Z I E
Bono, Isabel
Mokré suché listí

Překl. Pokojová, Jana; Žitná, Karolína, Praha: Vyšehrad, 2022, 80 s.,
váz. 269 Kč
Poetické záznamy běžných dnů. Básnická sbírka španělské autorky Isabel
Bono se vyznačuje lehkostí a jemností
použitých jazykových i stylistických
prostředků.
ISBN 978-80-7601-682-8

Shakespeare, William
Sonety

Překl. Hilský, Martin, Praha: Vyšehrad, 2022, 80 s., váz. 269 Kč
Shakespearovy Sonety jsou především knihou lásky, a možná právě
proto vycházejí od roku 1609, kdy
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vyšly prvně, neustále, jak v originále,
tak i v mnoha překladech.
ISBN 978-80-7601-669-9

Skácel, Jan
Metličky

Praha: Vyšehrad, 2022, 72 s., váz.
229 Kč
Další sbírka moravského básníka
2. poloviny 20. století, který oslovuje
i dnešní čtenáře poezie.
ISBN 978-80-7601-670-5

Skácel, Jan
Proč ten ptáček z větve
nespadne

Praha: Vyšehrad, 2022, 56 s., váz.
299 Kč
Verše, kterými slavný moravský básník Jan Skácel doprovodil kresby zvířat proslulého malíře Josefa Čapka.
ISBN 978-80-7601-661-3

Suková, Eva
Rychlé občerstvení

Praha: Galén, 2022, 77 s., brož.
200 Kč
Po debutu Zabásni m(n)ě a obrazovo-poetickém strašení Bububu připravila Eva Suková novou básnickou
sbírku Rychlé občerstvení. Ve čtyřech
tematických oddílech nabízí téměř
padesát textů.
ISBN 978-80-7492-619-8

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Kawašima, Rjúta
Trénink mozku – Zlepšení za
60 dnů

Překl. Fraisová, Alexandra, Praha:
Pragma, 2022, 192 s., brož. 299 Kč
Jedinečný šedesátidenní program sestávající z kombinace jednoduchých
matematických výpočtů a slovních
cvičení aktivuje kůru mozkovou
a zlepšuje celkový výkon mozku.
ISBN 978-80-242-8159-9

POVÍ D K Y
Giono, Jean
Muž, který sázel stromy

Překl. Stavinohová, Zdeňka, Praha:
Vyšehrad, 2022, 56 s., váz. 229 Kč
Když byl Giono v roce 1953 požádán
vydavatelem časopisu Reader’s Digest,
aby napsal příběh o nejpozoruhodnějším člověku, s nímž se kdy setkal,
poslal mu tuto povídku, kterou chtěl
vzbudit zájem o zalesňovací program.
ISBN 978-80-7601-675-0

Saudková, Sára; Ryba, Kuba;
Lukášková, Markéta a kol.
Povídky, které pomáhají

Praha: Listen, 2022, 248 s., váz.
329 Kč
Svou povídkou přispěli do tohoto
dobročinného sborníku nejen renomovaní, „zaběhnutí“ literáti, ale i hudebník či politik a v neposlední řadě
také vítězové čtenářské soutěže.
ISBN 978-80-242-8331-9

Tučková, Kateřina;
Mornštajnová, Alena;
Epstein, Marek a kol.
Jestli vůbec někdy

Praha: Listen, 2022, 184 s., váz.
329 Kč
Osm povídek současných českých
autorů se vrací do doby, kdy často
zbývalo jen doufat – před rok 1989.
ISBN 978-80-242-8273-2

PRÓZ A
Vyroubal, Petr
Už mi to docvaklo

Praha: Galén, 2022, 208 s., brož.
300 Kč
Nalézáme se v časech, kdy právo
zasahuje stále více do našich životů,
hypertrofuje a v jeho uplatňování
se marně hledá spása, stejně jako
se dříve hledala v působení církve.
Autor nabízí i jiné než formální zdroje
poznání právních případů.
ISBN 978-80-7492-615-0

Zajíc, Vladimír
Testament dona Quijota

Praha: Straky na vrbě, 2022, 1. vyd.,
392 s., brož. 290 Kč
Přistupte blíže a nechte se vtáhnout
do úchvatného příběhu trvajícího
již tisíce let! Příběhu inspirujícího
nastupující generace, jež si tak rády
zopakují chyby svých předků!
ISBN 978-80-88346-18-0

PŘ Í BĚ HY
Kintzl, Emil; Fischer, Jan
Zmizelá Šumava

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 160 s., váz.
499 Kč
Kniha Zmizelá Šumava vypráví 21
příběhů o životě a místech, která
na dnešních mapách Šumavy už
nenaleznete.
ISBN 978-80-7662-341-5

Kintzl, Emil; Fischer, Jan
Zmizelá Šumava 2

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 152 s., váz.
499 Kč
Odhalte další příběhy starých, dnes
již zaniklých osad a osudy obyvatel
Šumavy.
ISBN 978-80-7662-325-5

Kozák, Tomáš
Nahoře už nikdo není. Povídkový román o velkém přátelství
a malých zradách

Praha: Práh, 2022, 232 s., váz.
Jako se lano splétá ze silných vláken,
tvoří román v povídkách Nahoře už
nikdo není svými postavami a motivy
pevný provaz příběhů, mezi jehož
uzly se nachází hloubavý i zemitý svět
horolezců, citový svět hudby nebo
prostředí nemocnic.
ISBN 978-80-7252-944-5

Rissi, Anica Mrose
Že mě nenajdeš! a další hrůzostrašné příběhy

Překl. Trnová, Zuzana, Praha: Pikola,
2022, 224 s., váz. 329 Kč
Neradi se nudíte, ale zato se moc
rádi bojíte?
ISBN 978-80-242-8306-7

Rohlík, Jindřich
Pong. Příběh gorilího mláděte

Praha: Straky na vrbě, 2022, 1. vyd.,
240 s., váz. 349 Kč
Skutečný příběh gorilího samce
Ponga odchyceného ve volné přírodě
a prodaného jako hračka pro děti zámožnému katarskému šejkovi.
ISBN 978-80-88346-98-2

Žáček, Jan
Fotbalový král: Pépi je bůh!

Praha: Mladá fronta, 2022, 136 s.,
váz. 269 Kč
Velká fotbalová hvězda – Pépi – se
vrací na scénu.
ISBN 978-80-204-6025-7

bibliografie
ROM ÁNY
Alexander, Nick
Nikdy není pozdě

Překl. Florianová, Petra, Praha: Ikar,
2022, 344 s., váz. 379 Kč
Heather je třicet tři a stále marně
čeká na svou spřízněnou duši. Jednoho dne však v hobbymarketu potká
sympatického Anthonyho.
ISBN 978-80-249-4820-1

Barreau, Nicholas
Čas třešní

Překl. Hoangová, Dagmar, Brno:
Moba, 2022, 336 s., váz. 349 Kč
Aurélie a André jsou šťastný milenecký pár a zdá se, že se jim právě
daří i profesně. Na naléhání svého
nakladatele uspořádá André s velkým
úspěchem autorské čtení.
ISBN 978-80-279-0457-0

Bolton, Sharon J.
Slib

Ostrava: Domino, 2022, 392 s., váz.
449 Kč
Obětovala se pro ně. Teď je čas platit.
Je léto po střední škole. Šest talentovaných přátel má po zkouškách
a čeká je zářivá budoucnost.
ISBN 978-80-7498-595-9

Bublanová, Alžběta
Pozůstalí

Praha: Ikar, 2022, 208 s., váz. 359 Kč
Když její manžel spáchá sebevraždu,
zhroutí se Jitce svět. Zůstane sama
s osmiletým synem, který se jí vzdaluje, manželovou rodinou, která jí
Pavlovu smrt vyčítá, a především
s trýznivými otázkami, na něž nedokáže najít odpovědi.
ISBN 978-80-249-4843-0
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Čechová, Dagmar Digma
Co když žádné zítra nebude?

Brno: Moba, 2022, 264 s., váz. 299 Kč
Slíbily si, že jejich přátelství přetrvá
až do smrti. Nečekaly, že se to stane
tak brzy, navíc že je ještě předtím
rozdělí sám život.
ISBN 978-80-279-0491-4

Da Costa, Mélissa
Všechno modré z nebe

Brno: Jota, 2022, 648 s., váz.
Dvacetišestiletému Émilovi zbývají jen
dva roky života a ví to. Lékaři nad ním
vyřkli ortel předčasné Alzheimerovy
nemoci a on si přeje jediné: uniknout
před nemocnicí a lítostí své rodiny
a přátel, vydat se na cestu a setrvat na
ní až do posledního dechu.
ISBN 978-80-7565-495-3

Dahl, Arne
Svoboda

Překl. Kaprová, Linda, Praha: Mladá
fronta, 2022, 352 s., váz. 499 Kč
Sam Berger je na pokraji zhroucení.
Mafie nezapomíná. Čtvrtý díl napínavé série od oceňovaného autora.
ISBN 978-80-204-6020-2

Dave, Laura
Jeho poslední slova

Překl. Vališová, Hana, Praha: Ikar,
2022, 296 s., váz. 359 Kč
Než Owen Michaels zmizí, podaří
se mu zanechat své ženě Hannah
poslední zprávu: Ochraň ji. Hannah
přesně ví, koho má Owen na mysli –
svou dospívající dceru Bailey, která
v dětství tragicky přišla o matku.
ISBN 978-80-249-4807-2

Dyakov, Andrej
Ke světlu

Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
Yoli, 2022, 312 s., brož. 379 Kč
Felix Love nikdy nebyl zamilovaný – je to ironie, které si je bolestně
vědom.
ISBN 978-80-242-8276-3

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Laser,
2022, 248 s., brož. 299 Kč
Fantazie Dmitrije Glukhovského
zrodila kultovní román Metro 2033
a inspirovala vznik literární školy
jeho následovníků. Román Ke světlu
Andreje Dyakova otevírá novou vzrušující kapitolu tohoto světa.
ISBN 978-80-242-8394-4

Cartland, Barbara
Vyzvědačka

Fuks, Ladislav
Spalovač mrtvol

Callender, Kacen
Felix až navěky

Překl. Volná, Kristina, Praha: Baronet, 2022, 120 s., váz. 249 Kč
Marcus Logan, kterému se přezdívá
Šťastlivec Logan, cestuje po světě
a díky své neochvějné intuici dokáže
nalézt, co ostatní přehlížejí – zlato,
drahokamy a další cenné suroviny.
Tato schopnost mu přinesla pohádkové bohatství.
ISBN 978-80-269-1888-2

Cognetti, Paolo
Vlčí štěstí

Překl. Flemrová, Sára, Praha: Odeon,
2022, 168 s., váz. 329 Kč
Neúspěšný spisovatel Fausto opouští
po rozchodu s dlouholetou partnerkou Milán a nachází útočiště v horské
vesnici. Nečekaně získá místo kuchaře v malé restauraci oblíbené u horalů a vedené srdečnou Babette.
ISBN 978-80-207-2114-3

Cunningham, Michael
Hodiny

Překl. Jindra, Miroslav, Praha:
Odeon, 2022, 192 s., váz. 299 Kč
Román M. Cunninghama je poctou
modle literárního modernismu, anglické spisovatelce Virginii Woolfové.
ISBN 978-80-207-2107-5

Praha: Odeon, 2022, 144 s., váz.
299 Kč
Slavný příběh o spalovači mrtvol,
podivínském Karlu Kopfrkinglovi, je
podobenstvím o patologickém vývoji
malého člověka k přijetí zla.
ISBN 978-80-207-2108-2

Gerber, Alyson
Podle vlastních pravidel

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha: Yoli,
2022, 200 s., brož. 299 Kč
Třináctiletá Sarah nade vše miluje
basketbal. Na hřišti jí to jde a má
pocit, že na ní záleží. To je v přímém
rozporu s tím, jak se cítí doma. Její
máma je trochu zvláštní a pravidelně
na Sarah zapomíná s jídlem.
ISBN 978-80-242-8285-5

Goodwin, Rosie
Zimní slib

Praha: Ikar, 2022, 352 s., váz. 399 Kč
Z Opal Sharpové a jejích sourozenců
se náhle stali sirotci. I tak však může
být situace ještě horší. Tři z nich –
včetně Opal – napadne nemoc, která
jim vzala otce. Charlie, nejstarší ze
sourozenců, tak musí učinit nejtěžší
rozhodnutí svého života.
ISBN 978-80-249-4842-3

Groen, Hendrik
Poslední deník Hendrika Groena: Vesele do cílové rovinky

Praha: XYZ, 2022, 224 s., váz. 399 Kč
Závěrečný díl série o jednom z nejoblíbenějších důchodců na světě.
Devadesátiletý Hendrik se snaží užívat si plnými doušky, i když mu schází
Eefje, Evert a další přátelé.
ISBN 978-80-7683-159-9

Havlík, Rudolf
Zítra je taky den

Praha: Motto, 2022, 304 s., váz.
349 Kč
Dobrodružný román známého českého režiséra roztočí tornádo nepředvídatelných událostí.
ISBN 978-80-267-2312-7

Hewlit, Pavel
Vyvolení stát se popelem

Brno: Jota, 2022, 208 s., váz. 348 Kč
Jak by vypadal popis událostí předválečných židovských perzekucí
a následného holocaustu, když by
jejich vypravěčem byl autistický jedinec žijící ve vlastním světě s vlastními
pravidly a zvyklostmi?
ISBN 978-80-7565-030-6

Hrabal, Bohumil
Příliš hlučná samota

Praha: Mladá fronta, 2022, 112 s.,
brož. 249 Kč
Dělník ve sběrně starého papíru
Haňťa pracuje pětatřicet let u lisu.
Monolog starého samotáře, dělníka
ve sběrně papíru.
ISBN 978-80-204-5984-8

Hülsmannová, Petra
Čokoládový průšvih

Překl. Lutovská, Pavla, Praha: Ikar,
2022, 384 s., brož. 359 Kč
Některé věci jsou pro Isabelle absolutně nepostradatelné: ranní káva.
ISBN 978-80-249-4755-6

Chlupová, Danuta
Jizva

Praha: Vyšehrad, 2022, 232 s., váz.
349 Kč
Katarzyně je přes čtyřicet a za celý život nevytáhla paty z rodného Polska.
ISBN 978-80-7601-677-4

Christie, Agatha
Proč nepožádali Evanse?

Překl. Čermák, Jan, Praha: Kalibr,
2022, 272 s., váz. 359 Kč
Golfovou partičku dvou přátel
z Marchboltu, Bobbyho Jonese
a doktora Thomase, přeruší nešťastná událost, když dvojice náhodou
objeví těžce zraněného muže, jenž
pravděpodobně spadl z útesu.
ISBN 978-80-242-8224-4

Ilona, Dobrovolná
Prokletí rodu

Brno: Moba, 2022, 320 s., váz.
Mladá novinářka Alice Bergerová opouští kvůli sporům s kolegy slibně rozjetou
kariéru i svůj moderní pražský byt a ocitá se v Juratově, malém městečku, kde
se na první pohled zastavil čas.
ISBN 978-80-279-0479-2

Kauffmanová, Rebecca
Sedmihlas

Překl. Bíla, Tomáš, Brno: Jota, 2022,
240 s., váz. 348 Kč
Sedm sourozenců, sedm osudů, jedna rodina. Román o tom, kolik toho
vlastně (ne)víme o vlastní rodině.
ISBN 978-80-7565-528-8
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Keelandová, Vi
Šéf

Praha: Ikar, 2022, 288 s., brož.
349 Kč
Reese potkává Chase Parkera u toalet
v restauraci.
ISBN 978-80-249-4817-1

Kennedy, Elle
Návrh

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2022, 424 s., váz. 479 Kč
Hanna Wellsová si je ve všech oblastech života jistá v kramflecích, až
na sex a svádění. Jestli chce upoutat
pozornost kluka, do kterého se zakoukala, musí vystoupit ze své ulity
a udělat všechno, co bude potřeba,
aby si jí všiml.
ISBN 978-80-269-1983-4

Klečka, Jiří
Papírové domky

Praha: Vyšehrad, 2022, 280 s., váz.
399 Kč
Anna se přestěhuje s manželem Petrem a synem Vašíkem do Ostravy za
Petrovým divadelním angažmá.
ISBN 978-80-7601-684-2

Klein, Marc
Někde mezi

Překl. Jašová, Jana, Praha: Yoli, 2022,
280 s., brož. 299 Kč
Příběh pro fanoušky Pět kroků od
sebe a Zůstaň se mnou. Sedmnáctiletá Tessa Jacobsová prožila většinu
dětství v pěstounských rodinách.
Nevěří proto, že si zaslouží lásku –
ani od své adoptivní rodiny, natož od
kohokoli jiného.
ISBN 978-80-242-8261-9

Klevisová, Michaela
Štěstí je zadarmo

Praha: Motto, 2022, 168 s., váz.
299 Kč
Hlavní roli v příbězích o důležitých
náhodách a životních prozřeních
sehrávají vedle lidí také kočičí a tentokrát i psí hrdinové.
ISBN 978-80-267-2306-6

Körnerová, Hana Marie
Dokud se budeš smát

Brno: Moba, 2022, 240 s., váz.
329 Kč
Že princové na bílém koni vymřeli už
před spoustou let, ale občas se najde
chlap, kvůli kterému stojí za to něco
risknout. I když výsledek je nejistý.
Román pro ženy.
ISBN 978-80-279-0494-5

Larková, Sarah
Zvěrolékařka – Velké sny

Překl. Soukupová, Zuzana, Praha:
Ikar, 2022, 480 s., váz. 399 Kč
Aby v roce 1912 mohla pracovat jako
zvěrolékařka, vdala se Nellie za svého
přítele z dětství Philippa De Groota,
který převzal veterinární praxi po
svém otci. Sice ho nemilovala, ale už
od dětství je oba spojovalo pevné
přátelství.
ISBN 978-80-249-4767-9

Lerner, Ben
Topecká škola

Praha: Argo, 2022, 320 s., flexovazba
Topeka, Kansas. Rok 1997. Adam
Gordon, student čtvrtého ročníku
střední školy, se připravuje na celoamerické finále v debatní soutěži.
Ta ovšem k jeho zklamání připomíná
spíš jakýsi absurdní rituál.
ISBN 978-80-257-3891-7

Lukášková, Markéta
Losos v kaluži

Praha: Motto, 2022, 224 s., váz. 349 Kč
Cynická Bára není typ holky, která
se ráno probudí se sexy rozcuchem,
protáhne se a na první pokus vyfotí
#nomakeup selfie, za kterou dostane
200 lajků, než dojde do koupelny.
ISBN 978-80-267-2290-8

Maskame, Estelle
Padnout a vstát

Překl. Kubešová, Pavla, Praha: Fragment, 2022, 264 s., brož. 369 Kč
MacKenzie moc dobře ví, jaký dopad
má smrt někoho blízkého na ty, kteří
zůstanou. Novinka od autorky bestsellerové série DIMILY.
ISBN 978-80-253-5622-7

McNeil, Kelley
Den jako tenhle

Brno: Jota, 2022, 328 s., váz.
Annie Beyersová má všechno – krásný
dům, milujícího manžela a rozkošnou
dceru. Když veze dceru Hannah k jejímu
pediatrovi, je to den jako každý jiný...
dokud se neprobudí o několik hodin
později v nemocnici po autonehodě.
ISBN 978-80-7565-446-5

Meyerová, Stephenie
Půlnoční slunce

Překl. Teplá, Lucie, Praha: Egmont,
2022, 720 s., váz. 649 Kč
Příběh Stmívání Edwardovýma očima. Osudové setkání Edwarda Cullena a Belly Swanové obrátilo oběma
život vzhůru nohama.
ISBN 978-80-252-5317-5

Meyerson, Amy
Helenin diamant

Překl. Šváchová, Helena, Praha:
Motto, 2022, 384 s., váz. 449 Kč
Millerovi mají k dokonalé rodince
daleko.
ISBN 978-80-267-2313-4

Moriarty, Liane
Sedmilhářky

Překl. Kadlecová, Šárka, Praha: Ikar,
2022, 440 s., váz. 499 Kč
Jane je hloubavá, do sebe uzavřená
šedá myška a v životě to vůbec nemá
jednoduché, protože sama vychovává
pětiletého syna. A ten se teď navíc
začal ptát po svém tátovi.
ISBN 978-80-249-4846-1

Navrátilová, Renáta
Malý šikanista aneb Jak mámy
přicházejí o iluze

Praha: Ikar, 2022, 136 s., váz. 299 Kč
Taky jste si mysleli, že je těhotenství
nejkrásnější období v životě ženy? Já
tedy ano. Namísto toho je mi špatně,
pálí mě žáha, jsem oteklá, nemůžu najít vlastní kotníky, manžel a pes se stěhují před mými náladami na balkon.
ISBN 978-80-249-4830-0

Owensová, Delia
Kde zpívají raci

Překl. Hlávková, Jana, Brno: Jota,
2022, 368 s., brož. 348 Kč
Román Kde zpívají raci je překrásnou
ódou na přírodu, příběhem opuštěné
dospívající dívky, která se učí důvěřovat lidem, a líčením záhadné vraždy
s překvapivým koncem.
ISBN 978-80-7689-010-7

Prose, Nita
Pokojská

Překl. Tichá, Lenka, Praha: Ikar,
2022, 336 s., váz. 399 Kč

bibliografie
Molly je na světě úplně sama. Je
zvyklá být při své práci v hotelu Regency Grand neviditelná. Načechrává
polštáře, utírá prach a střeží tajemství
procházejících hostů. Je jen pokojská
– proč by si jí měl někdo všímat?
ISBN 978-80-249-4832-4

Q. Sutantová, Jesse
Čtyři tetičky a jedna vražda

Brno: Jota, 2022, 336 s., váz.
Co se stane, když smícháte jednu
(neúmyslnou) vraždu s dvěma tisíci
svatebních hostů a k tomu přidáte
možné prokletí tří generací čínsko-indonéské přistěhovalecké rodiny?
ISBN 978-80-7565-386-4

Quinnová, Julia
Bridgertonovi: Poznáš to
z polibků

Překl. Tichá, Lenka, Praha: Ikar,
2022, 288 s., brož. 299 Kč
Gareth St. Clair je v pěkné bryndě.
Otec ho připravil o dědictví a jemu
zbyl pouze starý rodinný deník, který
může ukrývat tajemství z jeho minulosti a klíč k budoucnosti. Bohužel je
psaný v italštině, z níž Gareth neumí
ani slovo.
ISBN 978-80-249-4865-2

Sheets, Tara; Deveraux, Jude
Nesplněný slib

Praha: Baronet, 2022, 312 s., váz.
379 Kč
Nemohou být spolu, ani bez sebe…
Liam O’Connor má ve svém životě
jediný úkol – popostrčit ženu, kterou
miluje, do náruče jiného muže. Když
se před sto lety irský darebák zamiloval do Cory McLeodové, nic netuše
změnil cesty osudu.
ISBN 978-80-269-1882-0

Skácel, Jan
A znovu láska

Praha: Vyšehrad, 2022, 80 s., váz.
229 Kč
A znovu láska je posledním dílem
Jana Skácela a její podoba měla být
původně trochu jiná.
ISBN 978-80-7601-662-0

Steel, Danielle
Tichá noc

Vachtová, Alena
Z Madridu do oblak

Praha: Motto, 2022, 328 s., váz. 399 Kč
Neutíkej před láskou, stejně tě jednou dožene. Magdalena vyrůstala
v socialistickém Československu,
Gabriel v Argentině ovládané diktátorským režimem.
ISBN 978-80-267-2318-9

Vaňková, Lucie
Putování leklé ryby

Praha: Argo, 2022, 312 s., brož.
298 Kč
Ištván Jeseter se narodil jednoho
zářijového odpoledne v tramvaji
číslo 17 ze špatně vyrešeršovaného
novinového článku – jeho otcem je
nepokrytá lež a matkou mizerná novinářská práce.
ISBN 978-80-257-3809-2

ROZH OVO RY
Etzler, Tomáš; Šídlo, Jindřich
Kdo ví, kde budu zítra

Praha: Vyšehrad, 2022, 184 s., váz.
349 Kč
Jak to dopadne, když si uznávaný
komentátor Jindřich Šídlo sedne s Tomášem Etzlerem, spolupracovníkem
americké CNN a bývalým reportérem
České televize v Číně, a povídají si
o novinařině?
ISBN 978-80-7601-639-2

SCI-FI, FANTASY
Bardugo, Leigh
Griša – Světlo a stíny

Překl. Žemlová, Julie, Praha: Fragment, 2022, 312 s., brož. 349 Kč
Ravka byla kdysi mocná země, ale
nyní je zpustošena válkami, obklopena nepřáteli a všude panuje strach.
ISBN 978-80-253-5778-1

Blacková, Holly
Krutý princ – box

Překl. Kolebáčová, Radka, Praha: CooBoo, 2022, 1144 s., brož. 1090 Kč
Jude bylo sedm, když jí zabili rodiče
a unesli ji spolu se sestrami na proradný dvůr víl.
ISBN 978-80-7661-550-2

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Ikar, 2022, 272 s., váz. 299 Kč
Šokující nehoda. Malá holčička bojuje o přežití. A její bezdětná teta změní
svůj dosavadní život, aby jí pomohla.
Paige Wattsová, potomek hollywoodské smetánky, realizuje své nenaplněné herecké ambice prostřednictvím
vlastní dcery Emmy.
ISBN 978-80-249-4773-0

Devillepoixová, Eléonore
Bezvětrné město. Kniha druhá

Technik, Marek
Varování

Djelí Clark, P.
Vládce džinů

Praha: Argo, 2022, 400 s., váz.
398 Kč
Jarka Kohoutová a Karolína Mapalová, matka a dcera, obě přišly o manžela a obě jsou nuceny se vyrovnat se
s životem po smrti blízkého člověka.
ISBN 978-80-257-3819-1

Thomas, Jo
Za italským snem

Překl. Brunnerová, Helena, Brno:
Moba, 2022, 288 s., váz.
Lucia tvrdě pracuje jako právnička
ve Walesu a usiluje o povýšení, které
si nepochybně zaslouží. Nakonec
si však dopřeje odpočinek v domě
svých prarodičů v jižní Itálii.
ISBN 978-80-279-0458-7

Brno: Host, 2022, 416 s., brož.
Kdo se ujme vlády v Hyperboreji –
městě, kde nefouká vítr? Hyperborea
padla do rukou nepřítele a ulicemi
se šíří chlad. Arka se rozhodla uprchnout zpátky do svého domovského
pralesa v Arkádii.
ISBN 978-80-275-1118-1

Překl. Němeček, Jakub, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 456 s., váz. 499 Kč
Steampunková urban fantasy z alternativní historie. Roku 1872 otevřel
záhadný mystik al-Džáhiz v Káhiře
portál, kudy se do světa vrátili
džinové. Jejich magické schopnosti
urychlily technologický pokrok lidstva
a Egypt se stal světovou velmocí.
ISBN 978-80-275-1162-4

Gierová, Kerstin
Modrá jako safír

Překl. Eliášová, Tereza, Praha: CooBoo, 2022, 352 s., váz. 399 Kč
Čtěte pokračování úspěšné knížky
Rudá jako rubín!
ISBN 978-80-7661-586-1
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Herbert, Brian; Anderson, Kevin J.
Sesterstvo Duny

Praha: Baronet, 2022, 632 s., váz.
679 Kč
Uplynulo osm desetiletí od chvíle,
kdy byl v bitvě o Corrin zničen poslední z myslících strojů, zapřisáhlých
nepřátel lidstva, a kdy Fajkán Služebník převzal jméno Corrino a ustanovil
se prvním imperátorem nové říše.
ISBN 978-80-269-1974-2

King, Stephen
Z buicku 8

Němeček, Ivan, Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2022, 3. vyd., 312 s.,
váz. 350 Kč
Pennsylvánští státní policisté z fiktivního města Statler přivezou na stanici
starý Buick Roadmaster, jehož majitel
zmizel u čerpací stanice. Vůz budí pozornost a záhy se ukáže, že jeho dveře a kufr mohou vést do jiné dimenze
zabydlené podivnými tvory.
ISBN 978-80-7593-421-5

Pratchett, Terry
Noční hlídka + Podivný regiment
Překl. Kantůrek, Jan, Praha: Talpress,
2022, 808 s., váz. 799 Kč
Již čtrnáctá dvojkniha z Úžasné
Zeměplochy, doplněná ilustracemi
Paula Kidbyho.
ISBN 978-80-7197-783-4

Starý, Radek
Odkaz lidské mysli

Praha: CooBoo, 2022, 384 s., brož.
449 Kč
První díl epické sci-fi série od youtubera Sterakdary. Na Zemi roku
2043 přistálo mimozemské plavidlo
a vypustilo černý sliz rozežírající
všechno okolo.
ISBN 978-80-7661-585-4

Williams, Tad
Říše trav – Svazek II

Překl. Kotrle, Petr, Praha: Laser,
2022, 448 s., váz. 499 Kč
Triumfální návrat do světa Východního
Ardu a trilogie Jasný osten, Žal a Trn,
jednoho z nejmilovanějších a nejoceňovanějších fantasy cyklů, který inspiroval Christophera Paoliniho (Eragon)
i George R. R. Martina (Hra o trůny).
ISBN 978-80-242-8072-1

Zelazny, Roger
Poslední odbočka na Babylon

Překl. Podaný, Richard, Praha: Laser,
2022, 248 s., brož. 329 Kč
Silnice vede z nepředstavitelně vzdálené minulosti do daleké budoucnosti. Ti, kteří po ní putují, mohou
odbočit do jakéhokoliv místa a času
– dokonce i do alternativních proudů
historie, které se nikdy neudály.
ISBN 978-80-242-8262-6

TH R I LLE RY
Cline, Ernest
Ready Player One

Překl. Funioková, Naďa, Praha: Laser,
2022, 432 s., váz. 499 Kč
Strhující dobrodružný thriller z blízké
budoucnosti, světa virtuální reality
a počítačových her se stal kultovním
bestsellerem New York Times, čtenářů
napříč generacemi… a všech geeků.
ISBN 978-80-242-8337-1

Cole, Daniel
Hadrový panák

Překl. Prokop, Michal, Praha: Kalibr,
2022, 360 s., váz. 399 Kč, brož. 359 Kč
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Britský krimithriller, který šokoval
čtenáře po celém světě… a nastartoval
úspěšnou trilogii vydanou v 35 zemích.
ISBN 978-80-242-8169-8, ISBN
978-80-242-8208-4

Kamarádům z Klubu Tygrů se dostane do ruky záhadný vzkaz, který upozorňuje na podivné půlnoční setkání
ve škole, kterou navštěvují.
ISBN 978-80-253-5833-7

Cheshire, Mahi
Smrtící lék

Colfer, Chris
Země příběhů – Varování bratří
Grimmů

Brno: Jota, 2022, 400 s., váz.
Urputný závod dvou ambiciózních
lékařek o nalezení průlomového léku
na rakovinu. Jak daleko jsou ochotny
zajít, aby uspěly? Napínavý thriller
z lékařského prostředí.
ISBN 978-80-7565-387-1

Lebel, Nicolas
Štvanice

Překl. Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2022,
416 s., váz. 449 Kč
Moderní francouzský thriller plný
zvratů, který nadchne nejen fanoušky
Bernarda Miniera. Den komisaře
Paula Starského začíná špatně.
ISBN 978-80-7683-129-2

Minier, Bernard
Mráz

Překl. Žák, Jiří, Praha: XYZ, 2022,
632 s., váz. 499 Kč
Vražedné šílenství uprostřed francouzských Pyrenejí!
ISBN 978-80-7683-153-7

Niedl, František
Dotek zla

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Fragment, 2022, 400 s., váz. 399 Kč
Conner je rozhodnut, že se do Země
příběhů jen tak nevrátí. Pak ale odhalí
tajemné varování slavných pohádkářů, a vše je jinak.
ISBN 978-80-253-5875-7

Flanagan, John
Bratrstvo – Kniha osmá – Návrat
Temudžajů
Překl. Dejmková, Eva, Praha:
Egmont, 2022, 304 s., váz. 399 Kč
Volavky se znovu vydávají na cestu
v tomto osmém napínavém příběhu
z dobrodružné série Bratrstvo.
ISBN 978-80-252-5364-9

Flanagan, John
Bratrstvo – Kniha pátá – Hora
štírů

Překl. Pohl, Milan, Praha: Egmont,
2022, 440 s., váz. 399 Kč
Araluenský král Duncan má pro Hala
a bratrstvo Volavek naléhavý úkol.
ISBN 978-80-252-5365-6

Brno: Moba, 2022, 368 s., váz. 349 Kč
Život už zavál Michala Daberta,
bývalého příslušníka francouzské Cizinecké legie, do mnoha koutů světa,
takže si nyní chce užít zaslouženého
odpočinku i společnosti své krásné
přítelkyně Joan Hartingové.
ISBN 978-80-279-0454-9

Flanagan, John
Bratrstvo – Kniha první –
Vyděděnci

Rydahl, Thomas; Kazinski, A. J.
Vražda mořské víly

Hillestad, Dori Butlerová
Strašidelná knihovna – Duch za
oponou

Překl. Jírková, Magdalena, Praha: Mladá fronta, 2022, 352 s., váz. 449 Kč
Dánský historický thriller volně inspirovaný ikonickou pohádkou Hanse
Christiana Andersena.
ISBN 978-80-204-5985-5

V ZPOM Í N K Y
Bader, Hanuš
Přežil jsem to

Praha: XYZ, 2022, 192 s., váz. 299 Kč
Už je to dávno a všechno se to zdá
být strašně daleko. Stojím mlčky, nořím se do myšlenek před náhrobním
kamenem své ženy a snažím se vzpomenout, jak všechno začalo.
ISBN 978-80-7683-105-6

Šíp, Karel
Bavič

Praha: XYZ, 2022, 320 s., váz.
349 Kč
Populární moderátor, skladatel a bavič sepsal příběh svého dosavadního
života, v němž nechybí vážné ani
úsměvné momenty.
ISBN 978-80-7683-154-4

literatura pro
děti a mládež

Překl. Tenklová, Zdena, Praha:
Egmont, 2022, 408 s., váz. 399 Kč
Ve Skandii existuje pouze jediná cesta, jak se stát bojovníkem.
ISBN 978-80-252-5363-2

Překl. Soukup, Václav, Praha: Fragment, 2022, 128 s., váz. 199 Kč
Během zkoušek se začaly ozývat divné zvuky a někdo prý dokonce viděl
ducha. Co když je to někdo z Kazovy
ztracené rodiny?
ISBN 978-80-253-5792-7

Hillestad, Dori Butlerová
Strašidelná knihovna – Na půdě
je duch

Překl. Soukup, Václav, Praha: Fragment, 2022, 128 s., váz. 199 Kč
Kaz není obyčejný kluk, je to duch.
Klárka zas není obyčejná holka – dokáže totiž vidět duchy.
ISBN 978-80-253-5791-0

Jiránková, Lucie
Jurský svět – Křídový kemp:
Vítejte v kempu – Začněte číst

Praha: Egmont, 2022, 32 s., váz. 169 Kč
Zažijte s přáteli neobyčejná dobrodružství při cestě za dinosaury do
Křídového kempu!
ISBN 978-80-252-5277-2

Jurský svět – Křídový kemp:
Útěk z Isla Nublar

DOBRODRUŽSTVÍ

Praha: Egmont, 2022, 160 s., brož.
249 Kč
Vydejte se s námi za dinosaury do
Křídového kempu!
ISBN 978-80-252-5276-5

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Půlnoční setkání

Krištofová, Veronika
Eliáš mezi lidojedy

Praha: Fragment, 2022, 136 s., váz.
199 Kč

Praha: Epocha, 2022, 1. vyd., 300 s.,
váz. 385 Kč

bibliografie
V pokračování příběhu o jednorukém
plavčíkovi Eliášovi a jeho přátelích se
čtenáři vydají na další nebezpečnou
výpravu. Jejich cesta za pokladem na
samotný Ostrov dračí krve nebude
nijak jednoduchá.
ISBN 978-80-278-0081-0

Magašvári, Lucia
Sen o stříbrné zemi

Překl. Nakonečná, Marie, Praha:
Albatros, 2022, 136 s., váz. 329 Kč
Dvě děti – velmi bohatou Emmu
a velmi chudého Enza svede jednoho
dne náhoda dohromady a tajemné
kouzlo je nečekaně přenese do minulosti o víc jak sto let zpátky – na
stavbu železnice, na které se podílel
Emmin pradědeček.
ISBN 978-80-00-06823-7

Paolini, Christopher
Brisingr

Překl. Zumrová, Olga, Praha: Fragment, 2022, 664 s., brož. 299 Kč
Přísahy, zkoušky oddanosti, mocné
síly se střetnou.
ISBN 978-80-253-5859-7

Paolini, Christopher
Eldest

Překl. Machútová, Olga, Praha: Fragment, 2022, 656 s., brož. 299 Kč
Šíří se temnota, přichází beznaděj,
vládne zlo.
ISBN 978-80-253-5857-3

Paolini, Christopher
Eragon

z n o v i n e k k 2 6 . 9. 2 0 2 2 3 8 1 t i t u l ů
Stevensová, Robin
Čaj s kapkou jedu

Překl. Ambrožová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2022, 352 s., váz. 349 Kč
Dívčí detektivní klub řeší druhý případ. Detektivka pro mladé dámy ve
stylu Agathy Christie! Daisy Wellsová
a Hazel Wongová tráví prázdniny
u Daisyiny rodiny a těší se na narozeninovou oslavu, kterou pro svoji dceru přichystala její okouzlující matka.
ISBN 978-80-253-5808-5

Stewnerová, Tanya
Alea – dívka moře: Barevné vody

Překl. Simonová, Lucie, Praha: Fragment, 2022, 304 s., váz. 349 Kč
Moře Aleu potřebuje. Zodpoví jí však
i její otázky? Druhý díl velkolepého příběhu od německé bestselerové autorky.
ISBN 978-80-253-5788-0

Stewnerová, Tanya
Alea – dívka moře: Tajemství
oceánů

Překl. Simonová, Lucie, Praha: Fragment, 2022, 416 s., váz. 349 Kč
Alea a Alfa cru opět plachtí po moři,
tentokrát na Island.
ISBN 978-80-253-5789-7

Ščerba, Natalja
Lunasterové – Krok do prázdna

Praha: Fragment, 2022, 304 s., váz.
449 Kč
Dvoutvářný svět stojí na prahu velkého Času zatmění.
ISBN 978-80-253-5919-8

Překl. Machútová, Olga, Praha: Fragment, 2022, 488 s., brož. 299 Kč
Jeden chlapec, jeden drak, svět dobrodružství… Chudý farmářský chlapec Eragon najde v Dračích horách
modrý kámen, z něhož se vyklube
dračí mládě − Safira.
ISBN 978-80-253-5856-6

Švandrlík, Miloslav
Unesli Mňouka, Baskerville!

Paolini, Christopher
Inheritance

Lland, Meriel; Leach, Michael;
Moderní encyklopedie pro děti
– Zvířata

Překl. Zumrová, Olga, Praha: Fragment, 2022, 672 s., brož. 299 Kč
Není tomu tak dávno, co byl Dračí jezdec Eragon obyčejným chudým farmářským chlapcem a jeho dračice Safira
pouhým modrým kamenem v lese.
ISBN 978-80-253-5860-3

Peroutková, Ivana
Valentýnka a detektivní kancelář

Praha: Albatros, 2022, 104 s., váz.
249 Kč
Valentýnka pátrá po ukradených andělech. Pátý díl oblíbené série. Valentýnčin tatínek se v novinách dočte, že
z kostela v nedaleké vesnici se ztratily
sochy andělů.
ISBN 978-80-00-06819-0

Sands, Kevin
Alchymistova šifra

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2022, 280 s., váz. 349 Kč
Magie, akce, pasti, šifry... Neodolatelná kombinace pro všechny, kdo mají
rádi záhady a dobrodružství!
ISBN 978-80-253-5897-9

Springer, Nancy
Enola Holmesová – Případ
zlověstných kytic

Překl. Davidová, Vendula, Praha:
Fragment, 2022, 152 s., váz. 269 Kč
Každý ví, že doktor Watson je pravou
rukou Sherlocka Holmese, takže když
se ztratí, je to šok.
ISBN 978-80-253-5931-0

Praha: XYZ, 2022, 144 s., váz. 299 Kč
Další neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka.
ISBN 978-80-7683-147-6

E NC YK LO PE D I E

Překl. Anděrová, Romana, Praha:
Fragment, 2022, 128 s., váz. 349 Kč
Od lvů a lemurů až po psy a delfíny!
ISBN 978-80-253-5794-1

H RY
Plummer, Deborah M.
Hry pro rozvoj komunikačních
schopností

Překl. Klimentová, Eva, Praha: Portál,
2022, 176 s., brož. 299 Kč
Umět se správně vyjádřit, dát najevo,
co chci, najít ta správná slova. To vše
někdy představuje zejména pro děti velkou výzvu. Tato kniha je plná zábavných
a kreativních nápadů, které pomáhají
k rozvíjení vyjadřovacích schopností.
ISBN 978-80-262-1923-1

Vyškrabávací obrázky: Čarodějové a elfové
Praha: Esence, 2022, 28 s., brož.
249 Kč
Použijte škrabátko jako kouzelnou
hůlku a odhalte kouzelné výjevy ze
života čarodějů a elfů. Setkáte se
s fantastickými mytickými stvořeními,
se kterými se budete toulat pestrobarevnou krajinou.
ISBN 978-80-242-8035-6

Vyškrabávací obrázky: Magické
galaxie
Praha: Esence, 2022, 28 s., brož.
249 Kč

Seznamte se s neobyčejnými obyvateli cizích planet a vstupte do světa
plného fantazie! Dřevěným škrabátkem můžete jednotlivé motivy zcela
nebo částečně vyškrábat.
ISBN 978-80-242-8034-9

LE PO R E L A
Horáček, Petr
Kdopak tu spí?

Praha: Portál, 2022, 10 s., 249 Kč
Kdo spinká v řece? A kdo pod listem?
A kdo na stromě? Leporelo do postýlky pro malé spáče. Ať se ti zdají
veselé sny!
ISBN 978-80-262-1918-7

PO HÁD K Y
Auta − 5minutové závodnické
pohádky

Praha: Egmont, 2022, 160 s., váz.
399 Kč
Vydejte se v deseti příbězích na závodnickou dráhu!
ISBN 978-80-252-5293-2

Auta – Velká kniha pohádek

Praha: Egmont, 2022, 320 s., váz.
399 Kč
Pojeďte s námi do báječného světa
aut!
ISBN 978-80-252-5294-9

Auta – Velká kniha pohádek 2

Praha: Egmont, 2022, 320 s., váz.
399 Kč
Vydejte se s námi opět do nádherného světa aut za oblíbenými hrdiny Burákem a Bleskem McQueenem, jejich
přáteli z Kardanové Lhoty i z celého
světa a také s novými známými Cruz
nebo Hromem.
ISBN 978-80-252-5295-6

Disney − 5minutové Mickeyho
pohádky
Praha: Egmont, 2022, 192 s., váz.
399 Kč
Vydejte se se slavným myšákem za
dobrodružstvím!
ISBN 978-80-252-5291-8

Disney Junior − 5minutové
pohádky

Praha: Egmont, 2022, 192 s., váz.
399 Kč
Vydejte se za dobrodružstvím s nezapomenutelnými hrdiny z animovaných pohádek!
ISBN 978-80-252-5127-0

Disney Junior – Velká kniha
pohádek

Praha: Egmont, 2022, 336 s., váz.
399 Kč
Právě držíte v ruce dárkové vydání
nejkrásnějších pohádek s oblíbenými
hrdiny z řady Disney Junior.
ISBN 978-80-252-5297-0

Disney Pixar – Nových 365
pohádek do postýlky

Praha: Egmont, 2022, 376 s., váz.
449 Kč
Vydejte se s oblíbenými hrdiny z animovaných filmů za dobrodružstvím!
ISBN 978-80-252-5299-4

Grimmové, Bratři
Brémští muzikanti

Praha: Fragment, 2022, 48 s., váz.
269 Kč
Starému oslovi s věkem ubývaly síly
a hospodář se ho chtěl zbavit.
ISBN 978-80-253-5925-9
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Jánská, Petra
O statečném Tobiášovi

Praha: Fragment, 2022, 64 s., váz.
269 Kč
Chasník Tobiáš se vydal do světa na
zkušenou. Pohádka, ve které můžeš
rozhodnout, jak to bylo dál.
ISBN 978-80-253-5902-0

Medzvecová, Dagmar
Čteme s obrázky – Veselé pohádky z lesa i zahrádky
Praha: Fragment, 2022, 56 s., váz.
249 Kč
V lese i na zahrádce se pořád něco
děje.
ISBN 978-80-253-5889-4

Nordqvist, Sven
Jak Fiškus zahnal Pettsonovy
chmury

Brno: Host, 2022, 32 s., váz.
Začal podzim a na Pettsona padly
chmury. Podaří se kocourku Fiškusovi dědu rozveselit? Léto je nenávratně fuč, venku se ochladilo a za oknem
panuje pochmurné počasí. Děda
Pettson má špatnou náladu.
ISBN 978-80-275-1338-3

Parent, Nancy
Disney – Maličké pohádky –
Medvídek Pú

Překl. Michalíková, Adéla, Praha:
Egmont, 2022, 56 s., váz. 199 Kč
Malí hrdinové z Disney příběhů jsou
tu s půvabnými pohádkami pro nejmenší čtenáře!
ISBN 978-80-252-5214-7

Parent, Nancy
Disney – Maličké pohádky –
Mickey

Překl. Jiránková, Lucie, Praha:
Egmont, 2022, 56 s., váz. 199 Kč
Malí hrdinové z Disney příběhů
jsou tu s půvabnými pohádkami pro
nejmenší!
ISBN 978-80-252-5211-6

Parent, Nancy
Disney – Maličké pohádky – Olaf
Překl. Michalíková, Adéla, Praha:
Egmont, 2022, 56 s., váz. 199 Kč
Pojďte si přečíst příběh o tom, jak
chtěl Olaf sáňkovat na rozkvetlé
louce, a o tom, jak to dopadlo, když
s Annou připravovali palačinky.
ISBN 978-80-252-5212-3

Parent, Nancy
Disney – Maličké pohádky –
Simba

Překl. Steinerová, Irena, Praha:
Egmont, 2022, 56 s., váz. 199 Kč
Malí hrdinové z Disney příběhů
jsou tu s půvabnými pohádkami pro
nejmenší!
ISBN 978-80-252-5213-0

Plicková, Edita
Začínáme číst – Pohádky

Praha: Fragment, 2022, 112 s., váz.
269 Kč
Učí se vaše dítě číst? Velká tiskací
písmena! Vhodné pro nácvik čtení
genetickou metodou.
ISBN 978-80-253-5864-1

Princezna – Velká kniha pohádek
Praha: Egmont, 2022, 320 s., váz.
399 Kč
Vydej se s námi a svými oblíbenými
princeznami do kouzelného světa,
kde laskavé srdce vždy zvítězí nad
zlobou a skromnost nad pýchou.
ISBN 978-80-252-5298-7

Saniová, Jitka
Čteme sami – Pohádky kocoura
Šikuly
Praha: Fragment, 2022, 56 s., váz.
229 Kč
Vydejte se za dobrodružstvím s kocourem Šikulou a jeho kamarády.
ISBN 978-80-253-5865-8

Sikora, Roman
Bing − 5minutové pohádky

Praha: Egmont, 2022, 176 s., váz.
369 Kč
Příběhy, které nenudí... to je Bingův
svět! Soubor krátkých a jednoduchým jazykem napsaných příběhů
pro všechny Bingovy fanoušky.
ISBN 978-80-252-5254-3

Tetourová, Marie
Moje první pohádky

Praha: Fragment, 2022, 84 s., váz.
249 Kč
Pohádky, které my i naše děti máme
rádi.
ISBN 978-80-253-5853-5

Vichrová, Petra
Disney − 5minutové pohádky
zpod mořské hladiny

Praha: Egmont, 2022, 192 s., váz.
399 Kč
Největší dobrodružství zažiješ pod
vodou! Copak je to za šplouchání
a veselé cákání?
ISBN 978-80-252-5154-6

Vichrová, Petra
Tlapková patrola – Nové 5minutové pohádky
Praha: Egmont, 2022, 192 s., váz.
399 Kč
Tým statečných tlapek vyráží do
akce!
ISBN 978-80-252-5374-8

Zobáčová, Hana; Král, Vladimír
O veliké řepě / Koza rohatá

Praha: Portál, 2022, 40 s., váz.
269 Kč
Dvojitá kniha, a tudíž i dvojitá porce
výpravně ilustrovaných pohádek
pro děti. Vedle klasické lidové pohádky O veliké řepě se děti setkávají
i se zlou rohatou kozou a chytrým
ježkem.
ISBN 978-80-262-1951-4

PRO DĚ TI
Bécue, Benjamin
Království Čurbeskov

Praha: Egmont, 2022, 18 s., 349 Kč
Vítejte v království všeho nepořádku!
ISBN 978-80-252-5197-3

Bécue, Benjamin
Věž rytíře Harampáda

Překl. Nettlová, Klára, Praha:
Egmont, 2022, 18 s., 349 Kč
Je tu nová kniha o chaosu, zmatku
a neskutečném binci!
ISBN 978-80-252-5196-6

Bednářová, Jiřina
Mezi námi pastelkami

Praha: Edika, 2022, 64 s., brož.
199 Kč
Pracovní sešit obsahuje systém grafomotorických cvičení, vycházející z posloupnosti vývoje dovedností dítěte.
ISBN 978-80-266-1752-5

Bednářová, Jiřina
Na návštěvě u malíře

Praha: Edika, 2022, 64 s., brož.
199 Kč

bibliografie
Pracovní sešit obsahuje grafomotorická cvičení, vycházející z posloupnosti vývoje dovedností dítěte.
ISBN 978-80-266-1750-1

Již druhá kniha inspirativních pokusů,
díky nimž pochopíš, jak funguje svět
kolem nás.
ISBN 978-80-253-5929-7

Bednářová, Jiřina
Počítání soba Boba − 1. díl

Jurmanová, Jana; Lachmanová,
Dagmar; Tomšů, Radmila a kol.
Statek v ohrožení

Praha: Edika, 2022, 64 s., brož. 199 Kč
Publikace je určena předškolním dětem
k rozvoji matematických schopností
a prevenci potíží v matematice po zahájení školní docházky, zároveň rozvíjí
matematické nadání, přemýšlení.
ISBN 978-80-266-1755-6

Cmarová, Lucie
Tvořílkovi

Praha: Mladá fronta, 2022, 112 s.,
brož. 299 Kč
Celoroční nápadník plný aktivit i příběhů pro celou rodinu. Leontýnka
a Miky jsou sourozenci, kteří žijí s rodiči na malém městě.
ISBN 978-80-204-6022-6

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná ZOO –
Neposedná surikata

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2022, 112 s., váz. 199 Kč
Surikatí kluk Max je pěkný neposeda.
ISBN 978-80-253-5790-3

Dedopulos, Tim
Hádanky a hlavolamy Sherlocka
Holmese – paměťový palác

Překl. Vlčková, Eva, Praha: Universum, 2022, 224 s., váz. 449 Kč
Hra opět začíná a Sherlock Holmes
s doktorem Watsonem jsou zpět, aby
řešili kriminální zápletky a hádanky.
ISBN 978-80-242-7991-6

Gannettová, Ruth Stiles
Tátův dráček

Překl. Pařízková, Tereza, Praha: Mladá fronta, 2022, 56 s., váz. 299 Kč
Osvobodit dráčka není tak snadné,
jak se na první pohled může zdát!
Elmer utíká z domova, aby osvobodil
dráčka, který je uvězněn na dalekém
Divém ostrově.
ISBN 978-80-204-5981-7

Hawkins, Sarah
Příběhy se šťastným koncem –
Vyplašený jezevec

Překl. Lopatová, Žofie, Praha: Fragment, 2022, 128 s., váz. 199 Kč
Příběh se šťastným koncem, který se
skutečně stal!
ISBN 978-80-253-5876-4

Hillestad, Dori Butlerová
Strašidelná knihovna – Duch
přichází v pět

Překl. Soukup, Václav, Praha: Fragment, 2022, 144 s., váz. 199 Kč
Vypadá to, že tohle má na svědomí
duch. Nebo snad celá rodina duchů?
ISBN 978-80-253-5793-4

Hucklesby, Jill
Příběhy se šťastným koncem –
Ztracený ježeček

Překl. Brožová, Eva, Praha: Fragment, 2022, 136 s., váz. 199 Kč
Malá Bibi najde na zahradě opuštěného ježečka. Příběh se šťastným
koncem, který se skutečně stal!
ISBN 978-80-253-5837-5

Huntová, Emily
Báječné experimenty na 15
minut

Překl. Orlová, Anna, Praha: Fragment, 2022, 72 s., brož. 269 Kč

Praha: Fortuna Libri, 2022, 304 s.,
váz.
Možná je znáte z knížky „Statek je
rodu ženského“. Koho? Přece Alex,
Bibi, Darju a Marušku. Rádi byste aspoň trošku nakoukli do budoucnosti,
jakže to s nimi bude dál?
ISBN 978-80-7546-395-1

Kelly, Mary
Příběhy se šťastným koncem –
Zasněžená červenka

Překl. Lopatová, Žofie, Praha: Fragment, 2022, 128 s., váz. 199 Kč
Evan s Hanou najdou ve sněhu promrzlou červenku. Chytila se do pasti
a nemůže se hýbat. Hned zavolají na
pomoc zvířecí záchranáře.
ISBN 978-80-253-5809-2

Kerkeling, Hape
Moje kočky, cizí kočky a já

Překl. Borecká, Jaromíra, Praha:
Esence, 2022, 256 s., váz. 299 Kč
Co kočky cítí? Znají humor? Na co
myslí? Jak mám svou kočku rozmazlovat a komunikovat s ní? A jsou naši
pokojoví tygři jasnovidci?
ISBN 978-80-242-8244-2

Kostka, Petr
Proč se říká…? Vzít nohy na
ramena – lidské tělo v úslovích

Praha: Fragment, 2022, 64 s., váz.
299 Kč
Které části lidského těla inspirovaly
naše předky natolik, že je dodnes používáme v naší běžné komunikaci?
ISBN 978-80-253-5927-3

Kotová, Marcela
Podzim ťuká na vrátka, připravte
se, zvířátka
Praha: Portál, 2022, 72 s., brož. 199 Kč
Pracovní sešit zaměřený na období
podzimu je rozdělený na dvanáct
týdenních bloků s jednoduchými popisy činností. Veškeré aktivity jsou rozepsány na jednotlivé dny a autorka
dbá na jejich vyváženost v kontextu
celého týdne.
ISBN 978-80-262-1966-8

Kouzelná Beruška a Černý
Kocour – Vaříme s Beruškou

Praha: Egmont, 2022, 96 s., brož.
299 Kč
Beruška zve ke společnému vaření!
ISBN 978-80-252-5303-8

Lada, Josef
Bubáci a hastrmani

Praha: Albatros, 2022, 128 s., váz.
269 Kč
Veselé vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi a o jejich
radostech i starostech s výchovou
potomků – Pulce a Bubáčka.
ISBN 978-80-00-06653-0

Lamková, Hana; Lamka, Josef;
Koutná, Libuše
Káťa a Škubánek zase spolu

Praha: Albatros, 2022, 72 s., váz.
269 Kč
Káťa a Škubánek například u filmu,
u pletení, u hry pexeso nebo s tajemným hostem.
ISBN 978-80-00-06732-2

z n o v i n e k k 2 6 . 9. 2 0 2 2 3 8 1 t i t u l ů
Lenk, Fabian
Fotbalová hvězda na mistrovství
světa – gamebook

Osahej si kabátek oblíbených
zvířátek – Na statku

Překl. Sikora, Marek, Praha: Fragment, 2022, 120 s., brož. 199 Kč
Vžij se do mysli nadějného mladého
fotbalisty Toma a vydej se s ním na
světový šampionát. 2. díl fotbalového
gamebooku pro kluky!
ISBN 978-80-253-5932-7

Říčany: Junior, 2022, 12 s., váz.
Barevná fotokniha představuje dětem
zvířata ze statku na pohled i na dotek.
Můžou si vyzkoušet, jaká je na dotek
hustá a měkká ovčí vlna, rozcuchaná
šedá srst oslíka a srst a peří dalších
zvířat na statku.
ISBN 978-80-7267-756-6

Lewisová, Gill
Tulák jménem Pup

Ottomanská, Vladimíra
Co napoví stromoví

Překl. Pavliková, Adriana, Praha:
Fragment, 2022, 272 s., brož. 349 Kč
Pejsek Pup si myslel, že on a jeho
chlapec budou vždycky spolu.
ISBN 978-80-253-5930-3

Lindgrenová, Astrid
Emilovy skopičiny

Překl. Marešová, Jarmila; Hartlová,
Dagmar, Praha: Albatros, 2022,
184 s., váz. 299 Kč
Emil je kluk jako buk, pěkný divoch a paličák, který však vypadá jako andílek.
ISBN 978-80-00-06792-6

Lipscombe, Dan; Bovey, Leisa
Minecraft – Matika pro minecrafťáky (8−9 let)

Překl. Zavadil, Vilém, Praha: Egmont,
2022, 96 s., brož. 269 Kč
Užijte si matematiku díky Minecraftu!
Vyřešte úlohy z matematiky a pomozte tím hrdinům ze světa Minecraftu
na jejich misích.
ISBN 978-80-252-5158-4

Lipscombe, Dan; Pate, Katherine
Minecraft – Matika pro minecrafťáky (9−10 let)

Překl. Zavadil, Vilém, Praha: Egmont,
2022, 96 s., brož. 269 Kč
Užijte si matematiku díky Minecraftu!
Vyřešte matematické úlohy a pomozte tím hrdinům ze světa Minecraftu
na jejich misích.
ISBN 978-80-252-5159-1

Milton, Stephanie
Minecraft – Začínáme hrát

Překl. Zavadil, Vilém, Praha: Egmont,
2022, 64 s., váz. 299 Kč
Nezačínejte si s Minecraftem bez téhle knížky! Pusťte se s touto oficiální
knihou do úžasného, ale nebezpečného světa Minecraftu!
ISBN 978-80-252-5376-2

Nieländer, Peter; Erne, Andrea
Vše o hasičích
Praha: Albatros, 2022, 16 s., brož.
299 Kč
Chytrá knížka pro malé děti.
ISBN 978-80-00-06588-5

Osahej si kabátek oblíbených
zvířátek – Mazlíčci

Říčany: Junior, 2022, 12 s., váz.
Barevná fotokniha představuje dětem
domácí zvířátka na pohled i na dotek.
Můžou si vyzkoušet, jaké jsou na dotek sametově hebké psí uši, nadýchaný kočičí kožíšek a srst a peří dalších
domácích mazlíčků.
ISBN 978-80-7267-754-2

Osahej si kabátek oblíbených
zvířátek – Mláďátka

Říčany: Junior, 2022, 12 s., váz.
Barevná fotokniha představuje dětem
mláďata zvířat na pohled i na dotek.
Můžou si vyzkoušet, jaká je na dotek he
boučká srst štěňátka, nadýchané chmýří
kachňátka a srst dalších zvířecích mláďat.
ISBN 978-80-7267-755-9
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Praha: Portál, 2022, 104 s., váz. 299 Kč
Anička a Honzík jsou dvojčata. Kromě
mámy a táty mají taky prima babičku
a dědečka s kouzelnou holí špacírkou.
Ta je složená ze dřeva různých stromů.
ISBN 978-80-262-1927-9

Poláčková, Tereza
Říkanky s pohybem pro malé děti

Praha: Edika, 2022, 88 s., váz. 249 Kč
Říkanky, milé barevné obrázky
a spousta pohybu! To vše představuje ideální kombinaci, která přinese
radost dětem i jejich rodičům.
ISBN 978-80-266-1784-6

Ariana tráví čas ve stájích Akademie
jednorožců opravdu moc ráda, a ještě raději se stará o svého nádherného
jednorožce Šeptálka. Ve spoustě
věcech jsou sice rozdílní, přesto však
Ariana doufá, že si jednoho dne vytvoří společné pouto.
ISBN 978-80-242-8260-2

Vichrová, Petra
Tlapková patrola – Hvězdné
tlapky

Praha: Egmont, 2022, 128 s., váz.
349 Kč
Tlapková patrola nezahálí a tentokrát
vyráží sportovat.
ISBN 978-80-252-5284-0

Dziubaková, Emilia;
Wechterowicz, Przemysław
Vanda hledá lásku

Praha: Mladá fronta, 2022, 32 s.,
váz. 299 Kč
Půvabné vyprávění pro děti od oblíbené autorské dvojice. Seznamte se
s žížalou Vandou – má hlavu plnou
snů a hodlá prozkoumat svět.
ISBN 978-80-204-6026-4

Seifert, Jaroslav;
Hrubín, František; Lada, Josef
Josef Lada Dětem

Wilderová, Laura Ingallsová
Malý dům ve Velkém lese

Sekaninová, Štěpánka;
Haraštová, Helena
Kam chodí do školy děti z celého
světa

Zagtoon
Kouzelná Beruška a Černý Kocour – Náramky a jiné ozdoby

Schlindenbuch, Anna
Soví pošta

PRO DÍVK Y

Praha: Albatros, 2022, 304 s., váz.
399 Kč
Hřejivá dárková knížka, kterou věnoval milovaný malíř všem dětem.
ISBN 978-80-00-06747-6

Praha: Albatros, 2022, 36 s., váz. 249 Kč
Chodit do školy je běžná součást dětství. Poznej s dětmi celého světa jejich
školy a zajímavosti z jejich výuky.
ISBN 978-80-00-06674-5

Překl. Brabcová, Kateřina Čermák,
Praha: Mladá fronta, 2022, 96 s.,
váz. 349 Kč
Originální cestopis pro všechny zvídavé děti. Maličká plyšová sova Ája
miluje cestování pařátem po mapě.
ISBN 978-80-204-5630-4

Schoenwaldová, Sophie
Velké čištění zubů v ZOO

Praha: Fragment, 2022, 36 s., váz.
299 Kč
Zvířátka se rozhodla, že si přestanou
čistit zuby, a tak se kolem zoo šíří
nepěkný puch.
ISBN 978-80-253-5795-8

Stewnerová, Tanya
Lili Větroplaška 1: Se slony se
nemluví!

Praha: Albatros, 2022, 176 s., váz.
329 Kč
Píše se rok 1871 a osidlování Ameriky
je v plném proudu. Kultovní dílo americké dětské literatury v novém vydání.
ISBN 978-80-00-06348-5

Praha: Egmont, 2022, 32 s., brož.
169 Kč
Kniha plná tvůrčích nápadů a podrobných návodů ti umožní, aby sis
sama vyrobila originální náramky
a další ozdoby.
ISBN 978-80-252-5366-3

Spirit volnost nadevše – Lucky:
O koních a přátelství

Praha: Egmont, 2022, 96 s., brož.
299 Kč
Ahoj kamarádko! Já jsem Lucky
Prescottová a chci ti povědět všechno
o tom, co nejvíc miluju.
ISBN 978-80-252-5085-3

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Pikola, 2022, 136 s., váz. 249 Kč
Lili má tajemství – umí mluvit se zvířaty.
ISBN 978-80-242-8232-9

Suessová, Anne
Co se děje v říši zvířat

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Pikola, 2022, 10 s., 259 Kč
Vydej se na vzrušující výpravu do
říše zvířat.
ISBN 978-80-242-8024-0

Sykesová, Julie
Ariana a Šeptálek

Překl. Palowská, Květa, Praha: Pikola,
2022, 120 s., váz. 259 Kč

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.

knižní tipy

DĚJINY FILOSOFIE

ROK (NA) DRAKA

Vysokoškolský pedagog Pavel Hlavinka (*1971), který přednáší okruh filosofických a psychologických disciplín na Univerzitě Palackého v Olomouci, se odborně zabývá fenomenologií,
transpersonální psychologií a orientální filosofií. V roce 2008
vydal publikaci Dějiny filosofie jasně a stručně, kterou pro nové
vydání výrazně rozšířil; zejména znatelně obsahově obohacené
jsou kapitoly týkající se indické, antické a křesťanské filosofie
(vydal Triton). Podrobné informace jsou věnovány filosofickým
koncepcím s ohledem na jejich spirituální kontext a záměr. Kniha tak přináší zasvěcený, ale nikoli přehnaně komplikovaný průvodce dějinami myšlení
ve svazku o rozsahu 400 stran. Dějin filosofie u nás vyšla řada, můžeme si vybrat od
stručných po mnohasvazkové, od populárněji pojatých až po ty určené odborníkům
a studentům filosofie. Hlavinkova kniha zaujme i studenty jiných humanitních oborů,
stejně jako širokou veřejnost, která si chce udělat základní přehled o dějinách filosofie
a uvedení do problému, a to od filosofie indické a čínské přes řeckou, křesťanskou, renesanční a barokní až po osvícenství a velikány filosofie a filosofické směry od 19. století po dnešek. Autor se věrně drží zásady, kterou si předsevzal v úvodu: „Nechť je tento
průvodce, pokud jen možno, věrným tlumočníkem mnohdy obtížných filosofických
směrů a neslevuje přitom ze svého nároku na maximální srozumitelnost a čtivost.“ Text
by podle Hlavinky měl být vnímán „spíše jako informační a orientační návod pro další
studium filosofie, nikoliv jako materiál k mechanickému a ,bezduchému‘ zapamatování.“ V knize najdeme vedle výkladů filosofických směrů a škol také charakteristiky
a zajímavé osudy významných filosofů a citáty i z méně známých textů, které pomohou k pochopení složitého vývoje úvah o člověku a světě, jenž ho obklopuje. Na konci
každé kapitoly jsou stručné metodické pokyny pro studenty či čtenáře a doporučená
primární i sekundární literatura. Nechybí ani obrazový doprovod, bibliografie a jmenný a věcný rejstřík. 
MILAN VALDEN

Představte si, že je vám lehce přes čtyřicet a žijete v manželství
s člověkem, který o vás prakticky nestojí, což vám dává najevo
značně neférovým chováním. Do toho řešíte spory s pubertálními dětmi, pracovní stres a pocit, že jste totálně k ničemu. Nakonec se ze všech problémů psychicky složíte a to je pro manžela
skvělá záminka k tomu, aby vám oznámil, že se chce rozvést.
K tomu ovšem nezapomene dodat, že byt je jeho a vy v něm
můžete zůstat maximálně týden. V práci vám rovněž zamávají
na rozloučenou, takže reálně hrozí, že skončíte pod mostem, protože nebudete mít na
nájem. Právě v takové situaci se ocitá Julie, hlavní hrdinka románu Rok (na) draka (vydává Motto). Když už začíná být zoufalá, protože neví kudy kam, dostane obálku určenou do vlastních rukou. Chtělo by se říci, že od té chvíle je život zase v pořádku. Jenže ne
tak úplně, protože Julii naservíroval další, pořádně velké sousto a ona má co dělat, aby
ho zvládla. Krok za krokem se tak opět učí stát na vlastních nohou. Ne všechno se jí daří,
ale už se z toho nehroutí. Navíc přitom odhaluje dávno zasuté a pevně střežené rodinné
tajemství, díky kterému zjišťuje, že věci ani lidé nejsou těmi, kterými se zdáli dlouhé roky
být. Jeho rozřešení jí přináší odpověď na mnohé otázky, s nimiž se musela potýkat už od
dětství. Na své cestě za novým „já“ ztrácí i nachází. Zraje jako víno, bavit vás bude i její
smysl pro ironii a nadhled, díky kterému s přehledem zvládne žárlivce z druhého patra
krčského činžáku, prohnaného notáře, a ještě mazanějšího dědečka, stejně jako manželku britského lorda. Nakonec je jasné, že rozvod prospěl nejenom jí, ale i jejím dětem.
Autorka Lucie Pilátová zvolila svižný styl, takže se příběh dobře čte. Není v něm
nouze o legraci, romantiku i detektivní pátrání a uvědomíte si, že to, co v danou chvíli
vypadá jako neřešitelný problém, se může vlivem různých okolností změnit. Rok (na)
draka je totiž podle čínského kalendáře považován nejenom za nejšťastnější, ale taky
za rok zlomový, ve kterém dochází k událostem, jež vám převrátí život doslova naruby.
MARTINA HOSTOMSKÁ
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rozhovor

s Ivou Málkovou

NEPŘIKAZUJEME ANI NEZAKAZUJEME
Kniha Já zhubnu – s rozumem, zdravě a natrvalo (vydává Smart Press), pod níž
je podepsán tým autorů Iva Málková, Hana Pávková Málková a Martin Pávek, je
unikátní tím, že se zabývá psychikou, výživou a pohybem. Neřeší tedy jen otázku
jídelníčku, ale zabývá se i tím, proč lidé jedí jídlo navíc a jak jedí. Autoři vycházejí
z metodiky STOBu (STop OBezitě) a celoživotní praxe Ivy Málkové, která propojila důkladnou znalost lidské psychiky, osobní zkušenost s nadváhou a dokázala teoretické znalosti převést do praktického života.
V čem je tato kniha jiná než ostatní?
Lidé chtějí jednoduchá a snadná řešení. Přesné předpisy jídelníčků, konkrétní diety, direktivní rady apod. jsou
na první pohled jednoduché, ale mají jepičí život. Pokud se člověk řídí přesně rozepsanou dietou nebo dle
rad hubnoucího guru z jídelníčku vyřazuje různé potraviny, po prvotním nadšení přijde pocit omezení, strádání. Pokud jsou na změnu navázány negativní emoce,
nemůže být trvalá. Filozofie STOBu, která je uplatněna
i v této knize, je přivést člověka k tomu, aby se stal aktivním tvůrcem svého jídelníčku a života vůbec.
Kniha je tedy jiná v tom, že neřeší pouze doporučení ohledně jídelníčku a pohybu, ale zaměřuje se také
na psychiku, která je při hubnutí stejně tak důležitá.
Každý, kdo řeší kila navíc, například ví, že by neměl
jíst denně ke kávě sušenky nebo koláčky nebo večer
k televizi oříšky, a přesto si je často dává. Kniha se

tedy zaměřuje především na to, jak převést teoretické
znalosti do praxe. A neznamená to, že bychom zakazovali veškeré sladkosti, ale učíme, jak si je vychutnat
v menším množství a bez výčitek. Oproti jiným knihám
nic nepřikazujeme ani nezakazujeme, ale aplikujeme
laskavý přístup, který povede k trvalým změnám.
Kniha je rozdělená do dvanácti kapitol, dvanácti týdnů. Proč právě tohle časové rozpětí?
Pokud chce člověk dosáhnout nějaké trvalé změny,
musí mu být při této změně lépe, jinak se zase vrátí
k původním zlozvykům. Čím menší změnu uděláme,
tím je větší naděje, že ji přijmeme za svou. V průběhu
dvanácti týdnů budete pracovat nejen na změně chování, ale budete měnit i myšlení a emoce, které k nevhodnému chování vedou. Tyto změny probíhají pomalu
a postupně po předem naplánovaných krůčcích. V průběhu týdnů se stanete
detektivy a budete odhalovat spouštěče jídla,
které nemáte v plánu jíst.
Tím, že si tyto spouštěče uvědomíte, bude už
snazší pracovat na tom,
abyste nenechali svého
„autopilota“ bezmyšlenkovitě natáhnout ruku po
jídle oproti plánu. Úspěch
v plnění dílčích cílů pak
roztáčí spirálu dalších
úspěchů, člověk nepropadá zoufalství, že žádná
dieta nefunguje. Naučí se
tvořivě sestavit jídelníček,
který mu chutná, najde
si pohyb, který ho baví
nebo mu nejméně vadí,
a má z takového života
radost.
Co to znamená tvořivě si
sestavit jídelníček?
Čtenáři se dozví základní
principy, jak si sestavovat
jídelníček. Díky nabytým
znalostem a praktickým
pomůckám se naučí sestavit si sami vyvážený
jídelníček, který jim bude

chutnat. Neřídí se žádnými přesně rozepsanými jídelníčky, které by jen slepě dodržovali. Konkrétní jídelníčky
mohou obsahovat potraviny, které nemají rádi, a naopak jim schází ty oblíbené. To většinou vede k tomu, že
takový jídelníček zvládnou dodržet týden či měsíc a poté
se vrací k původním návykům. Díky našemu přístupu
čtenáři pochopí základní principy a získají znalosti, ze
kterých budou čerpat po celý život. Kniha nabídne různé
cesty, jak dojít k snížení energie při zachování nasycení
a uspokojení chuťových buněk. Hloubaví se mohou zorientovat v pochopení racionální výživy, energii, živinách
apod., obrázkářům bude stačit princip zdravého talíře
apod. Kniha obsahuje rámcové jídelníčky, které nabízí
tisíce kombinací snídaní, svačin, obědů a večeří. Dále
obsahuje „nákupní tahák“, díky kterému budete při nakupování vyzbrojeni informacemi. Budete vědět, které
potraviny vložit do košíku a jakým se spíše vyhýbat.
Říkáte, že je třeba se zabývat nejen tím, co jíme, ale
také proč jíme a jak jíme. Co si pod tím máme představit?
Jedním z důvodů, proč je léčba obezity tak těžkým oříškem, je, že se řeší často pouze znalosti o výživě, tedy
co jíme. Většinou neřešíte, proč jíte jídlo navíc, u kterého vám rozum říká, že byste ho jíst neměli. Nejíme
často z hladu, ale z důvodu tzv. vnějších spouštěčů,
že je jídlo dostupné, že nám voní, anebo vnitřních
spouštěčů – ze stresu, k umocnění pohody apod. Mluvíme tak o emočním jedení. Kniha nabízí techniky, jak
zvládat neužitečné emoce jinak než jídlem. A dalším
problémem je neuvědomělé automatické jedení a zde
pomáhá nácvik tzv. všímavého jedení (mindful eating),
které zvýší citlivost na nasycení a dovede vás k výběru
kvalitních potravin. Kvalita pak bude převažovat nad
kvantitou a snížíte množství energie v konzumovaném
jídle, což je základ redukce váhy.
Proč jste knihu doplnili audio a video nahrávkami?
Nahrávky vás přivedou díky videím s různými druhy
cvičení k zvýšení tělesné zdatnosti a díky relaxacím,
meditacím atd. ke zvýšení psychické odolnosti. Pomocí nahrávek se naučíte i všímavé jedení. Budete tak mít
pocit, že vás hubnutím celou dobu provází odborník
a podává vám i u vás doma pomocnou ruku.
VĚRA HLOUŠKOVÁ

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci
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K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz

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

TO NEJLEPŠÍ PODZIMNÍ ČTENÍ
HODINÁŘ Z DACHAU

MOJE VINA

POSLEDNÍ OPUŠTĚNÁ DÍVKA

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

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

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

Carly Schabowski

Ron Mercedes

WALDEMAR MATUŠKA:
SNŮM OSTRUHY DÁT

Lisa Unger

DŮM TAJEMNÝCH STÍNŮ
Darcy Coates

Michal Bystrov

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

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

TAJEMSTVÍ ČOKOLÁDOVNY

LÁSKA KU*EVSKÁ

NĚKDO ZŮSTÁVÁ

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

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

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

Paula Brackston

www.knihydobrovsky.cz

Gary John Bishop

Laura Kneidl

Ukázka z knihy

KNIHOVNA
MALÝCH
ZÁZRAKŮ

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

www.knihydobrovsky.cz

Část první
ZAKLETÝ V ČASE
Audrey Niffeneggerová

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

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 5. 9. 2022 až 11. 9. 2022

beletrie
1. Kateřina Tučková Bílá Voda Host
2. Augustina Bazterrica Znamenitá mrtvola Fobos
3. Shari Lapena Nepříliš šťastná rodina Kalibr
4. Robert Galbraith Neklidná krev Kniha Zlín
5. Julia Quinnová Bridgertonovi: Poznáš to z polibků Ikar
6. Halina Pawlowská Zájezd snů Motto
7. Patrik Hartl 15 roků lásky Bourdon
8. Coleen Hooverová Odvrácená tvář lásky Ikar
9. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
10. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána

populárně-naučná
1. Lucie Bechynková Opravdové zločiny 2 CPress
2. kolektiv Školní atlas světa Kartografie Praha
3. Jana Vaňková, Roman Vaněk Grilování Pražský kulinářský institut
4. Karin Lednická Životice – Obraz (po)zapomenuté tragédie Bílá vrána
5. James Clear Atomové návyky Jan Melvil Publishing
6. Milada Hudcová Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium Prometheus
7. František Janeček Matematika – Sbírka úloh pro SŠ Prometheus
8. kolektiv Komunikace v českém jazyce pro střední školy – Pracovní sešit Didaktis
9. kolektiv Komunikace v českém jazyce pro střední školy – Učebnice Didaktis
10. Ivan Bušek, Emil Calda Matematika pro gymnázia – Základní poznatky Prometheus

pro děti a mládež
1. Tacuja Endó Spy x Family 5 Crew
2. Gege Akutami Jujutsu Kaisen – Prokleté války 0 Crew
3. kolektiv Kouzelné čtení – Krtkovy příběhy Albi
4. Joanne K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
5. kolektiv Kouzelné čtení – Zpívánky 1 Albi
6. Kojoharu Gotóge Zabiják démonů 8 Crew
7. Lukáš Pavlásek Bláznivá škola Pikola
8. Gage Christos, Donald Mustard Fortnite X Marvel – Nulová válka 3 Crew
9. Gege Akutami Jujutsu Kaisen – Prokleté války 3 Crew
10. James Norbury Panda a dráček Pragma
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Srpen 2022

1. František Niedl Ano, můj pane Audiotéka, Moba, čte M. Holý
2. Andy Weir Spasitel Témbr, čte L. Hlavica
3. James Nestor Dech Progres Guru, čte Z. Horák
4. Tim Weaver Stín ve dveřích Audiotéka, čte I. Bareš
5. A. F. Steadmanová Skandar a zloděj jednorožců Audiotéka, Host, čte P. Neskusil
6. Simon Scarrow Bratři ve zbrani Audiotéka, Bookmedia, čte M. Holý
7. Neal Shusterman Zvon Témbr, čte V. Fridrich, J. Stryková
8. Tim Weaver Muž bez minulosti Audiotéka, čte I. Bareš
9. Vlastimil Vondruška Dům ztracených duší Radioservis, čte E. Josefíková
10. Kateřina Tučková Žítkovské bohyně OneHotBook, čte T. Bebarová, M. Táborský
30

IMPOZANTNÍ HISTORICKÉ DÍLO
Téměř
dvanáctisetstránková
dvoudílná práce
předního britského
historika Franka
McDonougha vypráví
příběh nacistického
Německa
prostřednictvím
postavy jeho
stvořitele i hrobníka
Adolfa Hitlera.

Autorovo strhující
líčení nabízí děsivé
paralely s děním
posledních let
v Evropě. Oba díly
obsahují podrobný
poznámkový aparát,
rejstřík a více než
dvě stě černobílých,
ale i unikátních
barevných
fotografií.

FRANK M C DONOUGH

HITLEROVY ROKY
TRIUMF A PÁD 1933-1945

