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Obličejová jóga

5870

pro začátečníky a mírně pokročilé
Světlana MIHULOVÁ
Jedinečná publikace, která nemá v této oblasti konkurenci
nejen v České republice. Tato kniha vás krok za krokem provede základy obličejové jógy a sérií speciálních cviků, jejichž
úkolem bude omlazení pleti o 5 až 15 let. Systém cviků uvolňuje a zároveň posiluje svaly obličeje, krku a dekoltu a silně prokrvuje nejen tyto partie, ale rovněž mozek a celé tělo.
Díky správně prováděnému souboru cviků může mít každý
jedinec krásnou a mladistvě vypadající pleť bez vrásek. Obličeji se navrátí jasné kontury a pleť se znovu stane pevnější,
elastičtější a zářivější.
200 stran, brožovaná, 329 Kč

Hubněte

5979

s aktivním středem těla
Kenichi SAKUMA
Žádné velké přemáhání ani úsilí, pouze 5 základních cviků.
Kenichi Sakuma, trenér celebrit a sportovní psycholog tvrdí, že tajemstvím, díky kterému jsou modelky schopné bez
problémů zhubnout a udržovat si vysněnou váhu, je způsob, jakým zapojují svaly středu těla. „Modelkovským středem těla“ nazývá svaly, které modelky umějí správně používat, zatímco většina ostatních žen je zanedbává. Naučíte-li se
tyto svalové skupiny správně používat i vy, zvýší se váš bazální metabolismus, a tím pádem i množství spalovaného tuku.
96 stran, brožovaná, 239 Kč

Indigový svět

5883

Transformace kreativních myšlenek
do reality podle kvantové fyziky
Simon LOYD
Protože první vydání knihy Indigový svět mělo u čtenářů velký úspěch a celý náklad byl již vyprodán, přicházíme s druhým vydáním tohoto bestselleru. Toto aktualizované vydání se stejně jako předchozí zaměřuje především na to, jak si
můžete vytvořit svou vlastní budoucnost – svůj svět, kde se
vaše sny a touhy začnou naplňovat a uskutečňovat. K tomu
je třeba znát zákony Vesmíru, což autor vysvětluje na překvapivých zjištěních z kvantové fyziky.
216 stran, brožovaná, 259 Kč

Lekce

5872

Moje cesta ke smysluplnému životu

objednávejte
z pohodlí
domova na
www.anag.cz

Gisele BÜNDCHEN
Gisele Bündchen, světoznámá supermodelka a podle časopisu Forbes 89 nejmocnější žena světa, se rozhodla ve své
knize podělit se čtenáři o své zážitky, názory a životní zkušenosti, které utvářely její život a učinily ho smysluplným.
Dnes Gisele Bündchen působí jako velvyslankyně dobré vůle
v UNEP (environmentálním programu OSN) a za své aktivity
v oblasti ekologie byla Harvardovou univerzitou jmenována
čestnou globální environmentální občankou.
216 stran, vázaná, 379 Kč
anag@anag.cz
585 757 411
www.anag.cz

Třicetidenní eko-program
SYLVIA SCHAAB

Jde to i bez
plastů
TŘICETIDENNÍ PROGRAM
PRO CELOU RODINU
PŘEKLAD MARKÉTA KLIKOVÁ
Není vám lhostejné, kolik odpadu vaše rodina
produkuje? Nakupujete do vlastních látkových sáčků?
Vyrábíte vlastní čisticí a kosmetické prostředky? Pak
je tato kniha právě pro vás! Kniha nabízí třicetidenní
program uskutečňování změn v duchu života bez plastů
rozdělený na pět okruhů a řídící se pěti principy: odmítat
nepotřebné, redukovat, používat znovu, recyklovat,
kompostovat.
brož., 232 s., 349 Kč

Příběhy z psychoterapie
českých dětí
PETER PÖTHE

Síla
nevysloveného
PŘÍBĚHY Z PSYCHOTERAPIE
DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH
Jeden z nejznámějších českých dětských
psychoterapeutů popisuje a komentuje průběh léčby
pěti klientů během jednoho roku. Střídají se jednotlivá
sezení: chlapce z pěstounské péče, dospívající dívky
zneužívané v dětství, malého syna matky, která zemře
v průběhu terapie na rakovinu, dívky agresivně se
rozvádějících rodičů a mladého supervidovaného
terapeuta z dětského domova.
brož., 288 s., 339 Kč

obchod.portal.cz

editorial

tip redakce

KONEC HRY

Vážení a milí čtenáři,
situace se mění každým dnem a co píšeme dnes, nemusí platit ve chvíli, kdy držíte tyto Knižní novinky
v rukách. Jedno je ale jisté, nic nebude jako dřív a to
se vztahuje i na knižní trh. Už víme, že letos neproběhne oblíbený veletrh a literární festival Svět knihy
a nejspíše se nebudou konat ani další větší knižní
akce. Knihkupectví otevírají své brány pomalu, nakladatelé počítají ztráty a až následující týdny a měsíce ukáží, jestli se z koronavirové pandemie dokáží zotavit. Dovolte mi citovat několik slov z oficiálního prohlášení předsedy Svazu knihkupců a nakladatelů pana
Martina Vopěnky, která současnou situaci popisují:
„Nemožnost knihkupectví platit závazky, stejně jako zastavení prodeje a finančních toků, přímo existenčně ohrožuje distribuce a většinu nakladatelů. Knižní
trh nebyl natolik silný, aby měl vytvořené rezervy na podobnou mimořádnou událost, jaká nastala. Hrozí proto redukce počtu vydaných titulů za rok ze současných
15000 až na pouhou třetinu. Dále hrozí snížení počtu vydávaných kusů od titulu,
což vyvolá tlak na cenu. V důsledku toho přijdou o práci nejen zaměstnanci nakladatelství, ale i navazující profese jako redaktoři, překladatelé, grafici, sazeči...
a další tisíce pracovníků polygrafického průmyslu. Očekáváme pokles knižního
trhu v letošním roce nejméně o 30 %, pravděpodobně však ještě propastnější.“
(Celé znění zprávy najdete na www.sckn.cz.)
S nouzovým stavem se i knihy ocitly v nouzi a přitom se právě ony v době
karantény staly vítaným společníkem i těch, kdo na ně v běžném běhu světa nemají čas. Nekonají se společenské akce, a tak lidé častěji sahali do svých knihoven
nebo objevovali výhody e-knih. Na sociálních sítích četli herci pohádky i knihy na
pokračování a čeští autoři, kteří měli být ozdobou Světa knihy, předčítali na internetové televizi mall.tv, kde vznikla i sbírka na podporu nakladatelů. Tak jako knihy
pomáhaly v době krize nám, měli bychom teď pomoci my jim. Podpořme oblíbené
knihkupectví, kupujme knihy víc než dřív. Pomůžeme oživit knižní trh, osvěžíme
domácí knihovny a všechno dobře dopadne. Vždyť, kdo z nás nemá u příběhů
rád dobrý konec?
S přáním pevného zdraví
JANA MARXTOVÁ

Do třetice všeho „coleovského“ je tu po bestsellerech Hadrový panák a Loutkář
kniha Konec hry (vydává Euromedia). Autor Daniel Cole měl tuhle novinku do
českých knihkupectví vyprovodit osobně, ale bohužel k tomu vlivem událostí nedošlo. Musíme se spokojit alespoň s jeho vzkazem čtenářům, v němž svůj zatím
poslední počin představuje lépe, než bychom to udělali my.
„Milí čtenáři,
nechci na konci každé knihy všechno rekapitulovat jako v jednotlivých dílech Simpsonových.
Tuhle věc opakuji od prvních úmorných rozhovorů v rámci propagace Hadrového panáka.
Ovšem tentokrát je to ještě více na místě, protože
jsem právě dokončil třetí knihu celé trilogie, v níž
se objevují narážky a souvislosti s minulostí. Myslím, že se mi u postav podařilo dosáhnout hloubky a vykreslit jejich vztahy tak, jak by to v samostatných románech nebylo možné...
Jsem tak trochu podivín a rád hledám ve
svých oblíbených filmech a seriálech skrytá „velikonoční vejce“ a nenápadné narážky, které můžou zaregistrovat jen nejvěrnější
fanoušci. Fiktivní svět se pak stává skutečnějším, proto jsem jimi prošpikoval i své
knihy.
Tímhle Hadrový panák ani omylem nekončí. Vždycky jsem chtěl, aby první tři
romány vyprávěly o tomto konkrétním vyšetřovacím týmu v této konkrétní době.
Překrývají se. Jejich příběhy se proplétají. Je to trilogie… Ale tak to ve skutečném
světě nefunguje – život má sklony vracet se a povolovat úpravné kličky, které jsme
tak pečlivě uvázali. Už teď mám na papíře koncept čtvrté knihy a jsem neuvěřitelně natěšený, baví mě, jakým směrem se nová série vydává.
Všechno je koneckonců jen jeden velký příběh.
Jako vždycky vřelé díky vám, čtenářům, a ještě vřelejší omluva za to, že nejsem schopen interakce na sociálních sítích; zkrátka na tyhle věci nejsem. Ale díky
vám mám práci. Tahle knížka je pro vás a upřímně doufám, že si ji užijete tak jako
já, když jsem ji psal.“
Daniel Cole

Motto čísla:
„Zítřek leží v neznámu, ale často přináší naději.“
J. R. R. Tolkien

co právě čte

DAGMAR PECKOVÁ
operní pěvkyně

Teď právě jsem se na chvíli vrátila ke knížce Dítě štěstěny, kterou
o mně napsal Lukáš Kuta, protože
kousek z ní budu načítat pro vydavatelství ARGO. Jinak v tuhle chvíli
momentálně moc nečtu, protože
většinu volného času věnuju učení
textů na projekty, které mě čekají.
Ale jako žánr mám moc ráda historický román, to miluju a mohla
bych to číst od rána do večera. Líbí
se mi například kniha Ruka Fátimy,
kterou napsal španělský autor Ildefonso Falcones. Příběh románu je i dneska aktuální. Je totiž o tom, jak vedle sebe
dokázali existovat židé, muslimové i katolíci. Žili v podstatě v míru a rozeštvala je
až náboženská propaganda. Lidé jako takoví by si uměli vyjít vstříc. Je to úžasný
román. Můžu ho jenom doporučit.
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Čas na čtení
ZA LEPŠÍ CENU

„Když jsem si nazul boty a nechal myšlenky
volně plynout, došlo mi jedno: Klást jednu
nohu před druhou patří mezi nejdůležitější
činnosti člověka.“
Erling Kagge, autor knihy

SEBEMOTIVAČNÍ DENÍK
Jsem žena, jsem bohyně – je nadčasový zápisník
pro ženy, které chtějí objevovat svůj skrytý
potenciál. Průvodcem na cestě jim budou
osobnosti jako Tamara Klusová, Veronika Kašáková,
Klára Issová, Ester Geislerová, Emma Smetana
a mnohé další, které na nádherných uměleckých
fotografiích ztělesňují 12 slovanských bohyní.

RECEPTY PRO ZDRAVÍ, KRÁSU A VITALITU.
Proč kupovat drahé potravinové doplňky s mnohdy
sporným účinkem, když nám sama příroda levně
nabízí ty nejúčinnější prostředky? Prostá a „obyčejná“
kopřiva je bezesporu jedním z nejefektivnějších.

JIN JÓGA
Ve své moderní podobě
kombinuje jin jóga
prvky indické jógy
a čínských taoistických
cvičení se západní
vědou o zdraví.

HLEDÁTE ALTERNATIVU K VÝROBKŮM
V OBCHODECH a chcete mít jasno ve složení? S touto
knížkou o sebe můžete začít pečovat přírodní cestou.
Získejte přehled o základních
rostlinných surovinách, naučte
se poznat kvalitní přísady
a vybírat správné ingredience.

MYSTICKÝ LÉČITEL: ŠŤÁVA Z ŘAPÍKATÉHO CELERU
Další kniha Anthonyho Williama z řady Mystický léčitel
seznamuje s neuvěřitelnou schopností celerové šťávy
výrazně zlepšit zdravotní stav na všech úrovních.

Na tyto a ostatní knihy a e-knihy
AKTUÁLNĚ SLEVA 30 % NA GRADA.CZ

knižní tipy

LES BOR
Počínaje příběhem z někdejší vojenské posádky, která tu sídlila, a v němž se mluví
o záhadné postavě, v níž se jeden z vojáků proměnil, ostatní po sobě začali střílet
a jediný přeživší této události zešedivěl. Tehdy to prý komunistická vláda zametla pod koberec. Ohořené stromy jsou zase údajným důkazem ztroskotání UFO.
A následují další a další svědectví o setkání s podivnou postavou v kápi, která se
vznáší nad zemí. Když jsem si tohle všechno přečetla, ještě více mě zajímalo, co
bude dál, kam autor detektivní příběh povede, jestli směrem k realitě nebo do
paranormálních vod.
Děj začíná ve chvíli, kdy se trojice mezi sebou frajeřících mladých lidí vydává
do ztemnělého lesa hledat noční kešku. Místo ní ale naleznou mrtvolu. Na místo
přichází policie a sympatická manželská dvojice vyšetřovatel – koronerka, která
do příběhu vnese lidský rozměr. A kola se roztáčejí.
Knížka je chytlavá od prvních řádků, ne nadarmo zvítězila v literární soutěži
nakladatelství MOBA. Je pravda, že do lesa Bor mě teď nikdo nedostane, ale
na stránkách téhle knihy jsem se bála ráda. A to, jak jsem psala v úvodu, se bát
bojím.
JANA MARXTOVÁ

Už od prvních stránek knížky Les Bor (vydává
MOBA) jsem se bála a to já se bát bojím. Na horory se nedívám a současné detektivky téměř nečtu,
protože jsou příliš realistické a co kdyby… Tentokrát jsem ale udělala výjimku. Mám totiž ráda paranormální jevy. Myslím, že něco mezi nebem a zemí
je, že jsou tu energie, které nevidíme, a nikdo mi
to nevymluví. Vždyť telefonní signál také nevidíme,
a přece prokazatelně existuje. Právě na tuhle moji
„paranormální strunu“ autor Pavel Kohout zahrál
a hned na prvních stránkách mě pozváním do
skutečného tajemného lesa Bor nedaleko Českých
Budějovic chytil do sítě. A to i navzdory tomu, že
jsem věděla, že se budu bát a nějakou chvíli nebudu chtít být doma sama. Hned
zkraje jsem si musela ověřit, zda na jeho knižním šprochu, je pravdy trochu. A ono
je. Zadáte-li si do internetového vyhledávače les Bor, vyjede vám hned několik
stránek věnovaných podivným úkazům, které se v této lokalitě údajně odehrály.

ŠALINA DO STANICE TOUHA
„nastavila zrcadlo nešvarům doby“. Dneska ve mně dokázala Iva Hadj Moussa
vytvořit dokonalý pocit marnosti a zbytečnosti díky mistrovsky napsaným postavám. Její schopnost vystihnout charakter výběrem slov, stavbou vět, to je
dokonalá práce. A při tom filosofování navíc cítíte to správné napětí, co bude,
bude se vraždit? A kdo koho? Nebo je to legrace a všichni se nakonec budou milovat navzájem? Těch variant řešení nabízí každá stránka několik, a tak obracíte
rychle jednu po druhé a vždycky jste překvapeni další možností, která vás ještě
nenapadla. Myslím, že se Iva při psaní musela sama dobře bavit. Do zápletky
tajemné až hororové se čtenář zaplétá až do posledních stránek knížky, kdy si
řeknete ale ne, takhle to nedopadne a hltáte stránky dál, abyste na konci – ale
to už neprozradím. Poznejte sami život v Brně a tu silnou touhu v prsou po
tom mít se ještě líp. Iva Hadj Moussa (rozhovor s autorkou najdete na str. 8)
je nesmírně zajímavá autorka a tahle kniha by už teď vydala na dobrý filmový
scénář. Navíc je znát, že Brno zná a má ho pod kůží. Je to velkoměsto, které si
dokázalo zachovat originální kolorit – i s vědomím, že slovo kolorit patří spíš do
národopisného muzea.
JARMILA SKOPALOVÁ

Jak obrovská hloubka se může skrývat v povrchnosti! To je moudro, které mě napadlo po začtení
se do prvních stránek knihy Šalina do stanice
touha (vydává HOST), kterou napsala Iva Hadj
Moussa. Ano, od samého začátku to je vtipné, ale
přece jen mi mnohem víc běhal mráz po zádech.
Myslí to autorka vážně jen jako detektivku, nebo
dává na stránky odposlouchaný život? Ta děsná
povrchnost potřeby peněz! Když se k nim hrdinka
přece jen prodere, život je ještě prázdnější, než
když se za nimi hnala. Copak dnes opravdu existují dívky, které si kupují drahé věci jen proto, aby
se v nich vyfotily na Instagram a připadaly si tak jako skutečné osobnosti? Asi
to tak je. Stačí se podívat na stránky časopisů nebo internetu, kde každý den
dostanete porci dokonalých křivek z dovolené na Maledivách kdejaké herečky
či zpěváka. Je tohle život? Co jsem se odstěhovala z velkoměsta to asi vidím
zkresleně. Kdyby takováhle knížka vyšla za totáče, asi bychom o ní napsali, že

PŘEVÁŽNĚ ZDVOŘILÝ LEOPOLD
Sázavafest (samozřejmě to není náhoda, když víme, že Sázava je autorovo
srdeční místo). Ve společnosti o generaci mladších návštěvníků, kterých je
na festivalu většina, ještě více vyniknou nejen věkové rozdíly, ale vytříbí se
i vztahy hlavních hrdinů. K nim navíc přibude Leopodova sebestředná a ironií
nešetřící tchyně, která dorazí ve velkém stylu taxíkem, čímž je o její povaze
řečeno mnohé, a především mladý a úspěšný prodejce erotických pomůcek.
Sexuální hrátky, které si skupinka na festivalu užije, budou pro některé čtenáře vítaným zpestřením, pro někoho zbytečným kořením, každopádně autor
se v jejich líčení nijak neupejpá. Servítky si nebere ani v pohledu na život čtyřicátnic, čímž nejspíš nepotěší početnou skupinu svých fanynek, které se do
jeho psaní zamilovaly ve dvaceti díky Románu pro ženy a právě teď dosáhly
prahu zmiňované čtyřicítky. Nutno přiznat, že ale nešetří ani mužské pokolení. Vlastně to není lichotivý obrázek pro nikoho a je nejspíš dán autorovým
rozpoložením a současným viděním světa, kdy růžové brýle jsou uloženy
někde hodně hluboko. Převážně zdvořilý Leopold je ke střední generaci nezdvořilý, to ale neznamená, že není čtivý. Své čtenáře si najde a mnohým bude
jistě mluvit z duše.
JANA MARXTOVÁ

Michal Viewegh patří mezi nejúspěšnější současné autory i přesto, že od roku 2015, kdy přežil prasknutí aorty, publikuje sporadicky. Psaní
mu kvůli výpadkům paměti dělá problémy, ale
vzdát se ho nehodlá, a tak početným řadám
svých fanoušků opět po čase udělal radost novou knihou. Převážně zdvořilý Leopold (vydává
IKAR) stylem nepřekvapí, je to Viewegh tak jak
ho známe, i když o poznání sarkastičtější a nelítostnější k chybám svých hrdinů. Pětapadesátiletý Leopold je cynický muž, kterému ujíždí
vlak v práci i doma a on se ho ani nepokouší chytit. Jeho zdvořilost, pokud
vezmeme v potaz název knihy, spočívá především v tom, že raději udělá, co
se po něm chce, a trefné zhodnocení situací, do nichž se dostává, si nechává
pro sebe nebo pro psychiatra, jehož sezení se příběhem prolínají, abychom
se až v závěru dozvěděli, proč na ně vlastně chodí. Zápletka příběhu se začíná
odvíjet ve chvíli, kdy se Leopoldova čtyřicetiletá manželka a její dvě stejně
staré kamarádky, z nichž jedna je jeho milenkou, společně vydávají na festival
6

co | kde | kdy

LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM
Herec Igor Orozovič pokřtil na facebooku CD Ať žije Spejbl!, které vyšlo ke
100. narozeninám slavné loutky. Ředitelka divadla S+H Denisa Kirschnerová
k netradičnímu online křtu desky podotkla: „Když Spejbl poprvé před 100 lety
vstoupil na scénu, řádila ve světě španělská chřipka! Tak ho asi hned tak nic
nepřekvapí“. Deska představuje slavného Spejbla v podání zakladatele divadla
Josefa Skupy, jeho žáka Miloše Kirschnera i dalších pokračovatelů Martina Kláska a Ondřeje Lážnovského.
Herecká a manželská dvojice Karel Heřmánek ml. a Nikol Kouklová vysílá přímo ze
svého obývacího pokoje prostřednictvím
facebooku čtení z knih Hanse Christiana
Andersena, Astrid Lindgrenové a dalších
autorů. Ke čtení jako hosta zlákali manželé i tatínka, resp. tchána, Karla Heřmánka
staršího.
Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha byl pro tento rok
zrušen. Organizátoři ale nesložili ruce do klína a rozhodli se zprostředkovat čtenářům literaturu alespoň prostřednictvím online přenosu. V projektu Podpořte
českou literaturu aneb Svět knihy představuje české autory formou krátkého
rozhovoru a autorského čtení „navštívili“ české domácnosti spisovatelé, kteří

tak zároveň získávali prostředky na podporu knižního oboru i na věnování knih
pro vybrané subjekty. Do první fáze projektu vysílaného na internetové televizi
mall.tv se zapojili Bianca Bellová, Petr Borkovec, Radka Denemarková, Pavla
Horáková, Petra Hůlová, Josef Pánek, Petra Soukupová, Petr Stančík a Michal
Viewegh.
Moderátorka, herečka a autorka knihy Holka drzá Tereza Šefrnová rozjela na sociální síti čtení v karanténě
a štafetovou formou do něj zapojila mnoho svých hereckých kolegů. Zapojili se například herci Martin Stránský
nebo Braňo Polák, herečky Anna Čtvrtníčková, Vlastina
Kounická Svátková nebo Karolina Neuvirthová.
Herecké osobnosti divadla Kalich načetly humoristické povídky, které bude divadlo postupně umisťovat vždy v neděli v pravé poledne na svůj YouTube kanál.
Tam budou uloženy k poslechu zdarma. Jako první odpremiéruje v sérii nazvané
Poslouchejte Divadlo Kalich soudničku Františka Němce Kulajdovic tetička v podání Jany Paulové. O týden později bude následovat Jiří Lábus s povídkou Ignáta
Hermanna a například 3. května, tedy na Den matek, přispěje Oldřich Kaiser
povídkou Stephena Leacocka Jak
jsme slavili svátek matek. Další
povídky přidají například David
Suchařípa, Miroslav Vladyka nebo
Bohumil Klepl. O původní hudební doprovod se postaral muzikant
Raven.

rozhovor

s Ivou Hadj Moussa

BRŇÁCI JSOU FAKT JINÍ
Pojďme si to už jednou otevřeně říct – Brňáci jsou jiní. Když jedu do Brna, vždycky je tam tepleji, vždycky beru lehčí kabát a tenčí triko. Brňáci mají luxusní obchody, ale také Náměstí svobody a burčákové hody. Jsou z velkého města, ale
mají svobodu velké vzdálenosti od Prahy. Mají Ústavní soud a kancelář ombudsmana, ale nemají metro, protože ho nepotřebují. Mají totiž šalinu a ta je vždycky
doveze do té jejich stanice „touha“. Takhle vidím Brno já a takhle ho má asi pod
kůží i autorka knihy Šalina do stanice touha Iva Hadj Moussa.
Vaše první knížka a hned takový úspěch. Kde a jak jste
přišla na téma mladých chudých lidí toužících po bohatství a se schopností udělat pro to cokoliv?
Řekla bych, že touha po obdivu a penězích je v lidech
do určité míry zakódovaná. Všichni chceme mít spíše
více než méně peněz, jsme raději úspěšní než neúspěšní
a tak dále. U někoho se však tyto ambice mohou trochu
vymknout z rukou. A o tom, jak moc se to může vymknout, je moje knížka. Schválně v ní přeháním a dramatizuji, mám ráda černý humor.
Váš smysl pro humor je příjemně drsný, podle mě tak
akorát, ale popis postav je drsný hodně. Vy si asi o lidech
moc iluzí neděláte, že?
Odpovím asi trochu rozpolceně. Myslím si, že jsem založením spíše optimistka a v lidech většinou vidím to dobré. Na druhou stranu mě chování a charakter některých

jedinců (a sem tam lidstva
jako takového) odstrašuje natolik, že lze opravdu nakonec
konstatovat, že obecně si o lidech moc iluzí nedělám, tak
nejspíš proto ten cynismus.
Hlavní hrdiny Sandru a Mirka
popisuji jako morálně zkažené jedince, pro které je těžké
najít byť jediné smítko sympatie, ale události, které kolem sebe rozpoutají, jim to
zase pěkně vrací zpátky. A na konci možná lecjaký čtenář
přece jen kapku soucitu vydoluje.
Zajímavá otázka, vlastně nikoho takového osobně ani
neznám! Setkávám se s nimi spíše v různých typech reality show, na Instagramu. Ten je přímo plný lidí, kteří
si lebedí v luxusních letoviscích a v drahém oblečení
pózující u svých aut a jachet, a je vidět, že si to
opravdu užívají. Budiž
jim to přáno. A postavy
mé knížky si říkají: Když
můžou oni, proč ne
my? V čem jsme o tolik
horší, ošklivější nebo
méně schopní? Tento
pocit křivdy pak chtějí
„napravit.”
Myslím, že budete ta
autorka, o které se říká,
že „jde s tempem doby“,
že budete spjata se svojí
generací. Koneckonců
váš blog je toho důkazem. Co vás na vaší generaci nejvíc štve?
Neřekla bych, že mě
přímo něco štve, nedokážu to říct takhle
obecně. Myslím si, že
lidé jsou v podstatě
stejní, jenom se mění
kulisy. Vlastnosti jako
pokrytectví, sobectví,
závist, ale i velkorysost
a srdečnost tu byly
a budou, na tom nic nezmění ani Instagram,
ani cokoliv jiného.

Máte odezvu od čtenářů generace vašich rodičů a prarodičů? Nezdá se jim váš příběh až moc drsný?
Knížku četla moje mamka a ano, zdála se jí opravdu
moc drsná. Ale to je v pořádku, tušila jsem, že Šalina
nebude knížka, která se bude líbit úplně všem.
Jsem trochu staromilec v tom, že mám ráda jasné žánry.
Vaše kniha ovšem snadno zařaditelná není. Přesto mě
uchvátila a přelévání od drsné krimi k humoristickému
románu jsem s vámi zvládla. Jaký je to žánr podle vás?
O knížce by se dalo snad mluvit jako o humoristickém
románu s kriminální zápletkou, ale já tomu nejraději
říkám „brak.” Jeden z názvů knížky, o kterém jsme s nakladatelstvím Host diskutovali, byl ostatně „Brněnský
brak.” Mám každopádně radost, že jste ten žánrový slalom jako čtenářka zvládla takto hladce. Jsem si vědoma
toho, že to pro někoho může být trochu náročnější.
Bydlíte teď v Praze, ale říkáte, že byste se do Brna chtěla vrátit. Co vám vadí na Pražácích?
Na Pražácích mi toho zase tolik nevadí, ale s Prahou
jsem si ještě stoprocentně neporozuměla. Jsem tu třináct let a jsou tu stále místa, například Vinohrady, kde
spolehlivě zabloudím hned poté, co vylezu z metra. Některá místa mi připadají taková cizí, ještě jsem se s nimi
nedokázala sžít. Celkově je pro mě Praha nepřehledná
a jaksi zmatená, špatně se tu orientuji. Kolikrát si říkám,
že mi to Praha dělá schválně! Ale jsou tu i místa, která
mám moc ráda, třeba Stromovku nebo Nový svět.
A co vás baví na Brňácích?
Brňáci jsou vesměs přátelští a bezprostřední. Ale to je
spousta Pražáků taky. V Brně to jen asi nějak víc vynikne. Brno má prostě jakýsi vnitřní klid, který Praze
chybí.
O čem bude vaše další knížka a jaký to bude žánr?
Jestli všechno dopadne podle plánu, u Hostu by mi
příští rok měla vyjít knížka o partě dospívajících kluků
z malého města, kteří si pohrávají s temnými silami.
Pracovní název je Démon ze sídliště. Kniha bude taková temnější, ale černý humor nechybí ani tu. A žánr?
Asi neumím být pevně žánrově vyhraněná, takže to
nedokážu popsat jedním slovem, ale řekla bych, že
nejblíže to bude detektivnímu románu, který (snad)
bude bavit teenagery i jejich rodiče. V těchto dnech
dělám na rukopisu za dohledu své editorky Petry Dvořákové úpravy, pouštím si u toho black metal a moc mě
to baví.
JARMILA SKOPALOVÁ

Jarní novinky z nakladatelství
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Anna Walkerová

Májina zahrada
Mája se z vesnice odstěhuje
do města. Chybí jí příroda,
ptáci, zahrada. Mezi vysokými domy není ani kousek
místa, kde by mohly růst
narcisy či jabloně. I z města
se ale dá udělat zelenější
místo k životu. Jen je třeba
někde začít.

329 Kč

Pro děti od 3 let

Nadine Robertová

Elinka

Králičí holčička Elinka chce
vždycky dělat něco jiného
než ostatní sourozenci.
Poznáváte své milované dítě
v období vzdoru? Uklidňující
čtení s pevným vnitřním
rytmem vypráví o tom, že
každý jsme jiný a je dobré
to respektovat.

329 Kč

Samantha Shannonová
Převorství
u pomerančovníku

Pro děti od 3 let

Svět je nesmiřitelně rozdělený. Královenství
nemá dědičku. A dávný nepřítel se probouzí.

Kristen R.
Ghodseeová

Královna Sabran musí povít dědičku, aby svou zemi
zachránila před zkázou. Stále si však nezvolila druha
a ke dveřím její ložnice se plíží hrdlořezové. Ead
Duryanová se vypracovala na pozici dvorní dámy,
ve skutečnosti ovšem zůstává věrná utajenému
společenství Rudých panen. Nespouští oči z královny
Sabran a pomocí magie ji tajně chrání. Na opačné
straně temného moře se Tané cvičí v boji, aby se
mohla stát dračí jezdkyní. Západ a Východ tvrdošíjně
odmítají spolupracovat, ale síly zla procitají z
tisíciletého spánku…

Štěstí v rodině, úspěšná
kariéra i pohoda v posteli
začínají v politice. Provokativní studie analyzuje, jaké
dopady má kapitalismus
na soukromí, práci i sebevědomí žen.

Proč mají ženy
za socialismu
lepší sex

499 Kč

299 Kč

Fantasy

Populárně-naučná

hostbrno.cz

Konzervativní revue, která umí překvapit!
společnost • politika • umění • kultura
dlouholetá tradice • renomovaní autoři
• neotřelá témata
Vychází 6 x ročně / cena 120 Kč /
roční předplatné 600 Kč
Ukázkové číslo objednáte zdarma na
objednavky@cdk.cz

kolek tiv

Volte zvířata!
Lev je král džungle, ostatní zvířata už ho ale mají
plné zuby. Navíc se ukázalo, že odvedl vodu z řeky,
aby si vybudoval bazén jenom sám pro sebe. Ve
volbách proti němu kandidují opice, had a lenochod.

Amos oz

Černá skříňka
Sociolog Alexander a jeho bývalá žena
Ilana chtějí zjistit, proč ztroskotal jejich
kdysi vášnivý, ale nevyrovnaný vztah.
Výměna dopisů a telegramů čtenáře
vtahuje do stále ostřejší konfrontace.

Honsová , součková ,
Štumpfová

Předpovídej
počasí
V bohatě ilustrované knize se děti dozví
spoustu zajímavostí o přírodních procesech.
S průvodci Káťou a Vítkem odhalí, jak se
předpovídalo počasí dříve, a poodkryjí
leckterou meteorologickou záhadu.

bibliografie
duchovní nauk y
BI BLE
Scarano, Angelo a kol.
Jak přečíst Bibli za jeden rok

Praha: Paulínky, 2020, 24 s., brož.
35 Kč
Přečíst celou Bibli je skvělý záměr, ale
nikoli snadný. Proto nabízíme drobnou pomůcku – promyšlený „plán
četby“ na jeden rok: s jeho pomocí
snáze vytrváme, a získáme tak plastičtější a ucelenější pohled na biblické
poselství.
ISBN 978-80-7450-367-2

NÁBOŽE NST VÍ
Frings, Thomas
Bůh nefunguje

Překl. Jančařík, Zdeněk, Praha:
Portál, 2020, 160 s., brož. 299 Kč
Autor v knize odpovídá na otázky,
PROČ věří, ČEMU věří, JAK věří. Bůh
pro něj není nějaký automat na lidské
potřeby.
ISBN 978-80-262-1562-2

Osho
Moudrost písečných dun

Olomouc: Fontána, 2020, 300 s.,
brož. 378 Kč
Súfijci jsou skvělí vypravěči. Usrknou
si čaje nebo kávy, posadí se na nějaké
útulné místo, vzduch teple voní…
a vyprávění může začít. Příběh, který
mistr vypráví, vám nabídne jen vodítka, náznaky – ale velmi mocné, velmi
pronikavé.
ISBN 978-80-7336-999-6

Pitrová, Pavlína;
Krejčová, Zdenka
Velikonoce

Praha: Fragment, 2020, 120 s., váz.
299 Kč
Velikonoce – pro někoho svátky jara,
pro jiného nejvýznamnější a nejdůležitější křesťanský svátek. Jaká
je historie Velikonoc? Jak je slavili
naši předkové a jaké zvyky a tradice
dodržovali?
ISBN 978-80-253-4653-2

Söding, Thomas
Boží Syn z Nazareta

Překl. Medková, Helena, Praha:
Vyšehrad, 2020, 416 s., váz. 549 Kč
Základní dílo současné christologie.
Křesťané vyznávají nejen to, že Ježíš
je pravý Bůh, ale i že je pravý člověk.
Jedno nelze používat jako argument
proti druhému.
ISBN 978-80-7601-278-3

Wohl, Louis de
Longinovo kopí

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2020, 2. vyd., 400 s., brož. 399 Kč
Román sahající od života v palácích
Římské říše až po neklidné Judsko,
kde střet lásky a zrady, pomsty
a výkupného sebedarování vrcholí
Kristovým ukřižováním. Je to příběh
nejdramatičtější popravy na světě.
ISBN 978-80-7566-110-4

ekonomika
E KO N OM I K A
Štancl, Michal
Nakládání s majetkem státu

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 188 s., brož. 358 Kč
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Autor se zkušenostmi s praktickou
aplikací právní úpravy majetku státu
a jeho vystupování v právních vztazích se v této publikaci zaměřuje na
prvky majetkoprávních vztahů státu
z teoretické perspektivy.
ISBN 978-80-7598-693-1

nejvýznačnějším křesťanským
svátkům.
ISBN 978-80-7601-280-6

Vliv sociálního kapitálu na regio
nální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v Jihočeském kraji

Praha: Academia, 2020, 1. vyd.,
356 s., váz.
Tetování zažilo ve společnosti renesanci a překonalo stigmatizaci s ním
dlouhodobě spojovanou, rozšířilo se
napříč společenským spektrem, napříč ekonomickými třídami, věkovými
kohortami i jedinci s různým společenským statusem.
ISBN 978-80-200-3019-1

České Budějovice: Vysoká škola
evropských a regionálních studií,
2020, 405 s., váz. 990 Kč
Monografie se zabývá problematikou
sociálního kapitálu, kterou zkoumá
na bázi spolupráce obcí ve vybraném
regionu – Jihočeském kraji.
ISBN 978-80-7556-052-0

Vondrák, DiS., Bc. Zdeněk;
Vondráková, Bc. Lucie;
Vondráková, Bc. Michaela
Elektronická evidence tržeb
2020. Praktická příručka pro
3. a 4. vlnu

Olomouc: Anag, 2020, 2. aktual.
vyd., 216 s., brož. 319 Kč
Kniha o EET neboli elektronické evidenci tržeb je určena nejen pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty
s povinností zapojit se do evidence
tržeb a také pro jejich účetní.
ISBN 978-80-7554-264-9

M ANAG E M E NT
Chadt, Karel;
Kratochvílová, Romana
Komunikace v managementu
hotelnictví

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
172 s., 200 Kč
Předložená publikace je jednoznačně nejucelenější prací zabývající se
problematikou komunikace v oboru
hotelnictví.
ISBN 978-80-7598-667-2

ÚČE TN IC T VÍ
Strouhal, Jiří; Brychta, Ivan;
Bulla, Miroslav a kol.
Meritum Účetnictví podnikatelů
2020

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
556 s., 640 Kč
Meritum Účetnictví podnikatelů 2020
je praktická každodenní pomůcka pro
účetní a pro všechny, kteří se chtějí
v oblasti účetnictví orientovat.
ISBN 978-80-7598-594-1

společenské
vědy; osvěta
E KO LOG I E
Frenchová, Jess
Zachraňme planetu

Překl. Řežábek, Rudolf, Praha: Fragment, 2020, 72 s., váz. 249 Kč
Obyčejné smetí, zbytky jídel, tovární
zplodiny nebo staré přístroje.
ISBN 978-80-253-4589-4

E TN OG R AFI E
Frolcová, Věra
Velikonoce v české lidové kultuře
Praha: Vyšehrad, 2020, 288 s., váz.
399 Kč
Dílo významné brněnské etnografky
seznamuje s obyčeji, obřady, s lidovou tvorbou, které se váží k těmto

ETN O LOG IE
Lochmannová, Alena
Tělo za katrem

FI LOZO FI E
Bednář, Miloslav
Patočkovo myšlení a dnešní svět

Praha: Academia, 2020, 116 s., brož.
V roce 2017 uplynulo 110 let od narození a současně 40 let od smrti Jana
Patočky, nejvýznamnějšího českého
filosofa 20. století. Soubor textů šesti
českých patočkovských badatelů.
ISBN 978-80-200-3058-0

Černý, Jan
Jevení a spása. Subjektivita
v materiální fenomenologii
Michela Henryho

Praha: Filosofia, 2020, 1. vyd.,
255 s., váz.
Může se fenomenologická filosofie
zabývat otázkou spásy v křesťanském
smyslu? A pokud ano, pak jakým
způsobem? Jaký je smysl bytí Já a jak
vymezit subjektivitu?
ISBN 978-80-7007-599-9

Gallus, Petr
Pravda, univerzita a akademické
svobody
Praha: Sociologické nakladatelství,
2020, 1. vyd., 113 s., brož. 200 Kč
Co je pravda? Má pravdu věda? Je
místem pravdy univerzita se svými
akademickými svobodami? Otázka
po pravdě je prý tou nejfilosofičtější
otázkou vůbec.
ISBN 978-80-7419-288-3

H ISTO R I E
Bakeš, Martin
Diplomatem v půlnoční zemi

Praha: Academia, 2020, 684 s., brož.
Kniha vás zavede do prostředí severní Evropy 17. a 18. stol. V té době putovala do vzdálené „půlnoční země“
více než desítka diplomatických
zástupců rakouských Habsburků,
často v doprovodu početného služebnictva, šlechtických společníků.
ISBN 978-80-200-3040-5

Eliška, Jiří; Čapka, František
Dějiny v datech od 7. století do
roku 1526

Praha: Universum, 2020, 152 s., váz.
399 Kč
První díl historické příručky nabízí
ucelený přehled českých a světových
dějin od Sámovy říše po nástup
Habsburků.
ISBN 978-80-7617-875-5

Franc, Martin
Dějiny Československé akademie
věd I (1952–1962)
Praha: Academia, 2020, 832 s., váz.
První svazek čtyřdílné kolektivní publikace věnované dějinám Českoslo-
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venské akademie věd (ČSAV) zpracovává první dekádu její existence, kdy
v jejím čele stál Zdeněk Nejedlý.
ISBN 978-80-200-3053-5

Juřík, Pavel
Rožmberkové

Praha: Universum, 2020, 200 s., váz.
399 Kč
Kniha „ROŽMBERKOVÉ – První po českém králi“ přibližuje historii a osudy nejvýznamnějšího českého panského rodu.
ISBN 978-80-242-6362-5

Karlsch, Rainer
Na uranu záleží! Středoevropský
uran v mezinárodní politice
1900–1960
Překl. Zeman, Zbyněk, Praha:
Academia, 2020, 428 s., brož.
Kniha komplexně pojednává o problematice uranu, od historie jeho těžby v Krušnohoří přes vznik atomové
bomby až po sovětský monopol na
československý a východoněmecký
uran po druhé světové válce.
ISBN 978-80-200-3072-6

Kershow, Alex
První vlna. Hrdinové Dne D, kteří prošlapávali cestu k vítězství
ve II. světové válce

Brno: CPress, 2020, 312 s., váz. 369 Kč
Kdo byli muži, kteří vsadili za rozbřesku 6. června 1944 vše na jednu kartu?
ISBN 978-80-264-3021-6

Kneblová, Hana
Život v českých zemích za
Rudolfa II.

Praha: Brána, 2020, 216 s., váz. 259 Kč
Rudolfinská doba nás neustále přitahuje svým kouzlem a nádechem
tajemna.
ISBN 978-80-242-6520-9

Leatherbarrow, Andrew
Černobyl 01:23:40

Překl. Knotková, Radka, Brno:
CPress, 2020, 280 s., váz. 399 Kč
Psal se 26. duben 1986. V 01:23:40
v noci stiskl vedoucí směny Alexandr
Akimov nouzové tlačítko na ovládací
konzoli 4. bloku Černobylské jaderné
elektrárny. Co nastalo poté, vyústilo v nejhorší jadernou katastrofu
v dějinách.
ISBN 978-80-264-3032-2

Mann, Don; Burton, Lance
Navy Seals

Překl. Kubík, Zdeněk, Brno: CPress,
2020, 288 s., váz. 399 Kč
Houževnatost, odhodlání, dokonalé
zvládnutí všech myslitelných způsobů boje.
ISBN 978-80-264-3024-7

Němečková, Daniela;
Šlouf, Jakub a kol.
Mimořádný lidový soud v Praze
(1945–1948). Retribuce jako
služební úkol na hraně možností
i profesní cti zaměstnanců justice
Praha: Academia, 2020, 1. vyd.,
544 s., brož.
Kniha popisuje činnost Mimořádného lidového soudu v Praze, který byl
z hlediska rozsahu agendy zdaleka
největší retribuční institucí v poválečném Československu.
ISBN 978-80-200-3070-2

Sláma, Lukáš
Krušné hory ve švédském
sevření. Poslední tažení Jana
Banéra 1641

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 216 s.,
váz. 225 Kč
Publikace představuje vývoj třicetileté války v méně probádané oblasti
českého Krušnohoří v období čtyřicátých let 17. století, tedy v době, kdy
se tato hranice stala pro časté vpády
nestabilní a nebezpečnou.
ISBN 978-80-7557-237-0

Vodička, Ondřej
Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2020, 276 s., váz.
Emigrace katolického kléru z Čech
a Moravy, jež proběhla za husitských
válek, představuje unikátní fenomén
evropských dějin. Kniha je prvním pokusem o nezaujatý souhrnný výklad
exilových osudů a o postižení nejdůležitějších faktorů, které je ovlivňovaly.
ISBN 978-80-7422-703-5

I N FO R M ATI K A
Klement, Milan;
Bryndová, Lucie
Úvod do AutoCADu 2019

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 50 s.
Studijní text je zaměřen na vysvětlení
základních pojmů v oblasti vytváření
výkresové dokumentace pomocí
systémů CAD.
ISBN 978-80-244-5571-6

Klement, Milan;
Bryndová, Lucie
Základy kreslení 2D výkresů
v AutoCADu 2019

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 81 s.
Studijní text je zaměřen na vysvětlení
základních pojmů v oblasti vytváření výkresové dokumentace ve 2D
prostoru pomocí aplikace AutoCAD
2019.
ISBN 978-80-244-5570-9

Klement, Milan;
Bryndová, Lucie
Základy kreslení 3D výkresů
v AutoCADu 2019

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 2. vyd., 54 s.
Studijní disciplína je zaměřena na
vysvětlení základních pojmů v oblasti
vytváření výkresové dokumentace
ve 3D prostoru pomocí aplikace AutoCAD 2019.
ISBN 978-80-244-5578-5

Klement, Milan;
Bártek, Květoslav
Od digitální gramotnosti k informatickému myšlení – koncepce,
obsah a realizace výuky informatiky z pohledu jejich aktérů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 246 s.
Neustálý rozvoj informačních a komunikačních technologií, včetně jejich
zavádění do vzdělávání, kladou stále
nové požadavky na žáky i učitele informatických předmětů, kteří musí být
připraveni na tento rozvoj reagovat.
ISBN 978-80-244-5550-1

M E D ITACE
Archuleta, Victor
Čakry pro začátečníky. Jednoduchý návod, jak si posílit
energetická centra

Praha: Mladá fronta, 2020, 128 s.,
brož.

bibliografie
Čakry jsou energetickými centry těla
a představují klíč k tělesnému zdraví,
emoční stabilitě a bystré mysli. Dokonalá rovnováha čaker dává prostor
novým dimenzím uzdravení a růstu.
ISBN 978-80-204-5342-6

OSO B N OSTI
Davenport, Christian
Vesmírní baroni

Překl. Reischlová, Daniela, Praha:
Práh, 2020, 432 s., váz. 399 Kč
Kniha Vesmírní baroni je příběhem
o skupině podnikatelů – miliardářů,
kteří investují svá jmění do epického
znovuvzkříšení amerického vesmírného programu.
ISBN 978-80-7252-842-4

Giannellová, Valentina
Říkejte mi Greta

Překl. Vašková, Hana, Brno: CPress,
2020, 128 s., váz. 249 Kč
Greta Thunberg dokázala zaujmout
statisíce svých vrstevníků a strhnout
je k boji za ekologii, který se pod
hashtagem #fridaysforfuture stal
celosvětovým fenoménem.
ISBN 978-80-264-3023-0

Kovaříková, Blanka
Herecké balady a romance

Praha: Brána, 2020, 2. vyd., 352 s.,
váz. 399 Kč
Vyprávění o životních osudech a láskách velkých českých hereckých osobností, jako byli Oldřich Nový, Karel
Höger, Zdeněk Štěpánek, Petr Čepek,
František Peterka, Hana Vítová, Gabriela Vránová, Olga Scheinpflugová,
Slávka Budínová, Petr Haničinec.
ISBN 978-80-242-6365-6

Machálek, Vít
Prezident lidskosti. Životní
příběh Emila Háchy

Praha: Academia, 2020, 846 s., brož.
Tato monografie o Emilu Háchovi
se soustředí nejen na roli prezidenta
druhé republiky a protektorátu Čechy
a Morava, ale i na celý jeho život.
ISBN 978-80-200-3056-6

Pankhurstová, Kate
Úžasné ženy, které dokázaly
zázraky

Praha: Pikola, 2020, 32 s., váz. 259 Kč
Knížka představuje třináct odvážných
žen, které se svými průkopnickými
činy zapsaly do historie.
ISBN 978-80-242-6507-0

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Šarníková, Gabriela;
Meier, Zdeněk a kol.
Bedekr společného vzdělávání

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 166 s.
Publikace Bedekr společného vzdělávání má sloužit pedagogům i jiným
pracovníkům při práci s dětmi ze
sociálně marginalizovaných skupin.
Bedekr tvoří teoretická část věnovaná otázce inkluze či společného
vzdělávání.
ISBN 978-80-244-5606-5

Machačíková, Ivana
Mezipředmětové vazby ve
vyučování matematice a chemii
na středních školách: využití
matematiky ve středoškolské
chemii

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 202 s.
Jedním ze způsobů, jak zefektivnit
a zkvalitnit vyučovací proces přírodovědných předmětů, je využívání mezipředmětových vztahů, které žákům
umožňují pochopit celé okruhy chemických, fyzikálních, matematických,
biologických a zeměpisných jevů.
ISBN 978-80-244-5620-1

Slavík, Jan;
Hajerová Mullerová, Lenka;
Soukupová, Pavla a kol.
Reflexe a hodnocení kvality
výuky I.

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 217 s., brož. 363 Kč
Reflexe a hodnocení kvality výuky I. je
prvním dílem učebního textu, který vede
své čtenáře – budoucí učitele, k soustavnému promýšlení a zlepšování kvality
didaktické práce se žáky ve výuce.
ISBN 978-80-261-0920-4

Švrček, Jaroslav
Systems of equations and
methods of their solving

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 48 s.
The publication is primarily intended
for students of teacher training of
mathematics at the Faculty of Science, Palack´y University in Olomouc
as a supporting text for a special
seminar ”Methods of solving mathematical problems”.
ISBN 978-80-244-5616-4

PO LITI K A
Váchová, Lenka; Balík, Stanislav; Voda, Petr a kol.
Parlament s lidskou tváří

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, 164 s., 149 Kč
Kniha se věnuje základní struktuře
českého parlamentu od roku 1920 do
současnosti z hlediska profesí zvolených poslanců.
ISBN 978-80-7325-492-6

PR ÁVO
Abeceda personalisty 2020

Olomouc: Anag, 2020, 528 s., brož.
589 Kč
Abeceda personalisty je určena jak
personalistům, tak i širšímu okruhu
uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním.
ISBN 978-80-7554-260-1

Bělohlávek, Alexander J.
Evropské a mezinárodní
insolvenční řízení. Nařízení
Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení. Komentář

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
1568 s., váz. 2390 Kč
Praxe ukazuje, že více než v šedesáti
procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož
i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je
tento latentní nebo složitě zjistitelný.
ISBN 978-80-7400-767-5

Boháček, Martin;
Pecková, Adéla
Vybrané otázky právní ochrany
průmyslového vlastnictví
v SRN – Martin Boháček, Adéla
Pecková

z novinek k 20. 4. 2020 385 titulů
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
104 s., 199 Kč
Studium německého systému ochrany
průmyslového vlastnictví je pro českou veřejnost obecně velmi důležité.
ISBN 978-80-7598-459-3

Bukovjan, Petr;
Chládková, Alena
Personalistka

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
520 s., 617 Kč
Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku
práce a dalších právních předpisů
k 1. 1. 2020.
ISBN 978-80-7598-653-5

Červinka, Mgr. Tomáš
Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ
s komentářem a příklady 2020

Olomouc: Anag, 2020, 10. aktual.
vyd., 168 s., brož. 299 Kč
Kniha podává komplexní přehled
v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa
a podrobné výklady.
ISBN 978-80-7554-263-2

Frýbová, Alice a kol.
První zkušenosti s GDPR ve
školství

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
100 s., 315 Kč
Publikace je určena nejen pro ředitele škol a školských zařízení, ale
bezesporu ji mohou využít také zřizovatelé, orgány státní správy, úředníci na školských úřadech a právníci
zabývající se problematikou GDPR
ve školství.
ISBN 978-80-7598-602-3

Hanák, Jakub;
Židek, Dominik;
Černocký, Robert
Zákon o vyvlastnění
(184/2006 Sb.). Praktický
komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 204 s., brož. 420 Kč
Praktický komentář k zákonu
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
popisuje vyvlastnění jako standardní
nástroj k prosazení veřejného zájmu.
ISBN 978-80-7598-634-4

Machů, Matěj; Adlerová, Eva
Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem
na práva na označení

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
104 s., 198 Kč
Publikace se zaměřuje na současný
stav průmyslově-právní ochrany technických řešení a práv na označení
v afrických zemích.
ISBN 978-80-7598-614-6

Obrana pracovního práva, The
Defence of Labour Law. Pocta
prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi,
CSc.

Praha: C. H. Beck, 2020, 1. vyd.,
624 s., váz. 690 Kč
Profesor Miroslav Bělina celý svůj profesní život usiluje o rozvoj pracovního
práva. Obor a jeho specifika trvale hájí
na poli akademickém i legislativním.
ISBN 978-80-7400-588-6

ÚZ č. 1363 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Úplné znění
předpisů
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Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 187 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném
dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce aj.
ISBN 978-80-7488-398-9

ÚZ č. 1364 Technické podmínky
provozu na pozemních komunikacích. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 197 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění
zákona o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích (registrace
vozidel, technické požadavky na
provoz, STK a stanice měření emisí)
a dále podstatně novelizovaný zákon
o pohonných hmotách.
ISBN 978-80-7488-399-6

ÚZ č. 1365 Katastr nemovitostí,
…. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 139 Kč
Publikace obsahuje aktuální texty
celkem 15 právních předpisů, které
jsou rozděleny do tří kapitol – katastr
nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady.
ISBN 978-80-7488-400-9

ÚZ č. 1366 Občanský soudní
řád, …. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2020, 1. vyd., 177 Kč
Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění.
Od minulého vydání došlo k menší
změně občanského soudního řádu
a některých dalších předpisů.
ISBN 978-80-7488-401-6

Vícha, Ondřej
Zákon o geologických pracích.
Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 300 s., 690 Kč
Kniha obsahuje podrobný praktický
komentář k zákonu č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou
zejména Nejvyššího správního soudu,
Nejvyššího soudu, Ústavního soudu,
ale i dalších článků soudní soustavy.
ISBN 978-80-7598-743-3

PSYCH O LOG I E
Alena, Boriková a kol.
Selected chapters from occupational medicine
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 154 s.
Although work is important for the
self–realization of man, under certain
circumstances it can cause health damage. And this is what these scripts
are about.
ISBN 978-80-244-5647-8

Kahane, Adam
Spolupráce s nepřítelem

Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Portál, 2020, 128 s., brož. 249 Kč
Spolupráce se v dnešním světě stává
stále náročnější a zároveň nezbytnější. Pokud chceme, aby vzniklo něco,
na čem nám opravdu záleží, často
musíme spolupracovat s lidmi, i když
s nimi nesouhlasíme, nemáme je rádi
nebo jim nedůvěřujeme.
ISBN 978-80-262-1563-9

Loyd, Simon
Indigový svět – Transformace
kreativních myšlenek do reality
podle kvantové fyziky

Olomouc: Anag , 2020, 2. vyd.,
216 s., brož. 259 Kč
Vytvořte si svou vlastní budoucnost,
kde se vaše sny uskuteční. Toto aktualizované vydání se zaměřuje především na to, jak si můžete vytvořit svou
vlastní budoucnost – svůj svět, kde se
vaše sny a touhy začnou naplňovat
a uskutečňovat.
ISBN 978-80-7554-265-6

Meekerová, Meg
Deset návyků pro šťastné matky.
Jak znovu objevit radost, smysl
života a duševní rovnováhu
Překl. Vepřeková, Helena, Brno: Axis
– spolek pro dobrou literaturu, 2020,
1. vyd., 232 s., brož. 295 Kč
Od maminek se očekává, že budou
dělat vše: vychovávat vynikající děti, vypadat skvěle, mít slušný plat, dělat dobrovolně všechno, udržovat dokonalou
domácnost, být perfektní ženou.
ISBN 978-80-88037-26-2

Nennie, Anita de
Když ty nejsi ty

Praha: Portál, 2020, 224 s., brož.
299 Kč
Pokud přenášíme čili projikujeme
pocity, jaké jsme měli např. ke svým
rodičům, na druhé osoby, určujeme,
jak se vůči nám tito druzí budou
cítit, vyvoláváme u nich protipřenos
a vlastně je zaháníme do kouta svých
motivů a potřeb.
ISBN 978-80-262-1568-4

Vaculčíková Sedláková,
Zuzana; Praško, Ján
Deprese a poruchy osobnosti

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 120 s.
V publikaci se autoři teoreticky zaměřují na možné faktory, které mohou
hrát roli v etiopatogenezi a terapii
depresivní poruchy, s důrazem na komorbidní poruchou osobnosti.
ISBN 978-80-244-5590-7

Weishäupelová, Klára
Vím, jak se cítíš

Překl. Zobačová, Hana, Praha:
Portál, 2020, 64 s., brož. 169 Kč
Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj
sociálních kompetencí, schopnost
číst emoce, rozumět jim, správně je
interpretovat.
ISBN 978-80-262-1572-1

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Perryová, Philippa
Kéž by to naši četli

Brno: Jota, 2020, 272 s., brož.
Každý rodič si přeje, aby jeho dítě
bylo šťastné, a nechce to pokazit (tak
jako to pokazili jeho rodiče!). Ale jak
na to? V této poutavé, chytré a vřelé
knize vám zkušená psychoterapeutka Philippa Perryová řekne, na čem
opravdu záleží.
ISBN 978-80-7565-626-1

SBO R N Í K Y
Maierová, Eva (ed.);
Dominik, Tomáš (ed.);
Viktorová, Lucie (ed.)
PhD existence 10. Člověk a čas.
Česko-slovenská konference
(nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Bulletin abstraktů,
Umělecké centrum Konvikt
3.–4. 2. 2020

bibliografie
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 84 s.
Bulletin abstraktů z 9. ročníku konference PhD existence. Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, s podtitulem
Člověk a čas, konané ve dnech
21.–22. 1. 2019 v Olomouci.
ISBN 978-80-244-5656-0

Pocta prof. Karolině Adamové
k 70. narozeninám

Plzeň: Západočeská univerzita, 2020,
1. vyd., 435 s., brož.
Sborník vydaný u příležitosti 70. narozenin profesorky Karoliny Adamové.
ISBN 978-80-261-0936-5

Trapl, Vojtěch
Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
2. vyd., 60 s., 150 Kč
Slovník výrazů, pojmů a institucí
nejčastěji používaných v mezinárodní
obchodní arbitráži, s nimiž se rozhodci
a advokáti setkávají denně, ať už ve
vlastní praxi nebo při studiu významných zahraničních rozhodčích nálezů.
ISBN 978-80-7598-679-5

SO CIO LO G I E
Boehm, Christopher
Hierarchie v pralesích

Praha: Academia, 2020, 332 s., brož.
Jsou lidé ve své podstatě hierarchické, nebo rovnostářské bytosti? Kniha
Hierarchie v pralesích se na tuto otázku pokouší odpovědět zkoumáním
evolučních kořenů našeho sociálního
a politického chování.
ISBN 978-80-200-3031-3

Cimrmannová, Tereza a kol.
Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku

Praha: Portál, 2020, 144 s., brož.
349 Kč
Jak zajistit důstojné stárnutí a dožití
seniorů s mentálním postižením v sociální službě nebo v rodině? Jaké možnosti paliativní péče máme k dispozici?
ISBN 978-80-262-1575-2

Hofreiter, Roman;
Patočková, Věra;
Paulíček, Miroslav a kol.
Volný čas, společnost, kultura.
Česko – Slovensko

Praha: Sociologické nakladatelství,
2020, 1. vyd., 248 s., brož. 494 Kč
Kniha se zabývá trávením volného
času a v obecné rovině životním
stylem obyvatel České a Slovenské
republiky. Fenomén volného času zasazuje do širšího kontextu základních
vývojových trendů a změn soudobé
společnosti.
ISBN 978-80-7419-270-8

Chukwudi, Nwaogu
Landscape transitions in space
and time in diverse land use

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 164 s.
The monography is focused on
analyzing landscape changes by
identifying the changes, the drivers of
the changes, and impacts on the land
resources in different land use using
GIS and statistical techniques.
ISBN 978-80-244-5639-3

Klimentová, Eva
Osoby se zdravotním postižením
v sociologickém výzkumu

z novinek k 20. 4. 2020 385 titulů
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 106 s.
Studijní opora Osoby se zdravotním
postižením a sociologický výzkum je
určena studentům oboru sociologie.
Představuje osoby se zdravotním
postižením, které jsou nositeli specifických potřeb individuálních i sociálních.
ISBN 978-80-244-5436-8

Ž IVOTN Í ST YL
Groth, Sabine
Cesta hrdinky

Překl. Bezděková, Alena, Praha:
Portál, 2020, 224 s., brož. 389 Kč
Hledáte sebe samu? Vydala jste se po
nesnadné cestě ke své skutečné podstatě? Kniha německé terapeutky,
inspirovaná slavným titulem „Ženy,
které běhaly s vlky“, byla napsána
na pomoc všem ženám, které se na
podobnou pouť vydaly.
ISBN 978-80-262-1565-3

Raboch, Jiří
Duševní zdraví a životní styl.
Psychiatrie životním stylem

Praha: Mladá fronta, 2020, 296 s., váz.
Životní styl je v současné době považován za významný faktor v prevenci
a léčbě celé řady onemocnění. Čím
dále, tím více je známo o jeho vlivu
na duševní zdraví a vznik duševních
poruch.
ISBN 978-80-204-5501-7

matematické
a přírodní vědy
E NTOMO LOG I E
Nedvěd, Oldřich
Brouci čeledi slunéčkovití

Praha: Academia, 2020, 304 s., brož.
Kniha přináší údaje o biologii a ekologických nárocích sta a jednoho
druhu slunéček žijících ve střední
Evropě. Většina druhů je ilustrována
fotografiemi dospělých brouků ze
sbírek nebo i z přírody.
ISBN 978-80-200-3023-8

G E N E TI K A
Plomin, Robert
Kód života

Překl. Drlík, Filip, Brno: Jan Melvil
Publishing, 2020, 312 s., váz.
Nemusí se vám to líbit, ale je to fakt:
čím starší jste, tím víc se podobáte
svým rodičům. Zděděné rozdíly
v DNA totiž formují naši osobnost
výrazněji než všechny vlivy prostředí
a výchovy dohromady.
ISBN 978-80-7555-092-7

G EO LO G I E ,
M I N E R ALO G I E
Vařilová, Zuzana;
Martínek, Karel;
Juračka, Petr Jan a kol.
Písky známé i neznámé aneb
fascinující svět obyčejného písku
= Sands: explicit and enigmatic.
The fascinating world of ordinary sand. Doprovodná publikace
k výstavě
Překl. Adamovič, Jiří, Ústí nad
Labem: Muzeum města Ústí nad
Labem, 2020, 1. vyd., 65 s., 100 Kč
Písek je běžnou, téměř každodenní součástí našeho života, přesto

o něm nevíme mnoho zajímavých
věcí. Známe ho z břehů řek a potoků,
z mořských pláží, pískoven, staveb
a dětských hřišť.
ISBN 978-80-86475-50-9

CH E M I E
Sedmidubský, David;
Jankovský, Ondřej
Anorganické názvosloví v kostce

Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2020, 1. vyd., 56 s., brož.
200 Kč
Skriptum je věnováno českému názvosloví anorganické chemie podle
posledního doporučení IUPAC z roku
2005 v rozsahu odpovídajícímu požadavkům předmětů Obecná a anorganická chemie I a II na VŠCHT Praha.
ISBN 978-80-7592-058-4

M ATE M ATI K A
Chajda, Radek
Destrukční učebnice matematiky

Praha: Edika, 2020, 144 s., brož.
249 Kč
Potřebuješ si zopakovat a procvičit
matematiku? Nebaví tě klasické učebnice? Nebo si jen chceš zkusit tak
trochu jiný přístup ke královně věd?
Pak je pro tebe destrukční učebnice
matematiky to pravé!
ISBN 978-80-266-1498-2

O R N ITO LOG I E
Gutjahr, Axel
Ptáci na zahradě

Překl. Smrčková, Lea, Praha: Esence,
2020, 1. vyd., 160 s., váz. 299 Kč
Zahrada, to není jen plocha, na které
pěstujeme nejrůznější druhy květin
a zeleniny, ale také prostor k životu
pro spoustu zvířat. Patří sem i nejrůznější druhy ptactva.
ISBN 978-80-7617-954-7

PŘ Í RO DA
Pinnington, Andrea;
Buckingham, Caz;
Marsault, Hana
Stromy naší přírody

Praha: Edika, 2020, 144 s., váz. 269 Kč
Poznejme naši přírodu, neobyčejně
zelený, nádherný svět.
ISBN 978-80-266-1517-0

Riha, Susanne
Hurá do přírody – Příroda
v průběhu roku

Praha: Pikola, 2020, 48 s., váz. 199 Kč
V přírodě je po celý rok co objevovat!
Informativní texty plné zajímavostí
a nádherné, do detailu propracované ilustrace provedou malé čtenáře
všemi měsíci roku.
ISBN 978-80-242-6323-6

zemědělství
VČE L AŘ ST VÍ
Flottum, Kim
Příručka včelaře

Překl. Vojtěchová, Tereza, Praha:
Slovart, 2020, 232 s., váz. 499 Kč
Kniha poskytuje moderní pohled na
tradiční včelaření. Podává zájemci
o včelaření základní informace o včelách a jejich moderním chovu, k čemuž přispívá i 25 pravidel moderního
včelaření.
ISBN 978-80-7529-844-7
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Z AH R ÁD K ÁŘ I
Baumann, Josef
Řez a tvarování dřevin. Prořezávání v praxi

Překl. Doubková, Pavla, Praha: Esence, 2020, 1. vyd., 160 s., váz. 299 Kč
Řez je nezbytný nejen tehdy, chcete-li
vytvořit pěkně tvarované keře nebo mít
pěstěný živý plot, ale je důležitý i pro
zdravý růst dřevin. Dobrý výchovný řez
funguje jako ta nejlepší prevence.
ISBN 978-80-7617-952-3

Börnerová, Erika
Zahradničení po celý rok. Krásná
zahrada od jara do zimy
Překl. Ondryášová, Jitka, Praha: Esence, 2020, 1. vyd., 160 s., váz. 299 Kč
Základní znalost způsobu života
rostlin je předpokladem úspěšného
zahradničení a mimo jiné také zárukou toho, že při plánování výsadby
uděláte méně chyb. Dřeviny, trvalky,
jednoletky či dvouletky – každá rostlina má na zahradě své místo.
ISBN 978-80-7617-953-0

Jakubik, Uwe
Základy stříhání ovocných
stromků

Překl. Mikesková, Zuzana, Brno:
CPress, 2020, 144 s., brož. 299 Kč
Řez za řezem k úspěšné sklizni.
ISBN 978-80-264-3035-3

technické vědy
H O B BY
Ames, Lee J.
Nakresli 50 psů

Brno: CPress, 2020, 56 s., váz.
199 Kč
Nakresli 50 psů je jasný a nenáročný
průvodce, jak krok za krokem nakreslit nejrůznější psí plemena.
ISBN 978-80-264-3076-6

Royerová, Diana
Westernové ježdění

Překl. Hanušová, Kateřina, Praha:
Esence, 2020, 96 s., brož. 299 Kč
Westernové ježdění je především o spolupráci mezi jezdcem a koněm, o obratnosti a souhře, je to sport i umění, které
dosud slouží svému praktickému účelu,
ale stále častěji se prosazuje i jako atraktivní podívaná pro diváky.
ISBN 978-80-242-6369-4

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Maciocia, C.Ac., Giovanni
Praxe čínské medicíny – Léčba
onemocnění pomocí akupunktury a čínských léčivých směsí

Olomouc: Anag, 2020, 1. vyd.,
1504 s., váz. 2499 Kč
Autor Giovanni Maciocia, akupunkturista, specialista v oboru léčivých bylin a světoznámý odborník na čínskou
medicínu, v této knize popisuje léčbu
a diagnózu 48 nemocí, zdravotních
potíží a poruch.
ISBN 978-80-7554-246-5

Mandžuková, Jarmila
Bylinky – Léčivá moc přírody
Praha: Esence, 2020, 240 s., váz.
299 Kč

Jedinečná kniha o léčivých bylinkách
přibližuje fascinující moc a kouzlo
přírodního léčitelství.
ISBN 978-80-7617-918-9

Mantak, Chia
ČCHI–NEJ–CANG

Olomouc: Fontána, 2020, 250 s.,
brož. 428 Kč
Starobylý taoistický systém pro detoxikaci a omlazení vnitřních orgánů.
ISBN 978-80-7336-509-7

Subijana, Helena
Krásná díky ájurvédě

Brno: CPress, 2020, 160 s., brož.
299 Kč
Péče o tělo nemusejí být jen drahé
chemické přípravky v nablýskaných
flakonech.
ISBN 978-80-264-3034-6

Zábrodská, Eva
Duše na kari

Praha: Motto, 2020, 232 s., váz. 269 Kč
Nejlepším způsobem, jak poznat
ajurvédu v praxi, je vydat se přímo
do Indie.
ISBN 978-80-267-1687-7

C VIČE N Í
Avizienisová, Audra;
Strnad, Manfred
501 nejlepších cviků pilates

Praha: Esence, 2020, 192 s., brož.
399 Kč
501 nápaditých cvičení, která vám
pomůžou udělat si trénink pestřejší
a komplexnější.
ISBN 978-80-242-6405-9

KUCHAŘ K Y
Burianová, Milada
365 nízkosacharidových receptů

Praha: Esence, 2020, 304 s., váz.
499 Kč
Ať s nízkosacharidovou dietou začínáte nebo ji dodržujete už delší dobu,
tato kuchařka vám poskytne nápady
pro každý den v roce a pro každou
příležitost.
ISBN 978-80-242-6515-5

Kocábová, Marsha
Jižanská kuchařka

Praha: Motto, 2020, 112 s., váz. 299 Kč
Marsha Kocábová se nepovažuje za
žádnou šéfkuchařku ani kulinářského
gurua, jen se chce podělit o vyzkoušené recepty, které pocházejí z jejího
milovaného domova – amerického jihu.
ISBN 978-80-267-1710-2

Wetzstein, Cora
Low Carb

Překl. Habartová, Hana, Praha: Jan
Vašut, 2020, 60 s., brož. 169 Kč
Hodujeme bez výčitek! Low Carb je
výživový směr, kterého se můžete držet celý život, a rozhodně vám nemusí chybět žádný chuťový požitek. Berte tyto recepty jako návod a pozvání
ke šťastnému jídlu – ale směřujte ke
svým vlastním specialitám.
ISBN 978-80-7541-226-3

NÁPOJ E
Malleová, Bettina;
Schmickl, Helge
Domácí výroba lihovin

Rychtera, Mojmír, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 3. vyd.,
160 s., váz. 259 Kč

bibliografie
Jedinou radostí při domácí výrobě
lihovin není jen lahodný nápoj. Až
budete vědět jak na to a začnete, stane se i vám výroba vlastních lihovin
koníčkem!
ISBN 978-80-7593-215-0

terapeuty, ale i hokejové amatéry
a nadšence.
ISBN 978-80-264-3018-6

Vitt, Rita
Domácí výroba likérů

Praha: Maxdorf, 2020, 1. vyd., 160 s.,
váz. 695 Kč
Specifika dětské neurochirurgie jsou
dána především zralostí nervového
systému pacientů. Neurochirurg odchovaný jen na dětské neurochirurgii
bude jen stěží operovat vyhřezlou
ploténku nebo aneurysma.
ISBN 978-80-7345-577-4

Překl. Zehnalová, Natálie, Brno:
CPress, 2020, 128 s., váz. 299 Kč
Vyzkouzlit vynikající a neotřelý likér
zvládnete i sami doma. A budou vám
k tomu stačit běžně dostupné suroviny a voňavé bylinky a květy.
ISBN 978-80-264-3075-9

SBO R N Í K Y
Vitovják, Marek (ed.)
XX. Rozmaričovy soudně lékařské pracovní dny
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 24 s.
Program a sborník abstrakt.
ISBN 978-80-244-5504-4

SE XUALITA
Štěrbová, Dana;
Rašková, Miluše
Specifika komunikace ve vztahu
k sexualitě III
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 86 s.
Publikace rozšiřuje zkoumanou problematiku pomáhajících profesí ve
vztahu k sexualitě o téma osobnosti
jedince a jeho postoje k sexualitě
v kontextu s nutností připravenosti
do profesní praxe.
ISBN 978-80-244-5556-3

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Barczok, Michael
Zdravé plíce – Jak správně
dýchat

Překl. Pondělíček, Jiří, Praha: Esence,
2020, 264 s., brož. 299 Kč
Věděli jste, že denně nadýcháme
a vydýcháme vzduch o objemu jednoho horkovzdušného balonu?
ISBN 978-80-242-6316-8

Ciosk, Jan; Pukownik, Peter
Léčivé bylinky sv. Hildegrdy
z Bingenu
Olomouc: Fontána, 2020, 176 s.,
váz. 348 Kč
Domácí lékarna na každý den.
ISBN 978-80-7651-002-9

Cuberek, Roman
Výzkum orientovaný na pohybovou aktivitu: metodologické
ukotvení

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 128 s.
V knize jsou charakterizovány hlavní
pilíře metodologického paradigmatu
výzkumů orientovaných na oblast pohybového chování člověka. Detailně
jsou popsány metodologické přístupy, které se aktuálně ve výzkumech
využívají.
ISBN 978-80-244-5598-3

Goodman, Paul;
Terry, Michael
Hokej – anatomie

Překl. Lukáš, Martin, Brno: CPress,
2020, 228 s., váz. 499 Kč
Tato kniha je vynikajícím průvodcem
pro hráče, trenéry, sportovní fyzio-

Homolková, Helena a kol.
Dětská neurochirurgie v kazuis
tikách

Chlíbek, Roman
Očkování dospělých

Praha: Mladá fronta, 2020, 2. vyd.,
656 s., váz. 650 Kč
Po prvním velmi úspěšném vydání
knihy Očkování dospělých, které se
komplexně věnuje očkování v dospělém věku, se připravuje druhé,
aktualizované a významně rozšířené
vydání.
ISBN 978-80-204-5304-4

Kulhánková, Ivana
Spermie v kelímku

Brno: CPress, 2020, 176 s., brož.
249 Kč
To jako fakt nemůžu mít děti? Tak
jsem se ptala sama sebe někdy kolem
roku 2016. Mám si počítat plodné
dny? Máme jít na reprodukční
kliniku?
ISBN 978-80-264-2994-4

McKay, Matthew;
Wood, Jeffrey C.;
Brantley, Jeffrey
Emoce pod kontrolou

Překl. Antonínová, Hana, Praha:
Portál , 2020, 264 s., brož. 399 Kč
Kniha představuje praktická cvičení,
která pomohou čtenáři osvojit si
dovednost všímavosti (mindfulness),
účinně se orientovat v mezilidských
vztazích, regulovat své emoce a tolerovat stres.
ISBN 978-80-262-1561-5

Vojáček, Jan
Umění být zdráv

Brno: CPress, 2020, 1. vyd., 216 s.,
brož. 349 Kč
Proč neustále roste počet chronicky
nemocných lidí? A proč si s těmito
chorobami současná medicína neumí
poradit? Jak naslouchat signálům
těla a napojit se na svou skutečnou
podstatu?
ISBN 978-80-264-3031-5

Vokurka, Martin; Hugo, Jan
Kapesní slovník medicíny

Praha: Maxdorf, 2020, 192 s., brož.
195 Kč
Tento výkladový slovník je určen laické veřejnosti, přičemž analýza prodeje předchozích třech vydání ukázala,
že hlavními uživateli tohoto slovníku
jsou především lidé (resp. rodiny)
zodpovědně pečující o své zdraví.
ISBN 978-80-7345-634-4

umění; hudba
ARCHITEK TUR A
Máchalová, Jana;
Chvatík, Ivan
Příběhy slavných vil renesančního Říma

z novinek k 20. 4. 2020 385 titulů
Praha: Filosofia, 2020, 605 s., brož.
690 Kč
Vyprávění o římských vilách z období
renesance a raného baroka je pojato
nejen jako zasvěcený průvodce architektonickými a výtvarnými skvosty
15. a 16. století, ale také čtivou
formou uvádí čtenáře do obecně kulturních a politických dějin.
ISBN 978-80-7007-595-1

FI LM
Reiss, Mike
Springfieldské tajemství

Praha: XYZ, 2020, 312 s., brož.
369 Kč
Nejúspěšnější a nejdéle vysílaný
seriál v dějinách americké televize
slaví 30 let!
ISBN 978-80-7597-634-5

OSO B N OSTI
Prokůpek, Tomáš
Sekora

Praha: Akropolis, 2020, 336 s., váz.
1199 Kč
Tato výpravná monografie je rozdělena do dvanácti kapitol, které detailně
zkoumají jednotlivé okruhy Sekorových rozsáhlých tvůrčích aktivit.
ISBN 978-80-7028-528-2

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Papoušková, Aneta;
Papoušková, Alena
Český jazyk od šestky do devítky
– cvičebnice pro 8. třídu ZŠ

Praha: Fragment, 2020, 80 s., brož.
129 Kč
Ovládáš bravurně učivo českého
jazyka pro 8. třídu? Umíš zodpovědět
v hodinách jakoukoli záludnou pravopisnou otázku?
ISBN 978-80-253-4622-8

Papoušková, Aneta;
Papoušková, Alena
Český jazyk od šestky do devítky
– cvičebnice pro 9. třídu ZŠ

Praha: Fragment, 2020, 96 s., brož.
129 Kč
Ovládáš bravurně učivo českého
jazyka pro 9. třídu? Umíš zodpovědět
v hodinách jakoukoli záludnou pravopisnou otázku?
ISBN 978-80-253-4621-1

Vepřek, Jarmil
Přijímačky s češtinářem –
5. třída

Praha: Edika, 2020, 88 s., brož.
199 Kč
Provedu tě jak češtinou, tak didaktickým testem! Kamarádský češtinář
vám prozradí, co přesně můžete
čekat od přijímaček z češtiny.
ISBN 978-80-266-1516-3

Víchová, Lucie; Čuma, Aleš
Procvičuj – Pravopis podstatných jmen

Praha: Fragment, 2020, 96 s., brož.
149 Kč
Potřebují si vaše děti procvičit pravopis podstatných jmen? Nabídněte
jim zábavnou cvičebnici plnou aktivit,
úkolů, křížovek a doplňovaček.
ISBN 978-80-253-4628-0

Víchová, Lucie; Čuma, Aleš
Procvičuj – Slovní druhy
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Praha: Fragment, 2020, 96 s., brož.
149 Kč
Potřebují si vaše děti zopakovat nebo
procvičit určování slovních druhů?
Nabídněte jim zábavnou cvičebnici
plnou aktivit, úkolů, křížovek a doplňovaček.
ISBN 978-80-253-4626-6

Vörös, Atila; Mrázková, Eva
Desetiminutovky – bě, pě, vě,
mě…

Praha: Edika, 2020, 88 s., brož.
149 Kč
Správné použití –ě nebo –je ve větách
je nejen důležité pro dobrou známku
z písemky, ale může zabránit i nedorozumění, které by vzniklo kvůli
změně významu slova.
ISBN 978-80-266-1521-7

E KO N OM I K A
Blažek, Jiří;
Janovec, Michal;
Pařízková, Ivana a kol.
Ekonomické základy práva

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020,
1. vyd., 188 s., brož. 289 Kč
Učebnice Ekonomické základy práva
je skvělým propojením základních informací z oblasti práva a ekonomie.
ISBN 978-80-7598-699-3

M ATE M ATI K A

ZDRAVOTNICTVÍ
Elena, Gurková
Praktický úvod do metodologie
výzkumu v ošetřovatelství

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 96 s.
Studijní text zpracovává přehled vybraných témat z oblasti metodologie
výzkumu v ošetřovatelství. Obsahem
navazuje na publikaci Kapitoly
z výzkumu v ošetřovatelství autorky
Mazalové z roku 2016.
ISBN 978-80-244-5627-0

Dráč, Pavel
Vybrané kapitoly z cévní
chirurgie a traumatologie pro
nelékařské obory

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 142 s.
Účelem této učebnice je
přiblížení základů cévní chirurgie
a traumatologie zdravotním sestrám
a studentům dalších nelékařských
oborů. Publikace je zaměřena
na diagnostiku a léčbu cévních
onemocnění a úrazů.
ISBN 978-80-244-5626-3

spor t
a tělov ýchova
JÓ GA

Petáková, RNDr. Jindra
Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na
vysoké školy

Iyengar, B. K. S.
Jóga světlo života

Praha: Prometheus, 2020, 2. vyd.,
288 s., váz. 282 Kč
Sbírka obsahuje 4 500 úloh. Úlohy
jsou uspořádány do 20 kapitol.
Kromě třídění úloh do jednotlivých
kapitol jsou úlohy ještě systematicky seřazeny v rámci jednotlivých
kapitol.
ISBN 978-80-7196-476-6

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2020, 350 s., váz. 398 Kč
Legenda B. K. S. Iyengar je jeden
z vůdčích světových učitelů jógy
a také jeden z prvních, kdo představil
jógu Západu. Jeho předchozí kniha,
Light on Yoga, se stala bestselerem
a všichni studenti jógy ji dnes pokládají za klasický text.
ISBN 978-80-7336-997-2

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A

Stephens, Mark
Jóga adjustment – dopomoc
v ásanách

Pugnerová, Michaela
Jak psát závěrečnou práci (Zásady pro psaní závěrečné práce pro
studenty PdF UP)

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 58 s.
Předložená studijní opora poskytuje
studentům informace nezbytné
k psaní závěrečné práce. Nabízí popis
obsahové i formální náplně jednotlivých kapitol v závěrečné práci, včetně
Úvodu a Závěru.
ISBN 978-80-244-5568-6

TĚ LESNÁ
V ÝCH OVA
Zháněl, Jiří (ed.)
Koncepce rozvoje tělovýchovy
a sportu Olomouckého kraje pro
období 2019–2023
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 110 s.
Koncepce reflektuje nová koncepční,
právní a strategická rozhodnutí na
úrovni státu, krajů a obcí, s přihlédnutím k novým právním normám
a metodickým návodům vytvořeným
k programové podpoře komplexního
rozvoje tělesné výchovy a sportu
v rámci ČR.
ISBN 978-80-244-5547-1

Překl. Jakubíková, Kristína, Brno:
CPress, 2020, 328 s., brož. 499 Kč
Tento praktický průvodce asistencí
v lekcích je určen pro všechny lektory
jógy, učitele lektorů a zapálené studenty jógy, kterým vysvětluje umění
a důležité detaily, jak dotekem pomáhat studentům jógy.
ISBN 978-80-264-3030-8

V Persaudová, Nadira
Obličejová jóga pro začátečníky.
Techniky pro přirozené zpevnění
pokožky a zvýraznění rysů

Praha: Mladá fronta, 2020, 128 s.,
brož.
Obličejová jóga pro začátečníky nabízí techniky spočívající v jemném tlaku
a masírování, které bez potíží zařadíte do každodenní péče o pleť.
ISBN 978-80-204-5341-9

SPO R TOVN Í
AKCE
Truchlik, Ivan
Historie mistrovství Evropy ve
fotbale

Praha: Universum, 2020, 1. vyd.,
184 s., váz. 399 Kč
Mistrovství Evropy je tradičním fotbalovým svátkem. Pojďte si zavzpomínat
na všechny dosavadní šampionáty,

bibliografie
dočtete se o největších překvapeních,
rekordech, vítězích i poražených.
ISBN 978-80-242-6516-2

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Forbes, Andrew
Vietnam – Společník cestovatele

Praha: Universum, 2020, 264 s.,
brož. 499 Kč
Vietnam s bohatou historií, různorodou kulturou, dynamickými a půvabnými městy a ohromující krajinou
nabízí bezpočet památek a zážitků.
ISBN 978-80-242-6367-0

Schmitt, Edwin
Vysokohorské túry – Západní
Alpy. 90 skalních a ledovcových
túr ve Švýcarsku

Říčany: Junior, 2020, 304 s., brož.
Aktuální průvodce pro oblast švýcarských Západních Alp nejen podrobně
popisuje výstupy na vrcholy velehor,
ale současně je také atraktivní publikací, nad kterou je možné i doma snít
o jejich dechberoucí kráse.
ISBN 978-80-7267-702-3

Tillier, Alan
Paříž – Společník cestovatele

Praha: Universum, 2020, 328 s.,
brož. 549 Kč
Široké ulice a pečlivě udržované
parky, světová muzea a špičková kuchyně, zdroj inspirace pro bezpočet
umělců, spisovatelů a filozofů – to
všechno je Paříž, přední evropská
metropole, po níž vás provede tento
obsažný průvodce nové generace.
ISBN 978-80-242-6368-7

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA
Kaguševa, Mariya
Ruština za 24 dnů

Praha: Edika, 2020, 208 s., brož.
349 Kč
Díky svému zpracování je učebnice
pro samouky vhodná jak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé.
ISBN 978-80-266-1522-4

LI NGVISTI K A
Fasnerová, Martina a kol.
Aspekty čtenářství žáků druhého
ročníku základní školy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 138 s.
Publikace navazuje svým obsahem na
monografii Aspekty čtenářství žáků
elementárního ročníku ZŠ. Obsahuje
výzkumné šetření, které se zabývalo
korelací vyučovací metody prvopočátečního čtení a psaní a úrovně čtenářské gramotnosti na konci 2. roč. ZŠ.
ISBN 978-80-244-5610-2

Olšovský, Miroslav
Anarchie a evidence. Esej o psaní
a vidění
Praha: Academia, 2020, 268 s., brož.
Moderní literatura spočívá v decentralizovaném psaní a nehierarchickém
prezentování v původní nerozlišitelnosti událostí. Moderní literatura nezakládá dílo, ale proces psaní, který
dílo rozkládá.
ISBN 978-80-200-3039-9

z novinek k 20. 4. 2020 385 titulů
Tárnyiková, Jarmila
Bridging Linguistic Theories and
Language Use – Part II
Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 280 s.
ISBN 978-80-244-5542-6

CESTO PISY
Heine, Heinrich
Cesta Harcem

Danielsson, Kerstin Signe;
Voosen, Roman
Sněhurčina rakev

Překl. Jiroudková, Kamila, Praha:
Academia, 2020, 152 s., váz. 195 Kč
Na podzim 1824 se student práv
Heinrich Heine vymanil z nezáživného univerzitního provozu v Göttingenu a podnikl pěší putování po
středoněmeckém pohoří Harz.
ISBN 978-80-200-3062-7

Překl. Osinová, Eva, Brno: Moba,
2020, 440 s., váz. 379 Kč
Švédsko, rok 1971. Mladá krásná
nevěsta beze stopy zmizí přímo ze
svatební hostiny. O necelých padesát
let později se na zahájení výstavy
sklářského umění objeví její kostra ve
skleněném sarkofágu.
ISBN 978-80-243-9176-2

Praha: Akropolis, 2020, 424 s., váz.
Ludmila Uhlířová je přední česká
badatelka v oblastech kvantitativní
lingvistiky, jazykové kultury, syntaxe,
bulharistiky a slavistiky a mnoha
dalších. Výbor z jejího díla sdružuje
především texty vědecké.
ISBN 978-80-7470-277-8

Ramba, Tereza
Tereza Ramba: DobroDruhům

Dicker, Joël
Zmizení Stephanie Mailerové

LITE R ÁR N Í
VĚ DY

DE N Í K Y

Uhlířová, Ludmila;
Beneš, Martin;
Dufek, Ondřej
O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci.
Výbor z díla

Livingstone, David
In Our Own Image: Fictional
Representations of William
Shakespeare

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 344 s.
This publication looks at fictional
portrayal of William Shakespeare
with a focus on novels, short stories,
plays, occasional poems, films, television series and even comics. In terms
of time span, the analysis covers the
entire twentieth century and ends in
the present–day.
ISBN 978-80-244-5608-9

Öbrink, Markus
The Subtle Art of Being Understood

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 120 s.
Psát jasně a srozumitelně není snadné, zvláště v cizím jazyce. Cílem této
knihy určené k samostudiu je pomoci
studentům psát anglicky jasným
a účinným způsobem.
ISBN 978-80-244-5566-2

SBO R N Í K Y
Stůjová, Pavlína (ed.)
Sborník z XVI. setkání mladých
lingvistů: Dynamika přirozeného
jazyka a perspektiva funkčně
orientované lingvistiky

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 184 s.
Sborník z XVI. setkání mladých lingvistů, které se konalo 11.–13. května
2015 na FF UP v Olomouci. Tématem
setkání byla dynamika přirozeného
jazyka a perspektiva funkčně orientované lingvistiky.
ISBN 978-80-244-5532-7

krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE
King, Stephen
O psaní. Memoáry o řemesle

Překl. Petrů, David, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 4 vyd.,
224 s., váz.
Ať už si o knihách Stephena Kinga
myslíme cokoli, jedno musí uznat
každý: své „řemeslo“ zvládá skvěle. Je
vynikající spisovatel a to se odráží i na
jeho „memoárech“.
ISBN 978-80-7593-174-0

Brno: BizBooks, 2020, 1. vyd., 304 s.,
brož. 499 Kč
Cestování si nikdy nenaplánujete na sto procent – vždy vás něco
překvapí.
ISBN 978-80-265-0920-2

Motivační deník s afirmacemi
Jana Menděla

Praha: Esence, 2020, 1. vyd., 128 s.,
flexovazba, 199 Kč
Ať už chcete psát příběh svého života, poznamenávat si zážitky z cest,
vytvářet si seznamy úkolů, receptů
a úspěchů nebo prostě potřebujete
místo na své kreativní nápady, plány
a sny – tento deník je vhodný pro
každou příležitost!
ISBN 978-80-242-6488-2

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Beran, Ladislav
Posedlost zločinem

Brno: Moba, 2020, 320 s., váz.
289 Kč
To, že je na písecké kriminálce kolem
jejího šéfa kapitána Karase dobře
sehraná parta kriminalistů a vyšetřovatelů, už Ladislav Beran ve svých
povídkových knihách nejednou
potvrdil.
ISBN 978-80-243-9182-3

Cílek, Roman
Dno vyschlé studny

Brno: Moba, 2020, 248 s., váz.
259 Kč
Dva nešťastní lidé si toho dne pohlédnou do tváře. Dva lidé, které
nadlouho rozdělí kdosi třetí. Kdosi,
jehož tělo brzy opustí dočasně tajný
hrob na kamenitém dnu vyschlé
studny ve staré, k zániku předurčené
části města.
ISBN 978-80-243-9181-6

Croftová, Kathryn
Zatímco jsi spala

Překl. Kordíková, Jana, Praha: Ikar,
2020, 1. vyd., 312 s., váz. 299 Kč
Tara Loganová zbožňuje svou perfektní rodinu. Její štěstí se však rozplyne jednoho rána, když se probere
v posteli svého souseda. Nevzpomíná
si, jak se sem dostala, ani co se mezi
nimi stalo. Nejhorší ale je, že je ubodán k smrti.
ISBN 978-80-249-4085-4

Danielsová, Natalie
Kukačka

Překl. Polochová, Markéta; Vrabcová,
Alena, Brno: Host, 2020, 264 s., váz.
Connie se probudí na psychiatrii. Prý
spáchala strašný zločin — jenže si na
nic nevzpomíná.
ISBN 978-80-275-0005-5
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Překl. Marková, Michala, Praha:
Argo, 2020, 592 s., váz.
V červenci 1994 je ospalé lázeňské
městečko Orphea ve státě New York
zburcováno děsivou událostí: ve
vlastním domě je zavražděn starosta
s celou svou rodinou, zabita je i svědkyně zločinu.
ISBN 978-80-257-2974-8

Doyle, Arthur Conan
Dobrodružství profesora
Challengera

Překl. Muškát, Miloslav; Pecháček,
Pavel, Brno: CPress, 2020, 104 s.,
váz. 229 Kč
Svéhlavý profesor G. E. Challenger
a jeho novinářský přítel Ted Malone
se vrací ve dvou příbězích, které
v českém knižním vydání dosud
nevyšly!
ISBN 978-80-264-3020-9

Finlay, Mick
Detektiv Arrowood

Překl. Pechalová, Petra, Brno: Moba,
2020, 400 s., váz.
Skončila anglo-afghánská válka a díky
dohodě s Irskem to vypadá, že je
konec i náboženskému násilí. Pozice
Velké Británie ve světě je ale nejistá
a propast mezi bohatými a chudými
se pořád zvětšuje.
ISBN 978-80-243-8906-6

Francis, Felix
Puls

Překl. Němcová, Zuzana, Praha:
Kalibr, 2020, 288 s., váz.
Na místní dostihové dráze
je nalezen muž v bezvědomí
a okamžitě je převezen do
nemocnice, kde následně umírá.
Co byl zač? A odkud pocházel?
Nemá u sebe nic, podle čeho by ho
mohli identifikovat, a nikdo nežádá
o vydání jeho těla.
ISBN 978-80-242-6410-3

Goffa, Martin
Muž z chatrče

Praha: Kalibr, 2020, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
Ve staré chatrči na okraji města je
nalezeno mrtvé tělo zanedbaného
muže. Na první pohled to vypadá,
že se jen další bezdomovec upil
k smrti, ovšem situace se brzy začne
komplikovat.
ISBN 978-80-242-6478-3

Houser, Jiří; Houserová, Eva
Most do záhrobí

Brno: Moba, 2020, 304 s., váz.
Dávno zapomenutý zločin, který
nebyl potrestán, protože byl kvalifikován jako nehoda, roztáčí po
desítkách let kolotoč pomsty, která
si vybírá krutou daň. Nenávist a posedlost touhou po odplatě je zničující
pro všechny.
ISBN 978-80-243-9188-5

Hunterová, Cara
Není úniku

Překl. Polochová, Markéta, Brno:
Host, 2020, 408 s., váz.
Jeden z nejznepokojivějších případů,
na kterém inspektor Fawley kdy
pracoval.
ISBN 978-80-275-0145-8

Jackson, Lisa
Ochotná zemřít

Ostrava: Domino, 2020, 344 s., váz.
399 Kč
Osmý případ detektivního dua Pescoliová a Alvarezová. Paul a Brindel
Lathamovi jsou nalezeni s kulkou
v hlavě – na brutální vraždě ale cosi
nesedí. Když se vyšetřovatelka Regan
Pescoliová dozví o smrti své sestry,
ochromí ji pocit viny.
ISBN 978-80-7498-400-6

Jareš, Michal; Mandys, Pavel
Dějiny české detektivky

Praha: Paseka, 2020, 456 s., váz.
Detektivka byla po celé dvacáté
století nejoblíbenějším oddechovým
žánrem českých čtenářů a její popularita neklesá ani v současnosti. Čeští
literární detektivové se přitom dost
liší od anglosaských suverénů.
ISBN 978-80-7432-977-7

King, Stephen
Rose Madder

Překl. Bryndová, Buška, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 3. vyd.,
424 s., brož.
Rose Danielsová se v pouhých osmnácti letech provdala za sadistického
policistu–detektiva, který s ní nesmírně brutálně zachází. Po čtrnácti
letech trápení se Rose rozhodne od
svého manžela utéct a začít nový
život.
ISBN 978-80-7593-177-1

Klevisová, Michaela
Dům na samotě

Praha: Motto, 2020, 296 s., váz.
299 Kč
Další napínavá detektivka od dvojnásobné držitelky Ceny Jiřího Marka.
Výtvarnice Nela po rozchodu s přítelem zůstala sama ve starém mlýně,
který původně s partnerem chtěli
zrekonstruovat.
ISBN 978-80-267-1750-8

Klevisová, Michaela
Kroky vraha

Praha: Motto, 2020, 360 s., váz.
349 Kč
V pražském lesoparku byla v noci
uškrcena mladá žena.
ISBN 978-80-267-1749-2

Klevisová, Michaela
Zlodějka příběhů

Praha: Motto, 2020, 288 s., váz.
299 Kč
Další příběh od královny českých
detektivek. Šéfka televizního scenáristického týmu Anna Valentová je
výrazná osobnost – lidé ji buď milují,
nebo nenávidí.
ISBN 978-80-267-1751-5

Läckberg, Camilla
Ženy bez slitování

Překl. Nováková, Vendula, Praha:
Motto, 2020, 136 s., brož. 249 Kč
Tři mrtví manželé = tři osvobozené ženy? Ingrid se vzdala slibně
rozjeté kariéry, aby podpořila svého
manžela.
ISBN 978-80-267-1688-4

bibliografie
McBain, Ed
Prachy

Překl. Lusk, Jan, Praha: Baronet,
2020, 192 s., váz. 299 Kč
Je horký srpnový den a polovina detektivů z okrsku má dovolenou. Těm,
kdo jsou ve službě, však bude ještě
větší horko, než čekali.
ISBN 978-80-269-1282-8

McCarthy, Cormac
Tahle země není pro starý

Překl. Petrů, David, Praha: Argo,
2020, 201 s., flexovazba , 289 Kč
Netradiční detektivní příběh z texasko-mexické hranice. Podle románu
natočili bratři Coenové stejnojmenný film, který získal dva Zlaté glóby
a čtyři Oskary, mj. za nejlepší film
roku a nejlepší adaptovaný scénář.
ISBN 978-80-257-3097-3

McMahon, Jennifer
Pozvaní

Praha: Fobos, 2020, 1. vyd., 360 s.,
váz.
Manželská dvojice, Nate a Helen,
jsou učiteli na prestižní střední škole
v Connecticutu. Jednoho dne se
rozhodnou opustit pohodlí a bezpečí
předvídatelného městského života
a přestěhovat se na venkov.
ISBN 978-80-7585-735-4

DIVADELNÍ HRY
Ibsen, Henrik
Domeček pro panenky /Nora/

Překl. Fröhlich, František, Praha:
Artur, 2020, 2. vyd., 112 s., brož.
210 Kč
Slavné drama norského klasika,
které v době svého vzniku šokovalo
společnost kritickým pohledem na
postavení ženy v tehdejší společnosti, je dodnes vyhledávaným titulem
v repertoáru českých i světových
divadel.
ISBN 978-80-7483-124-9

Molière
Lakomec

Překl. Mikeš, Vladimír, Praha: Artur,
2020, 5. vyd., 88 s., brož. 210 Kč
Jedno z vrcholných děl francouzského klasicismu. Lichvář Harpagon,
hlavní postava této hořké veršované
komedie, se stal synonymem pro lakomce. Ale ani jeho rodina neoplývá
skvělými charaktery. V moderním
překladu V. Mikeše.
ISBN 978-80-7483-130-0

Molière
Škola pro ženy

Překl. Novák, J. Z., Praha: Artur,
2020, 2. vyd., 102 s., brož. 198 Kč
Klasická komedie o stárnoucím
muži, který se marně snažil vychovat
ze své mladé schovanky Anežky
budoucí poslušnou manželku, patří
mezi skvosty francouzské veselohry.
Vychází v překladu J. Z. Nováka jako
72. svazek edice D.
ISBN 978-80-7483-129-4

Preissová, Gabriela
Její pastorkyňa

Praha: Artur, 2020, 2. vyd., 68 s.,
brož. 198 Kč
Klasické drama z vesnického prostředí. Dramatický příběh Jenůfky
a dvou nevlastních bratří Števa a Laci
a tragické smrti nenarozeného dítěte,
patřící k vrcholům českého realistického dramatu.
ISBN 978-80-7483-125-6

Shaw, George Bernard
Pygmalión

Praha: Artur, 2020, 3. vyd., 150 s.,
brož. 210 Kč
Slavná komedie o pěti dějstvích nese
název podle pověsti o antickém sochaři, jenž vytvořil sochu tak krásnou,
že se do ní zamiloval a na bohyni
Afrodité pro ni vyprosil řeč a život.
Stala se předlohou slavného muzikálu My Fair Lady.
ISBN 978-80-7483-126-3

ESE J E , ÚVAHY
Komárek, Stanislav
Zápisky z pozdní doby

Praha: Academia, 2020, 296 s., váz.
Kniha představuje souborné vydání
autorových novinových článků a esejů z let 2014 až 2017, takříkajíc na
závěr jeho novinářského působení,
které trvalo od roku 2001.
ISBN 978-80-200-3029-0

Lauermannová, Marie
Go for it / Jdi do toho

Praha: Mladá fronta, 2020, 72 s.,
váz. 180 Kč
Knížka české hematoložky MUDr.
Marie Lauermannové tentokrát nepojednává o tématech a problémech
ryze odborných. Jde o soubor krátkých povídek či fejetonů k zamyšlení
i k rozveselení inspirovaných každodenními postřehy ze světa, který nás
obklopuje.
ISBN 978-80-204-5644-1

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bauer, Jan
Všude číhá smrt

Brno: Moba, 2020, 384 s., váz.
369 Kč
Opět se setkáváme se středověkými detektivy – rychtářem Nového
Města pražského Jakubem Protivou
z Protivce a mnichem Blasiem –
a ocitáme se v době panování krále
Václava IV.
ISBN 978-80-243-9177-9

Berry, Steve
Maltézská výměna

Překl. Pernicová, Hana, Ostrava:
Domino, 2020, 1. vyd., 408 s., váz.
399 Kč
Papež zemřel a ve Vatikánu se chystá
volba jeho nástupce. Jeden z kardinálů však místo příprav zamíří na Maltu,
aby našel tajný dokument sepsaný
císařem Konstantinem.
ISBN 978-80-7498-399-3

Cantorová, Jillian
V jiné době

Překl. Sigmundová, Kateřina, Praha:
Fortuna Libri, 2020, 304 s., váz.
349 Kč
O tom, že ani válka nedokáže vzít
lásku a naději, vypráví příběh Maxe
a Hanny. Osudová láska mezi majitelem knihkupectví a talentovanou
houslistkou se rozhoří v roce 1931
v Německu. Doba jim nepřeje, protože Hanna je židovka.
ISBN 978-80-7546-268-8

Carré, John le
Malá bubenice

Překl. Hanuš, Jiří, Praha: Argo, 2020,
576 s., váz. 398 Kč
Charlie je najata izraelskou tajnou
službou, aby se vydávala za propa-
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lestinskou aktivistku a milenku bratra
nebezpečného teroristy.
ISBN 978-80-257-3024-9

Delaflotte Mehdevi, Anne
Divadlo světla

Praha: Argo, 2020, 432 s., váz.
Barokní Praha, počátek 18. století.
Slávek je jediným dítětem stavebního
mistra, dílovedoucího, který pracuje
pro význačné architekty, již na další
staletí výrazně mění tvář města.
ISBN 978-80-257-3102-4

Dempsey, Eoin
Najdi Rebeccu

Překl. Čapek, Robert, Praha: Ikar,
2020, 336 s., váz.
Christophera a Rebeccu nemohlo
nic rozdělit. Ale když vypukne druhá
světová válka a nacisté obsadí ostrov Jersey, je Rebecca transportována do Evropy v rámci „konečného
řešení“.
ISBN 978-80-249-4110-3

Fojtová, Věra
Zbav nás od zlého

Brno: Moba, 2020, 240 s., váz.
Od konce druhé světové války uplynulo několik let. Počáteční euforie
opadla a zůstala jen tvrdá realita,
která nesmlouvavě prověřuje lidské
charaktery. Nejinak je tomu i v malebné, vinicemi obklopené pohraniční
jihomoravské vesnici.
ISBN 978-80-243-9179-3

Grmolec, Zdeněk
Jošt

Brno: Moba, 2020, 240 s., váz.
269 Kč
Jošt, Jan Soběslav a Prokop. Tři synové moravského markraběte Jana
Jindřicha vedou spory kvůli majetku.
A především mezi Joštem a Prokopem je situace opravdu napjatá.
ISBN 978-80-243-9195-3

Hassel, Sven
Krvavý batalion

Brno: CPress, 2020, 248 s., váz.
299 Kč
Druhá světová válka, východní fronta. Členové trestaneckého praporu
jsou vysláni na odvážnou misi za
nepřátelské linie, navíc v ukořistěných tancích a – v rozporu s pravidly
války – převlečeni do nepřátelských
uniforem.
ISBN 978-80-264-2990-6

Hrdlička, Pavel
Žebrákova pomsta

Praha: Brána, 2020, 2. vyd., 200 s.,
váz. 259 Kč
Děj autorova příběhu s detektivní
zápletkou se odehrává ve středověké
Praze a hlavním hrdinou je stále
Václav od Černého koně, podrychtář
Starého Města pražského.
ISBN 978-80-7617-936-3

Ishiguro, Kazuo
Neutěšenci

Překl. Dvořáková, Alena, Praha:
Argo, 2020, 1. vyd., 648 s., flexovazba
Do nejmenované evropské metropole, připomínající složený portrét
Prahy a Vídně, přijíždí světově
proslulý klavírní virtuóz. Od jeho
vystoupení si místní občané slibují
nejen nevšední hudební zážitek, ale
hlavně duchovní obrodu upadající
obce.
ISBN 978-80-257-3098-0
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J. Brjusov, Valerij
Ohnivý anděl

Praha: Argo, 2020, 408 s., váz.
Příběh z Německa 16. století. Ústředním motivem je vášnivý a prudce se
proměňující milostný vztah vypravěče
s posedlou dívkou, která zároveň
miluje ohnivého anděla, jenž se jí
zjevuje.
ISBN 978-80-257-2978-6

Jindra, Jaromír
Boj slepého krále

Praha: Brána, 2020, 288 s., váz.
Král Jan Lucemburský učinil vše, co
bylo možné, aby jeho syn Karel usedl
na trůn císaře Svaté říše římské,
a svůj životní úkol považuje za skončený. Třebaže je prakticky slepý, je
věcí jeho cti nevyhnout se boji Francouzů s Angličany.
ISBN 978-80-242-6427-1

Kutscher, Volker
Lunapark

Překl. Butala, Tomáš, Brno: Moba,
2020, 616 s., váz. 449 Kč
Berlín 1934: Pod železničním mostem je nalezen mrtvý příslušník SA.
Na zdi nad ním se skví komunistické
heslo. Tajná státní policie vychází
z politicky motivované vraždy, ale komisař Gereon Rath se rozhodně vést
vyšetřování jiným směrem.
ISBN 978-80-243-9174-8

Lednická, Karin
Šikmý kostel. Románová
kronika ztraceného města, léta
1894–1921

Ostrava: Bílá vrána, 2020, 1. vyd.,
400 s., 349 Kč
Dramaticky vystavěný román zavádí
čtenáře do zaniklé, dnes už neexistující Karwiné na přelomu dvacátého
století. Zaznamenává osudy obyčejných lidí na pozadí historických
událostí, které v české literatuře ještě
nebyly zaznamenány.
ISBN 978-80-88362-00-5

Rettinger, Dominik W.
Elizino tajemství

Praha: XYZ, 2020, 320 s., váz.
399 Kč
Šokující román z Osvětimi. Čekala je
těžká volba na strašlivém místě: buď
budou žít dál jako řadové vězenkyně
koncentračního tábora v Osvětimi,
nebo výměnou za snesitelnější podmínky začnou pracovat v táborovém
nevěstinci.
ISBN 978-80-7597-636-9

H O RO RY
Priest, Cherie
Mýtné

Praha: Fobos, 2020, 328 s., váz.
Vydejte se na výlet do hororového
prostředí americké jižanské gotiky.
Státní silnice 177 se táhne podél
močálu Okefenokee ve státě Georgie.
Když tudy člověk projíždí od východu
k západu, mine na trase před vstupem do parku šest mostů.
ISBN 978-80-7642-036-6

HUMO R
Pichon, Liz
Tom Gates je absolutně nejlepší
( jak kdy)

Překl. Bečka, Hynek, Praha: Brio,
2020, 264 s., váz. 269 Kč
Celá škola je úplně nadšená! Fullerman
nás bere na „školu v přírodě“. Stát se

může spousta věcí, takže by to měla
bejt fakt VELKÁ sranda, jenom doufám,
že nebudu muset spát na pokoji s tím
pitomcem Markusem Meldrewem.
ISBN 978-80-7529-925-3

Učte se s příběhy – Angličtina
na 5 minut

Praha: Fragment, 2020, 128 s., brož.
229 Kč
Máte 5 minut? Tak je využijte! Máme
pro vás 20 krátkých a vtipných příběhů, díky kterým poznáte Anglii, její
obyvatele i místní zvyky.
ISBN 978-80-253-4655-6

LI DOVÁ
SLOVESN OST
Mikeš, Pavel
Somálská přísloví

Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd,
2020, 2. vyd., 56 s., brož. 150 Kč
Autor nás seznamuje s příslovími,
která se dříve většinou předávala
jen ústně. V knize jsou uvedena v somálštině a v jejím přepisu do latinky,
v českém překladu a s vysvětlivkami.
ISBN 978-80-88099-25-3

OSO B N OSTI
Brownell, Will;
Drace-Brownell, Denise;
Rovt, Alexander
První nacista. Erich Ludendorff
– generál, který umožnil Hitlerův
nástup k moci
Praha: Academia, 2020, 260 s., brož.
Kniha se věnuje dnes nepříliš známé osobnosti Ericha Ludendorffa,
jednoho z nejvlivnějších německých
vojenských představitelů za první
světové války.
ISBN 978-80-200-3015-3

Clegg, Brian
Biografika: Einstein

Překl. Mánek, Jiří, Brno: CPress,
2020, 96 s., váz. 269 Kč
Život slavného fyzika v grafech, statistikách a zajímavostech.
ISBN 978-80-264-3033-9

Karolová, Kateřina
Já, doktor(in)

Praha: XYZ, 2020, 320 s., brož. 289 Kč
Žít v cizině znamená boj, tvrdou dřinu, samotu i odvahu. Člověk se musí
vzdát spousty věcí a obětovat se pro
druhé. Své o tom ví i Kateřina Karolová, vítězka ankety Žena roku 2018.
ISBN 978-80-7597-635-2

Maria, Jaroslav
Já: Vlastní životopis

Praha: Academia, 2020, 304 s., váz.
Kniha přináší historicky cenné
příspěvky k poznání umělecké atmosféry pozdního romantismu a české
secese na přelomu 19. a 20. století
a jejich souvislost s národní kulturou,
jak ji vnímal autor pohledem spisovatele-dramatika a advokáta.
ISBN 978-80-200-3073-3

Schulz, Karel
Kámen a bolest

Praha: Vyšehrad, 2020, 616 s., váz.
399 Kč
Kniha popisuje život slavného italského sochaře, malíře a architekta Michaela Buonarrotiho a také politickou
a náboženskou atmosféru přelomu
15. a 16. století.
ISBN 978-80-7601-218-9

bibliografie
Šulc, Martin; Šulcová, Ivana
Životní příběh Jana Mikoláška.
Pravda o slavném českém léčiteli
Praha: Mladá fronta, 2020, 320 s.,
váz.
Říkali mu „zázračný lékař“ nebo také
„lidový léčitel“. Pro novináře to byl
„šarlatán“ a pro komunisty „zloděj
a podvodník“. Jan Mikolášek, polozapomenutý bylinkář, který ve čtyřicátých a padesátých letech měl slávu,
peníze a postavení.
ISBN 978-80-204-5539-0

PO E Z I E
Děžinský, Milan
Hotel po sezóně

Brno: Host, 2020, 64 s., brož.
Autor přichází s netypickou novinkou,
sbírkou dle vlastních slov „stvořenou
z radosti i piety“, a dále pokračuje: „Při
četbě těch skvělých básníků z první
půle dvacátého století být uhranut
a vlečen rytmem a melodií.“
ISBN 978-80-275-0208-0

Dymowski, Eligiusz
Cicha dłoń – Tichá dlaň

Překl. Martinek, Libor, Opava:
Literature & Sciences, 2020, 1. vyd.,
186 s., brož. 200 Kč
Dvojjazyčná, polsko-česká kniha poezie
dr. Eligiusze Dymowského, příslušníka
františkánského řádu, zahrnuje výběr
z autorovy dosavadní básnické tvorby.
ISBN 978-80-905781-9-7

Paolo Pasolini, Pier
Poesie – Básně

Jinočany: Nakladatelství H+H Vyšehradská, 2020, 184 s., brož.
Těžištěm tohoto dvojjazyčného
souboru básní v překladech Alice
Flemrové a Tomáše Matrase, který reprezentativní výbor rovněž uspořádal
a doprovodil úvodní studií, je autobiografická a konfesijní kompozice Il
poeta delle ceneri / Básník popela.
ISBN 978-80-7319-137-5

Valenta, Milan
Rapsodia vulgaris

Brumovice: Carpe diem, 2020,
120 s., váz. 250 Kč
Třetí svazek výhradně erotické
poezie autorů sdružených v Klubu
poetických sprosťáků, tedy xkrát
o jednom a tomtéž, leč stále odvážně
a zajímavě.
ISBN 978-80-7487-286-0

Zbořil, Jonáš
Nová divočina

Praha: Host, 2020, 1. vyd., 84 s., brož.
Jonáš Zbořil je básník, hudebník
a moderátor Radia Wave, kde spolupřipravuje pořad Liberatura. Po
úspěšném básnickém debutu Podolí
(2013) přichází s novou sbírkou,
inspirovanou obavami o prostor, do
kterého se narodila autorova dcerka.
ISBN 978-80-275-0206-6

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Švankmajer, Milan
Petr Vok z Rožmberka

Praha: Garamond, 2020, 1. vyd.,
288 s., váz.
Populárně-naučná monografie o posledním Rožmberkovi popisuje život
posledního rožmberského vládce
jihočeského dominia.
ISBN 978-80-7407-440-0
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Harris, Sabrina D.;
Poe, Edgar Allan
Slavné povídky / The Famous
Stories

Alcottová, Louisa May
Malé ženy

Praha: Edika, 2020, 120 s., brož.
269 Kč
Ponořte se do tajuplné atmosféry
Poeových povídek. Publikace nabízí
nejznámější povídky Edgara Allana
Poea, mistra a průkopníka hororové
literatury.
ISBN 978-80-266-1497-5

Kratochvil, Jiří
Dvakrát nevstoupíš do téže řeky
Brno: Druhé město, 2020, 312 s.,
váz.
Knihu povídek charakterizuje autor
jako groteskní hříčky, zábavné eskamotérské kousky.
ISBN 978-80-7227-434-5

Skálová, Hana; Fischerová,
Daniela; Stančík, Petr a kol.
Hurá! Jsou tu Velikonoce.
S povídkami Daniely Fischerové, Petra Stančíka a Michaely
Fišarové

Praha: Mladá fronta, 2020, 112 s.,
váz.
Blíží se Velikonoce. Příroda se po
zimě opět probouzí, rodí se mláďátka, děti barví vajíčka, pletou
pomlázky a užívají si první sluníčko.
Na náboženský význam Velikonoc ale
možná trochu zapomínáme.
ISBN 978-80-204-5652-6

Štifter, Jan
Světlo z Pauliny

Praha: Vyšehrad, 2020, 176 s., váz.
269 Kč
Vybroušená povídková sbírka o pohnutých osudech z jižních Čech. Tohle
je svět, tak žij! Není na co čekat – co
nechytneš, uteče, k čemu nepřivoníš,
zvadne. I půvabnou jihočeskou osadu
Paulinu pohltil les, místo komínů ční
k nebi stromy a všude je hrobové ticho.
ISBN 978-80-7601-281-3

PŘ Í BĚ HY
de la Bodoyerová, Camila
Kniha zvířecích superhrdinů.
Úžasné příběhy ze života – ohromující fakta o zvířatech!

Praha: Mladá fronta, 2020, 84 s., váz.
Přečtěte si skutečné příběhy o zvířecí
odvaze a vynalézavosti, z nichž se tají
dech, a spoustu fascinujících faktů
o psech, kočkách, králících, ptácích,
velrybách či hmyzu.
ISBN 978-80-204-5410-2

Duffková, Michaela
Zápisník alkoholičky

Praha: Motto, 2020, 248 s., váz.
299 Kč
Michaela Duffková je mladá matka,
která se rozhodla otevřeně promluvit
o své závislosti na alkoholu i o složité
léčbě.
ISBN 978-80-267-1707-2

Němčík, Jiří
Přiznání taxikářů

Brno: Jota, 2020, 224 s., váz.
Babičky o berlích, ale i lehké holky
po šichtě. Lidé obyčejní, excentričtí,
zamlklí i hovorní. To je celé široké
spektrum osudů, se kterými se na
svých cestách Prahou setkal Jiří N.
Taxikář.
ISBN 978-80-7565-628-5

Praha: Ikar, 2020, 496 s., váz. 449 Kč
Romantická Meg, nezkrotná Jo, nenápadná Beth a rozmazlená Amy.
ISBN 978-80-249-4112-7

Bergová, Ellen
Je tohle vůbec láska?

Překl. Havlová, Soňa Brtna, Praha:
Ikar, 2020, 312 s., váz. 299 Kč
Věk mezi čtyřicítkou a padesátkou je
směšný, zjišťuje Bea. Jednou se cítí mladá a k nakousnutí, a pak se zase přihlásí návaly horka a výkyvy nálad. A navíc
ji odkopl přítel kvůli mladinké holce.
ISBN 978-80-249-4047-2

Bushnellová, Candace
Sex ve městě II.

Překl. Čechová, Sabina, Brno: Jota,
2020, 1. vyd., 240 s., váz.
Dvacet let poté, co Candace
Bushnellová vydala svou prvotinu
Sex ve městě, přichází tato průkopnice s novou knihou o kladech i záporech seznamování ve středním věku.
ISBN 978-80-7565-635-3

Bystrov, Michal
Všechna hvězdná znamení

Praha: Galén, 2020, 388 s., brož.
350 Kč
Texty otištěné v této knize dlouho
kolovaly mezi kamarády. Zaznívaly
na literárních čteních, vycházely
časopisecky, objevovaly se v různých
sbornících.
ISBN 978-80-7492-464-4

Carlanová, Audrey
Věčná vášeň

Překl. Koudelková, Lenka, Praha:
Ikar, 2020, 264 s., váz. 299 Kč
Instruktorka jógy Genevieve Harperová má nelehký úkol. Tragická
nehoda ji připravila o rodiče a ona se
teď musí postarat o své dva mladší
sourozence.
ISBN 978-80-249-3966-7

Coetzee, John Maxwell
Čekání na barbary

Překl. Büchler, Alexandra, Brno: Jota,
2020, 1. vyd., 232 s., váz.
Jaká je hranice mezi lidstvím a barbarstvím? Desítky let byl soudce loajálním úředníkem impéria, staral se
o záležitosti malé osady na hranicích
a nevěnoval pozornost blížící se válce
s barbary.
ISBN 978-80-7565-636-0

DeBoard, Paula Treick
Tonoucí

Překl. Chocová, Blanka, Praha:
Kalibr, 2020, 344 s., váz. 379 Kč
Liz McGinnisová si sama sebe nikdy
nedovedla představit v luxusní čtvrti,
jako je The Palms.
ISBN 978-80-242-6469-1

Deveraux, Jude
Skvělá partie

Překl. Čermáková, Daniela, Praha:
Baronet, 2020, 320 s., váz.
Terri Rayburnová je dívka s jistou
pověstí. Nezaslouží si ji, ale protože
vyrostla na předměstí Summer Hillu,
ví, jak to v maloměstě chodí.
ISBN 978-80-269-1288-0

Drangsholt, J. S.
Podivuhodné příhody Ingrid
Winterové
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Překl. Voráčková, Ivana, Praha:
Motto, 2020, 248 s., váz. 299 Kč
Bláznivá komedie o tom, co se stane, když se vám život rozpadá pod
rukama. Ingrid Winterová je úplně
nahraná. Nedaří se jí prodat dům,
plýtvá časem na schůzkách rodičů,
v práci na univerzitě ji sužují pošahaní kolegové.
ISBN 978-80-267-1706-5

Driscollová, Teresa
Chladná jako led

Překl. Nuhlíčková, Ivana, Praha: Ikar,
2020, 1. vyd., 344 s., váz. 399 Kč
Míle od domova a syna Bena jede
Sophie se svým manželem ve vlaku
a zaskočí ji děsivý telefonát. Její syn
skončil po tragické nehodě v nemocnici. Sophie byla přesvědčena, že své
nové přítelkyni Emmě může věřit.
ISBN 978-80-249-4005-2

Dvořáková, Petra
Chirurg

Brno: Host, 2020, 352 s., brož.
Před sebou neutečeš! „Nedokážu
být ani rovnej, ani křivej. Můj život se
rozlomil vejpůl a já už nečekám žádný pevný lano, který mě bude jistit,“
přemítá MUDr. Hynek Grábl, chirurg
v příhraniční nemocnici.
ISBN 978-80-275-0141-0

Finley, Jeremy
Nejtemnější část noci

Praha: Fobos, 2020, 1. vyd., 344 s.,
váz.
Když sedmiletý vnuk amerického senátora zmizí v lesích nedaleko od domova, jediným svědkem je jeho starší
bratr, který zašeptá: „Vzala ho světla,“
a pak už nikdy nepromluví.
ISBN 978-80-7585-664-7

Gentryová, Amy
Kdo se směje naposled

Praha: Ikar, 2020, 296 s., váz.
Dana Diazová je nadějná stand–up
komička. Dana přizná, že byla nedávno napadena, a Amanda, která
má vlastní špatné zkušenosti, přijde
s plánem: měly by se všem mužům,
kteří jim kdy ublížili, pomstít.
ISBN 978-80-249-4074-8

Gibson, William
Hrabě nula

Překl. Bakič, Pavel, Praha: Laser,
2020, 352 s., brož. 379 Kč
Moře, pláž, hotel kdesi v Mexiku:
Turner se snaží zapomenout, že se
kdy živil jako žoldák v soubojích mezi
korporacemi a že po poslední akci trvalo čtvrt roku, než se jeho roztrhané
tělo dalo zase dohromady.
ISBN 978-80-7617-761-1

Goldinová, Megan
Úniková hra

Překl. Bíla, Tomáš, Praha: Mladá
fronta, 2020, 344 s., váz. 349 Kč
Vincent, Jules, Sylvie a Sam jsou
ambiciózní a úspěšní investiční bankéři, dokonale přizpůsobení životu
na Wall Street, kde se hraje hra plná
úskoků a zastrašování. Jediné, na čem
záleží, jsou peníze.
ISBN 978-80-204-5631-1

Grey, Iona
Třpytivá hodina

Překl. Hordinová, Milena, Praha:
Fragment, 2020, 368 s., váz. 399 Kč
Život Seliny Lennoxové je nekonečný
večírek, který má jediný cíl: vyhnout
se nudné budoucnosti, kterou jí

naplánovali její bohatí rodiče. Román
o vášni, zármutku, ztrátě a tajemstvích.
ISBN 978-80-253-4587-0

Grylls, Bear
Štvanice

Překl. Kozák, Jan, Brno: Jota, 2020,
351 s., váz.
Autor knihy Bláto, pot a slzy a hvězda
pořadů Muž vs. divočina a Na ostrově přichází s třetí, závěrečnou knihou
své napínavé dobrodružné série.
ISBN 978-80-756-5441-0

Hanišová, Viktorie
Houbařka

Brno: Host, 2020, 312 s., váz.
Co všechno se dá najít v lese? Sára
žije ve staré chalupě na Šumavě
a živí se sběrem hub. Každé ráno si
obuje letité pohorky, popadne košík
s utěrkou, v kapse pohladí ostrý nožík
a vyrazí.
ISBN 978-80-275-0205-9

Hanišová, Viktorie
Rekonstrukce

Brno: Host, 2020, 300 s., brož.
Přežít ještě neznamená žít „Narodila
jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své
vyprávění Eliška, hrdinka románu
Rekonstrukce. Eliška nyní přebývá
v tichém domě své zapšklé tety a její
život nikoho nezajímá.
ISBN 978-80-275-0207-3

Hannay, Barbara
Setkání v Benátkách

Praha: Baronet, 2020, 344 s., váz.
349 Kč
Rok po smrti manžela Lea pozve
vdova Daisy své tři dospělé děti, aby
s ní strávily dovolenou v romantických Benátkách. Bude báječné mít
zase jednou svá ptáčata pod jednou
střechou, a navíc ve městě, odkud
pocházel jejich otec.
ISBN 978-80-269-1294-1

Hanová, Jenny
Vždycky budeme mít léto

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2020, 272 s., váz. 329 Kč
Závěrečný díl letní trilogie Jenny
Hanové v novém překladu. Už to jsou
dva roky, co Conrad řekl Belly, ať si
chodí s Jeremiahem.
ISBN 978-80-7544-969-6

Haratischwiltová, Nino
Osmý život (pro Brilku)

Překl. Škultéty, Michaela, Praha:
Host, 2020, 1. vyd., 863 s., váz.
Gruzie, 1900: Vše začíná jako v pohádce. Prapradědeček si z cesty
do Vídně přiváží recept na nejlepší
horkou čokoládu na světě. Je hustá,
„černá jako noc před bouří“ a naprosto neodolatelná. Její konzumace má
ovšem tragické, nezřídka i smrtelné
následky.
ISBN 978-80-7577-431-6

Harrisová, Brooke
Když jsi odešel

Překl. Jansová, Markéta, Praha: Ikar,
2020, 280 s., váz. 329 Kč
Když Holly jednoho krásného dne
zjistí, že je těhotná, je štěstím bez
sebe.
ISBN 978-80-249-4082-3

Horáková, Naďa
Dáma v modrém

Brno: Moba, 2020, 216 s., váz. 259 Kč

bibliografie
Dáma v modrém je obraz od
uznávaného prvorepublikového
malíře, který připraví hraběti
Valeriánu Chorisovi, dědici
prosperujícího panství, nejednu
horkou chvilku. Obraz se totiž dostal
do nesprávných rukou.
ISBN 978-80-243-9178-6

Horowitz, Anthony
Modrý diamant

Praha: Argo, 2020, 304 s., váz.
V tomto napínavém románu je literární legenda JAMES BOND zpátky
na vzestupu v padesátých letech minulého století. Píše se rok 1957 a James Bond jen tak tak přežil souboj
s Auricem Goldfingerem v pevnosti
Fort Knox.
ISBN 978-80-257-3090-4

Horowitz, Anthony
Navždy a den

Praha: Argo, 2020, 280 s., váz.
Špion zemřel. Zrodila se legenda.
Moře uchovává tajemství. Tentokrát
však ne. Jedno tělo, tři kulky. Na hladině u Marseille se vznáší tělo agenta 007 zabitého neznámou rukou. Je
načase, aby na jeho místo nastoupil
nový agent, nová zbraň ve válce.
ISBN 978-80-257-3131-4

Hříšná, Lucie
Můj tajný život

Praha: Fortuna Libri, 2020, 240 s.,
váz. 299 Kč
Luxusní společnici na první pohled
nepoznáte, dost možná to nezjistíte,
ani když to bude vaše kamarádka,
možná i ta nejlepší. A co teprve vaše
dcera nebo třeba jenom spolužačka,
sestřenice.
ISBN 978-80-7546-257-2

Christie, Agatha
Dům na úskalí

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Kalibr, 2020, 3. vyd., 224 s., váz.
259 Kč
V chátrajícím domě na úskalí se dějí
podivné věci: ze stěn padají těžké obrazy, ze skal se valí obrovské balvany,
brzdy auta náhle nefungují… a mladá
majitelka nemovitosti několikrát jen
taktak vyvázne životem.
ISBN 978-80-242-6334-2

Kara, Lesley
Fáma

Praha: Ikar, 2020, 288 s., váz. 379 Kč
Svobodná matka Joanna se z Londýna přestěhovala do přímořského
městečka, kde chce začít nanovo.
Aby se lépe seznámila s místními,
rozhodne se přihlásit do čtenářského
kroužku.
ISBN 978-80-249-4090-8

Kaufmanová, Bel
Nahoru po schodišti dolů

Překl. Nová, Markéta; Pellar, Rudolf;
Pellarová, Luba, Praha: Argo, 2020,
384 s., váz. 398 Kč
Humorné vyprávění je jakýmsi
zámořským protějškem u nás tak oblíbených Študáků a kantorů či Školy
základu života. Ironicky zachycuje
poměry na newyorské střední škole
v chudinské čtvrti, kam chodí děti
černochů a přistěhovalců.
ISBN 978-80-257-2931-1

Kavurová, Hana
Malenčí

Praha: XYZ, 2020, 216 s., váz.
269 Kč
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Když se Reginaldovi narodila třetí
dcera, uzavřel v touze po synovi pakt
s podivnou kráskou v lese – život jedné z dcer za syna.
ISBN 978-80-7597-652-9

Darwinovský zákon je neúprosný
a vyhrává jen ten nejsilnější.
ISBN 978-80-257-3128-4

Kudynová, Věra
Jenom pro velký holky

Praha: Galén, 2020, 285 s., váz.
300 Kč
Na Ditu Hamáčkovou je toho zkrátka moc. Zažívá krizi středního věku,
dcera chodí s velmi pochybnými
existencemi, manžel alkoholik odmítá akceptovat podanou žádost
o rozvod a k tomu všemu všechny
živí pochybnou prací bulvární
novinářky.
ISBN 978-80-7492-446-0

Praha: Motto, 2020, 288 s., váz.
299 Kč
Život je plný překvapení, ale zralou
ženu nic nerozhodí. Poradí si s každou situací. Když od přítele dostane
k svátku místo šperku mýdlo. Když ji
manžel podvádí.
ISBN 978-80-267-1726-3

Lavoie, Marie-Renée; Emmerová, Lucie
Zpověď nudné manželky

Praha: Ikar, 2020, 1. vyd., 232 s.,
váz. 259 Kč
Když se vám po čtvrt století harmonického soužití rozpadne manželství,
člověka to zaskočí. Obzvlášť pokud
jste žila do té doby v přesvědčení, že
máte naprosto bezproblémový vztah.
ISBN 978-80-249-4057-1

Lorentzová, Iny
Vzpurná

Překl. Pecharová, Jana, Praha: Ikar,
2020, 544 s., váz. 399 Kč
Odvážná mladá žena, nelítostná
doba tureckých válek a osudová
láska. Komtesa Johana z Allersheimu
může jen v přestrojení za muže uniknout nedobrovolnému manželství.
ISBN 978-80-249-4053-3

Lukjaněnko, Sergej
Kenozoikum

Překl. Šindelář, Konstantin, Praha:
Argo, 2020, 296 s., brož. 298 Kč
Sergej Lukjaněnko se vrací do světa
románu Kvazi a znovu směle míchá
literární žánry, proplétá časové linie
a překvapuje své čtenáře novými,
nečekanými zvraty.
ISBN 978-80-7553-772-0

MacLean, Julianne
Křižovatka života

Překl. Kelbelová, Dita, Praha: Motto,
2020, 264 s., váz. 299 Kč
Abbie MacIntyreová má všechno. Milujícího a úspěšného manžela, skvělého syna, krásný dům, oddaného psa
a lékařskou kariéru. Jedné osudové
noci se její dokonalý život převrátí
naruby. Při návratu domů ji ze silnice
smete opilý řidič.
ISBN 978-80-267-1729-4

Malpasová, Jodi Ellen
Královská láska: Kontroverzní
princezna

Překl. Vyhlídková, Kristýna; Netušilová, Hana, Praha: XYZ, 2020, 424 s.,
váz. 399 Kč
Moderní princezna Adeline, dcera
anglického krále, cítí, jak se před
objektivy fotografů a pod neustálým
dohledem královských poradců pomalu dusí.
ISBN 978-80-7597-637-6

Martel, Yann
Pí a jeho život

Překl. Mikolajek, Martin; Mikolajková, Lucie, Praha: Argo, 2020, 2. vyd.,
352 s., brož.
Pí, malý indický chlapec, se na lodi
vydává na cestu napříč Tichým oceánem vstříc nové budoucnosti. Loď se
potopí, pouze dva trosečníci svádějí
u mexických břehů svůj boj o přežití.

Michorová, Eva
Přece nemůžeš zastřelit tchána

Miškufová, Zuzana
Protože láska. Jeden otec – dvě
matky – čtyři sestry

Praha: Smart Press, 2020, 160 s., váz.
Čtyři ženy, čtyři sestry. Každá z nich
je jiná, ale všechny touží po lásce
a šťastné rodině. Emotivní román
o rodinných vztazích, minulosti, která
může ovlivnit i naši budoucnost,
a také o proměně, kterou všechny
v určitém životním momentu procházíme.
ISBN 978-80-88244-19-6

Mlynářová, Marcela
Dvakrát dole, jednou nahoře

Praha: Brána, 2020, 224 s., váz.
Oblíbená autorka řady populárních
knih přichází s novým titulem. Opět
v něm vypráví nenapodobitelným
stylem o svých pozoruhodných příhodách, o dobrodružných cestách po
naší domovině i cizích krajích.
ISBN 978-80-242-6460-8

Mlynářová, Marcela
Kdo nehřeší, nežije

Praha: Brána, 2020, 216 s., váz.
279 Kč
Po velmi úspěšných knihách se autorka tentokrát zamýšlí nad rodiči, kteří
jsou mnohdy skálopevně přesvědčeni, že jejich právě narozený potomek
je to nejkrásnější a nejinteligentnější
dítě na světě a dosáhne hvězdných
cílů.
ISBN 978-80-242-6366-3

Moussa, Iva Hadj
Šalina do stanice touha

Brno: Host, 2020, 293 s., váz. 329 Kč
Říká se, že naše sny a tužby jsou
motorem pokroku a činí lidský život
neobyčejným. Je pouze otázkou, zda
to platí i v případě, kdy toužíme po
tom, co patří někomu jinému.
ISBN 978-80-275-0188-5

Nepil, František
Jak se dělá chalupa

Praha: Brána, 2020, 168 s., váz.
259 Kč
Knížka není návodem, nýbrž přiznáním, jak se dělá chalupa, když
na to člověk nemá ani průpravu, ani
znalosti, ani šikovné ruce a pokouší
se vše překlenout nadšením, vírou
a láskou.
ISBN 978-80-242-6474-5

Nivenová, Jennifer
Všechny malé zázraky

Praha: Yoli, 2020, 360 s., brož.
299 Kč
Strhující příběh o hledání a (ne)
nalézání, o lidských předsudcích, přátelství a první lásce. Theodora Finche
fascinuje smrt.
ISBN 978-80-242-6457-8
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Noviková, Naomi
V zajetí zimy

Praha: Host, 2020, 1. vyd., 479 s.,
brož.
Mirjem pochází z rodu lichvářů,
avšak její otec ve svém řemesle zrovna nevyniká. Každému rád půjčí, ale
pak si neumí říct o splátky, takže se
rodina nachází na pokraji chudoby —
dokud Mirjem nezakročí.
ISBN 978-80-275-0010-9

O‘Callaghan, Billy
Náš Coney Island

Praha: Paseka, 2020, 216 s., brož.
Už dvacet pět let se každý měsíc
setkávají na brooklynském Coney
Islandu, kde spolu stráví den. Michael
a Caitlin znají navzájem každou svou
vrásku, vědí, co znamená to které
drobné gesto, přesto je mezi nimi
mnoho nevyřčeného.
ISBN 978-80-7637-034-0

Pattison, C. L.
Spolubydlící

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Kalibr, 2020, 288 s., váz. 329 Kč
Nejlepší kamarádky Megan a Chloe
konečně našly perfektní dům.
ISBN 978-80-242-6467-7

Pecháčková, Marika
Kdo chytá v síti

Brno: BizBooks, 2020, 1. vyd., 240 s.,
brož. 349 Kč
Internet je jediné místo, které neodděluje svět dětí a dospělých. Režiséři
Vít Klusák a Barbora Chalupová
založili na internetové seznamce
fiktivní profily tří dvanáctiletých
dívek jako výchozí bod výbušného
dokumentu.
ISBN 978-80-265-0919-6

Perryová, Jodi
Devatenáct dopisů

Překl. Pachlová, Petra, Praha: Ikar,
2020, 1. vyd., 400 s., váz. 379 Kč
Devatenáct. Osudové číslo, které se
vine celým tímto příběhem. Píše se
19. leden 1996. Braxtonovi je sedm
a Jemmě šest let. Nastěhovala se do
sousedního domu a Braxtonův svět
byl najednou mnohem barevnější.
ISBN 978-80-249-4076-2

Quinnová, Julia
Trochu jiná slečna Bridgertonová
Překl. Tichá, Lenka, Praha: Ikar,
2020, 320 s., váz.
Poppy Bridgertonová je energická mladá dáma s jasnými názory
a s dobrodružnou povahou. Z pohledu společnosti má věk na vdávání,
a tak by si co nevidět měla najít
nápadníka.
ISBN 978-80-249-4117-2

si konečně může splnit sen, který na
dlouhou dobu odložila.
ISBN 978-80-275-0154-0

Shen, L. J.
Ruckus: Šílená láska

Překl. Řeháková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2020, 424 s., váz. 349 Kč
Říká se, že život je krásná lež a smrt
bolestivá pravda.
ISBN 978-80-269-1240-8

Valová, Nikola
Namazaným dolů

Praha: Fragment, 2020, 176 s., brož.
229 Kč
Valentýnin život je jak béčkový
film. Bydlí v suterénním bytě, říká
si herečka, ale o pořádnou roli
zatím nezavadila. Krásný princ,
který by v upnutém triku spočinul
u jejích dveří a řekl, miluji tě, nějak
nezvoní.
ISBN 978-80-253-4640-2

Viewegh, Michal
Lekce tvůrčího psaní

Praha: Ikar, 2020, 2. vyd., 168 s.,
váz. 259 Kč
Komorní psychologická novela, která
podle autorových slov pojednává
„hlavně o tom, jak obtížné je v Čechách napsat — a koneckonců i prožít
— cituplný příběh“. Lekce tvůrčího
psaní je ovšem také sebevědomým
autorským gestem.
ISBN 978-80-249-4095-3

Ward, Penelope
Láska online

Překl. Lalíková, Zuzana, Praha:
Baronet, 2020, 288 s., váz.
Poznali jsme se na tom nejméně
pravděpodobném místě. Začalo
to docela nevinně. Pro ni jsem byl
„Bůh Filmu“ a ji jsem znal jako
„Montanu“, což samozřejmě nejsou
naše skutečná jména, jen virtuální
přezdívky.
ISBN 978-80-269-1285-9

ROZH OVO RY
Sladká, Jaroslava;
Žaloudík, Jan
Protože bloudíme, je o čem
mluvit

Praha: Vyšehrad, 2020, 168 s., váz.
269 Kč
Rozhovor se špičkovým onkologem,
který zasvětil život léčbě rakoviny.
Český lékař, politik a emeritní ředitel
Masarykova onkologického ústavu
Jan Žaloudík je expertem na boj
s rakovinou.
ISBN 978-80-7601-279-0

SCI-FI, FANTASY

Rahmanová, Yasmin
Co jsme si nikdy neřekli

Aaron, Jason; Dillon, Steve
Punisher MAX 3: Frank

Shamsieová, Kamila
Teplo domova

Buccellato, Brian;
Manapul, Francis;
J. Tomasi, Peter
Batman Detective Comics 8:
Krev hrdinů

Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
Yoli, 2020, 440 s., brož. 359 Kč
Život šestnáctileté Mehrín Miahové
zcela ovládl Chaos – úzkost a deprese dohnaly dívku na samotný kraj
zoufalství.
ISBN 978-80-242-6458-5

Brno: Host, 2020, 240 s., váz.
Isma je volná. Vyrostla v Londýně
a po matčině smrti se roky starala
o mladší sourozence, dvojčata
Aneeku a Parvaize. Nyní přijala pozvání své profesorky do Ameriky, kde

Praha: BB art, 2020, 116 s., brož.
Kdo je Frank Castle? Ve Vietnamu to
byl netvor. Beze stopy výčitek rozstřílel lidi na kusy. Ale Vietnam skončil
a Franka poslali domů. A něco v něm
zůstalo chladné a temné.
ISBN 978-80-7595-339-1

Praha: BB art, 2020, 192 s., brož.
Ve městě je nový Batman! Když se
Bruce Wayne – možná natrvalo –

bibliografie
stáhne do ústraní, vezme na sebe
úlohu Batmana někdejší komisař
Gordon. Je vybaven špičkovým
robotickým exoskeletem a může se
spoléhat na podporu gothamské
policie.
ISBN 978-80-7595-337-7

Fuchs, Oskar
Leichenberg

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 336 s.,
brož. 259 Kč
Občanská válka skončila. Mnozí se
vracejí domů. Mezi nimi i Gabriel Leichenberg. Pytlák, pašerák a poslední,
kdo přežil z nechvalně známé XIII.
pěší – trestní jednotky nasazované do
nejtěžších bojů.
ISBN 978-80-7557-238-7

Glynnová, Connie
Zápisky z Rosewoodu – Ztracená
princezna
Praha: Fragment, 2020, 288 s., váz.
349 Kč
Princezna Ellie, její dvojnice Lottie
a osobní strážce Jamie se pokoušejí
uniknout Leviatánům, kteří jdou po
princezně.
ISBN 978-80-253-4588-7

Holmesová, E. E.
Strážkyně brány – Dědictví

Překl. Mutlová, Martina, Praha: Fragment, 2020, 328 s., brož. 299 Kč
Milujete duchařské historky, nadpřirozeno a záhady? Pak budete
nadšeni.
ISBN 978-80-253-4590-0

Chiang, Cliff; Sudžuka,
Goran; Azzarello, Brian
Wonder Woman 4. Válka

Překl. Švanda, Pavel, Praha: BB art,
2020, 144 s., brož. 399 Kč
Zeus, otec Wonder Woman, někam
zmizel. Její rodina – tety a strýcové,
bratry a sestry, bohové a polobohové – tvoří panteon nejmocnějších
bytostí ve vesmíru. Chtějí usednout
na Diův trůn a jsou pro to ochotni
zničit kohokoliv.
ISBN 978-80-7595-341-4

Islington, James
Ozvěna věcí budoucích

Brno: Host, 2020, 727 s., váz.
Po ničivém útoku byla pro všechny
Augury vyhlášena amnestie, takže
směli vyjít z úkrytů a otevřeně se
postavit temným silám, které hrozí
Andaře. Davian a jeho noví spojenci
spěchají na sever směrem ke stále
slabší hranici.
ISBN 978-80-275-0008-6

King, Stephen
Temná věž III – Pustiny

Překl. Bartošková, Linda, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2020,
464 s., váz.
Magická směs fantasy a hororu,
vizionářská série Stephena Kinga,
která se nepodobá ničemu, co jste
kdy četli. Pustiny vyprávějí o tom,
co se přihodilo poutníkům Středosvětem několik měsíců poté, co
byly otevřeny poslední dveře na
břehu moře.
ISBN 978-80-7593-176-4

Kotleta, František
Underground

Praha: Epocha, 2020, 1. vyd., 312 s.,
brož. 299 Kč
Praha City je šťastné město. Deset
milionů obyvatel zde přežívá díky

z novinek k 20. 4. 2020 385 titulů
výdobytkům moderních technologií,
zatímco zbytek Evropy se propadl
do chaosu. Nikdo nepochybuje,
že je to pravda, tvrdí to přece City
News!
ISBN 978-80-7557-241-7

Lovecraft, Howard Phillips
Hemživý chaos a další příběhy

Překl. Šust, Martin; Žáček, Milan,
Praha: Argo, 2020, 448 s., váz.
Mezi Lovecraftovy nejzajímavější
práce patří povídky z období, kdy byl
trýznivou finanční situací nucen psát
pro jiné, ať už jako utajený, anonymní
autor, přepisovatel nebo přiznaný
spolutvůrce.
ISBN 978-80-257-2828-4

Pearsonová, Mary E.
Zlodějská přísaha

Překl. Jašová, Jana, Praha: CooBoo,
2020, 416 s., váz. 369 Kč
Druhý díl série Zlodějský tanec
ze světa Kronik Pozůstalých. Kazi
a Jase vyšli z předchozích dobrodružství silnější a zamilovanější než
kdy dřív. Čeká na ně nový život –
Ballengerovi už nebudou psanci,
jejich území se stane oficiálním
královstvím.
ISBN 978-80-7544-958-0

Reeve, Philip
Potemnělá pláň. Kroniky hladových měst 4

Praha: Mladá fronta, 2020, 528 s.,
váz.
Poslední díl série se odehrává v daleké postapokalyptické budoucnosti,
půl roku po Pekelných vynálezech.
Wren Natsworthyová cestuje ve
vzducholodi Jenny Hanniverová po
Ptačích stezkách s otcem Tomem.
ISBN 978-80-204-1924-8

Recht, Robin;
Augustin, Virginie;
Roux, Etienne Le a kol.
Conan z Cimmerie 2

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2020, 224 s., váz. 598 Kč
Barbar Conan je zpět! Po velkém
úspěchu prvních tří komiksových
adaptací slavných povídek R. E. Howarda z francouzské provenience vychází druhý svazek Conana
z Cimmerie. Nová kniha přinese
adaptaci dalších tří povídek patřících
k tomu vůbec nejlepšímu, co žánr
fantasy může nabídnout. Tentokrát se
můžete těšit na povídky Dcera pána
mrazu (Robin Recht), Stíny měsíční
záře (Virginie Augustin) a Šarlatová
citadela (Luc Brunschwig a Etienne
Le Roux). Stejně jako první knihu
vydáváme i druhý svazek se třemi
variantami obálek.
ISBN 978-80-257-3133-8
ISBN 978-80-257-3134-5
ISBN 978-80-257-3135-2

Riordan, Rick
Apollónův pád – Hrobka
nemrtvých

Překl. Chodilová, Dana, Praha: Fragment, 2020, 416 s., váz. 399 Kč
Apollónova cesta za vykoupením
nebere konce. 4. díl série ze světa
Percyho Jacksona.
ISBN 978-80-253-4633-4

Spjut, Stefan
Stalpi

Brno: Host, 2020, 359 s., váz.
Na sámském území v severním
Švédsku se objeví neobvykle velký

vlk. Ochránci přírody pod tlakem
veřejného mínění rozhodnou, že
nebezpečné zvíře odchytí a převezou
do Norska.
ISBN 978-80-7577-628-0

Ward, J. R.
Pravda krve

Překl. Pacnerová, Jana, Praha: Baronet, 2020, 416 s., váz. 379 Kč
Jako cvičenec programu Bratrstva
černé dýky se Boone osvědčil jako
skvělý voják a nyní bojuje po boku
Bratrů.
ISBN 978-80-269-1279-8

TH R I LLE RY
Bernt, Eric
Zvuk ozvěn

Překl. Pokorný, Pavel, Praha: Kalibr,
2020, 368 s., váz.
Největší konspiraci lidských dějin
se může postavit jen jediný člověk.
V knize Zvuk ozvěn, strhujícím
pokračování thrilleru Rychlost zvuku, se odhaluje závěr napínavého
příběhu.
ISBN 978-80-242-6401-1

Bradyová, A. F.
Lhář

Překl. Joujová, Martina, Brno: Host,
2020, 312 s., váz.
V psychologickém thrilleru od autorky románu Slepí je obhájce prominentních kriminálníků sám obžalován
z vraždy.
ISBN 978-80-275-0142-7

Dicksonová, Allison
Ta druhá paní Millerová

Praha: Argo, 2020, 250 s., váz.
Co je peklo? Sousedi! Napínavý,
ryze ženský thriller z amerického
předměstí. Phoebe Millerová, kdysi
lvice chicagských salonů, se dobře
vdala, je teď ženuškou v domácnosti a nudí se tak, že jí z toho začíná
přeskakovat.
ISBN 978-80-257-3068-3

Hallday, G. R.
Ve stínech

Brno: Host, 2020, 370 s., váz.
Šestnáctiletý Robert přijde domů
pozdě, jako obvykle se pohádá
s otcem a zavře se v pokoji. Pak beze
stopy zmizí. Stejně jako před několika
týdny jeho matka.
ISBN 978-80-275-0147-2

Harris, Thomas
Hannibal

Překl. Urban, Miloš; Odehnalová,
Jana, Praha: Argo, 2020, 456 s., váz.
Třetí kniha ze čtyřdílné série o Hannibalu Lecterovi – a ta nejkontroverznější. Odehrává se sedm let po
Mlčení jehňátek a i zde konfrontuje
Hannibala Lectera s Clarice Starlingovou.
ISBN 978-80-257-3108-6

Karika, Jozef; Popiolek, Jiří
Na smrt
Praha: Argo, 2020, 692 s., váz.
Román Na smrt je unikátní žánrový mix historické ságy, thrilleru
a hororu.
ISBN 978-80-2573-126-0

King, Stephen
Nezbytné věci

Překl. Gössel, Gabriel, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2020, 5 vyd.,
640 s., váz. 499 Kč
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Městečko Castle Rock má nového
obyvatele, sympatického cizince,
který si na hlavní ulici otevře
nevšední obchod s názvem
Nezbytné věci. Co nabízí? Přesně
to, po čem celý život toužíte. A co
víc, pan Gaunt má i rozumné
ceny.
ISBN 978-80-7593-178-8

Lagercrantz, David
Dívka, která musí zemřít

Brno: Host, 2020, 400 s., brož.
V jednom ze stockholmských parků
se najde tělo zuboženého žebráka
s amputovanými prsty na rukou
i nohou. Vypadá to na nešťastnou
smrt bezdomovce, avšak patoložka
Fredrika Nymanová se nemůže
zbavit dojmu, že s mrtvým je něco
v nepořádku.
ISBN 978-80-275-0139-7

May, Peter
Pekingský rozparovač

Brno: Host, 2020, 399 s., brož.
Říká si Pekingský rozparovač. Jeho
oběti jsou mladé, krásné
a odporně znetvořené. Veškerá
pozornost se upírá na velitele
pekingského oddělení závažných
zločinů Li Jena.
ISBN 978-80-275-0140-3

V ZPOM Í N K Y
Čechová, Miřenka
Baletky

Praha: Paseka, 2020, 224 s., brož.
Baletky mají dvě tváře. Tu přední,
usměvavou a dokonalou, kterou
vidí publikum. A pak tu odvrácenou, když zmizí za oponou, předpisový úsměv jim spadne a tvář se
zkřiví do ztrhaného šklebu, protože
se dusí.
ISBN 978-80-7637-063-0

Moťovič, Antonín
Za našimi zády tekla řeka Dněstr
Praha: Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 2019, 1. vyd., 260 s., brož.
299 Kč
Vzpomínky autora, který se narodil
na Podkarpatské Rusi v roce
1927. Tam zázrakem, který si
doslova vymodlil, přežil masové
vyvražďování Židů v roce 1941
i pobyt v Osvětimi.
ISBN 978-80-907084-2-6

literatura pro
děti a mládež
BÁJE A POVĚSTI
Legendární bytosti z příběhů
a bájí

Praha: Fragment, 2020, 64 s., váz.
199 Kč
Prohlédněte si úžasné ilustrace, přečtěte si vzrušující příběhy a poznejte
je blíž!
ISBN 978-80-253-4652-5

BA J K Y
Tetourová, Marie;
Šplíchal, Antonín
Čteme s obrázky – Veselé bajky

Praha: Fragment, 2020, 56 s., váz.
199 Kč
Máte doma předškoláka nebo začínajícího čtenáře?
ISBN 978-80-253-4638-9

DOBRODRUŽSTVÍ
Flanagan, John
Návrat Temudžajů

Praha: Egmont, 2020, 304 s., váz.
349 Kč
Volavky se znovu vydávají na cestu
v tomto osmém napínavém příběhu
z dobrodružné série Bratrstvo.
ISBN 978-80-252-4803-4

Hlaváčková, Kristina
Dračí oči – Čarodějka

Praha: Fragment, 2020, 392 s., brož.
299 Kč
Princeznu Elenu nezajímá tanec ani
vyšívání. Chce bojovat po boku bratrů a prožívat velká dobrodružství. Ani
se nenaděje a její sen se začne stávat
skutečností.
ISBN 978-80-253-4620-4

Chapmanová, Linda
Hvězdný prach: Kouzlo měsíční
záře

Brno: CPress, 2020, 112 s., váz.
249 Kč
První díl v zahraničí oblíbené řady
o přátelství a rodině, ve kterých jsou
kouzla na denním pořádku.
ISBN 978-80-264-2992-0

Morkes, Petr; Šlik, Petr Hugo
Tajemství jeskyně pokladů
Praha: Albatros, 2020, 152 s., váz.
269 Kč
Dobrodružný příběh ve foglarovské
tradici o přátelství, napětí, dobrých
skutcích i poučení. Ilustrátor Petr
Morkes získal za svou tvorbu mnohá
ocenění.
ISBN 978-80-00-05815-3

Ruhe, Anna; Parciak, Monika
Čteme s radostí – Dobrodružství
s kouzelnými zvířaty
Praha: Fragment, 2020, 72 s., váz.
229 Kč
Se zvířaty se dá zažít spousta dobrodružství.
ISBN 978-80-253-4639-6

Sparring, Anders
Chmatákovi a velká narozeninová loupež
Praha: Pikola, 2020, 64 s., váz.
199 Kč
Chmatákovým se líbí věci, které
nejsou jejich. Nemůžou si zkrátka
pomoct. Tedy aspoň tatínek
Mstiboj, maminka Mája a jejich
dcera Berta.
ISBN 978-80-242-6370-0

Spyriová, Johanna
Heidi a její kamarádi

Překl. Škápíková, Jitka; Helfertová,
Sofie, Praha: Fortuna Libri, 2020,
104 s., váz. 299 Kč
Pokračování dojemného okouzlujícího příběhu o holčičce Heidi.
ISBN 978-80-7546-266-4

Sutherland, Tui T.
Psí průšviháři – Mazaná šeltie

Praha: Fragment, 2020, 144 s., brož.
169 Kč
Noah a jeho rodina se právě přistěhovali a najít si kamarády v novém
prostředí není právě lehké.
ISBN 978-80-253-4632-7

Walliams, David
Ledová obluda

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Argo, 2020, 1. vyd., 500 s., flexovazba, 298 Kč

bibliografie
Příběh o desetileté osiřelé holčičce
a desetitisíciletém mamutovi
je dosud nejrozsáhlejší knihou
Davida Walliamse, který děj
netradičně zasadil do minulosti.
Ilustrace nakreslil opět skvělý
Tony Ross.
ISBN 978-80-257-3083-6

E N C YK LO PE D I E
Barsotti, Ilaria
Velká kniha letadel, lodí a raket

Překl. Šidíková, Eliška, Praha: Edika,
2020, 36 s., váz. 299 Kč
Kniha plná obrázků, v níž najdete
spoustu létajících strojů a plavidel,
které znáte, a dokonce i těch, které
jste nikdy neviděli.
ISBN 978-80-264-2976-0

Barsotti, Ilaria
Velká kniha vlaků, aut a náklaďáků

Překl. Šidíková, Eliška, Praha: Edika,
2020, 36 s., váz. 299 Kč
Kniha plná obrázků, v níž najdete
všechna vozidla, která znáte,
a dokonce i ta, která jste nikdy
neviděli.
ISBN 978-80-264-2977-7

H RY
Drobný, Libor;
Kalábová, Naděžda
Hry na dlani

Praha: Portál, 2020, 152 s., brož.
255 Kč
Kniha hravou formou upevňuje
učivo prvního stupně základní školy.
Ale nejen to! Najdete tu i hry pro
upevnění třídního kolektivu, k náplni
třídnických hodin, hry zaměřené na
kooperaci mezi dětmi.
ISBN 978-80-262-1571-4

Minecraft Kroniky Woodswordu
3 – Vzhůru do hlubin
Praha: Egmont, 2020, 144 s., váz.
199 Kč
Ash, Jodi, Harper, Po a Morgan, mladí hráči Minecraftu, mají tajemství.
ISBN 978-80-252-4635-1

Moon, Jo
Spojovačky – Zvířátka z celého
světa

Překl. Dupalová, Marie, Brno: CPress, 2020, 96 s., brož. 229 Kč
Úžasná knížka plná zábavných
spojovaček z celého světa! Spojuj
tečky s čísly a objevuj zvířátka pod
vodou, v pralese, na pláži, v lese
nebo parku.
ISBN 978-80-264-3038-4

HUMO R
D. Payne, C.
Mládí v hajzlu – Nadržený rebel
Brno: Jota, 2020, 296 s., brož.
I desátý díl setrvale oblíbené
ságy vás pozve na adrenalinovou
jízdu plnou charakteristicky
twispovských kotrmelců
a nekorektního humoru. Tyhle
prázdniny začínají pro rodinu
Twispových slibně.
ISBN 978-80-7565-634-6

Neubauerová, Zuzana
Vtipy pro děti 4

Brno: CPress, 2020, 96 s., váz. 199 Kč
Tato kniha plná vtipů udělá radost
všem. Ať už se začtete do vtipů
o Pepíčkovi, ze školy, o prarodičích,

z pohádek nebo dalších, pořádně
se zasmějete a budete mít dobrou
náladu.
ISBN 978-80-264-3029-2

KOM I K SY
Kukkonen, Janne
Lapka – Poklad tří králů 3. díl

Překl. Hanušová, Jitka, Praha: Fragment, 2020, 96 s., váz. 299 Kč
Poradí si loupežnice Lili s prastarými
silami zla? Závěr dobrodružného
fantasy komiksu pro děti.
ISBN 978-80-253-4617-4

Šinkai, Makoto
To bylo tvé jméno. 3

Překl. Stříbrný, Jakub, Praha: Egmont, 2020, 172 s., brož. 229 Kč
Červené nitky osudu se konečně spétají. Uzavření slavného příběhu pro
milovníky anime a mangy.
ISBN 978-80-252-4665-8

PO HÁD K Y
Burešová, Jana
Stromové pohádky

Brno: CPress, 2020, 80 s., váz.
249 Kč
Pohádky, kde v příbězích spolu
s princi a princeznami, krály a královnami, čaroději a vílami svoji významnou roli sehrávají i stromy jako jeřáb,
bříza nebo třeba lípa.
ISBN 978-80-264-3019-3

Horáček, Petr
Jak myška snědla měsíc

Praha: Portál, 2020, 30 s., váz.
239 Kč
Co se stane, když se malé myšce
splní přání a z nebe spadne kousek
voňavého měsíce? Myška si z něj
ukousne. Jak to ale dopadne? Bude
měsíc ještě někdy kulatý? Koukněte
se myší dírou!
ISBN 978-80-262-1558-5

Horejšová, Jitka
Pyžamasky – 5minutové
pohádky

Praha: Egmont, 2020, 192 s., váz.
349 Kč
Hurá na kutě s 5minutovými pohádkami o malých maskovaných
superhrdinech.
ISBN 978-80-252-4772-3

Nordqvist, Sven
Dort pro Fiškuse

Brno: Host, 2020, 32 s., váz.
Úvodní kniha celosvětově úspěšné
švédské série konečně vychází
v češtině. Spolu s Pettsonem v ní
budeme péct palačinkový dort
Fiškusovi k narozeninám. Přesněji
řečeno k jedněm z jeho letošních
narozenin. Kocourek totiž slaví
třikrát do roka.
ISBN 978-80-275-0131-1

Onderová, Zuzana
Jak šly pastelky za sluníčkem

Praha: Fragment, 2020, 144 s., váz.
269 Kč
„Sluníčko, sluníčko, řekni, kdo je
v zemi zdejší z nás pastelek nejkrásnější? Veselá pohádka o rozhádaných
barvičkách.
ISBN 978-80-253-4631-0

Shelton, A. L.
Tibetské pohádky

Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd,
2020, 120 s., brož.

z novinek k 20. 4. 2020 385 titulů
Krátké pohádkové příběhy jsou
v této knize podány tak, jak si je vyprávěli a dosud vyprávějí lidé vysoko
v horách sedící okolo svého kotlíku
horkého čaje uvařeného na ohništi ze
tří kamenů.
ISBN 978-80-88099-17-8

Slánská, Zuzana;
Burešová, Jana
Čteme sami – genetická metoda
– Ovečka Nina a jiné pohádky

Praha: Fragment, 2020, 64 s., váz.
199 Kč
Přečtěte si veselé pohádky o zvířátkách. Dozvíte se, jak se ovečka Nina
nestačila divit, když farmář ostříhal
její mamince všechnu vlnu, nebo poznáte zvědavého lišáka Maxe, který
strkal čenich tam, kam neměl.
ISBN 978-80-253-4636-5

Slánská, Zuzana;
Burešová, Jana
Čteme sami – Ovečka Nina a jiné
pohádky
Praha: Fragment, 2020, 64 s., váz.
199 Kč
Přečtěte si veselé pohádky o zvířátkách. Dozvíte se, jak se ovečka Nina
nestačila divit, když farmář ostříhal
její mamince všechnu vlnu.
ISBN 978-80-253-4635-8

PRO DĚ TI
Andrýsková, Jitka;
Brázdová, Andrea
Úkoly pro školáky s kamarády
strašidláky

Praha: Edika, 2020, 72 s., brož.
199 Kč
První třída děti posune neskutečným
způsobem, naučí se spoustu nových
věcí, začnou pracovat s knihami,
plnit úkoly.
ISBN 978-80-266-1513-2

Dahl, Roald
Vilda a pidipískové

Praha: Pikola, 2020, 104 s., váz.
259 Kč
Maminka Vildovi přísně zakazuje
chodit ven z domu, a už vůbec se
nesmí vydávat do temného hvozdu
kousek za zahradní brankou.
ISBN 978-80-242-6331-1

Daniels, Lucy
Nemocnice pro zvířátka: Ubohé
štěňátko
Překl. Štěpáníková, Lenka, Brno:
CPress, 2020, 108 s., váz. 249 Kč
Do Archy pro zvířátka se jednoho
dne dostane štěně ve vážném ohrožení života, které nutně potřebuje
operaci.
ISBN 978-80-264-2986-9

Dudziuková, Kasia
Nakresli si zvířátka krůček po
krůčku

Překl. Dupalová, Marie, Brno: CPress, 2020, 96 s., brož. 229 Kč
Skvělá kniha pro všechny malé
malíře. Stačí se řídit jednoduchým
návodem a můžeš si krásně nakreslit
téměř 60 zvířátek.
ISBN 978-80-264-3037-7

Frčíme – Příběh podle filmu

Praha: Egmont, 2020, 64 s., váz.
249 Kč
Ponořte se do příběhu o napínavém
putování elfích bratrů podle nového
filmu z dílny Disney a Pixar.
ISBN 978-80-252-4791-4
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Furman, Ben
Toníkův zlý sen

Praha: Portál, 2020, 32 s., váz.
229 Kč
Toníka trápí noční můra: V noci
se na něj často řítí obrovské černé
náklaďáky. Bojí se kvůli tomu chodit
spát. Ani on, ani jeho rodiče si s tím
nevědí rady. Jednou je Toník u babičky a prozradí jí, co ho trápí. A babička
ví, jak na to.
ISBN 978-80-262-1564-6

Furman, Simon
Jak vycvičit draky – Jezdci
z Blpu: Ledový hrad

Praha: Egmont, 2020, 64 s., brož.
149 Kč
Ostrov Blp čelí nebezpečí v podobě
záludného návštěvníka, který se vydává za obchodníka s kožichy.
ISBN 978-80-252-4804-1

Hak, Martin;
Ročák, Štěpán;
Zavadil, Petr
Matemág

Praha: Edika, 2020, 32 s., brož.
229 Kč
Víme, že matematika může děti
bavit. Je tomu tak, když ji používají jako nástroj pro dosahování
vlastních cílů a výzev. Pokud zdolají
překážky a dosáhnou svých cílů,
zažívají zaslouženou radost z poznávání.
ISBN 978-80-266-1500-2

Havel, Jiří
Malované čtení: Štěkací smeták
Praha: Pikola, 2020, 1. vyd., 72 s.,
váz. 199 Kč
I v dalším díle Malovaného čtení
najdou děti oblíbené říkanky
a krátká humorná vyprávění Jiřího
Havla, v nichž jsou vybraná slova
nahrazena veselými obrázky Lenky
Vybíralové.
ISBN 978-80-242-6320-5

Hilbert, Jörg
Kolik pater má strom

Překl. Špundová, Barbora;,Praha:
Fragment, 2020, 48 s., váz. 299 Kč
Projděte s veverčákem celým
stromem a poznejte, kdo v něm
bydlí. Napadlo vás někdy, že strom
je vlastně vysoký dům? V každém
patře někdo bydlí, a kolik obyvatel
strom má, tolik příběhů se tam
odehrává.
ISBN 978-80-253-4618-1

Hlavatá, Jana;
Koubská, Patricie
Čteme spolu – Lucinka a pohár
trpělivosti

Praha: Fragment, 2020, 96 s., váz.
229 Kč
Když malá Lucinka zazlobí, rodiče jí
často říkají, že pohár jejich trpělivosti
už brzy přeteče.
ISBN 978-80-253-4650-1

Hlavinková, Lucie
Sesterstvo ve Snové říši

Praha: Albatros, 2020, 136 s., váz.
249 Kč
Kouzelná kočka Fabiola tentokrát
nepřenese Sesterstvo do minulosti,
ale do říše snů!
ISBN 978-80-00-05788-0

Hrovatová, Nina Mav
Jak myška hledala kamarády

Praha: Fragment, 2020, 32 s., váz.
229 Kč

O hledání kamarádů v krásně ilustrované knížce pro nejmenší děti.
Osamělá myška by si moc ráda našla
kamarády.
ISBN 978-80-253-4586-3

Huntová, Emily
Experimenty na 15 minut

Praha: Fragment, 2020, 64 s., brož.
199 Kč
Poznávej svět okolo sebe pomocí
experimentů!
ISBN 978-80-253-4613-6

Charmanová, Katrina
Zvířecí hrdinové – Zoo v plamenech

Praha: Fragment, 2020, 208 s., váz.
249 Kč
Poštovní holub Francis je zraněn
a během doručování důležitého vzkazu spojencům musí nouzově přistát.
ISBN 978-80-253-4585-6

Chazerand, Emilie;
Piu, Amandine
Pravdivý příběh o prasátku

Praha: Portál, 2020, 48 s., váz.
249 Kč
Jednoho dne našli Líza a Petr v lese
selátko a vzali si jej domů. Ze selátka
se vyklubala malá slečna Miriam, která brzy věděla, kdy poděkovat, jak jíst
příborem a kdy se chodí včas spát.
ISBN 978-80-262-1574-5

Isernová, Susanna
Myška a sedm postýlek

Překl. Pazderová, Vendula, Praha:
Pikola, 2020, 1. vyd., 40 s., váz.
259 Kč
Obrázková knížka s krásným příběhem známé španělské autorky
doprovázená krásnými ilustracemi
oblíbeného italského výtvarníka potěší děti od 3 let.
ISBN 978-80-242-6539-1

Jenkins, Martin
Zvířecí olympiáda

Praha: Pikola, 2020, 80 s., váz.
299 Kč
Dámy a pánové, holky a kluci, přistupte blíže, udělování medailí právě
začíná!
ISBN 978-80-7617-891-5

Lancett, James
Superhrdinové – Kreslicí
laboratoř

Překl. Arnautovová, Maria, Praha:
Pikola, 2020, 128 s., brož. 249 Kč
Díky této skvělé a kreativní knize se
krok za krokem naučíte profesionálně
kreslit své superhrdiny.
ISBN 978-80-242-6511-7

Machatý, Radek;
Šplíchal, Antonín
Otestuj si znalosti – Vlastivěda
pro 4. třídu

Praha: Fragment, 2020, 96 s., brož.
169 Kč
Ahoj kluci, ahoj holky! Máte rádi
výzvy? Chcete zjistit, které věci vám
jdou a kde je třeba trošku přidat?
Otestujte sami sebe a vše se dozvíte!
ISBN 978-80-253-4623-5

Machatý, Radek;
Šplíchal, Antonín
Otestuj si znalosti – Vlastivěda
pro 5. třídu

Praha: Fragment, 2020, 96 s., brož.
169 Kč
Ahoj kluci, ahoj holky! Máte rádi
výzvy? Chcete zjistit, které věci vám

bibliografie
jdou a kde je třeba trošku přidat?
Otestujte sami sebe a vše se dozvíte!
ISBN 978-80-253-4624-2

Martišková, Petra
Velké dobrodružství malého
dráčka

Praha: Fortuna Libri, 2020, 112 s.,
váz. 299 Kč
Dráček Smrček je mnohem menší
než ostatní draci ze Smrkového lesa.
V létání si není moc jistý, místo ohně
plive smůlu a o lese toho také moc
neví. Ostatní draci se mu smějí, a on
tak celé dny raději tráví se svou kamarádkou vílou Malvínkou.
ISBN 978-80-7546-259-6

Pospíšilová, Zuzana
Nové příběhy se šťastným koncem – Starostlivá veverka

Praha: Fragment, 2020, 126 s., váz.
199 Kč
Příběh z české přírody, který se skutečně stal!
ISBN 978-80-253-4654-9

Roca, Elisenda;
Losantos, Cristina
Já už se nebojím

Praha: Fragment, 2020, 48 s., váz.
199 Kč
Vyprávění pro malé strašpytlíky, po
kterém se přestanout bát tmy.
ISBN 978-80-253-4651-8

Rozenbergová, Vanda
Websterovi 2

Praha: Slovart, 2020, 168 s., váz.
Websterovi, naše známá pavoučí
rodinka, si utkali nové příběhy.
Máma s tátou jdou do lázní a netuší, že doma se zatím „dějou věci“,
pak se malá Lili a puberťák Hugo,
a dokonce i babička s dědou, dostanou do děsivého historického
vysavače a zachraňování je skutečně napínavé.
ISBN 978-80-7529-407-4

Shepherdová, Andy
Chlapec, který vyrůstal s dráčky

Překl. Klimentová, Eva, Praha: Pikola,
2020, 1. vyd., 240 s., váz. 259 Kč
Tomas má tajemství, opravdu VELKÉ
tajemství. Má totiž dráčka. Jeho malý
drak se narodil z tajuplné kaktusovité
rostliny jménem dračilka a je děsně
roztomilý. Chovat draka však není
vůbec jednoduché.
ISBN 978-80-242-6385-4

Small, Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa –
Myška Míša

Praha: Fragment, 2020, 120 s., váz.
149 Kč
Devátý příběh z čarovného lesa,
o který se starají roztomilá zvířátka
a vzduchem voní kouzla. Doporučujeme jako první čtení pro nejmenší
čtenáře!
ISBN 978-80-253-4637-2

Steinová, Gertrude
Svět je kulatý

Překl. Král, Robin; Logosová, Nikola,
Praha: Pikola, 2020, 80 s., váz. 299 Kč
Příběh o holčičce Rose, která objevuje svět, vlastní osobnost, lásku a svoje
místo mezi ostatními lidmi, je nádhernou ódou na život nás všech.
ISBN 978-80-242-6318-2

Škorupová, Katarína
Anča z pomeranče

Praha: Slovart, 2020, 216 s., brož.

z novinek k 20. 4. 2020 385 titulů
Anča s maminkou a věčně naštvanou
starší sestrou Terou i mladším dvouletým bráškou se stěhují z města na
vesnici k babičce neboli tami, jak jí
všichni říkají. Je prý už stará, sama na
vše nestačí.
ISBN 978-80-7529-049-6

Šmikmátorová, Michala
52 keramických projektů
s GOLEMem pro děti

Brno: CPress, 2020, 120 s., brož.
249 Kč
Hravá kniha, určená především pro
děti a pedagogy výtvarné výchovy, je
výběrem 52 nejlepších keramických
projektů z oblíbeného českého výtvarného časopisu Golem.
ISBN 978-80-264-3036-0

Takáčová, Magdalena
O neposedné opičce

Praha: Fragment, 2020, 48 s., váz.
199 Kč
Veselý příběh s kouzelnými ilustracemi o neposedné opičce, která
nechtěla spinkat.
ISBN 978-80-253-4634-1

Tatíček, Šimon
České státní svátky

Praha: Albatros, 2020, 184 s., brož.
269 Kč
Den obnovy samostatného českého
státu, Velký pátek, Svátek práce, Den
vítězství… Kdo se v tom má vyznat?
ISBN 978-80-00-05684-5

Unwin, Mike
Neuvěřitelné příběhy zvířecích
hrdinů

Překl. Michaliková, Adéla, Praha:
Albatros, 2020, 96 s., váz. 299 Kč
Je pes nejlepší přítel člověka? Chovají se sloni jako v porcelánu? Jsou
kočky vychytralé? Lidé o zvířatech
říkají nejrůznější věci, ale my vám
představíme jen skutečné příběhy
těch nejodvážnějších hvězd zvířecí
říše.
ISBN 978-80-00-05800-9

Víchová, Lucie
Otestuj si znalosti – Prvouka pro
2. třídu

Praha: Fragment, 2020, 80 s., brož.
169 Kč
Ahoj holky a kluci! Máte rádi výzvy?
Chcete zjistit, co vám jde a kde je třeba trošku přidat? Otestujte sami sebe
a vše se dozvíte!
ISBN 978-80-253-4615-0

Víchová, Lucie
Otestuj si znalosti – Prvouka pro
3. třídu

Praha: Fragment, 2020, 80 s., brož.
169 Kč
Ahoj holky a kluci! Máte rádi výzvy?
Chcete zjistit, co vám jde a kde je třeba trošku přidat? Otestujte sami sebe
a vše se dozvíte!
ISBN 978-80-253-4616-7

Vichrová, Petra a kol.
My Little Pony – Knížka plná kvízů
Praha: Egmont, 2020, 64 s., brož.
129 Kč
Vyzkoušejte si, jak dobře znáte svět
My Little Pony!
ISBN 978-80-252-4793-8

Vychodilová, Eva
Tri knaboj, Krepuskulino kaj
Terurul

Překl. Chrdle, Petr, Praha: Kava-Pech,
2020, 1. vyd., 12 s., brož. 137 Kč

Tři kamarádi na prázdninách se zatoulají při hře. Setmí se a oni se tváří
v tvář setkají s obávanou klekánicí.
Díky skřítku Terurulovi však následně
zjistí, že ta kostnatá paní s velkým
pytlem není tak zlá, jak se původně
domnívali.
ISBN 978-80-88326-06-9

Zíma, Jan
Čím chci být, až vyrostu

Praha: Agentura Krigl, 2020, 1. vyd.,
52 s., váz. 188 Kč
Každá knížka pro děti je zdrojem
informací o okolním světě, rozvíjí
myšlení a řeč, přináší poznatky
prospěšné pro další život. Tato
knížka přístupnou formou básniček
seznamuje se zajímavostmi různých
řemesel a povolání.
ISBN 978-80-88104-65-0

PRO DÍVK Y
Barochová, Věra Hudáčková
Hanko, zachraň štěně!

Praha: Fragment, 2020, 160 s., váz.
199 Kč
Hance je třináct a psy si raději vždycky držela od těla. Jenže pokud chce
zapůsobit na Patrika, který chodí pomáhat do psího útulku, bude muset
svůj strach překonat.
ISBN 978-80-253-4625-9

Beckerová, Helaine
Kniha testů pro nejlepší
kámošky 2

Překl. Hubená, Božena, Praha:
CooBoo, 2020, 96 s., brož. 169 Kč
Další várka testů pro všechny nejlepší
kámošky!
ISBN 978-80-7544-959-7

Brami, Élisabeth;
Besse, Christophe
Deníček nudilky

Překl. Filová, Simona, Praha: Portál,
2020, 56 s., váz. 199 Kč
Emma se nudí, ať je kdekoli. Jedno jí
to ale není, tak si klade nejrůznější otázky. Aby tomu, proč se nudí,
porozuměla, zapisuje si své postřehy
do tajného deníku: o nekonečných
dnech ve škole, o fádních snídaních,
o protivných nedělích.
ISBN 978-80-262-1569-1

Cholewińska-Szkoliková,
Aniela; Alexa, Michael
Míša a její malí pacienti: Zápisník malé veterinářky

Brno: CPress, 2020, 80 s., váz.
199 Kč
Zbožňuješ zvířátka a sníš o tom, že se
staneš veterinářkou?
ISBN 978-80-264-3028-5

PRO M L ÁDE Ž
Frixeová, Katja
Čokoládové dortíky pro všechny!
Praha: Pikola, 2020, 176 s., váz.
229 Kč
Klárka bude mít za pár dní narozeniny!
ISBN 978-80-242-6376-2

Starobiněcová, Anna;
Štefek, Václav
Zvířecí detektivka – Ve vlčím
doupěti

Praha: Fragment, 2020, 120 s., váz.
249 Kč
Chtěl, aby v Dalekém lese už konečně někdo spáchal skutečný zvířecí
zločin. Daleký les je vzhůru nohama
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– někdo spáchal skutečný zvířecí
zločin.
ISBN 978-80-253-4630-3

Yakari a Velký orel

Praha: Slovart, 2020, 48 s., váz.
Yakari je indiánský chlapec, kterému
se zdají neobyčejné sny, ve kterých
se většinou setkává s Velkým orlem,
svým totemovým zvířetem. Ten mu
doporučí chovat se tak, aby se mu co
nejvíc podobal.
ISBN 978-80-7529-186-8

PŘ Í BĚ HY
Vastová, Emilie
Rostliny cestovatelky

Brno: Host, 2020, 52 s., váz.
Prý nemůžeme zažít žádné dobrodružství, když pořád trčíme na jednom místě. Kdo? Přece my, rostliny.
S kořeny uvízlými v zemi prý sedíme
doma jako pecky.
ISBN 978-80-275-0132-8

SCI-FI, FANTASY
Claytonová, Dhonielle
Krásky

Překl. Švábová, Zuzana, Praha: Fragment, 2020, 448 s., brož. 369 Kč
Temný fantasy román o společnosti,
která staví krásu nadevše.
ISBN 978-80-253-4627-3

Moriarty, Liane
Válka o planetu Vrtoch

Překl. Kučerová, Klára, Praha: Pikola,
2020, 272 s., váz.
Nikola Borůvková a její Vesmírná
brigáda pokračují ve své neohrožené
cestě po galaxii. Tentokrát je čeká
ten vůbec nejtěžší úkol: zachránit
mírumilovnou planetu Vrtoch před
šupinatými obyvateli Vulkomanie!
ISBN 978-80-242-6327-4

Prášková, Markéta
Mágové z Agarveny – Prokletá
pevnost

Praha: Fragment, 2020, 264 s., váz.
249 Kč
Klasická fantasy plná magie, hrdinských skutků i zákeřných úskoků.
ISBN 978-80-253-4591-7

Ščerba, Natalja
Lunasterové – Skok nad
hvězdami

Překl. Pálušová, Martina, Praha:
Fragment, 2020, 392 s., váz. 369 Kč
Do chvíle, než se ve městečku objevila
zvláštní dívka Celestina, zabíjel Tim čas
potyčkami se svým největším soupeřem Alexem a běháním po střechách,
odkud pozoroval vzdálené hvězdy.
ISBN 978-80-253-4629-7

Haas, Pavel
Smyčcový kvartet č. 2 op. 7
„Z opičích hor“

Praha: Bärenreiter Praha, 2020,
1. vyd., brož. 390 Kč
Smyčcový kvartet č. 2 „Z opičích
hor“ (1925) představuje první vrchol
tvorby Pavla Haase (1899–1944),
českého skladatele židovského původu a jednoho z nejnadanějších žáků
Leoše Janáčka.
ISBN ISMN 979-0-2601-0886-8

Koželuh, Leopold
Šest snadných sonát

Praha: Bärenreiter Praha, 2020,
1. vyd., 48 s., brož. 249 Kč
Výběr šesti sonát ze čtyřdílného
Souborného vydání sonát pro klavír
editora Christophera Hogwooda
představuje nejsnadnější a pedagogicky vděčné skladby z tvorby Leopolda Koželuha.
ISMN 979-0-2601-0910-0

vysokoškolská
skripta; učebnice
M ANAG E M E NT
Purkner, Vítězslav;
Novák, Jaromír
Základy managementu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2020, 1. vyd., 82 s.
Skripta představují vstupní literaturu
do problematiky managementu
a jsou určena pro studenty 1. ročníku
FTK UP.
ISBN 978-80-244-5615-7

ÚČE TN IC T VÍ
Hronová, Stanislava;
Hindls, Richard
Sbírka příkladů z národního
účetnictví

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2020, 2. přepr. vyd., 158 s., brož.
260 Kč
Učební text se skládá ze šesti kapitol. Pět z nich obsahuje příklady,
poslední pak otázky. Vše je doprovázeno řešením, aby si čtenář mohl
svoje postupy a odpovědi průběžně
ověřovat.
ISBN 978-80-245-2347-7

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

hudebniny
HUD E BN I NY
Haas, Pavel
Smyčcový kvartet č. 2 op.
7 „Z opičích hor“. Kapesní
partitura

Praha: Bärenreiter Praha, 2020,
1. vyd., 76 s., brož. 329 Kč
Smyčcový kvartet č. 2 „Z opičích
hor“ (1925) představuje první vrchol
tvorby Pavla Haase (1899–1944),
českého skladatele židovského původu a jednoho z nejnadanějších žáků
Leoše Janáčka.
ISMN 979-0-2601-0885-1

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.

PATŘÍ BUDOUCNOST
VÝLETŮM DO KOSMU?

www.kniha-mesice.cz

www.novinka-mesice.cz

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.

#mojeargo
Milíčova 13, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601
argo@argo.cz, www.argo.cz

SARAH PERRYOVÁ: Melmoth

Kniha
měsíce
DUBNA

Přeložil Rani Tolimat, 298 Kč
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Román autorky bestselleru
Nestvůra z Essexu, se odehrává
v Praze, městě přetékajícím historií
i tajemnými stíny, jež jsou pro cizince jak
nesrozumitelné, tak děsivé. Anglická překladatelka
Helena tu žije už léta poté, co prchla z Anglie,
aby unikla trýznivým výčitkám svědomí. Když se však
v Klementinu objeví písemnosti odkazující k dávné legendě
prostupující dějinami i konkrétními lidskými životy, její
pracně vybudovaná křehká existence se začne rozpadat…
„Další gotická bomba… strašidelný román nad kterým vás
bude mrazit do morku kostí, i když směřuje k východisku,
které je hřejivé a lidské...“
NEW YORK TIMES

Sarah Perryová
Photo © Jamie Drewe
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Podívej! V Praze je zima, matku měst
a jejích tisíc věží přikrývá noc. Jen se
podívej na tmu u nohou, v uličkách
a starých zákoutích, jako by to byl
jemný černý prach, který tam někdo
nametl. Podívej se na kamenné apoštoly na Karlově mostě, na všechny ty
modrooké kavky na ramenou svatého Jana Nepomuckého. Podívej!
A teď po mostě přichází ona, hlavu
skloněnou nad bělavou dlažbou –
Helena Franklinová, dvaačtyřicet let,
ani vysoká, ani malá, vlasy ani tmavé,
ani blond. Na nohou má boty, které
jí slouží od listopadu do března, na
zápěstí hodinky s kovovým řemínkem
od matky. Tvrdé sněhové vločky se
třpytí jako kuchyňská sůl a padají jí
na rukávy, na ramena, na kabát, který
nosí už devět let, je stejně bezbarvý
jako ona sama. Křížem přes hrudník
si nese tašku na tenkém popruhu, v ní
má dnešní odpolední práci (návod
k obsluze automatické pračky, který
překládá z němčiny do angličtiny)
a nesnědené zelené jablko.
Čím tohle nezajímavé stvoření přitahuje tvůj zrak, když se nad hlavou
trhají nízko letící mraky a stříbrný půlměsíc je jako převrácená mísa, z níž se
rozlévá mléko na hladinu řeky? Ničím,
vůbec ničím, a přece ano: tyhle hodiny, ty dlouhé minuty krátkého dne,
jsou poslední chvíle, kdy Helena nemá
ani tušení o Melmoth – kdy hrom je
jen hromem a stín je pouhá temná
šmouha na zdi. Kdybys jí to dokázal
vysvětlit (Tak běž! Chyť ji za zápěstí
a zašeptej jí to do ucha!), snad by
se zastavila, zbledla a zmateně se

Knihy nak

lství A RG O
ladate

ti zadívala do očí; snad by pohlédla
vzhůru na nasvícený hrad nad Vltavou
a dolů na bílé labutě spící na břehu,
pak by se na centimetrovém podpatku
otočila a prodrala by se davem lidí
zpět. Ale ne, takhle by to nedopadlo –
jen by se usmála, chladně a trochu
pobaveně (jak to mívá ve zvyku), vyvlékla by se ti a pokračovala by v cestě
domů.
Helena Franklinová se zastaví na
místě, kde most přechází v nábřeží.
Tramvaje drnčí směrem k Národnímu
divadlu, kde v orchestřišti hobojisté
olizují plátky a první houslistka třikrát
ťukne smyčcem do stojánku na noty.
Už je dva týdny po Vánocích, ale mechanický stromek na Staroměstském
náměstí se pořád točí a točí, přehrává
příjemný závěr Straussovy melodie
a ženy z Hove a Hartlepoolu si hřejí
ruce o papírové kelímky se svařeným
vínem. Z Karlovy ulice se sem nese
vůně šunky a dřeva v udírně a sladkého těsta pečeného na dřevěném
uhlí, můžete obdivovat sovu sedící
na tlusté rukavici na zápěstí, jaké má
krásné peří, a pak si ji za pár drobných
na chvilku opatrně podržet. Všechno
je to jedno velké divadlo s kladkami
a lany – na večerní sebeklam příjemné,
ale nic víc. Helena se ovšem klamat
nenechá, to se jí nikdy netýkalo –
pro ni české radosti stvořené nejsou.
Nikdy se nezastaví a nesleduje, jak
se otáčí a cinká orloj, jehož tvůrce
kdysi oslepili jehlicemi, aby nemohl
zhanobit město tím, že někde jinde
postaví něco ještě lepšího. Nikdy si
nepořídila sadu matrjošek v červených
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dresech anglického fotbalového týmu,
nikdy jen tak nesedává za soumraku
u Vltavy. Provinila se zločinem, který,
obává se, nelze nikdy úplně odčinit,
a tak tráví z vlastní vůle doživotní trest
ve vyhnanství, sama sobě porotou
i soudcem.
Světla na semaforu přeskočí, dav se
dá do pohybu, Helena splyne s hlučným proudem, narazí do železného
zábradlí a vytáhne z kapsy rukavice.
V tu chvíli zaslechne své jméno –prořízne hlaholení bohatých Korejců, mířících k mosazí pobitým říčním loďkám
v přístavišti, jako by ho přinášel vítr
od řeky. „Heleno! Heleno Franklinová!“
volá ten hlas naléhavě, jako by ztratila
peněženku. Vzhlédne, ruka v rukavici jí
vylétne k ústům a pak ho uvidí, jak stojí
pod semaforem bez kabátu a celý se
chvěje zimou, vysoký, v modré košili,
k hrudi si tiskne cosi velkého a tmavého. Pohledy se potkají, ruka vystřelí
nad hlavu. „Ano?“ Panovačně a netrpělivě: „Pojď sem, ano? Rychle, prosím
tě.“ Muž se tahá za košili, jako by ho
poloprůhledné hedvábí škrábalo, tělo
pod košilí se mu prudce třese.
„Karle,“ pronese Helena, zatím bez
hnutí. Karel Pražan, přesně polovina
jejích přátel a známých. Seznámili se
v kavárně Národní knihovny, toho
rána tam nebyl žádný volný stůl. Je
vysoký a pečlivě si drží štíhlou linii,
tmavé vlasy se mu vždy lesknou,
nosí hedvábné košile a boty ze semiše či teletiny, podle ročního období.
Není to žádný elegán, ale působí tak
a vždycky vypadá, jako by se právě
oholil. (...)

w w w. k
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MARTIN ŘEZNÍČEK
Rozpojené státy

ONDŘEJ ŠTINDL
Až se ti zatočí hlava

298 Kč

269 Kč

Martin Řezníček se takřka každý
večer po dobu pěti let pokoušel
divákům přiblížit změny, jimiž Spojené
státy procházejí a které jsou možná
nejhlubší za několik posledních
dekád. Kniha přibližuje barvité příběhy, které dohromady
tvoří americkou výjimečnost. Místy vyvrací, jinde potvrzuje
stereotypy, jež o USA máme – prostřednictvím lidí s českými
kořeny, ale i těch, kteří o Česku nikdy neslyšeli. Vše v době
klíčových změn…

Česko, leden 2018. Prezident Miloš
Zeman byl právě zvolen do druhého
volebního období, venku mrzne,
občanstvo si vylévá srdce na sociální
sítě a v redakci nejmenovaného
deníku nedobrovolně končí vyhořelý
komentátor Jan „Johan“ Souček.
Antihrdinou třetího románu Ondřeje Štindla lomcují bezmoc,
vztek a strach – a když si pod svým článkem na webu
přečte výsměšný komentář, udělá jedno nesmyslné, zoufalé
rozhodnutí.
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JOZEF KARIKA
Na smrt

KAZUO ISHIGURO
Neutěšenci

Přeložil Jiří Popiolek, 398 Kč

Přeložila Alena Dvořáková, 398 Kč

Román Na smrt je unikátní žánrový
mix historické ságy, thrilleru a hororu.
Odehrává se v letech 1928–1945
v Československu, Německu,
Spojených státech, Polsku, na
Ukrajině a v Pobaltí, a vrcholící v době
Slovenského národního povstání je působivou a děsivou
připomínkou toho, jak málo stačí k tomu, aby z nás spadla
civilizační slupka a stali jsme se krutými, bezcitnými monstry.
Čtenáři i kritikou vřele přijatý román.

V románové tvorbě britského nobelisty
Kazua Ishigura představují Neutěšenci
význačný předěl. Po světově úspěšném
Soumraku dne se autor rozhodl
opustit tvůrčí jistoty, jimiž si vydobyl
přední postavení na britské literární
scéně, a nově se pustil do odvážného
experimentu. Jeho výsledkem je osobitá
románová tragikomedie, která si v mnohém nezadá s absurdní
komikou Kafkova Zámku či Beckettova Čekání na Godota,
případně se satirickým řízem próz Thomase Bernharda.

ANTHONY HOROWITZ
Navždy a den

ANTHONY HOROWITZ
Modrý diamant

Přeložil Pavel Dufek, 298 Kč

Přeložil Pavel Dufek, 298 Kč

Kniha předchází pozdějšímu románu
Casino Royale, Flemingovu prvnímu
o agentovi 007 Jamesi Bondovi.
Jak by se dalo očekávat, pojednává
o začátcích nejslavnějšího špiona na
světě. Špion zemřel. Jedno tělo, tři
kulky. Na hladině u Marseille se vznáší
tělo agenta 007, zabitého neznámou rukou. Je načase, aby
na jeho místo nastoupil nový agent, nová zbraň ve válce proti
organizovanému zločinu. Je nejvyšší čas, aby James Bond
dostal povolení zabíjet.

Píše se rok 1957 a James Bond
jen tak tak přežil souboj s Auricem
Goldﬁngerem. Po boku má až do konce
Pussy Galorovou. Ani jeden z nich
netuší, že se SSSR a Západ pouštějí do
vražedného boje o technickou převahu.
A ve hře je opět Směrš. Osud ho
svádí dohromady s Jeopardy Laneovou, americkou agentkou
a vyšetřovatelkou ﬁnanční kriminality, a v situaci, kdy se úzkostí
zastavuje srdce, odhaluje plán, který by mohl srazit Západ na
kolena.

THOMAS HARRIS
Hannibal

ROBERTO BOLAŇO
Amulet

Přeložila Jana Odehnalová,
348 Kč

Přeložila Anežka Charvátová,
259 Kč

Třetí kniha ze čtyřdílné série
o Hannibalu Lecterovi – a ta
nejkontroverznější. Odehrává se
sedm let po Mlčení jehňátek a i zde
konfrontuje Hannibala Lectera
s Clarice Starlingovou. Ta však už není nadějnou posilou FBI,
naopak má za sebou velký průšvih. Teď má však šanci se
očistit, a proto přistoupí na úkol dostat Hannibala za mříže.
Jenomže po něm už nejde jen FBI, ale i jedna z jeho dřívějších
přeživších obětí, sadistický pedoﬁl Mason Verger.

Vypravěčkou románu je Auxilio
Lacouture, uruguayská básnířka
a „matka všech mexických básníků“,
která se v září roku 1968 při policejním
zásahu na mexické univerzitě schovala
na záchodě, kde přečkala několik dnů. Čas strávený na
záchodě ﬁlozoﬁcké fakulty se stane tunelem času, který ji
přenáší do minulých let v Mexiku i do těch, která má ještě
před sebou. Strhující tok vyprávění sám Bolaňo přirovnává
k partituře pro jediný nástroj.
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VALERIJ BRJUSOV
Ohnivý anděl

LEONARD COHEN
Oblíbená hra

Překladatel Milan Dvořák, 398 Kč

Přeložili Tomáš Hrách a Ivan Jirous,
298 Kč

Autor byl přívržencem okultních
věd a zajímal se o spiritismus
a démonologii. To se odráží i v jeho
knize, jejíž příběh se odehrává ve
třicátých letech XVI. století v Německu,
dosud rozjitřeném nedávným
vznikem reformace a selskou válkou. Ústředním motivem je
vášnivý a prudce se proměňující milostný vztah vypravěče
s „posedlou“ dívkou, která zároveň miluje ohnivého anděla,
jenž se jí zjevuje, ale zůstává nejasné, zda je to duch dobrý
nebo zlý.

Cohena zná celý svět především jako
hudebníka a zpěváka; ne každý už však
ví, že geniální kanadský písničkář měl
původně literární ambice. Právě o tom
vypráví jeho prvotina z roku 1963 –
silně autobiograﬁcký román Oblíbená
hra, který je barevnou mozaikou
sestávající z drobných epizod, které pojednávají o dospívání
a raném mužném věku bohatého židovského mladíka
z Montrealu jménem Breavman.

YANN MARTEL
Pí a jeho život

FRANZ HARRER
Dějiny města Šumperka

Přeložila Lucie Mikolajková,
298 Kč

Přeložila Eva Hudcová, 498 Kč

Pí, malý indický chlapec, se na lodi
vydává na cestu napříč Tichým
oceánem vstříc nové budoucnosti. Loď
se potopí, pouze dva trosečníci svádějí
u mexických břehů svůj boj o přežití.
Darwinovský zákon je neúprosný a vyhrává jen ten nejsilnější.
Kdo zvítězí tentokrát? Pí, anebo bengálský tygr Richard
Parker? Kouzlo Martelova románu netkví ve čtenářově napětí,
zda se chlapci povede zvítězit nad strašlivým zvířetem, ale
způsob, jakým toho dosáhne.

Autorem knihy je šumperský rodák,
německý regionální vlastivědný badatel
Franz Harrer, který byl členem místního
muzejního spolku a rovněž inicioval
vznik městského archivu. Studiem
archivního materiálu i muzejních sbírek
načerpal rozsáhlé znalosti z městské historie, jež zúročil
v bohaté a cenné publicistické činnosti. Zapojil se také do
výzkumu moravských a slezských rodů a zpracoval osudy téměř
dvaceti šumperských rodin včetně té vlastní.

EDWARD FRENKEL
Láska a matematika

CARLO ROVELLI
Řád času

Přeložil Jan Hůla, 399 Kč

Přeložil Jiří Podolský, 265 Kč

Kniha Láska a matematika je óda
na moderní matematický výzkum.
Autor čtenáře provází jeho zákulisím
a ukazuje, jakým způsobem se
matematická realita vynořuje
před očima matematiků. Díky
trefným analogiím a mnoha ilustracím se čtenář dozvídá
o abstraktních matematických konceptech, konkrétně
o Langlandsově programu – jedné z nejzásadnějších
myšlenek, které v matematice za posledních padesát let
vznikly.

STEPHEN DESBERG
A HENRI RECULÉ
Jack Wolfgang
Přeložil Richard Podaný, 648 Kč
Jack Wolfgang je elegantní vlk, ale co
víc, je také špion – a jeho krytím je
osobnost kulinárního kritika (protože
v tomhle světě se samozřejmě už
zvířata nejedí!, takže otázka, co jíst
jiného, se stala tou hlavní). Někteří zvláštní agenti jsou prostě
ještě zvláštnější než ostatní! Thriller z paralelního světa?
Noirová detektivka či špionážní příběh? Ezopovská bajka?
Možná to všechno, ale hlavně působivý příběh s výtečnou
kresbou a nápaditým koloringem.

Autor, přední teoretický fyzik,
spolutvůrce smyčkové kvantové
gravitace, ale také výtečný spisovatel,
se ve své nejnovější knize zabývá
tajemstvím času, možná vůbec
největší záhadou světa. Srozumitelným
způsobem shrnuje, co o čase zjistila moderní fyzika. Vysvětluje,
že fyzikální čas vůbec není unikátní, všude stejný a stejně
plynoucí, dokonce není ani spojitý, a na kvantové úrovni se
úplně vytrácí.

ROBERT E. HOWARD
Conan z Cimmerie 2
Přeložil Richard Podaný, 598 Kč
Barbar Conan je zpět! Po velkém
úspěchu prvních tří komiksových
adaptací slavných povídek R. E.
Howarda z francouzské provenience
vychází druhý svazek Conana
z Cimmerie. Tentokrát se můžete těšit
na povídky Dcera pána mrazu (Robin Recht), Stíny měsíční
záře (Virginie Augustin) a Šarlatová citadela (Luc Brunschwig
a Etienne Le Roux). Stejně jako první knihu vydáváme i druhý
svazek se třemi variantami obálek.

#mojeargo
JOHN LE CARRÉ – klasik špionážního žánru
Malá bubenice

Přeložil Jiří Hanuš, 398 Kč

Špion, který přišel
z chladu

NOVINKA

Krásná Holanďanka, pohledný
Palestinec, mladá anglická herečka.
Co mají společného s teroristickým
útokem na izraelského úředníka
v Německu? Děsivé důsledky. Charlie je
najata izraelskou tajnou službou, aby se
vydávala za propalestinskou aktivistku
a milenku bratra nebezpečného teroristy. Počíná si ve své
roli tak dobře, že nakonec už neví, komu být loajální a koho
zradit. Čím víc se ponořuje do své role, tím víc jí hrozí, že z ní
zcela vypadne.

Přeložila Veronika Volhejnová, 298 Kč
Román, který autora proslavil coby
revolucionáře špionážního žánru. Alec
Leamas má za úkol dostat z Východního
Berlína všechny britské agenty poté, co
město rozdělila zeď. Jednoho mu však
Němci zastřelí. Po návratu do Londýna
přistoupí na riskantní plán obvinit agenta Mundta z toho, že
je dvojitý špion – sám Leamas má totiž tuto roli hrát a získat
si důvěru německé tajné služby. Krůček po krůčku se celá hra
blíží k překvapivému konci…

Jeden musí z kola ven

Holubí tunel

Přeložila Veronika Volhejnová, 348 Kč
V románu se setkáváme s Gorgem
Smileym po desetli letech od Špiona,
který přišel z chladu a opět v nové,
jako vždy nebezpečné situaci. Starý šéf
výzvědné služby je po smrti a ﬁrmu teď
řídí někdo nový spolu s konsorciem
vysokých agentů. Z Moskvy přijde
informace, že právě v nejvyšších kruzích
tajné služby je sovětský špeh. Smiley, kterého předtím
vyhodili, je povolán zpět do služby: právě on má dvojitého
agenta odhalit.

Argo
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Přeložil Michael Žantovský, 358 Kč
Pětaosmdesátiletý autor v románu mluví
o své práci pro MI6, o svém otci, který
byl špatným tátou, velkým šarmérem
a také často vězněným podvodníkem,
o svých knihách a jednotlivých
událostech, jež je ovlivnily, stejně jako
o jednotlivcích, které potkal a jimiž se pak nechal inspirovat
pro své literární hrdiny. Po dočtení knihy chápeme, jak se Le
Carré stal jedním z nejuznávanějších a nejplodnějších autorů
špionážních románů.

1. Joël Dicker

6. Allison Dicksonová

2. Jordan B. Peterson

7. Michal Vrba

3. John le Carré

8. Jerzy Kosinski

4. David Walliams

9. Bel Kaufmanová

ZMIZENÍ STEPHANIE MAILEROVÉ

TA DRUHÁ PANÍ MILLEROVÁ

12 PRAVIDEL PRO ŽIVOT

KOLEM JAKUBA

MALÁ BUBENICE

NABARVENÉ PTÁČE

LEDOVÁ OBLUDA

NAHORU PO SCHODIŠTI DOLŮ

5. Anna Delaﬂotte Mehdevi

10. Jozef Karika

DIVADLO SVĚTLA

Nepřehlédněte
v knihkupectví

TRHLINA

Novinka od nejoblíbenějšího spisovatele dětských knih
DAVID WALLIAMS
Ledová obluda
Přeložila Veronika Volhejnová, 298 Kč

Příběh o desetileté osiřelé holčičce a desetitisíciletém mamutovi je dosud nejrozsáhlejší
knihou Davida Walliamse, který děj netradičně zasadil do minulosti. Ilustrace nakreslil
opět skvělý Tony Ross.
Elsie vyrůstá bez rodičů na ulicích viktoriánského Londýna. Když jednoho
dne uslyší o tajemném chlupatém mamutovi objeveném na severním
pólu, rozhodne se zjistit o ledové obludě víc. Netrvá dlouho a Elsie
stojí mamutovi tváří v tvář, lépe řečeno tváří v dlouhatánský chobot.
A největší dobrodružství jejího života začíná!
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Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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DUBNOVÉ NOVINKY
Pomsta není nikdy
sladká

Ticho ještě nikdy
nebylo hlasitější

Paul a Brindel Lathamovi jsou nalezeni s kulkou v hlavě – na brutální
vraždě ale cosi nesedí. Když se
vyšetřovatelka Regan Pescoliová
dozví o smrti své sestry, ochromí
ji pocit viny, protože s Brindel si
nikdy nebyly blízké. Vzápětí se
u jejích dveří objeví neteř Ivy a je
zřejmé, že něco tají. Pescoliová na mateřské se i přes starost
o dítě zaplete do vyšetřování.
Brzy s hrůzou zjistí, že je vydána
napospas zabijákovi, který udělá
cokoli, aby ji viděl trpět.

Slavná malířka Alicia Berensonová měla idylické manželství. A pak
jednoho dne svého muže zastřelila. Do záhadného případu nemá
kdo vnést světlo, protože Alicia od
vraždy už šest let nepromluvila ani
slovo. Její mlčení chce prolomit
psychoterapeut Theo Faber, pro
kterého se na první pohled nelogická vražda stane posedlostí.
Řešení se možná skrývá v jednom
z Aliciiných obrazů. Je však Theo
připraven zjistit pravdu?

Neovládají lidskou
řeč – jejich činy však
mluví za vše

Strhující jízda
filmovým světem
Marvelu

Je pes nejlepší přítel člověka?
Jsou kočky vychytralé? Lidé o zvířatech říkají nejrůznější věci, ale
my vám představíme jen skutečné příběhy těch nejodvážnějších
hvězd zvířecí říše. Zvířecí hrdinové všech tvarů a velikostí
prošli náročnými zkouškami
a prokázali neuvěřitelnou odvahu, obětavost a vynalézavost při
záchraně lidských životů. Jejich
osudy vás zaručeně dojmou.

Marvelácké ﬁlmy jsou popkulturní fenomén: projděte si je do
nejmenších detailů, potkejte své
oblíbené postavy a prohlédněte
si zblízka jejich unikátní zbraně i obleky! Opulentní graﬁcké
provedení provází informace
vysvětlující funkci jednotlivých
předmětů a role postav. Splněný
sen každého fanouška Marvelu.

Stačí jediný špatný
krok a temnota vás
pohltí
Když soukromého vyšetřovatele
Matěje Mlynáře osloví neznámá
žena, jíž zmizela dcera, pustí se do
dalšího případu. Zatímco pátrá po
pohřešované dívce, ulicemi města
se plíží zlo – kdosi se neštítí dokonce ani rituální vraždy novorozenců. Mlynář neznámé hrozbě sám
čelit nedokáže. Spolu s parťačkou
i partnerkou Pavlou vědí jedno:
Tváří v tvář temnotě se mohou spolehnout jen sami na sebe.

www.albatrosmedia.cz
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KATEŘINA TUČKOVÁ – PETRA SOUKUPOVÁ – MARTIN REINER
MICHAL KONEČNÝ – LUDVÍK NĚMEC – JAN NĚMEC
ŠTĚPÁN KUČERA – BIANCA BELLOVÁ – ALENA MORNŠTAJNOVÁ
MICHAL SÝKORA – PETRA DVOŘÁKOVÁ – IRENA DOUSKOVÁ
DORA KAPRÁLOVÁ – PETR STANČÍK – ONDŘEJ HÜBL – VÁCLAV KAHUDA

