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Jeden z celosvětově nejúspěšnějších japonských komiksů
právě začal vycházet i v českém jazyce.
První díl vyšel v únoru, druhý se do prodeje dostane již na konci března.
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Děti v sirotčinci Grace Field House žijí pod dohledem laskavé vychovatelky.
Netuší však, že se z nich všech postupně stane potrava pro démony.

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

GRÓFKA

LENKA HORŇÁKOVÁ-CIVADE
268 Kč

Původem česká autorka, držitelka mnoha
francouzských literárních ocenění představuje nový román, ve kterém se vrací zpět
do Čech, jehož tématem je vztah člověka
ke svobodě. Hlavní hrdinka se v den svých
osmnáctých narozenin rozhodne emigrovat
a zůstává v Paříži, kde byla na výměnném
zájezdu. První svobodné kroky ji zavedou
na hřbitov Pere-Lachaise, kde dojde k osudovému setkání s tajemnou ženou, která si
nechá říkat Grófka. Ta jí pak jako dobrá i zlá
víla provází jejím přechodem do dospělosti,
její cestou z jedné strany „zdi“ na druhou i
hledáním vlastní identity.
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KELLY BARNHILLOVÁ
298 Kč

Když do vsi vrazí Král loupežníků, aby ukradl
hrnec s kouzly, prokáže čarodějčin syn Ned
nečekanou odvahu a kouzly svou rodinu i
celou vesnici ochrání. Jenže tím dobrodruž
dobrodružství teprve začíná…
Ve vesnici na druhé straně lesa žije Áine,
bystrá a praktická dcera Krále loupežníků,
které v hlavě straší poslední slova její matky
na smrtelné posteli: „Nesprávný chlapec ti
zachrání život a ty zachráníš jeho.“ Když se
cesty obou mladých hrdinů protnou, nezbý
nezbývá jim než spojit síly a důvěřovat si: musejí
totiž zabránit válce, která užuž mezi oběma
královstvími hrozí vypuknout.

KNIHA PRACHU 1. LA BELLE SAUVAGE

UŽ HOŘELA, KDYŽ JSEM SI DO NÍ LEHAL

PHILIP PULLMAN

ROBERT L. FULGHUM

398 Kč

248 Kč

Kniha Prachu, první díl zamýšlené trilogie,
nás zavádí do stejného prostředí, v němž se
odehrávaly Jeho temné esence (tedy Zlatý
kompas a spol.), Pullman ale děj posunul do
doby o deset let dříve. Hrdinou je jedenáctiletý Malcolm Polstead, bystrý chlapec s
výborným postřehem, který je pro svou
nenápadnost přímo předurčen stát se
špionem. Turbulentní události a ničivá
potopa nakonec způsobí, že se hrdina
spolu s vesnickou dívkou Alicí ocitnou
VELKÝ
ve člunu “La Belle Sauvage”. Na palubě
Í
s nimi cestuje šestiměsíční Lyra a starší
KNIŽN
děti mají za úkol dostat ji do bezpečí k
K
E
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jejímu otci, lordu Asrielovi.

Nové ilustrované vydání, které přináší laskavá
zamyšlení, drobné příběhy a filozofické postřehy známého amerického autora. Vyprávění je
zcela prodchnuto radostí ze života, průzračným způsobem oslovuje v člověku jeho lepší
já a dává smysl i těm nejobyčejnějším věcem
na světě. Od katastrofické svatby po radost
z lezení na stromech, od odměn prarodičovství po prostou, ale překvapující moudrost
představitele zenbuddhistického kláštera
— Fulghum má dar pro nalézání smyslu v
každodenním životě.

ŘEZNÍKŮV UČEŇ

ŠPETKA VĚČNOSTI

348 Kč

378 Kč

THOMAS PERRY
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ČARODĚJČIN SYN

FRED VARGAS

Nájemný vrah beze jména je nevlastní syn
řezníka, který ho naučil dvěma řemeslům:
řezničině a zabíjení lidí. Když si po vraždě
senátora přiletí do Las Vegas pro mzdu, zjistí, že mafie, jež si ho najala, mu míní zaplatit
leda tak kulkou do čela. On si to nenechá
líbit a rozpoutá s ní válku. Zanechaných
krvavých stop si všimne mladá analytička
z ministerstva spravedlnosti, a rozhodne se
přijít celé věci na kloub, aniž by tušila, že se
vydává za člověkem bez empatie, bez emocí
a bez slitování. Začíná hra na kočku a myš…

Komisař Adamsberg má problém: z vězení
uprchla vraždící ošetřovatelka, kterou kdysi
zatkl a teď má na něho spadeno. Krom toho
se svým týmem řeší případ dvou mrtvých
mladíků, zdánlivě zabitých při vyřizování
drogových účtů. Adamsbergovi na tom
něco nesedí, především mu vadí hlína za
jejich nehty. Pátrá, odkud se mohla vzít, a
ukáže se, že pochází z hrobů, které mladí
muži otevřeli a kde už několik měsíců odpočívaly dvě staré panny. Do hry vstupují i dva
skolení jeleni se srdcem vyrvaným z těla a
především jeden středověký, ne zcela srozumitelný text na přípravu jistého lektvaru…

MANUÁL PRO UKLÍZEČKY

VYBLEDLÁ KRAJINA S KOPCI

298 Kč

248 Kč

LUCIA BERLINOVÁ

Sbírka povídek „utajeného pokladu americké literatury“. Když v roce 2015 vyšel ve Spojených
státech výběr toho nejlepšího z povídkové
tvorby Lucii Berlinové, vysloužil autorce posmrtně přídomek „nejlepší americká spisovatelka, o které jste nikdy neslyšeli“. Od té
doby byl Manuál pro uklízečky přeložen
do třiceti jazyků a získal si srdce čtenářů
i kritiků po celém světě. Berlinová píše o
rodině, lásce a práci stylem, který je přímočarý, prostý a soucitný. Vyznačuje se
brutální upřímností a humorem, protože inspiraci čerpala z vlastního života
poznamenaného mimo jiné střídáním
zaměstnání a alkoholismem.

KAZUO ISHIGURO

Románová prvotina nositele Nobelovy ceny za
literaturu. Krátká návštěva dcery přinutí stárnoucí Ecuko, ovdovělou Japonku žijící nyní na
anglickém venkově, přenést se ve vzpomínkách
zpět do horkého léta v rodném Nagasaki. Na
sklonku druhé světové války se tu ale duše jejích spoluobčanů změnily k nepoznání. Nic už
není jako za předválečného militantního režimu, po ulicích se plouží mátohy někdejších
známých a jen málokdo v sobě najde sílu
posunout se dál. Úslužná Ecuko si v krajině
blednoucích vzpomínek vybavuje zejména
měsíce před porodem prvního dítěte.

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

WWW.ARGO.CZ

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ANAG

obj. kód 5771
344 stran, brožovaná, 429 Kč

obj. kód 5760
512 stran, kroužková, 579 Kč

obj. kód 5778
680 stran, vázaná, 519 Kč

obj. kód 5773
392 stran, brožovaná, 389 Kč

obj. kód 2317
440 stran, brožovaná, 459 Kč

obj. kód 5749
280 stran, brožovaná, 349 Kč

obj. kód 5759
520 stran, brožovaná, 439 Kč

obj. kód 5762
1080 stran, brožovaná, 589 Kč

obj. kód 5757
640 stran, kroužková, 669 Kč

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

anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz
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SKLENĚNÝ POKOJ VE FILMU

Vážení a milí čtenáři,
také máte rádi atmosféru knihovny? Ať už je malá
nebo velká, všechny mají své zvláštní klima. Ve
společnosti knih je útulně, jako by pohltily venkovní ruch a vytvořily mikrosvět určený jen těm,
kdo chtějí nad řádky snít a utíkat od každodenního shonu. Všimli jste si, jak všichni příchozí
automaticky a jakoby posvátně ztiší při vstupu do
knihovny hlas? Je to oáza klidu, jiný svět. Pokud
jste v knihovně už delší dobu nebyli, je březen na
její návštěvu ideální. Svaz knihovníků a informačních pracovníků totiž už podesáté
vyhlásil březen měsícem čtenářů a na čtyři sta knihoven z celé republiky pod záštitou
této akce připravilo zajímavý program na podporu čtenářské gramotnosti. Vyvrcholením pak bude už devatenáctá Noc s Andersenem, která připadá na 29. března.
Tuhle akci děti milují. Mohou v knihovně přespat, poslouchat pohádky, hrát různé
hry. Alespoň na chvíli odloží mobily a tablety a vezmou do ruky knihu. A když už jsme
u dánského pohádkového autora, zůstanu ještě na severu a pozvu vás na Týdny
norské literatury, v jejichž rámci do Prahy zavítají zajímavé osobnosti této severské
země, budou se konat besedy, promítat filmy, ochutnávat kulinářské speciality i hrát
hry. Rozhodně to bude stát za to.
A ještě jedna akce rozsvítila knižní březen, a sice nominace na již po osmnácté
udělovanou Cenu Magnesia Litera. Ceny se budou udělovat v kategoriích Litera za
prózu, Moleskine Litera za poezii, Litera za knihu pro děti a mládež, za naučnou
literaturu, nakladatelský čin, publicistiku, Dilia Litera pro objev roku a Litera za překladovou knihu. Udělena bude také Cena Magnesia blog roku a Kosmas cena čtenářů. Mezi nominovanými je například bestseller v kategorii knih pro děti a mládež
Prašina nebo v poslední době hojně zmiňovaná kniha vzpomínek na práci válečného zpravodaje Za oponou války autora Jakuba Szántó. Konkurence je veliká a jsem
zvědavá, kdo si cenu nakonec odnese. Dozvíme se to 7. dubna při slavnostním vyhlášení, které bude možné zhlédnout i na kanále ČT art.
I druhá polovina března je tedy nabita knižními akcemi. Máme se ještě na co
těšit. A pokud chcete oslavit měsíc věnovaný knihám nákupem nového kousku do
vaší domácí knihovny, věřím, že vám tipy na stránkách Knižních novinek pomohou
s výběrem. Hezký březen 
JANA MARXTOVÁ

Mnoho lidí říká, že po přečtení knihy raději nechtějí vidět filmové zpracování, aby nebyli zklamaní, že tváře hlavních hrdinů jsou jiné, než jak si je představovali. Také dějové
zkratky a scenáristické úpravy nesou čtenáři dost těžko. Ano, někdy skutečně filmová
verze knihu nedostihne, mnohdy ji vysloveně poškodí, ale je také mnoho případů,
kdy naopak dobrý film pomohl své knižní předloze na světlo. V případě filmové novinky Skleněný pokoj byla základem velmi úspěšná kniha, která dlouho čeřila literární
vody, o které se mluvilo v odborných kruzích, mezi čtenáři
a dokonce i v bulvárním tisku. Proti příběhu, který líčí osudy
obyvatel slavné brněnské vily Tugendhat, se totiž postavila
rodina někdejších majitelů. Ti děj knihy vzali osobně, hledali
v něm sami sebe a nelíbilo se jim pojetí událostí, kterých byl
jejich někdejší domov tichým svědkem. Autor, britský spisovatel Simon Mawer, se však brání tím, že se neinspiroval
skutečnými osobami, jen stavbou samotnou. „Ten příběh je
fikce, ale zasazená do téhle vily. Vila tvoří rámec příběhu,“
vysvětloval, ale přesto se nevyhnul rozjitřeným reakcím
a emocím. I tyto mediální přestřelky způsobily, že se z knihy stal bestseller, navíc nominovaný na Man Brokerovou cenu. A protože od bestselleru je už jen krůček k filmovému zpracování, nebylo velkým překvapením, když přišlo oznámení, že se kniha chystá
na plátno. Režie se ujal Julius Ševčík a producenti na snímku rozhodně nešetřili. Hlavní
role obsadili zahraničními hvězdami (v hlavních rolích Claes Bang, Carice van Houten
a Hanna Alström), které doplnili slavnými českými jmény, v čele s Karlem Rodenem.
Dopřáli snímku také anglické znění, aby mu otevřeli dveře do světa. Příběh vily Tugendhat má potenciál uspět ve filmovém světě stejně, jako dobyl ten knižní. A my můžeme
srovnávat. Bude lepší kniha, nebo film? Nakolik se režisér držel předlohy a jak se knižní
postavy budou lišit od těch filmových? S knihou v ruce se těšíme do kina.
JANA MARXTOVÁ

Motto čísla:
„Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost.
Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.“
Jan Amos Komenský
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Čtu ráda, ale moc času nemám. Mám před sebou hodně
koncertů nejen u nás, ale i v Německu, vychází deska
Kvítek mandragory s mými největšími hity a startuje
i stejnojmenný muzikál, takže na delší čtení opravdu není
čas. Ale když je trochu volněji a ukládám se do postele,
vezmu si knížku. Mám jednu, dá se říct, že to je taková
moje modlitba, balzám na duši a to je Moje rodina a jiná
zemětřesení od Ivana Krause. Někdy, když řeším nějaké
trápení, problémy, tak se kvůli tomu v noci i budím. Stačí
ale přečíst si jednu povídku a okamžitě přijdu na jiné myšlenky. Je to opravdu úžasná
kniha. Je nádherně úsměvná, vtipná, psaná s lehkostí. Ráda sáhnu i po životopisech, to je
hodně zajímavé čtení. Knih mám doma spoustu, mám i velkou knihovnu, ale už se do ní
skoro nic nevejde. Nevím, co se všemi novými knihami budu dělat.

Evidenční číslo MK ČR: E 13432
ISSN 1213-7073
www.sckn.cz
www.sckn.cz/knizni-novinky
www.facebook.com/KN.casopis
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
19. března Knižní kavárna knihkupectví Dobrovský, Václavské náměstí, Praha 1
Autogramiáda a beseda se spisovatelkou a blogerkou Martou Kučíkovou, autorkou
knih Italské jednohubky a Italské dvojhubky se uskuteční od 17 hodin.
19. března Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha 1
Přijďte na besedu s Alešem Palánem, novinářem, publicistou a spisovatelem, kterému
loni vyšel knižní bestseller Raději zešílet v divočině. Beseda začíná v 17 hodin.

DOKONALÁ
VRAŽDA
POTŘEBUJE
DOKONALÉ KRYTÍ

20. března Knižní kavárna knihkupectví Dobrovský, Na Čáře, Brno – Joštova
Autogramiáda a beseda se spisovatelkou a blogerkou Martou Kučíkovou začíná
v 17 hodin.
20. března Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha 1
Obonete S. Ubam se narodil české matce a nigerijskému otci.
Vyrůstal v Bruntálu a v patnácti letech odjel poprvé do Nigérie, aby blíže poznal svého otce, své kořeny i identitu. Kniha
Sedm let v Africe vypráví o tom, jak na svá bedra převzal rodinné dědictví, nástupnické povinnosti, firmu i zodpovědnost
za osud rodiny, kterou však sotva znal. Přijďte si od 17 hodin
pro podpis syna nigerijského krále!
20. března Dům čtení, Ruská 1455/192, Praha 10
Autorský a diskuzní večer s Hanou Lohrovou o poutnických knihách Jak jsem přece
jen došla do Compostely a Cestou k Františkovi. Povídání o tom, co vydání se na cestu
spustilo, jak cesta probíhala a jak se taková pouť připravuje, ale i tom, co dala a co
vzala její rodině, začíná v 18 hodin.
21. března Městská knihovna v Praze, Velký sál
Městská knihovna v Praze uvádí přednášku ve spolupráci s British Council. Jaká byla
pozice žen v renesanční společnosti? Kolik ženských postav Shakespeare vytvořil
a jaké role hrály v jeho díle? Na jejich společenské postavení i rodinné povinnosti poukážeme prostřednictvím výmluvné Kateřiny ze hry Zkrocení zlé ženy, tajemné černé
dámy ze Sonetů nebo elegantní princezny francouzské a jejích dvorních dam ze hry
Marná lásky snaha. Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Začátek je v 18 hodin.
21. března knihkupectví Meander, Vratislavova 7, Praha 2
Výtvarná dílna s knihou Zombíkovy narozky aneb čeho se (ne)bojíme? startuje
v 16:30. Nejprve si knížku přečteme a potom si namalujeme to, čeho se bojíme,
a možná se tím toho strachu zbavíme. Vhodné pro děti od 3 let i jejich doprovod
23. března Zámek Studénka, Panská 229, Studénka
Křest knihy Andělské pohádky ze starého mlýna autorky Ivy Hoňkové. Křest, který začne v 16 hodin, je spojen s výstavou fotografií loutek z projektu Andělských pohádek.
26. března Palác knih Luxor, Václavské náměstí, Praha 1
V 17 hodin začne křest první knihy nadějné české autorky Mirky Skočílkové Violka.
25. března Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
Literární historik, filozof a jeden z předních profesorů anglické literatury na Harvardu
a Berkeley Martin Puchner v titulu Svět ve slovech ukazuje, že knihy, eposy a manifesty nejsou pouze texty vycházející z uměleckých a intelektuálních tradic, ale lze je vnímat jako aktéry dějin.. Diskusi s autorem, která začíná v 17 hodin, moderuje literární
kritik Jan M. Heller. Večer se uskuteční v angličtině, tlumočení do češtiny zajištěno.
28. března Knihkupectví Meander, Vratislavova 7, Praha 2
Zajímá vás, jak to chodí v malém nakladatelství dětské literatury? Jak se vybírá ten nejlepší
rukopis a k němu správný ilustrátor? Jaké knihy mají potenciál uspět u malých čtenářů
a jaké u jejich rodičů? Co se rozumí pod pojmem umělecká dětská kniha? A jaká je budoucnost tištěné artové dětské knihy v digitální době? Na otázky odpoví dětem i dospělým
Iva Pecháčková, nakladatelka s dlouholetými zkušenostmi z oboru. Začátek je v 17 hodin.

Mladá krásná tanečnice
burlesky. Mrtvá na prahu vlastního domu.
Další thriller od autora bestselleru Dívka v ledu je
už šestým případem, ve kterém se setkáváme s neústupnou vyšetřovatelkou Erikou a jejím týmem.
Je jen krátce po uzavření jejich posledního případu –
řádění sériového vraha, do nějž jsou Erika i její kolegové vtaženi osobně… Namísto klidných vánočních
svátků, které si všichni zaslouží, se musí vypořádat
s vrahem, který zaútočil přímo na Štědrý večer.

JIŽ VYŠ

LO

Koupíte na www.cosmopolis.cz
nebo u svého knihkupce

Nabídka nakladatel s t ví Madal B al k M ez i národ n í m u d n i š t ě s t í, 21 . b ř ez na

Objevte

Kapky moudrosti srdce
(2. díl)

Krátké aforismy
Sri Chinmoye na malé
ploše předávají poselství.
Obyčejná a moudrá,
originální i překvapivá.
Všechna mají za cíl naplnit
naše srdce kapku po
kapce inspirací, radostí,
laskavostí a klidem.

uvnitř sebe
Buď šťastný

Série 55 povzbudivých aforismů o radosti
a síle úsměvu, přinášející inspiraci k nalezení
hlubšího zdroje štěstí.

99 Kč (55 karet v krabičce)
135 Kč (v krabičce s dřevěným stojánkem)

P rá v ě
v yš lo
!

199 Kč (176 stran, váz.)

„Štěstí musíme zachytit
v prchavých okamžicích
života.“

Celá nabídka v e-shopu zijdobre.madalbal.cz

HITY

JARNÍ
SEZÓNY
od 14/3/2019
ve vašem knihkupectví
více na www.velkyctvrtek.cz

skvělých knižních
NOVINEK

rozhovor

s Jakubem Sedláčkem

PASEKA VYDÁVÁ KNIHY JIŽ TŘICET LET!
Nakladatelství Paseka založil Ladislav Horáček (1947–2015) jako jedno z prvních soukromých nakladatelství po listopadové revoluci, a to 9. prosince 1989.
Letos tedy slaví třicet let od svého založení. Šéfredaktorem Paseky je od roku
2014 Jakub Sedláček. A právě jemu jsme položili několik otázek.

foto: Paseka

kteří nás sledují na sociálních sítích. Všechny potřebné
informace proto publikujeme v dostatečném časovém
předstihu tam. Kdo ale nahlédne do našeho edičního
plánu, snadno si udělá představu, s kým bychom mohli takovou akci uspořádat.

Nakladatelství Paseka sídlí v Chopinově ulici č. 4 na
pražských Vinohradech, v krásném Laichterově domě,
který postavil v letech 1908–1909 architekt Jan Kotěra
pro Jana Laichtera, jednoho z nejvýznamnějších českých nakladatelů první poloviny 20. století. Halu, která
spojovala nakladatelský prostor s obytným, vyzdobil
malíř Jan Preisler. Když se v novém tisíciletí dům stal
sídlem Paseky, začal Ladislav Horáček pracovat na
rekonstrukci haly. Tu nakonec realizoval ve spolupráci
s restaurátorskou školou v Litomyšli, jejíž vznik inicioval. Jaké to je pracovat v domě s takovým geniem loci?
Je to prostor, který vyráží dech, vzbuzuje respekt a současně působí zvláštním uklidňujícím, solidním dojmem.
Jako by odrážel atmosféru, kterou jsem na redakci
Paseky obdivoval dávno předtím, než jsem se stal součástí jejího týmu. Velké cíle, kvalita, jistota, klid. Přesně
jak je zosobňoval náš milý kolega a kamarád, bohužel
předčasně zesnulý Milan Macháček. U něj jste cítili, jak
doslova žije literaturou, i tou nejmodernější, a přitom
je mu naprosto cizí nervnost či povrchnost současné
doby. Většinu světových klasiků i velkých jmen současné prózy přivedl do Paseky právě on. Nicméně v tom
okázalém interiéru Laichterova domu je také cosi odvážného a drze domýšlivého, což jsou kvality, jimiž svůj
nakladatelský podnik vybavil Láďa Horáček. Paseka se
zrodila z vášně. Když na to přijde, dovedu si i představit, že bych se svými kolegy pracoval v nějaké ozářivkované kanceláři se sektorovým nábytkem, nejsem konzervativní a nelpím na starých pořádcích, ale nejsem si
jistý, jestli bychom vydávali úplně stejné knihy jako teď.
Horáček zavazuje, Kotěra inspiruje.
Od loňského roku jste Laichterův dům otevřeli i veřejnosti a pořádáte v něm autorská čtení. Budete v tom
pokračovat i nadále? Na co se můžeme na jaře těšit?
Autorská čtení spojená s návštěvou redakčních interiérů nabízíme jako bonus našim čtenářkám a čtenářům,

Které knihy vydané v Pasece měly v uplynulých třiceti
letech největší úspěch a ohlas? A naopak, mrzí vás, že
něco třeba zapadlo, nechytilo se tak, jak byste si přáli?
Úžasně úspěšní jsou Lichožrouti Pavla Šruta a Galiny
Miklínové, kteří byli v rámci cen Magnesia Litera vyhlášeni Knihou desetiletí. Ono se vůbec zdá, že se v Pasece daří dětským titulům, z čehož mám velkou radost,
protože je to příslib do budoucnosti: lze předpokládat,
že kdo měl kvalitu v dětství, bude ji jako čtenář vyhledávat i dál. Naším evergreenem je série Jaro, Léto,
Podzim a Zima německé ilustrátorky Rotraut Susanne
Bernerové, která svými propracovanými kompozicemi se spoustou sympatických postav dokáže beze
slov vyprávět desítky milých anekdot a probouzet
tak u nejmenších lásku k příběhům. V současné době
raketově vystřelila Prašina, kterou napsal Vojta Matocha a ilustroval Karel Osoha. Na podzim vydáme její
pokračování a můžu vám slíbit, že kolem tohoto foglarovského thrilleru ze současné Prahy se toho bude dít
ještě hodně.
Co se týče literatury pro dospělé, šťastné bylo
setkání Ládi Horáčka s Petrem Šabachem. Vztah autora a jeho nakladatele to byl předpisový, kamarádský
a přitom profesionální a také plodil bestsellerové ovoce. Typickým příkladem fastselleru byla na konci 90. let
Černá kniha komunismu. Výrazný ohlas vzbudily Talebova Černá labuť nebo Rushdieho Děti půlnoci. Tradičně dobře se v Pasece daří knížkám připraveným ve
spolupráci s Divadlem Járy Cimrmana nebo napsaným
„lékaři bez hranic“ Tomášem Šebkem či Janem Trachtou. A aktuálním megahitem je Opuštěná společnost
od Erika Taberyho, což je vynikající zpráva – tuhle
knižní esej si už v přepočtu koupili obyvatelé jednoho
krajského města, takže se ukazuje, že se lidé stále snaží
chápat, co se v téhle zemi děje.
Samozřejmě, ne vždy všechno dopadne, jak si
představujete, k vydávání knih patří přirozeně i flopy.
Osobně mě mrzí, že se u nás neujala skvělá americká
spisovatelka Lyndsay Fayeová, autorka neuvěřitelně
atmosférických a dokonale vyrešeršovaných historických románů s detektivními zápletkami. Když vám zapadne jedna knížka, je to běžná smůla, ale když takhle
přijdete o celou jednu zajímavou a pracovitou autorku,
je to škoda nejen pro nakladatele, ale i čtenáře.
Jaké novinky chystáte na letošní rok? Na co byste
zvláště rád upozornil?
8

Velmi se těším na impozantní monografii Petra Čorneje o Janu Žižkovi a jeho době. Naděje budí částečně
memoárová kniha Davida Lynche Místo snění, která otevírá jedinečný a intimní pohled do režisérova
tvůrčího světa. Malé potěšíme knížkou netradičních
pohádek Buchty a loutky dětem, napsané členy tohoto
populárního loutkářského kolektivu, a snad také novou komiksovou Hildou. A když jsme u těch komiksů,
Toy_Box u nás vydá Komiksovou učebnici komiksu, ta
bude nejen inspirativní, ale i pastvou pro oči, jaká tu
dlouho nebyla.
Plánujete nějaké oslavy nebo něco speciálního k třicátému výročí založení Paseky?
Ano, ale rád bych tuto věc nechal v režimu tajemství.
Nechte se překvapit.
Osobně mám velmi rád Vladimira Nabokova. Právě
vyšel další, již 16. svazek z jeho díla, Lužinova obrana
v překladu Pavla Dominika. Jak bude nabokovovská
edice pokračovat dál?
V rámci Spisů Vladimira Nabokova plánujeme znovu
vydat autobiografii Promluv, paměti, která vyšla jako
první svazek edice a je dnes nedostupná. Do Spisů
hodláme rovněž zařadit výbor z autorových přednášek o velkých jménech světové literatury. A protože
nás v dubnu čeká stodvacáté výročí od Nabokovova
narození, chystáme kultovní Lolitu v mimořádné úpravě a rovnou se čtyřmi obálkami.
Od roku 2018 uvádíte jména překladatelů na obálkách
knih. Proč jste se tak rozhodli?
Protože si ceníme jejich záslužné práce a vnímáme je
jako spolutvůrce, kteří autorům propůjčují svůj hlas.
Existuje celá řada překladatelů, jejichž jméno je zárukou kvality – nejen odvedené práce, ale i vlastního díla.
Naše rozhodnutí usnadňuje čtenářům orientaci.
Co vy sám rád čtete, jaké autory máte rád? A máte nějaké zatím nesplněné přání, co byste rád vydal, prosadil?
Moje závislost na Ladislavu Klímovi je asi notoricky
známá a protože naše životy určují šťastné náhody,
bylo to shodou okolností jeho Utrpení knížete Sternenhocha, co vyšlo v Pasece hned po Váchalově Krvavém
románu a co se mi před třiceti lety iniciačně dostalo
do ruky. Duší jsem romantik, a tak mám rád vypjaté
propojení erotiky a politiky v poezii Zbyňka Havlíčka.
A svého druhu moderní klasiku vyhledávám také v komiksu, protože mě zajímají doyeni americké nezávislé
scény – Daniel Clowes, Charles Burns, Peter Kuper.
A přání? Z pověrčivosti a opatrnosti pouze naznačím, že se moje úvahy točí kolem vězeňských zdí…
MILAN VALDEN
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ŠELMA

ZLATÝ DŮM

Vraždící medvěd, který tak docela není medvěd, se prohání
v lesích a hledá novou kořist. Pusťte se do čtení thrilleru,
než Šelma znovu zaútočí.
Theo Cray je profesorem biologie z Austinu a tenhle
výlet měl být jen příjemným zpestřením nudné práce u počítače. Když se u něj uprostřed noci v motelovém pokoji
objeví po zuby ozbrojení policisté, svůj pohled na okolní
malebnou krajinu velmi rychle přehodnotí. Policie Thea
podezřívá z vraždy jeho bývalé studentky, velmi záhy však
případ uzavře jako náhodné napadení medvědem. Theo si ale není úplně jistý,
cosi mu napovídá, že tento čin byl velmi lidský, nastražený jako přírodní nehoda.
A pachatel se rozhodně s jednou obětí nespokojí. Jelikož jeho teorii o sériovém
vrahovi ale policie ani v nejmenším nevěří, pustí se nenápadný vědec do zběsilého
pátrání sám.
Autor Andrew Mayne se mimo psaní živí jako salonní kouzelník. I ve své nové
knize dokazuje, že se to nejlepší naučil od samotného Davida Copperfielda. Využívá velmi přesvědčivých triků, jimiž odvede čtenářovu pozornost, a pak ho plnou
silou vrhne do ještě většího nebezpečí.
S chutí se necháte chytit do osidel příběhu, který se zprvu zdá zapletený jako
smrtící pavučina největšího z pavouků. Jak postupně rozplétáte jednotlivé nitky,
aby se složily v celý obraz, občas zapomenete dýchat a zjišťujete, že srdce uhání jako splašené. Mayne navíc zasadil Šelmu, vycházející v nakladatelství Knižní
klub, do velmi lákavého prostředí vědy na vysoké úrovni. Věda a různé logické
poznatky o přírodě, i jednání živočichů a rostlin, jsou tak vlastně dalším hrdinou,
díky němuž s ještě větší chutí utíkáme k velkému rozuzlení.
HELENA HERYNKOVÁ

Slavný britský spisovatel Salman Rushdie (1947) se ve svém
nejnovějším románu Zlatý dům (přeložil David Petrů, vydala
Paseka) vrátil k příběhu rodiny, která má svá tajemství a osudové tragédie, podobně jako je tomu v jeho nejlepších románech
Děti půlnoci, Hanba a Maurův poslední vzdech; Zlatý dům je
ale na rozdíl od těchto rodinných ság, protkaných magickým
realismem a dějinami, přece jen přímočařejší, čtenářsky přehlednější a čtivější a dobře by se myslím vyjímal i na filmovém
plátně nebo televizní obrazovce. Tato úvaha je dána nejen dějem samotným a jeho filmovou stylizací, ale i tím, že vypravěč a hlavní hrdina René
Unterlinden je mladý filmař, který chce natočit film o rodině záhadného magnáta Nera
Goldena, který se z neznáma přestěhoval do New Yorku. Nero Golden je sedmdesátiletý vdovec a má tři dospělé syny. Do New Yorku přijede v den inaugurace Baracka
Obamy a usídlí se v luxusním domě ve čtvrti zvané Zahrady. Okamžitě k sobě přitáhne
pozornost sousedů, mezi nimiž je i René, který začne pátrat po Goldenově minulosti.
Golden se zanedlouho překvapivě ožení s krásnou a vypočítavou ruskou emigrantkou
Vasilisou a dočká se od ní i svého čtvrtého potomka. A René se s Goldenovou rodinou
zaplétá čím dál víc; získá si důvěru nejen Nera Goldena a jeho synů, ale i Vasilisy. Mezitím sám prožívá i svou osobní tragédii, když přijde o rodiče, ale i štěstí, když se zamiluje
do filmařky Suchitry. Nero se marně snaží utéct před minulostí a ochránit svoji rodinu,
na niž doléhá pomsta těch, s nimiž se magnát spolčil.
Je to román plný popkulturních narážek, dějových odboček, poněkud výstředních, ale plnokrevných a zajímavých postav, a především s bohatým a napínavým
dějem, v němž vedle zločinů, intrik, tragédií a osudu, jemuž nelze uniknout, nechybí
ani láska, vášeň, chvíle štěstí a vtip.
MILAN VALDEN

NOVINKA
Z NAKLADATELSTVÍ

K A ZDA

Zkuste to

doma sami

k uc h y n ě

137 zdravějších alternativ
ke kupovaným výrobkům, s nimiž
ušetříte peníze i životní prostředí
Zapomeňte na nezdravé nebo
drahé výrobky ze supermarketu,
lepší alternativu si totiž může
každý připravit snadno doma!
137 z našich nejlepších receptů
a nápadů do kuchyně vám ukáže,
jak je to snadné. Proto se vyplatí
připravovat mnohé produkty
doma a nekupovat je.
192 stran
měkká vazba s klopami
formát 147 x 210 mm

298 Kč
vychází 11. 3. 2019
Nakladatelství KAZDA, s.r.o.,
Nové sady 2, 602 00 Brno,
tel. 725 518 237, objednavky@knihykazda.cz.
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Žádejte u svých knihkupců,
nebo jednoduše objednejte se slevou 20 %
přímo u nakladatele na www.knihykazda.cz.

Mladá fronta
doporučuje

Žádejte u svého knihkupce.

Vychází
21. března

Peter May
se vrací do prostředí
bestsellerové trilogie
z ostrova Lewis

Peter May pochází ze
Skotska, nyní žije ve
Francii. Celosvětový
úspěch mu přinesla
trilogie z ostrova Lewis.
Kromě jeho detektivních
sérií byly do češtiny
přeloženy i samostatné
romány Ostrov Entry, Útěk
a Umrlčí cesta.

Peter May začal svou kariéru jako novinář
a televizní scenárista. Českým čtenářům je
však dobře znám jako autor detektivních
románů. Jako první vydalo nakladatelství
Host jeho trilogii z ostrova Lewis, která
se stala světovým bestsellerem. Ostrov
Lewis byl také ústředním motivem seriálu
Machair, k němuž Peter May napsal scénář.
V češtině vychází s úspěchem i jeho
další dvě detektivní série. Značné oblibě
se těší Akta Enzo, kde odložené případy
vyšetřuje učitel biologie ve francouzském
Toulouse Enzo Macleod. A na podzim
2019 se čtenáři dočkají závěrečného dílu
čínských thrillerů s názvem Pekingský
rozparovač.
Ještě předtím však vyjde Mayův nový
samostatný detektivní román Ochráním tě.
Autor se v něm vrací zpátky do prostředí
ostrova Lewis, ale případ tentokrát neřeší
starý známý Fin Macleod, nýbrž francouzská policistka Sylvia Braqueová.

O novince Ochráním tě
Manželé Niamh a Ruairidh Macfarlaneovi vlastní luxusní oděvní značku Ranish
Tweed. Když se společně vypraví na služební cestu do Paříže, Niamh se nečekaně
dozví o manželově poměru s ruskou módní návrhářkou. Vzápětí se stane svědkem
toho, jak Ruairidh i s milenkou zahyne při
výbuchu bomby. Zatímco se policisté do
vyšetřování, Niamh se v žalu vrací domů
na ostrov Lewis.
Niamh se začne probírat vzpomínkami
a zoufale se snaží odhalit, kdo by proti jejímu manželovi mohl něco mít. Francouzská
policie mezitím vyloučí možnost teroristického útoku a přikloní se k vraždě. Hlavní podezřelé se na ostrov Lewis vydává
sledovat vyšetřovatelka Sylvie Braqueová.
Jedna žena se zaobírá minulostí, druhá
je ponořena do vyšetřování. Obě se však
postupně přibližují k nepříteli s vražednými úmysly.

Úspěšné knižní série Petera Maye
SKÁLA
Peter May

PÁN OHNĚ
Peter May

VÝJIMEČNÍ LIDÉ
Peter May

První díl trilogie
z ostrova Lewis
Váz., 391 stran
Již vyšlo

První díl čínských
thrillerů
Váz., 440 stran
Již vyšlo

První díl série
Akta Enzo
Váz., 351 stran
Již vyšlo

329 Kč

329 Kč

299 Kč

Fantastické jaro
Petra Slováková
Střípky času
Nápaditý young adult
román, v němž jsou
čarodějové i cestování
časem nedílnou součástí
temné Ostravy. Jana
by mohla být obyčejná
středoškolačka, kdyby
ovšem neměla schopnost
cestovat časem…
329 Kč
Young Adult Fantasy

Timo Parvela,
Bjørn Sortland
Kepler62: Virus
Pátý díl napínavého
vesmírného dobrodružství.
Expediční tým se zabydluje
na vzdálené planetě
Kepler62e, kde objeví
nedobytnou sondu, která
možná skrývá klíč ke všem
záhadám.
299 Kč
Pro čtenáře od 9 let

Naomi Noviková
Ve stínu hvozdu
Agnieszka miluje své domovské údolí, klidnou
vesnici a průzračnou řeku. Nedaleko však stojí
zlověstný Hvozd. Jedinou ochranu lidem z údolí
poskytuje nevypočitatelný čaroděj Drak, který
vyžaduje hrozivou cenu: každých deset let mu
musí jít sloužit jedna dívka.
Další volba se rychle blíží a Agnieszka má
strach. Každý tuší, že tentokrát si Drak vezme
její nejdražší přítelkyni — krásnou, hodnou a
statečnou Kasiu. Ale když Drak konečně přijde,
překvapivě si vybere někoho jiného...
399 Kč
Young Adult Fantasy

Omar El Akkad
Americká válka
Postapokalyptický román
z budoucnosti, která
až mrazivě připomíná
naši současnost. Co by
se mohlo stát, kdyby
Amerika obrátila svůj
nejničivější arzenál sama
proti sobě?
369 Kč
Sci-fi

hostbrno.cz

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 2
130 00, PRAHA 3
olysklad@volny.cz
602 387 509
www.iolympia.cz

Vládly starému Egyptu faraónky? Jaký byl konec uctívačů
Belzebuba Kananejců? Kam
zmizeli Močikové? Jaká byla
největší bitva Alexandra Velikého? Odkud se vzali obyvatelé Polynésie? Co víme o okolnostech atentátu na Caesara?
Proč křižáci dobývali Jeruzalém a byl Richard Lví srdce
gay? Třicet čtyři zajímavých
příběhů z historie různých
kontinentů a koutů světa přináší známý spisovatel Jan
Bauer - poprvé v Olympii!
HLEDEJTE VE VAŠEM
KNIHKUPECTVÍ
NEBO NA NAŠEM WEBU

Nová kniha historických
příběhů od známého autora literatury faktu Petra
Vokáče nás zavádí za Lukrécií Borgiou, do doby revoluce ve Francii, na Titanik, za
Robertem Capou i za
Chguevarou a dalšími.
Napínavý příběh úspěšného
autora Jana Vavříka o úskalí
rodičovství a rodinných
vztahů i nástrah dnešního
života. Inspirováno skutečnými osudy.

Volné pokračování úspěšného bestselleru Manželky
s.r.o. Ponořte se do 11 zajímavých příběhů vdaných
i svobodných žen a mužů,
kteří neovládli své city a
šlápli vedle. S hrdinkami se
budete zaručeně radovat
i brečet nad jejich osudy.

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná | 288 stran | 299 Kč

vázaná | 314 stran | 350 Kč

vázaná | 600 stran | 499 Kč

vázaná | 280 stran | 399 Kč

brožovaná| 190 stran | 150 Kč

Audiokniha na CD | 299 Kč

brožovaná | 256 stran | 69 Kč

vázaná | 272 stran | 299 Kč

brožovaná | 160 stran | 199 Kč

brožovaná | 160 stran | 199 Kč

brožovaná | 184 stran | 299 Kč

flexo vazba | xx stran | 299 Kč

K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM.cz

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

bibliografie
duchovní nauk y
DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY
Osho
TAO, cesta bez cesty, cesta beze
stop

6 / 2 0 19

Křesťanská antropologie. Autorovy
texty a kresby.
ISBN 978-80-907166-2-9

Vícha, Daniel
Katolické speciality

Překl. Krhutová, Daiana, Olomouc:
Fontána, 2019, 441 s., brož. 428 Kč
V tomto svazku bere Osho do rukou
Lie–c´eho podobenství a těm, kdo
umějí naslouchat, odrývá nekonečné
mystérium a hloubku tao.
ISBN 978-80-7336-954-5

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 1. vyd., 96 s., brož. 129 Kč
Katolicismus je krásný, bohatý a hluboký – ale ve své „speciálnosti“ i nepřístupný. Mnozí se v jeho hloubce
topí, neumějí v něm plavat. A právě
těm, kdo jsou z katolických odlišností
spíše rozpačití než nadšení, přichází
na pomoc knížka faráře.
ISBN 978-80-7195-936-6

K Ř ESŤANST VÍ

SPI R ITUALITA

Cizsek, Walter Joseph
On mne vede

Stone, Joshua David
Jak dosáhnout vzestupu v tomto
životě

Praha: Paulínky , 2019, 2. vyd.,
159 Kč
Walter Ciszek již popsal svou zkušenost ze sibiřských gulagů v knize
S Bohem v Rusku. Po jejím vydání mu
čtenáři často kladli otázku: „Jak jste to
mohl přežít?“ Ve své druhé knize se
tedy opět ohlíží za tím, co zakusil.
ISBN 978-80-7450-271-2

Endresová, Brigitte
Jáchym a Desatero

Překl. Nedbalová, Josefina, Praha:
Paulínky , 2019, 128 s., váz. 225 Kč
Desetiletý Jáchym dostal za úkol naučit
se Desatero a pochopit, k čemu je dobré. Jenže nějaká přikázání pro něj nejsou
zdaleka tak zajímavá a zábavná jako model letadélka, který chce spolu se svým
dědou v nejbližších dnech postavit.
ISBN 978-80-7450-325-2

NÁBOŽE NST VÍ
Brunel, Henri
Kojabaši, kočičí mistr zenu

Praha: Garamond, 2019, 140 s., brož.
Zenový mistr kocour Kojabaši, který
putuje po Japonsku s holí, miskou na
milodary a ranečkem přes rameno
a vypráví zenové příběhy neposednému žákovi Tanedovi. Takový kocour
přece neexistuje!
ISBN 978-80-7407-439-4

Grün, Anselm
Velikonoční příběh

Překl. Hubková, Jindra, Praha:
Karmelitánské nakladatelství, 2019,
28 s., váz. 199 Kč
Anselm Grün prostě a jímavě vypráví
příběh Ježíšových Velikonoc. Jsme
přítomni chvíli jeho slavného vjezdu do Jeruzaléma, poslední večeři
s učedníky, cestě na Golgotu a ukřižování i vzkříšení. Slova umocňují
ilustrace Giuliana Ferriho.
ISBN 978-80-7566-109-8

Petráček, Tomáš
Západ a jeho víra

Praha: Vyšehrad, 2019, 144 s., váz.
259 Kč
Výročí pěti set let od počátku reformace je příležitostí nabídnout velkorysý pohled na příběh novověkého
a moderního křesťanství, nakolik byl
určen právě epochálními náboženskými událostmi 16. století.
ISBN 978-80-7601-085-7

V. Holota, Benedikt
Aby člověk žil svůj život. Křesťanská miniantropologie

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 32 s., brož.

Překl. Hájková, Kristýna, Olomouc:
Fontána, 2019, 345 s., váz. 458 Kč
Pro ty, kteří mají záměr se duchovně
rozvíjet, ale nemají čas celý život
studovat desítky knih, aby poznali
celou historii spirituality, bude tento
pozoruhodný stručný souhrn těch
nejdůležitějších duchovních informací a poznatků, velkým darem.
ISBN 978-80-7336-963-7

ekonomika
DAN Ě
Novotná, Monika;
Jordanovová, Kateřina;
Krupičková, Lenka a kol.
Daňové řízení

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
280 s., brož. 590 Kč
Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků.
Přestože byl označován za moderní
procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný.
ISBN 978-80-7400-730-9

Pelech, Mgr. Petr;
Rindová, Ing. Iva
Zdanění mezd, platů a ostatních
příjmů ze závislé činnosti v roce
2019

Olomouc: Anag , 2019, 27. aktual.
vyd., 400 s., brož. 379 Kč
Publikace obsahuje podrobný výklad
ustanovení zákona o daních z příjmů
přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce
2019 při navýšení minimální mzdy.
ISBN 978-80-7554-191-8

ÚČE TN IC T VÍ
Brychta, Ivan; Bulla, Miroslav; Krupová, Tereza a kol.
Meritum Účetnictví podnikatelů
2019

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 16.
vyd., 548 s., 640 Kč
Publikace je zpracována jednoduše,
přehledně a je doplněna četnými
názornými příklady pro snadné
pochopení problematiky. Obsahuje
všechny důležité informace nezbytné
pro správné vedení účetnictví.
ISBN 978-80-7598-271-1

Pilátová, Ing. Jana
Účtová osnova, České účetní
standardy – postupy účtování
pro podnikatele
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Olomouc: Anag , 2019, 2. aktual.
vyd., 392 s., brož. 389 Kč
Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů
platných pro účetní období započaté
1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví
podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku
č. 500/2002 Sb.
ISBN 978-80-7554-199-4

Svobodová, Jaroslava
Vnitřní směrnice pro některé
vybrané účetní jednotky – organizační složky státu, státní fondy,
územní samosprávné celky,
dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti,
příspěvkové organizace + CD
Olomouc: Anag , 2019, 3. aktual.
vyd., 440 s., brož. 459 Kč
Publikace je určena ekonomům,
účetním, majetkovým a kontrolním
pracovníkům vybraných účetních
jednotek.
ISBN 978-80-7554-198-7

Šubrt, JUDr. Bořivoj;
Leiblová, JUDr. Zdeňka;
Příhodová, Věra a kol.
Abeceda mzdové účetní 2019

Olomouc: Anag , 2019, 29 vyd.,
640 s., brož. 669 Kč
Zcela jedinečná a nepostradatelná
pomůcka všech mzdových účetních,
o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání.
Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech.
ISBN 978-80-7554-189-5

ÚZ č. 1295 Vzorový účtový
rozvrh 2018, 2019, rozvaha a výsledovka. Úplné znění předpisů
Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 48 s.,
69 Kč
Publikace je užitečným vodítkem pro
sestavení takového účtového rozvrhu
podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování
účetní závěrky za rok 2019.
ISBN 978-80-7488-328-6

společenské
vědy; osvěta
A STRO LOG I E
Goldschneider, Gary
Astrologie vztahů

Brno: CPress, 2019, 344 s., váz.
499 Kč
Všimli jste si, že váš kolega ve znamení Střelce má pro ostatní vždy vlídné
slovo a úsměv na tváři? Na jeho
pomoc se můžete spolehnout, ale
problémy řeší raději instinktivně sám
než jako týmový hráč. A co hvězdy
říkají o vašich vztazích?
ISBN 978-80-264-2408-6

ESOTE R I K A
Osho
Osvícení je vaše podstata.
Základní rozdíl mezi psychologií,
terapií a meditací

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 1. vyd.,
232 s., 259 Kč
Zanedlouho poté, co Osho založil
komunitu v Púně, začal začleňovat do
své práce nové západní terapeutické
přístupy vycházející ze základů humanistické psychologie.
ISBN 978-80-7593-056-9

16

H ISTO R I E
Bahbouh, Charif
Češi a Slované v arabských
rukopisech. Nejstarší zpráva
o Praze

Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd,
2019, 1. vyd., 80 s., brož. 209 Kč
V úvodu knihy jsou představeni arabští autoři, zeměpisci a cestovatelé,
z jejichž zpráv autor čerpal. Tito
svědci byli prvními, kteří nám zanechali zprávy o Slovanech a způsobu
života obyvatel prostoru nynějšího
českého území.
ISBN 978-80-88099-23-9

Berry, Steve
Okamžik pravdy

Překl. Pernicová, Hana, Ostrava:
Domino, 2019, 392 s., váz. 359 Kč
Když v dubnu roku 1968 třeskl výstřel
a Martin Luther King zůstal ležet
v tratolišti krve, Amerika se otřásla
v základech. Ovšem teprve nyní,
o půlstoletí později, začínají vycházet
najevo okolnosti, které tuto zlomovou
událost staví do zcela jiného světla.
ISBN 978-80-7498-304-7

Kučera, Petr; Malečková, Jitka
Z Istanbulu až na konec světa
Praha: Academia, 2019, 260 s., váz.
Kniha sleduje cesty vzdělaných Osmanů, kteří se vydávali dvěma směry
– na Západ, do Evropy a na Východ,
do arabských provincií říše. Cestopisné zprávy z tohoto období jsou
mimořádně zajímavé.
ISBN 978-80-200-2916-4

Kutscher, Volker
Goldstein

Brno: Moba, 2019, 600 s., váz. 449 Kč
Berlín 1931: Hospodářská krize, násilné střety mezi SA a Rudou frontou,
mocenský boj berlínských gangů.
ISBN 978-80-243-8625-6

Liška, Vladimír
Ve stínu hákového kříže

Praha: XYZ, 2019, 200 s., váz. 249 Kč
Kniha si klade za cíl seznámit především mladé čtenáře s dobou, od které
uplynulo více než sedmdesát let.
Morální apel, ať nezapomínáme na
svou minulost, se táhne jako červená
nit celou touto publikací.
ISBN 978-80-7597-312-2

Machálek, Ondřej;
Roland, Paul
Tajný život nacistů

Brno: CPress, 2019, 240 s., váz. 349 Kč
Hitler, Bormann, Göring, Himmler,
Goebbels a další nacističtí pohlaváři
si užívali luxusního života a všech privilegií moci, zatímco požadovali, aby
německý lid přinášel ty největší oběti
válečnému úsilí Říše.
ISBN 978-80-264-2399-7

Oerter, Wolf B.
Rukopisy z Nag Hammádí 5

Překl. Vítková, Zuzana, Praha: Vyšehrad, 2019, 256 s., váz. 299 Kč
Další svazek Rukopisů z Nag Hammádí přináší komentovaný překlad
dalších tří koptských spisů: Tajné knihy
Janovy, Poučení Silvanových a Egangelia Egypťanů, zvaného též Velká kniha
svatého neviditelného ducha.
ISBN 978-80-7601-080-2

Opatrný, Josef
Panama

Praha: Libri, 2019, 196 s., brož. 170 Kč

Náš přední amerikanista líčí dějiny
území Panamy od jejích počátků,
přes španělské panství až k samostatnosti území, které bylo vyvoláno
výstavbou známého průplavu.
ISBN 978-80-7277-575-0

Pacner, Karel
Státníci a zločinci XX. století

Praha: Plus, 2019, 456 s., váz. 349 Kč
Život v každé době ovlivňují prozíraví
i méně prozíraví státníci, politici,
diktátoři a zločinci. Tito lidé vlastně
vytvářejí dějiny. Třináctka osobností
formovala dramatické 20. století.
ISBN 978-80-259-1021-4

Smíšek, Rostislav;
Hrdlička, Josef; Král, Pavel
Symbolické jednání v kultuře
raného novověku

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 360 s., váz. 359 Kč
Značná část jednání raně novověkého člověka měla symbolický význam.
Projevoval se v každodenním životě
jedince, mnohem zřetelněji se však
dostával ke slovu ve výjimečných
slavnostních okamžicích, k nimž patřily především mocenské rituály.
ISBN 978-80-7422-666-3

Wellner, Luděk Václav
Labutí píseň faraonů

Praha: Epocha, 2019, 472 s., 555 Kč
Třetí přechodné období a Pozdní
doba se programově vracejí k dědictví slavné minulosti Egypta, a to až do
dob stavitelů pyramid.
ISBN 978-80-7557-163-2

LOGO PE D I E
Novotná, Ivana
Logopedické vymalovánky.
Logopedická cvičení pro děti od
4 do 7 let

Brno: Edika, 2019, 3. vyd., 64 s.
Logopedické vymalovánky jsou určeny
především předškolákům a školákům,
obsahují úkoly k procvičování hlásek,
s nimiž mívají děti největší potíže: Ď, Ť,
Ň, L, C, S, Z, Č, Š, Ž, R, Ř.
ISBN 978-80-266-1364-0

Pávková, Bohdana
Škola řeči. Logopedie pro děti
od 4 do 7 let

Brno: Edika, 2019, 88 s., brož. 199 Kč
Škola řeči nabízí dětem od 4 do 7 let
zábavné procvičení výslovnosti problematických hlásek.
ISBN 978-80-266-1384-8

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Warkusová, Iris
150 věcí, které musíte společně
zažít – Bucket list pro novomanžele

Překl. Burianová, Milada, Praha: Esence, 2019, 1. vyd., 128 s., brož. 259 Kč
Tato kniha patří všem zamilovaným
párům. Bucket list je vlastně takový
seznam věcí, které si chcete splnit.
Připravte se na zodpovídání otázek,
vypisování vzpomínek a plnění kreativních úkolů.
ISBN 978-80-7617-005-6

PR ÁVO
ČR, ÚS
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR,
svazek 85 (vč. CD)

bibliografie
Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
992 s., váz. 1091 Kč
Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro
odbornou, ale i laickou veřejnost je
publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních
norem.
ISBN 978-80-7400-734-7

Horáček, Tomáš; Olík, Miloš;
Svatoš, Martin
Zákon o mediaci (č. 202/2012 Sb.)
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
376 s., 850 Kč
ISBN 978-80-7598-243-8

Jamborová, Kateřina;
Potměšil, Jan
Zákon o právu shromažďovacím

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 220 s., brož. 420 Kč
Praktický komentář k zákonu
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, vychází z aplikačních
zkušeností autorů při poskytování
poradenství obcím a Policii České republiky, a to v terénu, správním řízení
i v soudním řízení správním.
ISBN 978-80-7598-225-4

Kovářová, Daniela; Balík,
Stanislav; Diblíková, Lucie
a kol.
Odměna advokáta (vyhláška
č. 177/1996 Sb., advokátní
tarif) – komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
2. vyd., 344 s., 650 Kč
Publikace přináší opět podrobný
komentář jednoho z nejdůležitějších
stavovských předpisů – vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996
Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb.
ISBN 978-80-7598-280-3

Kožiak, Jaromír; Ruban,
Radek; Vláčil, David
Notářský řád. Praktický
komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 1100 Kč
Komentář zasvěceně a věcně vykládá
ustanovení notářského řádu, přičemž
se nevyhýbá problémům, které
mohou v praxi nastat, a uvádí i jejich
řešení podložená předpisy a četnou
judikaturou.
ISBN 978-80-7598-283-4

Kudrna, Jaroslav
Státní imunita na prahu 21. století: soumrak, nebo renesance?

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
244 s., 399 Kč
Právo státních imunit je dynamickou
oblastí mezinárodního práva veřejného. Státní praxe se nepřetržitě
vyvíjí skrze vnitrostátní právní úpravy
a rozsudky soudů.
ISBN 978-80-7598-229-2

Těšinová, Jolana; Doležal,
Tomáš; Policar, Radek
Medicínské právo

Praha: C. H. Beck, 2019, 2. vyd.,
496 s., váz. 890 Kč
Učebnice medicínského práva podává systematický přehled, ale i výklad
základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování
zdravotních služeb, resp. zdravotní
péče v České republice.
ISBN 978-80-7179-318-2
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Trešlová, Lenka; Škrobák, Ivo
Zákon o výkonu zajištění
majetku a věcí v trestním řízení.
Praktický komentář (zákon
č. 279/2003 Sb.) – Lenka Trešlová, Ivo Škrobák
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
200 s., 375 Kč
Předkládaná publikace je praktickým
komentářem zákona č. 279/2003
Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí
v trestním řízení a o změně některých
zákonů.
ISBN 978-80-7598-197-4

Tyšerová, Dagmar; Vácha,
Petr; Kilián, Miloslav
Hospodaření a nakládání se
státním majetkem

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
256 s., brož. 490 Kč
Autoři se zaměřují na hospodaření
a nakládání s majetkem státu v tom
nejširším smyslu platné právní úpravy. Jedná se o první publikaci po zásadní a rozsáhlé novele zákona o majetku České republiky z 1. 3. 2016,
kterou přinesl zákon č. 51/2016 Sb.
ISBN 978-80-7400-737-8

ÚZ č. 1297 Občanský soudní
řád. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 304 s.,
175 Kč
Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od
minulého vydání doznal několika
menších novel občanský soudní řád
a některé další předpisy.
ISBN 978-80-7488-330-9

ÚZ č. 1298 Cenné papíry. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 656 s.,
319 Kč
Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry,
dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční
společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů.
ISBN 978-80-7488-331-6

ÚZ č. 1299 Platební styk, ….
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 176 s.,
97 Kč
Zásadní změny se dotkly zákona
o směnárenské činnosti (posiluje se
postavení klientů směnáren a stanoví
se přísnější podmínky pro provoz
směnáren). Současně se mění i zákon
o platebním styku.
ISBN 978-80-7488-332-3

ÚZ č. 1300 Krizové zákony.
Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2019, 1. vyd., 304 s.,
167 Kč
Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon,
zákon o integrovaném záchranném
systému, zákon o hospodářských
opatřeních pro krizové stavy a zákon
o státní pomoci při obnově území.
ISBN 978-80-7488-333-0

Vetešník, Pavel;
Jemelka, Luboš
Zákon o obecní policii. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2019, 2. vyd.,
464 s., váz. 1290 Kč
Titul reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je
zohledněn nárůst související judikatu-

ry, doplněn je i přehled souvisejících
právních předpisů vztahujících se
k činnosti obecné policie.
ISBN 978-80-7400-729-3

Ženíšková, Ing. Marta;
Přib, CSc., JUDr. Jan
Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady
k 1. 1. 2019

Olomouc: Anag , 2019, 11. aktual.
vyd., 312 s., brož. 5772 Kč
Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, doplněný řadou příkladů.
Změny v nemocenském pojištění od
roku 2019.
ISBN 978-80-7554-193-2

PSYCH O LOG I E
Hofmann, Thorsten
Vyjednáve jako agent FBI

Překl. Kotišová, Miluš, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 1. vyd.,
248 s., brož. 285 Kč
Efektivní a jednoduché know–how,
které člověku usnadní život nejen
při důležitých a zásadních jednáních
(když kupuje dům či auto, nebo chce
vyšší plat), ale i v běžném životě.
ISBN 978-80-7593-045-3

Kučerová, Helena
Bolest v psychiatrii

Praha: Galén, 2019, 180 s., 180 Kč
Co je to bolest, víme snad všichni.
Provází nás celý život. Většina našich
bolestí je vysloveně tělesná. Existuje
však ještě jeden druh bolesti, a to bolest při onemocněních duševních.
ISBN 978-80-7492-406-4

Martinez, Mario
Psychofyzický kód – Jak změnit
přesvědčení omezující naše
zdraví, dlouhověkost a úspěch

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
344 s., brož. 349 Kč
Proč je tak obtížné opustit své přesvědčení či chování, i když víme, že
už je pro nás zbytečné. Změňte své
„kódování“ a změníte celý svůj život.
ISBN 978-80-7554-188-8

Tyrrell, Mark
Přerámování v terapii. Umění
vidět jinak

Překl. Fafejta, Ondřej, Praha: Portál,
2019, 112 s., brož. 215 Kč
Význam, který něčemu dáváme, nás
může děsit nebo rozesmávat. V psychoterapii bývá základem klientova
problému právě význam, který klient
dává určité životní okolnosti.
ISBN 978-80-262-1470-0

Veit, Lindau; Dahlke, Rüdiger
Omega – jak nalézt vnitřní
bohatství
Překl. Sklenářová, Dagmar, Brno:
CPress, 2019, 232 s., brož. 399 Kč
Právě teď nastal čas napravit klamný
pocit nedostatku a naplno prožít
bohatství, a to jak vnitřní, tak vnější
a velkoryse je sdílet se světem!
ISBN 978-80-264-2394-2

Wynne, Abby
Jak se mít dobře – Využívejte své
vlastní přírodní zdroje a získejte
pohodu, kterou si udržíte po
celý život
Překl. Klimentová, Theodora, Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd., 240 s.,
brož. 329 Kč
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Autorka pomáhá lidem uvolnit opakující se stresové modely a vytvořit prostor
pro relaxaci, štěstí, klid a posílení. V knize odhaluje čtenářům své nejlepší metody, jak vzít svou pohodu a své dobré
životní podmínky do vlastních rukou.
ISBN 978-80-7554-196-3

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Montgomery, Hedvig;
Saether, Eivind
Zázračné rodičovství

Praha: Esence, 2019, 1. vyd., 200 s.,
váz. 359 Kč
První z řady knih věnovaných rodinnému životu a výchově dětí. Je psaná pro
rodiče v očekávání potomka, stejně
jako pro ty, kteří už mají pár let své
rodičovské kariéry za sebou a hledají
radu v tom, co by mohlo být důležité.
ISBN 978-80-7617-164-0

Snelová, Eline
Zachovejte klid, vaše žabka
dospívá. Cvičení mindfulness pro
rodiče a jejich teenagery
Brno: BizBooks, 2019, 152 s., brož.
299 Kč
Puberta – vzrušující, ale pro spoustu
dětí i velice těžké období. Prochází
mnoha změnami a obzvlášť potřebují
trpělivost a důvěru svých rodičů.
ISBN 978-80-265-0839-7

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Kloferová, Stanislava;
Šipková, Milena
Život ve slovech, slova v životě.
Procházka labyrintem českých
nářečí

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2019, 212 s., váz.
Pochybovat o tom, že tradiční nářečí
zanikají, může už jen málokdo. I dnes
však po nich zůstává bohatství slov
a slovních obratů. Nesou v sobě odraz dávné historie a vypovídají o tom,
jak lidé dříve žili.
ISBN 978-80-7422-657-1

Kříha, Josef;
Meteňko, Jozef a kol.
Vybrané konsekvence bezpečnostních a právních věd

České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019,
1. vyd., 175 s., brož. 295 Kč
Kniha se zabývá bezpečnostními
hrozbami, které plynou z „nestability“
v bezprostředním okolí Evropské
unie a stále dynamicky měnících se
forem násilí, radikalizace a terorismu.
ISBN 978-80-7556-039-1

Tvrdá, Kateřina
Vnitřní bezpečnostní sbory
a zpravodajské služby ve střední
Evropě. Mapování proměn
vnitřního bezpečnostního pole
na případech České republiky,
Maďarska, Polska a Slovenska

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 1. vyd., 273 s.,
brož. 248 Kč
Zajištění vnitřní bezpečnosti je jedním z primárních závazků státu vůči
občanům a podílí se na ní celá řada
aktérů od policejních, zpravodajských, celních a justičních orgánů až
po soukromé bezpečnostní služby.
ISBN 978-80-7325-465-0

Ž IVOTN Í ST YL
Barry, Dave
Psí rady pro šťastný život

Překl. Futera, Jakub, Brno: Jota,
2019, 192 s., 159 Kč
Dave Barry, sloupkař, nositel Pulitzerovy ceny a autor bestselleru Rukověť
správného chlapa, nám na základě
pozorování své milované a prudce inteligentní feny Lucy pomáhá odhalit,
jak stárnout s grácií.
ISBN 978-80-7565-465-6

Barry, Dave
Psí rady pro šťastný život

Brno: Jota, 2019, váz.
Užívejte si, buďte nad věcí a hlavně
neztrácejte nadšení! Dave Barry,
sloupkař, nositel Pulitzerovy ceny
nám na základě pozorování své milované a prudce inteligentní feny Lucy
pomáhá odhalit, jak stárnout s grácií.
ISBN 978-80-7565-434-2

Borysenko, Joan
Pečujte o tělo, uzdravujte mysl

Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd.,
256 s., brož. 309 Kč
Tělo a mysl jako propojený celek.
Tato kniha obsahuje časem prověřené tipy, jak převzít kontrolu nad
svou vlastní fyzickou a emocionální
pohodou.
ISBN 978-80-7554-187-1

Callanová, Jamie Cat
Francouzky neztrácejí šmrnc
– Tajemství, jak se cítit krásná
každý den

Překl. Brabcová, Blanka, Praha:
Esence, 2019, 2. vyd., 192 s., váz.
229 Kč
Dámy, dobrá zpráva je, že všechno,
co umějí Francouzky, se můžete
naučit. Zdá se, že ovládají kouzlo věčného mládí. V nové knize Jamie shromáždila rady Francouzek o vůních,
módě a stylu, o péči o pleť a líčení.
ISBN 978-80-7617-010-0

Daviesová, Alison
Buďte jako kočka

Překl. Klimičková, Radka, Praha:
Esence, 2019, 1. vyd., 144 s., váz.
259 Kč
Tato kniha představuje devět povahových rysů, které si můžete osvojit,
abyste byli víc jako kočky a žili šťastnější, zdravější a celkově kočičím
způsobem úžasný život.
ISBN 978-80-7617-009-4

Medina, John
Nestárnoucí mozek. Jak si uchovat bystrou mysl navzdory věku
Brno: BizBooks, 2019, 248 s., brož.
349 Kč
Knížka vám ukáže, že i ve vyšším
věku jste schopni prožívat svůj život
mnohem plněji – tedy přimět k tomu
váš mozek. Dozvíte se, jak zmírnit
neblahé účinky stárnutí, jak poznat
projevy Alzheimerovy nemoci nebo
jak prožít zralý věk aktivně.
ISBN 978-80-264-2359-1

Ulíková, Jana
Ketodieta

Praha: XYZ, 2019, 184 s., váz. 349 Kč
Chtěli byste rychle shodit přebytečná
kila, ale neláká vás představa měsíců
hladu, odpírání a jednotvárného
jídelníčku? Vyzkoušejte ketogenní neboli proteinovou dietu, která staví na
přirozeném spalování tuků v těle.
ISBN 978-80-7597-334-4

bibliografie
zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Schliewen, Ulrich
Akvárium

Praha: Jan Vašut, 2019, 144 s., brož.
229 Kč
Poznejte své nové kamarády – akvarijní rybičky! Akvárium představuje
kousek jiného světa v našem obýváku. Světa tajemného, exotického
a možná i trochu dobrodružného.
ISBN 978-80-7541-150-1

technické vědy
H O B BY
Marxer, Ursula;
Marxer, Melanie
Pletené šátky a šály

Překl. Čejková, Ivana, Praha: Jan
Vašut, 2019, 64 s., brož. 149 Kč
Pletené šátky jsou zcela nepostradatelné! Ať už jde o lehký šátek na letní
období, neformální šátek s kapucí či
měkoučký pléd v etno stylu – všechny
tyto modely, které budete mít vždy
při ruce, skvěle doplní váš outfit!
ISBN 978-80-7541-134-1

Morganová, Cristin
Moderní výšivka

Překl. Bournová, Marta El, Praha:
Esence, 2019, 1. vyd., 128 s., brož.
279 Kč
Víte, co je nejlepší na moderní výšivce? Svoboda. Nemusíte zvládat
nespočet starých technik, abyste
vytvořili něco krásného. S několika
jednoduchými stehy, základními materiály a chvílí volného času můžete
vyšívat, co vás napadne.
ISBN 978-80-7549-954-7

zdravotnic tví
C VIČE N Í
Vévodová, Helena
Cvičení s říkankou pro malé děti

Praha: Edika, 2019, 96 s., váz. 249 Kč
Oblíbené říkanky, milé barevné obrázky a spouta pohybu představuje
kombinaci, kterou mají děti rády
a přitom ji ocení i jejich rodiče. Je to
další možnost, jak procvičit řečové
i pohybové dovednosti.
ISBN 978-80-266-1374-9

KUCHAŘ K Y
Francová, Eva
Polévky ze Svatojánu

Praha: Motto, 2019, 224 s., váz. 329 Kč
Polévka je grunt, říkávaly s oblibou
naše babičky. A měly pravdu. Můžete
jimi nahradit hlavní jídlo a cítit se sytí,
plní energie a vitality. Polévky z této
knihy jsou chutné, plné zeleniny, luštěnin, obilovin i bylinek.
ISBN 978-80-267-1429-3

Gottwaldová, Ludmila;
Trhoňová, Iva
Upečeno s láskou

Brno: CPress, 2019, 264 s., váz. 349 Kč
Pekařina je staré voňavé řemeslo,
které dnes s radostí opět objevujeme.
Ponořte se do světa domácího pečení
a s ním spojených tradic. Upečte si
kváskové pečivo v troubě, domácí
pekárně či v remosce.
ISBN 978-80-264-2397-3

Slajerova, Martina
Ketodieta pro začátečníky –
kuchařka

Praha: Esence, 2019, 1. vyd., 208 s.,
brož. 359 Kč
Ketogenní dieta je založena na
vědecky ověřeném faktu: když tělo
nemá dostatek krevního cukru, sahá
pro potřebnou energii do vlastních
tukových zásob. V játrech začne
produkovat z mastných kyselin
takzvané ketony, které slouží jako
zdroj energie.
ISBN 978-80-7549-957-8

Štechová, Kateřina;
Havlová, Vladimíra
Svíčková jako od maminky aneb
recepty nejen pro diabetiky

Praha: Maxdorf , 2019, 1. vyd.,
318 s., brož. 495 Kč
Význam dietních opatření, resp.
správného stravování, v léčbě diabetu nikdy neztratil význam, a to ani
v době pokročilých a sofistikovaných
možností farmakoterapie.
ISBN 978-80-7345-563-7

Walzová, Anna
Pečeme chleba – voňavý poklad
z trouby

Překl. Habartová, Hana, Praha: Jan
Vašut, 2019, 64 s., brož. 149 Kč
Hmmm… Jak krásně to voní! Nůž
prostupuje křupavou kůrkou a málokdo odolá tomu, aby první krajíc
neochutnal ještě teplý. Čerstvě upečený chléb je zkrátka nenahraditelný.
A nejlepší je pochopitelně vlastnoručně upečený.
ISBN 978-80-7541-175-4

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Lottor, Elisa
Zázrak regenerativní medicíny

z n o v i n e k k 1 8 . 3 . 2 0 19 2 5 7 t i t u l ů
Smetana, Jan a kol.
Vysoce nebezpečné nákazy

Praha: Mladá fronta, 2019, 208 s.,
váz. 550 Kč
Kniha pojednává o problematice
vysoce nebezpečných nákaz v podmínkách České republiky.
ISBN 978-80-204-4655-8

Šimša, Jaromír a kol.
Lexikon operačních výkonů

Praha: Maxdorf , 2019, 1. vyd.,
864 s., váz. 1495 Kč
Operační léčba je základní součástí
terapie v řadě oborů současné medicíny. Úspěchy chirurgických oborů
jsou do značné míry podmíněny
velkou specializací, která je dnes jedním z nejvýraznějších rysů moderní
medicíny.
ISBN 978-80-7345-452-4

Tesař, Vladimír
Biologická a cílená léčba

Praha: Mladá fronta, 2019, 359 s.,
váz.
Klinicky a prakticky zaměřená kniha,
s důrazem na využití informací v praxi, pokrývá všechny hlavní medicínské obory, ve kterých se v současné
době biologická a cílená léčba terapeuticky využívá.
ISBN 978-80-204-4960-3

Tesař, Vladimír;
Vachek, Jan a kol.
Moderní farmakoterapie
v nefrologii

Praha: Maxdorf , 2019, 1. vyd.,
364 s., brož. 695 Kč
Autorský kolektiv z prestižního nefrologického pracoviště – Nefrologické
kliniky 1. LF UK a VFN v Praze připravuje další prakticky orientovanou
monografii z ediční řady Moderní
farmakoterapie.
ISBN 978-80-7345-598-9

Překl. Smolka, Michal, Olomouc:
Fontána, 2019, 300 s., váz. 388 Kč
Elisa Lottorová představuje poslední
trendy nového přístupu k medicíně,
který se zaměřuje na tělesné regenerativní schopnosti namísto potlačování symptomů nemocí, a vysvětluje,
jak každý z nás může spustit samoléčbu, předcházet nemocem.
ISBN 978-80-7336-958-3

Tochtermann, Anja
Dětské nemoci a jak je léčit

Myers, M.D., Amy
Za čím vším stojí štítná žláza.
Proč se cítíte unavení, máte
zastřenou mysl a nedaří se vám
zhubnout – a jak získat svůj
život zpět

Tomíška, Miroslav
Výživa onkologických pacientů

Překl. Brunnerová, Martina, Olomouc: Anag , 2019, 1. vyd., 472 s.,
brož. 429 Kč
Další titul autorky bestselleru
Autoimunitní řešení, který přináší
komplexní a dostupný přehled potíží
souvisejících se štítnou žlázou, jež
vám pomůže rozpoznat varovné signály a navrátit zdraví.
ISBN 978-80-7554-179-6

Poruchy vodní a elektrolytové
rovnováhy u dětí

Praha: Galén, 2019, 105 s., váz.
290 Kč
Třetí svazek ediční řady Motolské
pediatrické semináře připomíná
padesátileté výročí DDAVP (desmopresinu), nejvýznamnějšího českého
příspěvku k endokrinní medikaci
dětských i dospělých pacientů.
ISBN 978-80-7492-405-7

Překl. Kraus, Ivana, Olomouc: Fontána, 2019, 191 s., brož. 328 Kč
Hlavním tématem této knihy je poznání, že nemoc není nutná, a když
propukne, není radno s ní bojovat.
Mnohem lepší je posílit vitalitu,
všechno ostatní zvládne tělo samo.
ISBN 978-80-7336-953-8

Praha: Mladá fronta, 2019, 743 s.,
váz. 850 Kč
Kniha podává ucelený přehled různých aspektů výživy pacienta s již zjištěným nádorovým onemocněním.
ISBN 978-80-204-4064-8

Tuková, Jana; Pohunek, Petr;
Koťátko, Petr
Dětská pneumologie

Praha: Mladá fronta, 2019, 686 s.,
váz. 715 Kč
Cílem editorů a autorského kolektivu
je přehledná a klinicky zaměřená
kniha s doporučenými postupy
v diagnostice a léčbě onemocnění
respiračního systému s praktickými
radami pro řešení akutních nebo
chronických respiračních obtíží.
ISBN 978-80-204-4912-2

Welton, Jude
Povím vám o Aspergerově
syndromu. Průvodce pro rodinu
a přátele

Brno: Edika, 2019, 2. vyd., 48 s., 129 Kč
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Publikace je určena především dětem
ve věku od 7 do 15 let, které mají
Aspergerův syndrom, a také jejich rodičům, vyučujícím a kamarádům.
ISBN 978-80-266-1370-1

Westen, Robin;
Dweck, Alyssa
Průvodce od A do Z pro vaši V

Překl. Pavcová, Tereza, Praha: Esence,
2019, 1. vyd., 192 s., brož. 399 Kč
Vtipný, ale poučný průvodce k někdy
tajemné a vždy úchvatné Vagině! Některé z kapitol knihy jsou „lékařštější“
než jiné, ale ve všech je V.
ISBN 978-80-7549-900-4

spor t
a tělov ýchova
TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Parot, Sarah; Saturno, Carole; Bascot, Séverine a kol.
Barcelona

Překl. Antonová, Barbara, Brno:
CPress, 2019, 82 s., brož. 269 Kč
Od Barri Gotic až po l’Eixample,
od Montjuic po La Barceloneta, od
Ravalu po Gracia, od Las Ramblas po
park Güell, od Picassova muzea po
Fundació Joan Miró.
ISBN 978-80-264-2079-8

Tac, Hélene Le; Bienvenu,
Hélene; Rabinowitz, Assia
Budapešť

Překl. Antonová, Barbara, Brno:
CPress, 2019, 82 s., brož. 269 Kč
Od Budína k Pešti, od Královského
paláce k Parlamentu, od Dunaje
k městským sadům, od lázní Gellért
až po bulvár Andrássy.
ISBN 978-80-264-2081-1

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA
Bednaříková, Božena
Slovo a jeho struktura

Olomouc: Univerzita Palackého,
2019, 218 s., brož. 210 Kč
Monografie Slovo a jeho struktura se
zabývá problematikou slova a jeho
vnitřní strukturou. Přitom usiluje
„smířit“ v českém lingvistickém
myšlení obvykle (a téměř striktně)
oddělené komponenty: tvarosloví
a slovotvorbu.
ISBN 978-80-88278-08-5

krásná literatura
DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Connelly, Michael
Noční směna

Ostrava: Domino, 2019, 368 s., váz.
369 Kč
Michael Connelly proslul jako duchovní otec legendárního a svébytného detektiva Harryho Bosche. Poté
stvořil advokáta Mickeyho Hallera.
A nyní přivádí na scénu žánru policistku Renée Ballardovou.
ISBN 978-80-7498-306-1

Cummins, Fiona
Sběratel

Překl. König, Martin, Praha: Baronet,
2019, 384 s., 199 Kč
Sběratel Fiony Cummins je napínavým pokračováním knihy Chrastění
kostí. Jakey přežil a přestěhoval se
do nového města. Zachránil se téměř
zázrakem, jeho rodiče však vědí, že
Sběratel kostí tam venku stále někde
je, že ho pozoruje a čeká…
ISBN 978-80-269-1011-4

Ellisová, Joy
Ztracené dcery. Případy z Lincolnshire

Překl. Faltejsková, Lenka, Praha: Kalibr, 2019, 1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč
Na večírek odejdou dvě dívky – jedna
se najde zdrogovaná a polomrtvá,
druhou prý kdosi z párty odvlekl. Mezitím je na opuštěné pláži nalezeno
tělo další dívky.
ISBN 978-80-7617-173-2

Gillerová, Katarína
Miluj mě navždy

Praha: Motto, 2019, 288 s., váz. 299 Kč
Ema se na plese nečekaně setká
s Markem, který byl její velkou
láskou. Nyní je Ema šťastně vdaná
a čeká dítě. Jenže setkání s Markem
vyplaví na povrch city, o nichž se domnívala, že je dávno pohřbila.
ISBN 978-80-267-1425-5

Grisham, John
Pohledávka

Překl. Nejedlá, Marcela, Praha: Kalibr, 2019, 1. vyd., 336 s., váz. 379 Kč
Mark, Todd, Gordy a Zola začali studovat práva. V posledním semestru
si však postupně uvědomí, že něco je
špatně – málokdo z absolventů tohoto ústavu složí advokátské zkoušky,
natož aby si našel práci v oboru.
ISBN 978-80-7617-181-7

Hillier, Jennifer
Sklenice srdíček

Překl. Mikulka, Lumír, Praha: Baronet, 2019, 360 s., 199 Kč
Když beze stopy zmizí šestnáctiletá
Angela Wongová, jedna z nejoblíbenějších dívek ve škole, nikdo si
nedokáže představit, že by s tím měla
cokoli společného její nejlepší kamarádka Georgina Shawová.
ISBN 978-80-269-1005-3

Høeg, Peter
Tichá dívka

Překl. Březinová, Helena, Praha:
Argo, 2019, 440 s., váz.
Kašpar Krone, protagonista Høegova
románu, je dvaačtyřicetiletý světově
proslulý cirkusový klaun posedlý vášní pro poker a Bachovu hudbu. Má
fenomenální sluch a na krku stejně
fenomenální daňový dluh.
ISBN 978-80-257-2462-0

Christie, Agatha
Němý svědek. Hercule Poirot

Praha: Kalibr, 2019, 4. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Tučné dědictví po tetičce Emily – to je zápletka detektivky Němý svědek (1938).
Příbuzní už se ho nemohou dočkat, ale
tetička jako na potvoru ne a ne umřít
a za života nechce pustit ani chlup.
ISBN 978-80-7617-130-5

Jakeman, Jo
Náš manžel

Praha: Motto, 2019, 1. vyd., 304 s.,
349 Kč

bibliografie
Tři různé ženy spojuje jediné: stejný
muž. Imogen opustil Phillip kvůli
mladší a hezčí ženě. Během nepříjemného rozvodového řízení se u ní
najednou objeví a vyhrožuje, že ji připraví o syna, jestli do konce měsíce
nezmizí z jejich domu.
ISBN 978-80-267-1411-8

Knollová, Jessica
Oblíbená sestra

Překl. Konvičková, Dana, Brno: Jota,
2019, 480 s., 259 Kč
Dvě sestry v jedné reality show. Jedna
z nich se nedožije konce. Kdo za
tím je? Když se pět veleúspěšných
žen objeví v jedné newyorské reality
show, producenti netuší, že tato série
skončí vraždou.
ISBN 978-80-7565-452-6

Knollová, Jessica
Oblíbená sestra

Brno: Jota, 2019, 480 s., váz.
Dvě sestry v jedné reality show. Jedna
z nich se nedožije konce. Kdo za
tím je? Když se pět veleúspěšných
žen objeví v jedné newyorské reality
show, producenti netuší, že tato série
skončí vraždou.
ISBN 978-80-7565-432-8

Körnerová, Hana Marie
Andělská tvář I.

Praha: Baronet, 2019, 384 s., 199 Kč
Charlotta Collierová přijíždí do malého
jihofrancouzského města přímo z klášterní školy. Vzhledem ke svému mládí
a nezkušenosti se stává ideální obětí ve
složité a nebezpečné hře dvou bratrů.
ISBN 978-80-269-1008-4

Kutscher, Volker
Goldstein

Překl. Butala, Tomáš, Brno: Moba,
2019, 640 s., 299 Kč
Berlín 1931: Hospodářská krize, násilné střety mezi SA a Rudou frontou,
mocenský boj berlínských gangů.
ISBN 978-80-243-8727-7

Lojko, Sergej
Let

Překl. Klobasová, Markéta, Brno:
Host, 2019, 512 s., váz. 399 Kč
Psanec se stává vyšetřovatelem,
advokátem i soudcem v jedné osobě.
Sergej Aljochin, zkorumpovaný ruský
kriminální vyšetřovatel, ukradl peníze
z mafiánské pokladny a skryl se na
jachtě v Los Angeles.
ISBN 978-80-7577-754-6

M. Morreres, Josep
Ďáblovo opatství

Překl. Vacek, Jindřich, Praha: Argo,
2019, 272 s., váz.
V románu nás autor zavádí do prostředí ženského kláštera, kde dojde
ke zločinu. Večerní krajinou putuje
sestra Joana de Vilacans v doprovodu
žákyně Agnes, aby ve vzdáleném
klášteře vyšetřila případ mnišky, na
jejímž těle se objevují stigmata.
ISBN 978-80-257-2603-7

Maurier, Daphne Du
Hospoda Jamajka

Praha: Motto, 2019, 296 s., váz.
299 Kč
Po smrti své matky se Mary Yellanová
vydává na cestu k tetě Patience a jejímu muži Jossi Merlynovi, majiteli
ponuré a zanedbané hospody Jamajka. Netuší, že z krásné ženy se stala
vystrašená troska.
ISBN 978-80-267-1428-6

z n o v i n e k k 1 8 . 3 . 2 0 19 2 5 7 t i t u l ů
May, Peter
Zpětný ráz

Překl. Kaprová, Linda, Brno: Host,
2019, 2. vyd., 303 s., brož. 239 Kč
Proslýchá se, že přednímu francouzskému šéfkuchaři Marcu Frayssovi
hrozí ztráta jedné ze tří prestižních
michelinských hvězd, proto Fraysse
svolá novináře z celého světa, aby
učinil prohlášení. Kulinářský génius
byl však zavražděn.
ISBN 978-80-7577-780-5

McAllister, Gillian
Ať řekneš cokoli

Praha: Ikar, 2019, 1. vyd., 344 s.,
váz. 359 Kč
Joanna je šťastně vdaná, ale i po
třicítce se stále tak trochu hledá.
V baru ji však začne obtěžovat jakýsi
muž a protože ho Joanna nedokáže
rázně odmítnout, raději z podniku
odejde. Cestou domů však za sebou
Joanna zaslechne kroky.
ISBN 978-80-249-3774-8

Mičanová, Daniela
Smrt v recepci

Brno: Moba, 2019, 288 s., váz.
Na žírném jihu Moravy se daří vinné
révě, ale najdou se zde překvapivě také
strojírenské podniky. O plynulý nepřetržitý provoz pečuje armáda zaměstnanců podléhající přísným pravidlům.
ISBN 978-80-243-8630-0

Minier, Bernard
Sestry

Praha: XYZ, 2019, 432 s., váz. 399 Kč
V květnu 1993 se začínající policista
Martin Servaz účastní vyšetřování
dvojnásobné vraždy. V lesích jsou nalezena těla dvou sester oděných v šatech k prvnímu svatému přijímání.
ISBN 978-80-7597-335-1

Nesser, Hakan
Případ G

Brno: Moba, 2019, 440 s., váz.
399 Kč
Komisař Van Veeteren má za sebou
dlouhou a úspěšnou kariéru u maardamské kriminálky. Jen jediný případ
se mu nepodařilo vyřešit – případ G.
ISBN 978-80-243-8301-9

Oliverová, Lauren
Kopie

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2019, 456 s., váz. 399 Kč
Ve světě za zdmi Havenova institutu
je pro Lyru a Oriona těžké chovat se
lidsky – zvlášť když se u Lyry čím dál
víc projevují příznaky nebezpečné
nemoci, kterou byla nakažena.
ISBN 978-80-7544-729-6

Salivarová, Zdena;
Škvorecký, Josef
Setkání na konci éry, s vraždou

Brno: Moba, 2019, 328 s., váz.
V knize Setkání na konci éry, s vraždou, od klasické dvojice české
literatury Zdeny Salivarové a Josefa
Škvoreckého, se čtenáři opět setkají
s hraběnkou Annou Lomnickou.
ISBN 978-80-243-8629-4

Semschová, Jana
V hlavní roli vražda

Brno: Moba, 2019, 304 s., váz.
Známý herec Václav Kaplan se po
smrti své manželky vrací k natáčení
seriálu z počátku první republiky, kde
hraje roli vrchního strážmistra – nyní
v důchodu – Leopolda Haničky.
ISBN 978-80-243-8622-5

Tremayne, Peter
Mnich, který zmizel

Praha: Vyšehrad, 2019, 358 s., váz.
349 Kč
Fidelma dostává za úkol usvědčit
pachatele, jenž zaútočil na cashelského krále Colgúa a vládce klanu lidu
Uí Fidgente, Donnenacha. Z téhož
opatství zmizel i mnich, který se staral
o relikvie svatého Ailbeho, zakladatele kláštera.
ISBN 978-80-7601-086-4

DIVADELNÍ HRY
Sofoklés
Král Oidipús

Praha: Artur, 2019, 2. vyd., brož. 198 Kč
Jedna z nejdokonalejších a nejznámějších antických tragédií o neodvratné síle osudu, vychází v klasickém
překladu Ferdinanda Stiebitze jako
65. svazek edice D.
ISBN 978-80-7483-099-0

Voskovec, Jiří; Werich, Jan
Těžká Barbora

Praha: Artur, 2019, 1. vyd., 140 s.,
brož. 210 Kč
Hra, kterou uvedli Voskovec a Werich
ve svém Osvobozeném divadle v roce
1937, se vyjadřuje s neopakovatelným humorem a ironií k nebezpečí vzrůstajícího nacismu u našich
sousedů.
ISBN 978-80-7483-084-6

ESE J E , ÚVAHY
Judt, Tony
Zapomenuté 20. století

Překl. Petříček, Jan, Praha: Prostor,
2019, 512 s., brož. 497 Kč
Brilantní britský historik, který se jako
univerzitní profesor specializoval na
moderní evropské dějiny, shromáždil
23 esejí z let 1994–2006.
ISBN 978-80-7260-405-0

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
de Mullenheim, Sophie
Podepsána Charlotte

Praha: Paulínky , 2019, 1. vyd., 139 Kč
Co se stane, když Emílie, která žije
v Lyonu na sklonku 19. stol., najde
v pokoji balíček dopisů, pod nimiž je
podepsána Charlotte, dívka žijící za
Francouzské revoluce?
ISBN 978-80-7450-262-0

Forry, Lauren A.
Tajemství Abigale Hall

Praha: Brána, 2019, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč
Londýn 1947. Eliza a její mladší a duševně křehká sestra Rebeka přišly
při bombardování během 2. sv. války
o matku a otec poté v záchvatu šílenství spáchal sebevraždu. Sestry se
snaží s touto tragédií vyrovnat a žijí
v péči excentrické tety Bess.
ISBN 978-80-7617-112-1

Hanibal, Jiří
Baroni z Větrova

Praha: Brána, 2019, 1. vyd., 224 s.,
váz. 259 Kč
Po Bílé hoře prochází české země
násilným obracením na katolickou víru.
Vichr dějinných změn dorazí i na zapadlý hrádek Větrov. Místní baron se v zájmu rodiny zřekne tradic svých předků,
čímž vzniká rozkol s jeho synem.
ISBN 978-80-7617-151-0
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Harris, Robert
Mnichov

Praha: Kalibr, 2019, 1. vyd., 312 s.,
váz. 359 Kč
Do města, které má být nadcházejícími událostmi navěky proslaveno
v dobrém i zlém, přilétá přes Kanál
britský ministerský předseda Chamberlain a vlakem z Berlína přijíždí
říšský kancléř Hitler. Mají rozhodnout
o dalším osudu Evropy.
ISBN 978-80-7617-235-7

Janda, Martin
Pro dnešek a pro příště zavřeno

Praha: XYZ, 2019, 216 s., váz.
269 Kč
Přátelství a láska, Němci a Češi
a v pozadí Sudety konce třicátých
let 20. století. Zmíněné historické
a regionální kulisy předurčují povahu
příběhu, jehož hrdinům rozdaly
dějinné zvraty karty osudu opravdu
nemilosrdně.
ISBN 978-80-7597-274-3

Klimecká, Vladimíra
Druhý život Marýny G.

Praha: Knižní klub, 2019, 304 s., 209 Kč
Svět žen je vždy jiný než svět mužů.
Kronika velké valašské rodiny, v níž
projdeme celé 20. století, je psána
výhradně z perspektivy žen.
ISBN 978-80-242-6271-0

Koubková, Zuzana
Zlatá růže

Brno: Moba, 2019, 256 s., váz. 289 Kč
V první polovině 14. stol. jižním Čechám vládnou páni z růže, mocní Vítkovci, kteří si víc než dění v zapadlých
obcích hledí mocenských intrik. Bratr
Zdislav, johanita, někdejší templář,
sem přijíždí na žádost svého představeného Ulmana.
ISBN 978-80-243-8628-7

Manganová, Christine
Marokánka

Brno: Host, 2019, 320 s., váz. 349 Kč
Jeden rok a celý oceán dělí Alici
Shipleyovou od jejího bývalého
studentského života — a od strašlivé
nehody, při níž zahynul muž, za
něhož se chtěla provdat. Nyní se píše
rok 1956.
ISBN 978-80-7577-748-5

Moriarty, Laura
Gardedáma

Praha: Ikar, 2019, 1. vyd., 376 s.,
váz. 399 Kč
Pouhých pár let před tím, než se stane hvězdou němého filmu a ikonou
své generace, opouští patnáctiletá
Louisa Brooksová rodný Kansas, aby
studovala na prestižní škole v New
Yorku.
ISBN 978-80-249-3772-4

Pallavicini, Zita
Deník šílené markraběnky

Překl. Notinová, Tatiana, Praha:
Garamond, 2019, 184 s., váz. 260 Kč
Zita Pallavicini, dědička starých
šlechtických rodů rakousko-uherské
monarchie, popisuje ve své knize
historii své české i uherské rodiny,
složitosti života aristokracie, své lásky
i slabosti.
ISBN 978-80-7407-442-4

Pischová, Naďa
Vypůjčená minulost

Praha: XYZ, 2019, 208 s., váz. 249 Kč
„Na klín si položila batoh a vytáhla
knihu v tmavě hnědých deskách s ná-

pisem „1985“ – matčin deník z toho
roku, který vzala asi před měsícem
z jejího trezoru na šperky. Byl mezi
dalšími papíry hluboko na dně.
ISBN 978-80-7597-336-8

Remarque, Erich Maria
Stíny v ráji

Překl. Houba, Karel; Houbová, Věra,
Praha: Ikar, 2019, 392 s., 239 Kč
Autor se zabývá osudem německých
emigrantů v Americe na sklonku
2. světové války. Hrdinou románu
je novinář Robert Ross, antifašista,
který prošel koncentračním táborem
i kriminály v západní Evropě.
ISBN 978-80-249-3687-1

Remarque, Erich Maria
Stíny v ráji

Překl. Houba, Karel; Houbová, Věra,
Praha: Ikar, 2019, 392 s., váz. 399 Kč
Autor líčí osud německých emigrantů
v Americe na sklonku 2. světové
války. Hrdinou románu je novinář
Robert Ross, antifašista, který prošel
koncentračním táborem i kriminály
v západní Evropě.
ISBN 978-80-249-3686-4

Sitruk, Anthony
Krátký život Jana Palacha

Překl. Kybal, Tomáš, Praha: Práh,
2019, 176 s., váz. 239 Kč
Francouzský pohled na zásadní osobnost moderních českých dějin. Vychází
při příležitosti padesátého výročí tragického hrdinného činu Jana Palacha.
ISBN 978-80-7252-785-4

Strnadová, Anna
Nebeské komando

Brno: Moba, 2019, 272 s., váz.
Slovo parchant pochopí Gustav
až později. Utíká z domu, toulá se,
a proto ho pošlou na převýchovu do
ochranovny. Zde prožívá paradoxně
nejhezčí roky svého života.
ISBN 978-80-243-8620-1

Thienová, Madeleine
Neříkej, že nemáme nic

Praha: Plus, 2019, 440 s., váz. 399 Kč
Marie a její matka žijí poklidným
životem, když se na prahu jejich vancouverského bytu objeví mladá žena
Aj–ming, která uprchla z Číny. Ta ve
svém vyprávění předestírá na pozadí
čínských dějin pohnuté osudy dvou
uměleckých rodin.
ISBN 978-80-259-1047-4

Vondruška, Vlastimil
Duch znojemských katakomb

Brno: Moba, 2019, 288 s., váz.
Oldřich z Chlumu přijíždí spolu s panošem Otou jako jeden z vyslanců
českého krále do Znojma, kde se
koná jednání o smíru mezi moravskou
a rakouskou šlechtou. Vše je předem
dohodnuto a jde jen o to, aby se ochota ze smíru veřejně potvrdila.
ISBN 978-80-243-8624-9

HUMO R
Kameňáky aneb Špalíček plný
legrace počtvrté

Praha: XYZ, 2019, 192 s., váz.
199 Kč
Nejlepší vtipy pěkně pohromadě,
navíc s ilustracemi Petra „Pivrnce“
Urbana. Znáte třeba tenhle? „Včera
jsme se s manželkou pohádali, ale
stejně jsem měl poslední slovo já.“
„A cos jí řekl?“ – „Tak si to teda kup!“
ISBN 978-80-7597-333-7

bibliografie
Kučera, Jiří
Bílí baroni

Praha: XYZ, 2019, 496 s., váz.
299 Kč
Fakulta vojenské lékařské školy
v Hradci Králové je dějištěm úplného
ohňostroje gagů, skečů a absurdních
situací. Hlavního protagonistu Michala Kunce sledujeme od nástupu
do přijímače lopotným studiem až
k ukončení šesti let studia promocí.
ISBN 978-80-7597-311-5

Pearson, Allison
Nechápu, jak to dokáže

Praha: XYZ, 2019, 408 s., váz.
369 Kč
Humorný román o ženě, která zvládá
vše – je milující manželkou, oddanou
matkou dvou dětí, šestileté holčičky
Emily a ročního Bena, a zároveň vysoce postavenou správkyní portfolia,
cestující po celém světě a uzavírající
milionové obchody.
ISBN 978-80-7597-332-0

Scheunemannová, Frauke
Jezevčík jako svědek

Překl. Pecharová, Jana, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 248 s., váz. 259 Kč
Carolin a Marc se konečně chtějí vzít!
Vlastně důvod k radosti, jenže oba
svatební svědkové právě teď ukončují
své vztahy a také všichni ostatní lidé
zase jednou dělají, co zřejmě umějí
nejlépe: totiž mrzutosti!
ISBN 978-80-249-3738-0

Večeřová, Barbora Černohlávková
Můj rok s inženýrem

Praha: Ikar, 2019, 1. vyd., 240 s.,
váz. 259 Kč
Pokud si vezmete za muže inženýra,
nemůžete se divit, když jednoho dne
najdete v elektrické troubě přezkáče,
mezi dveřmi krokodýla a v knihovně
veslovací stroj.
ISBN 978-80-249-3787-8

OSO B N OSTI
Hlaváčková, Konstantina
Ascher: Šílený hedvábník

Praha: Slovart, 2019, 384 s., váz.
1290 Kč
Překrásně připravená kniha odkrývá
příběh u nás zapomenutých pražských rodáků Ziky Aschera a jeho
manželky Lídy, jejichž jméno a značka
jsou na Západě již sedmdesát let synonymem textilního designu.
ISBN 978-80-7529-747-1

Mucha, Jiří
Kankán se svatozáří. Život a dílo
Alfonse Muchy
Praha: Garamond, 2019, 352 s., váz.
Kankán se svatozáří vyšel pouze
jednou, a to roku 1969. Jedná se
o biografický román o životě autorova otce. Jiří Mucha jako zkušený
vypravěč poutavě líčí otcovy osudy
od jeho narození.
ISBN 978-80-7407-436-3

PO E Z I E
Lipavský, Matěj; Hájíček, Jiří
Muž na pokraji vzplanutí

Brno: Host, 2019, 68 s., brož. 249 Kč
Život koncentrovaný v ostře řezaných
obrazech, „Hájíček jinak“, ve svých
základních akordech však dobře rozpoznatelný. Poezie civilní, neokázalá,
s hlubokým osobním ručením.
ISBN 978-80-7577-808-6

Mikš, František
Básníci čtou básníky

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 1. vyd., 322 s.,
brož. 295 Kč
Proč dnes vlastně číst poezii? Podle
francouzského filosofa Edgara Morina je poezie především ochranným
štítem proti „hyperpróze života“, jedním ze způsobů, jak čelit každodenní
rutině a racionalitě.
ISBN 978-80-7325-467-4

Theer, Otakar
Vysoko nad městem

Praha: Akropolis, 2019, 164 s., brož.
Výbor z poezie básníka, prozaika,
dramatika, kritika, esejisty a překladatele Otakara Theera (1880–1917)
přináší po více než sedmdesáti letech
jeho verše v samostatné knize.
ISBN 978-80-7470-225-9

Villon, François
Malý a velký testament

Překl. Francl, Gustav, Praha: Garamond, 2019, 240 s., brož. 240 Kč
Kniha obsahuje historicky první úplný
překlad Villonova Malého i Velkého
testamentu včetně balad, písní, rondeaux a epitafů. Villonův život si čtenář musí složit z hrstky útržkovitých,
ale mimořádně výmluvných faktů.
ISBN 978-80-7407-443-1

POVÍ D K Y
Mlíčková Jelínková, Michaela
Maličkost pro premiéra a jiné
povídky

Praha: Argo, 2019, 256 s., váz.
Pilot, mladá manažerka, pravicoví extremisté, postarší úřednice, nezaměstnaný dělník či cestovatelka – všichni tito
Češi jsou hrdiny leckde mrazivých povídek s tak trochu ostřejšími pointami.
ISBN 978-80-257-2708-9

Němec, Martin
Bod tání

Praha: Plus, 2019, 168 s., váz. 249 Kč
Bod tání je již třetí povídkový soubor
hudebníka, malíře a spisovatele Martina Němce.
ISBN 978-80-259-1050-4

PRÓZ A
Macek, Miroslav
Tři muži v automobilu

Praha: XYZ, 2019, 168 s., váz. 269 Kč
Nerozluční přátelé Jiří, Harris, Jerome a jejich psí společník Montmorency vyrážejí na další společnou dovolenou. Po zážitcích na lodi a bicyklu
se vydávají do Hamburku, Berlína,
Prahy, Chocně a Kopřivnice.
ISBN 978-80-7597-338-2

ROM ÁNY
Adebayo, Ayobami
Zůstaň se mnou

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 272 s., váz.
349 Kč
Yejide a Akin jsou milující manželé.
Ani po čtyřech letech vztahu však Yejide nemůže otěhotnět. Zkusili všechno – odborná vyšetření, návštěvy
léčitelů, svaté poutě, tanec s proroky
i modlitby k Pánubohu.
ISBN 978-80-7473-743-5

Beverley, Jo
Pán mého srdce

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: Baronet, 2019, 416 s., váz. 329 Kč

z n o v i n e k k 1 8 . 3 . 2 0 19 2 5 7 t i t u l ů
Aby uchránila své baronství před zkázou, musí se Madeleine de la Haute
Vironge provdat za jednoho z trojice
pánů, které jí nabídne král Vilém.
Nenadálý zvrat osudu vžene krásku,
vychovanou v klášteře, do náruče nejnebezpečnějšího z těch tří.
ISBN 978-80-269-1001-5

Devátá, Ivanka
Lázeňská kúra

Praha: Motto, 2019, 184 s., váz. 249 Kč
Rozvod se ženskou většinou pořádně
zamává. Hrdinku této knihy ovšem
zasáhl natolik, že se z jeho důsledků
musí zotavovat v lázních. Potkává
tam spoustu nových lidí a nemine
den, aby se jí nepřihodilo něco mimořádného.
ISBN 978-80-267-1456-9

Douglasová, Penelope
Jiskření

Překl. Smělá, Dorota, Praha: Ikar,
2019, 328 s., váz. 299 Kč
Je zpátky. Za ty dva roky, co byla na
internátu, se mi neozvala ani jednou.
Když jsme spolu žili v jednom domě,
přes den mě přehlížela, ale v noci nechávala dveře svého pokoje otevřené.
ISBN 978-80-249-3789-2

Horňáková-Civade, Lenka
Grófka

Praha: Argo, 2019, 240 s., váz. 268 Kč
Román o cestě za svobodou, o inicia
ci, a o dívce, která řekla NE. Nový
román autorky bestselleru Marie
a Magdalény.
ISBN 978-80-257-2753-9

Hunting, Helena
Talisman pro štěstí

Překl. Ľalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2019, 304 s., 179 Kč
Je to láska, nebo je pro něj pouze
talismanem pro štěstí? Lila netuší, co
pro ni bylo horší: den, kdy ji Ethan
opustil, aby se soustředil na svou
hokejovou kariéru, nebo den, kdy se
o osm let později vrátil.
ISBN 978-80-269-1017-6

Incardona, Joseph
Žár

Praha: Paseka, 2019, 144 s., váz.
Každý rok se ve finské Heinole odehrává světový šampionát v saunování. Letos na něj přijeli i dva hrdinové
tohoto románu, kteří působí jako
vzájemné protiklady. Oba rivalové se
utkají v aréně zahřáté na 110° Celsia.
ISBN 978-80-7432-949-4

Jendruchová, Michala
Tlustá tak akorát

Praha: Práh, 2019, 250 s., váz. 299 Kč
Humorný románový návod, jak se
nezbláznit z nadváhy (a přijmout
sama sebe). „Nebyla moje volba být
tlustou třicátnicí. Nechtěla jsem být
ani tlustou dvacátnicí. A upřímně,
nikdy jsem netoužila být boubelatou
„desátnicí“.
ISBN 978-80-7252-787-8

Jenkinsová, Sophie
Zapomenutý klíč ke štěstí

Překl. Niklíčková, Alexandra, Praha:
Fortuna Libri, 2019, 328 s., váz.
349 Kč
Lana Greenová je osmadvacetiletá
spisovatelka, která je tak trochu samotářka a zakládá si na své nezávislosti. Nepotřebuje přátele, ke štěstí jí
úplně stačí knihy. To si alespoň myslí.
ISBN 978-80-7546-197-1
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Körnerová, Hana Marie
Prosím vás, sestřičko

Praha: Ikar, 2019, 3. vyd., 264 s.,
váz. 299 Kč
Nemocnice je svět sám pro sebe.
S vlastním řádem, s vlastními osudy. Tady není pacient anonymním
kolečkem v ohromném soukolí, ale
zůstává člověkem a stává se součástí
uzavřeného celku.
ISBN 978-80-249-3723-6

Kratochvil, Jiří
Liška v dámu

Brno: Druhé město, 2019, 200 s.,
váz. 299 Kč
Není divu, že právě liška se stává
hlavní hrdinkou nového románu
Jiřího Kratochvila. Už od dětství se
s živou liškou několikrát přímo zázračně setkal. A tak už přišel čas na
liščí román.
ISBN 978-80-7227-413-0

Kraussová, Irma
Otrávené štěstí

Překl. Bezděková, Alena, Praha: Yoli,
2019, 320 s., 199 Kč
Láska dvou mladých lidí, která
přichází jak blesk z čistého nebe, je
prudká, divoká, krásná a radikální.
Ale štěstí se plíživě mění v jed. Amanda je perfekcionistka posedlá dokonalostí. Pro ni existuje jen všechno,
nebo nic, nezná střední cestu.
ISBN 978-80-242-4973-5

Laurenová, Christina
Spolubydlící

Překl. Sládek, Jan, Brno: Jota, 2019,
351 s., váz. 348 Kč
Když svatbou vztah nekončí, ale teprve začíná… Holland Bakkerová má
byteček na Manhattanu, nenáročnou
asistentskou práci v divadle a touhu
stát se spisovatelkou. Už šest měsíců
ale nenapsala ani řádku.
ISBN 978-80-7565-437-3

Lively, Penelope
Život v zahradě

Překl. Poncarová, Petra Johana, Brno:
Host, 2019, 232 s., váz. 299 Kč
V knize Život v zahradě se obě autorčiny vášně propojují: vzpomíná
na život strávený v zahradách, ať už
během svého dětství v Káhiře, na
babiččině zahrádce nebo na svých
vlastních zahradách.
ISBN 978-80-7577-788-1

McEwan, Ian
Solar

Překl. Šenkyřík, Ladislav, Praha:
Odeon, 2019, 2. vyd., 304 s., váz.
329 Kč
Michael Beard je nositelem Nobelovy
ceny, ale svou nejlepší práci odvedl
už v mládí. Jako padesátník žije ze
své pověsti, přednáší za horentní
honoráře. Děj románu Solar se kromě Londýna odehrává i za severním
polárním kruhem.
ISBN 978-80-207-1876-1

Moreland, Melanie
Kontrakt

Selementová, Zuzana, Praha: Baronet, 2019, 416 s., váz. 329 Kč
Může láska někoho doopravdy
změnit? Katharine pracuje pro šéfa
Richarda, bezohledného tyrana,
který se nikdy neohlíží na nikoho
a na nic. Potřebuje práci, a tak musí
strpět jeho nekonečné požadavky
a ponižování.
ISBN 978-80-269-1022-0

Novák, Lukáš;
Adebayo, Ayobami
Zůstaň se mnou

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 272 s., váz. 349 Kč
Světově oceňovaný román o touze
po dítěti, zradě, naději a síle mateřských pout.
ISBN 978-80-7473-743-5

Schimmelpfennig, Roland
Jednoho jasného, mrazivého rána
v lednu na začátku 21. století
Praha: Plus, 2019, 1. vyd., 224 s.,
269 Kč
Na namrzlé dálnici 80 km od Berlína
havaruje nákladní auto s cisternou.
Na krajnici se na okamžik mihne vlk
a my sledujeme jeho stopy do Berlína, přičemž se jeho putování kříží
s cestami a osudy různých lidí.
ISBN 978-80-259-1038-2

Steel, Danielle
Nebezpečné hry

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Ikar, 2019, 1. vyd., 280 s., váz. 299 Kč
Slavná autorka společenských románů se tentokrát ponořila do fascinujícího prostředí zákulisí nejvyšší americké politiky, přímo do Bílého domu.
Televizní reportérka Alex Phillipsová
vždycky kladla práci na první místo.
ISBN 978-80-249-3782-3

Šenkyřík, Ladislav;
McEwan, Ian
Betonová zahrada

Praha: Odeon, 2019, 160 s., 170 Kč
Čtyři nedospělí sourozenci se po
smrti rodičů rozhodnou žít sami a po
svém v rodinném domě uprostřed
takřka opuštěné příměstské zástavby.
Čas peskování a výchovných opatření
vystřídala volnost.
ISBN 978-80-207-1648-4

Tahirová, Sabaa
Smrt před branami

Brno: Host, 2019, 479 s., váz.
Helena Aquilla, císařův Krkavec, čelí
útokům ze všech stran. Císař Markus,
pronásledovaný minulostí, ztrácí příčetnost a nemilosrdná velitelka vojenské akademie využívá jeho šílenství,
aby posílila vlastní moc.
ISBN 978-80-7577-631-0

Tallent, Gabriel
Absolutní miláček

Překl. Pokorný, Martin, Praha:
Odeon, 2019, 448 s., váz. 399 Kč
Čtrnáctiletá Turtle žije s otcem ve
zchátralém domě na kalifornském pobřeží. Toulá se po lesích, leze po skalách, dokáže ujít i desítky kilometrů…
Ale tenhle vnější prostor kontrastuje
s uzavřeností jejího vnitřního světa.
ISBN 978-80-207-1878-5

Viewegh, Michal
Biomanželka

Praha: Ikar, 2019, 2. vyd., 208 s.,
váz. 279 Kč
Nové vydání románu Michala Viewegha, který patří k jeho nejúspěšnějším knihám posledních let. Sarkastický příběh vyprávěný pohledem
přemoudřelé duly, žijící v domácnosti
nebohého spisovatele.
ISBN 978-80-249-3783-0

Vigan, Delphine de
Ani později, ani jinde

Překl. Pflimpflová, Alexanda, Praha:
Odeon, 2019, 192 s., 179 Kč
Pařížské metro je svět sám o sobě,
denně v něm na sebe narážejí a míjejí

bibliografie
se statisíce navzájem si cizích lidí,
jejich osudy však bývají nejednou
podobné.
ISBN 978-80-207-1883-9

Westová, Kasie
P. S. Líbíš se mi

Praha: CooBoo, 2019, 1. vyd., 336 s.,
299 Kč
Lily při jedné obzvláště nudné hodině
chemie nedává pozor a čmárá si na
lavici slova oblíbené písničky. Druhý
den zjistí, že někdo rozepsanou sloku
dokončil a ještě přidal vzkaz pro ni.
Zajímavé!
ISBN 978-80-7544-724-1

Woolfová, Virginia
Vlny

Překl. Pokorný, Martin, Praha: Odeon,
2019, 2. vyd., 280 s., váz. 349 Kč
Román Vlny, poprvé publikovaný
v roce 1931, patří k nejvýraznějším
z experimentální tvorby Virginie
Woolfové. Ústřední roli v něm má
šest postav vedoucích monology.
ISBN 978-80-207-1867-9

Yolen, Jane
Mapa kostí

Brno: Moba, 2019, 456 s., váz. 399 Kč
Výjimečný román o síle citů a nezničitelném poutu sourozenců, které nakonec odolá i tomu nejhoršímu běsnění, co lidská civilizace kdy zažila.
ISBN 978-80-243-8633-1

Zuravicky, Orli
Šťastná až navěky: Poblázněná

Překl. Vlčková, Jana, Brno: CPress,
2019, 176 s., váz. 249 Kč
Lucy stojí před další výzvou. Musí
vstoupit do zájmového klubu. Lépe
řečeno, rozhodla se jeden založit.
Spolu s kamarádkou Cecily byly za
života nadějné baletky, tak proč si
nezatančit i na Onom světě?
ISBN 978-80-264-2404-8

ROM ÁNY
PRO ŽE NY
Martinová, Kimmery
Srdcová královna

Překl. Kordíková, Jana, Praha: Ikar,
2019, 1. vyd., 336 s., váz. 379 Kč
Zadie Ansonová a Emma Colleyová
jsou lékařky. Už od studií na medicíně
jsou nejlepší přítelkyně, přestože jsou
velmi odlišné. Jak se vypořádají s přítomností muže, který téměř zničil nejen
jejich přátelství, ale i jejich kariéry, jehož
však jedna i druhá kdysi milovaly?
ISBN 978-80-249-3749-6

SCI-FI, FANTASY
Akkad, Omar El
Americká válka

Překl. Bakič, Pavel, Brno: Host, 2019,
360 s., 229 Kč
Co by se mohlo stát, kdyby Amerika
obrátila svůj nejničivější arzenál –
i ten politický – sama proti sobě?
ISBN 978-80-7577-877-2

Brewer, Gene
Protovy světy

Překl. Podaný, Richard, Praha: Kalibr,
2019, 274 s., váz. 279 Kč
Prot je zpět… a tentokrát naposledy.
Tvrdí, že přiletěl z planety K–PAX,
kde žijí všechny bytosti v harmonii
– nezabíjí se pro potravu, neválčí,
nevedou spory.
ISBN 978-80-7617-206-7
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Card, Orson Scott
Enderův stín

Překl. Kotrle, Petr, Praha: Argo,
2019, 420 s., váz. 348 Kč
Vracíme se na výcvikovou orbitální
stanici, na které Mezinárodní flotila
vychovává z nejnadanějších dětí
budoucí velitele do války proti mimozemským agresorům.
ISBN 978-80-257-2615-0

Coates, Darcy
Duch domu Ashburnů

Praha: Fobos, 2019, 256 s., váz.
O tomto domě se šířily podivné zvěsti
bezmála sto let. Jeho majitelka, Edith,
odmítala nechat kohokoli vstoupit
dovnitř a nedaleké městečko navštěvovala jen málokdy. Po její smrti
zdědila dům její jediná příbuzná,
Adrienne.
ISBN 978-80-7585-161-1

Duce, Christian; Takara,
Marcio; Tynion IV, James
Batman Detective Comics 3:
Liga stínů

Překl. Zenkl, Petr, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 184 s., brož. 299 Kč
Batwoman, skvělá bojovnice se
zločinem, která překonala i ty nejtrpčí zrady. Clayface, napravený
padouch, jehož potenciál zastiňují
jen jeho ohromné schopnosti. Noví
hrdinové jako Azrael, anděl pomsty,
a Batwing.
ISBN 978-80-7595-081-9

Francia, Giada
Frankenstein

Brno: CPress, 2019, 32 s., váz. 249 Kč
Viktor Frankenstein již od útlého věku
miloval přírodu a vědu. Během svých
studií se rozhodl, že odhalí tajemství
stvoření. Jeho snaha dát život neživé
hmotě se ale změnila v noční můru.
Stvořil monstrum, které mu změnilo
celý život.
ISBN 978-80-264-2372-0

Graudinová, Ryan
Časoběžník

Praha: Fragment, 2019, 360 s., brož.
399 Kč
Existence Farwaye Gaia McCarthyho,
syna cestovatelky v čase z roku 2354
a gladiátora z roku 95, popírá veškeré
přírodní zákony. Celý svůj život touží
prozkoumat svoji minulost.
ISBN 978-80-253-4040-0

Hearne, Kevin
Proklatý. Kroniky železného
druida

Překl. Tilcer, Roman, Praha: Laser,
2019, 2. vyd., 288 s., brož. 299 Kč
Attiku O‘Sullivanovi, poslednímu
druidovi, jsou čarodějnice celkem
ukradené. Přesto se chce k místnímu
konventu zachovat hezky a podepsat
vzájemně výhodnou dohodu o neútočení.
ISBN 978-80-7617-234-0

Jamesová, Vic
Temné nadání – Zlatá klec

Praha: Fragment, 2019, 328 s., váz.
349 Kč
Svět je v rukou Mocných. Díky magické Síle ovládají politiku, obchod,
finance i životy obyčejných lidí. Ti,
kteří mezi ně nepatří, musí nastoupit
na desetileté nucené práce.
ISBN 978-80-253-4043-1

Lamballe, Marie
Hortenziová zahrada

Překl. Broučková, Jana, Praha: Brána,
2019, 448 s., váz. 399 Kč
Kniha se odehrává ve dvou časových
obdobích, během druhé světové
války a v současnosti. Oba děje
spojuje malebná vesnice Plouvan
ve francouzské Bretani a starý
klášter Notre Dame de la Foret
ležící uprostřed kouzelného lesa
Brocéliande.
ISBN 978-80-7617-232-6

Olovrant, Svetozár
Juraj Jánošík proti Dračímu řádu
Praha: Argo, 2019, 176 s., váz. 248 Kč
Akční příběh z alternativních slovenských dějin je první částí knižní
ságy tajemného autora Svetozára
Olovranta.
ISBN 978-80-257-2752-2

Peirce, Lincoln
Max a mezirytíři

Překl. Čuchna, Matěj, Praha: CooBoo, 2019, 288 s., váz. 249 Kč
Max chce být rytířem! Nová série od
autora Velkého Frajera Nata.
ISBN 978-80-7544-730-2

Pullman, Philip
Kniha Prachu 1

Překl. Křesťanová, Dominika, Praha:
Argo, 2019, 428 s., váz. 398 Kč
Triumfální návrat do světa Zlatého
kompasu. První díl zamýšlené trilogie, nás zavádí do stejného prostředí,
v němž se odehrávaly Jeho temné
esence, Pullman ale děj posunul do
doby o deset let dříve.
ISBN 978-80-257-2737-9

Röstlund, Britta
Na úpatí Montmartru

Překl. Svatošová, Jana Chmura, Praha: Motto, 2019, 360 s., váz. 349 Kč
Novinářka Helena a prodavač potravin Mancebo se vzájemně neznají,
přesto je však cosi spojuje. Jednoho
dne na úpatí Montmartru dostanou
záhadnou nabídku práce.
ISBN 978-80-267-1426-2

Ryan, Anthony
Oheň probuzení

Brno: Host, 2019, 656 s., brož.
V oblastech ovládaných Kovolodním
obchodním syndikátem neexistuje
cennější surovina než krev draggů.
Po vykrvení Červených, Zelených,
Modrých a Černých draggů lze
vydestilovat elixíry závratných
schopností.
ISBN 978-80-7577-778-2

Weir, Andy
Marťan

Překl. Prokop, Michal, Praha: Knižní
klub, 2019, 344 s., 269 Kč
Jak zdolává jednu zdánlivě nepřekonatelnou překážku za druhou,
začíná věřit, že by na cizí planetě
přece jen mohl obstát. Jenže Mars
mu ještě přichystá nejedno překvapení.
ISBN 978-80-7617-096-4

Williams, Tad
Věž zeleného anděla 2

Praha: Laser, 2019, 1. vyd., 752 s.,
brož. 449 Kč
Dokončení Trůnu z dračích kostí,
Kamene rozluky a předchozích tří
částí Věže Zeleného Anděla. Kniha,
v níž vrcholí osudy Simona, Miriamele, knížete Joshui, všech jejich přátel
i nepřátel.
ISBN 978-80-7617-212-8
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Youngová, Adrienne
Klan

Překl. Kratochvíl, Ondřej, Praha:
Fragment, 2019, 320 s., váz. 369 Kč
Eelyn celý svůj život bojuje proti odvěkému nepříteli – klanu Riki. Když
na bitevním poli zahlédne svého
bratra, kterého viděla před pěti lety
umírat, nevěří vlastním očím. Teď stojí proti ní na straně nepřítele.
ISBN 978-80-253-4045-5

Politický thriller Sergeje Lojka Let je
založen na skutečných událostech.
ISBN 978-80-7577-754-6

Martinezová, Aly
Nejtemnější úsvit

TH R I LLE RY

Překl. Poskerová, Anna, Praha: Ikar,
2019, 240 s., váz. 259 Kč
Charlotte se stalo to nejhorší, co se
může matce přihodit – když se na vteřinu podívala jinam, kočárek s jejím
půlročním synem zmizel.
ISBN 978-80-249-3786-1

Desombre, Daria
Sběratel hříchů

Mayne, Andrew
Šelma

Překl. Žirová, Hedvika, Praha: XYZ,
2019, 352 s., váz. 369 Kč
V průběhu několika měsíců je v centru Moskvy nalezeno několik těl.
Vyšetřovatelé se domnívají, že spolu
vraždy nesouvisí. Pak se ale zapojí
stážistka Marie Karavajová.
ISBN 978-80-7597-337-5

Gruber, Andreas
Vražedná lhůta

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Kalibr,
2019, 1. vyd., 376 s., váz. 399 Kč
Pokud během 48 hodin zjistíte, proč
jsem tu ženu unesl, zůstane naživu.
Pokud ne, zemře. Tímto poselstvím
začíná perverzní hra sériového vraha.
ISBN 978-80-7617-075-9

Harrison, DeSales
Okem vrány

Překl. Kapsová, Lenka, Brno: Host,
2019, 352 s., váz.
Psychoanalytik pronásledovaný minulostí se snaží ochránit dceru před
svými chybami. Avšak za jakou cenu?
Otec dospívající dcery Daniel Abend
vede úspěšnou psychoterapeutickou
praxi v New Yorku a žije si pohodlným životem.
ISBN 978-80-7577-037-0

Indridason, Arnaldur
Synové člověka

Překl. Kuťák, Jaroslav, Brno: Moba,
2019, 272 s., váz. 319 Kč
V centru Reykjavíku je nalezen brutálně zavražděný penzionovaný učitel.
Téměř ve stejnou dobu spáchá jeden
z jeho bývalých žáků v psychiatrické
klinice sebevraždu. Bratr sebevraha
zjistí jako první, že oba dva případy
mají souvislost.
ISBN 978-80-243-8296-8

Klusoň, Martin
Prasopolis

Brno: CPress, 2019, 1. vyd., 232 s.,
váz. 299 Kč
Představte si město, ve kterém je
všechno myslitelné naopak. Prasata
jsou na vrcholu potravního řetězce
a pojídají lidské jedince z farem nebo
v horším případě z velkochovů.
ISBN 978-80-264-2396-6

Lemaitre, Pierre
Krvavé svatební šaty

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 264 s., váz.
349 Kč
Sophii stále častěji trápí roztržitost
a únava. Děsí ji události, na které si
nemůže vzpomenout, i minulost, na niž
naopak zapomenout nedokáže. Je snad
šílená? Jednoho rána vše vyvrcholí.
ISBN 978-80-7473-741-1

Lojko, Sergej;
Klobasová, Markéta
Let

Brno: Host, 2019, 512 s., váz. 399 Kč

Překl. Diestlerová, Petra, Praha:
Kalibr, 2019, 360 s., 279 Kč
Profesor bioinformatiky Theo Cray
nemá nejlepší ráno. Automat na led
nefunguje a navíc se mu do motelového pokoje dobývá policie.
ISBN 978-80-7617-018-6

Motte, Anders de la
Podzimní případ

Překl. Matocha, Helena, Praha:
Kalibr, 2019, 464 s., 279 Kč
Nový napínavý příběh Anderse de
la Motte dobyl ve Švédsku vrchol
žebříčku bestsellerů. Pět dlouholetých kamarádů stanuje u zatopeného
kamenolomu ve Skane. Letos odmaturovali, teď čeká je poslední letní
koupání a potom skutečný život.
ISBN 978-80-7617-220-3

Susi, Pauliina
Okno do dvora

Překl. Dejdarová, Linda, Praha:
Kalibr, 2019, 432 s., váz. 399 Kč
Je to tu zas. Ten pocit, že ji někdo
sleduje. Že ji právě v tomhle okamžiku někdo potají pozoruje ze tmy,
a rozhodně ne s dobrými úmysly.
V kabelce na boku jí znovu zavibruje.
Slyšela, co se může stát.
ISBN 978-80-7617-175-6

V ZPOM Í N K Y
Said, Edward W.
Nikam jsem nepatřil

Překl. Kalvachová, Lucie Kellnerová,
Jinočany: Nakladatelství H+H Vyšehradská, 2019, 344 s., brož. 380 Kč
Vzpomínky Edwarda Saida politologa, historika, novináře a spisovatele
(1. 11. 1935 Jeruzalém – 25. 9. 2003
New York) popisují dětství a mládí
v mezitím zmizelém arabském světě.
ISBN 978-80-7319-128-3

Ubam, Obonete S.
Sedm let v Africe

Praha: Prostor, 2019, 336 s., brož.
347 Kč
Skutečný příběh přináší čtenářům
syrovou výpověď o drsném životě
na africkém kontinentu a ukazuje,
že i v nejtěžších chvílích si lze zvolit
cestu svobody a naplnit své životní
poslání.
ISBN 978-80-7260-413-5

Vaňura, Miroslav
Legendy českého záchranářství

Praha: XYZ, 2019, 224 s., váz.
299 Kč
V dramatické knížce podle oblíbeného
televizního cyklu autor nahlédl pod
ruce všem záchranářským složkám,
především zdravotníkům a hasičům.
Jednotlivé kapitoly jsou postavené na
silných osobních příbězích záchranářů
a zachráněných.
ISBN 978-80-7597-237-8

bibliografie
literatura pro
děti a mládež
H RY
Lego City Souboj s plameny

Brno: CPress, 2019, 32 s., brož.
199 Kč
Jste připraveni na nálož pořádné zábavy, která na vás čeká v této LEGO®
City hasičské knížce? Přidejte se
k partě hasičů a pomozte jim uhasit
požár tím, že vyřešíte hádanky, přečtete si výpravný příběh, a dokonce
chytnete komiksového padoucha.
ISBN 978-80-264-2369-0

LEGO® Disney Princezna™ Bav
se s princeznami

Brno: CPress, 2019, 1. vyd., 32 s.,
199 Kč
Vítej v kouzelném světě LEGO® Disney Princezna™ – je plný krásných
snů, zámků, večírků a přátelství!
Sestav Sebastianovu tajnou mušli
a pak se vydej vstříc magickému
dobrodružství.
ISBN 978-80-264-2016-3

LEGO® Harry Potter Kniha
plakátů

Brno: CPress, 2019, 1. vyd., 32 s.,
249 Kč
Prožij prostřednictvím této exkluzivní
knížky společně s Harrym Potterem
a jeho přáteli ty nejvýraznější momenty od chvíle, kdy Harry poprvé
spatřil Bradavice, až po jeho konečný
souboj s Voldemortem.
ISBN 978-80-264-2246-4

Miller, Megan
Minecrafťák inženýr

Brno: Computer Press, 2019, 1. vyd.,
128 s., 249 Kč
Kniha Minecrafťák inženýr pomůže
každému hráči Minecraftu zlepšit
jeho schopnost budovat farmy
a drtičky na moby. Obsahuje hned
několik funkčních a zároveň pěkných
staveb, které si můžete postavit sami.
ISBN 978-80-251-4953-9

The Lego Movie 2 Kámoši ve
vestách

Brno: CPress, 2019, 32 s., brož. 199 Kč
Útočníci z planety DUPLO® rozbíjejí
Emmetovo město! Zdají se být neporazitelní. Dokonce ani Batman™
je nedokáže zastavit! A teď navíc přiletěla z jiné planety generálka Mela
a zajala všechny Emmetovy přátele!
ISBN 978-80-264-2368-3

OM ALOVÁN K Y
Omalovánky štěstí

Praha: Esence, 2019, 96 s., brož.
259 Kč
Díky této kouzelné knize může každý
vytvořit překrásné akvarely.
ISBN 978-80-7617-107-7

PO HÁD K Y
Hurtíková, Vlasta
O pejskovi a kočičce. Pohádka
s piktogramy

Brno: Edika, 2019, 1. vyd., 40 s., váz.
199 Kč
Známý pohádkový příběh Josefa Čapka
je převyprávěn a upraven formou piktogramů. Pomocí obrázků si mohou děti
od dvou let přečíst pohádku samy, a vyprávět ji tak například dospělému.
ISBN 978-80-266-1373-2

Kentová, Nicola
Moje maminka je nejsilnější na
světě

Brno: Host, 2019, 32 s., váz.
Věnováno všem maminkám. Medvídkova maminka má velikou sílu — je ze
všech maminek na světě nejsilnější.
Představte si, že unese všechny jeho
poklady, které méďa venku nasbírá.
A že jich je! A taky je moc hodná.
ISBN 978-80-7577-746-1

Slezák, Vladislav;
Jonáková, Pavla
Pohádky z hvězd

Brno: CPress, 2019, 120 s., váz. 349 Kč
Podívali jste se někdy pořádně na noční
oblohu plnou hvězd? Noční hvězdné
nebe je plné příběhů a jejich hrdinů.
ISBN 978-80-264-2402-4

Walt Disney Classics – Bambi

Praha: Egmont, 2019, 32 s., váz. 199 Kč
Kouzelný příběh vás zavede do
hlubokého lesa, kde se právě narodil
malý koloušek. Dostal jméno Bambi.
Jeho příběh stále dojímá další a další
generace dětí i jejich rodičů. Knihu
zdobí originální vintage ilustrace ze
čtyřicátých let.
ISBN 978-80-252-4508-8

Walt Disney Classics – Dumbo

Praha: Egmont, 2019, 32 s., váz. 199 Kč
Vydejte se s Dumbem, maličkým slůnětem s příliš velkýma ušima, kterého
si zamilovaly děti po celém světě, za
nezapomenutelným dobrodružstvím.
Přečtěte si okouzlující klasický příběh
s původními vintage ilustracemi ze
čtyřicátých let.
ISBN 978-80-252-4504-0

Walt Disney Classics – Lady
a Tramp

Praha: Egmont, 2019, 32 s., váz. 199 Kč
Příběh o psí slečně Lady a rozpustilém tuláku Trampovi je jeden z nejpůvabnějších příběhů o lásce všech dob.
Film z dílny Walta Disneye dojímá
další a další generace rodičů i dětí.
ISBN 978-80-252-4502-6

Walt Disney Classics – Petr Pan

Praha: Egmont, 2019, 32 s., váz. 199 Kč
Zaleťte s Petrem Panem a vílou Zvonilkou do kouzelné Země Nezemě!
Nezapomenutelný klasický příběh
s původními vintage ilustracemi z roku
1952 vás vtáhne do světa plného fantazie a neobyčejných dobrodružství.
ISBN 978-80-252-4506-4

z n o v i n e k k 1 8 . 3 . 2 0 19 2 5 7 t i t u l ů
Machatý, Radek
Česká republika – vlastivěda pro
zvídavé děti
Praha: Fragment, 2019, 104 s., brož.
199 Kč
Učivo probírané ve škole je dobré
procvičovat a upevňovat, nejlépe
zábavnou formou. Na principu
„škola hrou“ je postaven i tento
pracovní sešit. Pokročilejší znalosti
o České republice žáci získají
prostřednictvím praktických
cvičení.
ISBN 978-80-253-4048-6

Medková, Karolina
Svět je nej

Praha: Albatros, 2019, 48 s., váz. 269 Kč
Naše planeta je plná pozoruhodných míst. Víte, kde se nachází
nejvyšší strom? Největší ledová
jeskyně? Nebo třeba nejdelší řeka
a nejstudenější místo na Zemi?
Vypravte se na zábavnou poznávací
výpravu.
ISBN 978-80-00-05370-7

Moonheartová, Ella
Malá Misty se bojí. Mína a kočky
Překl. Šavlíková, Lucie, Praha: Pikola,
2019, 1. vyd., 128 s., váz. 179 Kč
Mína si vždycky myslela, že je na
kočky alergická. Ve skutečnosti má
zvláštní dar. Jakmile se octne v jejich
blízkosti, dokáže se proměnit v kočku! Může si tak se svými čtyřnohými
kamarády užívat zábavu, ale znamená to pro ni i povinnost.
ISBN 978-80-7617-180-0

Neubauerová, Zuzana;
Navrátilová, Pavla
Hotel U Zvířátek – Kamarádi
z manéže. Nová dobrodružství

Brno: CPress, 2019, 88 s., váz.
169 Kč
Dvojčata Magda a Karlík se už v hotelu U Zvířátek starali o nejrůznější
domácí mazlíčky, obrovskou krajtu
Astarot a maličkou želvičku Žofinku
však mají na návštěvě poprvé.
ISBN 978-80-264-2398-0

Nováková, Iva
S penězi si poradím

PRO DĚ TI

Praha: Portál, 2019, 64 s., brož. 159 Kč
Autorský pracovní sešit k finanční
gramotnosti pro žáky základní
školy je určený k procvičování
základních pojmů a poznatků ze
světa financí. Vše jako obvykle
probíhá formou zábavného luštění
a doplňování.
ISBN 978-80-262-1474-8

Bula, Oksana
Jak tukoni zachránili strom

Novotná, Ivana
Pracovní sešit předškoláka

Brno: Host, 2019, 40 s., váz.
Kdo jsou tukoni? Kouzelné bytosti,
které se s radostí a láskou starají o les
— někteří pečují o stromy, jiní o květiny a další zase o zvířátka a ptáčky.
ISBN 978-80-7577-700-3

Cowellová, Cressida
Jak vycvičit draka: Jak zlomit
dračí prokletí

Překl. Špaček, Silvestr Vandrovec,
Praha: Brio, 2019, 240 s., brož.
Při svém posledním dobrodružství se
Škyťák Šelmovská Štika III. seznámil
s novou kamarádkou Kamikazi,
následnicí trůnu kmene Zbojnic. Ve
čtvrtém dílu svých pamětí ale s její
pomocí bude muset přijít na to, jak
zlomit dračí prokletí.
ISBN 978-80-7529-730-3

Brno: Edika, 2019, 48 s., brož.
149 Kč
Pracovní sešit předškoláka je věnován všem dětem, které se připravují
ke vstupu do školy, jejich rodičům
a učitelkám mateřských škol.
ISBN 978-80-266-1386-2

Peppa Pig – Obrázkové hádání

Praha: Egmont, 2019, leporela, 269 Kč
Přidejte se k prasátku Peppě a objevujte společně její pestrý svět! V knížce najdete scénky z oslavy narozenin,
ze hřiště, z pouti a z pohádkového
zámku.
ISBN 978-80-252-4510-1

Pritchettová, Georgia
Fredy 5. Největší strašpytel
zachraňuje dinosaury
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Překl. Jarolínová, Romana, Praha:
Pikola, 2019, 160 s., váz. 199 Kč
Fredy opět zasahuje! Seznamte se
s největším strašpytlem široko daleko.
ISBN 978-80-7617-185-5

Schuldová, Kerstin M.
Na stavbě

Praha: Albatros, 2019, 16 s., brož.
229 Kč
V této malé knížce pro nejmenší
najdete informace, jak se staví dům
nebo jak se staví silnice. Co vše se
může na stavbě stát, které stroje
pomáhají, co dělá stavební dělník
a jaké nářadí na stavbě řemeslníci
potřebují.
ISBN 978-80-00-05287-8

Schwieger, Frank
Já, Caesar, a banda z Kapitolu

Praha: Edika, 2019, 208 s., brož.
299 Kč
Proč je Romulus vždycky tak neuvěřitelně vzteklý? Jak dojde k tomu,
že pár kejhajících hus zachrání Kapitol? Jak to, že se nechá Kleopatra
dobrovolně zabalit do zaprášeného
koberce?
ISBN 978-80-266-1379-4

Zábavná grafomotorika, úkoly
a rébusy pro předškoláky. Opičárny s Felixem

Brno: Edika, 2019, 1. vyd., 64 s.,
169 Kč
Zábavná grafomotorika, úkoly
a rébusy pro předškoláky dětem
zpestří a usnadní přípravu na důležitý
životní krok do neprobádaného školního světa. Průvodci tímto poutavým
pracovním sešitem jsou malý opičák
Felix a jeho zajímavý dědeček-dobrodruh.
ISBN 978-80-266-1367-1

PRO DÍVK Y
Sykesová, Julie
Sofie a Duha. Akademie
jednorožců

Praha: Pikola, 2019, 1. vyd., 112 s.,
váz. 159 Kč
Představte si školu, kde na vás čeká
váš jednorožec a s ním spousta
kouzelných dobrodružství! Přesně
do takové školy nastupují dívky na
Jednorožčím ostrově.
ISBN 978-80-7617-179-4

SCI-FI, FANTASY

Socha, Radomír
Putování skřítka Všudybýlka

Blakeová, Kendare
Tři temné koruny

Stehlík, Ladislav
Ladovy veselé učebnice 3 – Brouci a hmyz

Davidsonová, Zanna
Čarovní jednorožci – Kouzelný
les

Praha: Agentura Krigl, 2019, 1. vyd.,
92 s., váz. 199 Kč
V jednom čistém lese se nachází
chaloupka a v ní žije podivný skřítek
Všudybýlek. Je od narození příliš
zvědavý, a tak se rozhodne vydat
do světa. Při svém vandrování zažije
spoustu dobrodružství i legračních
příhod.
ISBN 978-80-88104-51-3

Praha: Albatros, 2019, 56 s., váz.
199 Kč
V novém vydání Brouků a hmyzu
Ladislava Stehlíka a Josefa Lady se
děti mohou dočíst, že náš největší
brouk je roháč, proč mravenci chovají
mšice, že vážky se vyskytovaly na
Zemi dlouho před člověkem nebo jak
vysoko se umí vymrštit kovařík.
ISBN 978-80-00-05369-1

Šmikmátorová, Pavla
Pohádková kuchařka. Kouzelné
vaření pro děti

Brno: CPress, 2019, 64 s., váz.
269 Kč
Vyzbrojte se vařečkou a vstupte skrz
tuto kuchařskou knihu do pohádek,
ve kterých není nouze o princezny,
prince, zvířátka či nadpřirozené
bytosti. Nechte se inspirovat recepty
na známá i zcela nová pohádková jídla.
ISBN 978-80-264-2395-9

Taylorová, Sarah Todd
Max – kočičí detektiv: Podezřelá
pěvkyně
Praha: Fragment, 2019, 208 s., brož.
249 Kč
Když se rozmazlený kocour Max
ocitne vlastní vinou na ulici, nechá
se najmout do městského divadla
na chytání myší. Tam se všichni
připravují na příjezd světoznámé
pěvkyně.
ISBN 978-80-253-4050-9

Vlach, Martin;
Neoralová-Pokorná, Šárka

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2019, 424 s., váz. 349 Kč
Na ostrově Fennbrinu se v každé
generaci rodí trojčata – tři královny,
rovnocenné dědičky trůnu. Mirabella
ovládá živly. Katharina může pozřít
nejprudší jedy, aniž by ji zabolelo
břicho. Arsinoe zase umí vykouzlit
nejrudější růži i krotit šelmy.
ISBN 978-80-253-4051-6

Překl. Davidová, Vendula, Praha:
Fragment, 2019, 112 s., váz. 169 Kč
Prázdniny u tety nejsou pro Zoe
ničím zajímavé. Až do okamžiku,
kdy se přenese do světa čarovných
jednorožců! Vše je tam pohádkově
krásné a hned si tam najde novou
kamarádku.
ISBN 978-80-253-4049-3

Gläserová, Mechthild
Strážci příběhů

Praha: Fragment, 2019, 344 s., váz.
329 Kč
Během letních prázdnin se Amy
dozví, že dokáže vstupovat do knih
a ovlivňovat již napsané příběhy. Amy
si ve světě knih brzy najde přátele:
moudrého Šér Chána z Knihy džunglí
nebo láskou usouženého Goethova
Werthera.
ISBN 978-80-253-4036-3

Hunterová, Erin
Volání divočiny (2): Velké
Medvědí jezero

Praha: Albatros, 2019, 1. vyd., 312 s.,
249 Kč
Kallika, Ujurak, Lusa a Toklo se rozhodnou vydat k Velkému Medvědímu
jezeru, kde se všichni medvědi každý
rok scházejí. Letos je však trápí nedostatek potravy.
ISBN 978-80-00-05339-4

Johnson, Varian
Spirit Animals: Soumrak strážců
– Dráp šelmy
Praha: Fragment, 2019, 176 s., váz.
249 Kč

bibliografie
Spirit Animals aneb máš také své
spirituální zvíře? Conor, Abeke,
Mej–lin, Rolan a jejich zvířecí společníci ochránili svět před nesčetnými hrozbami. Přesto se stali štvanou
zvěří. Falešnému obvinění však stojí
čelem.
ISBN 978-80-253-4055-4

Kaaberbolová, Lene
Divočarka: Poselství poštolky

Překl. Kliková, Markéta, Brno: CPress, 2019, 184 s., váz. 249 Kč
Klára Asková je nenápadná dvanáctiletá dívka.
ISBN 978-80-264-2403-1

Kesslerová, Liz
Emily Vichrná a země půlnočního slunce

Praha: Albatros, 2019, 1. vyd., 264 s.,
229 Kč
Moře se bouří a vládce všech moří
Neptuna pronásledují zlé sny. Je
přesvědčen, že jeho lidu hrozí bezprostřední nebezpečí, pověří proto
Emily a Aarona, aby se vydali na sever
do daleké země půlnočního slunce
a zjistili, co se děje.
ISBN 978-80-00-05338-7

Seegert, Scott
Škola ve vesmíru – Nouzové
přistání

Praha: Fragment, 2019, 336 s., váz.
269 Kč
Na škole v hlubinách vesmíru bude
ples. Kelvin na něj touží vzít zářivou
Lunu (její druh září – doslova!), ale
potom, co na něj prasklo, že není

z n o v i n e k k 1 8 . 3 . 2 0 19 2 5 7 t i t u l ů
mega supergénius, už u ní nemá
šanci.
ISBN 978-80-253-4042-4

Straffi, Iginio
Winx Adventure Series – Korunka pro dvě královny (3)

Praha: CooBoo, 2019, 1. vyd., 64 s.,
159 Kč
Na Dominu to vře. Je tu dlouho očekávaná soutěž o titul Královny Magické
dimenze! Letos se jí účastní také Bloom, kterou ale vítězství příliš nezajímá.
Zato jiní se na korunku přímo třesou.
ISBN 978-80-7544-726-5

Sutherland, Tui T.
Ohnivá křídla – Temné tajemství.
4. díl
Praha: Fragment, 2019, 296 s., váz.
329 Kč
Stejně jako ostatní dráčata osudu,
toužil i Hvězdoplav poznat svůj domov. Když k tomu má konečně dojít,
cítí obavy. Ačkoliv je nocilet, neumí,
tak jako oni, číst myšlenky.
ISBN 978-80-253-4054-7

Webbová, Holly
Magická zvířata – Křečkovy
zázraky

Překl. Kalinová, Alžběta, Praha:
Fragment, 2019, 120 s., váz. 149 Kč
Lotka miluje čas strávený povídáním se
zvířátky ve strýčkově kouzelném zverimexu. Její magické schopnosti se zase
o něco zlepšily, ale ne natolik, aby se
mohla postavit novému sousedovi, který
začíná dělat potíže a je mocnější než ona.
ISBN 978-80-253-4053-0

hudebniny

ÚČE TN IC T VÍ

ZPĚ VN Í K Y
Dylan, Bob
Texty / Lyrics 1961 – 2012

Překl. Zbavitelová, Gita; Onufer, Petr,
Praha: Argo, 2018, 1542 s., brož.
1498 Kč
Třísvazkový dvojjazyčný komplet
přináší kompletní Dylanovy texty od
počátku jeho kariéry do současnosti,
tj. od alba Bob Dylan z roku 1961 po
poslední autorské album The Tempest z roku 2012.
ISBN 978-80-257-2628-0

vysokoškolská
skripta; učebnice
PR ÁVO
Soušková, Milena
Vybrané kapitoly z práva pro
arts management

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018, 1. vyd., 248 s., brož.
305 Kč
Titul je věnován nejen studentům
oboru Arts Management VŠE
v Praze, ale i všem ostatním
zájemcům o právní problematiku
se zaměřením na vybrané
otázky práva obchodního, práva
duševního vlastnictví a práva
pracovního.
ISBN 978-80-245-2287-6

Randáková, Monika
Finanční účetnictví v České
republice po 1. 1. 2016.
Podnikatelské subjekty

hodnutí účetní jednotky o plánované
době délky držby také na krátkodobé
a dlouhodobé.
ISBN 978-80-245-2303-3

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2018, 1. vyd., 270 s., brož. 202 Kč
Skripta „Finanční účetnictví v České
republice po 1. 1. 2016 (podnikatelské
subjekty)“ svou obsahovou náplní
představují ucelenou soustavu učiva,
jejichž cílem je pochopit účetní
informační systém obchodních
korporací v České republice.
ISBN 978-80-245-2289-0

Skálová, Jana
Účtování o cenných papírech.
Sbírka příkladů a testů

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2019, 1. vyd., 110 s., brož. 94 Kč
První část skript seznamuje čtenáře
s jednotlivými typy cenných papírů,
jejich rozdělením na dluhové a majetkové cenné papíry a podle roz-

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.

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

OBJEDNACÍ LÍSTEK
PRO ROK 2019
Vážení přátelé, čtenáři, knihkupci, knihovníci a nakladatelé!
Pro ty z vás, kteří chcete mít jistotu, že vám žádné číslo Knižních novinek neunikne,
jsme i pro další rok připravili nabídku na zasílání časopisu poštou. Při zasílání většího
počtu výtisků na jednu adresu je výše poštovného závislá na váze zásilky. V roce 2019
vyjde 20 čísel Knižních novinek. Cena celého ročníku je 390 Kč (poštovné a balné).
Objednávky zasílejte na adresu:
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2
nebo na e-mail: sckn@sckn.cz / telefon: 272 660 644

ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM KNIŽNÍ NOVINKY
jméno a příjmení: ..............................................................................................................
firma:..................................................................................................................................
IČO: ..........................................................

DIČ: . .........................................................

adresa: . .....................................................................................

PSČ: ........................

tel./fax:......................................................

e-mail: .......................................................

podpis: .....................................................

datum: ......................................................

budu platit:  fakturou

 bankovním převodem

 v hotovosti v redakci

celý ročník ................................................

počet výtisků . ...........................................

od čísla .....................................................

počet výtisků . ...........................................

BOJUJ! V SOUTĚŽÍCH
I S PŘEDSUDKY

KLUCI
ˇ
NETANCEJ!
OLGA
STEHLÍKOVÁ

ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

Tomáš a Kristýnka chodí do baletního souboru
a připravují se na soutěž. Poznávají jeden
druhého, trenérku, ale hlavně sami sebe. Příběh,
situovaný do současné Prahy, vrcholí napínavou
scénou na baletní soutěži a vypráví o tom, jaké to je bojovat
s předsudky, přijmout svou i cizí jinakost. Kniha je určena dětem ve věku 9–13 let.
BROŽ., 136 S., 249 KČ
UKÁZKA Z KNIHY
„Tomáška baletka, che ché,“ smál se Honza. Na svý lavici sem měl fixama namalovanýho kluka
v sukni, jak dělá holubičku. Vzteky se mi chtělo brečet, ale tu radost jim neudělám. Seškrábal
sem to kružítkem. A už sem měl druhou důtku – tentokrát za ničení školního majetku. Proč já
mám pořád průšvihy, když žádný nedělám?!
Úča si mě nechala po škole. A překvapila mě. Nebyla totiž vůbec zlá. Když sme spolu osaměli
ve třídě, přisedlasi ke mně na lavici a snažila se bejt milá a jako že kamarádská. Asi ji to tak
naučili na vysoký, že takhle se má jednat s problémovejma dětma. Ale já nejsem problémovej.
A hlavně nejsem blbej! Aspoň myslim.
„Tak Tome, co se děje? Vždyť vidím, že nejsi v pořádku…
Nechceš mi to říct? Neubližují ti kluci náhodou? Nebo
nějaké problémy doma?“ zkusila to měkce a potichu.
„Ale ne,“ kroutil sem se. „Jenom se něco prozradilo, no.“
„Je to velké tajemství, které není pro dospělé?
Tomáši, tobě se líbí kluci?“
Asi si to nastudovala v nějaký příručce o chování k dětem, když jsou… no, když jsou gej. Jenže mně
už bylo všecko jedno. Jestli to ví celá třída, a ta to ví, může to klidně vědět i úča, to už je úplně fuk.
„Já nejsem na kluky, pančitelko. Já mám jenom rád tanec. Klasickej tanec, víte? Balet. Tancuju od tří let.
Až dodneška to tu nikdo nevěděl a měl sem klid.
Jenže na poslední hodině baletu mě bohužel viděla Sabina, když si šla vyzvednout ségru, která je
u nás v souboru v začátečníkách. Chápete, jakou já mám smůlu? Normálně si pro tu malou choděj její
rodiče a ne zrovna moje spolužačka. Jenže já Sabinu nezmerčil. No, a jak mě viděla, že tančim, tak už to
teď věděj všichni ze třídy. Já tady teď nebudu moct bejt, pančitelko, chápete to? No chápete?“

obchod.portal.cz

knižní tipy

ČERNOBÍLÉ PRÁZDNINY
Jezevec Petr, černobílé zvíře, které – jak jinak – v téhle knížce
mluví a vypráví příběhy, je kámoš hlavního hrdiny, toho času
maroda. Tahle knížka je totiž opravdu a zcela záměrně věnována všem dětem, které „teď leží nemocné v postýlce a čekají,
až jim někdo něco hezkého přečte. Protože společně strávený
čas je nejlepší lék na všechny neduhy“. To je věnování autorky
knihy Černobílé prázdniny Lucie Šavlíkové čtenářům. A protože v Portálu, kde kniha vyšla, dětem opravdu rozumějí, nedá mi
zase jednou nezopakovat, že knížka má senzačně velká písmenka, tentokrát i větší rozestupy řádků a obal je vodě – tedy i čaji nebo sirupu proti kašli – odolný. Hrdina knížky
je tedy marod. Má vysokou horečku, divoké sny o zmutovaných psech a největší (a asi
jedinou) výhodou marodění bude příjezd tety Slávky. Ona totiž umí tu největší dobrotu
na světě – strouhanou mrkev s jablkem a citronem. Tady jsem si hned vzpomněla na svoje
dětství a vám se to nejspíš stane také. Že bychom si i my dospělí nastrouhali tuhle dětskou
dobrotu a zalezli do peřin s knížkou? Tak tedy, teta Slávka přijede, udělá dobrotu, ve
které je „asi nejvíc vitamínu dé, protože je to děsně dobrý“, a rozhodne, že městské dítě
potřebuje změnit vzduch. Po počátečních rozpacích obou rodičů je sbalen obrovský batoh s plyšáky, autíčky, pumpičkou na kolo pro případ, že by teta nějaké kolo měla (a ještě
spoustou dalších věcí, které si děti nutně musí vzít s sebou), a vyrazí se vlakem do místa
s krásným názvem Pařízek. Tam začíná velké dobrodružství, přátelství s jezevcem Petrem
a dalšími zvířátky, se kterými se malý Honza seznámí trochu dramaticky. Teta Slávka –
vlastně Pravoslava – rozumí potřebám kluka z města. Tak třeba čtyři špekáčky zcela jasně
nestačí, ke snídani může být i žužu a jako správná teta má taky svatou trpělivost se všemi
lumpárnami, které Honza provádí. Autorka Lucie Šavlíková je editorkou a překladatelkou, podílela se na několika projektech, které podporují dětské čtenářství a toto je její literární prvotina. Opravdu krásné ilustrace vytvořila Komára – Ilona Komárková, maminka
čtyř synů a také majitelka schopnosti nakreslit obrázek, který je jasný, výrazný a přesto
tvoří obrovský prostor pro dětskou fantazii.
JARMILA SKOPALOVÁ
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Zásilkový shop. Distributoři: Euromedia, PEMIC, Beta Dobrovský

CESTA NA KONEC NOCI
Cesta na kraj noci, ale nakonec zvolila „přesnost“. Podle ní na „konec noci“ Céline
nejednou v textu poukazuje a třeba i anglický překlad vyšel v roce 1934 i později pod
názvem Journey to the End of the Night.
Vypravěčem díla je zčásti autobiografický antihrdina Ferdinand Bardamu.
Román nemá děj ve vlastním slova smyslu; Bardamu vypráví o tom, co prožil, když
v roce 1914 vstoupil dobrovolně do armády, po zranění na frontě byl propuštěn
a vydal se za prací do Afriky, krátce pak pobyl ve Spojených státech amerických
a po návratu do Paříže dostudoval medicínu a usadil se jako lékař nejprve v jedné okrajové lidové čtvrti a pak v sanatoriu pro duševně choré. Do cesty se Ferdinandovi jednak stále připlétá kamarád Robinson (na frontě, v Africe, v Americe
a znovu pak i v Paříži), jednak ženy a milenky; jedna z nich, Madelon, osudově
zasáhne do Robinsonova života, čímž román vrcholí. Bardamu naturalisticky líčí
otřesné zážitky z fronty či z afrického pralesa; jeho životní skepsi ještě zvýší práce
ve Fordově továrně v Detroitu a pak lékařská praxe na pařížské periferii, kde má
sice hodně pacientů, ale málo z nich platících. Směs cynismu a lidskosti se odráží
v jazyce románu, který je směsí vyššího stylu a hovorové řeči včetně argotu a působí jako improvizace. Ve skutečnosti však Céline vše důsledně propracovával a jeho
jazyk tak není lidový, ale stylizovaný. Anna Kareninová si s nejednoduchým překladem poradila výtečně a v komentáři učinila i poznámku k tomu, že Céline bývá
často obviňován z cynismu, z toho, že jeho dílo snižuje člověka a „vidí jen jeho
ohavnost“; „…tolik lidskosti a vhledu a pochopení jsem v takové míře a v takové
kráse snad v žádné knize nenašla,“ píše Kareninová. Originální Célinovo dílo si
i po tolika desítkách let od svého vzniku stále udržuje svoji sílu a provokativnost.
A v novém českém překladu se zaskvělo v plné kráse. Tahle cesta na konec noci
sice není jednoduchá a je dlouhá a plná nepřikrášlených obrazů, jež čtenář z hlavy
jen tak nevypudí, ale vypoví o životě a člověku opravdu hodně.
MILAN VALDEN

Překladatelka Anna Kareninová má dva osudové autory, jejichž dílu se dlouhodobě věnuje a jež vydává nakladatelství
Atlantis: vedle amerického básníka a esejisty Ezry Pounda je
to francouzský spisovatel Louis Ferdinand Céline (1894–
1961); oba patří k nejkontroverznějším spisovatelům 20. století. Kareninová nově přeložila, komentáři doplnila a jiným,
přesnějším českým názvem Cesta na konec noci opatřila
Célinův slavný první román Voyage au bout de la nuit z roku
1932. V Atlantisu vyšla od roku 1995 postupně i další Célinova díla: Zaorálkovy překlady Cesty do hlubin noci a Smrti na
úvěr z 30. let (které k vydání připravila a revidovala Anna Kareninová) a Kareninové
překlady románů Klaun’s band I a II, Féerie pro jindy I a II a tzv. „německé“ trilogie
Od zámku k zámku, Sever a Skočná. Další dva svazky se chystají (Řežba a Hovory
s profesorem Y). Kromě toho vyšel v Atlantisu v překladu Anny Kareninové i první
svazek třídílného Célinova životopisu od Françoise Gibaulta Céline – Čas nadějí,
1894–1932. Sama Kareninová napsala dokumentární knihu Céline v Čechách (Revolver Revue, 2010). Český překlad Célinovy prvotiny od Jaroslava Zaorálka pod
názvem Cesta do hlubin noci byl vůbec prvním vydaným převodem tohoto románu
do cizího jazyka a stal se inspirací a senzací české literatury. Po 85 letech přichází
nový český překlad. V komentáři Anna Kareninová píše, že Zaorálek „některá příliš
krátká spojení doplňoval, inspirován předlohou ji mnohdy rozvíjel, některé konkrétní motivy zobecnil nebo odvedl jinam“. To se týká i původního poetizujícího českého
názvu: podle Kareninové je „načase vrátit knize její přesný název Cesta na konec
noci. Ať Cesta do hlubin noci zůstane neopakovatelnou kometou české literatury.“
I Zaorálkův překlad měl původně vyjít pod jiným názvem: Cesta až na konec noci.
Pod vlivem nakladatele a dalších však nakonec překladatel zvolil lyričtější název.
Kareninová vše podrobně rozebírá v komentáři; sama např. uvažovala o variantě
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NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS

JAN VAN HELSING
STEFAN ERDMANN
WHISTLEBLOWER
Insideři z politiky, hospodářské
sféry, medicíny, policie, tajných služeb, Bundeswehru
a zdenářských lóží odhalují
utajované skutečnosti. Žijeme
v době nové reality – i když to
mnohým nebude po chuti.

MVDr. CHERYL SCHWARTZ
PŘÍRODNÍ LÉČBA
PRO PSY A KOČKY A-Z
V této knize naleznete popisy
problémů a nemocí společně
s doporučením, jak lze pomocí bylin, homeopatických
přípravků, výživy či masáže
docílit toho, aby se Váš zvířecí
kamarád cítil lépe.

JAN VAN HELSING
KNIHA ZA MILION

JAN VAN HELSING
KDO SE BOJÍ SMRTI

Existuje několik tajemství,
která jsou známa pouze vyvoleným a jež jsou prostým lidem
upírána – jedná se totiž o klíč
ke skutečnému úspěchu. A
tato tajemství zůstanou skryta
i vám, pokud se nerozhodnete
otevřít tuto knihu...

Každý se s ní alespoň dvakrát
v životě setká. Toltékové říkají, že kráčí stále s námi za
levým ramenem a je naším
nejmocnějším průvodcem. Jan
van Helsing přežil dvě autonehody, které ho přivedly do její
bezprostřední blízkosti.

ERVIN THOMA
TAJNÁ ŘEČ STROMŮ

ALBERTO VILLOLDO
NÁVRAT DUŠE

Tato kniha vás zasvětí do
tajemné řeči stromů. Příroda
má spoustu času dopracovat
se k bezpočetným řešením
a vyzkoušet řadu možností.
Výsledkem je právě ona dokonalá forma, kterou poskytuje
člověku k využití.

Psycholog a lékařský antropolog vysvětluje léčení mimo
čas a prostor. Ukazuje, jak
lze vstoupit do přítomnosti a
uzdravovat události, které nastaly v minulosti, a jak můžeme
opravit svůj osud a změnit jeho
průběh v životní předurčení.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
to nej z dnešního roku:

Novinka

Tom Wolfe

OHŇOSTROJ MARNOSTI
Stránky se Vám před očima jen míhají,
zatímco fascinovaně i s hrůzou sledujete
přepečlivě zmapovaný pád Shermana
McCoyea. Zápletka je dechberoucí složitý stroj,
jehož kolečka však do sebe neustále perfektně
zapadají. Dokonalé.

STARÝ DOBRÝ WOLFE
…hlasitá smršť literárního umění.

Doporučujeme

Desmond Morris ŽIVOTY SURREALISTŮ
Letos v lednu oslavil Morris své 91. narozeniny. Stále
tvoří, píše, maluje, těší se na další nový začátek svého
života. Muž s velkým srdcem a neuvěřitelně svěžím
pohledem přináší spoustu vědění a inspirace.
“Nejsem nikdy spokojen s tím, co jsem udělal. Vždy existuje
jeden další obraz, který chci namalovat, a jedna další kniha,
kterou chci napsat. Takhle to bylo více než 70 let. Myslím, že je
to možná moje neukojitelná zvědavost, co mne udrželo naživu
tak dlouho. Stále pracuji do čtvrté hodiny ranní a pomyšlení
na to, že bych měl odpočívat a zvolnit, se mi moc nelíbí.”
Šokující, poučné a vždy zábavné, Morrisovy příběhy
osvětlují různorodost přístupů k surrealistické filozofii,
a to jak v uměleckých dílech, tak v lidských životech.
Nahlédněte.

www.knihy-bourdon.cz

Volker Kutscher
Goldstein
Když komisař Rath dostane za
úkol sledovat amerického gangstera
Abrahama Goldsteina, netuší, že
z kolegiální výpomoci pro americkou
Bureau of Investigation se brzy stane
smrtící závod. Zatímco on se nudí na
svém pozorovacím stanovišti v hotelu
Excelsior, ozbrojený Goldstein se už
dávno volně pohybuje po městě.
Začíná válka zločineckých spolků.

Krimi, které boří
světové žebříčky
prodejů!

ZNÁTE Z TV!

Jane Yolen
Mapa kostí

Píše se rok 1942 a polská dvojčata Chaima a Gittel vyženou z jejich krásného
domova do lodžského ghetta. Žijí i s rodiči v příšerných podmínkách a život je
stále nebezpečnější. Celá rodina se rozhodne utéct, ale k místním partyzánům,
shromažďujícím Židy k útěku, se dostanou už pouze děti. Brzy se však všechno
pokazí a dvojčata se ocitnou v koncentračním táboře. Když dorazí do Sobanku,
kde panují odporné podmínky, bují choroby a stojí budova s kouřícím
komínem, jejich výjimečné pouto se stane břemenem…

Tony Parsons
Spolek katů

Kathryn Taylor
Příběh srdce

Hana Marie Körnerová
Hlas kukačky

Londýnské ulice brázdí skupina
samozvaných katů, která unáší
zločince a popravuje je oběšením.
K smrti je tak odsouzen člen gangu,
který zneužíval nevinné mladé dívky,
bohatý bankéř, který přejel malého
chlapce a ujel, a kazatel, který hlásá
nenávist a opěvuje smrt britských
vojáků. Počet mrtvých roste a ulicemi
Londýna se šíří nepokoje…

Cara Connellyová se v létě vrací
do hotelu rodičů, aby pomohla
s přípravami na svatbu svého bratra.
Cestou ji však zastihne nečas a musí
vyhledat přístřeší v domě osaměle
žijícího muže. Mlčenlivý Liam
okamžitě vzbudí její zájem. Co skrývá
tento atraktivní muž? Ale když se Cara
dozví, že právě Liam je podezřelý,
že zavinil smrt její sestry, její svět
se rázem ocitá vzhůru nohama…

Tajemství, o němž se i v nejužším
rodinném kruhu jen šeptá. Začalo
to už v dětství jako pouhá zvědavost,
ale tehdy Kristýně na otázky nikdo
neodpověděl. Až na prahu dospělosti
nedopatřením vyslechne rozhovor,
jehož obsah si nedovede představit
snad ani v nejhorším snu.
Zná vůbec své nejbližší?
Silný, strhující příběh podle
skutečných událostí.

Nakladatelství MOBA

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 25. 2. 2019 až 3. 3. 2019

beletrie
1. Alena Mornštajnová Hana Host
2. Jonas Jonasson Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět Panteon
3. Vlastimil Vondruška Duch znojemských katakomb MOBA
4. Bernard Minier Sestry XYZ
5. Patrik Hartl Prvok, Šampón, Tečka a Karel Bourdon
6. Patrik Hartl Nejlepší víkend Bourdon
7. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
8. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
9. Zoe Stage Dětské zoubky Omega
10. Heather Morrisová Tatér z Osvětimi BizBooks

populárně-naučná
1. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Omega
2. Hana Marková Daňové zákony 2019 Grada
3. Miroslav Zikmund, Miroslav Náplava, Petr Horký Sloni žijí do sta let Jota
4. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
5. Ester Geislerová, Josefína Bakošová Terapie sdílením 2 Listen
6. Kolektiv Občanský zákoník Sagit
7. Kolektiv Trestní předpisy Sagit
8. Lucie Kosačíková, Tomáš Kosačík Máme to rádi zdravě Tomáš Kosačík
9. Kolektiv Zákoník práce 2018 Sagit
10. Kolektiv Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty

pro děti a mládež
1. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 13 CooBoo
2. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
3. Kolektiv Vtipy pro děti 3 CPress
4. J. K. Rowlingová Harry Potter a kámen mudrců Albatros
5. Josef Kožíšek Polámal se mraveneček Albatros
6. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
7. Jaroslav Foglar Hoši od bobří řeky Albatros
8. Kolektiv Peppa Pig - Hravá knížka Egmont
9. Eduard Petiška Kam se schoval nůž Albatros
10. Radek Malý Domeček plný koleček B4U Publishing
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

AUDIOKNIHY

Únor 2019

1. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít život u pr**le Audiotéka, Bookmedia, čte D. Prachař
2. Jorn Lier Horst Zaslepení Audiotéka, Bookmedia, čte Z. Kupka
3. James Rollins Sedmá pohroma Audiotéka, Bookmedia, čte J. Schwarz
4. Vlastimil Vondruška Dračí náhrdelník Tympanum, čte J. Hyhlík
5. Matthew Walker Proč spíme Jan Melvil Publishing, čte B. Kapitančik
6. Andor Šándor Planeta Země – Kruté místo k žití Audiotéka, Daranus, čte J. Meduna
7. Jan Mühlfeit, Melina Costi Pozitivní leader Management Press, čte A. Zbořil
8. František Kotleta Poslední tango v Havaně Audiotéka, Epocha, čte L. Terš
9. František Kotleta Příliš dlouhá swingers párty Audiotéka, Epocha, čte L. Terš
10. Hans Rosling, Ola Rosling Faktomluva Jan Melvil Publishing, čte B. Kapitančik
30

Joseph Incardona

Žár
Satirický román z mistrovství světa v saunování.
Hlavními favority jsou finský pornoherec
a bývalý sovětský voják. Rozkoš a potěšení
proti disciplíně a rozumu. Saunovací kabina
je ideální jeviště, kde vrcholí dávné křivdy,
rodinné vztahy i potlačované emoce.

Ljudmila Ulická

Případ Kukockij
Hlavním hrdinou historického románu je lékař Pavel
Alexejevič Kukockij, který v poválečném Sovětském
svazu horuje za reformu zdravotnictví a oficiální
povolení potratů. Množství vedlejších postav
a jejich příběhů skládá dohromady velkou ságu.

Joe Todd-Stanton

Marcy a hádanka od sfingy
Úžasně ilustrovaná knížka plná kouzel a dobrodružství,
to je příběh Marcy a hádanka od sfingy. Odehrává
se mezi pyramidami a egyptskými božstvy.
Vřele doporučujeme všem, kdo si oblíbili knihu
Artur a zlaté lano nebo dobrodružství Hildy.

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
KVĚTY NAD PEKLEM
ILARIA TUTI
348 Kč

Psychologický thriller zavede čtenáře do ponuré zasněžené
krajiny italských Dolomit, imaginární furlánské vesničky,
jejíž klidný život naruší série vražd. Záhadný pachatel číhá
na své oběti v hlubokých lesích a jedná s extrémní brutalitou. Vyšetřování vede šedesátiletá Teresa Battagliová,
ostřílená specialistka na vraždy, která pod drsnou slupkou
tají křehký vnitřní svět. Životem unavená žena se díky svým
výjimečným empatickým schopnostem snaží všemi silami vcítit do myšlení hromadného vraha a zachránit jeho
poslední oběť, zároveň se však musí obávat, že právě o
svou hlavní zbraň, výjimečný pozorovací talent, už brzy
přijde. Autorka zasadila strhující vyprávění do sugestivních
obrazů důvěrně známé krajiny svého domova, kde se pod
zdánlivě pokojným povrchem skrývá nejedno tajemství.

NEUVĚŘITELNÁ HRDINSTVÍ SAMA HOLLOWAYE
RHYS THOMAS
328 Kč

Sam Holloway ustál to nejhorší, co vám život může hodit pod nohy. A
aby mohl pokračovat dál, podepřel se hradbou úzkostlivě dodržované
rutiny, nenáročné práce a naprosté normality – s jednou výjimkou…
Třikrát týdně se ze Sama stává maskovaný superhrdina hlídkující v
ulicích jeho rodného maloměsta. Připadá si tak alespoň na chvíli neporazitelný, ale jeho neuvěřitelná dobrodružství ho navzdory dobrým
úmyslům občas přivádějí na pořádně horkou půdu. Pak se ale na scéně nečekaně objeví dívka, která začne Samovu pečlivě vybudovanou
hradbu bourat. A hrdinovi nezbude než se rozhodnout, jestli má dost
odvahy na to, aby strhl svou masku a postavil se čelem minulosti, před
níž tak dlouho utíkal…

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

WWW.ARGO.CZ

