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Skvělý román, dobře vypracované
postavy a chytrá zápletka, která se točí okolo
fascinující vědecké otázky. Jen těžko
si lze představit, že by v roce 2016 vyšly
lepší thrillery, než je tento.

BIOENERGETIKA funguje

Autor knihy a zároveň zakladatel bioenergetiky předkládá přes 100 cvičení zaměřených na různé fáze
cvičení, polohy i tělesné oblasti. Připojuje rovněž expresivní a sexuální cviky i masážní techniky. Radí,
jak cvičit doma či ve skupině. Bioenergetické cviky mají snížit napětí svalů, navodit přirozené dýchání,
odstranit energetické bloky a zvýšit schopnost zakoušet příjemné pocity. Všechny cviky jsou podrobně
popsány, ilustrovány a obsahují otázky pro zpětnou vazbu.
brož., 176 str., 269 Kč
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Vážení a milí čtenáři!
Podzim je mimo jiné ve znamení lite‑
rárních cen. Cenu Josefa Jungmanna za
nejlepší literární překlad vydaný v roce
2015 získala Iveta Mikešová za překlad
románu Pískový vrch polské autorky
Joanny Batorové, který vydala Paseka.
Stejné nakladatelství se může radovat
i ze Státní ceny za překladatelské dílo,
která letos putovala do rukou Pavla
Dominika za překlad románu Vladimi‑
ra Nabokova Ada aneb Žár s přihlédnutím k dalším překladům z Nabokovova
díla, jež vydává právě Paseka. Dodám ještě, že Pavel Dominik přeložil mj. také
řadu románů Salmana Rushdieho a že je nositelem vůbec první Ceny Josefa
Jungmanna, kterou získal za rok 1991 za překlad Nabokovovy Lolity. Státní cenu
za literaturu získal básník a esejista Petr Král za mohutný soubor kritických statí
a esejů Vlastizrady (vydal Torst; kniha má téměř 1400 stran); při přebírání ceny
podotkl, že „není bez půvabu získat Státní cenu za svazek s názvem Vlastizrady“.
Cenu Franze Kafky letos převzal italský spisovatel, esejista, literární historik a ger
manista Claudio Magris, z jehož díla česky vyšla slavná kniha Dunaj, dále knihy
Mikrokosmy, Daleko odkud a Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře
a román Poslepu. Ze světových ocenění je nejprestižnější Nobelova cena za lite‑
raturu, jejímž letošním nositelem se stal k překvapení mnoha americký písničkář
a textař Bob Dylan za to, že „našel nový způsob poetického vyjádření, jímž navázal
na velkou americkou písňovou tradici“, jak se praví v odůvodnění; toto rozhodnutí
Švédské akademie provázejí rozporuplné reakce. Prestižní Man Booker Prize si
letos odnesl poprvé v historii americký spisovatel, a to Paul Beatty za satirickou
knihu The Sellout. Vypravěčem je americký černoch souzený za pokus o obnovení
otroctví. Provokativní kniha satirickým způsobem pojednává rasové stereotypy,
verbální útoky či politické násilí. Děj se odehrává na upadajícím předměstí Los
Angeles. Letošní Pulitzerovu cenu za prózu získal vietnamsko-americký spisovatel
Viet Thanh Nguyen za román The Sympathizer a Pulitzerovu cenu za drama získal
Lin-Manuel Miranda za muzikál Hamilton (je to teprve devátý muzikál v historii
Pulitzerovy ceny, který zvítězil v kategorii drama). Za poezii byl oceněn Peter Ba‑
lakin za knihu Ozone Journal. Německou knižní cenu 2016 vyhrál Bodo Kirchhoff
za novelu Widerfahrnis. Mírovou cenu německých knihkupců získala německá
spisovatelka a novinářka Carolin Emckeová. Jelikož u nás knihy oceněné prestižní‑
mi zahraničními cenami většinou dříve či později v překladu vyjdou, nepochybuji,
že se třeba románu Paula Beattyho brzy dočkáme.
MILAN ŠILHAN

Mikuláš Koperník

O obězích
nebeských sfér
První kniha

Překlad, úvod a komentář
Zdeněk Horský
Vázaná, 140 x 205 mm, 248 stran,
cena 259,Kniha přináší komentovaný český pře
klad první knihy epochálního díla Mi
kuláše Koperníka (1473–1543) O obězích
nebeských sfér, které vyšlo tiskem poprvé
v Norimberku roku 1543. Překlad spolu s komentářem a poznámkami pořídil
již v sedmdesátých letech 20. století náš
vůbec nejvýznamnější historik astro
nomie, a kopernikanismu zvláště, Zdeněk Horský (1929–1988). V češtině
však první kniha Oběhů vychází v upravené podobě teprve nyní. Jako úvod
k překladu slouží další Horského text, původně samostatná knížečka Mikuláš Koperník. Profil významné osobnosti renesanční doby. Přestože poprvé vyšla
jako jedna z mnoha menších publikací ke Koperníkovu výročí v roce 1973,
stále představuje fundovaný a čtivý úvod do problémů spojených s Koperníkovým dílem.
Květoslav Čermák, Karel Sládek a kol.

Ekologie chovu včel
Vázaná 140 x 205 mm, 284 stran, cena 299,Kniha je výborným počinem nadšenců pro propagaci znalostí apidologie v Česku i na Slovensku.
Vstupní kapitola pojednává o opatovi a vědci
Mendelovi a o významu environmentální etiky.
Další kapitoly jsou věnovány aktuálním otázkám
v oblasti biologie a chovu včel, specifických
účinků medu, morfologie pylových zrn, používání pesticidů a jejich vlivem na včely a rovněž
výhodami a riziky používání geneticky modifikovaných plodin ve vztahu ke včelám. Velmi čtivé
jsou kapitoly o srovnávací bionomii bezžihadlých včel a čmeláků v porovnání se včelou medonosnou. Klíčový je ale vždy komplex, proto monografie
pojednává i o ekologii krajiny jako celku a významu včel v ní zasazených.
Lydie Romanská

Sirka Henriho Bremonda
Brožovaná 125 x 200 mm, 102 stran, cena 120,
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Název Sirka Henriho Bremonda manifestuje příklon
autorky k teorii tzv. „čisté poesie“. V knížce jsou verše
z toulek po oblíbených místech Evropy, připomenutí
veršů francouzských básníků, také Chlebnikova nebo
Miłosze. Přestože autorku rmoutí neutěšený stav světa, věří v lásku a neopouští ji humor. Bělostný půvab
sněženek vidí jako předznamenání životního cyklu
přírody, člověka i této knížky veršů. Tleská metafoře, což ji nebrání v obdivu
k vrcholům racionálního chování člověka, k originálním myšlenkám nebo
objevům v oboru elementárních částic.
Robin Král

Byl jeden pán
Brožovaná, 148x210 mm, cena 149,

Knížka Byl jeden pán je však určena hlavně pro dospělé
čtenáře. Autor zde navazuje na tradiční nonsensovou
formu – limeriky. Král i v této oblasti projevuje svůj
nepochybný talent, jeho básničky jsou groteskní, vtipné, autor má vytříbený cit pro rytmus, rým, pointu. Je to
poezie zábavná a inteligentní, jež při vší návaznosti na
bohatou tradici zmíněného žánru je originální. Králově knížce pak dodají
další dimenzi pro toto dílo vytvořené pozoruhodné kresby Jiřího Slívy.

Knihy plné emocí
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CELÝ MŮJ ŽIVOT NA ZÁVODECH
Známému fotoreportérovi a komentátorovi automobilových závodů Martinu Strakovi vychází v nakladatelství Slovart vel‑
ká fotografická publikace RACING’N’ROLL. Přinášíme rozhovor s novinářem a velkým milovníkem automobilového sportu.

Vaše fotografie získaly řadu ocenění, které fotografie
si však ceníte nejvíce?
Cha! Tak to je bez míry těžká otázka… Ale když
zůstaneme u nové knihy, která je čistě závodnická
(druhou mou fo‑
továšní je umění,
hudba, divadlo,
film a také rád
fotím běžný ži‑
vot), měl bych tři
kousky. Michael
Schumacher, jak
líbá svou formuli
Ferrari na podzim
2006. Snímek je z mé milované Monzy, legendární
Schumi se tam poprvé loučil, s týmem Ferrari, s tifo‑
si, s Itálií a té své mistrovské káře dal jednu jedinou
pusu. Potom jde o obrázek Klause Ludwiga v hořícím
Porsche 956 Turbo Joest v Mostě 1986 a zbývá záběr
multimistra světové rally Sebastiena Loeba, jak se
v korsickém zálivu plaví člunem a přitom telefonuje.
Jaké fotografie jste vybíral do publikace RACING’N’
ROLL? Je pravda, že dáváte přednost černobílým
snímkům?
Kniha bude černobílá, stejně jako obě předchozí.
Černobílou mám radši. Ostatní barvy mě ruší…

Výběr byl nemalým vzrušením, protože od nakla‑
datelství Slovart jsem měl absolutní svobodu, vše
bylo jen na mně. Tvůrčí rozjezd ve mně praskl na
loňského Štěpána. Knize jsem se věnoval průběž‑
ně pořád až do konce srpna. Kromě tvorby domácí
jsem spoustu „práce“ udělal ve vlaku mezi Ostra‑
vou a Prahou a také na třech samotkách. Všechny
se snoubily s Brnem, jehož Masarykův okruh má
v knize také největší prostor. První byla v Motelu
Koberu nedaleko závodiště, druhá přímo v nitru
okruhu, spal jsem na hospodářské správě a dělal
v Restauraci Paddock a poslední – nejdelší – se mi
poštěstila v Hotelu U Nedbálků v Ostrovačicích,
hotelu, který stojí přímo u původního Masaryko‑
va okruhu. Všem díky za velkorysé zázemí! A jaké
fotografie? Celý můj život na závodech. Nejstarší
fotografie je z roku 1981, kdy mi bylo třináct… Je to,
doufám, pestrá mozaika. A nejen fotografií, ale také
mnou psaných příběhů. Závody jsou jednou z mých
největších lásek, tak snad to čtenáři vycítí. Pestrost
z Brna, z Le Mans, z Mostu, ze světové rally či z Da‑
karu... Je toho docela dost.
Kolik fotografií publikace obsahuje a na co se mohou
čtenáři těšit?
Kapitol je 162. Každá má jednu hlavní fotografii.
Některé dvě či víc. No a některé, s dovolením,
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můžou pro čtenáře být unikátními. Stejně jako
příběhy.
Dalo by se říci, že jste fotograf rychlých vozů nebo se
specializujete ještě na jinou fotografickou tematiku?
Jak říkám výš, motorsport je jednou z mých hlav‑
ních vášní. Vedle focení a psaní komentuju závody
v několika televizích stejně jako do amplionů v Brně
a na Slovakiaringu, ale kromě toho miluju umělecký
prostor. Hudbu, divadlo, filmové prostředí. Všude
tam je mně také krásně. Stejně jako v celém životě
i ve fotografii miluju přirozenost. Nepoužívám bles‑
ky a lampy, nikdy jsem neměl a nebudu mít pho‑
toshop, s radostí říkám, že mým ateliérem je svět
a světlo si vždycky najdu. Kdekoli. I na svatbách. Ty
fotím taky sakra rád, jen málo, protože od jara do
podzimu jsem většinu víkendu u mikrofonu.
Prozradíte prosím čtenářům Knižních novinek, jaké
literatuře dáváte přednost a co jste naposledy četl?
Další krásné téma! Právě jsem dočetl báječný Mlýn
na mumie od Petra Stančíka. Předtím román o Iva‑
nu Blatném z pera Martina Reinera, stále myslím na
Jana Balabána a jeho dílo. Je toho hodně… Tady i ve
světě.
MARTINA HOSTOMSKÁ
(foto © Martin Straka)

knižní tipy

OSLAVA VINYLU
Mike Evans, anglický autor žijící v současnosti
ve Francii, začínal jako muzikant na hudební
scéně v Liverpoolu. V roce 1969 byl dokonce
předskokanem Led Zeppelin a Boba Dylana.
Jenže to je už dávno minulostí. Začal pracovat
pro rozhlas a pak se pustil do hudební publicis‑
tiky, nejprve v časopisech Melody Maker nebo
Sounds, posléze i do knih o The Beatles, Davidu
Bowiem nebo proslulém woodstockém hudeb‑
ním festivalu. Loni představil svou knihu o historii vinylových gramofonových de‑
sek Vinyl. Umění výroby desek. Neuplynul ani rok a její český překlad se objevuje
i v našich knihkupectvích (přeložil Michal Talián, vydal Slovart).
Kdybych hledal výstižný slogan, jak ji krátce představit, užil bych asi vyjádření
„Kniha o historii vinylových desek od odborníka a znalce pro širokou veřejnost,
odborníky a audiofily zvlášť“. A tady bych přidal i bližší charakteristiku: mluve‑
ného slova, artificiální i nonartificiální hudby. Výsledkem Evansova ambiciózního
projektu je výpravná publikace o dějinách a vývoji desek od Edisonových zázna‑
mových válečků přes šelakové desky až po jejich vinylovou stále zdokonalovanou
podobu, které dnes prožívají skutečnou renesanci. A na tomto místě dodejme, že
se na tom měrou vrchovatou podílí i česká výrobna desek v Loděnicích u Berouna.
Autor má vše dokonale a velkoryse obrazově zdokumentováno v až okázalé
tiskové kvalitě. Neomezil se však jen na samotné záznamové médium, protože to
samozřejmě nikdy nemůže existovat jen samo o sobě. Nechybí tedy ani milníky
ve vývoji gramofonů, historie vzniku a existence labelů, které provázely jednotlivé
stylové etapy vývoje hudby. Není tudíž opomenuta Decca, u níž se tak odlišně
protnuly osudy kapel z nejslavnějších, jakými jsou The Beatles nebo The Rolling
Stones, Atlantic spojené s Led Zeppelin, Sun, Motown ani Verve a další. Průlomo‑

SBÍRKA MOTÝLŮ A DÍVEK
Ulovit si dívku místo krásného motýla. Donutit ji,
aby svého sběratele milovala. A když první pokus
selže, vždycky je tu možnost chytit další exemplář…
Frederick žije poklidný až nudný život a jeho jediným
rozptýlením je sbírka motýlů, jejich chytání, pozoro‑
vání, množení a preparování. Pak si najde novou
zábavu, sleduje sličnou studentku umění Mirandu.
Rád by ji oslovil a možná i pozval na schůzku, ale
kolem dívky se stále točí její přátelé, proti nimž nemá Frederick šanci. Když získá výhrou
v loterii finanční nezávislost a zdánlivou sílu, rozhodne se svůj sen zrealizovat. Po mnoha
detailních přípravách unese Mirandu a zavře ji ve sklepě odlehlého domu. A představuje
si, že po určité době sama dobrovolně podlehne jeho kouzlu a začne jej milovat… České‑
mu čtenáři dobře známý John Fowles (1926–2005) rozehrává ve své prvotině Sběratel
nebezpečnou a smrtící hru na kočku s myší, v níž není vítězů ani poražených, jen živých
a mrtvých. Sběratel vyšel poprvé v originále v roce 1963, česky poprvé v Odeonu v roce
1988 v překladu Elišky Hornátové; naposledy vyšel v Knize Zlín v roce 2014. Novou šťávu
dodala Fowlesově thrilleru audiopodoba z vydavatelství OneHotBook.
Příběh únosce a oběti skvostně rozehrávají Jaroslav Plesl jako Frederick a Lucie
Pernetová v roli Mirandy. Při poslechu postupně zjišťujete, že předem dané role se
zhusta mění a posluchač si není zcela jist, kdo je vlastně útočník a kdo nevinná oběť.
Plesl i Pernetová jsou ve svých úlohách tak přesvědčiví, že velmi snadno zapomenete,
že posloucháte pouhý knižní thriller a vyprávění o skutečném zločinu. Možná budete
mít dokonce chuť Fredericka i Mirandu čas od času profackovat, aby už se konečně
z té noční můry probrali. Sběratel je velmi komorním dramatem o nesourodém vztahu
dvou lidí, který přeroste v opravdový boj o holý život. Kdo, a jestli vůbec někdo, nako‑
nec vyhraje, už odhalovat nebudeme. Jen upozorňujeme, že nechat se od zajímavého
muže pozvat na sbírku motýlů už po doposlechnutí Fowlesova thrilleru přestane být
hloupým klišé k smíchu.
HELENA HERYNKOVÁ

ví hudební umělci a jejich průlomové singly a alba kráčejí většinou ruku v ruce s je‑
jich vyzývavou ambaláží. Plocha obalu klasického alba byla totiž již záhy po jeho
vzniku výzvou pro řadu umělců – fotografů, grafiků a výtvarníků, aby na něj vtisk‑
ly své nesmazatelné umělecké stopy. Kdo by dnes neznal obaly alb The Beatles,
The Rolling Stones, Velvet Underground nebo Pink Floyd spojené už navždycky
s jejich hudebním obsahem. Nechybí představení tvorby Rogera Deana, jehož
fantaskní výtvarný svět neodmyslitelně doprovází např. tvorbu skupin Yes, Uriah
Heep a Asia, nebo studia Hipgnosis vytvářející tajemnou výtvarnou neurčitost de‑
sek Pink Floyd. Tahle svébytná galerie před vámi defiluje s patřičným komentářem
a dokonalou kvalitou reprodukcí.
Období od 40. let minulého století, kdy se vinyl poprvé objevil (za mezník se
považuje rok 1948, kdy společnost Columbia Records představila formát elpíčka;
jinak byl tenhle materiál pro komerční záznam zvuku poprvé použitý už v roce
1931!), má své triumfální vrcholy, ale s objevem kompaktních desek i velký ústup
ze slávy až na hraně úplného vymizení. V roce 2005 produkce vinylových desek
celosvětově klesla pod 900 tisíc exemplářů, už v roce 2014 ale vzrostla na 9 mi‑
lionů. V zájmu objektivity však připomínám, že ve stejné době se prodalo 165
milionů cédéček. Triumfální obroda vinylu nastala zhruba před deseti lety jako
prestižní formát náročnějších zákazníků. Podle Mikea Evanse není cílem téhle kni‑
hy snaha přesvědčit fanoušky, aby se opět vrátili k vinylu, ale jeho oslava z různých
aspektů. Definoval současnou podobu populární hudby. Za existence vinylových
desek se objevil stereozáznam, vznikly konceptuální hudební projekty, výpravné
rozkládací obaly, vícedeskové komplety. Nová, minulostí nezatížená generace po‑
sluchačů přichází na chuť jejich plastickému a přirozenému zvuku. Podle mého
názoru může být vhodným aspirantem na vánoční dárek nejen luxusní 180gra‑
mová reedice staré desky, ale i tahle zbrusu nová kniha.
JAROSLAV CÍSAŘ

Třetí nejkrásnější kniha 26. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě

Světlo a stín

Jack London, Fabian Negrin
Exkluzivní kniha vydávaná k příležitosti 100. výročí úmrtí Jacka Londona.
Kniha je zpracována argentinským ilustrátorem Fabianem Negrinem, který
využívá celou řadu různorodých výtvarných technik k zachycení toho nejlepšího z Londonova vyprávěného příběhu.
Publikace je pozoruhodně typogracky
zpracována (výseky, parciální lak, různé druhy papíru atd.).
Kniha vychází také v limitované edici
100 kusů s podpisem ilustrátora.
Cena: 599/699 Kč

ARMSTRONG

Dobrodružná cesta myšáka na Měsíc
Torben Kuhlmann
Před dávnými časy se jeden odvážný
myšák naučil létat a přeletěl Atlantický
oceán.
Nyní, v tomto volném pokračování světového bestselleru knihy LINDBERGH
— Dobrodružství létajícího myšáka,
jeho následovník zamíří až na Měsíc.
Vydejte se spolu s myšákem tentokrát
po stopách Neila Armstronga a objevte v nádherně ilustrované knize nekonečný vesmír.
Cena: 399 Kč

www.dynastie.cz
/nakladatelstvidynastie

Nová kniha o běhání

MILOŠE ŠKORPILA

Již vyšlo:

299

269

329

329

VRATISLAV MAŇÁK:

STANISLAV BERAN:

ANNE GESTHUYSENOVÁ:

RUBIKOVA KOSTKA

VYŠEHRADŠTÍ JEZDCI

GEORGETTE PÍŠE OTCI

MARKUS LUTTEMAN: LEON

Mladý učitel Ondřej Šmíd přijíždí do Plzně na oslavu dědečkových osmdesátin. Očekává,
že v bytě svých rodičů najde
idylu a ospalý klid, místo toho
se ale o slovo přihlásí tajnosti,
zamlčované křivdy a vzpomínky, které i po letech vzdorují
zapomnění… První román oceňovaného mladého autora.

Co mohou mít společného protinacistický odbojář ze skupiny
Tři králové, sedmnáctiletý člen
pražského pouličního gangu
Vyšehradských jezdců, odsouzený v roce 1953 za „protistátní
činnost“ do uranových dolů,
a po slávě toužící básník? Románové zpracování dramatického příběhu z padesátých let.

Objev záhadného dopisu v rámu starého obrazu a poslední
společná cesta za tajemstvím…
Druhý román autorky bestselleru Jsme přece sestry líčí nevšední
rodinnou historii propletenou
s okázalým životem francouzské malířky Georgette Aguttové. Kniha je tak laskavá, smutná
a nevyzpytatelná jako život sám.

Z azylového domu se ztratí chlapec. Později je nalezen mrtvý
na vrcholu zapomenutého továrního komína. Krátce poté policie obdrží odkaz na livestream,
na kterém je vidět uvězněný
další pohřešovaný chlapec…
Druhý díl krimi série inspirované řeckou mytologií od proslulé
švédské autorské dvojice.

429

279

MONS KALLENTOFT,

249

349

ANTHONY RYAN:

JACOB GREY:

ÅSA LARSSONOVÁ,

ČERNÝ ROJ ÚTOČÍ

INGELA KORSELLOVÁ:

LOTHAR MÜLLER:

KRÁLOVNA OHNĚ

Zlověstný Mistr Snovač byl
poražen a Blackstone zachráněn. Nová hrozba však na sebe
nenechá dlouho čekat… Druhý
díl trilogie Feralové o lidech,
kteří umí mluvit se zvířaty
a ovládat je. Akční urban fantasy ne nepodobná Batmanovi,
Spidermanovi či Knize hřbitova
Neila Gaimana. Pro čtenáře
od deseti let.

POSTRACH JEZERA

Proč je papír pro lidstvo tak
důležitý? V době nástupu digitálního věku se může jevit jako
přežitek. Oceňovaný literární
kritik Lothar Müller v knize
představuje obrovský význam
papíru pro celou lidskou civilizaci a skrze historické a literární ukázky nabízí jedinečný
pohled na materiál, který je
součástí našich životů.

Po boji o holý život má královna Lyrna za úkol odrazit vpád
volarské armády a znovu dobýt nezávislost Sjednoceného
království. Aby dosáhla svých
cílů, musí udělat víc než jen
shromáždit své věrné příznivce.
Musí se spojit se silami, které jsou jí odporné… Třetí díl
epické hrdinské fantasy trilogie
Stín krkavce.

Během sportovního dne na zamrzlém jezeře Mälaren se
Alrik propadne pod led a Iris
tvrdí, že za to může vodník.
A i když Alrik s Viggem považují Iris za nejnesnesitelnější osobu ve vesmíru, musejí jí
dát za pravdu. Pod vodou sídlí
temné síly… Šestý díl série PAX
pro čtenáře od deseti let.

BÍLÁ MAGIE. EPOCHA PAPÍRU

Herbert Vollmann

Žít s moudrostí včel
Karel Sládek

Pohled do jiného světa
Každý z nás jistě již zažil situaci,
která ho hluboce zasáhla, ale neuměl si ji vysvětlit, tedy nebyl schoPOHLED
pen nalézt klíč k jejímu pochopení
ve viditelném světě. Kniha čtenáři
nabízí příležitost k poznání hlubších souvislostí tím, že poukazuje
na bezprostřední propojení viditelného a tzv. „onoho světa“, tedy
DO JINÉHO
S V ĚTA
světa za hranicí našich pozemských
smyslů. Autor vysvětluje vše na záHERBERT VOLLMANN
kladě obecně známých přirozených
zákonitostí, nejde o mystiku, ani
okultismus. Narůstající problémy
v životech jednotlivců i společnosti
jsou důsledkem neviditelných, jemnohmotných dějů, k nimž jsme
svým vlastním myšlenkovým a citovým životem dříve zavdali příčinu, a tak je třeba se změnami začít právě zde. Klíčem k úspěchu je
pochopení působení »onoho světa«.
Herbert Vollmann vychází z díla německého autora Abd-ru-shina
»Ve světle Pravdy« – Poselství Grálu.
124 stran, 230 Kč, vydává Stiftung Gralsbotschaft, EAN 9783878607021
Knihu distribuují Euromedia, Kosmas i Pemic Books, nebo ji lze koupit přímo u nakladatele.
Nakladatelství Poselství Grálu s.r.o, Nováčkova 26, 61400. Brno
https://shop-gral.com/cz, info@nakladatelstvi-poselstvigralu.cz, tel. 545 213 964.

Linda Olsson
Sonáta
pro Miriam

Nominace
na prestižní cenu
International
Dublin Literary
Award

Váz., 256 s., 278 Kč

brož.,
61 s.,
119 Kč

Mnoho moudrých principů pro život se lze naučit
pozorováním života včel. Jejich píle a starost
o společné dobro nám nastavují zrcadlo. Kniha
vede k novému úžasu nad přírodou a moudrostí
v ní skrytou.

Nikdo ti neuvěří

PŘÍBĚH ŽENY ZNEUŽÍVANÉ KNĚZEM

Danielle Schererová
brož.,
185 s.,
259 Kč

Kniha nechce skandalizovat církev ani její
služebníky, ale poskytnout vhled do bolestného
a komplikovaného prožívání podobně trpících
lidí, aby se jim dostalo pochopení a adekvátní
pomoci.

Vánoční komiks

Josep Luiz Martínez, Toni Matas
brož.,
16 s.,
75 Kč

Vánoční příběh s hádankami a úkoly.

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

Román o mlčení, samotě a hledání,
který ještě dlouho neopustí vaši mysl
Zvedla jsem sluchátko a slyšela, jak říkáš
moje jméno, a devatenáctiletá odmlka jako by
v tu chvíli přestala existovat.
„Cecílie?“ řekl jsi znovu. Pak následovalo
ticho, které přesouvalo iniciativu ke mně. Já
jsem ale jen naslouchala nabitému vzduchu
mezi námi, dokud jsi znovu nepromluvil.
„Tady je Adam,“ řekl jsi nakonec. Myslel sis
snad, že jsem na tvůj hlas mohla zapomenout?
Přitiskla jsem sluchátko k uchu. Čekala jsem.
A pak jsem vyslovila tvé jméno.
„Adame.“ A uvědomila jsem si, jak bylo
těžké je celá ta léta v sobě držet.
„Myslíš, že by ses se mnou mohla setkat,
kdybych přijel do Švédska?“
A v mžiku jako by ze mě někdo strhal veškeré lety pečlivě schraňované ochranné vrstvy
a já znovu stála u okna a sledovala, jak odcházíš dole po parkovišti, a tvé stopy v mokrém
sněhu vytváří linku z černých skvrn mířící
pryč ode mě. Nesls naše dítě. A věděla jsem, že
už tě nikdy nenajdu. Sníh roztaje a ty zmizíš
beze stopy.
„V dubnu pojedu do Stockholmu, budu tam
mít pár pracovních schůzek. Mohla by ses pak
se mnou setkat?“
Poslouchala jsem, ale bála jsem se, že mě
zradí hlas.

„Cecílie?“
Pohlédla jsem k oknu, obzor zbarvovalo
slabé slunce a okenní tabulkou vrhalo dovnitř
šikmé světlo.
Mluvil jsi, ale oba jsme věděli, že slov není
zapotřebí. Dopřála jsem si ten přepych naslouchat zvuku tvého hlasu, ale samotná slova pro
mě nic neznamenala.
Nevěděla jsem jistě, proč vlastně voláš. Bylo
mi ale jasné, že ses mohl ozvat pouze tehdy,
pokud tvůj slib, že mě nebudeš kontaktovat, už neplatí. Když jsem uslyšela tvůj hlas,
pocítila jsem záchvěv naděje, ale v tu chvíli
mi poznáním tělo zmrzlo v led. Ruka, která
svírala sluchátko, byla studená, prsty ztuhlé.
„Přijeď sem,“ řekla jsem nakonec. „Na ostrov. Jestli chceš.“
Pak jsem zavěsila, rty opět ztvárnily tvé
jméno.
„Adame,“ zašeptala jsem do ticha kuchyně.
„Adame.“
Věděla jsem, že tady nejde o to, jestli chceš
přijet nebo nechceš. Věděla jsem, že jsi zavolal, protože jsi musel. Protože potřebuješ přijet.
Protože nemáš kam jinam jít. A zalitovala jsem,
jaká slova jsem užila.
[Ukázka z knihy]

Více o knize na www.ivysehrad.cz

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

LADY

LOVCI NOCÍ
Filip Klouda

Premiantský student univerzity David Leigh byl zavražděn v plaveckém bazénu.
Když se policie neposunuje
ani o krok blíž vypátrání vraha, vstupuje do hry tajemné
uskupení lidí, které spojuje jediný závazek. Potrestat jeho
smrt stejnou měrou.
Formát: 352 stran,
135x200 mm, pevná vazba

S PŘ ED ML UV

OU

M IC H A L A
P E T R O VA ,

ISBN: 978-80-904345-9-2
Doporučená cena: 289 Kč

AU TORA
RE TR O ČS

ALADIN Agency

bibliografie
duchovní nauk y
K Ř ESŤANST VÍ
BURGEROVÁ, Milada Jiřina
Novéna se svatou Alžbětou od
Trojice

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 60 s.,
brož. 49 Kč
Novéna vychází u příležitosti svatoře‑
čení Alžběty od Trojice (1880–1906),
francouzské karmelitky.
ISBN 978-80-7195-980-9

JAVORNICKÝ, Pavel;
JAVORNICKÁ, Věra
Rezonanční příběhy 2

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
152 s., váz. 190 Kč
Mozaika drobných příběhů v obou
knihách manželů Javornických vytváří
ucelený obraz Boží věrnosti a lásky.
Kde je ochota sloužit, tam Bůh sesílá
svoje požehnání.
ISBN 978-80-7255-371-6

MEESTER, Conrad de
Nejkrásnější texty Alžběty od
Trojice

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakla‑
datelství, 2016, Carmelitana, 1. vyd.,
200 s., brož. 259 Kč
Nejkrásnější stránky z díla karmelitky
Alžběty od Trojice (1880–1906)
vybral P. C. de Meester, snad největší
žijící znalec její spirituality.
ISBN 978-80-7195-883-3

TEREZIE Z LISIEUX
Příběh jedné duše. Autobiografické spisy

Z franc. přel. E. Jelínková, K. Jirsová,
Kostelní Vydří: Karmelitánské naklada‑
telství, 2016, 2. vyd., 360 s., váz. 390 Kč
Autobiografické spisy sv. Terezie z Li‑
sieux (1873–1897), které vydáváme
v novém překladu, patří k nejvzácněj‑
ším pokladům křesťanské duchovní
literatury.
ISBN 978-80-7195-642-6

YANCEY, Philip
Kde je Bůh, když to bolí?

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
220 s., váz. 245 Kč
Každý, kdo sám prošel trýznivou bo‑
lestí či byl svědkem utrpení někoho
blízkého, si bez ohledu na svou život‑
ní filozofii položil otázky jako: Proč
právě já? Jaký smysl má toto strašné
utrpení? Dává život plný bolesti ně‑
jaký smysl?
ISBN 978-80-7255-369-3

YANCEY, Philip
Zklamán Bohem

Praha: Návrat domů, 2016, 2. vyd.,
216 s., váz. 245 Kč
Mnozí z těch, kdo svůj život v důvěře
otevřeli Bohu, prožívají hlubokou
propast mezi tím, co očekávají, a tím,
co ve skutečnosti zakoušejí. Není Bůh
nespravedlivý? Nemlčí Bůh? Nescho‑
vává se Bůh?
ISBN 978-80-7255-370-9

společenské
vědy; osvěta
EGYP TO LOG I E
BÁRTA, Miroslav
Příběh civilizace. Vzestup a pád
stavitelů pyramid
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Praha: Academia, 2016, 1. vyd.,
362 s., váz. 595 Kč
Mezinárodně uznávaný egyptolog
a archeolog M. Bárta se ve své nové
knize zabývá mechanismy, které měly
a mají zásadní vliv na vývoj komplex‑
ních civilizací.
ISBN 978-80-200-2613-2

E NC YK LO PE D I E
MAKARIUSOVÁ, Marie
Biografický slovník českých zemí
Fu–Gn. 19. díl
Praha: Academia, 2016, 1. vyd.,
660 s., váz. 365 Kč
Devatenáctý sešit slovníku předkládá
čtenářům životopisy osobností, je‑
jichž jméno začíná písmeny Fu–Gn.
ISBN 978-80-200-2625-5

ESOTE R I K A
KJABGON, Traleg
Karma – Co je, co není a proč na
ní záleží
Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 248 s.,
váz. 299 Kč
Přední tibetský mistr srozumitelně
vysvětluje, co přesně karma je, co
není a proč na tom záleží.
ISBN 978-80-7529-129-5

LASZLO, Ervin
Nesmrtelná duše. Věda a kontinuita vědomí mimo mozek

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 184 s.,
brož. 259 Kč
Autor zkoumá poznatky o přežití
vědomí mimo život, včetně zážitků
blízkých smrti, komunikace po
smrti a reinkarnace, vysvětluje, jak
to souvisí se špičkovými fyzikálními
teoriemi ad.
ISBN 978-80-7554-036-2

FI LOZO FI E
FROMM, Erich
Umění být

Z angl. přel. V. Žihlová, M. Váňa,
Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 156 s.,
váz. 269 Kč
V letech 1974–1976, kdy zestárlý
Fromm pracoval na díle Mít, nebo
být, napsal mnohem více kapitol,
než kolik jich bylo skutečně užito
v knize, jež poprvé vyšla v roce
1976. Některé z nich obsahuje právě
tento svazek.
ISBN 978-80-262-1105-1

H ISTO R I E
ACKROYD, Peter
Dějiny Anglie: Tudorovci

Z angl. přel. Z. Hron, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 480 s., váz. 499 Kč
Kniha předního anglického po‑
pularizátora historických témat P.
Ackroyda navazuje na předcházející
první díl Dějin Anglie a zahrnuje celé
16. století, plné převratných událostí
a zvratů.
ISBN 978-80-7507-629-8

PADEVĚT, Jiří
Krvavé léto 1945

Praha: Academia, 2016, Průvodce,
1. vyd., 698 s., váz. 595 Kč
V knize, navazující volně na před‑
chozí autorovu knihu Krvavé finále,
najde čtenář informace o násilnos‑
tech, které se odehrály na území
dnešní ČR mezi květnem a srpnem
1945.
ISBN 978-80-200-2600-2
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WIEDEMANN, Andreas
„Pojď s námi budovat pohraničí!“ Osídlování a proměna
obyvatelstva bývalých Sudet
1945–1952

Z něm. přel. P. Dvořáček, Praha:
Prostor, 2016, 1. vyd., 472 s., brož.
447 Kč
Důkladná práce německého historika
mapuje druhou a méně známou část
procesu, při kterém došlo k vůbec
největším přesunům obyvatelstva
v českých zemích v historii.
ISBN 978-80-7260-337-4

MOTIVAČN Í
PŘ Í RUČK Y
GELDER, Sarah van
Trvalé štěstí. Žijte prostě, žijte
dobře, změňte svět k lepšímu

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 152 s.,
brož. 249 Kč
Co je skutečným zdrojem štěstí?
Autorka přináší fascinující průzkum,
hloubkové eseje a přesvědčivé osobní
příběhy, které vedou k život měnícím
závěrům.
ISBN 978-80-7554-035-5

PAĎOUROVÁ, Tereza a kol.
Lajkni si svůj lajf. Buď jako oni –
žij svůj sen

Brno: BizBooks, 2016, 1. vyd., 216 s.,
váz. 249 Kč
Kdyby tvůj život byl facebooko‑
vej status, líbil by se ti? Chtěl bys
bejt šťastnej a dělat to, co tě baví?
Jak ale na to, co? My jsme dali
dohromady pár lidí, kteří v životě
už něco dokázali a v tom, co dělají,
jsou dobří.
ISBN 978-80-265-0529-7

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
YOUNG, Larry;
ALEXANDER, Brian
Chemie mezi námi. Láska, sex
a vědecké pozadí přitažlivosti

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 320 s.,
brož. 349 Kč
Jak začíná láska? Jak mohou dva cizí
lidé dospět k závěru, že by nebylo
pouze příjemné podělit se o své živo‑
ty, ale že je musí sdílet? Jak může muž
říct, že miluje svou ženu, a přesto ji
podvádět?
ISBN 978-80-7554-034-8

PR ÁVO
BĚHOUNEK, Pavel
Společnost s ručením omezeným
2016 – prakticky včetně účetnictví a daní
Olomouc: Anag, 2016, 12. přeprac.
vyd., 368 s., brož. 429 Kč
Kniha vychází z nové soukromopráv‑
ní úpravy, tedy ze zákona o obchod‑
ních korporacích – reaguje však na
změny daňové legislativy, např. na
nová pravidla zdanění bezúplatných
příjmů ad.
ISBN 978-80-7554-037-9

ONDŘEJ, Jan;
POTOČNÝ, Miroslav
Obecné mezinárodní právo
v dokumentech

Praha: C. H. Beck, 2016, 4. dopl.
vyd., 344 s., váz. 690 Kč
Doplněné vydání obecných doku‑
mentů ke studiu mezinárodního
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práva veřejného obsahuje výběr
nejvýznamnějších mnohostranných
mezinárodních smluv uzavřených na
celosvětové úrovni mezi státy.
ISBN 978-80-7400-612-8

PETR, Pavel
Nové právo k povrchu

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
128 s., váz. 190 Kč
Středobodem zájmu autora je
problematika věcněprávních změn
souvisejících se znovuzavedením
superficiální zásady, jež byla v našem
právním řádu známa do doby účin‑
nosti středního kodexu.
ISBN 978-80-7400-545-9

ÚZ č. 1149 Archivnictví. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 59 Kč
Publikace obsahuje zákon o archiv‑
nictví a spisové službě, který byl od
září 2016 novelizován, dále jedno
nařízení vlády a dvě vyhlášky, které
podrobněji rozvádějí některá ustano‑
vení zákona. Změny jsou vyznačeny
tučným písmem.
ISBN 978-80-7488-180-0

ÚZ č. 1152 Informace, eGovern
ment. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 432 s.,
brož. 149 Kč
Publikace obsahuje 29 předpisů
v aktuálním znění ve 3 kapitolách:
Poskytování informací a jejich ochra‑
na, Informatika a eGovernment.
Zařazen byl nový zákon o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce.
ISBN 978-80-7488-183-1

ÚZ č. 1153 Vnitřní správa.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 99 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
předpisů, které byly od září 2016
změněny: zákon o cestovních do‑
kladech, o občanských průkazech
a o evidenci obyvatel a rodných čís‑
lech. Dále zákon o matrikách, o ově‑
řování a všechny příslušné vyhlášky.
ISBN 978-80-7488-184-8

ÚZ č. 1154 Pojišťovnictví. Úplné
znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2016, 1. vyd., 224 s.,
brož. 139 Kč
Publikace obsahuje úplné znění zá‑
sadně novelizovaného zákona o po‑
jišťovnictví (330 změn a doplnění od
září 2016) a jeho 3 nové prováděcí
vyhlášky. Dále v publikaci najdete
příslušná ustanovení občanského
zákoníku.
ISBN 978-80-7488-185-5

PRO RO D IČE
GLASER, Ute
200 tajných triků pro báječný
první rok s kojencem. Raději
šťastná než dokonalá – nezbytná
příručka pro tu nejspokojenější
mámu na světě
Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 192 s.,
brož. 299 Kč
Kniha vám ukáže, že péče o dítě se
dá spojit i s osobním životem, jak
a kde si dopřát chvilku oddechu
a naučí vás různé vychytávky, jak
si péči o dítě usnadnit, aniž by tím
cokoli utrpělo.
ISBN 978-80-264-1208-3

PSYCH O LOG I E
LEMAN, Kevin
Sourozenecké konstelace. Nové,
přepracované vydání

Z angl. přel. P. Le Roch, Praha: Por‑
tál, 2016, 1. vyd., 320 s., váz. 379 Kč
Autor s vhledem a humorem nabízí
čtenářům fascinující a často úsměvný
pohled na to, jak pořadí ve skupině
sourozenců ovlivňuje osobnost,
manželství a vztahy, výchovný styl,
kariéru a děti.
ISBN 978-80-262-1100-6

SPO LEČN OST
SEDLÁČEK, Tomáš a kol.
2036. Jak budeme žít za 20 let?

Praha: 65. pole, 2016, 1. vyd., 236 s.,
váz. 348 Kč
Naše životy se za posledních 20 let
díky technologiím změnily k nepo‑
znání. Jak budeme žít v roce 2036?
Dvacet předních osobností se v uni‑
kátním souboru textů zamýšlí nad
budoucností svých oborů.
ISBN 978-80-87506-81-3

STUD I E
ŠIMEK, Vojtěch;
VOKOUN, Jaroslav a kol.
K interdisciplinární teorii tradice
Brno: Centrum pro studium demo‑
kracie a kultury, 2016, 1. vyd., 450 s.,
váz. 349 Kč
Autoři osvětlují tradici z hledisek
filosofie, filologie, sociologie, teorie
systémů a dalších disciplín.
ISBN 978-80-7325-404-9

matematické
a přírodní vědy
G EO LOG I E;
M I N E R ALOG I E
Liberec. Urbanistická geologie
města s mapou 1 : 13 000

Edit. J. Klomínský a kol., Praha: Česká
geologická služba, 2016, 1. vyd.,
váz. 49 Kč
Mapa byla připravena a vydána s při‑
spěním Magistrátu města Liberce.
ISBN 978-80-7075-902-8

M ATE M ATI K A
TEGMARK, Max
Matematický vesmír. Moje
pátrání po nejhlubší podstatě
reality

Z angl. přel. J. Podolský, Praha: Argo,
Praha: Dokořán, 2016, zip, 1. vyd.,
368 s., váz. 499 Kč
Autor tvrdí, že místo „vesmír je po‑
pisován matematikou“ lze říci „svět
je matematika“. Zkoumá nejnovější
výsledky pokročilých výzkumů mik‑
rokosmu i makrokosmu, kvantovou
teorii i astrofyziku.
ISBN 978-80-257-1936-7 (Argo),
978-80-7363-697-5 (Dokořán)

technické vědy
POČÍTAČE
UPTON, Eben; HALFACREE,
Gareth
Raspberry Pi. Uživatelská
příručka

bibliografie
Brno: Computer Press, 2016, 2. vyd.,
280 s., brož. 399 Kč
Počítač Raspberry Pi vznikl pů‑
vodně proto, aby se děti (a zvídaví
dospělí) mohli zábavným a snad‑
ným způsobem učit programování
počítačů.
ISBN 978-80-251-4819-8

PŘ Í RUČK Y
RYAN, Justin
Tajné triky pro hráče Pokémon
GO. Neoficiální příručka pro
hráče Pokémon GO

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
104 s., brož. 199 Kč
Mobilní hra Pokémon GO se stala
prakticky ihned fenoménem a získala
si stovky milionů fanoušků po celém
světě. Díky příručce úspěšně ovládne‑
te všechny herní mechanismy.
ISBN 978-80-251-4834-1

RUČN Í PR ÁCE
CIBULKA, Ondřej
Origami 2

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 144 s.,
váz. 299 Kč
Úspěšný titul Origami, jehož
autorem je jeden z nejlepších
českých origamistů Ondřej Cibulka,
se konečně dočkal pokračování.
ISBN 978-80-264-1205-2

DVOŘÁKOVÁ, Lucie
Velká kniha originálních nápadů

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 136 s.,
váz. 299 Kč
Tvoření pro děti, nápadité dekorace
do bytu či zahrady, věnce, renovace,
neotřelé velikonoční kraslice, nudit se
určitě nebudete.
ISBN 978-80-264-1192-5

SUGASHIMA, Yuki
Vyšíváme květiny

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 249 Kč
Kniha je plná jemných, elegantních
a dekorativních vyšívacích vzorů, kte‑
ré doprovází kolekce 20 návrhů, jak
je můžete využít a kombinovat.
ISBN 978-80-7529-127-1

ku, soustředí se na jednoduchý akt
pohybu a sleduje, jak můžeme dosáh‑
nout vnitřního klidu a pohody.
ISBN 978-80-7554-038-6

K L A SICK Á
M E D ICÍ NA
NEVORALOVÁ, Zuzana;
RULCOVÁ, Jarmila;
BENÁKOVÁ, Nina
Obličejové dermatózy

Praha: Mladá fronta, 2016, Aeskulap,
1. vyd., 256 s., váz. 370 Kč
Autorky předkládají komplexní
a recentní pohled na epidemiologii
a patogenezi, klinický obraz, terapii,
průběh a prognózu základních pěti
obličejových dermatóz.
ISBN 978-80-204-4107-2

SCHALEK, Petr a kol.
Rinosinusitidy

Praha: Mladá fronta, 2016, Aeskulap,
1. vyd., 264 s., váz. 390 Kč
Publikace si klade za cíl nabídnout
ucelený pohled na problematiku rino‑
sinusitid od etiologie, patofyziologie,
diagnostiky až po jejich léčbu.
ISBN 978-80-204-4175-1

KUCHAŘ K Y
FRÝDLOVÁ, Petra;
HLADIK, Venny;
POŠOVÁ, Johana
La Buchta. Cesta z jednoho těsta

Praha: Smart Press, 2016, 1. vyd.,
208 s., váz. 499 Kč
Hlavní náplní kuchařky je jedno
jediné, jednoduché těsto. Ovšem
jeho možnosti se díky různým
obměnám, náplním a krémům násobí
geometrickou řadou. Kniha obsahuje
více než 60 receptů na dorty,
bábovky, koláče nebo buchty.
ISBN 978-80-87049-89-1

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
BÄCHLE-HELDEOVÁ, Bernadette; BÜHRINGOVÁ, Ursel
Léčivé obklady a zábaly nejen
z bylinek a tvarohu
Z něm. přel. R. Rada, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 144 s., brož.
299 Kč
Obklady a zábaly nám dělají dobře.
A hlavně: jsou skutečně účinné! Aby
úspěšně pomáhaly, a to bez vedlej‑
ších účinků, stačí znát některé důle‑
žité fígle. Potřebné znalosti získáte
z této knihy.
ISBN 978-80-204-4026-6

C VIČE N Í
O‘DONOVAN, Hugh
Všímavá chůze. Vykročte na
cestu k duševní a fyzické pohodě

Olomouc: Anag, 2016, 1. vyd., 144 s.,
brož. 299 Kč
V knize nás autor zavede zpět k zá‑
kladnímu spojení pohybu těla a moz‑

PSYCHOTERAPIE
VYBÍRAL, Zbyněk
Jak se stát dobrým psychoterapeutem

Praha: Portál, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 285 Kč
Odborná příručka je užitečná pro
všechny, kdo podstupují psychotera‑
peutický výcvik, psychoterapií se živí,
uvažují o této profesi nebo v ní začí‑
nají, i pro zájemce o psychoterapii.
ISBN 978-80-262-1104-4

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
NOVOTNÁ, Lenka a kol.
Narodilo se předčasně. Průvodce péčí o nedonošené dítě

Ilustr. K. Hamplová, Praha: Portál,
2016, 2. vyd., 320 s., váz. 345 Kč
Kniha nabízí pomoc rodičům, kterým
se dítě narodilo předčasně.
ISBN 978-80-262-1072-6

z n o v i n e k k 7. 11. 2 0 16 1 8 7 t i t u l ů
umění; hudba
D IVAD LO
BÁR, Pavel
Hudební divadlo Karlín. Od
varieté k muzikálu

Praha: Brána, 2016, 1. vyd., 320 s.,
váz. 799 Kč
Reprezentativní knižní publikace
vydaná k příležitosti 10 let od
znovuotevření Hudebního divadla
Karlín.
ISBN 978-80-7243-896-9

V Ý T VAR N É
UM Ě N Í
CIZLEROVÁ, Blanka Zigo
Relaxační omalovánky nejen pro
houbaře

Brno: Moba, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 149 Kč
Relaxační omalovánky nejen pro hou‑
baře, na jejichž stránkách houbařská
sezona nikdy nekončí.
ISBN 978-80-243-7329-4

MÜLLER, Ondřej; WALICA,
Rostislav
Dobrodružný svět Zdeňka
Buriana

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 272 s.,
váz. 1499 Kč
Je symbolem dobrodružství, ro‑
mantiky a exotiky. Z. Burian byl,
je a vždy bude nezaměnitelnou
ikonou, malířem našeho dětství…
Poznejte ranou tvorbu geniálního
malíře, který dokázal dát příběhům
duši.
ISBN 978-80-259-0561-6

SCHREY, Sophie
Barevná terapie – Antistresové
omalovánky

Z angl. přel. R. Jarolínová, Praha:
Mladá fronta, 2016, 1. vyd., 128 s.,
brož. 349 Kč
Barva je mocná čarodějka. Doká‑
že ovlivnit náladu a vyvolat silné
vzpomínky i pocity, ať už se jedná
o pálenou oranžovou podzimu, nebo
tyrkysovou modř tropických moří.
ISBN 978-80-204-4118-8

učebnice
střední školy
FYZIKA
SVOBODA, Emanuel;
BARTUŠKA, Karel
Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika (kniha + CD)

Praha: Prometheus, 2016, 6. přeprac.
vyd., 192 s., váz. 152 Kč
Standardní knižní podoba je doplně‑
na o CD, které obsahuje rozšiřující
učivo, laboratorní a teoretická cviče‑
ní, historické poznámky, slovníček fy‑
zikálních pojmů a videoexperimenty.
ISBN 978-80-7196-461-2

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 736 s.,
váz.
2100 ásan je nebývalá kolekce
jógových pozic, stejně tak
i umělecké dílo zobrazující krásu
a vypracovanost lidského těla při
cvičení jógy.
ISBN 978-80-7529-187-5

SPO R TOVN Í
AKCE
Rio 2016

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
360 s., brož. 499 Kč
Oficiální publikace ČOV nabízí ne‑
tradiční pohled na hry XXXI. letní
olympiády v Riu.
ISBN 978-80-204-4215-4

SPO R TOVN Í
PŘ Í RUČK Y
LEE, Kisik; BENNER, Tyler
Total Archery – V nitru lukostřelce. Nejucelenější a nejdetailnější
dílo v oblasti techniky střelby
z reflexního luku
Z angl. přel. P. Duba, Praha:
Mladá fronta, 2016, Edice Českého
olympijského výboru, 1. vyd., 256 s.,
brož. 399 Kč
Elitními střelci i trenéry po celém
světě je tato kniha považována
za současný vrchol, nejucelenější
a nejdetailnější dílo v oblasti
techniky střelby z reflexního luku.
ISBN 978-80-204-4242-0

DOČEKALOVÁ, Markéta
Tvůrčí psaní pro každého (1. díl)

Praha: MÁM TALENT nakladatelství,
2016, Knížky pro talentované čtená‑
ře, 1. vyd., 376 s., váz. 297 Kč
Publikace patří k nejoblíbeněj‑
ším učebnicím tvůrčího psaní na
českém trhu (poprvé vyšla v roce
2006). Nyní k vám přichází nejen
v novém, aktualizovaném a rozšíře‑
ném vydání, ale také v luxusněj‑
ším provedení, aby vydržela časté
používání.
ISBN 978-80-906506-0-2

JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
ČAPEK, Karel
Výlet do Španěl. Viaje a Espaňa

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 200 s.,
brož. 280 Kč
Vydejte se s námi na cestu pro‑
storem i časem a objevte kouzlo
starého Španělska. Dvojjazyčný špa‑
nělsko-český text, jazykové komen‑
táře a audionahrávka namluvená
rodilými mluvčími.
ISBN 978-80-266-1004-5

OLŠOVSKÁ, Dana
Pes baskervillský A1/
A2. Dvojjazyčná kniha pro
začátečníky

Brno: Edika, 2016, 1. vyd., 72 s.,
brož. 199 Kč
Knížka je určena pro začátečníky
učící se angličtinu, ať teenagery
či dospělé. Jazyk jsme velmi zjed‑
nodušili. Český zrcadlový překlad
umožní obratem zkontrolovat, zda
jste původnímu textu porozuměli
správně.
ISBN 978-80-266-0983-4

JA Z YKOVÉ
SLOVN Í K Y

JÓGA

FEIFIČOVÁ, Magdaléna;
NĚMEC, Vladimír
Slovensko-český a česko-slovenský slovník na cesty
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LITE R ÁR N Í
PŘ Í RUČK Y

jazykověda;
literární vědy

spor t
a tělov ýchova
LACERDA, Daniel
2100 ásan. Kompletní jógové
pozice

Slovník rozdílných slov a frází, který
umožní zamezit zbytečným jazyko‑
vým nedorozuměním. Uvedením
pouze rozdílných výrazů bylo možno
zachovat kapesní formát slovníku,
praktický na cesty.
ISBN 978-80-87169-76-6

Dobřichovice: Kava-Pech, 2016,
4. vyd., 190 s., brož. 147 Kč

krásná literatura
ANTO LOG I E
Praha noir

Edit. P. Mandys, Praha: Paseka, 2016,
1. vyd., 304 s., váz. 329 Kč
Kolik tváří můžou mít pražské
zločiny, záhady a tajemství? 14 před‑
ních českých autorů přijalo výzvu
nabídnout na tuto otázku odpověď
a navázat tak na bohatou tradici
kriminálních a tajemných příběhů
s pražskými náměty.
ISBN 978-80-7432-765-0

AUTOBIOGRAFIE
KASIKI, Sophia
Peklo jménem Rakká

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 269 Kč
Skutečný příběh ženy, které se po‑
dařilo uprchnout z bašty islamistů
v syrském městě Rakká.
ISBN 978-80-264-1207-6

D E TE K TIVK Y;
KRIMI
BERAN, Ladislav
Poslouchej toho s pistolí!

Brno: Moba, 2016, Původní česká
detektivka, 1. vyd., 256 s., váz.
249 Kč

bibliografie
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Studnička, Mach, Čtveráková, Sta‑
rosta, Lojda a další, to jsou dobře
známé postavy písecké kriminálky.
V povídkách vystupuje do popředí
důvěrná znalost práce kriminální
služby a všech uliček a zákoutí jiho‑
českého Písku.
ISBN 978-80-243-7189-4

Po klidné zimě, naplněné především
rutinní prací, musí detektiv Patrik
Hedström řešit komplikovaný případ
vraždy, která se zpočátku jevila jako
nehoda. Smrt mladé ženy se nápad‑
ně podobá nevyjasněným úmrtím,
k nimž došlo před lety.
ISBN 978-80-267-0718-9

BLACK, Benjamin
Svatý příkaz

MALLIETOVÁ, G. M.
Osudná zima

Z angl. přel. A. Neuman, Brno:
Moba, 2016, 1. vyd., 264 s., váz.
279 Kč
Nejnovější Quirkův případ začíná
v Dublinu v okamžiku, kdy jsou novi‑
ny cenzurovány, společenské konven‑
ce přísně definovány a děsivé zločiny
tutlány. Proč?
ISBN 978-80-243-6464-3

BROWN, Rita Mae
Vraždy na pokračování

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 280 s.,
váz. 299 Kč
Fenka Tuckerová a kočka Paní
Murphyová opět pátrají. Malá
města nebývají k cizincům právě
přátelská – pokud ovšem onen
cizinec není nezadaný a pohledný
mladý muž...
ISBN 978-80-267-0692-2

CÍLEK, Roman
Syndrom odumřelé duše

Brno: Moba, 2016, Původní česká de‑
tektivka, 1. vyd., 256 s., váz. 249 Kč
Psycholožka Judita Svárová je poslá‑
na k předběžnému výslechu muže
podezřelého z bezohledné vraždy se
sexuálním podtextem. Protože právě
dokončila posudek mladého vraha,
do nového případu se jí zrovna
nechce...
ISBN 978-80-243-7190-0

HJORTH, Michael; ROSENFELDT, Hans
Poslední zkouška

Ze švéd. přel. P. Hesová, Brno: Host,
2016, 1. vyd., 392 s., váz. 349 Kč
Sebastian Bergman čelí dosud nejne‑
bezpečnějšímu protivníkovi: nesmír‑
ně inteligentnímu sériovému vrahovi
se zvláštním posláním. Kdo šlápne
vedle jako první?
ISBN 978-80-7491-799-8

HORÁKOVÁ, Naďa
Vejce podle Stroganova

Brno: Moba, 2016, Původní česká de‑
tektivka, 1. vyd., 288 s., váz. 259 Kč
Vražda spolumajitele prestižního ho‑
telového řetězce obrátí život naruby
redaktorce brněnského gastrono‑
mického časopisu Taťáně Krempové.
Pátrá po vrahovi na vlastní pěst, aby
získala podklady pro článek...
ISBN 978-80-243-7200-6

HORSKÁ, B. M.
Rukavičky smrti

Brno: Moba, 2016, Původní česká de‑
tektivka, 1. vyd., 328 s., váz. 269 Kč
V pozdním létě přijíždí do sicilského
Trapani anglická inspektorka Elen
Jollyová, aby zde strávila nějaký čas
s dcerou Oli a jejím přítelem Olive‑
rem a zotavila se u moře z pracovní‑
ho úrazu. Oliver však bez vysvětlení
zmizí...
ISBN 978-80-243-7177-1

LÄCKBERG, Camilla
Vlastni spravedlnost

Praha: Motto, 2016, 2. vyd., 344 s.,
váz. 299 Kč

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 472 s.,
váz. 399 Kč
Druhý případ Maxe Tudora. Bývalý
agent MI5 a nyní anglikánský kněz si
dokázal získat celou vesnici Nether
Monkslip, především místní dámy.
Nyní ho ale okolnosti přivádějí do
úplně nového prostředí – na hrad
Chedrow.
ISBN 978-80-267-0691-5

ESE J E; ÚVAHY
SLÁDEK, Karel
Žít s moudrostí včel

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 64 s.,
brož. 119 Kč
Mnoho moudrých principů pro život
se lze naučit pozorováním života včel,
jejich píle a starost o společné dobro
nám lidem nastavují zrcadlo. Není
divu, že včelky inspirovaly řadu básní‑
ků, umělců i teologů.
ISBN 978-80-7195-896-3

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
ČERNÁ, Jaroslava
Santini. Peklem duše k světlu
světa

Brno: Moba, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 259 Kč
Dramatický životní příběh geniálního
umělce Jana Blažeje Santiniho-Aich‑
la umožní čtenářům nahlédnout do
mysli nejoriginálnějšího architekta
vrcholného baroka.
ISBN 978-80-243-7194-8

DVOŘÁK, Otomar
Země barbarů. Román z doby
stěhování národů

Brno: Moba, 2016, 1. vyd., 312 s.,
váz. 289 Kč
V temném 6. století n. l. se odehrává
příběh prince Hildigise z kmene
Langobardů, neprávem obviněného
z vraždy. Po strastiplném útěku z Mo‑
ravy najde útočiště u Slovanů. Doufá,
že právě oni mu pomohou navrátit
ztracenou čest.
ISBN 978-80-243-7182-5

NIEDL, František
Růže a lev

Brno: Moba, 2016, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Král Jan Lucemburský se snaží upev‑
nit si své postavení navzdory odporu
velmožů, kteří si představovali, že se
nezkušený mladíček stane jejich lout‑
kou. Mezitím roste moc jak Jindřicha
z Lipé, tak Petra z Rožmberka...
ISBN 978-80-243-7204-4

TAYLOR, Andrew
Němý

Z angl. přel. H. K. Komňacká, Praha:
Práh, 2016, 1. vyd., 384 s., brož.
299 Kč
Paříž, 1792. Městem zmítají revoluční
bouře a kanály se valí krev. Londýn‑
ský makléř Edward Savill se dozvídá

o smrti svojí manželky, která po
rozchodu s ním žila ve Francii...
ISBN 978-80-7252-656-7

VONDRUŠKA, Vlastimil
Nitranská brána smrti

Brno: Moba, 2016, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč
Při vojenském tažení do Horních
Uher proti králi Štěpánovi obsadí
vojska Přemysla II. Otakara Nitru.
Zatímco hlavní síly pokračují v tažení,
město dočasně spravuje zástupce
českého krále Oldřich z Chlumu.
ISBN 978-80-243-7203-7

H O RO RY
DARK, Jason
Trojdémon z kráteru

Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba,
2016, John Sinclair, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Orgenkin z vrtulníku hleděl do hlu‑
biny a nechtěl věřit vlastním očím.
Pod ním žhnula v kráteru láva a líně
se převalovala sem a tam jako živá.
Bylo to děsivé, ale současně jakýmsi
šíleným způsobem i krásné.
ISBN 978-80-243-7425-3

KING, Stephen
To

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 4. vyd., 1096 s., váz. 649 Kč
Jubilejní edice slavného hororového
románu, 30 let od prvního vydání
v USA. Vázaná kniha v boxu.
ISBN 978-80-7306-855-4

KING, Stephen
To

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 5. vyd., 1096 s., váz. 549 Kč
Bylo jich sedm a byli velmi mladí,
když se jejich první klopýtnutí
změnilo v horor. Jako dospělí se teď
rozprchli do světa, aby v něm dosáhli
úspěchu a štěstí. Minulost je ale stále
živá – živější, než by si přáli...
ISBN 978-80-7306-869-1

KOM I K SY
CONNER, Amanda;
PALMIOTTI, Jimmy;
HARDIN, Chad
Harley Quinn 2: Výpadek

Z angl. přel. M. D. Antonín, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 208 s., brož.
499 Kč
Když z nebe spadne nefalšovaná
superhrdinka Power Girl a vyrobí
obrovský kráter přímo v Harleyině
novém sousedství na Coney Islandu,
bývalé Jokerově společnici zbývá jedi‑
né: ušít si nový kostým!
ISBN 978-80-7507-605-2

JOHNS, Geoff;
REIS, Ivan;
PRADO, Joe
Liga spravedlnosti 4: Síť

Z angl. přel. Ľ. Plata, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 176 s., váz. 599 Kč,
brož. 399 Kč
Liga spravedlnosti... poražená ze‑
vnitř! Dokonce ani hrdinové z Ligy
spravedlnosti nejsou schopni ochrá‑
nit celou planetu sami...
ISBN 978-80-7507-611-3 (váz.),
978-80-7507-607-6 (brož.)

KOPÁČ, Radim
Dnes dítě

Ilustr. V. Chalánková, Praha: Mean‑
der, 2016, 1. vyd., 44 s., váz. 198 Kč
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Co den, to jedna věta dítěte. Vybrané
věty rozvinula do podoby komikso‑
vého stripu jedna z nejoriginálnějších
českých výtvarnic dneška, V. Cha‑
lánková.
ISBN 978-80-87596-96-8

LITE R ATUR A
FAK TU
BURNETT, Dean
Mozek sabotér. Taky se vám
někdy zdá, že vás vlastní hlava
zrazuje?

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2016, 1. vyd., 344 s., váz. 299 Kč
Mozek je fascinující a v mnoha
ohledech stále tajemný, ale pořád je
to jenom orgán lidského těla a jako
takový je omylný – nutí nás k nelogič‑
nostem a matoucím reakcím.
ISBN 978-80-7306-864-6

DRDA, Adam; KROUPA,
Mikuláš a kol.
Příběhy hrdinů 20. století.
Paměť národa

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 440 s.,
váz. 349 Kč
Knižní sbírka fascinujících případů
obětí totalitní zvůle v Československu
přináší pestrou mozaiku mapující
všechno, co obyvatelé této země ve
20. století prožili.
ISBN 978-80-259-0566-1

FIALOVÁ, Lucie
The Tap Tap – Řiditel autobusu

Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 268 s.,
váz. 499 Kč
Kniha mapuje téměř dvacetiletou his‑
torii nevšední hudební skupiny The
Tap Tap složené z tělesně postižených
studentů a absolventů Jedličkova
ústavu.
ISBN 978-80-7432-742-1

RIBBAT, Christoph
V restauraci aneb Příběhy
z břicha moderny

Z něm. přel. D. Petříčková, Praha:
Prostor, 2016, 1. vyd., 284 s., brož.
297 Kč
Kniha představuje spojení kulturní
historie, literatury faktu a esejistic‑
ky pojatých příběhů s románovými
prvky. Autor předestírá pojem re‑
staurace jako sociologický fenomén
doby, který ilustruje zajímavými
příběhy.
ISBN 978-80-7260-338-1

SCHEREROVÁ, Danielle
Nikdo ti neuvěří. Příběh ženy
zneužívané knězem

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, Osudy, 1. vyd.,
188 s., brož. 259 Kč
Kniha je důkladnou psychologickou
sondou do prožívání jedné belgické
dívky (dnes už babičky), která se
stala obětí letitého sexuálního zneuží‑
vání ze strany místního faráře.
ISBN 978-80-7195-894-9

VONDRUŠKA, Vlastimil
Breviář pozitivní anarchie

Brno: Moba, 2016, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Autor se ve své nové knize snaží
především o objektivitu. Na základě
faktů přesvědčivě dokazuje, že se na
cestě, kterou v posledních desetile‑
tích kráčí evropská společnost, opa‑
kují fatální chyby našich předků.
ISBN 978-80-243-7325-6

PO E Z I E
GABRIEL, Tomáš
Obvyklé hrdinství

Brno: Host, 2016, Edice ReX, 1. vyd.,
104 s., váz. 169 Kč
Už název sbírky zachycuje pro‑
tiklad. Pokud hrdinství nazveme
„obvyklým“, zařazujeme ho do
času, zbavujeme jej kouzla, navíc
z něj děláme něco rutinního. Ale
neměli bychom být „hrdiny“ zcela
samozřejmě?
ISBN 978-80-7491-796-7

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
NOVOTNÁ, Anna
Kdo se směje naposled…

Ilustr. J. Votruba, Praha: Práh, 2016,
1. vyd., 128 s., váz. 319 Kč
Druhý lehko i vážný slovník přirovná‑
ní, pořekadel a přísloví. Volně nava‑
zuje na knihu Kdo jinému jámu kopá.
ISBN 978-80-7252-658-1

POVÍ D K Y
DOERR, Anthony
Sběratel mušlí

Z angl. přel. J. Kalina, Brno: Moba,
2016, 1. vyd., 240 s., váz. 299 Kč
Autor zavádí čtenáře na africké po‑
břeží i na předměstí Ohia, ukazuje
předstíranou pompéznost i boj o pře‑
žití v divočině, hojnost přírody i její
divokou sílu.
ISBN 978-80-243-7197-9

DUTKA, Edgar
Matka vzala roha

Praha: Prostor, 2016, 1. vyd., 176 s.,
brož. 197 Kč
Autobiograficky laděné povídky
navazují na knihu U útulku 5, v níž E.
Dutka ztvárnil své zážitky z dětského
domova, kde strávil dva roky poté, co
jeho matku zavřeli na podzim roku
1948 komunisté.
ISBN 978-80-7260-336-7

KLAY, Phil
Zpátky do boje

Z angl. přel. D. Koranda, Praha: Plus,
2016, Pestrá řada, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Povídková kniha od veterána z Iráku
oceněná americkou Národní knižní
cenou. Válka. Jak vyjádřit hrůzu,
kterou v sobě ukrývá, jak přetlumočit
osudy, do nichž zasáhla?
ISBN 978-80-259-0567-8

PRÓZ A
DAVOUZE, Marta
Loď v Bretani

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
240 s., váz. 279 Kč
Po bestselleru Dům v Bretani, který
vyvolal velký ohlas u čtenářů, při‑
chází autorka s dalšími příhodami
ze svého bretaňského domova, ze
svých cest do Česka a z dovolených
po Evropě.
ISBN 978-80-204-4185-0

PARKÁNOVÁ-WHITTON,
Hana
Jak nemít na pikniku o jeden
sendvič míň

Praha: Mladá fronta, 2016, 1. vyd.,
248 s., váz. 239 Kč
Řekne-li se v Anglii o někom, že má
na pikniku o jeden sendvič míň, zna‑

bibliografie
mená to, že je dotyčný excentrik, kte‑
rý to nemá v hlavě zcela v pořádku.
Podobné rčení se jistě hodí na man‑
želskou dvojici, která se přistěhuje do
Kingstonu...
ISBN 978-80-204-4177-5

PŘ Í B Ě HY
FERRERO, Bruno
Potěšení pro duši

Z ital. přel. V. Matiášková, Praha:
Portál, 2016, 1. vyd., 88 s., váz.
149 Kč
Nový soubor krátkých duchovních
příběhů a zamyšlení známého sale‑
siánského autora dává opět podněty
pro osobní rozjímání, společnou
četbu nebo jen pro chvíle, kdy potře‑
bujeme potěšit a povzbudit.
ISBN 978-80-262-1107-5

FIALOVÁ, Daria
Za dveřmi mateřské školy

Praha: Agentura Krigl, 2016, 1. vyd.,
232 s., váz. 199 Kč
Autorka knihy téměř 40 let života
zasvětila mateřské škole. Dětský
svět popisuje s jeho opravdovostí
a s řadou humorných situací, které
z této skutečnosti vyplývají. Zařazuje
i překvapivé výroky dětí.
ISBN 978-80-88104-15-5

SZCZYGIEŁ, Mariusz
Projekt: pravda

Fot. L. Faltejsková, E. Kawa. Z pol.
přel. H. Stachová, Praha: Dokořán,
Praha: Jaroslava Jiskrová - Máj, 2016,
1. vyd., 232 s., váz. 298 Kč
Jsou události, které vám převrátí
život naruby. Těžké období nedávno
prožíval i známý polský reportér.
Vyrovnával se s ním pomocí slov,
a tak vznikla jeho nejnovější kniha
působivých příběhů z vlastního i ci‑
zího života.
ISBN 978-80-7363-780-4 (Dokořán), 978-80-86643-95-3 (Máj)

ROM ANTI K A
STERNOVÁ, Nora
Můj sladký sen

Z něm. přel. S. Sladká, Brno: Moba,
2016, Večery pod lampou, 1. vyd.,
64 s., brož. 39 Kč
Milí čtenáři, mnoho hodin vyprávěla
Beata Weigeltová naší autorce svůj
příběh, který začal tím, že si jedna
mladá žena toužebně přála mít dítě...
ISBN 978-80-243-7424-6

VELDEN, Irene von
Nevítaný pasažér

Z něm. přel. E. Osinová, Brno: Moba,
2016, Zlatá růže, 2. vyd., 64 s., brož.
39 Kč
Herbert Fendler se vrátil na Raben‑
horst vybavený novými papíry na
falešné jméno a maskou a provozoval
tam své rejdy do té doby, než došla
policie k názoru, že při divokém pro‑
následování přišel o život...
ISBN 978-80-243-7419-2

VELDEN, Irene von
Vrať se domů, Alexandro

Z něm. přel. N. Kudrnáčová, Brno:
Moba, 2016, Zámecké lásky, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
V podzemních chodbách Raben‑
horstu instaloval zločinec Fendler
s pomocí Dietera Kahlweisse, který
se ocitl na šikmé ploše, tiskárnu na
padělání peněz.
ISBN 978-80-243-7428-4

Živý odkaz

Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno:
Moba, 2016, Dr. Stefan Frank,
2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
„Simonova rakovina plic je v tak po‑
kročilém stadiu, že už mu nemůžeme
pomoci.“ Když dr. Frank sdělí své
mladé kolegyni tuto hroznou pravdu
o jejím příteli, slavném pianistovi,
dr. Lise Andersenové se zhroutí celý
svět...
ISBN 978-80-243-7421-5

ROM ÁNY
BELLOVÁ, Bianca
Jezero

Brno: Host, 2016, 1. vyd., 192 s.,
váz. 249 Kč
Rybářská vesnice někde na konci svě‑
ta. Jezero, které vysychá a zlověstně
obnažuje břehy. Muži mají vodku,
ženy starosti a děti si škrábou ekzé‑
my. Co má Nami? Nami nemá nic,
jen bábu s tlustýma rukama a život
před sebou.
ISBN 978-80-7491-771-4

BREITEIG, Bjarte
Pět let tátou

Brno: Doplněk, 2016, 1. vyd., 196 s.,
váz. 288 Kč
Martin Havn vede klidný a spořádaný
život na předměstí, má dvě malé
děti a úspěšnou ženu. Zatímco ona
se věnuje budování kariéry v mar‑
ketingové agentuře, stará se Martin
o domácnost a o kluky...
ISBN 978-80-7239-326-8

GEORGE, Nina
Přístav naděje

Z něm. přel. D. Hoangová, Brno:
Moba, 2016, 1. vyd., 312 s., váz.
289 Kč
Když Marianne pohltily kalné vody
Seiny, cítila se vlastně šťastná, po‑
prvé v životě opravdu šťastná. To,
že ji proti její vůli jakýsi neznámý
muž zachránil, její odhodlání ještě
umocnilo. Když ji nechce Paříž, po‑
jede k moři...
ISBN 978-80-243-7192-4

HELLER, Joseph
Zavíráme!

Z angl. přel. M. Jindra, Praha: Plus,
2016, 5., zde 1. vyd., 536 s., váz.
399 Kč
V románu z roku 1995 se J. Heller
po 33 letech vrátil k postavám
z Hlavy XXII. Jejich životy se chýlí ke
konci stejně jako celé 20. století a za
generací, která bojovala ve druhé
světové válce, pomalu padá černá
opona.
ISBN 978-80-259-0565-4

JAKOUBKOVÁ, Alena
Kdo jinému jámu kopá... sám do
manželství padá
Brno: Moba, 2016, 1. vyd., 256 s.,
váz. 249 Kč
Svobodná pětatřicetiletá Cora po
krachu firmy, v níž pracovala, ne‑
může najít novou práci. Rozhodne
se tedy podnikat, a přestože nemá
žádný kapitál, povede se jí rozjet
úspěšnou internetovou seznamovací
agenturu...
ISBN 978-80-243-7191-7

LEGARDINIER, Gilles
Srdeční záležitost

Z franc. přel. S. Míča, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 392 s., váz.
339 Kč

z n o v i n e k k 7. 11. 2 0 16 1 8 7 t i t u l ů
Středoškolská léta nás formují pro
celý život: v dobrém, ve zlém, ve
všem. Pokud bychom chtěli najít
ukázkový příklad šťastné holky, našli
bychom ho v Camille. Camille ale
brzy přijde na to, že skutečné problé‑
my vypadají docela jinak...
ISBN 978-80-7498-167-8

RYAN, Robert
Mrtví nikam neutečou

Praha: Plus, 2016, 1. vyd., 400 s.,
váz. 399 Kč
Stejně jako tisíce dalších se dr.
Watson po návratu z první linie
nedokáže vyrovnat s peklem, jímž
si prošel. Kdesi ve střeženém koutu
Anglie však na něj čeká další pacient.
Muž, který přežil nehodu opředenou
tajemstvím...
ISBN 978-80-259-0574-6

SIMMONS, Dan
Terror

Z angl. přel. P. Medek, Praha: BB/art,
2016, 2. vyd., 648 s., váz. 499 Kč
Arktická výprava se mění v zoufalý
boj o přežití… tajemný a nelítostný
netvor nemá slitování. Kniha Terror
je ve všech smyslech toho slova „mra‑
zivý“ horor, vycházející z historických
událostí.
ISBN 978-80-7507-651-9

SWERLINGOVÁ, Beverly
Řeka času

Z angl. přel. J. Fialová, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 352 s., váz. 299 Kč
Mysteriózní román, v němž se
dramaticky proplétají dvě dějové
linie oddělené od sebe několika
staletími: osudy hříšného mnicha
a tajného žida z bouřlivých časů
tudorovské Anglie s příběhem ame‑
rické historičky Annie v dnešním
Londýně.
ISBN 978-80-7507-631-1

TYLEROVÁ, Anne
Děvče na ocet

Z angl. přel. Z. Mayerová, Praha:
Práh, 2016, 1. vyd., 186 s., váz.
319 Kč
Na motivy hry Zkrocení zlé ženy W.
Shakespeara. Odkvétající Kate Battis‑
tová umí být netaktní i vzpurná, pod
tvrdou slupkou však skrývá dobré já‑
dro, jež se nezapře při práci ve školce
nebo v zahradě...
ISBN 978-80-7252-637-6

URBAN, Josef
Tenkrát v ráji

Praha: Fragment, 2016, 2. vyd.,
312 s., brož. 249 Kč
Román o osudech legendárního ho‑
rolezce Josky Smítka nás zavede do
divokých skal Českého ráje v období
30. let a okupace. Příběh vypráví ne‑
jen o strmých cestách v pískovcových
stěnách, ale především o křivolaké
cestě ke svobodě.
ISBN 978-80-253-2965-8

VONDRUŠKA, Vlastimil
Strana štěstí

Brno: Moba, 2016, 3. vyd., 232 s.,
váz. 239 Kč
Opravdu si myslíte, že není čemu
se v dnešní politice zasmát? Satiric‑
ký román s laskavým a humorným
nadhledem vypráví o nové politické
straně, která přijde s převrat‑
ným nápadem – obsazovat místa
v parlamentu po vítězných volbách
losováním.
ISBN 978-80-243-7327-0
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ROM ÁNY
PRO ŽE NY
KELKOVÁ, Lindsey
Mezi náma holkama

Z angl. přel. B. Kukulišová, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 296 s., váz.
299 Kč
Tess mívala vždycky jasný plán. Pak
byla holkou, co sní s hlavou v ob‑
lacích. A teď dopadla s rachotem
zpátky na zem. Kdyby se dalo v životě
stisknout tlačítko pro vymazání histo‑
rie, Tess Brookesová by po 6 šílených
měsících neváhala...
ISBN 978-80-7507-642-7

MARTIN-LUGAND, Agnés
Šťastní lidé mají snadný život

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 304 s.,
váz. 269 Kč
Další osudy hrdinky knihy Šťastní lidé
čtou a pijou kávu. Po návratu z Irska
je Diane pevně rozhodnutá začít nový
život v Paříži, ale stále se nemůže
vzpamatovat ze ztráty své dcery...
ISBN 978-80-267-0724-0

PIMENTEL, Melissa
Láska podle návodu

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 364 s.,
váz. 299 Kč
Jak to dopadne, když se ve svém
milostném životě rozhodnete řídit
radami zastaralých příruček? Lauren
je mladá, krásná, chytrá, vtipná
a sympatická. Nehledá dlouhodobý
vztah a nechce se vázat. Proč jí to ale
žádný muž nevěří?
ISBN 978-80-267-0693-9

TŮMOVÁ, Anna
Miluju tě jak svý boty

Praha: Motto, 2016, 1. vyd., 184 s.,
váz. 229 Kč
Juliana se dvakrát zamilovala do
stejného muže a ten jí dvakrát zlomil
srdce. Ovšem když máte kolem sebe
dobré kamarádky, s nimiž to táhnete
v dobrém i zlém už od dětství, dá se
i nadvakrát zlomené srdce přežít.
ISBN 978-80-267-0717-2

ROZH OVO RY
KIRSCHENBAUM, Howard;
LAND HENDERSON, Valerie
Rozhovory s Carlem R. Rogersem. M. Buber, P. Tillich, B. F.
Skinner, M. Polanyi, G. Bateson

Z angl. přel. O. Fafejta, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 280 s., váz. 385 Kč
Známý psychoterapeut C. R.
Rogers absolvoval během svého
života řadu rozhovorů s významný‑
mi osobnostmi nejen psychologie,
ale i dalších oborů. Tyto rozhovory
jsou vždy setkáním dvou hlubokých
myslitelů.
ISBN 978-80-262-1109-9

SCI-FI; FANTASY
THURNER, Micheal Marcus
Průsek univerzem
Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba,
2016, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
U tajného spolku Mírostrůjců – Po‑
zemšťan poznává tuto organizaci.
ISBN 978-80-243-7418-5

TH R I LLE RY
BARTON, Fiona
Vdova

Z angl. přel. M. Havlen, Ostrava:
Domino, 2016, 1. vyd., 374 s., váz.
349 Kč
Jeho tvář byla všeobecně známá z ti‑
tulních stránek novin: opovrhované
monstrum, které podle všeobecné‑
ho mínění spáchalo hrůzný zločin.
Nebyl však za něj nikdy odsouzen.
A Jean Taylorová byla ženou toho
monstra...
ISBN 978-80-7498-165-4

CALDWELL, Ian
Páté evangelium

Z angl. přel. L. Kaprová, Praha: Por‑
tál, 2016, 1. vyd., 496 s., váz. 429 Kč
Na sklonku pontifikátu Jana Pavla II.
se ve Vatikánu chystá výstava, která
má vrhnout zcela nové světlo na
původ a pravost Turínského plátna.
Pár dní před zahájením je však zá‑
hadně zavražděn autor výstavy Ugo
Nogara...
ISBN 978-80-262-1117-4

PRESTON, Douglas;
CHILD, Lincoln
Ledová bariéra

Z angl. přel. Z. Fabián, Praha: BB/
art, 2016, 2. vyd., 368 s., váz. 299 Kč
Na opuštěném ostrově na jižním
pobřeží Chile byl objeven obrovský
meteorit, největší, jaký kdy byl
nalezen. Odpočíval v zemi miliony
let. Podnikatel a miliardář Palmer
Lloyd se rozhodne, že se stane
ústředním exponátem v jeho no‑
vém muzeu...
ISBN 978-80-7507-641-0

ROLLINS, James;
BLACKWOOD, Grant
Štvanice

Z angl. přel. Z. Dušek, Praha: BB/art,
2016, 1. vyd., 368 s., váz. 349 Kč
Bývalý armádní ranger Tucker
Wayne a jeho pes Kain se ocitnou
ve víru celosvětového spiknutí, jež
ohrožuje samotné základy americké
demokracie.
ISBN 978-80-7507-646-5

VALLGREN, Carl-Johan
Svině

Ze švéd. přel. H. Matochová, Brno:
Moba, 2016, 1. vyd., 368 s., váz.
339 Kč
Zločinec Jorma Hedlund se nechá
zlákat na svou poslední akci – tip na
transport cenin je příležitostí, kterou
si nemůže nechat ujít. Jenže loupež
se strašlivě zvrtne a z Jormy se stává
štvanec...
ISBN 978-80-243-7198-6

V ZPOM Í N K Y
KRÁLÍK, Jan
Za ohradou snů. Motorové
opojení Kamila Lhotáka

Praha: Paseka, 2016, 1. vyd., 160 s.,
váz. 390 Kč
Knihu Lhotákových vzpomínek při‑
pravil J. Králík a doplnil ji rozsáhlým
obrazovým materiálem – raritním
časopisem, který Lhoták psal
a kreslil na gymnáziu, neznámými
kresbami, fotografiemi, dobovými
reklamami.
ISBN 978-80-7432-630-1

STUPPNIG, Martin
Home en senhomeco. Militimpresoj

Edit. P. Chrdle. Z něm. do esper. přel.
J. Horváth, Dobřichovice: Kava-Pech,
2016, 1. vyd., 280 s., brož. 191 Kč

bibliografie
Rakouský esperantista popisuje své
zážitky z války, kdy musel bojovat pro
vítězství Třetí říše. Doplněno o pří‑
lohy editora o bitvě u Montecassina
a o britských zajateckých táborech
v Egyptě s mapkami.
ISBN 978-80-87169-71-1

WESTE R NY
KIRBY, John
Horká krev

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Colorado Western, 2. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Ze života poznala spíš jeho temné
než světlé stránky. Sara Lezanová,
mladá a krásná Mexičanka, musela
přihlížet, jak její rodina ve víru re‑
voluce padla kulkami nepřátel a jak
muž, kterého milovala, přišel kvůli
zradě o život.
ISBN 978-80-243-7427-7

MURPHY, Bill
Krvavý kraj

Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba,
2016, Western-Bestseller, 1. vyd.,
50 s., brož. 39 Kč
Jack Washburn se jako šerif Tuba City
dokázal prosadit. Celé roky bojoval
za spravedlnost. Ale teď už byl starý
a unavený. Měl nemocné koleno,
a tak skoro nemohl chodit. Přesto dál
plnil svou povinnost...
ISBN 978-80-243-7420-8

SCOTT, William
Mescalero

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
Tvář toho muže byla jako z kamene.
Nevnímal čpící dým, který se zvedal
z vypáleného domu. Nemohl odvrátit
zrak od krve své ženy a syna. A od je‑
jich mrtvých těl. Pak jeho ochromení
přešlo. Zvedl pravou ruku, jako ke
svaté přísaze.
ISBN 978-80-243-7422-2

SCOTT, William
Výstřely ze zálohy

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož.
39 Kč
Dva muži mě hnali z kanceláře. Ne‑
dali mi možnost na obranu a sebrali
mi zbraň i mou hvězdu. Nevěřil
jsem vlastním očím. Uprostřed
prostranství se nacházely čtyři
dřevěné sloupy, každý dvakrát vyšší
než člověk...
ISBN 978-80-243-7434-5

UNGER, G. F.
Už supové krouží

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Byly asi dvě hodiny po půlnoci, když
Clint Slade, plný whisky jako sud, krá‑
čel po vrzajících schodech hotelu El
Toro, dupal a zpíval. Na odpočívadle
spatřil muže v červeném armádním
spodním prádle. Byl silný a mohl puk‑
nout vzteky...
ISBN 978-80-243-7423-9

UNGER, G. F.
Vlk a vlčice

Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba,
2016, GFU, 3. vyd., 64 s., brož. 39 Kč
Well, přívoz přes Rio Grande mne
zatím zachránil, ale zdaleka jsem
ještě neměl vystaráno. Protože mí
nepřátelé mě – gringa pistolera se
sedlovými brašnami plnými peněz –

z n o v i n e k k 7. 11. 2 0 16 1 8 7 t i t u l ů
nenechají na pokoji ani na druhém
břehu – v Texasu.
ISBN 978-80-243-7426-0

literatura pro
děti a mládež
D E TE K TIVN Í
PŘ Í B Ě HY
PANKHURSTOVÁ, Kate
Majda Čmuchalová: Velký
vlasový poprask

Z angl. přel. J. Hejná, Praha: Mladá
fronta, 2016, 1. vyd., 176 s., váz.
229 Kč
Poradí si Holky čmuchalky i v pří‑
padě děsivé fialové mlhy, která se
ve městě zničehonic objevila a teď
ve stínech číhá na ubohé obyvatele
Kalužína, kterým na hlavách vytváří
ty nejpodivnější a nejpraštěnější
účesy?
ISBN 978-80-204-3519-4

DOBRODRUŽSTVÍ
PRŮŠOVÁ, Pavla
Tonda dobrodruh aneb Uč se
o přírodě

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 40 s.,
váz. 199 Kč
Uč se o přírodě – počítač pusť k vodě.
Pusť ho klidně po vodě. Neboj, budeš
v pohodě! Stavěj v lese z větví hrady,
hraj si uvnitř s kamarády, chytej brou‑
ky, práskej bičem, vprostřed louky
hraj si s míčem...
ISBN 978-80-00-04460-6

E NC YK LO PE D I E
BEECROFT, Simon; HIDALGO, Pablo
Star Wars: Velká encyklopedie
postav

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 224 s.,
váz. 469 Kč
Vydejte se na cestu galaxií Star Wars
a zjistěte zajímavé informace o jejích
statečných hrdinech a smrtelně ne‑
bezpečných záporných postavách.
Více než 220 postav.
ISBN 978-80-264-1033-1

KOM I K SY
MARTÍNEZ, Josep Lluíz;
MATAS, Toni
Vánoční komiks

Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2016, 1. vyd., 15 s.,
brož. 75 Kč
Vánoční příběh s hádankami a úkoly.
ISBN 978-80-7195-934-2

PO HÁD K Y
BALÍK, Jindřich
Na co se veverky těšily a další
pohádky o zvířátkách

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 72 s.,
váz. 229 Kč
Na co se těšily veverky? Proč by
neměl medvěd prodávat svůj vlastní
kožich? Co brání kočkám nosit na
hlavě klobouk? Proč váha nemohla
zvážit motýlka?
ISBN 978-80-253-2921-4

ČTVRTEK, Václav
Vánoce u Rumcajsů

Praha: Fragment, 2016, 2. vyd., 48 s.,
váz. 169 Kč

Přečtěte si vyprávění o tom, jak Rum‑
cajs vystrojil panskou štědrou večeři,
jak na jičínském zámku vařili černého
kubu nebo jak šli Rumcajs s Cipískem
pro kapra.
ISBN 978-80-253-2922-1

KROLUPPEROVÁ, Daniela
Jde sem lesem. Bylinková
pohádka

Ilustr. E. Chupíková, Praha: Portál,
2016, 1. vyd., 88 s., váz. 239 Kč
Cesta lesem se stala pro malého
chlapce Toníka napínavým dobro‑
družstvím a přinesla mu také sezná‑
mení s některými léčivými rostlinami.
ISBN 978-80-262-1102-0

SAUDKOVÁ, Sára
Půlnoční pohádky

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 112 s.,
váz. 249 Kč
Pohádkové příběhy plné fantazie
od s. Saudkové vám připomenou,
že ty nejhezčí chvíle zažijete jen
s rodinou.
ISBN 978-80-00-04455-2

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
GRÜN, Anselm; FERRI,
Giuliano
Svatý František

Ilustr. G. Ferri, Kostelní Vydří: Karme‑
litánské nakladatelství, 2016, 1. vyd.,
28 s., váz. 199 Kč
Kdo vlastně byl jeden z nejznámějších
svatých – František z Assisi? A. Grün
vypráví napínavý příběh jeho života.
ISBN 978-80-7195-915-1

VOPATOVÁ, Jana
Malostranské Století

Praha: Meander, 2016, 1. vyd., 72 s.,
váz. 298 Kč
Experimentální prvotina mladé
autorky, která část života strávila
v kouzelném koutě Malé Strany.
Kombinuje několik žánrů a literárních
prvků. Téměř každá kapitola obsahu‑
je krátké vyprávění, báseň a nakonec
faktografickou vsuvku.
ISBN 978-80-87596-93-7

PRO D ĚTI
ADAMSOVÁ, Georgie; BOLAMOVÁ, Emily
Tři malé princezny

Z angl. přel. M. Krýslová, Praha: BB/
art, 2016, 2. vyd., 96 s., váz. 249 Kč
Péťa, Pája a Pipi jsou tři malé prin‑
cezny, které bydlí v Pepřenkovém
paláci a chodí do královské školy, kde
se učí způsobně uždibovat dortíky,
proměňovat žabáky v prince a vůbec
si užívají spoustu legrace.
ISBN 978-80-7507-635-9

ČAPKOVÁ, Blanka
Jak jsem si udělal sochu

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 56 s.,
váz. 199 Kč
Jednoho dne Kubova paní učitelka při‑
jde s báječným nápadem – celá 4. třída
pojede na výlet do kamenické školy.
A tam si každý vytesá svou první sochu!
ISBN 978-80-00-04427-9

GÖBELOVÁ, Doro
Co se stalo na výletě

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 16 s.,
váz. 199 Kč
Otevřete knihu plnou velkých obráz‑
ků a vyprávějte svůj vlastní příběh!
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Rozvíjejte kreativitu, představivost
i slovní zásobu.
ISBN 978-80-253-2909-2

svoje háčkované a pletené myšky,
takže jsou stále vyprodané.
ISBN 978-80-87596-02-9

GREENOVÁ, D. L.
Kája, super frája – To je věda!

SCHNEIDEROVÁ, Stephanie
Sloni v domě

NEJEDLÝ, Jan
Malý humorista. Příručka pro
začínající vtipálky

SKYE, Obert
Příšerka z kumbálu

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 128 s.,
váz. 169 Kč
Za normálních okolností bych si
starosti o vítězství ve vědecké soutěži
fakt nedělal. Jenže potřebuju vyhrát
vypsanou prémii, abych mohl zaplatit
Patricii Čeňkové škodu, kterou jsem jí
prý způsobil...
ISBN 978-80-264-1212-0

Ilustr. J. Placký, Praha: Meander,
2016, 1. vyd., 184 s., váz. 298 Kč
Antologie novodobé dětské
lidové slovesnosti zahrnuje
nejrůznější folklorní žánry od
hádanek a rébusů přes verše,
písně a pohádky až po škádlivky,
jazykové hříčky, nebo dokonce
i humoristické hry.
ISBN 978-80-87596-90-6

NOVOTNÝ, František;
FRANTA, Karel
Malovaná muzika. Hudební obrázky Karla Franty s hudebními
verši Františka Novotného

Ilustr. K. Franta, Praha: Radioservis,
2016, 1. vyd., 104 s., váz. 269 Kč
Básník F. Novotný a malíř K. Franta
volně navazují na úspěšnou knihu
Čertoviny. Tentokrát zvou melodický‑
mi verši a kouzelnými obrázky čtená‑
ře do světa hudby.
ISBN 978-80-87530-81-8

PENNA, Anna FSP
Moje první svaté přijímání

Praha: Paulínky, 2016, 1. vyd., 16 s.,
brož. 25 Kč
Knížečka je určena dětem, které
přistupují poprvé k svatému přijí‑
mání. Může být použita jako drobná
pomůcka k prožití jedinečné události
jejich života a v dalších dnech jim
tento okamžik připomenout a pro‑
hloubit ho.
ISBN 978-80-7450-240-8

PEROUTKOVÁ, Ivana
Ukradená cukřenka

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 92 s.,
váz. 249 Kč
Osmiletý Frantík stojí před
nelehkým úkolem. Chce všem
dokázat, že není žádný „špunt“,
ale statečný hrdina, který odhalí
zloděje rodinného klenotu –
starožitné cukřenky.
ISBN 978-80-00-04428-6

ROŽNOVSKÁ, Lenka
Vlkovi tě nedám!

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 229 Kč
Malá Sára bude mít brzy sestřičku!
Ale vůbec se na to netěší, má pocit,
že jí sestřička ukradla maminku, která
kvůli ní už dlouho leží v nemocnici...
ISBN 978-80-00-04457-6

SCHAAPMAN, Karina
Dům myšek – Sam a Julie
v divadle

Praha: Meander, 2016, 1. vyd., 66 s.,
váz. 398 Kč
Projekt Domu myšek jde světem
a všude sklízí nebývalý úspěch.
A všechny děti chtějí mít doma také

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 32 s.,
váz. 189 Kč
V malebném městečku stojí velký
bytový dům, ve kterém bydlí jen lidé
a žádná zvířata. Když se do domu při‑
stěhuje sloní rodina, nikdo se s nový‑
mi sousedy nechce přátelit, protože
jsou tak odlišní...
ISBN 978-80-00-04456-9

Z angl. přel. M. Buchlová, Brno:
Moba, 2016, 1. vyd., 224 s., váz.
249 Kč
Dvanáctiletý Rob se navzdory
snaze rodičů odmítá stát vášnivým
čtenářem a knihy, které od nich
dostane, pravidelně končí v kum‑
bálu. Právě tam totiž Rob odklízí
veškerý nepořádek. Jednoho dne
se z kumbálu vynoří vtipná malá
postavička...
ISBN 978-80-243-7196-2

SMALL, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Pejsek Puntík

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
112 s., váz. 149 Kč
Vítejte v čarovném lese, o který se
starají roztomilá zvířátka a vzduchem
voní kouzla. Dnes je Puntíkův velký
den. Má totiž narozeniny a nemůže
se dočkat, až je spolu se svými kama‑
rády oslaví.
ISBN 978-80-253-2906-1

SVĚRÁK, Zdeněk
Buřtík a Špejlička – Cesta do
Žatce

Praha: Albatros, 2016, 1. vyd., 44 s.,
váz. 169 Kč
Příběh z Žatce navazuje na jednu
z epizod knihy Pan Buřtík a pan Špej‑
lička a nudit se rozhodně nebudete
ani tentokrát.
ISBN 978-80-00-04454-5

Zoubková víla

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd., 24 s.,
váz. 249 Kč
Když zoubková víla Zuběnka zjistila,
že děti jedí příliš mnoho sladkostí
a mají proto plno kazů, vymyslela
plán. Kouzlem jim přičaruje druhé
zoubky a potom děti naučí, jak si
nové zuby správně čistit, aby zůstaly
zdravé a silné.
ISBN 978-80-253-2831-6

PRO D ÍVK Y
BENTON, Jim
Můj milý deníčku (2. rok) –
Všichni jsme padlí na hlavu!

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
136 s., brož. 129 Kč
Otevřela jsem krabici s věcmi po
babičce. A co nenajdu? Její deník!
Nedalo mi to a mrkla jsem do něj.
Teprve teď mi začíná docházet, jak se
svět změnil...
ISBN 978-80-253-2920-7

ELDREDGEOVÁ, Stasi
Půvabná

Praha: Návrat domů, 2016, 1. vyd.,
144 s., váz. 185 Kč
Kniha je věnována dospívajícím dív‑
kám, které si kladou mnohdy trýznivé

bibliografie
otázky: Kdo doopravdy jsem? Jak
zjistím, co dělat se svým životem?
Záleží na mně někomu? Proč nejsem
tak hezká jako ona?
ISBN 978-80-7255-340-2

LEAVITTOVÁ, Lindsey
Královské překvapení

Z angl. přel. M. Krýslová, Praha: BB/
art, 2016, 1. vyd., 224 s., váz. 249 Kč
Desi Bascombová postoupila u agen‑
tury Façade na vyšší úroveň a její prá‑
ce dvojnice se rázem stala ještě báječ‑
nější. Kouzelný make-up, celebrity na
kolečkových bruslích a šance znovu
se setkat s princem Karlem...
ISBN 978-80-7507-632-8

SHEPARDOVÁ, Sara
Perfekcionistky

Z angl. přel. A. Školníková, Praha:
BB/art, 2016, 1. vyd., 256 s., váz.
249 Kč
Pětici dívek na střední škole Beacon
Heights High nespojuje zpočátku
téměř nic. Dívky se však náhle stávají
hlavními podezřelými kvůli vraždě
svého spolužáka. Bezohledný Nolan
totiž každé z nich ublížil...
ISBN 978-80-7507-645-8

jími kamarády. Ke knížce s veselými
obrázky a básničkami patří i koupací
hračka.
ISBN 978-80-7529-192-9

PŘ Í B Ě HY
PETROSJANOVÁ, Mariam
Dům, ve kterém… Smečka ze
čtvrtého pokoje

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
328 s., váz. 289 Kč
Na kraji města uprostřed paneláků
stojí Šedý dům. Skrývá v sobě tajem‑
ství a za jediný den se v něm odehrají
příběhy, které ve světě venku nezaži‑
jete za celý život.
ISBN 978-80-253-2905-4

POLAN, Alex
Vítejte na táboře Pikachu.
Neoficiální příběhy pro lovce
pokémonů

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
112 s., brož. 169 Kč
Vítejte na táboře Pikachu, kde
děti prožívají nezapomenutelná
dobrodružství svých idolů ze světa
Pokémonů!
ISBN 978-80-251-4824-2

PRO K LUK Y

SCI-FI; FANTASY

Frankův kouzelný fotbal 10 –
Frankie v Austrálii

COPONS, Jaume
Zachraňme Nautilus!

Brno: CPress, 2016, 1. vyd., 112 s.,
brož. 199 Kč
Frankie a jeho kamarádi milují fotbal.
Na něj si vždy najdou čas. A nyní,
když mají kouzelný fotbalový míč, bu‑
dou hrát proti týmům, které si nikdy
neuměli ani představit!
ISBN 978-80-264-1210-6

PRO M L ÁD E Ž
LEVITHAN, David
Ještě jeden den

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 360 s.,
váz. 299 Kč
Pro Rhiannon jsou všechny dny
stejné. Časem se smířila i s tím, že její
přítel Justin není kluk z romantických
filmů. A naučila se několik základních
pravidel: nedělat si příliš velké nadě‑
je, neupínat se na Justina a nesnažit
se ho změnit.
ISBN 978-80-7544-181-2

Listopie aneb seznamové
šílenství

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd., 80 s.,
váz. 139 Kč
Listopie neboli seznamologie je
v posledních letech velmi oblíbená.
Nakoukni do jejích tajů i ty a posklá‑
dej si ty nejlepší a top seznamy a listy
přímo na míru!
ISBN 978-80-7544-194-2

PRO N E JM E NŠÍ
Hurá do vody! Tučňáček

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 8 s.,
149 Kč
Čvachtání ve vaně si každý malý
nezbeda skvěle užije s velrybou a je‑
jími kamarády. Ke knížce s veselými
obrázky a básničkami patří i koupací
hračka.
ISBN 978-80-7529-193-6

Hurá do vody! Velryba

Praha: Slovart, 2016, 1. vyd., 8 s.,
149 Kč
Čvachtání ve vaně si každý malý
nezbeda skvěle užije s velrybou a je‑

Ilustr. L. Fortunyová. Ze špan. přel.
O. Čtvrtníčková, Brno: Host, 2016,
Agus a příšerky, 1. vyd., 152 s., váz.
249 Kč
Druhý díl ztřeštěné série plné obráz‑
ků a komiksových bublin. Pamatuješ
se na mě? Já jsem Agus Pianola
a nedávno se mi v životě objevili noví
kamarádi. A ne jen tak ledajací — jsou
to příšerky!
ISBN 978-80-7491-788-2

COWELLOVÁ, Cressida
Jak zlomit dračí srdce
(Škyťák 8). Škyťák Šelmovská
Štika III. 8

Z angl. přel. s. V. Špaček, Praha:
Slovart, 2016, 1. vyd., 320 s., váz.
249 Kč
V osmém pokračování populární
série se Škyťák musí utkat
s Berserkry, splnit Nesplnitelný
úkol a zachránit Rybinohu, kterého
si strašidelný Netvor málem dá
k svačince!
ISBN 978-80-7529-224-7

DURSTOVÁ, Sarah Beth
Holčička, která nemohla snít

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
368 s., váz. 299 Kč
Skrytý obchůdek, ve kterém její rodi‑
če prodávají sny stáčené do lahviček,
je pro Sophii to nejúžasnější místo na
světě. Sny ji přitahují hlavně proto,
že sama nikdy žádný neměla. A to už
vyzkoušela všechny zaručené recepty,
jak je přivolat!
ISBN 978-80-253-2907-8

KENTOVÁ, Gabrielle
Alfie Bloom – Tajemství zakletého hradu

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
304 s., brož. 249 Kč
Alfie Bloom vede obyčejný, poně‑
kud osamělý život. To se ale změní
v okamžiku, kdy mu tajuplný právník
Kaspian Bone oznámí, že zdědil hrad.
A ne jen tak ledajaký! Je to místo plné
kouzel...
ISBN 978-80-253-2933-7

z n o v i n e k k 7. 11. 2 0 16 1 8 7 t i t u l ů
LEGO® Star Wars™: Oficiální
ročenka 2017

Brno: Computer Press, 2016, 1. vyd.,
64 s., váz. 269 Kč
To nejlepší ze světa LEGO® Star
Wars™: spousta úkolů, hlavolamů,
kvízů a komiksů.
ISBN 978-80-251-4847-1

MAASOVÁ, Sarah
Skleněný trůn (box 1–3)

Praha: CooBoo, 2016, 1. vyd.,
1328 s., brož. 790 Kč
Srdce z ledu. Vůle z oceli. Nelítostný
boj začíná. V temných a špinavých
solných dolech Endovieru si doživotní
trest odpykává osmnáctiletá dívka...
ISBN 978-80-7544-179-9

PEVEL, Pierre
Magická Paříž – Prokletí Černé
královny

A. Dvořáka, 2. vydání však opouští
partiturové uspořádání a vrací se
k původnímu praktickému rozvržení
primo/secondo.
ISMN 979-0-2601-0810-3

MARTINŮ, Bohuslav
Lehké klavírní skladby a tance

Edit. L. H. Berná, Praha: Bärenreiter
Praha, 2016, BA 9586, 1. vyd., 32 s.,
brož. 185 Kč
Instruktivní skladby pro klavír B.
Martinů: album Snadné klavírní
skladby a tance, cyklus Čtvrtky a os‑
minky, jazzový One-Step, taneční
s kladby Foxtrot narozený Na růžku,
Black Bottom a Foxtrot a třídílný
cyklus Vánoce.
ISMN 979-0-2601-0746-5

ZPĚ VN Í K Y

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
336 s., brož. 299 Kč
Mága a detektiva Louise Griffonta
přivede vyšetřování nelegálního
obchodu s kouzelnými předměty
k případu sériových vražd a únosů,
ve kterých figuruje Černá královna –
zrádkyně a odvržená sestra královny
víl Méliany.
ISBN 978-80-253-2923-8

Národní zpěvník. Zpěv a klavír

REGNIER, Sandra
Panův tajemný odkaz – Mezi elfy
proti své vůli

v ysokoškolská
skripta; učebnice

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
304 s., váz. 299 Kč
Felicity je ta nejobyčejnější holka
z celého Londýna. Když se kolem ní
začne motat školní krasavec Leander,
je jí to nějak jedno. Když jí řekne, že
právě ona je podle věštby předurče‑
ná, aby zachránila říši elfů, pomyslí si,
že se asi zbláznil…
ISBN 978-80-253-2910-8

RIORDAN, Rick
Magnus Chase a bohové Ásgardu – Prastarý meč

Praha: Fragment, 2016, 1. vyd.,
488 s., váz. 349 Kč
Magnus Chase žije na ulici a spí pod
mostem. Za 16 let svého života už
zažil víc hrůz a nebezpečí než lec‑
který dospělý. Jenže to nejhorší… to
nejhorší ho teprve čeká! Schyluje se
totiž k válce.
ISBN 978-80-253-2908-5

ROWLINGOVÁ, J. K.;
THORNE, Jack; TIFFANY,
John
Harry Potter a prokleté dítě

Z angl. přel. P. Eliáš, Praha: Albatros,
2016, 1. vyd., 384 s., váz. 499 Kč
Harry Potter to nikdy neměl snadné
a teď, jako přepracovaný zaměst‑
nanec Ministerstva kouzel, manžel
a otec tří školáků, to má ještě těžší.
Potýká se s minulostí a jeho nejmladší
syn Albus se mezitím musí prát s tí‑
hou rodinného dědictví...
ISBN 978-80-00-04429-3

hudebniny
HUD E BN I NY
DVOŘÁK, Antonín
Slovanské tance op. 72. Klavír
na 4 ruce

Praha: Bärenreiter Praha, 2016, BA
9548, 2. vyd., 68 s., brož. 219 Kč
Nová edice Slovanských tanců
vychází ze Souborného vydání díla
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Uspoř. a pozn. J. Gelnar, Praha:
Bärenreiter Praha, 2016, H 4099,
12. vyd., 144 s., brož. 169 Kč
Oblíbený sborník obsahuje 175 lido‑
vých písní z Čech, Moravy, Slezska
a Slovenska, opatřených texty, kla‑
vírním doprovodem a akordovými
značkami.
ISMN 979-0-2601-0802-8

BAN KOVN IC T VÍ
KANTNEROVÁ, Liběna
Základy bankovnictví. Teorie
a praxe

Praha: C. H. Beck, 2016, 1. vyd.,
232 s., váz. 490 Kč
Učebnice přináší ucelený pohled
na problematiku bankovnictví, a to
v kontextu Evropy a ČR.
ISBN 978-80-7400-595-4

PR ÁVO
JANKŮ, Martin a kol.
Základy práva pro posluchače
neprávnických fakult
Praha: C. H. Beck, 2016, 6. vyd.,
576 s., váz. 950 Kč
Publikace poskytuje ucelený
pohled na české právo v kontextu
s evropským (unijním) právním
prostředím.
ISBN 978-80-7400-611-1

SBO R N Í K Y
ARKHANHELSKA, Alla
20.–21. století: žánrově-stylové
a lingvistické metamorfózy
v ukrajinském jazyce a literatuře
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 552 s., váz.
Publikace vydaná u příležitosti kon‑
ference.
ISBN 978-80-244-4968-5

FEREBAUEROVÁ, Růžena;
LESKOVCOVÁ, Martina
a kol.
EU od Jednotného evropského
aktu k Jednotnému digitálnímu
trhu

České Budějovice: Vysoká škola ev‑
ropských a regionálních studií, 2016,
STUDIA, 1. vyd., 64 s., váz. 150 Kč
Publikace vznikla při příležitos‑
ti konání konference Udržitelný
rozvoj VII – 30 let od Jednotného

evropského aktu aneb Evropa čtyř
svobod.
ISBN 978-80-7556-004-9

KOLÁŘ, Milan a kol.
20. pracovní setkání „Antibiotická politika“ Soláň 2016. Sborník
přednášek
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 74 s., váz.
Sborník přednášek. Neprodejné.
ISBN 978-80-244-4947-0

MAIER, Vítězslav a kol.
Book of Abstracts. Advances in
Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016
Olomouc: Univerzita Palackého,
2016, 1. vyd., 202 s., váz.
Neprodejný sborník. V angličtině.
ISBN 978-80-244-4961-6

15th Rodens et Spatium. International Conference on Rodent
Biology

Edit. E. Tkadlec, Olomouc: Univerzita
Palackého, 2016, 1. vyd., 196 s., váz.
Neprodejný sborník. V angličtině.
ISBN 978-80-244-4984-5

2016 Conference on Diagnostics in Electrical Engineering
(Diagnostika)

Edit. P. Trnka, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2016, 1. vyd., 161 s., váz.
Sborník z konference.
ISBN 978-80-261-0635-7

Průmyslové inženýrství 2016.
Mezinárodní studentská vědecká
konference
Edit. M. Bureš, Plzeň: Západočeská
univerzita, 2016, 1. vyd., 214 s., váz.
Sborník z konference.
ISBN 978-80-261-0629-6

mapy a atlasy
ATL ASY
MIZIELINSKI, Daniel;
MIZIELINSKA, Aleksandra
Mapy

Brno: Host, 2016, 1. vyd., 110 s.,
váz. 499 Kč
Vydejte se s námi na nezapomenutel‑
nou cestu kolem světa! Ilustrovaný
atlas plný fascinujících detailů je
oslavou rozmanitosti světa, od ob‑
rovských hor po malinké broučky –
a všeho mezi tím.
ISBN 978-80-7491-708-0

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Databáze poskytuje aktuální
informace o vycházející knižní
produkci. Do tištěné verze
jsou zařazovány tituly těch
nakladatelů, kteří se SČKN
uzavřeli smlouvu o plnění
nabídkové povinnosti vůči
knihovnám.
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PAULO COELHO: Vyzvědačka
Přeložila Marie Havlíková, ISBN 978-80-257-1932-9, 228 Kč

V Coelhově románu Vyzvědačka ožívá skutečný příběh Maty Hari,
slavné kurtizány obviněné ze špionáže, která byla před sto lety
popravena pro velezradu. Mata Hari byla tanečnice, šokující
a těšící publikum za první světové války, a stala se důvěrnicí
některých z nejbohatších a nejmocnějších mužů té doby. Odvážila
se překonat moralismus a provinční mentalitu počátků 20. století,
ale nakonec za to zaplatila vlastním životem. Když v pařížském
vězení čekala na popravu, jedním z jejích posledních přání bylo
pero a papír, aby mohla psát dopisy.

DE
N
Í

Ctěný pane doktore Clunete,
nevím, co se stane koncem tohoto týdne. Bývala jsem vždycky
optimistka, ale postupem času
jsem zahořkla, zesmutněla a začala se cítit osamělá. Pokud vše
dopadne, jak doufám, nikdy tenhle dopis nedostanete. Bude to
znamenat, že jsem dostala milost.
Celý život jsem si ostatně pěstovala vlivné přátele. Schovám si ho,
aby si ho jednoho dne mohla přečíst moje jediná dcera, a dozvěděla se tak, kdo byla její matka.
Pokud se ale mýlím, nemám moc
naděje, že tyto stránky, jejichž sepsání jsem věnovala poslední týden svého života na zemi, budou
uchovány. Vždycky jsem byla realistka a vím, že když advokát uzavře nějaký případ, pustí se do dalšího, aniž by se ohlížel zpátky.
Dovedu si představit, co se teď
stane: Vy jste velmi zaneprázdněný člověk a udělal jste si jméno
obhajobou ženy obviněné z válečného zločinu. I když proces prohrajete, bude o Vaše služby stát
mnoho lidí, získal jste si velkou
publicitu. Novináři se budou zají-

Knihy na

elství A RG O
kladat

mat o Vaši verzi případu, budete
chodit do nejdražších restaurací
ve městě a Vaši kolegové na Vás
budou pohlížet s úctou i se závistí. Víte, že nikdy nebyl nalezen
žádný konkrétní důkaz o mé vině
a že s dokumenty bylo manipulováno, ale veřejně nikdy nepřipustíte, že jste dopustil smrt nevinné.
Nevinné? Možná to není správné
slovo. Od té doby, co jsem vstoupila do tohoto města, jež tolik miluji, jsem nikdy nebyla nevinná.
Domnívala jsem se, že můžu manipulovat s těmi, kdo chtějí znát
státní tajemství, myslela jsem si, že
pro všechny ty Němce, Francouze,
Angličany a Španěly jsem neodolatelná – a nakonec jsem já sama
byla zmanipulována. Unikla jsem
před zločiny, jichž jsem se dopustila, přičemž největším z nich bylo,
že jsem byla emancipovaná a nezávislá žena ve světě, jemuž vládnou muži. Byla jsem odsouzena
za špionáž, přičemž to jediné, co
jsem kdy vyzvěděla, byly jen klepy
ze salonů vyšší společnosti.
Ano, já jsem z těch klepů udělala „tajemství“, protože jsem toužila

o
e mim
můžet

jiné na
jít na

po penězích a po moci. Ale všichni
ti, kdo mě dnes obviňují, věděli, že
nevykládám nic nového. Škoda, že
se tohle nikdo nikdy nedozví. Tyto
obálky se dostanou na místo, kam
patří – do archivu plného dalších
procesů a již pokrytého prachem,
z něhož se možná dostanou, teprve až se Váš nástupce nebo nástupce Vašeho nástupce rozhodne
ten archiv otevřít a staré případy
vyhodit. V té době bude už moje
jméno zapomenuto. Ale já tyhle
řádky nepíšu proto, aby si mě lidé
připomínali. Snažím se tak pochopit sebe samu. Proč? Chci zjistit, jak
může být žena, která po řadu let
dostávala všechno, co si umanula, odsouzena k smrti téměř za nic.
V tuto chvíli se ohlížím zpět za
svým životem a uvědomuji si, že
paměť je jako řeka, která teče pořád zpátky k prameni. Vzpomínky
jsou vrtošivé, plné obrazů toho,
co prožíváme a co nás ještě může dusit byť díky nějaké maličkosti,
třeba nějakému bezvýznamnému
šramotu. Když ve věznici pečou
chleba, jeho vůně stoupá až do
mé cely. (...)
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PAK HJONGSO
Nana za úsvitu
Přeložila Miriam Löwensteinová,
248 Kč
Nana za úsvitu je situována do
Bangkoku, kam na své cestě do Afriky
zamíří čerstvý absolvent univerzity,
Korejec Leo. Ocitne se v prostředí
tamních prostitutek a thajského
podsvětí, v barevném, nejasně
kódovaném mezinárodním a kulturně proměnlivém ovzduší,
absolutně cizím pro jeho dosavadní úzkou spořádanou
zkušenost. Scénou deﬁlují další zajímavé postavy, většinou
cizinci, pro něž je Bangkok nikoliv exilem, ale novým
domovem.

DE N

ATTICUS LISH
Příprava na příští život
Přeložil Petr Horák, 398 Kč
Může mít román z prostředí
současných Spojených států závažnost
klasické tragédie, aniž by se vzdal
strohého, nezaujatého realismu?
Je opravdový příběh velké lásky
slučitelný s vášní pro kulturistiku
a fastfoodové restaurace? Lze bez
falešného patosu popsat brutalitu moderních válek, úmornou
dřinu novodobých otroků a vůbec onu „odvrácenou stranu“
americké společnosti po 11. září? Atticus Lish svou strhující
knihou odpovídá na tyto otázky kladně.

DEBORAH
RODRIGUEZOVÁ
Návrat do kavárničky
v Kábulu
Přeložila Jitka Jeníková, 279 Kč
V malé kavárně ve válkou rozervaném
Kábulu svedl osud dohromady pět žen
z jediného důvodu: aby pomáhaly –
jedna druhé i všem ostatním. Volné pokračování Kavárničky
v Kábulu přivádí na scénu staré známé postavy i nové tváře.
Zakladatelka kavárny Sunny se po návratu do Spojených států
snaží marně zapadnout do běžného života a nepřestává snít
o návratu do milovaného Afghánistánu. Shea se naopak na
své afghánské kořeny po prožitém traumatu usilovně snaží
zapomenout. Jasmína, které teď kavárna patří, se snaží
pomáhat dívkám a ženám, kterým hrozí stejný osud, jemuž ona
jen o vlásek unikla.

FRED VARGAS
Uteč rychle
a vrať se pozdě
Přeložil Tomáš Kybal, 298 Kč
Komisař Adamsberg se za pomoci
svých poněkud neotřelých metod
(a též za pomoci poněkud zvláštního
kolegy Danglarda) pokouší přijít na
kloub záhadě, která jako by se do
dnešních dní vyloupla ze středověku.
Začíná to celkem nenápadně: nejprve vysloužilý bretonský
námořník Joss, jenž na jednom pařížském náměstíčku obnovil
pradávné vyvolávačské řemeslo, začne mezi zprávami, které má
oznámit světu, nacházet podivné, těžko srozumitelné a temné
vzkazy.

CATHARINA INGELMAN-SUNDBERGOVÁ
Loupež bez cavyků

PIU MARIE EATWELLOVÁ
Žáby se přece jedí

Přeložila Helena Matochová,
328 Kč

Přeložila Jitka Fialová, 328 Kč

Po velmi úspěšných knihách
Brambory na vloupačku a Půjčiti
stříbro, loupiti zlato se Catharina
Ingelman-Sundbergová vrací se
třetí knihou o Lize důchodců nesoucí název Loupež bez
cavyků. Ligu důchodců nikdo nezastaví. A její členové teď
momentálně potřebují peníze – hodně peněz. Zpříjemnit
a rozveselit život starým lidem něco stojí. A proč nenapodobit
svět velkých ﬁnancí a nerozdělovat bonusy – jenže tentokrát
lidem s nízkými příjmy a chudým, kteří potřebují trochu
povzbudit.

KEVIN BARRY
U nás v Bohane
Přeložila Alena Dvořáková, 298 Kč
Píše se říjen roku 2053 a Bohane,
tato kdysi velkolepá, civilizovaná
metropole na západoirském pobřeží,
zažívá zlé časy. V Bohane je člověk
člověku Vlčákem (a tomu ještě stojí po
boku jeho věrný druh Syčák). A tak si
bohanští – jako všichni bídníci, kteří
by se rádi polepšili, jenom ne hned –, prozatím průběžně
„ulehčují od starostí“ tím či oním opiem lidstva: ať už je jím
alkohol, dunivá hudba nebo drogy a mnohé další, ještě
vydatnější perverze.

Pravda o Francouzích

Piu Marie Eatwellová s nadšením
uvádí na pravou míru čtyřicet pět mýtů
o Francouzích, od „Francouzi se nikdy
neopijí“ a „jedí koně, žáby a česnek“,
přes „jsou posedlí sexem“ až po jejich
pověst národa notorických kuřáků, rovnostářů či revolucionářů.
Výsledkem je vtipný, informacemi a barvitými citáty překypující
portrét současné Francie a proměn, které tam v průběhu věků
a zejména v posledním půlstoletí nastaly.

MARIE JALOWICZOVÁ
SIMONOVÁ
Přežila jsem Hitlera

Mladá žena v Berlíně 1940–1945
Přeložila Michaela Škultéty, Alena
Pokorná, 348 Kč
Berlín 1940. Mladičké Židovce Marii
Jalowiczové hrozí deportace. Jenže
ona chce žít. Za každou cenu. A tak zmizí. Celou válku se
skrývá a někdy za to platí opravdu vysokou cenu. Po 50 letech
od skončení války namluví Marie poprvé celý svůj životní
příběh na 77 magnetofonových pásků. Stanou se základem
jedinečného časového dokumentu. Otevřeně, bez vnitřní
cenzury v něm hrdinka líčí, jaké to je protloukat se den po dni
Berlínem ovládaném Hitlerem.
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EMIL HAKL
Umina verze
289 Kč
Román Emila Hakla předjímá to,
k čemu technověda směřuje již delší
dobu – výrobu umělého člověka.
Frankensteinovská touha lidstva je
zde naplněna v ryze amatérských
podmínkách. To však oběma hrdinům
nebrání prožít intenzivní vztah založený
na vzájemné příchylnosti, která
časem přeroste v závislost, spikleneckém přátelství a sexu.
Je to román o lásce s téměř detektivní zápletkou, napsaný
autorovým typicky úsporným a svižným stylem. Život je
zázrak, ať vzniká jakkoli.

MICHAL VRBA
Prak
Psychologická novela Prak z období
německé okupace vypráví příběh
novináře, který se zaprodal nacistické
moci a svá selhání se rozhodl
kompenzovat tím, že spáchá brutální,
radikální čin, který jej může přivést až
na popraviště. A není zdaleka jisté, zda
mu tento záblesk vzdoru pomůže po
válce očistit vlastní jméno. V druhé linii pak sledujeme osudy
patnáctileté Aleny, která na počátku šedesátých let objeví
v lesní chatě u Hamerské nádrže na Vysočině novinářovy
zápisky.

ONDŘEJ ŠTINDL
K hranici

JAROMÍR TYPLT
Za dlouho

348 Kč

148 Kč

Druhý román Ondřeje Štindla K hranici
sestává ze tří částí. Každá má jiného
protagonistu, každá je zasazena
v jiném historickém údobí, a přece
je leccos spojuje: vlasovský voják
Stěpan na konci druhé světové války,
řidič náklaďáku Michal za tuhé normalizace a sanitář Ivan na
sklonku komunistického režimu (a v samém závěru téměř
o třicet let později, už coby uznávaný výtvarník) jsou outsideři,
kteří se nedokážou konformovat s většinovou společností
a ani po tom nijak zvlášť netouží.

EVA TURNOVÁ
BE100F
248 Kč
Kompendium hutných textů Evy
Turnové přináší čtenářům to nejlepší
z Turnových hájů, drobných publikací,
které autorka pravidelně vydává.
V knize naleznete minipovídky,
hořkohumorné glosy k současnosti,
texty nabité nejen ironií, ale hlavně
sebeironií. Svět Evy Turnové je svět
náš, je to ovšem svět nahlížený jejíma očima, očima ženy žijící
dnes v Česku, je to tedy také její vlastní universum.

JURAJ ČERVENÁK
Ďábel v zrcadle
Přeložil Robert Pilch, 328 Kč
Ve čtvrtém románu cyklu historických
detektivek Juraje Červenáka navštíví
hrdinové Vídeň přelomu 16. a 17. století. Napínavý politický thriller ohromí
dokonale vykreslenými dobovými
reáliemi i spletitým příběhem plným
akce, ale především sugestivním hledáním kořenů zločinu, při
němž není příliš jasné, na které straně se nachází dobro a na
které zlo. Nad někdejším císařským sídlem se stahují mračna.
Špioni biskupa Khlesla zavětřili stopu protestantského
spiknutí, kterého cílem je likvidace nejvyšších katolických
hodnostářů.

To, že vydává sbírku básní, by se dalo
u Jaromíra Typlta brát téměř jako
stylový experiment – po svých prvních
sbírkách, zveřejněných v první polovině
90. let, se totiž ve všech dalších knihách
pohyboval na otevřeném pomezí mezi
poezií, prózou a esejem (Že ne zas až, 2003, nebo Stisk, 2007).
Představa, že báseň nemá zůstat uzavřena v jediné podobě,
ovšem provází i novou knihu, protože většinu zařazených textů
autor během let uváděl a proměňoval v různých jevištních,
zvukových nebo i ﬁlmových zpracováních.

MARTIN RAJNIŠ
Pětadvacet tisíc dnů
vzpomínek
398 Kč
Architekt, profesor a autor mnoha
odborných publikací M. Rajniš se
rozhodl sepsat vzpomínky ze svého
života plného cestování, netradičních
zvratů, úspěchů i pádů. Jako buřič a provokatér, který si celý
život razí svojí cestu, chce čtenáři ukázat, že i člověk, nýmand,
kterého málem strčili do pomocné školy, může žít bezvadný
život. „Přál bych si, aby se čtenář při mým vyprávění odvázal,
začal mluvit slangem a vychutnal si krásně vyslovený český
nadávky, který se skví jako pralinka na dortu.“

VILMA KADLEČKOVÁ
Mycelium V:
Hlasy a Hvězdy
389 Kč
Znamení. Předzvěsti. Vlna změn. Ať to
chcete nebo odmítáte, Hvězdovládci
přicházejí. Sekta vyznavačů aurigiánské
hereze je zničená, ale volání, vyslané
do vesmíru, nezůstalo bez následků.
Hvězdovládci – wëtrëigaës – se blíží. Představují hrozbu, proti
které by se měli spojit i největší nepřátelé: telepat Aš~šád,
velekněz z Rekeghu, Lodě, sgen z Fomalhiwy i nová pozemská
Velekněžka Regentka. Jenže pro ty, kteří touží po moci, je těžké
zapomenout na vlastní cíle. Ne každý překročí svůj stín. Dost
se najde těch, kteří by si ve skutečnosti příchod Hvězdovládců
přáli.

Z ARGO
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HERMAN HESSE
Klingsor

KHALED HOSSEINI
Lovec draků

Přeložil Vratislav Slezák, 248 Kč

Přeložila Eva Kondrysová, 298 Kč

V roce 1920 vyšly pod titulem Klingsor
poprvé tři povídky Hermanna Hesseho,
pozdějšího nositele Nobelovy ceny
za literaturu. Na první pohled se jeví
dosti různorodé, a přece mají jedno
společné: vztah k expresionismu.
Povídka Klein a Wagner je patrně
autorovým nejexpresionističtějším textem, rozdvojením
hrdiny se do ní promítá Hesseho zkušenost s psychoanalýzou
i nevole k měšťáckému světu. V Dětské duši reﬂektuje Hesse
z pohledu dospělého zážitek z vlastního dětství.

DOUGLAS ADAMS
Doctor Who: Město smrti
Přeložil Pavel Černovský, 298 Kč
Doktor vezme Romanu na prázdniny
do Paříže, města, jež má, tak jako
dobré víno, vlastní buket. Zvlášť
pokud ho navštívíte v archivním
ročníku. Tardis je ale zanese do
roku 1979 – ročníku stolního vína,
ročníku, který zkysnul kvůli prasklinám – ne v jejich sklenkách,
ale v samotném předivu času. Pánové času se zapletou do
mimozemšťanského spiknutí, ve kterém hrají roli po domácku
vyrobené stroje času, krádež Mony Lisy, zmrtvýchvstání
obávané rasy Jagarothů i začátek (a dost možná také konec)
života na Zemi.
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JOSEPH CAMPBELL,
BILL MOYERS
Síla mýtu
Přeložil Miroslav Jindra, 348 Kč
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Síla mýtu je knižní přepis proslulého
šestihodinového cyklu rozhovorů
amerického antropologa, religionisty
a ﬁlozofa Josepha Campbella
(1904–1987) s moderátorem Billem
Moyersem, v zasvěcených sondách do nejrůznějších kultur,
civilizací a náboženství věnovaných proměnám úlohy
mytologie v dějinách lidstva a jejímu smyslu v současném
globalizovaném světě, kde stále výrazně zasahuje do představ
a postojů moderního člověka. Campbellovy myšlenky
například zásadně ovlivnily jeho přítele George Lucase
v koncepci ﬁlmové trilogie Hvězdné války.

Afghánistán, 1975: dvanáctiletý Amír
zoufale touží po vítězství v místním
turnaji papírových draků a jeho věrný
přítel Hasan mu slíbí pomoc. Ani jeden
z nich však netuší, že toho odpoledne
potká Hasana neštěstí, které jim oběma
změní život navždy. Amírova rodina po
ruské invazi do Afghánistánu uteče do Ameriky, jednoho dne si
však Amír uvědomí, že se do rodné země ovládané Tálibánem
musí vrátit, aby našel to jediné, co ve světě nezíská: vykoupení.

GEORGE R. R. MARTIN,
GARDNER DOZOIS (ed.)
Darebáci
Přeložil kol. překladatelů, 498 Kč
Pokud jste si oblíbili fantastiku, která
není pouze černobílá, pak vás antologie
veleúspěšného spisovatele George
R. R. Martina a uznávaného editora
Gardnera Dozoise odmění množstvím
jemných odstínů šedi. Jedenadvacet zcela nových povídek
od autorských hvězd vás potěší i ohromí záludnými zvraty,
dobrodružstvím i napětím. Sám George R. R. Martin nabídne
zbrusu nový příběh, mapující osudy jednoho z největších
ničemů z historie jeho Písně ledu a ohně a Patrick Rothfuss
nám odkryje tajemství jedné z oblíbených postav své Kroniky
královraha.

TRACI MANNOVÁ
Proč diety nefungují
Přeložila Alena Heroutová, 248 Kč
Kniha pro všechny bojovníky
s nadbytečnými kily. Traci Mannová,
psycholožka z Minnesotské univerzity,
která dvacet let zkoumala lidské
sebeovládání a příjem potravy, dospěla
na základě vlastních výzkumů i studií
jiných vědců k několika pozoruhodným
závěrům: diety nefungují a ani fungovat nemohou, takzvaná
epidemie obezity je mediální strašák, a diskriminace tlouštíků
je pro jejich zdraví nebezpečnější než sama obezita. Zároveň
boří mýtus o úloze pevné vůle při udržování zdravé hmotnosti.

LOIS LOWRYOVÁ
Hledání modré

PAVLA HORÁKOVÁ
Hrobaříci v podzámčí

Přeložila Dominika Křesťanová,
259 Kč

279 Kč

Význačná a mnoha cenami ověnčená
americká spisovatelka Lois Lowryová,
podobně jako v prvním svazku
své světoznámé tetralogie, který
vyšel česky pod názvem Dárce,
stvořila v Hledání modré tajuplný svět budoucnosti: Lidské
společnosti vládne krutost a klam. Slabí, staří a nemocní
jsou nežádoucí. Když Kiře zemře maminka, dívce hrozí, že
ji vesnické společenství zapudí, protože ji jako chromou už
nemá kdo chránit.

Detektivní příběh Hrobaříci
v podzámčí je volným
pokračováním knihy Tajemství
Hrobaříků (Argo 2016). Členové
tajného společenství, Vojta, Klára, Evžen, Šimon a Alžběta,
už coby středoškoláci pomáhají při letních archeologických
vykopávkách u jednoho východočeského zámku a na vlastní
pěst pátrají po vzácné relikvii, která odtud zmizela za druhé
světové války. Spolu s potomky místního šlechtického rodu
přinesou Hrobaříci šokující rozluštění dávné záhady.
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PAULO COELHO: Vyzvědačka

ny milovníky starých dobrých rad
našich předků a plodů bez chemie.

Přeložila Marie Havlíková, ISBN 978-80-257-1932-9, 228 Kč

Jednolistý nástěnný lunární kalendář
Krásné paní 2017
V Coelhově románu Vyzvědačka ožívá skutečný příběh Maty Hari,

Cena
Kč, 290 xkterá
400 mm,
slavné kurtizány obviněné
ze 29
špionáže,
byla před sto lety
Žofie Kanyzová a kol.
popravena pro velezradu. Mata Hari byla tanečnice, šokující
mrknutím
oka zjistit,
kdyse důvěrnicí
a těšící publikumPřehledně
za první lze
světové
války,
a stala
je novoluní či úplněk, aby se držel půst.
některých z nejbohatších a nejmocnějších mužů té doby. Odvážila
se překonat moralismus a provinční mentalitu počátků 20. století,
ale nakonec za to zaplatila vlastním životem. Když v pařížském
vězení čekala na popravu, jedním z jejích posledních přání bylo
pero a papír, aby mohla psát dopisy.

Koupíte u všech dobrých knihkupců nebo si objednejte na www.krasnapani.cz
KRASNA_KN_2017.indd 1

Paulo Coelho
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Ctěný pane doktore Clunete,
nevím, co se stane koncem tohoto týdne. Bývala jsem vždycky
optimistka, ale postupem času
jsem zahořkla, zesmutněla a začala se cítit osamělá. Pokud vše
dopadne, jak doufám, nikdy tenhle dopis nedostanete. Bude to
znamenat, že jsem dostala milost.
Celý život jsem si ostatně pěstovala vlivné přátele. Schovám si ho,
aby si ho jednoho dne mohla přečíst moje jediná dcera, a dozvěděla se tak, kdo byla její matka.
Pokud se ale mýlím, nemám moc
naděje, že tyto stránky, jejichž sepsání jsem věnovala poslední týden svého života na zemi, budou
uchovány. Vždycky jsem byla realistka a vím, že když advokát uzavře nějaký případ, pustí se do dalšího, aniž by se ohlížel zpátky.
Dovedu si představit, co se teď
stane: Vy jste velmi zaneprázdněný člověk a udělal jste si jméno
obhajobou ženy obviněné z válečného zločinu. I když proces prohrajete, bude o Vaše služby stát
mnoho lidí, získal jste si velkou
publicitu. Novináři se budou zají-
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Objednávejte na www.knihycerac.cz nebo na knihy@cerac.cz.
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PŘEDSTAVUJEME NEJNOVĚJŠÍ KNIHU
VÁCLAVA CÍLKA
e-shop: www.dokoran.cz

Bestseller
e!
Dotiskujem

Václav Cílek
Co se děje se světem?
Kniha malých dobrodiní v čase velké proměny Země
Vázaná s přebalem, 272 stran, 20 stran barevná příloha,
ilustrace Kateřina Piňosová, 298 Kč

Václav Cílek se k aktuálním problémům světa dokáže vyjádřit nadčasově, z rozmanitých úhlů pohledu, s nadhledem, vtipem i s konstruktivní skepsí. Jeho nejnovější kniha
je typicky cílkovská: zdánlivě jde o popis velké proměny našeho světa vlivem klimatických změn a migrační vlny, ale
ve skutečnosti se autor soustřeďuje především na to, jak si
v životě udržet radost a jak (pře)žít šťastně. V první části
věnované českým zahrádkám se zabývá tématy, jako jsou
útěcha květin, inteligence stromů a malá dobrodiní běžného světa, která vedou ke spokojenosti a štěstí. Odtud
přechází do světa řeckých a indiánských mýtů, abychom
si uvědomili důležitost vody a času v našem životě. Poslední část textu se dotýká lidského vlivu na zemský systém. Navzdory všem možným katastrofickým scénářům
je to kniha optimistická a přináší konkrétní návrhy, jak řešit současnou i budoucí krizi.
Také jako e-kniha.
DOPORUČUJEME DALŠÍ TITULY AUTORA:

Krása je rozmanitost plazů

Kameny a hvězdy
(1. dotisk)

Druhé, doplněné vydání (10. dotisk)

Druhé, doplněné vydání (4. dotisk)

Dýchat s ptáky

Prohlédni si tu zemi

Obraz krajiny

Borgesův svět

(5. dotisk)

(3. dotisk)

Krajiny vnitřní a vnější

(1. dotisk)

Makom

2. vydání

Nakladatelství Dokořán, s.r.o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5, tel: 257 320 803, fax: 257 320 805, e-mail: dokoran@dokoran.cz

NOVINKY
NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN
e-shop: www.dokoran.cz

Peter Pomeratsev:
Nic není pravda a všechno je možné
Surreálné srdce nového Ruska
Překlad Martin Weiss, vázaná s přebalem,
260 stran, 299 Kč

Peter Pomerantsev strávil počátkem 21. století
takřka deset let v Rusku, v jedné tamější
komerční televizi produkoval dokumentární
filmy a reality show. A díky tomu získal i přístup do soukromí mnoha lidí – od sibiřského
gangstera-filmaře přes topmodelku v zajetí sekty až po nahodile
uvězněnou bezúhonnou podnikatelku. Na všech těchto postavách
ukazuje současnou ruskou mentalitu a její proměny.
Vyšlo 1. litopadu 2016

Miranda Lundyová:
Posvátná čísla

Druhé
vydání

Překlad Stanislav Pavlíček, vázaná s přebalem,
64 stran, 80 ilustrací, 198 Kč, řada Pergamen

Čísla pronikají každým aspektem našeho
života. Jen velmi málo toho dokážeme bez
základní schopnosti počítat s jednoduchými
celými čísly, která všichni považujeme za
samozřejmé. Krásně ilustrovaná kniha Posvátná čísla představuje základní početní soustavy a významná čísla z hlavních náboženských textů. Objasňuje souvislost astronomie, geometrie
a hudby s číselnými hodnotami i to, jak čísla ovlivňují architekturu.
Vyjde 15. listopadu 2016

Vladimír Syrovátka: Bez legrace
Sentence, aforismy a magorismy

Patti Smith: M Train
Vzpomínky

Vázaná bez přebalu, 200 stran, 198 Kč

Překlad Lýdie Kárníková, vázaná s přebalem, 240
stran, 60 ilustrací, 298 Kč

Ve své další knize konceptuální umělec Vladimír Syrovátka pokračuje v sérii aforismů, jimiž shrnuje stav naší společnosti, ale
i obecné pravdy či klišé. Ve dvanácti oddílech
komentuje politiku, vztahy, ale i ironii života jako takového. Své sentence prokládá dadakorespondencí – písemnými odpověďmi dvaadvaceti městských úřadů na jeho oficiální
dotaz, proč u nich hodiny na radnici a na kostele ukazují jiný čas.
Vyjde 22. listopadu 2016

Nový titul zpěvačky, básnířky a spisovatelky
Patti Smith, autorky slavné knihy Just Kids,
je ojedinělým autobiografickým záznamem.
Kontemplativní odyseu, která vznikala přibližně v letech 2011–2013, sama autorka nazvala „automapou svého života“. Příslovečný
vlak vzpomínek „M Train“ se dává do pohybu v malé kavárničce
v Greenwich Village, kam Patti Smith každé ráno vyráží na šálek
černé kávy…
Vyjde 29. listopadu 2016

Alex Bellos: Alex za zrcadlem
Překlad Ondrej Majer, vázaná s přebalem, 292 stran,
160 ilustrací, 348 Kč

Náš nesmírně složitý svět se překvapivě často
řídí neočekávanými matematickými schématy. Alex Bellos, autor bestselleru Alexova dobrodružství v zemi čísel, se opět ujal role zábavného a současně trpělivého průvodce.
Z abstraktního světa matematiky se tentokrát vrací do světa konkrétní každodenní
zkušenosti. Na cestě matematickou krajinou potkáme trojúhelníky, rotace a mocninové zákony, ale i fraktály, kužele a křivky.
Vyjde 29. listopadu 2016

Nejprodávanější knihy
nakladatelství Dokořán
za poslední měsíc
Václav Cílek:
Co se děje se světem?
Jeremy Clarkson:
Svět podle Clarksona
Mariusz Szczygieł:
Projekt: pravda
Karel Žák, Martin Majer,
Petr Hůla a Václav Cílek:
Křivoklátsko
Clifford A. Pickover:
Matematická kniha

Nakladatelství Dokořán, s.r.o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5, tel: 257 320 803, fax: 257 320 805, e-mail: dokoran@dokoran.cz
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Horečka
nad ránem

Poslední
hra

Strašidelný dům
a jeho příběhy

Jeden umírající muž.
117 dopisů. A velká výzva
osudu. Neuvěřitelný příběh,
který se skutečně stal.

Otevři dveře. Je to tvé
poslední východisko.
Temná hra plná
manipulace a smrti
právě začíná.

Bojíte se, když vám
maminka večer zhasne
v pokoji? Věříte na
strašidla? Chcete se
krásně bát?

WWW.ALBATROSMEDIA.CZ
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Ondřej Nezbeda

PRŮVODCE SMRTELNÍKA

Prakticky o posledních věcech člověka

Poutavý román o životní proměně Adriana, nesebevědomého, nezkušeného
a sexuálně strádajícího kluka se zálibou v programování, ze kterého se stal
vysoký manažer ve společnosti tunelářských bossů. Jedinečné a zasvěcené
vyprávění o informační revoluci, která za posledních třicet let nevídaným
způsobem proměnila společnost.

Překvapivě pozitivně laděný Průvodce smrtelníka nemá bořit tabu, nýbrž podat
pomocnou ruku. Autor odpovídá na základní otázky spjaté s péčí o umírající a
nevyléčitelně nemocné, co je třeba zajistit během umírání a bezprostředně poté,
ale také například jak hovořit s umírajícím o jeho přáních. Vedle praktických rad
kniha přináší řadu osobních příběhů a rozhovorů s odborníky.

280 stran, 249 Kč

292 stran, 249 Kč

Janna Levinová

Luboš Kreč

Geoff Dyer

Philippe Claudel

VESMÍRNÉ BLUES

UPRCHLÍCI A ZACHRÁNCI

JOGÁ PRO TY, KTERÝM
MŮŽE BÝT UKRADENÁ

VYŠETŘOVÁNÍ

Jediná kniha o objevu
gravitačních vln

Velké příběhy českých
emigrantů

Kniha, u které budete řičet smíchy

Temně komický román

Obří teleskopy hledí do vesmíru, ale
nevidí zdaleka vše. Občas bychom
potřebovali spíš uši než oči. Podle
fyziků jsme je právě získali, jmenují
se LIGO a jde o observatoř schopnou
„slyšet“ gravitační vlny. Kniha vypráví
příběh objevu a nechává nahlédnout
do zákulisí vědeckého provozu.

Hrdinové této knihy byli svého času
běženci bez domova. Všichni ale dostali
šanci, chopili se jí, tvrdě pracovali,
dokázali se prosadit – a pak se rozhodli
pomáhat v zemi, kde se narodili, ale
odkud utekli, aby mohli žít svobodně.
Předmluvu napsal Jindřich Šídlo.

Přední britský prozaik a esejista si vedl
originální cestopisný deník z mnoha
koutů světa (Detroit, Kambodža,
Amsterdam, Paříž, Thajsko…) a zároveň
poutavého průvodce svou vlastní
bláznivou i přemítavou duší. Nepřestává
fascinovat a bavit jedinečnou
směsí postřehů, zamyšlení a anekdot.

Kniha o vyšetřovateli pověřeném
úkolem zjistit okolnosti série
sebevražd mezi zaměstnanci
gigantického průmyslového podniku
navazuje na podobně laděné prózy
Kafkovy či Beckettovy
a znovu potvrzuje neobyčejnou šíři
Claudelova záběru a vypravěčské
mistrovství.

272 stran, 289 Kč

Přeložil David Petrů
216 stran, 249 Kč

Přeložil Karel Výborný
256 stran, 299 Kč

Přeložila Zora Obstová
188 stran, 269 Kč

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci
Již vyšlo:

Ideální čtení, záhadné, dojemné
i zábavné…
Santa Montefiore
Nádherně napsané, srdcervoucí,
s kouzelným prostředím a skutečným citem pro historické období.
Katie Fforde
Dinah Jefferies znovu vytvořila
úžasně působivou a napínavou
knihu. Nesmírně poutavé, výstižné a přesvědčivé.
Isabel Wolff

vázaná, 208 stran, 299 Kč

vázaná, 368 stran, 339 Kč

brožovaná, 200 stran, 199 Kč

Báječná kniha, hluboce dojemná,
nezapomenutelný příběh, který
mě uchvátil. Zamilovala jsem se
do něj.
Kate Furnivall

AUTORKA SVĚTOVÝCH BESTSELLERŮ,
PRODÁNO 8 MILIONŮ VÝTISKŮ
TAJEMSTVÍ ČERNÉ ORCHIDEJE
PŮLNOČNÍ RŮŽE
LEVANDULOVÁ ZAHRADA

Na luxusní sídlo Atlantida na soukromém poloostrově
ženevského jezera se sjíždí z různých koutů světa šest
mladých žen, které přivedla domů smutná událost: smrt
jejich adoptivního otce. Každá ze sester dostává jako dědictví i dopis s údaji, podle nichž může najít svou biologickou
rodinu.
A tak se nejstarší ze sester, půvabná překladatelka Maia,
ocitne v Brazílii, kam ji souřadnice z otcova dopisu zavedou. V Riu de Janeiru se s pomocí místního spisovatele
Floriana vydává po stopách vznešené a kdysi mocné rodiny
Aires Cabralových a zjišťuje, že při odhalení záhady svého
původu se musí vrátit o několik generací zpátky. K prababičce Izabele, která se během stavby slavné sochy Krista
jako již zasnoubená osmnáctiletá dívka dostává s rodinou
hlavního architekta projektu do Paříže, kde se vášnivě
zamiluje do mladého sochaře Laurenta. Jejich tajná láska
pokračuje i v Riu, a ačkoli se Izabela kvůli rodičům provdá
za svého urozeného snoubence, nezůstane bez následků…
Maia během pátrání po pohnutých osudech žen ze své rodiny propadá víc a víc kouzlu rodného Ria, ale i kouzlu svého
sympatického průvodce. Cesta do minulosti jí pomáhá
smířit se s nešťastným rozhodnutím v mládí, které po léta
tajila…

Devatenáctiletá Gwendolyn je krátce vdaná. Do
svého manžela, téměř o dvacet let staršího vdovce,
majitele čajových plantáží na Cejlonu, se zamilovala
v Londýně. Teď se nemůže dočkat, až po dlouhé
cestě vystoupí z lodi a začne nový život se svým manželem.
Její muž se ale najednou chová úplně jinak než
v Anglii. Je vzdálený a odtažitý, celé dny pohlcený
prací, a Gwen tak zůstává v cizím prostředí sama.
Prázdnotu dní vyplňuje zkoumáním svého nového
domova, který jí připadá plný tajemství a tísnivých
připomínek neznámé minulosti. Neustále nachází
něco, co si neumí vysvětlit – zamčené dveře pokojů
v plantážnickém sídle, zažloutlé svatební šaty
v zaprášené truhle nebo zarostlý hrob v zahradě…
Gwen brzy otěhotní, ale tou dobou už má silné podezření ohledně smrti manželovy první ženy a jejich
dítěte. Ve vzdálené kolonii nemá nikoho, komu by se
mohla svěřit. Bojí se o osud svého příštího potomka.
Lze ovšem těžko poznat, co je jen příliš živá fantazie
těhotné ženy, a co už skutečné hrozící nebezpečí.

brožovaná, 182 stran, 268 Kč
Temná tajemství ležící za každou
zákrutou, skrytá pod vrstvami
rasismu dvacátých let a v troskách
hroutící se koloniální moci, činí
tento příběh skutečně podmanivým.
Liz Trenow

Dinah Jefferies popisuje exotickou přírodu Cejlonu,
život místních kolonistů a jejich zaměstnanců, i Gwenino vyzrávání z naivní, opečovávané dcerky z vyšších kruhů v silnou a odhodlanou mladou ženu.
Námětem i zpracováním Plantážníkova žena odkazuje ke klasickému příběhu Daphne du Maurier Mrtvá
a živá, ze současné literatury se pak podobá příběhům Lucindy Riley.

Modrý motýl dostojí své pověsti... Krátké střihy, střídání vypravěčů, zrychlující tempo – skandinávská drsná
škola, která dosáhla svého vrcholu.
Daily Mail
Strhující příběh... tři nespolehliví vypravěči obratně
podkopávají všechny jistoty čtenáře a zavádějí ho na
tenký led.
Sunday Mirror
Grebe srovnávají s Jo Nesbem. Podle mě je Švédka
Camilla Grebe nesrovnatelná... Kniha je mistrovské dílo ženské vypravěčky. Musíte si ji přečíst – je o posedlosti, zradě a samozřejmě o lásce. Vřele doporučujeme.
Frost Magazine
Komplexní, děsivý a naprosto strhující thriller. První samostatná kniha Camilly Grebe je triumfem.
Crime Scene
Modrý motýl je děsivý a šokující krimiromán se třemi
hlavními postavami, s hlubokým porozuměním pro nástrahy lásky.
Wahlström&Widstrand
Tuto knihu nesmíte přehlédnout! Je skvělá!
Kristina Ohlsson, spisovatelka
Tohle je opravdu skvělá kniha!
Per-Axel Svensson, Borås Tidning
Modrý motýl... je silné vyprávění a postavy jsou přesvědčivé a skvěle vykreslené.
Kerstin Bergman, CrimeGarden

Působivý příběh vraždy, lásky a zrady,
dokonalé čtení pro fanoušky skandinávského dramatu Most.
Mladá žena potká staršího muže a bezmezně se do něho zamiluje. Jesper je vším, o čem kdy snila. Zasnoubí se s ní, ale
pak beze slova zmizí. Emmin cit se postupně mění v nenávist
a potřebu krutě se pomstít jemu i jeho nové milence. V domě
Jespera Orreho se najde mrtvola mladé ženy, které vrah odřízl
hlavu. Její totožnost je policii neznámá a Jesper Orre beze
stopy zmizí…
Tato vražda se nezaměnitelně podobá neobjasněné vraždě
před deseti lety, kdy při pátrání pomáhala psycholožka Hanne,
kterou i tentokrát požádala policie o pomoc. Mají tyto vraždy
něco společného?

Chytrá zápletka a napínavé charaktery čtenáře upoutají. Je to inteligentní román. Camilla Grebe vytvořila
přesvědčivé postavy.
Nisse Scherman, DAST Magazine
Mladá žena potká staršího muže a bezmezně se do
něho zamiluje. Napadlo mě, že to zní jako klišé... ale
jak jsem se mýlila! Camilla Grebe napsala detektivku
se silnou psychologickou hloubkou. Od první strany
postupně zesiluje napětí a tempo s nevídanou elegancí. Domnívám se, že právě tak má vypadat detektivní román roku 2015. Dávám nejvyšší hodnocení.
Johannas Deckarhörna
Můj typ: Detektivka roku! Už dávno mě žádná nepřekvapila tak, jako tato.
Johanna Mo, spisovatelka

vázaná, 464 stran, 599 Kč

brožovaná, 128 stran, 69 Kč

vázaná, 640 stran, 495 Kč

polstrovaná, 48 stran, 99 Kč

polstrovaná, 48 stran, 99 Kč

polstrovaná, 48 stran, 99 Kč

leporela, 12 stran, 69 Kč za 1 ks

vázaná, 72 stran, 229 Kč

polstrovaná, 48 stran, 99 Kč

5 knih, vázané, 160 stran, 499 Kč

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

Lucinda Riley se narodila v Irsku
a po krátké kariéře herečky se ve
věku čtyřiadvaceti let začala věnovat
psaní beletrie. Její román Tajemství
černé orchideje se dostal do prestižního výběru Richard and Judy Book
Club 2011 a byl přeložen do třiceti
čtyř jazyků a prodáno bylo kolem
osmi milionů výtisků. Riley patří
mezi bestsellerové autorky žebříčků
New York Times a Sunday Times.
První díl zamýšlené románové série
Sedm sester, založené na mytologii
souhvězdí Plejády, se stal bestsellerem v mnoha zemích Evropy a hollywoodská produkční společnost už
zakoupila práva na jeho zfilmování
jako televizní seriál.
Lucinda žije s manželem a dětmi na
anglickém pobřeží v severním Norfolku a ve West Corku v Irsku.
Pokud nepíše, necestuje a neběhá
kolem dětí, čte knihy a ráda si
dopřeje skleničku růžového provensálského vína.

Již vyšlo:

DRUHÝ DÍL ZE SÉRIE PŘÍBĚHŮ S KRIMINÁLNÍ
INSPEKTORKOU KARIN ADLEROVOU
Na Marstrandském ostrově, poblíž Carlstenské pevnosti, se našlo bezhlavé tělo. Ještě téhož dne dojde ve
městě k dalšímu příšernému nálezu – na mříži visí
hlava, na níž byl odříznut nos.

Také za časů našich předků se samozřejmě páchaly zločiny,
ale na rozdíl od dnešních časů byly vraždy a loupeže považovány za excesy, které se nedějí každý den, a navíc byly tyto
zločiny i přísně trestány.
Motivy těchto činů byly ovšem stejné jako dnes. Touha po
majetku, pomstychtivost, žárlivost, nenávist. Ačkoliv byly tehdy
metody vyšetřování nepochybně primitivnější, lze říci, že tehdejší strážci zákona odváděli dobrou práci a většina pachatelů těch nejbrutálnějších zločinů se posléze dočkala odplaty.

Vyšetřováním neobvyklých vražd je pověřena kriminální
inspektorka Karin Adlerová. Ukáží se jako hodně složité, zejména poté, co soudní lékařka zjistí, že nalezená
hlava nepatří k bezhlavému tělu – jde tedy o dvě vraždy.
Jenže záhy se ukáže, že jsou už tři, když kriminálce
v Göteborgu dojde zpráva o dalším hrůzném nálezu.
Všechny oběti byly o život připraveny způsobem, jakým
byly ve středověku mučeny ženy obviněné z čarodějnictví. Souvisí současné vraždy s mučením a popravami
žen, odsouzenými kdysi za čarodějnictví?

Norrköping svírá tuhá bílá zima, blíží se Vánoce. V rychlíku z Kodaně do Stockholmu najde průvodčí vlaku na toaletě mrtvou dívku. Pitva ukáže, že dívka
v břiše pašovala drogy a zemřela na předávkování, když jedna z kapslí jí v těle
praskla.
Případ dostanou na starost policisté – komisař Henrik Levin, jeho kolegyně Mia
Bolanderová a prokurátorka Jana Berzeliusová. Ta mimo jiné dochází k rozhodnutí, že se musí odpoutat od své složité minulosti. Není to ale jednoduché, do
cesty jí znovu vstoupí tajemný a krutý Danilo…
Policie postupuje ve vyšetřování krůček po krůčku. Kdo stojí v pozadí drogových
obchodů, jejichž nitky vedou až do nejvyšších pater policie a státu?

Třetí pokračování osudů prokurátorky
Jany Berzeliusové připravujeme

Foto ©Eva Lindblad

DRUHÝ DÍL ZE SÉRIE KRIMITHRILLERŮ
S PROKURÁTORKOU JANOU BERZELIUSOVOU
Román Emelie Schepp Bílé stopy je pokračováním osudů prokurátorky Jany Berzeliusové ze strhujícího románu s originální zápletkou Bohové smrti.
Dinah Jefferies se narodila v Malaysii, v Anglii žije od svých devíti
let. Stále miluje Jihovýchodní Asii
a Dálný Východ a ráda se tam vrací. Se svým manželem nyní žije
v Gloucestershire v Anglii. Každý
rok chce napsat novou knihu.
Letos jí vyšla další novinka pod
názvem The Silk Merchant’s
Daughter, která se ihned umístila
v Sunday Times Top Ten.
Knihu Plantážníkova žena zařadil
do svého knižního výběru na podzim 2015 Richard a Judy Book
Club a brzy po svém vydání se
stala bestsellerem.

Spisovatelskou dráhu Emelie Schepp
odstartoval víkendový seminář scenáristiky. Hned po něm napsala dva
scénáře, ale posléze došla k názoru,
že by raději psala knihy. Konkrétně
detektivky se spoustou akce a silnou
ženskou hrdinkou. Aniž by se někomu svěřila, napsala knihu Bohové
smrti a sama si ji vydala. O šest měsíců později už měla 35 000 prodaných kopií a úspěch byl zaručen.
Emelie Schepp píše současné, ambiciózní detektivní příběhy. Chce čtenáře pobavit a otřást jimi, píše tak,
aby nenechala nikoho lhostejným.

O ·umavû bylo uÏ mnohé napsáno. Byla by z toho docela
slu‰ná knihovna. Skoro by se zdálo, Ïe uÏ nic nového se
nemÛÏe z historie ·umavy vynoﬁit, ale opak je pravdou.
Dokladem toho je i tato kníÏka. Autor zde uÏ ve tﬁetím
dílu vypráví o nûkter˘ch ‰umavsk˘ch zloãinech, které
se udály pﬁed desítkami let, za rakouské monarchie
i za první republiky. Doãteme se tu napﬁíklad o loupeÏné vraÏdû na hlídaãi dﬁeva ve Vimperku, nebo o tom,
kam aÏ dovedla hráãská vá‰eÀ klatovského dûlníka
Jana ·uldu. âtenáﬁ se také dozví, jak˘ hrozn˘ nález ãekal personál jednoho Ïelnavského hot˘lku, proã zahynul násilnou smrtí starosta obce Vchynice-Tetov, nebo
jak tragick˘ konec Ïivota pﬁipravila kameníku Tauerovi
z Babylonu jeho Ïena. V‰echny tyto zloãiny se skuteãnû
staly. Staré soudní spisy dokládají, Ïe i na ·umavû Ïili
lidé jak s dobr˘mi, tak i ‰patn˘mi vlastnostmi.

Světový bestseller - prodáno 3 miliony výtisků

© Photo Viktor Fremling

PÁTÝ DÍL ZE SÉRIE KRIMINÁLNÍCH ROMÁNŮ
VRAŽDY NA SANDHAMNU O KRIMINÁLNÍM
INSPEKTOROVI THOMASI ANDREASSONOVI
A PRÁVNIČCE NOŘE LINDEOVÉ.

CAMILLA GREBE absolvovala Stockholmskou ekonomickou školu. Dnes řídí konzultační firmu, která se zabývá především marketingem a telekomunikacemi. Její vášní je
ale psaní. Její první samostatný krimiromán
Modrý motýl vzbudil velký ohlas a práva
byla prodána do více než 20 zemí.
Bibliografie Camilla Grebe, Åsa Träff
Eld och djupa vatten (2015)
Mannen utan hjärta (Muž bez srdce), 2013
Innan du dog (Než zemřeš), 2012
Bitrare än döden (Trpčí než smrt), 2010
Nagon sorts frid (Terapeutka), 2009
První thriller s hlavní postavou Siri Bergmanové se okamžitě stal jedničkou na švédském
žebříčku knižních prodejů. Série zaujala a vysloužila si dvě nominace na Nejlepší švédský detektivní román roku.
Bibliografie Camilla Grebe, Paul
Leander-Engström
série Moskva noir:
Dirigent z Petrohradu, 2013
Obchodník z Omsku, 2014

Série kriminálních románÛ Viveky Sten VraÏdy na Sandhamnu o kriminálním inspektorovi Thomasi Andreassonovi a právniãce Noﬁe Lindeové pokraãuje pát˘m dílem Krvav˘ slunovrat. Viveca Sten patﬁí k velice úspû‰n˘m ‰védsk˘m autorkám, série má neuvûﬁiteln˘ celosvûtov˘ úspûch – prodalo se 3 miliony knih a okolo
30 milionÛ divákÛ po celém svûtû vidûlo televizní adaptaci série.
Viveca Sten debutovala románem Tiché vody,
následovaly tituly Ve vy‰‰ích kruzích a Bez
viny. Tato kniha se pÛl roku drÏela mezi deseti nejprodávanûj‰ími. Dnes v noci zemﬁe‰,
ãtvrt˘ krimiromán, se stal v roce 2011 nejprodávanûj‰í knihou ve ·védsku. Také pátá kniha
Krvav˘ slunovrat se okamÏitû zaﬁadila mezi
ãtenáﬁské bestsellery.

Svátek letního slunovratu na Sandhamnu. MládeÏ bujaﬁe slaví namaãkaná na
molech a pﬁístav je pln˘ bíl˘ch trupÛ lodí. Z reproduktorÛ duní hlasitá hudba
a alkohol teãe proudem. Z davu se vypotácí mladá dívka. Pﬁímo pﬁed oãima policistÛ se bezvládnû zhroutí na zem.
Letní slunovrat se chystá oslavit i Nora Lindeová spoleãnû se svou novou láskou
Jonasem a jeho dcerou Wilmou. Oslava se postupnû mûní v noãní mÛru, kdyÏ
Wilma v noci beze stopy zmizí. Jejich snaha dovolat se jí na mobil je marná.
Druh˘ den ãasnû ráno je na pláÏi nalezeno mrtvé tûlo.
K pﬁípadu je povolán Noﬁin pﬁítel inspektor kriminální policie Thomas
Andreasson. V prÛbûhu vy‰etﬁování poznává, Ïe pravda je subjektivní pocit –
kaÏd˘ podává prÛbûh událostí po svém. Kdo se tu noc stal obûtí a kdo vrahem?

Viveca Sten vystudovala obchodní právo. Îije
kousek od Stockholmu spolu se sv˘m muÏem
a tﬁemi dûtmi. Od útlého dûtství tráví kaÏdé léto
na Sandhamnu, kde její rodina uÏ po nûkolik
generací vlastní dÛm.

TAJNÝ ŽIVOT STROMŮ

Německý bestseller Tajný život stromů se již druhým
rokem drží na žebříčku nejprodávanějších knih a získává si nadšené čtenáře ve stále více zemích.
Les je pro mnohé z nás vytouženým místem odpočinku. Je synonymem ticha a nedotčené přírody. Renomovaný lesník Peter Wohlleben nám dává nahlédnout
do skrytého života stromů a odhaluje nečekané věci:
stromy mají paměť, komunikují se svým okolím, láskyplně se starají o svoje potomstvo a pečují dokonce
i o své staré a nemocné sousedy. Neuvěřitelné? Ale
pravdivé!
Peter Wohlleben spojuje ve fascinujících příbězích
o netušených schopnostech stromů nejnovější vědecké poznatky se svými vlastními bohatými zkušenostmi. Jeho zábavná knížka, plná nových informací
o stromech a lesích, nás přivádí k úžasu nad zázraky
přírody. Vyznání lásky lesu.

Peter Wohlleben

K A ZDA

Co cítí a jak komunikují – objevování fascinujícího světa

TAJNÝ ŽIVOT
STROMŮ
Co cítí a jak komunikují
objevování fascinujícího světa
světový
bestseller

www.knihykazda.cz

SVĚTOVÝ
BESTSELLER

Práva na vydání byla prodána zatím do 27
zemí, jen v Německu se za rok prodalo
na 500 000 výtisků. Kniha se více než rok
držela na prvním místě žebříčku bestsellerů v kategorii non-fiction časopisu Spiegel,
po 18 měsících od vydání je stále druhá.
208 stran, DPC 349 Kč, ISBN 978-80-905788-6-9
Český překlad vychází 16. listopadu,
také jako ekniha.
Distribuují Euromedia, Kosmas a Pemic, nebo
lze koupit přímo u nakladatele.
Nakladatelství Václav Kazda,
nám. 9. května 150,
679 02 Ráječko, tel. 702 036 022,
info@knihykazda.cz

Fascinující kniha o lesních velikánech, kterým se podařilo dokonale skrýt
své schopnosti před naším zrakem. (Die Welt)
KAZDA

Wohlleben pro nás znovu objevil les a v něm celý nový svět. (Spiegel)

žebříček

nejprodávanější knihy

		 TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 17. 10. až 23. 10. 2016

			 b e l e t r i e
		 1. Evžen Boček Aristokratka na koni Druhé město
		 2. Václav Cílek Co se děje se světem? Dokořán
		 3. Zbigniew Czendlik, Markéta Zahradníková Postel hospoda kostel Argo
		 4. Jiří Hájíček Dešťová hůl Host
		 5. Tereza Boučková Život je nádherný Odeon – Euromedia Group
		 6. Zdeněk Svěrák a kol. Půlstoletí s Cimrmanem Paseka
		 7. Radka Třeštíková Bábovky Motto
		 8. Václav Havel Zápisky obviněného Knihovna Václava Havla
		 9. Pavel Mandys (ed.) Praha noir Paseka
10. Michal Viewegh Melouch Druhé město

			 p o p u l á r n ě n a u č n á
		 1. Žofie Kanyzová a kol. Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2017 Krásná paní
		 2. Antoine Marés Edvard Beneš – Mezi Hitlerem a Stalinem Argo
		 3. Jiří Padevět Krvavé léto 1945 Academia
		 4. Henry Kissinger Uspořádání světa Prostor
		 5. Vladimír Soukup, Petr David Brdy známé i neznámé Knižní klub – Euromedia Group
		 6. Zdeněk Pohlreich Lehká kuchyně Sevruga
		 7. Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
		 8. Tomáš Kosačík Břicháč Tom & Lucie Tomáš Kosačík
		 9. Ohnivý kuře – 80 originálních receptů z oblíbeného gastronomického seriálu Ikar – Euromedia Group
10. Jan Hnízdil Cvičení při bolestech zad Triton

			 p r o d ě t i a m l á d e ž
		 1. J. K. Rowlingová Harry Potter a prokleté dítě Albatros
		 2. Radek Adamec, Milan Zimmermann Pohádky o nezbedných mašinkách Colibris – GMP Group
		 3. Pavel Šrut, Galina Miklínová Lichožrouti Paseka
		 4. Jiří Žáček Chytrolíni z Hloupětína Slovart
		 5. Jiří Černý, Lukáš Fibrich Obrázky z moderních československých dějin (1945–1989) Knižní klub – Euromedia Group
		 6. J. K.Rowlingová Harry Potter a Tajemná komnata (ilustr.) Albatros
		 7. Daniel Mizielinski, Aleksis Mizielinska Mapy – Atlas světa, jaký svět ještě neviděl Host
		 8. Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
		 9. František Nepil Pohádkový svět Františka Nepila Knižní klub – Euromedia Group
10. Jonny Duddle Piráti odvedle REBO International CZ
 ěkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
D
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

		 Září 2016 Údaje o počtu po síti „stažených“ audio knih poskytly firmy: alza.cz, kosmas.cz, audioteka.cz
		 1. David Lagercrantz Dívka v pavoučí síti (čte M. Stránský) OneHotBook
		 2. Robin S. Sharma Mudrc, surfař a byznysmenka (čte J. Dvořák) Rybka Publishers
		 3. Vlastimil Vondruška Husitská epopej I. (čte J. Hyhlík) Tympanum
		 4. Bernard Minier Mráz (čte J. Žák) XYZ
		 5. Jo Nesbø Policie (čte H. Čermák) Kniha Zlín
		 6. Andrzej Sapkowski Zaklínač I. (čte více interpretů) Audioteka
		 7. Sophie Hannah Vraždy s monogramem (čte M. Zelenka) Tympanum
		 8. David Michie Dalajlamova kočka a síla meditace (čte I. Jirešová) Synergie Publishing
		 9. Betty MacDonaldová Co život dal a vzal (čte více interpretů) Radioservis
10. Zdeněk Svěrák Po strništi bos (čte Z. Svěrák) Supraphon
30
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Renáta Fučíková
SHAKESPEARE
Dvanáct převyprávěných her
v historických souvislostech

První svazek ediční řady Největší dramatici je průvodcem Shakespearovou do
bou a dílem pro starší děti. Převyprávěla,
úvodem a tematickými exkurzy doplnila
a ilustrovala Renáta Fučíková. Autorka
představí dvanáct dramat (Kupec benátský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro
nic, Romeo a Julie, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy,
Hamlet, Král Lear, Mackbeth, Othello
a Bouře). Každá z her je doplněna vstu
py věnovanými vnějším projevům doby –
např. renesanční módě, architektuře, italské literatuře – a historickým
souvislostem. Váz., 208 s., 398 Kč

Christian Haller
BOJOVAL JSEM PROTI
ISLÁMSKÉMU STÁTU
Kniha představuje osobní svědectví Evro
pana bojujícího v první linii s nepřítelem,
který svým počínáním budí hrůzu po ce
lém světě. V říjnu roku 2014 Haller odjel
nejprve do Iráku a odtud na území zá
padního Kurdistánu na severu Sýrie, kde
byl po základním výcviku vyslán po boku
kurdských Lidových obranných jednotek
na bojiště. Po sedmi měsících autor, vystu
pující nyní z bezpečnostních důvodů pod pseudonymem Christian
Haller, svou misi v důsledku deziluze z válečného dění ukončuje.
Přesto je dnes přesvědčen o smyslu své účasti. Váz., 176 s., 248 Kč

Frank McDonough
GESTAPO / Mýtus a realita
Hitlerovy tajné policie

Kniha nabízí podstatně odlišný a v mno
hém překvapující portrét zlověstné insti
tuce. Gestapo bylo oproti běžným před
stavám početně slabou organizací a také
nepostupovalo zdaleka vůči všem sku
pinám společnosti stejně tvrdě. Čtenář
dostává možnost seznámit se s řadou str
hujících „mikropříběhů“ mužů a žen, kteří
nalezli odvahu k odporu vůči nacistickému
režimu. Kniha se věnuje i zajímavé otázce poválečného vyrovnání
s nacistickými zločiny a zločiny gestapa, které podle autora proběhlo
zcela nedostatečně. Váz., 296 s., 368 Kč

P. G. Wodehouse
ZMIZET PO FRANCOUZSKU
V příběhu oblíbeného humoristy o moř
ských lázních v Bretani a Pikardii se se
tkáme s třemi americkými sestrami, které
se rozhodly hledat štěstí ve společnosti
evropských boháčů, s panovačnou a zá
keřnou tetou a s policajtem, který dostal
zasloužený výprask, a ovšem i s excent
rickým nemajetným starým šlechticem,
který pochopitelně není lord, nýbrž pravý
francouzský markýz a kromě toho i býva
lý manžel zákeřné tety. Šťastní snoubenci
nakonec zmizí po „francouzsku“, čímž vznikne happyend, stejně
nevyhnutelný jako ve všech Wodehousových románech.
Váz., 192 s., 248 Kč

Linda Olsson
SONÁTA PRO MIRIAM
Nezapomenutelný román o mlčení, sa
motě a hledání nás zavede na Nový Zé
land, kde žije skladatel a houslista Adam
Anker se svojí dcerou Miriam. Stejně jako
on se od své matky nedozvěděl o svém
původu ani o osudech své rodiny v Polsku
za nacistické okupace, tak nedokázal říci
Miriam pravdu o její matce. Po dceřině
náhlé smrti Adam zůstane sám a šok z její
ztráty jej nutí obrátit se k vlastní minulos
ti. Jeho pouť vede ze slunného Nového
Zélandu do starosvětského Krakova a posléze i na melancholický
zasněžený ostrov stockholmského souostroví, kde kdysi zanechal
svou životní lásku. Váz., 256 s., 278 Kč Ukázka na další straně

Chalíl Džibrán
HLEDÁNÍ / Diář 2017

Přitažlivý a inspirativní dárek pro každého, kdo ocení moudrého průvodce
nadcházejícím rokem, přináší na každý
týden podnětné a motivující myšlenky
jednoho z nejoblíbenějších a nejslavněj
ších arabských spisovatelů, malíře, filosofa
a mystika Chalíla Džibrána. Jeho dílo do
dnes okouzluje miliony čtenářů na celém
světě svým poselstvím lásky a moudrosti.
Diář obsahuje více než 100 barevných
ilustrací malířky a knižní ilustrátorky
Jiřiny Lockerové. Najdeme v něm plánovací kalendář, lunární
kalendář, přehled státních svátků a jmenin, prostor pro poznámky aj.
Flexo, 272 s., 299 Kč

Franz Werfel
JEREMJÁŠ / Slyšte hlas

Životní příběh starozákonního proroka
Jeremjáše byl a zůstává stále naléhavým
varováním před všemi podobami osob
ního a společenského násilí. Tak jej chá
pal i slavný pražský rodák Franz Werfel
ve svém románu o těžké úloze této velké
biblické postavy. Román vznikal pod vli
vem tíživých událostí v Německu roku
1936, a to umocňovalo působnost dáv
ného Jeremiášova poslání. Významný
román o proroku Jeremjášovi a babylon
ském králi Nabukadnezarovi nyní vychází již ve 3. vydání.
Váz., 512 s., 388 Kč

Miroslav Bárta, Martin Kovář,
Otakar Foltýn (eds.)
NA ROZHRANÍ
Krize a proměny současného světa

Kniha volně navazuje na úspěšnou knihu
Povaha změny a přináší úvahy o vývo
ji a povaze kapitalismu v Evropě, o sou
mraku moderního státu, o právním státě,
zamyšlení nad tím, zda Evropa stanula
na prahu válečného konfliktu, stať vě
novanou Brexitu, studie o klimatických
změnách a dalších tématech. Autorský
kolektiv: M. Bárta, D. Batěk, V. Cílek,
D. Drábová, R. Fiala, O. Foltýn, P. Gazdík, K. Havlíček, P. Holländer,
P. Kohout, S. Komárek, M. Kovář, J. Landovský, M. Marko, V. Mařík,
A. Michl, V. Moravec, J. Padevět, P. Pokorný, M. Riegl, K. Řehka
a M. Zrno. Váz., 352 s., 498 Kč

Duhová džusová očista

(5807)

Holka s mixérem

(5805)

Míchané saláty ve sklenici (5817)

Dr. Ginger Southall

Tess Masters

Karin Stöttinger

Kniha od Dr. Ginger Southallové, která je
v Americe známá jako „Dr. Ginger“ ukáže
čtenářům, jak „pití duhy“ – červené, oranžové, žluté, zelené, modré, indigo a ﬁalové
čerstvé, organické šťávy pomůže při hubnutí, proti stárnutí. Díky tomuto programu
se dá zhubnou za 7 dnů až 7 kg. Odhalí
mylné představy o detoxikaci a naučí, jak
se vyhnout chybám při odšťavňování.

Na svém populárním blogu receptů nabízí
Tess Masters – pod přezdívkou Blender
Girl (Holka s mixérem) – recepty složené
z jednoduchých surovin, které si každý
může rychle připravit v mixéru. V této své
první kuchařce nabízí Tess 100 různých
receptů (všechny bezlepkové a veganské)
a spoléhá na přirozené chutě. Mnoho
z nich je také raw, bez ořechů, sóji a cukru.

Salát jako předkrm, hlavní chod nebo sladké překvapení. Ideální jídlo s sebou – jednoduché a chutné. Představa stejně tak jednoduchá jako geniální: salát, vrstvu po vrstvě
naskládaný do sklenice, na něj vynikající
dresink bezprostředně před podáváním,
krátce protřepat, hotovo! A nemusí být
vždy jen ze zeleniny, může být také s masem či rybami nebo jako sladké překvapení.

192 stran, brožovaná

224 stran, brožovaná

156 stran, brožovaná

329 Kč

Trvalé štěstí
– Žijte prostě, žijte dobře,
změňte svět k lepšímu

(5928)

Chemie mezi mámi
– Láska, sex a vědecké
pozadí přitažlivosti

349 Kč

(5929)

299 Kč

Nesmrtelná duše
– Věda a kontinuita vědomí
mimo mozek
(5927)

Sarah van Gelder

Alexander Brian, Larry Young, Ph.D.

Ervin Laszlo

Sarah van Gelder a její kolegové z magazínu YES! v této knize přinášejí fascinující
průzkumy, hloubkové eseje a přesvědčivé
osobní příběhy, které vedou k život proměňujícím závěrům: to, co nás činí skutečně
šťastnými, je hloubka našich přátelství, kvalita naší společnosti, přínos plynoucí z naší
práce a přirozené obrody světa. Autoři nabízejí kreativní způsoby, jak si vybudovat
štěstí, které je trvalé v každém směru – pro
jednotlivce, společnost i matičku Zemi.

Jak začíná láska? Jak může muž říct, že miluje svou ženu, a přesto ji podvádět? Proč
někteří lidé zůstávají ve vztazích i po vyprchání lásky (romantiky)? Jak je možné
zamilovat se do „špatné“ osoby? Jak lidé
přijdou na to, že je někdo jejich „typ“? To
vše se v této zajímavé knize dozvíte.Podložena skutečnými příběhy a výzkumy z laboratoří po celém světě je kniha Chemie
mezi námi odvážným pokusem o vytvoření
„velké sjednocené teorie“ lásky.

Autoři zkoumají poznatky o přežití vědomí mimo život, včetně zážitků blízkých
smrti, posmrtné komunikace a reinkarnace, vysvětlují, jak to souvisí se špičkovými fyzikálními teoriemi o superstrunách,
informačních polích a energetických maticích, a popisují, jak je vědomí neustále
přítomno ve vesmíru a může existovat
i bez připojení k živému organismu.

152 stran, brožovaná

249 Kč

320 stran, brožovaná

184 stran, brožovaná

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

349 Kč

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

259 Kč

