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Vánoční tipy
ODVRÁCENÁ
STRANA KONCE
Michael Connelly

MĚLA JSI VŮBEC
NĚKDY RODINU?
Bill Clegg
Silný komorní román
nominovaný na prestižní
Man Booker Prize. Autor
užívá maloměsto jako kulisu
příběhu o mezilidských
vztazích po přestálé tragédii.

POSLEDNÍ
HODINA
Jeffery Deaver

„Chci, abyste mi někoho našel.
Měl byste ale vědět, že ten člověk
možná nikdy neexistoval.“
Nový případ zarputilého
buldoka Harryho Bosche!

BYLY TADY,
A UŽ NEJSOU
Haylen Beck
Příběh ženy, která ztratí
všechno, na čem jí záleželo.
Fantastický thriller
hrající na strunu vašich
nejtemnějších obav.

Vyšinutý vrah, který
nahrává a zhudebňuje
poslední chvíle svých obětí.
Nový případ jako stvořený
pro Lincolna Rhyma!

BUDU VŠÍM,
ČÍM MĚ CHCEŠ MÍT
Mindy Mejia

LÉTO PLNÉ
NESKUTEČNÝCH VĚCÍ

Novodobá Lolita je mrtvá.
Kdo brutálně zavraždil oblíbenou
dívku? A byla opravdu tak nevinná,
jak se všichni domnívají?

Před Lunou stojí rozhodnutí, které může
doslova vymazat celý její svět. Kdybyste
mohli změnit minulost, udělali byste to?

Rowan Coleman

Nakladatelství DOMINO

z DOMINA
HRAČKÁŘ
Liam Pieper
Příběh sahající z okupované Prahy přes Osvětim
do současné Austrálie. Příběh velkého tajemství,
odhodlanosti i síly lidského ducha.

PROZŘENÍ
Jessica Shattuck
Sugestivně napsaný román nabízí
neobyčejný pohled na osudy
obyčejných žen v nacistickém
Německu i po skončení války.

DÍTĚ
Fiona Barton

ZABIJÁKOVA HRA

Třicet let pohřbené hrůzné
tajemství a tři ženy, kterých
se bezprostředně týká.
Psychothriller od autorky
knihy Vdova!

Ward Larsen
David Slaton je povolán
na nesplnitelnou misi –
a rozhodne se brát celou akci
spíše jako hru. Novinka od
autora Dokonalého zabijáka!

NEOBYČEJNÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
Daniel Wallace
Příběh plný laskavého humoru, něhy,
fantazie a neobyčejných dobrodružství
Román od autora knihy Velká ryba!

MANŽELSKÝ PAKT
Michelle Richmond
Členství v Paktu slibuje zajistit šťastný
život – až do smrti. Pakt totiž ví, co je
pro vás nejlepší – a donutí vás to udělat,
i kdyby vás to mělo zničit...

Nakladatelství DOMINO

editorial

tip šéfredaktora

MAPY MĚST

Foto © SAF

Vážení a milí čtenáři!
Prosadit se nebo dokonce proslavit se
svojí první knihou může být pro spisovatele požehnáním (nečeká na úspěch
roky a přes několik knih), ale i prokletím.
Napsat pak druhou knihu je o to těžší
a někdy se dokonce stane, že spisovatel
už svoji prvotinu nikdy nepřekoná. To se
říká o mnohých, ale tomu se chci na tomto místě vyhnout. Spíš bych připomněl,
kolik slavných prvních románů známe,
aniž bychom si často uvědomili, že se jednalo o prvotiny či první romány (např. u autorů, kteří předtím publikovali povídky či básně nebo dramata, odborné knihy, literaturu
faktu apod.). Z české literatury bych jmenoval Škvoreckého Zbabělce, Fuksova Pana
Theodora Mundstocka, Kunderův Žert a Není římského lidu Jarmily Loukotkové. Jiří
Šotola byl známý básník, když jako pětačtyřicetiletý vydal svůj první román Tovaryšstvo Ježíšovo. Z klasické literatury světové jsou to třeba Utrpení mladého Werthera
J. W. Goetha, Rozum a cit Jane Austenové, Jana Eyrová Charlotte Brontëové a Na
Větrné hůrce její sestry Emily Brontëové (autorčin jediný román), Kronika Pickwickova klubu Charlese Dickense a Flaubertova Paní Bovaryová. Thomas Mann se po
několika povídkách proslavil jako šestadvacetiletý rozsáhlou rodinnou kronikou Buddenbrookovi. Velkými úspěchy byly slavné debuty Šťastný Jim Kingsleyho Amise, Sběratel Johna Fowlese, Hlava XXII Josepha Hellera, Ulehni v temnotách Williama Styrona, Kdo chytá v žitě J. D. Salingera, Pán much Williama Goldinga, Plechový bubínek
Güntera Grasse, Víkend na Zuydcoote Roberta Merla (Goncourtova cena), Jako zabít
ptáčka Harper Leeové, Vyhoďme ho z kola ven (čili Přelet nad kukaččím hnízdem)
Kena Keseyho, Bílé zuby Zadie Smithové, Ve čtvrti Brick Lane Moniky Ali, Bůh maličkostí Arundhatí Royové (Man Booker Prize), Dům duchů Isabel Allendeové, Klub
rváčů Chucka Palahniuka, Carrie Stephena Kinga, Jonathan Strange & pan Norrell
Susanny Clarkové či Lovec draků Khaleda Hosseiniho. Ke klasickým dílům světové
literatury dnes patří debutové romány Zaslepení Eliase Canettiho, Cizinec Alberta
Camuse, Zmatky chovance Törlesse Roberta Musila, Náměsíčníci Hermanna Brocha, Pan prezident Miguela Ángela Asturiase či Město a psi Maria Vargase Llosy, ale
jistě i Hobit J. R. R. Tolkiena. Obrovskými bestsellery byly Jih proti Severu Margaret
Mitchellové a první díl Harryho Pottera (Harry Potter a Kámen mudrců) J. K. Rowlingové. Americký novinář Tom Wolfe měl za sebou řadu publicistických knih, když
jako šestapadesátiletý vydal svůj úspěšný první román Ohňostroj marnosti. A italský
filozof a sémiotik Umberto Eco debutoval románovým bestsellerem Jméno růže jako
osmačtyřicetiletý po řadě knih odborných a esejistických.
MILAN ŠILHAN

Historii můžeme kromě knih, dokumentů, archiválií, architektury, archeologie či
výtvarných děl zkoumat i prostřednictvím map. Na nich dobře vidíme, jak se proměňovaly celé země a lidská sídla. Centry politické, ekonomické, náboženské a kulturní
moci jsou města. První se objevila před více než sedmi tisíci let v údolích velkých
řek (Nil, Tigris, Eufrat, Indus, Žlutá řeka). Přitahovala stále více lidí, rozrůstala se
a čím dál více se odlišovala od menších osad: vyšší gramotností, technologickým
pokrokem a komplexnějšími formami společenské organizace. A brzy bylo jasné,
že je potřeba tato větší sídla zobrazit na mapách. Kniha Mapy měst – Historická výprava za mapami, plány a obrazy měst, jejímiž autory jsou Jeremy Black, Andrew
Heritage, Andrew Humphreys a Thomas Cussans (přeložil Jaroslav Hofmann,
vydal Knižní klub v edici Universum), je procházkou historií měst prostřednictvím
starých i novějších map, ale také svědectvím toho, jak se samotné zpracování a pojetí
map v průběhu věků proměňovalo. „Mapy městských center odrážejí lidské touhy,
ale současně také realitu života – bez ohledu na to, zda zachycují chudinské čtvrti nebo řady honosných budov lemujících velkolepé bulváry,“ píší autoři v úvodu.
„Mapy mohou ukázat nové úpravy dávno existujících měst, jako jsou Peking, Bagdád, Konstantinopol, Paříž či Londýn (…). Zároveň ale také mapy zaznamenávají
rychlý vznik a rozrůstání nových měst ve vzdálených zemích, ať už je to Rio de Janeiro, San Francisco, Sydney nebo třeba Washington.“ Z map také „můžeme jasně
vyčíst kulturní význam, ambice i slávu jednotlivých národních tradic“. „Mapy se
rovněž mohou zaměřovat na zásadní události, jako je turecké obléhání Vídně nebo
americká válka za nezávislost z pohledu New Yorku. Měnící se tvář měst lze předvést
nejen ve vazbě na politické události, ale také na technologické změny. Takové mapy
pak zachycují třeba rozšiřování železnic, zavedení parníků a nakonec celosvětový
rozvoj letectví. Mapy vybrané do této knížky ukazují, jak města pokračovala ve svém
rozvoji a jak se přizpůsobila novým výzvám, jež v sobě často skrývaly i určitou hrozbu. Je tu soustředěn velký kus lidské historie.“
Kniha velkého formátu je především plná reprodukcí nádherných map, které jsou často přímo výtvarnými díly velké umělecké hodnoty (byť u těch opravdu
starých je někdy samozřejmě sporná jejich hodnota výpovědní o tom, jak to které
město skutečně vypadalo) a také fotografií. Často jsou pak vyobrazeny ještě detaily některých částí map. U řady měst je v knize
map více, abychom si dobře uvědomili jejich
rozvoj, proměny a rozšiřování (a některá se za
staletí změnila opravdu skoro k nepoznání).
Jedním z nejstarších plánů je nástěnná malba
z naleziště Çatal Hüyük v dnešním Turecku (asi
7000 př.n.l.). Následují mapy starodávných
měst – Říma, Jeruzaléma, Kchaj-fengu, Konstantinopole (Istanbulu), Alexandrie a Tenochtitlánu/Mexika. Např. Řím je zobrazen na
mapách z let asi 205, 1413–1414, 1493 a 1748.
Podobně Jeruzalém vidíme na čtyřech mapách
z různých období. Další kapitola se věnuje středověkým centrům obchodu a jejich
proměnám (Stockholm, Londýn, Dublin, Amsterdam, Gent, Marseille, Frankfurt
nad Mohanem, Vratislav, Lisabon, Barcelona, Benátky a Florencie). Lisabon si
můžeme prohlédnout na mapě z roku asi 1740 a pak na mapě z roku 1844, která
již město zobrazuje po přestavbě po ničivém zemětřesení z 1. 11. 1755. V části věnované imperiálním hlavním městům (Vídeň, Peking, Madrid, Kjóto, Berlín, Soul,
Moskva) najdeme i mapu Prahy z roku 1820. V další kapitole se vydáme do koloniálních měst Sydney, San Francisca, Batávie (Jakarty), Québecu, Santo Dominga
a Kapského Města. Ideální města jsou pak ta, která byla zakládána tzv. na zelené
louce nebo výrazně přestavěna podle nějakého „ideálního“ plánu: Washington,
Káhira, Paříž, Edinburgh, Petrohrad a Bagdád (chybí mi tu Brasília). Poslední část
se věnuje megalopolím – Riu de Janeiru, Šanghaji, Novému Amsterdamu čili New
Yorku a Tokiu. New York je tu na mapách z let 1660, 1767, 1875 a 1963 (úžasný
pohled z ptačí perspektivy na Manhattan); z roku 2013 je pak známá kruhová mapa
newyorského metra. A na závěr je vskutku pozoruhodná dioramatická mapa Tokia
z roku 2014. Milovníci map a měst si v této krásné knize přijdou na své!
MILAN ŠILHAN
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NOVINKA
TŘETÍ ČÁST Z ŘADY PŘÍBĚHŮ O AMIM

SVĚTOVÝ
BESTSELLER
NOVÁ KNIHA
ROBERTA BRYNDZY

Enrique Barrios

AMI
VNITŘNÍ CIVILIZACE
“Na vyspělejších planetách vnímají jejich obyvatelé
život z postoje „my“, zatímco u nás je důležité pouze
„já“, ať jsou to osoby nebo nejrůznější skupiny, ať už
se tato já nazývají země, provincie, vesnice, sportovní
mužstva, církve nebo obchodní podniky. Nikdo s nikým
nespolupracuje, naopak naším přirozeným postojem
je sobectví. Od něj se odvíjí i náš způsob života, jenž
je poháněný starým a krutým motorem této civilizace,
slavnou soutěživostí, která neznamená nic víc a nic míň
než pravěký zákon džungle, jenž je vyjádřen uhlazenými
slovy. Vyvinuté světy však již nežijí v takovémto pravěku.
V nich se nesoutěží, v nich se spolupracuje a sdílí.”
Dojmy, záhady a napětí z třetí části Pedrových zážitků s
jeho hvězdným přítelem Amim, mohou u čtenářů vyvolat pocit, že jsou účastni dobrodružství mezihvězdného
Jamese Bonda.

některá tajemství
mají zůstat
navždy skryta…

PŘEDCHOZÍ ČÁSTI:
AMI chlapec z hvězd
AMI se vrací

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Kupujte na www.cosmopolis.cz nebo u svého knihkupce

rozhovor

s Markétou Hejkalovou

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE PRO MĚ PSANÍ
Markéta Hejkalová se narodila v roce 1960 v Praze; její matkou byla spisovatelka Hana Pražáková a otcem historik a hungarista
Richard Pražák. Od roku 1962 až do maturity v roce 1979 žila v Brně. Vystudovala finštinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako nakladatelská redaktorka. V roce 1991 založila v Havlíčkově Brodě Podzimní knižní veletrh
a v roce 1994 spolu s manželem Martinem Hejkalem nakladatelství Hejkal. V letech 1996–1999 pracovala jako konzulka a kulturní
atašé na českém velvyslanectví v Helsinkách. Od roku 2006 je místopředsedkyní Českého centra PEN klubu a v letech 2009–2015
byla členkou mezinárodního výboru světového PEN klubu. Vede překladatelský seminář finské literatury na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2014 získala Skleněnou medaili, druhé nejvyšší ocenění Kraje Vysočina, a v roce 2015 se stala čestnou občankou
Havlíčkova Brodu. Z finštiny přeložila mj. řadu knih Arta Paasilinny a Miky Waltariho, o němž napsala knihu Fin Mika Waltari.
Vydala romány Ženy a cizinci na konci tisíciletí, Vždycky jedna noc, Slepičí lásky, Kouzelník z Pekingu, Důkazy jejího života, Andělé
dne a noci a Rudé paprsky severního slunce a další knihy, nejnověji letos román Měj mě rád/a.
potkávání a míjení. Na první pohled asi vzbudí pozornost ty dvě skutečné postavy, ale
pro mě jsou mnohem důležitější dvě fiktivní ženské postavy: Johanka a Tereza a jejich
zdánlivě obyčejné životy: lásky, manželství, děti, zrady, smutky. Zdánlivě proto, že
žádný den není obyčejný, každý má svou barvu a své kouzlo – a v každém všedním
dni se rozhodujeme mezi dobrem a zlem, nejenom ve vypjatých dějinných okamžicích.
Co nového chystáte ve svém nakladatelství Hejkal? A pracujete na nějakém novém
překladu nebo vlastní knize?
Nakladatelství Hejkal vydá reedici tří románů finského humoristy Arta Paasilinny (Zajícův
rok, Chlupatý sluha pana faráře a Les oběšených lišek) pod společným názvem Tři chlupatá zvířata a vyjde ještě jeden nový Paasilinna. A já brzy dokončím překlad Waltariho cestopisu Vlak osamělého muže – o cestě Evropou z Finska do Istanbulu, kterou dvacetiletý Mika
Waltari podnikl v roce 1928. Bála jsem se, že to budou naivní zápisky mladého kluka, ale
bála jsem se zbytečně, je to hluboká, krásná (a možná trochu dojímavě naivní) kniha.

Markéta Hejkalová (vpravo) s Alenou Mornštajnovou na křtu knihy Měj mě rád/a (foto Jiří Hubený)

Jste nakladatelka, redaktorka, překladatelka, spisovatelka, ředitelka knižního veletrhu…, čím z toho všeho se cítíte být nejvíc, co ve vás převládá?
Líbilo by se mi označení bookmaker, i když to neznamená člověka, který dělá knihy.
Všechno, co dělám, souvisí s knihami, ale nejdůležitější je pro mě psaní. Překládat, redigovat, organizovat veletrh může i někdo jiný. Psát knihy pochopitelně také, možná
i lepší, ale už by to nebyly moje knihy.

Žijete v Havlíčkově Brodě, tedy stranou center, jako jsou Praha či Brno. Má to jistě své
výhody, ale i nevýhody. Jaké? A co vás do Havlíčkova Brodu vlastně přivedlo?
Na tuhle otázku je odpověď velmi jednoduchá, krátká a ženská: do Havlíčkova Brodu
mě přivedl manžel. O výhodách a nevýhodách jsem neuvažovala a neuvažuji, všechno
na světě má svá pro a proti.
Jak se zrodila myšlenka pořádání knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě?
Nikoho jsem v Havlíčkově Brodě neznala, tak jsem chtěla, aby za mnou někdo jezdil na
návštěvu... To je nadsázka, ale jenom trochu. Přišla jsem do Havlíčkova Brodu na začátku roku 1991, v opojné době nádherné a pořád ještě nové svobody, kdy bylo možné
úplně všechno. Vycházela spousta skvělých knih, ale chyběly kontakty, nakladatelé
a knihkupci o sobě nevěděli, čtenáři se neměli jak o knihách dozvědět. A mě jednoho
jarního večera napadlo, že by nebylo špatné uspořádat v Havlíčkově Brodě knižní
veletrh (vlastně tehdy ještě trh), aby se nakladatelé a knihkupci měli možnost setkat
a poznat. Večerní nápady ráno pomíjejí, ale tenhle nepominul, a tak jsem to zkusila.

Jak jste spokojena s letošním Podzimním knižním veletrhem?
Velmi. Spokojená jsem po každém veletrhu, že všechno dobře proběhlo a že mám ten jarmark za sebou, ale letos opravdu mimořádně. Zájem vystavovatelů byl rekordní, poprvé
za dvacet sedm let jsem musela některé odmítat, protože by se do Kulturního domu Ostrov už nevešli. Doufám, že zájem nebyl tak velký jen proto, že letošní veletrh byl poslední
bez EET, ale svou roli to patrně sehrálo. A přišel i rekordní počet návštěvníků, přes 17 000.
Zřejmě už pomalu připravujete ročník další… Na co se mohou návštěvníci a vystavovatelé těšit?
Zatím by si měli hlavně zapsat datum: 28. Podzimní knižní veletrh bude 5. a 6. října
2018 a jeho mottem bude Století samoty. Už teď je přihlášeno prvních 15 vystavovatelů a potvrzen první doprovodný program – a zrovna na ten se asi většina návštěvníků
těší, protože jím je tradiční shakespearovská přednáška Martina Hilského – bude v sobotu 6. října v 10 hodin opět v sále Staré radnice. A vlastně ještě jeden program, který
asi také vzbudí zájem, ale ten zatím nebudu prozrazovat.

Jaký jste čtenář, co ráda čtete, jaké jsou vaše oblíbené knihy a autoři?
Čtu všechno včetně detektivek. Nad žánrem vlastně ani nepřemýšlím, důležité pro
mě je, aby mě kniha na začátku „chytla“ a až do konce nepustila. Po veletrhu (nebo
už před ním) vždycky čtu současnou českou prózu autorů, s nimiž se tam setkám.
Teď jsem s velkým nadšením zhltla román Aleny Mornštajnové Hana a těším se na
román Václava Kahudy Bytost, který měl na veletrhu dokonce „světovou premiéru“.
Z české literatury mám ráda a čtu všechny knihy Jiřího Kratochvila, Jáchyma Topola,
Ludvíka Vaculíka a mnoha dalších autorů a autorek – a také Jiřího Stránského (kterého vydáváme). A ze světové literatury mám dvě oblíbené knihy z mládí: Zločin a trest
F. M. Dostojevského a Quo vadis Henryka Sienkiewicze.

Nedávno jste vydala nový, rozsáhlý román Měj mě rád/a, možná váš nejambicióznější.
Jak se vám psal? Co v něm čtenáře čeká?
Román Měj mě rád/a začíná roku 1902 a končí roku 2017 a vystupují v něm fiktivní
i skutečné postavy. Těmi skutečnými jsou vdova po Reinhardu Heydrichovi Lina, která
se v pozdějším životě vdala do Finska, a nechvalně známý komunistický prokurátor
Karel Čížek. Román je delší než století, ale já jsem ho tak dlouho nepsala, „jenom“ čtyři
roky. Nevím, jestli je ambiciózní (asi ano, to slovo už v některých recenzích zaznělo) –
pro mě je to prostě dlouhý příběh několika lidí (a pak jejich rodin a potomků), jejich

Proč je podle vás čtení důležité, co vám osobně literatura dává?
Asi bych měla odpovědět, že čtení kultivuje a otvírá nám jiné světy a ukazuje jiné pohledy na život, což je všechno pravda, ale pro mě je čtení především zábava a radost.
MILAN ŠILHAN
6
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ARCIVÉVODA FERDINAND II. HABSBURSKÝ
die pojednávají o životním osudu, politické a společenské roli arcivévody Ferdinanda
v českých zemích i Tyrolích. Další statě seznamují čtenáře s jeho stavební a uměleckou
činností během pobytu v Čechách i později v Tyrolsku. Rovněž je reflektována arcivévodova portrétní reprezentace, jeho jednotlivé sbírky a také aktivity podporující různé
vědní disciplíny, především lékařství. Také je zde poukázáno na význam a symboliku
zahrad v dobové kultuře i hudbu na dvoře arcivévody Ferdinanda.
Druhá část publikace obsahuje přes 230 katalogových hesel, které poskytují podrobnější informace o jednotlivých vystavených dílech. Většina dochovaných předmětů
z Ferdinandových sbírek se dnes nachází v majetku zámku Ambras nebo Kunsthistorisches Museum Wien. Exponáty zahrnují velmi různorodý materiál – vzácné listiny,
portrétní malby, cenné osobní předměty arcivévody a jeho rodiny, modely letohrádku
Hvězda i zámku Ambras, mimořádně vzácné zbroje z Ferdinandova vlastnictví nebo knihy z jeho knihovny. Také kolekce předmětů z jeho kunstkomory je pestrou přehlídkou,
jež obsahuje vynikající příklady lidského umu i divy přírody. Mezi čtyřicítku autorů
fundovaných hesel patří kromě pracovníků všech tří zúčastněných institucí další přizvaní
odborníci. Texty doprovází velký počet barevných ilustrací skýtajících detailní pohled na
vzácná umělecká díla, přírodní či technické kuriozity z Ferdinandových sbírek.
Publikace svým tématem částečně navazuje na dřívější práce o arcivévodovi Ferdinandovi, které byly věnovány jeho slavnému letohrádku Hvězda nebo jeho knihovně.
Přínos této publikace spočívá v tom, že poskytuje komplexní pohled na život Ferdinanda Tyrolského a zvláště na jeho sbírky, které jsou ve středoevropském prostoru výjimečné. Není divu, že učarovaly i císaři Rudolfovi II., který je získal po smrti svého strýce
Ferdinanda. Český čtenář má tak poprvé možnost se s tímto uchvacujícím kulturním
bohatstvím blíže seznámit.
IVAN HARTMANN

Výpravný a výtvarně velmi zdařilý katalog doprovází stejnojmennou výstavu Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, kterou
uspořádala Národní galerie v Praze ve spolupráci s Kunsthistorisches Museum Wien a Ústavem dějin umění Akademie věd ČR.
Editory knihy jsou Blanka Kubíková, Sylva Dobalová a Jaroslava Hausenblasová. Výstava se koná od 3. listopadu 2017 do
25. února 2018 ve Valdštejnské jízdárně v Praze.
Předmětem publikace je pozoruhodná osobnost středoevropských dějin a kultury
– arcivévoda Ferdinand II. (1529−1595), druhorozený syn císaře Ferdinanda I. Po dobu
dvaceti let (1547−1567) pobýval mladý Habsburk v Čechách jako zástupce svého otce
– českého krále. Během tohoto období zastával významnou roli ve správě země, vedl
renesanční přestavby Pražského hradu, z vlastní iniciativy vystavěl proslulý letohrádek
Hvězda, pořádal početné a velmi oblíbené turnaje i jiné společenské aktivity a stal se též vyhledávaným mecenášem. Po otcově smrti v roce 1564 arcivévoda zdědil Tyrolsko a Přední
Rakousy, kam i s rodinou přesídlil o tři roky později. Splnil si tím sen o vládě nad vlastním
územím, kde navíc zúročil zkušenosti nabyté v Čechách. Během této životní etapy se také
mohl věnovat své sběratelské vášni. Pro rozrůstající se sbírky vystavěl speciální budovy na
zámku Ambras poblíž Innsbrucku, jež byly již v 16. století zvány muzeum. Jeho konvolut
zbrojí slavných mužů, knihovna a kunstkomora se záhy staly proslulými. Kvalitou exponátů
i rozsahem svých kolekcí se Ferdinand zvaný Tyrolský řadí mezi nejvýznamnější sběratele
své doby. Ambras je právem pokládán za nejstarší muzeum na světě.
Publikace spojuje úlohu odborné monografie i výstavního katalogu. První část
tvoří třináct statí z pera předních českých a rakouských historiků a historiků umění,
které zahrnují důležité stránky života a mecenátu arcivévody Ferdinanda. Úvodní stu-

PRAHA TEMNÁ A TAJEMNÁ
tu, Golemovi, pražském Faustovi, zednářích atd.). „Mým úmyslem nebylo vylíčit Prahu
jako dámu se špatnou pověstí, ale připomenout, že její slavná minulost měla také temné,
tajemné i tragické stránky, které jsou nedílnou součástí jejího životního příběhu,“ říká Michael Borovička (1951), publicista a překladatel, který se zaměřuje především na české
dějiny 19. století (vydal např. knihy Kauza Karel Havlíček Borovský, Tajné dějiny zednářských lóží, Kolaboranti a Velké dějiny zemí Koruny české – Cestovatelství). V Praze temné
a tajemné defilují desítky známých jmen: Apollinaire, Arbes, Brahe, Camus, Casanova,
Demetz, Eco, Einstein, Hájek z Libočan, Milada Horáková, Jan Hus, sv. Jan Nepomucký,
Josef II., Kafka, Kisch, Langweil, rabi Löw, Marie Terezie, Masaryk, Meyrink, Mozart, kat
Mydlář, Ripellino, Rudolf II., Karel Sabina, George Sandová, Josef Svátek, hrabě Špork,
Albrecht z Valdštejna či Jan Žižka. Nechybí tu záplavy, vraždy, zločiny, skandály, legendy,
bizarní příhody, nevěstky i pasáci, slavní i neznámí. Jak psal Franz Kafka Oskaru Pollakovi:
„Praha nás nepustí. Ani jednoho. Tahleta matička má drápy. Buď se přizpůsobíš, anebo…“
(miš)

Knih o Praze není nikdy dost. Praha je nevyčerpatelné téma, stále je
co objevovat – v jejích dějinách, architektuře, obyvatelích, proměnách, magii, tajemstvích, skryté či odvrácené tváři. Jak již naznačuje
název knihy Michaela Borovičky Praha temná a tajemná (vydala Paseka), rozhodl se autor vyprávět o méně známé, temnější
minulosti Prahy, což potvrzuje i podtitul Neturistický průvodce
alternativní minulostí města. V knize dokonce nenajdeme jedinou fotografii, nýbrž působivé ilustrace Jindřicha Janíčka. Ačkoli
na podobné téma byly o Praze také již napsány knihy či beletristická díla, tahle si pozornost zaslouží nejen svým grafickým zpracováním (je prostě moc
pěkná!), ale také čtivostí textů, bohatstvím zpracovaného materiálu, vyprávěním příběhů,
spoustou zajímavostí a faktických informací o všem možném (např. o císařské reformě pohřebnictví Josefa II., o pranýři, mučírnách, defenestraci, o katovi Janu Mydlářovi, o životě za
mřížemi, Rudolfu Mrvovi a Omladině, veřejných popravách, sexuálních službách, o ghet-

UMĚLECKÁ VÍDEŇ
státní opera, jedna z nejlepších operních scén světa; také Divadlo na Vídeňce s neméně kvalitní operní produkcí; Burgtheater, přední činoherní divadlo německy mluvících zemí; Umělecko-historické muzeum s jednou z nejlepších sbírek výtvarného umění na světě; muzeum
Albertina, Leopoldovo muzeum a mnohé další; turisté navštěvují hlavně bývalé císařské
paláce Hofburg přímo v srdci města a Schönbrunn mimo centrum, samozřejmě Štěpánský
dóm, překrásný palác Belvedere a mnohé další. Také se tu často setkáme s češtinou nebo
s česky znějícími jmény, vždyť kolik Čechů (a přirozeně i Slováků) do Vídně v minulosti odcházelo pracovat i žít. Vídeň vždy žila uměním a kulturou zvláště tehdy, když to podporovali
habsburští vládci. A tak je s Vídní spojeno nesmírné množství umělců, kteří zde žili a působili,
ať už krátce, delší dobu nebo i celý život; každý si jistě dost jmen dosadí sám. A pokud chcete mít vše přehledně a uspořádaně v jedné publikaci, pak sáhněte po knize Václava Fialy
Umělecká Vídeň – Průvodce po stopách spisovatelů, básníků, malířů, hudebníků a bohémů
(vydalo Nakladatelství Lidové noviny), protože lepší nenajdete!
(miš)

Pravděpodobně žádná jiná světová metropole nemá pro nás Čechy
takovou přitažlivost jako Vídeň a žádná jiná není tak srostlá s našimi dějinami jako právě bývalé hlavní město habsburské a později
rakousko-uherské monarchie, jejíž součástí byly dlouho i země
Koruny české. Dnes je Vídeň, hlavní město Rakouska, sedmým nejlidnatějším městem Evropské unie (má téměř 1,9 milionu obyvatel),
městem sympatickým, které má daleko do obrovitých velkoměst,
jakými jsou Londýn, Paříž nebo Berlín, takže se tu člověk cítí docela
dobře. Především však Vídeň nabízí přehršel památek, muzeí, galerií, koncertů a operních
a jiných představení, zkrátka umělecký a kulturní život Vídně je nesmírně bohatý a uměnímilovní návštěvníci to dobře vědí a do metropole nad Dunají také kvůli tomu jezdí. Sídlí
tu Vídeňští filharmonikové, jeden z absolutně nejlepších orchestrů světa, kteří hrají v nádherném Zlatém sále Společnosti přátel hudby, pověstném svou akustikou; je tu Vídeňská
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DŮCHODKYNĚ, KTERÁ SI UVĚZNILA SVÉHO POSLUCHAČE
Česká spisovatelka, která publikuje pod pseudonymem Jakuba Katalpa (1979), má zatím na kontě
jednu sbírku povídek (Je hlína k snědku?) a dvě
delší prózy (Hořké moře a Němci), za které sklidila značné uznání kritiky. Nyní přichází s novým
románem Doupě (vydal Host). Sledujeme zde
paralelně příběhy tří žen (a v souvislosti s nimi
i dvou mužů): ovdovělé důchodkyně Květy z vily
na pražské Hanspaulce, postarší Vietnamky Hoang
Thi, která před lety odešla z rodné Asie do Prahy za
svými dnes již dospělými dětmi, a Akiko, pětačtyřicetileté Američanky s japonskými předky, jež umírá
na rakovinu. Mužský svět zastupují Akičin manžel,
programátor Hideki, který si neví rady s nemocí své ženy, a nenápadný poštovní doručovatel Bohumil Ptáček, nosící paní Květě dopisy. V románu, který je až na několik
retrospektivních míst celý vyprávěn v přítomném čase, je největší pozornost věnována
Květě: je to zachovalá a zdravá dvaasedmdesátiletá paní, zdatná zahradnice, milující
velikou vilu, kam se před padesáti lety provdala. Od té doby, co zemřel její muž, jí
tu ale začíná být smutno, ráda by si s někým popovídala – ale jediná dcera Eva, žijící
v lesbickém vztahu s přítelkyní Alicí, se jí odcizila už dávno, a jejich rozhovory se točí
jen okolo toho, aby prý vilu konečně prodala. A tak paní Květa přijde na velmi svérázné
řešení: ve sklepě vybuduje a dobře utěsní „doupě“, místnost s postelí a knihovničkou,
kam se rozhodne zavřít člověka, jemuž nezbyde nic jiného než jí naslouchat. A kdo jiný
by se pro takovou roli hodil lépe než pošťák Ptáček, posmutnělý čtyřicátník, který už
svým jménem láká k tomu, aby byl lapen? Květa se o něj bude svědomitě starat, vařit
mu, prát a nosit knihy, a za to bude vyžadovat jen to, aby jí naslouchal.

Bizarní situace, kterou spisovatelka odkoukala z některých nedávných případů žen či dívek vězněných ve sklepě i z literatury (ne náhodou je v knihovničce ke čtení i Fowlesův Sběratel), se brzy obrátí tak, že je to Ptáček, jemuž je
vlastně v doupěti nejlépe, a po počátečních pokusech o útěk, ve kterých mu
Květa brání revolverem po manželovi, se tu začne cítit lépe než doma, kde by
ho čekalo jen pokračování nudného bezdětného manželství s kdysi krásnou
Marií. Zároveň, na menší ploše, sledujeme chvíle, které tráví paní Hoang na
lavičce před obchodem své dcery a její myšlenky a vzpomínky na domov, které
se jí přitom honí hlavou, a marný boj Akiko s nemocí, před kterým nakonec její
manžel prchá na cestu kolem světa, odkud jí posílá fotografie. Čtenář pochopitelně čeká, že se všechny příběhy nějakým způsobem prolnou (u Hoang se to dá
navíc tušit už dosti brzy), pokud ale čeká na nějaké zvláštní a mimořádné zasažení do osudů druhých, bude nejspíš trochu zklamán, protože vedlejší postavy
tu vlastně žádný zásadní přerod neprodělají. Hlavní je linie sbližování Květy
s Bohumilem Ptáčkem – ani tady ovšem autorka čtenáři všechno neukáže: sice
naznačí, že Květa nejdříve vypráví svůj příběh přikrášlený, takový, jaký by ho
chtěla mít, a až v běhu měsíců začne postupně říkat pravdu (třeba že muž jí byl
nevěrný a tchýně ji sekýrovala), ovšem nijak více už to spisovatelka nerozvine.
Knize ovšem nelze upřít, že je čtivá, místy dosti vtipná a čtenáři je Květa přes
své prapodivné chování, tak nepodobné typické české důchodkyni, vlastně dost
sympatická – jako nakonec i svému vězni.
A na závěr malé upozornění pro čtenáře: na začátku by neměl být zmaten tím,
že paní Květa má ještě spoustu, byť dětských, vzpomínek na dobu prvorepublikovou. Po čase se totiž ukáže, že román se odehrává v době už trochu minulé –
začíná v kulatém roce 2000.
MARTINA OPLATKOVÁ

Z TAJNÝCH STRÁNEK NAŠÍ HISTORIE
čení bojů ve Vietnamu, zmírnění napjaté situace na Blízkém východě a zejména
na přípravě schůzky amerického prezidenta Lyndona Johnsona a sovětského
premiéra Alexeje Kosygina v Glassboro v roce 1967, na půli cesty mezi Washingtonem a New Yorkem. Zajímavá je skutečnost, že tuhle roli Pohlreich do
značné míry podnikal na vlastní pěst. Veškeré zprávy československých agentů
tehdy totiž podléhaly filtraci dosazených sovětských poradců. Přesto českoslovenští zpravodajští analytici z washingtonské rezidentury Pohlreichovu aktivitu
nakonec odhalili.
Působení rozvědčíka Mirka Pohlreicha skončilo po okupaci Československa
v srpnu 1968. Bylo spojeno se zákazem vystoupení ministra zahraničí Jiřího Hájka
v OSN, které přišlo z Moskvy, údajně od prezidenta Ludvíka Svobody. Pohlreich
pokyn předal Jiřímu Hájkovi se zpožděním až po jeho projevu s tím, že jeho autorizace není jasná... Následovalo odvolání do Prahy (mimochodem na návštěvě
nemocného Jana Wericha v nemocnici v New Yorku mu tento „legendární klaun“
návrat nedoporučoval), vyloučení z komunistické strany, zákaz jakékoli – i fyzické
– práce, omezení vědeckého působení jeho ženy Heleny, která byla brilantní znalkyní americké literatury a historie. Starší dcera Mirka musela nakonec zanechat
studií a jít pracovat, aby měla rodina z čeho žít. Satisfakce se Mirek Pohlreich dočkal až po sametové revoluci. Do rozvědky se sice už nevrátil, ale nastoupil na
ministerstvo zahraničních věcí a pracoval v diplomatických službách.
Tenhle příběh ze šedé zóny československých dějin v podobě komiksu není
podán v časové kontinuitě, ale s časovými odbočkami např. k době Pohlreichova
dětství, jeho studií, rodině i rodnému Havlíčkovu Brodu apod. Vedle doslovu
samotného Mirka Pohlreicha je na závěr knihy uvedena rekapitulace hlavních
postav tohoto donedávna utajeného příběhu. Užitečný, byť vrcholně grafický
dokument z naší utajené nedávné minulosti. Podoba knihy je kompletně podřízena autorčině záměru včetně předsádky, rozvržení částí textu nebo členění kapitol
a bez paginace. Zajímalo by mě, zda se Marta Morice tomuto žánru bude věnovat
i nadále. Začala velmi suverénně.
JAROSLAV CÍSAŘ

Frankofonní země jsou komiksu zaslíbené. Snad
no se o tom přesvědčíte, když navštívíte knižní
veletrhy ve Francii, Belgii nebo frankofonní oblasti Švýcarska v Ženevě. Nepřekvapí tedy, když
jím načichla i Marta Morice (1971). Komiks
začala soustavněji sledovat právě po svém odchodu do Francie. Rodačka z Havlíčkova Brodu
od konce devadesátých let žije a tvoří v Bretani.
Společně s dalšími umělci má svůj ateliér v bývalé
námořní ubytovně v nákladním přístavu Lorient.
Svůj vlastní autorský komiks Rozvědčík
s podtitulem Grafická novela podle skutečné
události z dob studené války (vydalo Argo) zaměřila na rodinný příběh prastrýce Miroslava
Pohlreicha z doby studené války s přesahem do srpnových událostí roku 1968
a doby normalizace. Až asi v roce 2003 se dozvěděla, že pracoval na zastupitelských úřadech tehdejšího Československa jako rezident zahraniční rozvědky ministerstva vnitra, která spadala pod Státní bezpečnost. Označení estébák se však
bránil s poukazem na to, že on vstoupil do zpravodajských služeb, a na tom si
zakládal. Sám se považoval za „diplomata vyšší kategorie“ (v anglosaských zemích
se tato služba označuje intelligence service). To už však Marta Morice Mirka Pohlreicha rozmluvila, protože on se vydání svého příběhu ve formě komiksu bránil
i s poukazem na to, že jednak v našem kulturně knižním prostředí tento způsob
prezentace nemá tradici, jednak nebyl přesvědčený, že vzhledem k závažnosti tématu je to správná cesta.
Mirek Pohlreich byl nejprve v letech 1957–61 poslán na náš zastupitelský
úřad ve Washingtonu, v letech 1965–69 působil jako rezident zpravodajské
služby Československé mise při OSN v New Yorku. Hvězdná chvíle jeho působení v této oblasti nastala v polovině šedesátých let. Díky svým rozsáhlým
kontaktům na ruské i americké straně se podílel jako mediátor na procesu ukon8
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PŘÍBĚHY PORAŽENÝCH
se podle svých slov zapotil více, než při složení maturitní zkoušky na střední knihovnické.
Vzdělanému Désirému, milovníku vážné hudby, ovládajícímu několik jazyků včetně latiny, se podaří obratně „propadnout“, aniž vzbudil podezření. Z knih si pečlivě nastudoval,
jaké má mít postupující Alzheimerova choroba příznaky. Prokoukne ho pouze jeden
stejně simulující obyvatel domova pro seniory, který mu poradí, aby tolik nepřehrával.
Désiré zaznamenává s krutou škodolibostí, jak se jeho žena a děti na návštěvách
v ústavu nudí a nutí do srdečnosti, libuje si v problémech své ženy, která musí prodat
jejich dům a pořídit si místo toho malý byt. Ani shledání s bývalou velkou láskou Rózou
Rozendaalovou v domově Sněženka nevyústí v náznak možné úlevné katarze. Trpí, jak
to s ní v mládí zvoral, trpí však i jako starý, protože Róza je už vlivem své postupující
nemoci pouze vrásčitou slupkou se zcela prázdnou hlavou. Vůbec Désirého nepoznává.
Poslední návštěva dcery Charlotty je svou otevřeností a jistými odstíny vzájemného
pochopení i příslibem pro čtenáře, že snad simulující Désiré konečně odhalí pravdu
o svém skutečném zdravotním stavu, ale nestane se tak. Zmínka o pábitelském konci
českého spisovatele Bohumila Hrabala naznačuje i možný Cordiérův konec. Oficiálně
přijatou verzi o vypadnutí z okna při krmení holubů přebíjí v českém prostředí ta neoficiální a méně poetická o dokonaném sebevražedném úmyslu. Stejně tak neurčitě i novela
končí. Rozehrál Désiré Cordier svou roli natolik přesvědčivě, až ho zcela pohltila a on už
nedokáže odlišit, co předstírá a co mu život naservíruje?
JAROSLAV CÍSAŘ

Vlámský spisovatel Dimitri Verhulst (1972), který je úspěšný
jak v rodné Belgii, tak v Nizozemsku, neměl dětství zrovna
idylické. Matka rodinu opustila a otec byl alkoholik, takže Dimitri pak prošel různými dětskými domovy a náhradními rodinami. Možná i proto účtuje v jednom ze svých novějších děl
z roku 2013, v útlé novele Opozdilec (vydal Odeon, přeložila
Veronika ter Harmsel Havlíková), se svým hlavním hrdinou
i se společenskou třídou, ze které pochází, tak nesmlouvavě
a drsně. Probleskující stopy černého humoru ihned nemilosrdně stírá líčením fádní reality relativně blahobytné střední
vrstvy, nenaplněností jejího citového života a neuspokojeností se způsobem, jakým ho
vede. V důchodu ho věnuje zastřihávání živého plotu a sekání trávy na svých zahrádkách, návštěvám s prázdným tlacháním a pohoštěním se sladkými zákusky. Bez většího
vzruchu ji ještě čeká etapa dožití.
Hlavní hrdina, bývalý knihovník, čtyřiasedmdesátiletý Désiré Cordier, se rozhodl
jednoznačně. Aby se dostal od své panovačné ženy Moniky a jejích vrtochů, dětí, které
zrovna nenaplňují jeho očekávání, nemusel se už o nic starat a nic řešit, začne předstírat
propukající demenci, a tak se stává jasným kandidátem na umístění do pečovatelského
ústavu s poetickým názvem Sněženka. Désiré musí neúspěšně absolvovat test svých
kognitivních funkcí. Aby dopadl negativně a měl jistotu umístění v ústavu, hlavní hrdina

JAK CESTOVAT S LOSOSEM
V řadě textů se vynoří vtipné myšlenky, které jsou ale i obecně platné, přesné
a jasnozřivé: „…nikdo není pohnán před soud za to, že plýtval státními penězi, pokud
vše proběhlo v rámci zákona.“ Nebo: „Vědět všechno (nebo moci vědět všechno) je
stejné jako zapomenout (nebo moci zapomenout) všechno.“ Nejraději mám sloupek Jak ospravedlnit soukromou knihovnu, který ocení každý, kdo má doma velkou
knihovnu a často čelí otázce: „To je knih! Přečetl jste je všechny?“ Eco si kdysi osvojil
pohrdavou odpověď: „Nečetl jsem žádnou, proč bych je tu jinak měl?“ Pak se mu líbila
odpověď Roberta Leydiho: „Mnohem více, pane, mnohem více.“ V poslední době ale
říkal: „Ne, toto jsou knihy, které musím přečíst do měsíce, ostatní mám na univerzitě.“
Čímž přiměl návštěvníka, „aby uspíšil svůj odchod“.
MILAN ŠILHAN

Umberto Eco (1932–2016) nebyl jen romanopiscem, esejistou, sémiotikem, estetikem, filozofem, profesorem atd.,
ale také velice vtipným, pohotovým a mistrným glosátorem společenského a politického dění i běžných životních
situací – tedy žádný suchopárný vědec. Léta psal sloupky
a fejetony do novin a z nich čas od času uspořádal knižní
výbory; u nás již vyšly Poznámky na krabičkách od sirek
a Od hlouposti k šílenství. Letos k nim Argo přidalo knihu
Jak cestovat s lososem (přeložila Magdalena Žáčková), do
které Eco ještě před svou smrtí vybral sloupky psané pro italský deník La Repubblica. Něco přes čtyřicet sloupků je důkazem, jak široké byly Ecovy zájmy, co všechno
do svých glos zahrnoval: tu se zamýšlel nad běžnými problémy, jaké vyvolává třeba
cestování (a nejen s lososem), pobyt v hotelích, používání faxu (dnes už historie),
jinde zase vtipně popsal, co každý známe, když čteme instrukce a manuály, jak
máme reagovat na známé tváře, jak uvést umělecký katalog, napsat úvodní slovo či
se stát maltézským rytířem; a někde zase Eco „radí“, jak kupovat drobné přístroje,
jak nemluvit o fotbale, jak si vybrat výhodné povolání či jak se vyvarovat spiknutí.
Eco neváhá mířit ostrým šlehem, ale i jemně poučit; shodit nejen druhé, ale také sám
sebe; ironie i sebeironie jsou mu vlastní.
Knihovníky i čtenáře, jistě pobaví text Jak uspořádat veřejnou knihovnu, kde Eco
staví na hlavu, jak přívětivé by knihovny měly být a jak nepřívětivé nám možná někdy
připadají; tady je pár Ecových „rad“: „Čas mezi žádostí o výpůjčku a jejím vyřízením
musí být velmi dlouhý. / Knihy není nutné vydávat více než po jedné. (…) / Knihovník
musí považovat čtenáře za nepřítele, povaleče (jinak by byl v práci), potencionálního zloděje. / Informační kancelář musí být nedostupná. / Od půjčování knih domů
musí být čtenář odrazován. / Meziknihovní výpůjčky musí být nemožné, anebo musí
trvat celé měsíce. (…) / Uvnitř knihovny nesmí být možné najít jakékoli občerstvení,
za žádných okolností, a musí být rovněž nemožné knihovnu opustit za účelem občerstvení mimo budovu, aniž byste vrátili všechny knihy, se kterými pracujete, abyste o ně
poté, co jste si venku dali kávu, museli znovu žádat. / Musí být nemožné druhý den
svoji knihu znovu nalézt. / Musí být nemožné zjistit, kdo si vypůjčil knihu, která je momentálně nedostupná. / Pokud možno, žádné záchody. / V ideálním případě by čtenáři nemělo být vůbec umožněno do knihovny vstoupit. (…) / Veškerý personál musí
být postižen fyzickými defekty, protože je úkolem veřejné instituce nabídnout možnost
práce handicapovaným občanům (…). Ideální knihovník musí především kulhat, aby
se prodloužil čas mezi přijetím žádosti o výpůjčku, sestupem do podzemí a návratem.“
9

Již brzy ROSTIK.cz

NEW!
Chystá se nový
interaktivní web určený
pro „náctileté“ čtenáře.
Vytváření databáze
zajímavých knih.
Hodnocení
a doporučování přímo
čtenáři samotnými.
A spousta dalších
novinek.
Autorkou postaviček,
jež mají webem provázet,
je ilustrátorka
Galina Miklínová.

ROSTEME S KNIHOU
KAMPAŇ NA PODPORU ČETBY KNI H

WWW.rostemesknihou.cz
Kampaň realizována
za finanční podpory
www.facebook.com/rostemesknihou

knižní tipy
Deborah Moggachová
TULIPÁNOVÁ HOREČKA
Historický román o umění, klamu, ztracené lásce (Mladá
Fronta). Sophia Sandvoortová žije poklidným životem se
svým postarším, ale bohatým manželem. Ten jednoho
dne navrhne, aby se dali portrétovat, a tak do jejich domu
přichází malíř Jan van Loos. Přestože Sophia cítí ke svému manželovi náklonnost, zamiluje se do Jana a přes výčitky svědomí se s ním začne scházet. Aby ji nikdo nepoznal, když večer vychází z domu, používá oblečení služky
Marie. Marie čeká nemanželské dítě, ale protože přišla na nevěru své paní, začne
Sophii vydírat. Sophia tedy vymyslí plán, který má pomoci služce, ale i jí a Janovi.
Ví, jak její manžel touží po potomkovi, a tak předstírá, že je těhotná. Jan dostává
doporučení na spolehlivého doktora, který na jejich riskantní hru přistupuje.
Protože k realizaci svých záměrů potřebují peníze, začíná Jan spekulovat s tulipánovými cibulkami, neboť celé Holandsko je v té době zasaženo tulipánovou
horečkou. Blíží se doba Mariina porodu a právě tehdy má dojít k vyřešení situace
ke spokojenosti všech. Jenže všechno se vždy naplánovat nedá.

Jan Cimický
JEŘABINY Z HANGZHOU
Marek Veselý je manažér v úspěšné kulturní agentuře
a jeho cesty vedou často do Číny. Méně úspěšný je ve
svých partnerských vztazích a my ho potkáváme právě
v okamžiku, kdy jeho poslední vztah končí. Snaží se
překonat pocit prázdnoty a shodou šťastných náhod
se v kritickém okamžiku setkává s mimořádně nadanou
houslistkou Liu Jian a zařídí její stáž v Praze. Oba se vzájemně přitahují, ale nejsou schopni to vyjádřit. Situaci
komplikuje fakt, že Liu byla záludně využita přítelkyní k propašování uloupeného
předmětu do Evropy. Díky Markovi a jeho přátelům se podaří kritickou situaci
vyřešit a Liu se zamilovaná vrací zpět do Číny. Tam ji však čeká studená sprcha
– její rodina se postaví zásadně proti jejímu sňatku s Markem. Podaří se, aby se
znovu sešli?

Pavel Toufar
ČESKÉ VÁNOCE
Nová kniha známého autora Pavla Toufara je další z řady
turistických průvodců Toulky, v níž se spojuje rádce na
putování různými místy naší vlasti s jejich podmanivou
krásou a bohatou historií. Hlavním cílem jsou Vánoce
a velké mechanické betlémy, nejen však ony věhlasné
v Jindřichově Hradci, Třebechovicích či Jilemnici, ale především méně známé, ale stejně krásné a zajímavé. Opět
nechybí ani tradiční kapitoly „čítanka“ s příběhy osudů
lidí i míst. Většina z popisovaných mechanických betlémů
je zpřístupněna celoročně. Proto není nutno s toulkami čekat až na vánoční čas.

Jitka Severinová, Adolf Dudek, Stanislava Korcová
CESTOVATELSKÉ POHÁDKY
Cestovatelské pohádky (Bookmedia) jsou souborem sedmi pohádek, které seznamují děti přirozenou a hravou
formou s jednotlivými světadíly naší planety. Hlavní hrdina trpaslík Honzík se pomocí kouzelného zaklínadla
přenese do jiných zemí, potká nové zvířecí kamarády
a zažije s nimi spoustu legrace a dobrodružství. Do každé
pohádky jsou pak včleněny zábavné úkoly, které mohou
děti pomoci Honzíkovi vyplnit. Příběhy ilustroval Adolf Dudek. Kniha je určena
pro společné čtení rodičů a dětí a je skvělou inspirací pro učitele mateřských škol.

NÁSTROJE TITÁNŮ

ALGORITMY PRO ŽIVOT

VÁLKA UMĚNÍ

Návyky a taktiky výjimečných osobností,
miliardářů a světových ikon

Jak využít počítačové algoritmy při
každodenním rozhodování

Odblokujte svou kreativitu a vyhrajte
tvůrčí bitvy

TIMOTHY FERRISS

BRIAN CHRISTIAN, TOM GRIFFITHS

STEVEN PRESSFIELD

Autor světových i českých bestsellerů Tim Ferriss
dva roky zpovídal osobnosti, které ve svých oborech dosahují špičkových výkonů – od hollywoodských hvězd a vítězů olympiád až po legendy Silicon Valley. Z rozhovorů, které si jako
podcasty stáhly desítky milionů lidí, pak vydestiloval sbírku praktických lifehacků, které nenajdete nikde jinde. Zlepšit své zdraví a kondici, vydělávat víc peněz, lépe si užívat života. V jaké oblasti
chcete poradit od těch nejlepších z nejlepších?

Jakkoli to zní překvapivě, v běžném životě
neustále řešíme obdobu nejtěžších problémů, jimiž se zabývají informatici. Od počítačů neočekáváme váhání, neefektivitu
ani lítost nad špatným rozhodnutím – proč
tedy nevyužít počítačových postupů pro optimalizaci našich každodenních rozhodnutí?

Měli jste někdy v noci před spaním vizi člověka, kterým byste se mohli stát, práce, které byste
mohli dosáhnout, díla, které byste chtěli vytvořit? Jste spisovatel, který nepíše, malíř, který nemaluje, nebo podnikatel, který nikdy nezaložil
podnik? Potom znáte Odpor: temnou sílu, bránící kreativitě a úspěchu. Steven Pressfield vyhlásil
Odporu válku a ve své přísné, strohé a zároveň
zábavné knize vás naučí, jak tohoto nepřítele porazit a rozbít tak bloky, které dusí vaši tvořivost.

• 692 stran, 699 Kč

• 400 stran, 399 Kč

www.melvil.cz

• 232 stran, 329 Kč

NABÍDKA VYDAVATELSTVÍ AKCENT

HLEDÁME AUTORY CESTOPISNÝCH KNIH.

KONTAKT: tel. 568 844 553; e-mail: akcent@vydavatelstviakcent.cz; www.facebook.com/knihyakcent

www.vydavatelstviakcent.cz

Henning Mankell
Pohyblivý písek

Ian McGuire
Severní vody

Autobiografický příběh
legendy švédské
detektivky není o nemoci
a smrti, nýbrž o radosti
z žití, která se vrátila, když
se mu podařilo vyhrabat
se z pohyblivého písku,
který ho málem stáhl pod
zem.

Velrybářská loď pluje
do Arktidy — nikoli
však za velrybami,
jeden z harpunářů
je sadistický vrah.
Román o civilizovanosti
a barbarství a také
o schopnosti jednat
lidsky i za extrémních
podmínek.

329 Kč
Překladová beletrie

C. Dolan-Leachová
Sestry až za hrob
Propracovaný příběh
o složitém poutu mezi
dvojčaty. Ava nevěří
tomu, že její sestra Zelda
zemřela. Čím více se toho
o ní dozvídá, tím jasněji
si uvědomuje, že nezná
pravidla hry, kterou spolu
celý život hrály.
349 Kč
Thriller

329 Kč
Překladová beletrie

Ingela Korsellová,
Åsa Larssonová
Bílý had
Osmý díl série PAX,
která si získala srdce
mnoha mladých čtenářů.
Uvěřitelní hrdinové,
napínavý děj, který
má spád, a fantastické
komiksové ilustrace.
Koho PAX jednou chytí,
toho už nikdy nepustí.
249 Kč
Pro děti a mládež

Luke Scull
Ostří mrtvého muže
Finále epické fantasy
trilogie Temné bratrstvo.
Starodávné zlo uvězněné
pod horami se brzy
dostane ven a nezastaví
se, dokud celý svět
neutone v krvi. Dokáže
Polomág se svými
chabými kouzly odvrátit
blížící se pohromu?
349 Kč
Fantasy

Thomas C. Foster
Jak číst film
Cinefilův průvodce
po světě pohyblivých
obrázků

Foster filmovým
fanouškům, studentům,
budoucím scenáristům a
režisérům ukazuje, jak se
můžou z pouhých diváků
proměnit v kultivované
čtenáře tohoto
významného média –
filmu.
329 Kč
Populárně-naučné

hostbrno.cz

TIPY NA DÁRKY Z VYDAVATELSTVÍ VÍKEND
Marie Terezie –
Cudná císařovna
s hroznou pověstí
Jiří Bílek

369 Kč

Císařovna Marie Terezie…
To jméno zná jistě každý, vždyť
byla jedinou ženou, která vládla
habsburské monarchii. Bývá však
také představována jako mimořádně
eroticky náruživá žena. Její osobnost
a životní osudy ale byly mnohem
složitější a v řadě ohledů jiné, než
se i dnes často traduje.

www.vydavatelstvivikend.cz

Romantičtí
Habsburkové
Gabriele Hasmann

Zvěřinová
kuchařka
Christa MuhleWitt

Skutečné milostné
příběhy, neplánované
aféry a skandální
dobrodružství

Nejlepší speciality ze zvěřiny,
325 osvědčených i nových
receptů.

599 Kč

299 Kč

Toulky Krkonošemi
Jana Tesařová
V knize najdete náročné
i pohodové výšlapy pro
každé roční období a inspi
raci při plánování výletů do
méně známých, ale o to
zajímavějších koutů Krkonoš.
299 Kč

Prokletí
vladyckého rodu
Jiří Bílek

289 Kč

Další případ mnicha Remigia začíná
prosbou vdovy po jeho bratrovi,
aby pomohl najít toho, kdo připravil
o život jejího nejstaršího syna.
Mnich její přání splní a přijíždí na
rodný dvorec, kde začíná hledat
nejen vraha, ale především motiv
jeho činu…

Havlíčkovo náměstí 2
Praha 3, 130 00
e-mail: olysklad@volny.cz
mob: 602 387 509

Krkonošští rodáci
vzpomínají
Libor Dušek

Kriminální případy
ze Šumavy 4
Šumava – jeden z nejkrás
nejkrás
nějších a nejromantičtějších
koutů naší země. Avšak ani
zločin se Šumavě nevyhýbá.
Dokazuje to i tato kniha,
v níž jsou popsány kriminální
případy, které se v příhra
příhra
ničním hornatém regionu
odehrály.
289 Kč

Dramatické příběhy
z válečných i poválečných
let v osobních prožitcích
jedenácti pamětníků, krko
krko
nošských rodáků.
269 Kč

Kriminální příběhy
ze staré Šumavy 4
Vladimír Šindelář
V pořadí už čtvrtá kniha
z cyklu o starých šumavských
zločinech nás opět zavede do
malebné krajiny lesů a hor.
I tentokrát tedy nahlédne
nahlédne
me na některá pochmurná
šumavská tajemství, na něž
289 Kč se po desítkách či stovkách
let už dávno zapomnělo.

Barvič & Novotný
tradiční, citlivě zrekonstruované
brňenské knihkupectví

Kanzelsberger:

Česká 167/13, Brno
Masarykova 26, Brno

knihy po všech stránkách

Beroun | Blatná | Brno | Břeclav | Čelákovice | Česká Lípa | České
Budějovice | Děčín | Hodonín | Hradec Králové | Chrudim | Jablonec
nad Nisou | Jeseník | Jihlava | Jindřichův Hradec | Karlovy Vary | Kladno
| Klatovy | Krnov | Kroměříž | Litvínov | Mladá Boleslav | Nymburk |
Olomouc | Ostrava | Pardubice | Písek | Plzeň | Poděbrady | Praha |
Prostějov | Přerov | Příbram | Rakovník | Slaný | Soběslav | Strakonice |
Svitavy | Tábor | Teplice | Trutnov | Vsetín | Zlín | Znojmo | Žatec |
Žďár nad Sázavou

www.barvic-novotny.cz

www.dumknihy.cz

naKladatelství trIton
1453: Pád Konstantinopole –
zrod Istanbulu
2., rozšířené vydání

Petr Štěpánek
Kniha líčí nejen samotný pád Konstantinopole
v roce 1453, ale také situaci, která mu předcházela, a události, jež následovaly po ztečení
zdánlivě nedobytných hradeb Města. Poutavý
popis navazujících dějů zachycuje období
do smrti Mehmeda II., přičemž autor se
snaží vzít v potaz i jejich interpretaci ze strany samotných Turků. Vše je tak zachyceno
v širším historickém kontextu, jenž provázel
složitý proces vznikání Osmanské říše a její
identity. Pro tu bylo dobytí Konstantinopole
naprosto klíčové. Kupodivu to však nebyl cíl, ke
kterému by Osmanská říše neomylně směřovala od samého počátku. Nicméně přinejmenším
od jisté chvíle Mehmed II. pochopil, že
ovládnutí Konstantinopole představuje nepominutelný mezník na cestě k dosažení
nesmrtelné velikosti říše i jeho samotného.
328 str., váz., 399 Kč

Slavné pohádky s oponou
Kniha s malým divadélkem
Miloš Kratochvíl
ilustrovala Markéta Vydrová
Snad každý kluk a holčička si někdy přeje stát se pohádkovým hrdinou. V téhle knížce na vás čeká celé pohádkové království! Vydejte
se do světa nejznámějších českých pohádek. Je jen na vás, jestli se
stanete Dlouhým nebo Bystrozrakým, princem Bajajou, nebo jestli se
vám líbí spíš Rozum či Štěstí.
V interaktivní knize najdete také zábavné vystřihovánky, návody, jak
si vytvořit postavičky do
minidivadélka, návod
na vyrobení jevišťátka
a další prima nápady.
Rodiče i děti tak můžou
společně tvořit, hrát si
a vůbec se vydovádět.
64 stran,
skrytá kroužková
vazba, 199 Kč

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

SOCIOLOGICKÉ
NAKL ADATELST VÍ (SLON)
Přináší zajímavé knihy právě pro vás

Aleš Vlk a kol.:
Studijní neúspěšnost na vysokých
školách. Teoretická východiska,
empirické poznatky a doporučení
Cílem publikace je propojit teoretické
a koncepční poznatky, které byly
získány dlouhodobým studiem této
problematiky především v zahraničí,
se stavem v České republice a pokusit
se vysvětlit některé příčiny a dopady
studijní neúspěšnosti v naší zemi.
ISBN 978-80-7419-248-7
154 stran, doporučená cena 299 Kč

Olga Šmídová Matoušová,
Blanka Tollarová, Karel Čada a kol.:
Po stopách moci v nemoci.
O morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví
Publikace propojuje téma moci, medicíny a zdraví, jež studuje
v prostředí současného českého zdravotnictví na případových
studiích, které se vztahují k pestré škále rozličných témat:
od rození dětí k umírání a smrti, od zvládání běžné chronické nemoci k transsexualitě nejen jako k operativní změně
pohlaví a přeměně těla, ale především jako k trans-formování
identity, osobní i sociální.
ISBN 978-80-7419-250-0. 238 stran, doporučená cena 325 Kč

Oleg Suša, Marek Hrubec a kol.:
Riziková společnost a globální ohrožení.
Ke kritické teorii Ulricha Becka
Kniha v návaznosti na dílo proslulého autora Ulricha Becka
analyzuje současné významné téma rizikové společnosti
a jejího globálního ohrožení. Příspěvky domácích i zahraničních autorů a autorek jsou seřazeny do tří tematických
oddílů: Dilemata rizikové společnosti, Globální konflikty a Kosmo
politní a evropské výzvy. Kniha je zakončena rozhovorem Břetislava Horyny s Ulrichem Beckem.
ISBN 978-80-7419-251-7. 370 stran, doporučená cena 360 Kč

Jan Keller:
Evropské rozpory ve světle migrace
Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není
jejím hlavním tématem, pojednává o hlubších strukturních
napětích a rozporech skrytých v základech EU. Autor na
řadě příkladů ukazuje, jak se Evropské unii nedaří propojit
prvek konkurence s principem solidarity a jak tento nesoulad
vyvolává napětí a konflikty mezi různými skupinami zemí EU.
V závěru knihy představuje tři možné scénáře dalšího směřování Evropské unie.
ISBN 978-80-7419-249-4. 227 stran, doporučená cena 249 Kč

Immanuel Wallerstein, Randall Collins,
Michael Mann, Georgi Derluguian
a Craig Calhoun:
Má kapitalismus budoucnost?
Nadcházející desetiletí přinesou překvapivé otřesy a obrovské
výzvy. Pětice autorů v této knize na základě svých sociologických znalostí světových dějin zkoumá, jaké asi tyto výzvy
a příležitosti budou, a diskutuje o nich.
ISBN 978-80-7419-235-7. 258 stran, doporučená cena 380 Kč

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON)
Jilská 1, 110 00 Praha 1

Objednávky: tel.: 222 220 025, e-mail: slon@slon-knihy.cz
Vyžádejte si zasílání informací o novinkách e-mailem!
Podrobné informace o vydaných a připravovaných titulech:
www.slon-knihy.cz

Svatý Mikuláš

Anselm Grün, Giuliano Ferri
Až půjdete zase na mikulášskou besídku nebo
dokonce za Mikuláše, budete už vědět, kdo byl
ten skutečný biskup Mikuláš!
váz., 32 s., 229 Kč

Zvířátka ve vánočním lese

Suzy Seniorová, James Newman Gray
Zvířátka prožívají ve vánočním lese různá
dobrodružství. Půvabné vyprávění s malebnými ilustracemi pro nejmenší čtenáře.
váz., 32 s., 249 Kč

Odvážné srdce
Juraj Vojtáš

Strhující příběh Willa, chlapce z divočiny, který
se vydá zachránit dívku Caru z moci hrozného
draka. Jeho otec má jako jediný sílu postavit
se smrtícím nestvůrám. Skrývá přitom před
synem hrozné tajemství…
brož., 304 s., 349 Kč
objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
telefon: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/

bibliografie
duchovní nauk y
Bartůšek, Václav
Rok piaristů 2017

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2017, 1. vyd.,
56 s., brož. 190 Kč
V roce 2017 uplynulo 400 let od doby,
kdy nejstarší piaristé, včetně svého
zakladatele sv. Josefa Kalasanského
(1557, Petralta de la Sal ve Španělsku
– 25. 8. 1648, Řím), jako první podstoupili obláčku řádových noviců v Římě.
ISBN 978-80-7405-426-6

Steinová, Edita
Vánoční tajemství

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 3. vyd., 40 s., brož. 79 Kč
„Křesťanská tajemství jsou nedělitelným celkem. Když se člověk
pohrouží do jednoho, je doveden ke
všem ostatním. Tak vede cesta z Betléma nezadržitelně na Golgotu, od
jesliček ke kříži.“
ISBN 978-80-7566-030-5

ekonomika
Brychta, Ivan; Vychopeň, Jiří
Meritum Daň z příjmů 2017

likace obsahuje repetitorium hlavních
nástrojů personálního řízení.
ISBN 978-80-200-2773-3

Vlček, Josef
Makroekonomie a ekonomická
analýza

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 232 s., brož. 385 Kč
Cílem publikace je stručné a jasné
vysvětlení problematiky makroekonomické rovnováhy, která je v ekonomické
teorii vymezována jako výjimečný stav,
k němuž ekonomika směřuje nebo od
něhož je odpuzována.
ISBN 978-80-7552-794-3

Dvořáková, Dana
Finanční účetnictví a výkaznictví
podle mezinárodních standardů
IFRS /5. vyd/ – Dana Dvořáková

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 549 Kč
Cílem knihy je pomoci nejširší
veřejnosti porozumět logice mezinárodních standardů účetního výkaznictví a usnadnit výkladem i praktickými
příklady studium i následnou aplikace
těchto standardů v praxi.
ISBN 978-80-265-0692-8

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 785 Kč
Meritum obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad
problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka
pro všechny, kteří se chtějí v této
oblasti orientovat.
ISBN 978-80-7552-750-9

Yoon, Eddie
Superzákazník

Drábková, Zita
Kreativní účetnictví a účetní
podvody. Řízení rizika účetních
chyb a podvodů

společenské
vědy; osvěta

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 152 s., brož. 220 Kč
Autorka v publikaci navrhuje náhled
na stanovení hranic mezi kreativním
účetnictvím v rámci zákonných předpisů a nelegálními účetními podvody,
na které se vztahuje trestní zákoník.
ISBN 978-80-7552-791-2

Macháček, Ivan
Zaměstnanecké benefity a daně

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 256 s., váz. 399 Kč
Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak
z hlediska pracovněprávních předpisů,
tak zejména z hlediska daňového řešení
těchto benefitů na straně zaměstnance
a na straně zaměstnavatele.
ISBN 978-80-7552-515-4

Meritum Daň z příjmů 2017

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 707 Kč
Meritum obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad
problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka
pro všechny, kteří se chtějí v této
oblasti orientovat.
ISBN 978-80-7552-751-6

Mužík, Jaroslav;
Krpálek, Pavel
Lidské zdroje a personální
management

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
190 s., brož.
Jak řídit, nabírat a vést lidi ve své firmě
nebo svěřeném podniku? Jak nejlépe
využít lidský kapitál a jaký má vliv personální řízení na chod podniku? Pub-
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Praha: Management Press, 2017,
1. vyd., 200 s., brož. 399 Kč
Autor knihy odhaluje jedno z nejdůležitějších tajemství budování značky.
Každá silná značka totiž čerpá svou sílu
z energie a emocí tzv. superzákazníků.
ISBN 978-80-7261-525-4

z n o v i n e k k 2 0 . 11. 2 0 17 3 4 0 t i t u l ů

Tématem monografie je proces
transformace filosofického směru nazývaného analytická filosofie ve směr
na něj navazující, označovaný jako
postanalytická filosofie.
ISBN 978-80-245-2213-5

h isto r ie
Dubánek, Martin; Filip,
Ondřej; Pavel, Jan
Pevnosti v bojích Velké války.
Východní fronta a Alpy

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
352 s., váz.
Druhý svazek objevné práce
o pevnostech a stálém opevnění za
1. světové války zachycuje zejména
trojí obléhání pevnosti Přemyšl
v Haliči, houževnatou obranu nejmodernějších rakousko-uherských
fortů v Alpách ad.
ISBN 978-80-204-4628-2

Fitzpatricková, Sheila
Ruská revoluce

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz. 349 Kč
Dílo renomované historičky, které
se v zahraničí dočkalo již čtvrtého
vydání. Kniha nabízí strhující příběh
marxistické revoluce, jejímž cílem
bylo změnit svět, místo toho však
ruskému lidu způsobila obrovské
utrpení.
ISBN 978-80-264-1687-6

Judt, Tony
Poválečná Evropa. Její historie
od roku 1945

druhá
světová válka

Praha: Prostor, 2017, 1. vyd., 1004 s.,
váz.
Judtovu knihu, která nabízí pochopení smyslu moderní evropské
historie a identity, tedy toho, jaká Evropa je a jaká byla, můžeme označit
za jedinečnou práci na téma Evropa
naší doby.
ISBN 978-80-7260-368-8

Emmert, František
Wehrmacht: služba německého
vojáka

k ř ížovk y;
hádan k y

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
224 s., váz.
Kniha přehledně a za doprovodu
téměř dvou set dobových fotografií
mapuje vývoj německé armády od
jejího vytvoření v polovině 30. let minulého století až po definitivní porážku
nacistického Německa na jaře 1945.
ISBN 978-80-204-4573-5

e nc yk lo pe d i e
Bárta, Milan a kol.
Biografický slovník náčelníků
operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953–1989

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
584 s., váz.
Slovník zaplňuje bílé místo našich dějin 20. století a představuje náčelníky
Státní bezpečnosti od vzniku operativních správ v roce 1953 až po jejich
zrušení během pádu komunistického
režimu v Československu.
ISBN 978-80-200-2690-3

fi lozo fi e
Vacura, Miroslav
Pragmatizace logické analýzy
jazyka

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 260 s., brož. 428 Kč

Malá velká kniha kvízů

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 480 s.,
váz. 349 Kč
Kvízové stolní hry, hospodské kvízové
večery i televizní vědomostní soutěže
– vše v jedné jediné knize.
ISBN 978-80-264-1689-0

Vtipné křížovky

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd.,
320 s., brož.
Odreagujte se od starostí všedního
dne při luštění křížovek. Každá
tajenka vám navíc doplní pointu
dobrého vtipu.
ISBN 978-80-7236-892-1

motivačn í
př í ručk y
Cooper Ramo, Joshua
Sedmý smysl

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 320 s.,
brož. 399 Kč
Sedmý smysl je o tom, co vidí a cítí
dnešní úspěšní lidé: síly, které jsou
pro většinu z nás skryté, ale stojí za
vším od technologických změn až po
obtížnou politickou situaci. Odhaluje,
co vědí vítězové a kam ti ostatní zatím
nedohlédli.
ISBN 978-80-265-0674-4
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Franckh, Pierre
Jak si správně přát 3.0

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd.,
192 s., váz.
Sedm pravidel uvedených v této nově
doplněné příručce lze velmi snadno
uplatnit, jsou hravě lehká a zábavná.
Díky nim si mohou čtenáři splnit
svá přání.
ISBN 978-80-7554-094-2

Mannschatz, Marie
Buddha – Cesta k vnitřní
rovnováze. Jak opustit horskou
dráhu pocitů

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd.,
160 s., brož.
Pocity ovlivňují náš život víc než
cokoli jiného. Propůjčují nám křídla,
ale mohou nás také dovést až na
pokraj zoufalství. To věděl i Buddha,
a proto nás učil, jak se můžeme
z jejich moci vysvobodit.
ISBN 978-80-7541-013-9

pe dagog i k a;
d idak ti k a
Průcha, Jan
Moderní pedagogika

Praha: Portál, 2017, 1. vyd., 488 s.,
brož. 575 Kč
Existuje už mnoho knih o tom, jak by
měla vypadat aquot, ideální aquot,
škola nebo učitel. Víme však, co se
opravdu děje ve školách? Co si z nich
děti vlastně odnášejí?
ISBN 978-80-262-1228-7

Šmelová, Eva a kol.
Společenské aspekty inkluze

Olomouc: Univerzita Palackého,
2017, 1. vyd., 196 s., brož. 190 Kč
Inkluzivní forma vzdělávání je
v podmínkách ČR tématem velmi
aktuálním a diskutovaným. Autoři seznamují s problematikou specifických
oblastí inkluze a současně s výsledky
výzkumu, který byl realizován na PdF
UP v Olomouci.
ISBN 978-80-244-4911-1

pr ag e nsie
Borovička, Michal
Praha temná a tajemná

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 306 s., váz.
Průvodce po stinných koutech pražské historie vychází v nekonvenční
grafické úpravě N. Klímové a s atmosférickými ilustracemi J. Janíčka, na
nichž Praha temná a tajemná znovu
ožívá a láká ty odvážnější z nás.
ISBN 978-80-7432-845-9

Mahel, Ivo
Zmizelá Praha – Nádraží a železniční tratě 4. díl

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 200 s., váz.
Čtvrtý díl knihy Nádraží a železniční
tratě, jež vychází v rámci edice
Zmizelá Praha, opět mapuje dřívější
podobu míst, jež prošla či v nejbližší
době projdou výraznými proměnami.
ISBN 978-80-7432-763-6

pr ávo
Drábková, Tereza
Doručování ve správním řízení
se zaměřením na elektronické
formy komunikace

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 275 Kč
Publikace se zaměřuje na problematiku doručování v širším kontextu,

včetně srovnání úpravy tohoto
institutu a s ním souvisejících zásad
napříč právními odvětvími.
ISBN 978-80-7552-723-3

Drábková, Tereza
Doručování ve správním řízení
se zaměřením na elektronické
formy komunikace

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 248 Kč
Publikace se zaměřuje na problematiku doručování v širším kontextu,
včetně srovnání úpravy tohoto
institutu a s ním souvisejících zásad
napříč právními odvětvími.
ISBN 978-80-7552-724-0

Gřivna, Tomáš a kol.
Sbírka klauzurních prací
z trestního práva hmotného
a procesního

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 5.
vyd., 360 s., 375 Kč
Páté vydání sbírky bylo revidováno
podle právního stavu k 1. 3. 2017.
Texty tak reflektují poslední novely
trestněprávních předpisů i nejnovější
judikaturu zejména Nejvyššího soudu.
ISBN 978-80-7552-598-7

Janeček, Pavel
Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 312 s., váz. 435 Kč
Kniha má za cíl seznámit čtenáře
s mezinárodními úmluvami, kterými
je ČR vázána a které obsahují úpravu
různých aspektů pracovního práva.
ISBN 978-80-7552-608-3

Klee, Lukáš
Smluvní vztahy výstavbových
projektů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
2. aktual. vyd., 120 s., váz. 220 Kč
Monografie čtenáři umožňuje pochopit nutnou potřebu přizpůsobit
smluvní vztahy unikátnosti každého
výstavbového projektu.
ISBN 978-80-7552-818-6

Kosař, David; Papoušková,
Tereza
Kárná odpovědnost soudce
v přerodu: Ponaučení z České
republiky

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 100 s., brož. 190 Kč
Kniha se zabývá vývojem kárné
odpovědnosti českého soudce, a to
z historického, institucionálního
i empirického hlediska.
ISBN 978-80-7552-816-2

Králíček, Vladimír
Zákon o auditorech. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 192 s., váz. 265 Kč
Nové přepracované znění komentáře
vychází především z masivních změn,
které obsahuje novela zákona o auditorech vycházející ze změněných
evropských předpisů.
ISBN 978-80-7552-318-1

Křístek, Adam
Zákon o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 350 s., 500 Kč
Podrobný komentář zákona o výkonu
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských

bibliografie
zařízeních a o změně dalších zákonů
se věnuje širším souvislostem komentovaných ustanovení.
ISBN 978-80-7552-822-3

a o státní báňské správě je dílem O. Víchy, který se jako jeden z mála v Česku
věnuje specifické oblasti horního práva.
ISBN 978-80-7552-557-4

Novotný, Jiří; Šašek, Pavel
Právní základy podnikání. Díl
2. Řízení před soudy a správními
orgány, odpovědnost podnikatele

Zákon o Nejvyšším kontrolním
úřadu. Komentář

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 273 s., brož. 249 Kč
Publikace představuje úvod do
právního prostřední a nejdůležitějších právních otázek souvisejících
s podnikáním.
ISBN 978-80-261-0692-0

Poremská, Michaela
Veřejné zakázky stručně
a prakticky

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 328 s., 495 Kč
Prakticky zaměřená publikace je
určena pro zadavatele i dodavatele
veřejných zakázek.
ISBN 978-80-7552-698-4

Sedláček, Pavel;
Florián, Michal
Vybrané otázky z přepravy
a zasílatelství

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 224 s., 370 Kč
Cílem publikace je v první řadě
shrnutí odpovědnostní úpravy při
jednotlivých druzích mezinárodní
přepravy (silniční, železniční, letecké,
námořní a vnitrozemské vodní).
ISBN 978-80-7552-574-1

Smluvní vztahy výstavbových
projektů

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
2. vyd., váz. 197 Kč
Cílem druhého, aktualizovaného
vydání předkládané monografie je
představení specifik stavebnictví,
zejména pak základních právních
a manažerských aspektů velkých výstavbových projektů.
ISBN 978-80-7552-819-3

ÚZ č. 1221 Pracovněprávní
předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce
práce. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 288 s.,
brož. 117 Kč
45 předpisů: prováděcí předpisy
k zákoníku práce a některé související
předpisy (pracovní doba, dovolená,
odškodňování pracovních úrazů
a nemocí z povolání aj.), zaměstnanost,
odbory, kolektivní vyjednávání, platební
neschopnost, inspekce práce.
ISBN 978-80-7488-253-1

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 186 s., brož. 455 Kč
Přestože zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu byl přijat již v roce 1993,
komentář k tomuto zákonu vychází
vůbec poprvé. Komentář je sepsán
podle právního stavu k 1. 10. 2017.
ISBN 978-80-7552-740-0

Zákon o Nejvyšším kontrolním
úřadu. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 186 s., 410 Kč
Přestože zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu byl přijat již v roce 1993,
komentář k tomuto zákonu vychází
vůbec poprvé. Komentář je sepsán
podle právního stavu k 1. 10. 2017.
ISBN 978-80-7552-741-7

Zákon o správních poplatcích
a předpisy související. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 292 s., 465 Kč
Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do
problematiky správních poplatků, a to
jak v rovině ryze správní, tak v rovině
finanční, která je jejich důsledkem.
Právní stav komentáře je k 1. 8. 2017.
ISBN 978-80-7552-781-3

Žůrek, Jiří
Praktický průvodce GDPR

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 224 s.,
brož. 359 Kč
Publikace si klade za cíl komplexně
a srozumitelně přiblížit Obecné
nařízení a tím napomoci všem zainteresovaným stranám zorientovat se
v nelehké právní oblasti, ve kterou se
zpracování osobních údajů během
posledních desítek let vyvinulo.
ISBN 978-80-7554-097-3

průvo d ce
Bornoff, Nicholas;
Lindelauf, Perrin
Japonsko. Velký průvodce
National Geographic

Brno: CPress, 2017, 2. aktual. vyd.,
400 s., brož. 690 Kč
V knize naleznete ucelené, podrobné
informace včetně užitečných tipů,
které vám umožní naplánovat si
návštěvu podle vlastních zájmů a časových možností. Vše je doplněno
ilustracemi i mapami.
ISBN 978-80-264-1627-2

př í ručk y
Kincl, Michael
Veřejná podpora v příkladech
a poznámkách

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 268 s., váz. 359 Kč
Kniha se svým obsahem zaměřila na
oblast veřejné podpory.
ISBN 978-80-7552-635-9

Vícha, Ondřej
Horní zákon. Zákon o hornické
činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017,
1. vyd., 992 s., váz. 2350 Kč
Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách

Šustrová, Daniela;
Borovička, Petr;
Holý, Jaroslav
Katastr nemovitostí

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 2. dopl.
a uprav. vyd., 388 s., brož. 510 Kč
Publikace přibližuje přehlednou
a srozumitelnou formou problema-

z n o v i n e k k 2 0 . 11. 2 0 17 3 4 0 t i t u l ů
tiku katastru nemovitostí a umožňuje
snadnou orientaci v oblasti právních
vztahů k nemovitostem po rekodifikaci soukromého práva.
ISBN 978-80-7552-774-5

psych o log ie
Jermář, Milan;
Egerová, Dana a kol.
Psychologie v organizační
a manažerské praxi

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 178 s., brož. 119 Kč
Publikace má za cíl podat přehled
o některých přístupech a koncepcích
psychologie aplikované v organizacích a zároveň ukázat na praktický
význam těchto poznatků v kontextu
současného managementu.
ISBN 978-80-261-0730-9

stud ie
Leguto, Ryszard
Triumf průměrného člověka

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, 1. vyd., 228 s.,
brož. 219 Kč
Hlavním tématem knihy je komunismus (socialismus) a liberální demokracie. Autor mezi ně nemíní klást
rovnítko, nicméně nelze podle něj
přehlédnout, že obě pozice mají ve
výkladu světa podobné přístupy.
ISBN 978-80-7325-433-9

ž ivotn í st yl
Barret, Jayme
Život podle feng šuej

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 304 s.,
brož.
V tomto novém a rozšířeném vydání
knihy o klasickém feng šuej a designu
interiéru J. Barrett odhaluje, jak
přetvořit váš domov, aby obohatil
a změnil váš život díky uvedení vaší
duše, těla a ducha do harmonie.
ISBN 978-80-7554-095-9

Froböse, Ingo;
Grossmann, Peter
Život může být tak snadný.
Snadná cesta ke štěstí
a spokojenosti

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 216 s.,
váz. 259 Kč
Dřív bylo všechno jednodušší. Dnes
je všeho nadbytek: diet, knih o výživě,
relaxačních metod i zaručených
návodů, jak být šťastný. Kdo se v tom
všem má vyznat?
ISBN 978-80-243-7648-6

Skarlantová, Jana
Diskrétní elegance

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 240 s.,
váz. 289 Kč
Po první světové válce se změnily hranice států, životní hodnoty a především
pohled na ženy. O čem asi přemýšlely
dívčí hlavy pod moderními mikády?
ISBN 978-80-267-0960-2

Hledáte inspiraci pro svou novou zahradu, nebo chcete něco udělat s tou
stávající? Anebo se chcete prostě
jen zasnít a nechat se unášet krásou
zahradních scenerií?
ISBN 978-80-7577-395-1

technické vědy
Cowper, Marcus
Tank Tiger

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
168 s., váz.
Hojně ilustrovaná příručka o jednom
z nejslavnějších bojových vozidel
všech dob zkoumá jeho historii,
přednosti i nevýhody a jeho výsledky
v soubojích s tím nejlepším, co proti
němu postavili Spojenci.
ISBN 978-80-204-4602-2

Dvořáková, Lucie
Originální dekorace

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 112 s.,
váz. 299 Kč
Inspirace na vyrábění dekorací podle
ročních období. Využijte věci, které se
povalují kolem vás. Snadno dostupné
a levné materiály jsou inspirativnější,
než jste čekali.
ISBN 978-80-264-1690-6

Heller, Petr
Kolejová vozidla I

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 186 s., váz. 199 Kč
Publikace podává ucelený přehled
o obecných základech kolejových
vozidel a kolejové dopravy.
ISBN 978-80-261-0693-7

Kyselová, Lucie
Šperky z korálků

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
80 s., brož. 169 Kč
Vyberte si ty správné korálky a další
potřeby pro navlékání a vrhněte se do
výroby osobitých a elegantních šperků.
ISBN 978-80-251-1480-3

Spielmann, Michal
AutoCAD: Názorný průvodce
pro verze 2017 a 2018

Brno: Computer Press, 2017, 7.
aktual. vyd., 536 s., váz. 499 Kč
Průvodce obsahuje kompletní přehled
ovládání programu, názorné ukázky
jeho využití pro každodenní práci
a spoustu cvičení, v nichž si vyzkoušíte
tvorbu reálných úkolů z praxe.
ISBN 978-80-251-4887-7

Pecinovský, Josef
Internet pro seniory

Brno: Computer Press, 2017, 4. vyd.,
200 s., brož. 249 Kč
Internet už není zdaleka jen doménou těch nejmladších, ale stává
se pevnou součástí každodenních
činností i věkem starších uživatelů.
ISBN 978-80-251-4870-9

zdravotnic tví

zemědělství

kuchař k y

z ah r ada;
pěstite l st ví

Říhová, Barbora
Jedlé dárky od rebarboraskitchen. Kuchařka pro plnění přání

Leffler, Ferdinand
Žijte ve své zahradě. Inspirace
pro současnou zahradu
Brno: Host, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 599 Kč
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Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 152 s.,
váz. 299 Kč
Kniha vám bude cenným pomocníkem a rádcem, abyste mohli
obdarovat své blízké něčím, co jste
pro ně vytvořili sami a s láskou. Podle

této knihy můžete vyrobit desítky
takových dárků.
ISBN 978-80-26416456

Šupáková, Michaela
Cooking with Šůša

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 299 Kč
V kuchařce naleznete přes 60 bezlepkových a bezmasých receptů na každý
den, pro různé příležitosti a rozličné
chutě. Jejich příprava je rychlá, jednoduchá a bude vás především bavit.
ISBN 978-80-264-1641-8

Trhoňová, Iva
Ruce v mouce

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 299 Kč
Připravit domácí pečivo není složitá
věc. Nechte se autorkou provést světem pečení z kvásku i z droždí.
ISBN 978-80-264-1688-3

Zemanová, Veronika
Kuchařka pro mého muže

Praha: Smart Press, 2017, 1. vyd.,
184 s., váz.
Kuchařka V. Zemanové je perfektní
knihou pro muže, který zatím nemá
s vařením mnoho zkušeností (nebo
vůbec žádné), ale který se do něj
neváhá pustit. Obsahuje recepty
na polévky, hlavní chody, přílohy
i sladká jídla.
ISBN 978-80-87049-98-3

zdravotnictví
Hána, Václav; Marek, Josef
Endokrinologie

Praha: Galén, 2017, 1. vyd., 692 s.,
váz. 2500 Kč
Úctyhodná monografie zpracovává
významnou část vnitřního lékařství,
která v tomto rozsahu a v této formě
nebyla v naší odborné literatuře dosud publikována.
ISBN 978-80-7262-484-3

Kazuistiky z potravinové alergie
a intolerance
Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
152 s., váz. 390 Kč
Kazuistiky z potravinové alergie
a intolerance.
ISBN 978-80-204-4644-2

LeBlanc, Jana
Budu maminka. Zápisník a průvodce těhotenstvím v jednom

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
296 s., váz.
Pořiďte si tenhle deník. Přečtěte si,
jak právě vypadá vaše miminko a co
každý týden dělá. A pak pište, malujte, vystřihujte, lepte a počmárejte ho
vším, co si chcete zapamatovat z těch
40 týdnů, kdy jste dva v jedné.
ISBN 978-80-204-4684-8

umění; hudba
d ivad lo
Divadlo na Vinohradech
1907–2017

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 288 s.,
váz. 399 Kč
Divadlo na Vinohradech slaví 110 let,
během nichž se tvořily dějiny jedné
z nejvýznamnějších scén u nás. A bez
lidí, kteří v tomto divadle účinkovali, toužili a snili, prosazovali své názory a myšlenky, by to byla jen prázdná budova.
ISBN 978-80-7505-803-4

bibliografie
foto g r afi e
Vaca, Jan;
Scheufler, Pavel a kol.
100 pohledů na Česko

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 690 Kč
Zažijte Česko jinak a nechte se naší
republikou provést pomocí unikátních
historických fotografiích. Na jedné
straně najdete starou fotografii místa
a na straně druhé stejnou lokalitu, zachycenou však soudobým pohledem.
ISBN 978-80-264-1626-5

v ý t var n é
um ě n í
Evansová, Kate; Bird,
Michael
Van Goghova hvězdná noc

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 499 Kč
Ilustrovaný poklad o dějinách umění
(nejen) do dětské knihovny.
ISBN 978-80-264-1691-3

Grimmichová, Alena
Výtvarné radosti

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 104 s.,
váz. 299 Kč
Dejte si pauzu od uspěchaného světa
a ponořte se do rukodělných aktivit.
Návody v knížce jsou vhodné pro malé
i velké, pro začátečníky i pokročilé, pro
ty, kteří rádi tvoří s barvami, textilem,
papírem i méně tradičními materiály.
ISBN 978-80-264-1648-7

Wilson, Michael;
Simerová, Lucie
Jak číst současné umění

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd.,
499 Kč
Kniha přináší působivý a nově pojatý
přehled děl současných výtvarných
umělců, jehož prostřednictvím autor
zkoumá proměnlivý a často zarážející
svět umění jednadvacátého století.
ISBN 978-80-7473-620-9

učebnice
Brož, František
Slovníček pojmů z českého
jazyka a literatury

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
120 s., brož. 169 Kč
Pojmy z českého jazyka a literatury
jasně a přehledně! Každé heslo je
vysvětleno a doplněno informacemi
o tom, jakým způsobem se na daný
pojem mohou ve škole ptát.
ISBN 978-80-253-3386-0

sport
a tělov ýchova
Houška, Vítězslav;
Procházka, Pavel
Věčná Slávia

z n o v i n e k k 2 0 . 11. 2 0 17 3 4 0 t i t u l ů
Praha: Prostor, 2017, 2. vyd., 638 s.,
váz. 997 Kč
Kniha by měla zaplnit dosud prázdné
místo na českém trhu, na němž
neexistuje žádná kniha, zabývající se
historií nejslavnějšího cyklistického
závodu Tour de France.
ISBN 978-80-7260-369-5

Prückner, František
Skvosty československé reprezentace
Praha: Olympia, 2017, 1. vyd.,
312 s., váz.
F. Prückner, osvědčený autor fotbalových publikací, sepsal velmi
poutavou publikaci zachycující to
nejlepší z československého a českého fotbalu od konce války až po
rok 1993.
ISBN 978-80-7376-480-7

Z lehu k běhu

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 224 s.,
brož. 299 Kč
Specifická odrůda lenocha obecného
je lemrochod. Proti své silně vyvinuté
slabé vůli jednoho dne zjistil, že jeho
zrychlení z lehu na gauči na sto metrů
běhu je nižší než čtyři týdny.
ISBN 978-80-265-0694-2

jazykověda;
literární vědy
ja z ykové
uče b n ice
a př í ručk y
Jirásková, Eliška
Don Quijote A1/A2

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 199 Kč
V knize naleznete sedm stěžejních
kapitol, vyprávějících o putování
známého rytíře. Jsou zpracovány
pro začínající čtenáře, kteří si chtějí
vyzkoušet, jak si poradí se souvislým
textem ve španělštině.
ISBN 978-80-266-1176-9

Lepilová, Květuše
Rusky na cesty

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
134 s., brož. 199 Kč
Knihy mají takový formát, aby šly
vložit do zavazadla a abyste je mohli
vzít do země, kam cestujete. Obsahují nejenom nezbytnou slovní zásobu,
ale především základní fráze, které
při cestování potřebujete.
ISBN 978-80-251-1562-6

Ševčíková, Mirka
Začínáme s francouzštinou

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 48 s.,
brož. 249 Kč
Učte se francouzsky zábavnou
formou!
ISBN 978-80-266-1186-8

Praha: Olympia, 2017, 4. vyd., 304 s.,
váz.
Čtvrté, dopracované vydání úspěšné
publikace zachycuje historii jednoho
z našich nejstarších, nejúspěšnějších
a nejslavnějších fotbalových klubů.
Vypráví o 125leté historii Slavie, o jejích vítězstvích i prohrách.
ISBN 978-80-7376-481-4

krásná literatura

Macek, Tomáš
Příběhy Staré dámy

Zlín: Madal Bal, 2017, 1. vyd., 55 s.,
brož. 79 Kč

afo r ismy;
rče n í; citát y
Chinmoy, Sri
Kapky moudrosti srdce VI. Inspirující aforismy pro každý den

Již šestá sada oblíbených dárkových
karet s inspirujícími aforismy a meditativními obrazy. Ponořte se do
moudrosti, krásy a povzbuzení těchto
nadčasových kartiček.
ISBN 978-80-86581-88-0

Chinmoy, Sri
Kapky moudrosti srdce VI. –
s dřevěným stojánkem. Inspirující aforismy pro každý den

Zlín: Madal Bal, 2017, 1. vyd., 55 s.,
brož. 115 Kč
Již šestá sada oblíbených dárkových
karet s inspirujícími aforismy a meditativními obrazy, v tomto vydání
navíc doplněná praktickým dřevěným
stojánkem na vystavení kartiček.
ISBN 978-80-86581-89-7

autobiografie;
vzpomínky
Cohen, Joe
Jak prohrát maraton

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
176 s., váz.
Přerod z obyčejného pecivála
v pecivála, který uběhne maraton.
Autor pomocí neodolatelně vtipné
kombinace běžeckých tipů, vyprávění, ilustrací a grafů rozebírá utrpení
člověka, který se donutí běhat.
ISBN 978-80-204-4420-2

Hejma, Ondřej
Fejsbuk

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 288 s.,
brož. 269 Kč
Pražský muzikant a novinář podává
výjimečný autobiografický pohled na
tuto zemi v posledních čtyřiceti letech.
ISBN 978-80-7505-805-8

Hejma, Ondřej
Srdce zlomený

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 208 s.,
brož. 269 Kč
Když srdce zdobí smuteční páska, je
čas na posledního práska. Láska je
zapeklitá věc. Muzikant O. Hejma se ve
své nové knize vzpomínek vrací do roku
2013 a sleduje vývoj událostí v kultuře,
politice, rodině i v oblasti srdce.
ISBN 978-80-7505-811-9

Belmondo, Jean-Paul
Mých tisíc životů

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., váz,
349 Kč
Víc než jen autobiografie. Vyprávění
o výjimečném a šťastném životě.
ISBN 978-80-7252-727-4

Hemingway, Mariel
Slunce vyšlo. Jak jsem
překonávala rodinné dědictví
duševních nemocí, závislostí
a sebevražd

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 280 s., váz.
Knižní podoba pamětí M. Hemingwayové, vnučky velkého literáta,
poodhalí čtenáři nejen pravdu o tom,
zda byly Hemingwayovy deprese neoddělitelnou součástí jeho geniality
nebo s čím souvisela jeho smrt.
ISBN 978-80-7252-715-1

Kalista, Zdeněk
Kamarád Wolker

Brumovice: Carpe diem, 2017,
1. vyd., 160 s., brož. 250 Kč
Vzpomínková kniha na pražské
studentské spolužití pozdějšího vynikajícího historika a esejisty Zdeňka
Kalisty (1900–1982) s básníkem, pro-
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zaikem i dramatikem Jiřím Wolkerem
(1900–1924).
ISBN 978-80-7487-112-2

Kantůrková, Eva
Podobizny z Mojí galerie

Praha: Novela bohemica, 2017,
1. vyd., 152 s., brož.
Portréty čtyř povahou i zájmy velmi
rozdílných intelektuálů jsou opřeny
o osobní vzpomínky, ale promítá se
do nich také podrobná znalost působení a tvorby těchto postav české
kultury 20. století.
ISBN 978-80-87683-74-3

biog r afie
Balague, Guillem
Cristiano Ronaldo: biografie

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 376 s.,
váz. 349 Kč
Cristiano Ronaldo je jedním
z nejlepších fotbalistů planety,
který proslul jak svými úspěchy na
trávníku, tak rozporuplnou povahou
a kontroverzním vystupováním.
ISBN 978-80-7505-761-7

Kozohorský, Richard
Barbora Špotáková: zlatá
královna

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 200 s.,
váz. 249 Kč
K atletice ji přivedli její rodiče. Na
počátku své kariéry se věnovala sedmiboji. K hodu oštěpem se dostala
během svého ročního studijního
pobytu v USA. A že to bylo rozhodnutí šťastné, o tom již dnes nikdo
nepochybuje.
ISBN 978-80-7505-813-3

Oldfield, Matt; Oldfield, Tom
Paul Pogba: Nejdražší chobotnice

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 249 Kč
Příběh nadaného fotbalisty, o kterém
ještě určitě uslyšíme. S fotbalem začal
už v šesti letech. Měl pro něj přirozený talent a snil o tom, že jednou
bude hrát za Manchester United.
ISBN 978-80-7505-812-6

cesto pisy
Dungel, Jan
Jaguár lidi nežere

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 174 s., váz. 345 Kč
Netradiční cestopis brněnského
cestovatele a výtvarníka J. Dungela.
Bohatě ilustrovaná kniha doplněná
autentickými autorovými fotografiemi z cest po Austrálii a Jižní Americe.
ISBN 978-80-7485-137-7

česk á
a světová
k l asi k a
Doležalová, Pavla
Nová Astrea. Překlad s výkladem
nejen o Seladonovi a nových
Arkádiích
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, 1. vyd., 238 s.,
brož. 219 Kč
Jak název napovídá, v tomto svazku nenajdeme jen Novou Astreu s příslovečným
Seladonem. Původní d’Urfého cyklus
i jeho adaptace jsou zkoumány a porovnávány z několika hledisek.
ISBN 978-80-7325-436-0

Twain, Mark
Povídky

Praha: Vyšehrad, 2017, 1. vyd.,
128 s., váz.
Výbor povídek od slavného otce americké literatury.
ISBN 978-80-7429-892-9

divadelní hry
Mrštík, Alois; Mrštík, Vilém
Maryša

Praha: Artur, 2017, 4. vyd., 86 s.,
brož. 189 Kč
Klasické české drama z vesnického
prostředí. Maryša je jedním z klenotů
české divadelní tvorby. Neustále
přitahuje významné inscenátory a její
inscenace patří velmi často mezi pozoruhodné divadelní počiny.
ISBN 978-80-7483-072-3

Shakespeare, William
Julius Caesar

Brno: Atlantis, 2017, 2. vyd., 128 s.,
brož. 160 Kč
Shakespearova hra Julius Caesar
patří k jeho nejznámějším politickým
tragédiím. Shakespeare v ní podává
strhující příběh nejznámější politické
vraždy v dějinách.
ISBN 978-80-7108-366-5

Shakespeare, William
Oko za oko. Measure for
measure

Praha: Romeo, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz.
Hra o zneužití moci, nezřízené vášni
a odpuštění nahlíží do vévodského
dvora, nevěstince i vězení ve zkorumpované Vídni. Shakespearova
poslední, třináctá komedie nastoluje
zásadní témata lidské existence
a její humor zabíhá do grotesknosti
a cynismu.
ISBN 978-80-86573-62-5

ese j e; úvahy
Honzák, Radkin
Dědeček potrkal jelena

Praha: Galén, 2017, 1. vyd., 284 s.,
brož.
Výbor z esejů, sloupků, komentářů
i zamyšlení, které autor publikoval
v odborných časopisech nebo na
svém blogu. Obsahem jsou jako vždy
jeho bezprostřední reakce na události
kolem nás.
ISBN 978-80-7492-323-4

Svatošová, Marie
Až k prolití krve – Radostné
poselství P. Ladislava Kubíčka

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 3. vyd., 364 s., váz. 299 Kč
V posledním roce života P. Ladislav
mluvil o své blížící se smrti hodně
často. Když jsem toho už měla
dost, zeptala jsem se: „Proč mi to
pořád děláš? To mě na to chceš
připravit, abych pak nevyváděla,
nebo co?“
ISBN 978-80-7566-062-6

humo r
Campbell, Jen
Další divné hlášky z knihkupectví
Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 249 Kč
Jen Campbellová a její divné hlášky se
vracejí! Myslíte si, že vás po přečtení
prvního dílu už nic nepřekvapí? Tak
to se pletete.
ISBN 978-80-264-1701-9

bibliografie
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lite r atu r a
fak tu

zůstaly živé, bdělé, příčetné, zdravé
a neprolezlé parazity?
ISBN 978-80-7252-730-4

nenávratně uplynulé, a nejistě osahávat
kontury nové životní zkušenosti.
ISBN 978-80-7304-213-4

Archer, Jodie; Jockers,
Matthew L.
Šifra mistra bestselleru

Sitenský, Ladislav
Peruť 312

Skarlant, Petr
Nezval v Lucemburské zahradě

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 280 s.,
brož. 299 Kč
Přemýšleli jste někdy nad tím, co
přivedlo stovky tisíc čtenářů po celém
světě ke knižním hitům jako Zmizelá,
Dívka ve vlaku nebo Milénium? Co
kdyby existoval algoritmus, který
by uměl předpovědět, ze kterých
románů se stanou #1 knižního trhu?
ISBN 978-80-7505-802-7

Klemm, Roman
Hrdinové Formule 1

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 749 Kč
Graham Hill, Jody Scheckter, Nelson
Piquet. To je 6 mistrovských titulů.
A především vášeň pro závody, ochota jít až na dřeň a obětovat vše svému
snu. Bez nadsázky si proto zaslouží
označení hrdinové formule 1.
ISBN 978-80-264-1629-6

Kužel, Stanislav
Kosmonauti NULA aneb ti, co
nedoletěli

Praha: Radioservis, 2017, 1. vyd.,
181 s., váz. 299 Kč
Kniha o historii a neznámých skutečnostech z historie kosmonautiky,
o hrdinech, o nichž nepsaly noviny,
nebyli v televizních reportážích
a světu zůstala jejich jména – často
záměrně – utajena.
ISBN 978-80-87530-36-8

Panenka, Radim; Ovčáček,
Jiří
Dokážeme si vládnout sami

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd., 176 s.,
váz. 299 Kč
Prezident Miloš Zeman má za sebou
náročný a zároveň veleúspěšný rok.
Během několika měsíců se setkal
s americkým prezidentem Donaldem
Trumpem, britskou královnou Alžbětou II. ad.
ISBN 978-80-7376-488-3

Polák, Michal
Vzhůru do Vesmíru!

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
120 s., váz. 229 Kč
S touto knihou se můžete přenést do
oněch vzrušujících dob, kdy se teprve
řadou pokusů, omylů i tragédií postupně podařilo splnit lidstvu jeden
ze svých dávných snů – kdy se člověk
vydal do Vesmíru.
ISBN 978-80-251-2758-2

Provazník, Kamil
S mlékem, nebo bez

Doudleby nad Orlicí: Sweet
Coolinarium, 2017, 1. vyd., 150 s.,
brož. 219 Kč
Chcete vědět, jak začít podnikat od
nuly? Kamil a Tomáš byli obyčejní
kluci, ale toužili po neobyčejném snu.
Jednoho dne dali v práci výpověď
a založili kavárnu tam, kde to nikdo
nečekal.
ISBN 978-80-270-2041-6

Roachová, Mary
Mozky pro armádu

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz, 239 Kč
Jak to udělat, aby lidské bytosti
i v extrémních podmínkách války

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
160 s., váz.
Fakticky prvního vydání se publikace Peruť 312 dočkala teprve
nyní. Odbornou revizi původních
autorských textů provedl a autorem
stati o 312. stíhací peruti je významný
vojenský historik J. Rajlich.
ISBN 978-80-204-4627-5

Šebek, Tomáš
Africká zima. V Jižním Súdánu
s Lékaři bez hranic

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 280 s.,
brož.
Zápisky Tomáše Šebka, doprovázené
strhujícími fotografiemi, představují
jedinečný pohled na místa, o nichž se
z médií nedozvíte.
ISBN 978-80-7432-863-3

Turoň, Petr
Pražská konspirace

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 199 Kč
Na pozadí krásné a magické Prahy
se dozvídáme o všemožných konspiračních spiknutích.
ISBN 978-80-264-1686-9

Vokáč, Petr
Překvapená historie

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd., 152 s.,
brož.
Podívejme se s P. Vokáčem, známým
záhadologem, do jeskyní v Altausee,
na spojeneckou operaci Torch, na
záležitost Kolčakova zlata i smrt
princezny Diany. Skutečnosti zdaleka
nemusí být takové, jaké se zdají.
ISBN 978-80-7376-493-7

Zachardová, Magdalena
Magické otazníky

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd., 176 s.,
brož.
Kniha přináší čtenářům zajímavé
příběhy českých dějin v netradičním
podání.
ISBN 978-80-7376-489-0

Žák, Jiří
Vinohradský příběh

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
Historie druhého nejvýznamnějšího pražského divadla. Jak by s námi
rozmlouvaly domy, kdyby uměly
rozprávět?
ISBN 978-80-7505-834-8

po e z i e
Haslacher, Pavel
Marně se svlékáš

Brno: Druhé město, 2017, 1. vyd.,
104 s., brož.
Marně se svlékáš je sbírkou básní
P. Haslachera, autora s rakouskými
kořeny, píšící převážně (a někdy bytostně) v duchu a stylu srozumitelného literárního naivizmu.
ISBN 978-80-7227-395-9

Kukal, Petr
Prsten v břiše

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
64 s., brož.
Desátá sbírka P. Kukala je nesena především pocitem muže ve středním věku,
který se začíná ohlížet za vším, co je

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
50 s., brož.
Co uspořádal Skarlant v slavné pařížské
zahradě v Latinské čtvrti? Jen pár kroků
od Pantheonu odvážně shromáždil
všechny světové básníky. Sešly se odlišné generace, Češi nechybějí.
ISBN 978-80-7304-212-7

po pul ár n ě
naučná
Matsuno, Kohei; Soeder,
Ryan
Miluji kávu

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
96 s., váz.
V každé lepší kavárně vám barista rád
ozdobí šálek kávy uměleckou kreací
z mléka či smetany. Kniha dvou známých tvůrců latte art vás naučí, jak
podobná kouzla zvládnete sami jen
pomocí domácího kávovaru a dobře
vybraných surovin.
ISBN 978-80-204-4519-3

Šula, Jan
Co na Řípu ještě nevěděli.
Kapitoly z českých dějin

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2017, 1. vyd.,
384 s., váz. 299 Kč
Autor v jednotlivých dílech čtivou,
nenásilnou, populární formou
představuje nejvýraznější osobnosti
a dějinné události tohoto období naší
historie. Každá z kapitol je doplněna
originálními ilustracemi ve formě
kresleného vtipu.
ISBN 978-80-7405-419-8

próz a
Abbottová, Rachel
Skryté okno

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
304 s., váz.
Rok a půl Natalie Grayová truchlila
po manželovi, který zemřel po srážce
autem, až se zamilovala do jeho nejlepšího kamaráda Eda Coopera a nastěhovala se k němu. Netrvá dlouho
a Natalie pojme podezření, že Ed má
i temnou stránku.
ISBN 978-80-204-4585-8

Andrée, Michaela
Nebe nemůže být hezčí

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Sestra Angelika láskyplně pohladila
malou Aničku po hebkých kudrnách,
ale sedmiletá holčička nereagovala.
ISBN 978-80-243-7974-6

nevídané ničivé síly. Mají fyziky.
Mají uran. Už potřebují jen získat
dostatečné množství jediné látky:
těžké vody, která se vyrábí v norském
Vemorku.
ISBN 978-80-7252-733-5

Beaumont, Matt
Kancl

Praha: XYZ, 2017, 2. vyd., 420 s.,
váz. 299 Kč
Pracovali jste někdy v reklamní
agentuře? Pokud ano, pak budete mít
při čtení humoristického románu M.
Beaumonta až podezřele povědomý
pocit... Pokochejte se líčením nejrůznějších podpásovek, které si dělají
kolegové ve firmě.
ISBN 978-80-7505-800-3

Birkner-Mahlerová, Frieda
Sedm hříchů

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Krásná žena, která se dopustila šesti
z těchto sedmi hříchů, se jmenuje
Mara Severinová a je dcerou lékaře
v lázních Baden-Badenu.
ISBN 978-80-243-7980-7

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

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 128 s., váz. 249 Kč
Dojemný dokument o přežití a o dalším
životě v zemi nepřátel. Jeden z mála
lidí, kteří přežili čenstochovské ghetto,
vypráví příběh jednoho z posledních
svědků holocaustu.
ISBN 978-80-7485-141-4

Bleeker, Emily
Ztroskotání

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 292 s.,
váz. 299 Kč
Lillian a Dave přežili leteckou havárii
a trvalo téměř dva roky, než se dostali
z pustého ostrova zpátky domů. Vracejí se k rodinám, ale jejich život už
není jako dřív. Odmítají říct, co se po
pádu letadla skutečně odehrálo...
ISBN 978-80-267-0955-8

Bohatá, Simona
Máňa a my druzí

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč
Dospívání není lehké. Nestačí, že
vám doma uháčkovali šaty z chemlonu a že vás ve škole nutí nosit pionýrský šátek, ještě o vaši výchovu zápolí
velice neortodoxní babička Máňa
a mladá maminka Aranka.
ISBN 978-80-259-0730-6

Booker, Simon
Zabij mě znovu

Praha: Argo, 2017, 2. vyd., 336 s., váz.
Proslulý román kanadské spisovatelky
vykresluje pochmurnou vizi blízké
budoucnosti USA, které se z demokratických výšin propadly do všeobjímajících hrůz totalitního režimu.
ISBN 978-80-257-2298-5

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 400 s., váz. 379 Kč
V knize se čtenáři opět setkají s investigativní žurnalistkou Morgen Vineovou, kterou mohou znát z Bookerova předchozího detektivního
thrilleru Stín pochybnosti. Tentokrát
se na ni s prosbou o pomoc obrátila
odsouzená vražedkyně.
ISBN 978-80-7306-949-0

Bascomb, Neal
Zimní pevnost

Bourdain, Anthony
Kost v krku

Atwoodová, Margaret
Příběh služebnice

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 334 s.,
váz, 329 Kč
Píše se rok 1942 a nacisté jsou na
nejlepší cestě stvořit jako první zbraň
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Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Kost v krku je napínavý mafiánský
román, propečený jak nejlepší steak

a říznutý pořádnou porcí zábavných
postav a suchým humorem.
ISBN 978-80-7505-832-4

Bradbury, Ray
Marťanská kronika

Praha: Plus, 2017, 6. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Šestadvacet volně spojených povídek
líčí budoucí kolonizaci Marsu. Celou
knihou prostupuje zvláštní touha po
dálkách, nostalgie a smutek nad pádem
martského ráje, který lidé ničí od svého
prvního přistání na písečné planetě.
ISBN 978-80-259-0727-6

Brandstaetter, Roman
Příhody mého života

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 304 s., brož. 329 Kč
Drobné prózy, úvahy, stručné glosy,
vzpomínky, originální dialogy a básně
R. Brandstaettera představují pestrou
klenotnici jeho literárního umění.
ISBN 978-80-7195-911-3

Caboniová, Cristina
Tajemné cesty parfémů

Brno: Jota, 2017, 1. vyd.
Život mě vystavil zkoušce. Ale s irisem opět získám naději. Díky vanilce
se cítím chráněná. Protože parfémy
jsou mým osudem.
ISBN 978-80-7565-185-3

Canfield, Jack; Hansen, Mark
Victor; Newmarková, Amy
Slepičí polévka pro duši – Opravdová láska. 101 dojemných
i humorných příběhů o lásce, milování, namlouvání a manželství

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 434 s.,
brož.
Všichni máme rádi příběhy o lásce.
O prvním setkání, zamilovanosti,
žádosti o ruku, o manželství a druhé
šanci... o loučení. Některé vás pobaví,
jiné dojmou k slzám. Všechny však
zahřejí u srdce a možná i povzbudí.
ISBN 978-80-7252-718-2

Court, Dilly
Služebná z hostince

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz. 299 Kč
Lottie Laneová, pokojská v rušném
zájezdním hostinci U Dvoukrké labutě v centru Londýna, zná jen dřinu
od rána do noci a pohlavky od věčně
nespokojené paní domácí.
ISBN 978-80-269-0710-7

Courths-Mahlerová, Hedwiga
Láska a manželství

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Štíhlá dívka s jemně řezaným obličejem a vzpřímenou postavou vypadala
jako cizinec ve staromódním pokoji.
ISBN 978-80-243-7975-3

Černošová, Eva
Vypravěčka

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2017, 1. vyd.,
104 s., váz. 250 Kč
V tomto románu se rozvíjí a prolíná
několik rovin, příběh mladé operní
zpěvačky Kateřiny a dalších žen jejího
rodu. Do rodinné historie významně
promlouvá dramatický osud její prababičky, první rozvedené ženy v Týnici.
ISBN 978-80-7405-424-2

Deaver, Jeffery
Poslední hodina

Praha: Domino, 2017, 1. vyd., váz.
349 Kč

bibliografie
Vyšinutý vrah, který zhudebňuje poslední chvíle svých obětí... Případ pro
Lincolna Rhyma! Za bílého dne byl
z newyorské ulice unesen obchodní
cestující. Tak to alespoň popsala devítiletá dívka, jediná svědkyně události.
ISBN 978-80-7498-250-7

Dionne, Karen
Dcera krále močálů

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 248 s.,
váz.
Napínavým psychologickým thrillerem, příběhem ženy, která musí
riskovat vše, aby pronásledovala
nebezpečného muže, který jí ničil
minulost a nyní hrozí, že ukradne i její
budoucnost. Tím mužem je naneštěstí její otec…
ISBN 978-80-7529-326-8

Eskens, Allens
V cizí kůži

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 329 Kč
Detektiv Alexander Rupert čelí
podezření z nezákonného obohacení,
a aby očistil svou reputaci, ujímá
se případu podvodu: Jistý James
Putnam, který před lety předstíral
svou smrt, nyní skutečně umírá při
autonehodě.
ISBN 978-80-7505-810-2

Everett, Jack
Cesta pustinou

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Jim Dallas byl uprostřed pekla. Slunce
ho nemilosrdně pálilo. Před několika
hodinami mu chřestýš uštkl koně...
ISBN 978-80-243-7973-9

Extence, Gavin
Potíže s empatií

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 380 s.,
váz.
Ve světě vysokých financí a dravých
obchodů, ve kterém se Gabriel
Vaughn vyšplhal téměř na samý
vrchol, platí jediné: právo silnějšího.
Náhle ale manažer zjistí, že má nevyléčitelný nádor na mozku a zbývá mu
6 měsíců života...
ISBN 978-80-257-2217-6

Ferrante, Elena
Příběh těch, co odcházejí,
a těch, kteří zůstanou. Geniální
přítelkyně – Díl třetí

z n o v i n e k k 2 0 . 11. 2 0 17 3 4 0 t i t u l ů
Anti-hrdinky, ženy z okraje
společnosti, odvržené milenky,
zajatkyně mimozemšťanů a figury,
které by leckde jinde platily za pouhé
vedlejší postavy.
ISBN 978-80-259-0743-6

Gaarder, Jostein
Kouzelný kalendář

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 240 s., váz.
Adventní příběh norského spisovatele ocení čtenáři od 9 do 90 let. Hlavní
hrdina Jáchym se snaží objasnit
záhadu kolem zmizení dívky Elisabet,
která se vydala na cestu časem
i prostorem do Betléma, kde se právě
narodil Ježíš.
ISBN 978-80-7566-001-5

Gaiman, Neil
Nikdykde

Praha: Polaris, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 339 Kč
Román Nikdykde, vydaný poprvé
v roce 1997, ohlásil příchod velkého
talentu a stal se etalonem pro všechny
další městské fantasy. V následujících
letech vyšel v několika verzích, jak britských, tak upravených pro Američany.
ISBN 978-80-7332-372-1

Gillerová, Katarína
Jestli mi uvěříš

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 349 Kč
Osmadvacetiletá Viki se vzpamatovává z neblahých událostí, které
poznamenaly její život. Stará se o svého malého synovce, snaží se najít si
své místo v životě a na vztahy nemá
čas. Náhle však potká muže, kterého
zná z minulosti...
ISBN 978-80-267-0951-0

Haláková, Danica; Homérová,
Zuzana
Mrcha na koni
Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 240 s.,
brož. 249 Kč
Co se stane, když se někomu svěříte
a on toho zneužije? Může vám to definitivně zničit život. Chytré ženy tuší,
že manželům by o svém nitru neměly
říkat úplně všechno...
ISBN 978-80-267-0969-5

Hellberg, Asa
Kamarádky na život

Praha: Prostor, 2017, 1. vyd., 360 s.,
brož.
Po zlatých 60. letech přišla jako drsné
procitnutí ze snu „olověná“ 70. léta,
kdy se v Itálii přihlásí o slovo pravicový i levicový extremismus. Tato
doba se podepisuje i na osudech Eleny a Lily, nyní už dospělých žen.
ISBN 978-80-7260-364-0

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč
Nebylo obvyklé, aby před vchodem
do obchodu Ahléns ležela mrtvá
žena. Sonja Gustavssonová však byla
neobvyklá už za svého života. Závěť,
kterou po sobě zanechala, nejvíc
překvapí její kamarádky Maggan,
Rebekku a Susanne.
ISBN 978-80-267-0952-7

Forry, Lauren A.
Prokletý ostrov

Hicksonová, Joanna
První Tudorovci

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 344 s.,
váz. 329 Kč
Thriller s nádechem sci-fi, plný záhad
a tajemné atmosféry, který se odehrává v 50. letech minulého století
v Londýně a na fiktivním ostrově
Cairncross, opředeném středověkou
kletbou – kdo ho jednou navštíví, živý
odtud neodejde.
ISBN 978-80-7584-011-0

Fowlerová, Karen Joy
Černé sklo

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz. 329 Kč

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 384 s.,
váz. 349 Kč
Děj románu se odehrává v Anglii
v letech 1451–1470 a jeho osu tvoří
dramatický příběh Jaspera Tudora,
který se narodil z utajovaného a korunou neschváleného svazku královny
vdovy Kateřiny z Valois a neurozeného Walesana Owena Tudora.
ISBN 978-80-7584-007-3

Holetzová, Katarína
Smrt prokletých

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč

Obyvatelé horské vsi Terovce žijí po
staletí podle vlastních pravidel. Vše
se ale změní během oslav letního
slunovratu, kdy zaživa uhoří sestra
místního podnikatele. Mrtvých těl
stále přibývá...
ISBN 978-80-7505-763-1

Honeymanová, Gail
Eleanor se má vážně skvěle

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 349 Kč
Svérázná, asociální Eleanor
Oliphantová všechno zvládá sama.
Vystudovala klasickou literaturu, ale
pracuje jako účetní a je jí úplně jedno,
co si o ní ostatní myslí.
ISBN 978-80-259-0747-4

Jakeš, Václav
Pitva a jiné povídky

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 200 s.,
váz.
Stejně tak jako 36 klasických karet
kosmické numerologie odkazuje na
stejný počet kosmických principů,
všímá si autor 35 povídek a zasvěceného úvodu knihy Pitva toho, proč
něco je, spíše než že nic není.
ISBN 978-80-7557-081-9

Jirásková, Duong Nguyen
Banánové dítě

Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 240 s.,
váz. 299 Kč
Jsem banánové dítě – zvenku žlutá,
uvnitř spíše bílá. Na svůj žluto-bílý
svět se snažím dívat s nadhledem
a psát o něm lehkým perem. Výlet do
života vietnamské ženy žijící v Česku.
ISBN 978-80-265-0691-1

Jirotka, Zdeněk Antonín
Hrobník a jiné mystické povídky
Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 176 s.,
váz. 249 Kč
Povídkový detektivní soubor, jehož
tématem je smrt ve všech svých
podobách – vždy ale způsobená rukou násilníka.
ISBN 978-80-7505-774-7

Kahuda, Václav
Bytost

Brno: Druhé město, 2017, 1. vyd.,
248 s., váz.
Děj fantaskní prózy je zasazen
do blízké budoucnosti (konec
21. století). Lidská civilizace tehdy
prošla (před více jak čtyřiceti lety),
časy hlubokých systémových krizí,
společenského chaosu, pandemií
a lokálních válek.
ISBN 978-80-7227-400-0

Karika, Jozef
Trhlina

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz.
Tahle kniha vznikla zvláštním způsobem. Po vydání mysteriózního
thrilleru Strach se autorovi ozval
člověk, který mu povyprávěl opravdu
děsivý příběh. J. Karika jeho vyprávění zaznamenal.
ISBN 978-80-257-2232-9

Khemiri, Jonas Hassen
Všechno, co si nepamatuju

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz. 299 Kč
Vynalézavě, vtipně a zároveň tajemně
splétá fiktivní spisovatel příběh mladého muže Samuela, který zahynul
při autohavárii. Byla to nehoda, nebo
sebevražda? Kdo vlastně Samuel byl?
ISBN 978-80-7473-521-9
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Kirby, John
Indiánské pušky

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Byl to krátký, lítý boj. Čejeni nemilosrdně udeřili ze zálohy a pouze James
Cotrell to přežil.
ISBN 978-80-243-7982-1

Klevisová, Michaela
Dům na samotě

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 269 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 978-80-267-0975-6

ciálně a kulturně omezeným prostředím chudého severofrancouzského
venkova, ale také jeho postupně
odhalovanou homosexualitou.
ISBN 978-80-7432-869-5

Lukačovičová, Lucie; Vrbenská, Františka
Hořící kůň

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 440 s.,
brož.
Arabské Španělsko na počátku
11. století se drobí ve střetech
a intrikách. Baskický lučištník z hor
touží zachránit svého grošáka, proto
se z něj stává zloděj koní. Na jedné
z výprav se potkává s osiřelou zemanskou dcerkou...
ISBN 978-80-7557-077-2

Klevisová, Michaela
Zlodějka příběhů

Maberry, Jonathan
Akta X – Pravda je někde tam
venku

Krejčí, Ivan
Toskánsko: peklo i ráj

Macek, Miroslav
Saturnin se vrací

Praha: Motto, 2017, 288 s., váz.
269 Kč
Další příběh od královny českých detektivek. Šéfka televizního scenáristického týmu Anna Valentová je
výrazná osobnost – lidé ji buď milují,
nebo nenávidí.
ISBN 978-80-267-0974-9

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 488 s.,
váz. 349 Kč
Plány jedné české rodiny na dovolenou v Toskánsku se obrátí vzhůru
nohama v okamžiku, kdy otec vytáhne z hořícího auta italského hraběte
a ocitne se v nemocnici.
ISBN 978-80-7505-809-6

Kučíková, Marta
Italské jednohubky. S humorem
a laskavostí o životě v Itálii

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
248 s., váz.
Vlídné a humorné postřehy ze života
domorodců z podhůří italských Dolomit očima české Marty. O lehkosti
i nelehkosti života v podhorském
italském maloměstě.
ISBN 978-80-204-4664-0

Laurain, Antoine
Prezidentův klobouk

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 200 s.,
váz. 269 Kč
Když jednoho dne účetní Daniel
Mercier večeří sám v elegantní
francouzské brassserii, přímo vedle
něj usedne prezident Francoise Mitterand. V tu chvíli ještě netuší, jak jemu
a několika dalším Pařížanům změní
toto setkání život.
ISBN 978-80-7505-801-0

Leierová, Martina
Dům s vypůjčeným výhledem

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 329 Kč
Život v rodném městě mohl být pro
novinářku Zou příjemný a jednoduchý, kdyby se konečně dokázala
usadit. Jenže Zou to zase táhne
pryč. Přijímá proto nabídku sběratele
umění Kaisera, aby našla tajemného
padělatele obrazů.
ISBN 978-80-7577-190-2

Louis, Édouard
Skoncovat s Eddym B.

Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 212 s., váz.
Román popisuje s mimořádnou
otevřeností a syrovostí autorovo
strastiplné dětství, poznamenané so-

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 399 Kč
Fox Mulder a Dana Scullyová se
vracejí v další strhující kolekci zcela
nových příběhů o temných tajemstvích, děsivých monstrech a vraždících šílencích.
ISBN 978-80-269-0747-3

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 232 s.,
váz. 299 Kč
Slavná humoristická kniha, která baví
již několik generací čtenářů, pokračuje! Nevypočitatelný sluha Saturnin
je zpět!
ISBN 978-80-7505-836-2

Mankell, Henning
Pohyblivý písek

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 350 s.,
váz. 329 Kč
„V lednu 2014 mi lékaři diagnostikovali rakovinu. Kniha Pohyblivý
písek však kupodivu není o smrti
a zkáze, nýbrž o tom, co to znamená
být lidskou bytostí.“
ISBN 978-80-7577-104-9

Mann, Don; Pezzullo, RAlph
SEAL team six: Lov škorpiona

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Thomas Crocker a členové SEAL
Team Six se vracejí, aby prožili další
adrenalinem napumpované dobrodružství z pera bývalého příslušníka
komand SEAL Dona Manna.
ISBN 978-80-264-1651-7

Masterton, Graham
Krvavé sestry

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 504 s.,
váz. 369 Kč
Irské řádové sestry potřebují ochranu
Katie Maguirové.V domě s pečovatelskou službou na předměstí Corku
někdo ve spánku udusí starší jeptišku. Další sestra je zanedlouho nalezena mrtvá na břehu řeky Butlerstown.
ISBN 978-80-7577-166-7

May, Peter
Entomologův odkaz

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 319 s.,
váz. 339 Kč
Čtvrtý díl kriminální série Akta Enzo.
Dávný slib umírajícímu muži zavede
Enza na ostrov u pobřeží Bretaně,
kde se nachází více než dvacet let
nedotčená pracovna zavražděného
sběratele hmyzu.
ISBN 978-80-7577-164-3

bibliografie
Mazzeo, Tilar J.
Ireniny děti. Nevšední příběh
hrdinky, která z varšavského
getta zachránila 2500 dětí

Neznají se a ani si nevzpomínají, že
by se někdy potkali...
ISBN 978-80-267-0948-0

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 312 s., váz.
Irena Sendlerová bývá srovnávána
s Oskarem Schindlerem, protože
zachránila před jistou smrtí dva a půl
tisíce dětí z varšavského ghetta. Irena
ale neměla žádné výjimečné postavení ani majetek.
ISBN 978-80-7252-711-3

Nëlleová, Barbara
Dobrodružství s rozvodem

Měšťan, Jan
Písecká spojka Krále Šumavy.
O víře ve změnu a touze po
svobodě, která vyústila v příliš
krutou daň...

Obregón, Nicolás
Modrá světla Jokohamy

Písek: Nakladatelství J & M, 2017,
1. vyd., 232 s., brož. 280 Kč
Skutečný příběh skupiny lidí z Písecka, Vimperska a Prachaticka, kteří
v letech 1949–1951 spolupracovali
s legendárním Králem Šumavy Josefem Hasilem. Za svou víru ve změnu
a marný boj za svobodu zaplatili
příliš krutou daň.
ISBN 978-80-86154-82-4

Milfaitová, Blanka
Nebát se přát si

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
300 s., váz.
V literatuře jde především o sílu a váhu
slov, a Blanka podobně jako ve svém
životě nevsadila ani zde na jistotu
a bezhlavě se vrhla do hlubin své duše
a života, aby z nich na světlo vytáhla
50 příběhů o hledání štěstí v životě.
ISBN 978-80-204-4462-2

Moore, Liz
Neviditelný svět

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 440 s.,
váz. 349 Kč
Malá Ada vyrůstá v 80. letech
v Bostonu se svým otcem Davidem,
výstředním a osamělým ředitelem
počítačové laboratoře. Ada se díky
tomu seznamuje se světem virtuální
reality a programováním přirozeného
jazyka.
ISBN 978-80-7505-807-2

Moran, Eleanor
Až moc blízko

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 349 Kč
Mia je úspěšná psychoterapeutka
s prosperující praxí, přesto neváhá
všeho nechat, když se v telefonu ozve
její dlouholetá přítelkyně Lysette
a celá zoufalá ji prosí, aby hned přijela. Její kamarádka Sarah totiž spáchala sebevraždu...
ISBN 978-80-267-0949-7

Moström, Jonas
Domino

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 299 Kč
Švédská krimi o nebezpečně rozehrané partii. Policie opět požádá
o pomoc Nathalii Svenssonovou,
psychiatričku specializující se na
profily vrahů.
ISBN 978-80-7505-831-7

Musso, Guillaume
Noc v Central Parku

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 329 Kč
New York, osm hodin ráno. Alice,
mladá pařížská policistka, a Gabriel, americký jazzový pianista, se
spolu probudí připoutaní jeden ke
druhému na lavičce v Central Parku.

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Poslední rozhovor mezi manželi se
konal během přenosu „důležitého“
fotbalového zápasu...
ISBN 978-80-243-7977-7

Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 440 s.,
váz. 349 Kč
Inspektor Iwata nastupuje na tokijské
oddělení vražd. Spolu s kolegyní je
okamžitě podstaven před hrůzostrašný
případ vyvražděné rodiny. Pachatel
vyňal jedné z obětí srdce a před smrtí ji
donutil nakreslit tajemný symbol.
ISBN 978-80-7473-576-9

O‘Flanaganová, Sheila
Pohřešovaná manželka

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Když se Imogen Naughtonová ztratí,
všichni, kdo ji znali, jsou v šoku. Má
perfektní manželství. Její přitažlivý
muž s ní zachází jako s princeznou.
Vždycky tvrdila, jaké měla štěstí, že
ho našla. Tak proč odešla?
ISBN 978-80-7584-008-0

Orlev, Uri
Domů ze slunečných stepí

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 240 s., váz.
Odvážný a statečný je pětiletý Eljuša,
který musí opustit milovanou hračku
a spolu s ní i život, jaký dosud znal.
Začíná druhá světová válka a jeho
rodina na poslední chvíli prchá před
německou armádou.
ISBN 978-80-7252-704-5

Orloffová, Vera
Lásce nic nevadí

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Když šel Tomáš kolem kiosku, zůstal
náhle stát a užasle hleděl na titulní
stranu jedněch novin, které tam byly
vyvěšeny.
ISBN 978-80-243-7979-1

Ostaseski, Frank
Pět pozvání. Co nás učí smrt
o životě

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 328 s., váz. 349 Kč
V knize nalezneme hluboce inspirativní
příběhy umírajících doplněné o buddhisticky laděné úvahy o pomíjivosti,
otevřené mysli či všeobjímající lásce.
ISBN 978-80-7306-938-4

Patricková, Phaedra
Podivuhodná odhalení Artura
Peppera

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
264 s., váz.
Devětašedesátiletý Artur Pepper
vede jednotvárný život. Při třídění
manželčiných věcí Artur nachází nápadný zlatý náramek s přívěsky, který
nikdy neviděl. Následuje překvapivá
a nezapomenutelná odysea...
ISBN 978-80-204-4055-6

Pawlowská, Halina
Zase zoufalé ženy dělají zoufalé
věci
Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 208 s.,
váz. 269 Kč

z n o v i n e k k 2 0 . 11. 2 0 17 3 4 0 t i t u l ů
Já Václava milovala! Vůbec jsem si
neuměla představit, že bych chodila
s někým jiným, a kdybych byla jen
trochu víc religiózně vychovaná, tak
bych každý večer zvedla hlavu k nebi
a děkovala bych Bohu, že mi seslal
tak dokonalého muže.
ISBN 978-80-267-1027-1

Phillipsová, Gin
Tři hodiny v ZOO

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 299 Kč
Měl to být idylický den, změnil se
ale v boj o přežití. Joan si se svým
čtyřletým synem užívá v ZOO do poslední chvíle. Několik výstřelů, které
zaslechne u východu, ji přinutí s dítětem v náručí utéct zpět do zahrady.
ISBN 978-80-259-0745-0

Pratchett, Terry
Poslední hrdina

Praha: Talpress, 2017, 1. vyd., 176 s.,
brož. 499 Kč
Ve svém čase byl hrdinou. Pamatuje
dny velkých dobrodružství Pamatuje
doby, kdy se hrdinové nemusejí
obávat ani překupníků, ani právníků,
ani civilizace. Pamatuje časy, kdy vás
lidé uznávali, když jste zabili draka.
ISBN 978-80-7197-654-7

Prchal, Jan
Pověsti z Vysočiny II.

Praha: Novela bohemica, 2017,
1. vyd., 142 s., váz.
Druhý svazek příběhů, které J.
Prchal vybral z velikého bohatství
uchovaného až dosud jen v drobných
regionálních publikacích, ale často
ukrytého v muzejních i soukromých
archivech.
ISBN 978-80-87683-81-1

Probert, John Llewellyn;
Jones, Stephen
Lovecraftova družina: Horor
u Všech svatých

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 416 s.,
brož. 369 Kč
Kolem kostela Všech svatých v Londýně odnepaměti docházelo k neobvyklým jevům a nevysvětlitelným
zmizením. V roce 1990 se na místo
vydává skupinka v čele s Robertem
Chambersem z washingtonského
Útvaru pro vyšetřování Cthulhu.
ISBN 978-80-7505-808-9

Puzyńska, Katarzyna
Motýl

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 528 s.,
váz. 399 Kč
Psycholožka Weronika prchá z Varšavy, aby po rozvodu začala nový
život v ústraní. Zamíří do ospalé
vesničky Lipowo s hrstkou obyvatel,
kteří o sobě vědí první poslední.
Uplyne však jen pár dní a u silnice je
nalezeno zmrzačené tělo jeptišky…
ISBN 978-80-7505-804-1

Rečková, Jana
Nezdejší

Praha: Straky na vrbě, 2017, 1. vyd.,
608 s., brož. 350 Kč
Někteří jsou nesmrtelní. Jiné je
jen těžké zabít. Dále jsou tu různí
dlouhověcí čarodějové, králové víl,
Vysocí Kosgarové, proslulí válečníci,
vojevůdci. Ti všichni se škvíří v kotli
svého světa, v polévce zvané Moc.
ISBN 978-80-87364-72-7

Rekulak, Jason
Nedobytná pevnost
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Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
První láskou Billyho Marvina byl jeho
počítač. Pak potkal Mary Zelinskou.
Vzpomínáte si na svou první lásku?
Legrační, nutkavě čtivý a překvapivě
dojemný román o přátelství, zlomeném srdci a počítačích, zasazený
do 80. let v Americe.
ISBN 978-80-7505-806-5

Robertson, Frank C.
Předák v podezření

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Kolem vozu se proháněl vichr, napůl sníh, napůl déšť. Dívku bolely
promrzlé ruce, kterými svírala opratě
ve snaze uklidnit zdivočelá zvířata,
ale všechno marně...
ISBN 978-80-243-7978-4

Rydahl, Thomas
Poustevník

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
484 s., váz.
Na pláži na kanárském ostrově Fuerteventura se najde havarované auto.
Na zadním sedadle je kartonová krabice a v ní leží tělo chlapečka. Nikdo
neví, jak se mrtvé dítě jmenuje, a po
řidiči vozu není nikde ani stopa.
ISBN 978-80-204-4119-5

Sempleová, Maria
Dneska bude všechno jinak

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz. 299 Kč
Zgruntu změnit svůj život není jen
tak. Eleanor se ale rozhodla, že
DNESKA to udělá! Všechno bude
zvládat v klidu a s přehledem. Pochopitelně se jí velkolepý plán dost
rychle vymkne z rukou...
ISBN 978-80-259-0729-0

Simsion, Graeme
Největší hity Adama Sharpa

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
288 s., váz.
IT specialista a příležitostný pianista
Adam Sharp se „už dívá do hlavně
padesátky“, když jeho poklidný život
v Norwichi s partnerkou, kocourem
a návštěvami nemocné matky rozčeří
e-mail od dávno ztracené lásky...
ISBN 978-80-204-4363-2

Stibbeová, Nina
Muž u kormidla

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Po rozvodu rodičů se devítiletá
Lizzie, její sestra, mladší bratr a fenka
labradora namísto Londýna ocitají
v mrňavé nehostinné vesnici v Leicestershire 70. let 20. století.
ISBN 978-80-7505-770-9

Stroutová, Elizabeth
Burgessovi chlapci

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 349 Kč
Drama sourozeneckých vztahů
v románu od držitelky Pulitzerovy
ceny. Dětství sourozenců Burgessových bylo poznamenáno nešťastnou nehodou jejich otce.
ISBN 978-80-267-0968-8

Struny osudu

Praha: Straky na vrbě, 2017, 1. vyd.,
288 s., brož. 180 Kč
Jejich osud určuje někdo jiný. Leží
v rukou bohů, kteří si s nimi hrají.
Rozladěný nástroj ale nikdy nevydá
pěkný tón. Dokáží se vzepřít vlast-

nímu údělu? Deset českých a slovenských povídek.
ISBN 978-80-87364-73-4

Svobodová, Jitka
Přemyslova krev

Praha: Straky na vrbě, 2017, 1. vyd.,
824 s., váz. 550 Kč
Píše se rok 999. Umírá kníže Boleslav
a zůstávají po něm tři synové. Nejstarší Boleslav, prostřední Jaromír
a nejmladší Oldřich. Ovšem knížecí
stolec je jen jeden. A českou zemi
obklopují kořistní vladaři...
ISBN 978-80-87364-71-0

Talese, Gay
Voyeurův motel

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 224 s.,
váz. 299 Kč
Obyčejný motel, jednadvacet
pokojů, tucet falešných větracích
průduchů a jeden voyeur… Gerard
Foos si koupil motel, aby mohl
sledovat lidi při sexu a vést o tom
podrobné záznamy.
ISBN 978-80-7505-771-6

Taylor, Andrew
Popel Londýna

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 424 s.,
váz.
Strhující krimi v historických kulisách
Londýna. Londýn, 1666. Plameny
dosud největšího požáru v historii
Londýna zachvátily katedrálu sv. Pavla a odkrývají tajemství, která měla
zůstat skrytá.
ISBN 978-80-7252-709-0

Thériault, Denis
Podivuhodný život osamělého
pošťáka

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 152 s.,
váz. 299 Kč
Kdo jiný by měl ctít listovní tajemství
než pošťáci? Jenže mladý pošťák Bilodo je natolik ostýchavý, že si povídá
sotva se svou zlatou rybkou.
ISBN 978-80-259-0744-3

Unger, G. F.
Dlouhá cesta

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Jednoho krásného dopoledne pozdního podzimu jsem vstoupil zadními
dveřmi do saloonu Jacka Garradina.
ISBN 978-80-243-7976-0

Unger, G. F.
Na březích Williamette

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 49 Kč
Tehdy vznikalo hodně příběhů o statečných mužích a o klanech a rodech,
které přišly k úspěchu, bohatství
a moci. Byla to doba, kdy mohl muž
vytáhnout a ukrojit si velký kus z koláče tohoto světa. Takoví byli John Kelly
a Jesse Tucker.
ISBN 978-80-243-7983-8

Unger, G. F.
Zvědova čest

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Když jsme dojeli ke creeku Kanaskaberry, jehož okraje lemovaly keře
s červenými plody, vedl jsem eskortu
bez přílišné opatrnosti nebo dokonce
starosti dolů k brodu.
ISBN 978-80-243-7981-4

Vargas, Fred
Muž naruby

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 272 s., váz.

bibliografie
Horami na jihu Francie obchází
vlk-zabiják. Nejdřív trhá jen ovce,
když ale zardousí první lidskou oběť,
začnou krajem kolovat řeči o návratu
vlkodlaka, „muže naruby“, a zemi zachvátí strach zděděný po předcích.
ISBN 978-80-257-2299-2

Vítek, Jan
Past

Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
222 s., brož.
Novela napsaná na motivy skutečné
události z počátku 70. let minulého
století, kdy StB ve spolupráci
s vojenskou kontrarozvědkou intenzivně sháněla někoho, kdo by
v soudním procesu svědčil proti
někdejšímu generálu Prchlíkovi.
ISBN 978-80-7304-211-0

Vondruška, Vlastimil
Fiorella a záhada mrtvého
netopýra

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., váz.
Další příběh Fiorelly, dcery dvorního
alchymisty Giovanniho da Ponte. Děj
je zasazen mezi události knihy Fiorella
a Bratrstvo křišťálu a příběhu Fiorella
a hřbitov upírů. Na Pražském hradě
byl zabit mistr Guldram z Oybinu.
ISBN 978-80-243-7984-5

Zilahy, Mirko
Takhle se zabíjí

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 400 s.,
váz, 279 Kč
Temný thriller z prostředí Říma, jak
ho neznáme. Řím, 2008. Město je
ochromeno vlnou nebývale špatného
deštivého počasí. V tom okamžiku se
daleko od turistického centra vyhledávané metropole začnou objevovat
těla obětí sériového vraha.
ISBN 978-80-7252-713-7

rozh ovo ry
Hvížďala, Karel
Vlčice. Rozhovory s Magdou
Vášáryovou a Ivou Brožovou

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
288 s.
M. Vášáryová a I. Brožová jsou velmi
inteligentní a ambiciózní, svými postoji vyvolávaly často divoké reakce,
pocházejí z tradičních měšťanských
učitelských rodin.
ISBN 978-80-204-4589-6

Ohnisko, Milan
Who The Fuck Is David Koller?
První knižní interview s rockovou legendou

Brno: Druhé město, 2017, 1. vyd.,
160 s.
Unikátní knižní rozhovor básníka M. Ohniska se slavným českým rockerem D.
Kollerem – zpěvákem, bubeníkem,
jedním z lídrů kapely Lucie, ale taky neúnavným bojovníkem proti komunistům
a zkorumpovaným politikům.
ISBN 978-80-7227-397-3

Osud a úspěch. Rozhovory
Martiny Riebauerové a Martina
Tomana

Praha: Gasset, 2017, 1. vyd., 112 s.,
váz. 190 Kč
Sedm jmen, bytosti navždy oddělené
dobou, věkem, profesí, zkušenostmi
a osudem.
ISBN 978-80-87079-56-0

Poláček, Tomáš
Laco Deczi – Totálně vytroubený
mozek

z n o v i n e k k 2 0 . 11. 2 0 17 3 4 0 t i t u l ů
Brno: BizBooks, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz. 399 Kč
Životní rozhovor s legendárním
jazzovým trumpetistou. Laco Déczi je
sprosťák, hulvát a křikloun, říká novinář T. Poláček, autor knižního rozhovoru Totálně vytroubený mozek.
ISBN 978-80-265-0697-3

Seewald, Peter
Benedikt XVI. – Poslední rozhovory s Peterem Seewaldem

Brno: Barrister & Principal, 2017,
1. vyd., 256 s., váz.
V rozhovorech, které vedl papež Benedikt XVI. s novinářem P. Seewaldem
krátce před svým odstoupením z úřadu a krátce poté, se čtenáři otevírá
možnost pohlédnout spolu s papežem
zpět na dobu jeho pontifikátu.
ISBN 978-80-7364-066-8

Třeštíková, Helena;
Kosatík, Pavel
Sběrná kniha. Helena Třeštíková
v rozhovoru s Pavlem Kosatíkem
Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz.
Režisérka vypráví o vlastní rodině
i účinkujících, kteří se často stávají
jejími pomyslnými členy. Odhaluje
zrození filmového stylu, vzpomíná
na svoje vzory i na to, jak se sběrný
dokument za 40 let proměnil.
ISBN 978-80-7432-752-0

literatura pro
děti a mládež
kom i k sy
Ledecký, Jonáš
KIWI

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 104 s.,
brož. 199 Kč
Kiwi je pták, co má křídla a zobák.
Ale nelítá... Nezpívá... A ani neplave.
V autorském komiksu Jonáše Ledeckého můžete nahlédnout do jeho
světa plného absurdit.
ISBN 978-80-266-1190-5

Lomová, Lucie
Anča a Pepík 4.

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., váz.
Již čtvrté pokračování sebraných
příběhů královny českého komiksu
L. Lomové. Vydejme se znovu do
báječného myšího světa, plného příběhů se šťastným koncem!
ISBN 978-80-7252-687-1

po pul ár n ě
naučná
Bárta, Luděk
Dnes má svátek...

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz. 399 Kč
Hravá obrázková encyklopedie, která
vám prozradí leccos o původu a významu jmen v kalendáři. Nápaditá knížka
plná rozpustilých komiksových příběhů.
ISBN 978-80-00-04818-5

Bartíková, Petra;
Vašková, Hana;
Starý, Milan
Vyber si své řemeslo

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 72 s.,
váz. 249 Kč
Co pro nás kdo dělá? Zjistíš v krásně
ilustrované knize o řemeslnících.
Představ si svět bez řemeslníků, kteří

pracují rukama. Kde bychom byli,
kdyby nebyli?
ISBN 978-80-00-04855-0

Malý vědec 1–4

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz. 399 Kč
Mega soubor jednoduchých a rozmanitých experimentů pomůže
malým vědcům lépe porozumět
fyzikálním a chemickým zákonům,
s nimiž se mnohdy jen po teoretické
stránce seznamují ve výuce.
ISBN 978-80-266-1191-2

Můj fashion blok

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 144 s.,
kroužk.
Pohled zblízka na práci návrhářky.
Zákulisí módní přehlídky. Návrhářské
úkoly přímo pro tebe. V dnešním
světě hraje móda poměrně důležitou
roli. Určuje současné trendy odívání
a představuje lidem to, co by měli
nosit a jak by měli vypadat.
ISBN 978-80-7267-627-9

pro d ěti
Behenský, Petr
Míca a Mňouk

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 64 s.,
váz. 199 Kč
Dvě neposedná koťata v jednom
bytě? To bude pěkná mela! Mňouk
je zvědavý kocourek, který strká své
roztomilé fousky všude tam, kde tuší
nějakou zábavu a dobrodružství.
A Míca? Ta se ke každé lumpárně
vždycky ráda přidá!
ISBN 978-80-253-3383-9

Blacková, Jess
Strážkyně krystalů: Poslední drak

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 88 s.,
váz. 169 Kč
Babička znenadání povolala do svého
domu Evu i s Oskarem. Je čas otevřít
tajemnou dřevěnou krabičku. Tu, která je tak nebezpečná, že se na ni děti
doteď nesměly ani podívat.
ISBN 978-80-264-1696-8

Braunová, Petra
Johana s nosem nahoru

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Myslíte, že dobrodružství zažívají jen
kluci? Jak obstojí Johanka s nosem
trochu nahoru na letním táboře?
ISBN 978-80-00-04846-8

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Poklad u Bobří
řeky

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
136 s., váz. 179 Kč
Během návštěvy srubu u Bobří řeky
se najednou ozve vysílačka a z ní je
slyšet volání o pomoc. Hovor je však
náhle ukončen. Kamarádům z Klubu
Tygrů je jasné, že to byl Kevin. Vědí,
že se vydal hledat ukrytý poklad a teď
je v nebezpečí.
ISBN 978-80-253-3382-2

Brezina, Thomas;
Tambuscio, Pablo
Brontík – Rytíř z pravěku

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 219 Kč
Takové domácí mazlíčky jen tak někdo
nemá! 3.díl veselých příběhů pro děti.
Dvojčata Týna a Tobík jedou se školou
na výlet a samozřejmě sebou vezmou své
pravěké kamarády Brontíka a Létavce.
ISBN 978-80-253-3423-2
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Březinová, Ivona
Jmenuji se Ester

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 152 s.,
váz. 229 Kč
Ester je z početné rodiny, kde se sice
všichni mají rádi, ale nikdo se o nikoho příliš nestará. Dívka doma pociťuje nedostatek soukromí, a upne se
k myšlence mít vlastní peníze.
ISBN 978-80-00-04845-1

Březinová, Ivona
Pojďme hrát divadlo!

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
176 s., váz. 299 Kč
Soubor šesti pohádkových scénářů
pro všechny dospěláky, kteří chtějí
s dětmi trávit čas kreativně! Najdete
zde texty rozepsané do jednotlivých
rolí či popisy situací a prostředí.
ISBN 978-80-253-3391-4

Byl jednou jeden domeček

Praha: Pop – Pap, 2017, 1. vyd., 24 s.,
váz. 490 Kč
Česká lidová říkanka pro děti v netradičním provedení. Kombinace recyklo
vaného a barevného papíru vám nabídne
nejen vizuální, ale i haptický zážitek!
ISBN 978-80-906625-0-6

Caine, Rachel
Velká knihovna – Z kostí
a inkoustu

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
344 s., váz. 299 Kč
Jess a jeho rodina se živí pašováním
knih. Ve Velké knihovně v Alexandrii
je totiž uloženo veškeré vědění světa
a vlastnit knihy je přísně zakázáno.
Proto se najdou mnozí, kteří jsou za
ně ochotni nemálo zaplatit.
ISBN 978-80-253-3390-7

Cmíral, Pavel;
Dufková, Kristina
Povídání o mamince a tatínkovi

Praha: Edice ČT, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 279 Kč
Než se narodíme, rozhlédneme se, kde
na nás čeká štěstí a kde nám bude na
světě nejlíp. Toník si našel dva domy. Červený a modrý. V domě červeném bydlí
rodina cukrářská. Pan Lojza, cukrář,
a paní Paganini, která hraje na housle.
ISBN 978-80-7404-233-1

Colfer, Chris
Země příběhů – Varování bratří
Grimmů

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
400 s., váz. 349 Kč
Conner je rozhodnutý, že se do Země
příběhů jen tak nevrátí. Pak ale odhalí
tajemné varování slavných pohádkářů,
a vše je jinak. Vydává se na cestu po
Evropě, aby rozluštil šifru a zastavil katastrofu, která Zemi příběhů hrozí.
ISBN 978-80-253-3392-1

Csicsely, Lukáš
Nejprv práce, potom zábava.
Works First, Play Later

Praha: Pop – Pap, 2017, 1. vyd., 88 s.,
váz. 440 Kč
Naše dvojjazyčná kniha vám umožní
nejen odhalit, jaké koníčky si užíváme
po tom, co sundáme uniformu, ale
také procvičit si anglická slovíčka!
Součástí kreativního balení je také
sada: Čím budu?
ISBN 978-80-906625-6-8

Csicsely, Lukáš
Oskare, plav!

Praha: Pop – Pap, 2017, 1. vyd., 40 s.,
váz. 630 Kč

Povídačka o malém tvrdohlavém
Oskarovi. Přijme výzvu naučit se
plavat? Absolvujte s ním malé dobrodružství ve světě papírové Antarktidy,
která se před vámi otevřením knihy
doslova rozprostře!
ISBN 978-80-906625-4-4

Černé klubko

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
240 s., váz. 249 Kč
Jedna záhada za druhou v dobrodružném příběhu plném napětí!
ISBN 978-80-253-3424-9

Droščáková, Dora
Anna a země hvězd

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd.,
344 s., váz.
Malá Anička uteče z domova a neví,
co si počít. Náhodou však narazí
na rodinku skřítků, kteří se jí ujmou
a nejen, že ji ubytují, ale také ji vezmou do Říše hvězd. Pohádka je určena malým čtenářům i jejich rodičům.
ISBN 978-80-7376-485-2

Dziubaková, Emilia
Rok v lese

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 28 s., váz.
289 Kč
Je úžasné, co všechno se dá naučit
z knížky beze slov! Ověřeno na dětech malých i velkých. Všechny bez
rozdílu věku baví hledat na obrázcích
příběhy jednotlivých zvířátek a dozvídat se tak o jejich zvyklostech.
ISBN 978-80-7577-332-6

Fišerová, Blanka
O Holčičce s kouzelnýma
nohama

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 269 Kč
Jedno malé děvče, možná sama autorčina maminka, se kdysi léčilo s bolavýma nohama. Špatně jí narostly,
až jí skoro přestaly sloužit. Holčička
přesně neví, co jí je, a jazyk dospělých
jí v tom moc nepomáhá.
ISBN 978-80-00-04811-6

Fišerová, Ilona
Kdo by v létě myslel na Vánoce

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 192 s.,
váz. 249 Kč
Honzíkovi je jedenáct a kromě astmatu ho netrápí vůbec nic. Zajímá
se o vlajky z celého světa a přeje si
jen tři věci: pejska Zrzka, strávit léto
u dědy na venkově a jednou se stát
cestovatelem.
ISBN 978-80-00-04821-5

Folprechtová, Radka
Náš svět: Hračky

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 22 s.,
dětské skládanky a leporela, 89 Kč
Milé děti, tohle nejsou omalovánky,
nebojte se barev a přetahování,
vymýšlejte příběhy, dotvořte si svůj
svět po svém. Nechybí letadlu okna,
traktoru řidič, tričku proužky nebo
puntíky? A jaké nosíš nejraději ty?
ISBN 978-80-00-04808-6

Folprechtová, Radka
Náš svět: Země

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 22 s.,
dětské skládanky a leporela, 89 Kč
Milé děti, tohle nejsou omalovánky,
nebojte se barev a přetahování, vymýšlejte příběhy, dotvořte si svůj svět
po svém. Kam až doteče řeka, a plují
po ní stejné lodě jako po moři, a když
prší, kolik spadne kapek?
ISBN 978-80-00-04809-3

bibliografie
Folprechtová, Radka
Náš svět: Zvířata

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 22 s.,
dětské skládanky a leporela, 89 Kč
Milé děti, tohle nejsou omalovánky,
nebojte se barev a přetahování,
vymýšlejte příběhy, dotvořte si svůj
svět po svém. Nechybí rybě řeka
a ptákům oblaka? A když dokreslíte
kočce pruhy, stane se z ní tygr?
ISBN 978-80-00-04807-9

Frenchová, Felicity; Jacksonová, Antonia
Vymalovánky o narození Ježíše

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 32 s., brož.
V klidu se usaďte, popusťte uzdu své
fantazii a vybarvěte si půvabné vánoční
vymalovánky. Připomenete si tím
biblický příběh o narození Ježíše Krista
a krásně si odpočinete v Boží přítomnosti. Vhodný dárek pro děti od 5 let.
ISBN 978-80-7566-047-3

Grey, Jacob
Pomsta bílé vdovy

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 237 s.,
váz. 299 Kč
Pavoučí kletba. Odhalení minulosti.
Mocný pavoučí feral spřádá sítě, v nichž
má uvíznout sám Krák. Akční příběh
vás nenechá vydechnout. Krák porazil
obávaného Mistra Snovače i Muší matku.
ISBN 978-80-7577-180-3

Haddix, Margaret Peterson
Trosečníci v čase 3 – Ohrožení

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
332 s., váz. 249 Kč
Jonáš a jeho sestra Katka se vydávají
na další dobrodružný výlet v čase.
Tentokrát odlétají do minulosti
s Andreou, která pochází z doby, kdy
byla Amerika objevována mořeplavci
a přistěhovalci z Evropy tam zakládali
nové kolonie.
ISBN 978-80-253-3389-1

Hanáčková, Pavla
Umíš se správně chovat?

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 12 s.,
váz. 269 Kč
Umíš se chovat? Tak schválně…
Otevři knížku, vezmi papír a zkus si
odpovědět na jednoduché kvízové
věty. Potom zatáhni za táhlo a zkontroluj své odpovědi.
ISBN 978-80-00-04755-3

Harrisonová, Paula
Tajemní zachránci – Bouřkový
drak

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
120 s., váz. 159 Kč
Sofie pracuje na zámku jako služebná
a vůbec nedoufá, že by se to mohlo
změnit. Pak ale najde dračí mládě,
které spadlo z oblohy, a světe div se.
Rozumí jeho řeči!
ISBN 978-80-253-3385-3

Hergé
Dobrodružství Jo, Zefky a Žoko
– kompletní vydání 1–5
Praha: Albatros, 2017, 1. vyd.,
790 Kč
Všech pět dobrodružných příběhů
Jo, Zefky a jejich věrného šimpanze
Žoko poprvé komplet v češtině ve
sběratelském boxu!
ISBN 978-80-00-04668-6

Hergé
Tintin 22 – Let 714 do Sydney

Praha: Albatros, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
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Tintin se svými přáteli znovu vydává
na dalekou cestu – tentokrát až do
Austrálie. Jejich cesta je bohužel přerušena – letadlo je uneseno zloduchem,
který Tintinovi už nejednou upláchl,
milionářem Rastapopoulosem.
ISBN 978-80-00-04664-8

je i ostatní známé postavičky můžete
potkat v leporelu. Pučmeloud totiž
vyrazil se Stonožkou na ryby a rozhodl
se, že je bude chytat na Spleštuli.
ISBN 978-80-00-04787-4

Hergé
Tintin 23 – Tintin a los Pícaros

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 48 s.,
váz. 199 Kč
Vrabec Komínek není spokojený
s bydlením za komínem. Vždyť holubi
mají krásné holubníky! Rozhodne se
proto začít doručovat dopisy, jako to
dělají oni. Třeba pak také získá pohodlné bydlení.
ISBN 978-80-00-04817-8

Praha: Albatros, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Poslední dokončené dobrodružství
zavede slavného Tintina znovu do
smyšlené jihoamerické země San
Teodoros. Generál Tapioca, který tam
vládne jako diktátor, uvěznil zpěvačku Bianku Castafiore, protože údajně
připravovala proti němu spiknutí.
ISBN 978-80-00-04666-2

Hergé
Tintin 24 – Tintin a alf-art

Praha: Albatros, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 199 Kč
Poslední Tintinovo dobrodružství
vzniklo celých 54 let poté, co se
v Belgii slavný reportér a jeho psík Filuta poprvé vydali na dobrodružnou
cestu do tehdejšího revolučního Ruska. Tento příběh zůstal nedokončený.
ISBN 978-80-00-04665-5

Hergé
Tintinova dobrodružství –
kompletní vydání 1–12

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., brož.
269 Kč
První tucet Tintinových dobrodružství kompletně v češtině ve
sběratelském boxu! Slavný kreslený
seriál, který významně ovlivnil vývoj
světového komiksu a vedle Asterixe
představuje jeden z nejlepších a nejoblíbenějších seriálů vůbec.
ISBN 978-80-00-04642-6

Hergé
Tintinova dobrodružství –
kompletní vydání 13–24

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd.,
1890 Kč
Druhý tucet Tintinových dobrodružství kompletně v češtině ve sběratelském boxu!
ISBN 978-80-00-04667-9

Horáček, Petr
Husa Líza

Praha: Portál, 2017, 2. vyd., 40 s.,
váz. 159 Kč
Husa Líza by moc chtěla být jiná než
ostatní husy. Chtěla by umět klapat
zobákem tak silně jako tukan, plavat
jako tuleň a skákat tak jako klokan.
ISBN 978-80-262-1294-2

Houf, Radek
Jak včelí medvídci malovali
chaloupku

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 12 s.,
dětské skládanky a leporela, 99 Kč
Příběhy o včelích medvídcích, jejich
kamarádech, o těch, co je zlobí, ale
i o ostatních postavičkách živočišné
říše jsou u dětí velmi oblíbené. A pro
ty nejmenší je tu teď leporelo s krátkým příběhem.
ISBN 978-80-00-04786-7

Houf, Radek
Jak včelí medvídci zachránili
Splešťuli

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 12 s.,
dětské skládanky a leporela, 99 Kč
Kdo by neznal včelí medvídky, ať už
z knížky, nebo z večerníčků. Tentokrát

Hrnčíř, Svatopluk
Cestovatel Komínek

Hughesová, Susan
Ať žijí štěňata: Rita pomáhá

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 169 Kč
Katka a její nejlepší kamarádka Mája
jsou úplně zblázněné do psů! Své
vlastní mít nemohou, ale to jim nebrání
snít o oblíbených štěňatech. Všechno
báječně vychází! Katka a Mája se baví
sbíráním obrázků štěňat.
ISBN 978-80-264-1643-2

Hunterová, Erin
Kočičí válečníci (4) – Bouře
přichází

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 304 s.,
brož. 199 Kč
Ohnivousův největší nepřítel Dráp
byl vyhnán z Bouřkového klanu, ale
Ohnivous se nemůže zbavit pocitu,
že se ukryl nedaleko a v nestřeženém
okamžiku zaútočí. V lese panuje dusná atmosféra a kočky cítí, že bouře
již přichází...
ISBN 978-80-00-04822-2

Hunterová, Erin
Zákon smečky: Soumrak (3) –
Ve stínech

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 240 s.,
brož. 199 Kč
Fenka Bouře je odhodlaná chránit
svou smečku před jakýmkoli nebezpečím, ale jak ji má bránit před
hrozbou, která pochází zevnitř?
Jeden ze členů rozkládá smečku
zevnitř a psi se navzájem podezřívají
a nedůvěřují si.
ISBN 978-80-00-04813-0

Huptych, Miroslav;
Kejha, Josef
Sára a toulavý dedeček

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 96 s., váz.
Rozverné pohádky o dědovi Honzovi,
šamanském kouzelníkovi a jeho vnučce Sáře. Plné fantazie, dobrodružství,
vtipu, ale i moderních předmětů
obklopujících dnešní děti.
ISBN 978-80-7252-705-2

Já, padouch 3: Zábavné čtení,
aktivity a modely

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 249 Kč
Plno špionské práce v úžasné knížce
nabité hravými aktivitami a rébusy.
Je čas zahájit misi a splnit všechny
zábavné úkoly.
ISBN 978-80-264-1491-9

Jágr, Miloslav
Kluk s křídly

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 48 s.,
váz. 229 Kč
Kam se dá doletět na křídlech fantazie? Přál bych si – a moc – znovu
zaletět tam, kde jsem býval klukem.
ISBN 978-80-00-04848-2
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Janosch
Jak krásná je Panama

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 56 s.,
váz. 199 Kč
Tygřík a Míša spolu žijí v domku
u řeky, ale začne je pálit dobré bydlo.
Když jednoho dne připluje po vodě
bedna s nápisem PANAMA, rozhodnou se do té cizokrajné končiny
vonící po banánech vypravit.
ISBN 978-80-00-04844-4

Janoštíková, Běla
Krásný je svět. Verše a říkadla
pro nejmenší i všechny větší

Praha: Běla Janoštíková, 2017, 1. vyd.
Verše a říkadla nejen k četbě a recitaci, ale také k tanci a pohybovým
improvizacím, k rytmizování mluveného slova, taktování apod.
ISBN 978-80-270-2659-3

Ježková, Dagmar; Drijverová,
Martina
Národní pohádky pro malé děti
Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 64 s., váz.
249 Kč
Knížka nabízí zkrácené a zjednodušené verze českých a moravských pohádek přepsaných do jazyka srozumitelného dětem raného školního věku.
ISBN 978-80-266-1192-9

Kagawa, Julie
Talon: Společenstvo draků –
Proti všem

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
328 s., váz. 329 Kč
Amber je na útěku. Spolu s Cobaltem
opouští supertajnou dračí organizaci
Talon a vydává se do neznáma. Stále
přitom nepřestává myslet na Garretta –
člověka, který jí zachránil život, i když si
tím podepsal rozsudek vlastní smrti!
ISBN 978-80-253-3388-4

Kasdepke, Grzegorz
Detektiv Šikula

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Detektiva Šikulu mají rády všechny
děti v domě. Šikula provozuje detektivní kancelář Růžové brýle a dokáže
vyřešit i ten nejtěžší případ. Chceš být
jako detektiv Šikula? Zamysli se, využij logické myšlení a vyvozuj závěry.
ISBN 978-80-264-1642-5

Kohoutová, Lenka
Behind

Praha: Pop – Pap, 2017, 1. vyd., 26 s.,
váz. 550 Kč
Anglická verze knihy Za. Pro zvídavé
každého věku. Odhalte s pomocí přiložené lupy, jaké nešvary a zvláštnosti
se mohou skrývat v běžných denních
situacích jako je podání ruky nebo
řádění veverky!
ISBN 978-80-906625-3-7

Kohoutová, Lenka
Za

Praha: Pop – Pap, 2017, 1. vyd., 26 s.,
váz. 550 Kč
Pro zvídavé každého věku. Odhalte
s pomocí přiložené lupy, jaké nešvary a zvláštnosti se mohou skrývat
v běžných denních situacích jako je
podání ruky nebo řádění veverky!
ISBN 978-80-906625-2-0

Kopsovi, Kamila a Petr
Kniha neobyčejných kouzel

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 64 s., váz.
249 Kč
V knize si přečtete příběh Lucy,
která jednoho dne objeví na půdě

starou Knihu kouzel. Spolu s Lucy
podle ní zkusíte přičarovat kamarády,
vykouzlit mamince úsměv či zbavit
se strachu.
ISBN 978-80-266-1184-4

Kožíšek, Josef
Dětem

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 229 Kč
Kdo by neznal básničku Polámal
se mraveneček či Svatojánek, nebo
nikdy nerecitoval Náš kocourek
bělovousek, je ho ještě malý kousek?
Pestrá knížka veršů, pohádek a příběhů z pera nezapomenutelného J.
Kožíška.
ISBN 978-80-00-04820-8

Kšajtová, Marie
Zuzanka v Dalekoširoku

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 88 s.,
váz. 249 Kč
Jednoho dne se v Zuzančině pokojíčku vykutálí zpod postele zlatavý
knoflík, který se promění v panáčka.
Ten pozve holčičku na velkolepý výlet
do vesmírného Dalekoširoka, kde
společně navštíví vskutku neobyčejná
místa.
ISBN 978-80-00-04826-0

Kubašta, Vojtěch
Cvrček a mravenci

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 12 s.,
dětské skládanky a leporela, 169 Kč
Byl jednou jeden cvrček, muzikant
každým coulem, který vyhrával létu
a oslavoval slunce.
ISBN 978-80-00-04784-3

Kubátová, Marie
Jak Krakonoš s Trautenberkem
vedli válku

Praha: Artur, 2017, 2. vyd., 112 s.,
váz. 249 Kč
V nových krkonošských pohádkách
vládce Krkonoš vede boj o své
„panství“ s Trautenberkem. Autorka
s láskou vypráví o svých milovaných
horách a lidech, kteří v nich po staletí
žili v souladu s přírodou.
ISBN 978-80-7483-067-9

LEGO® NINJAGO Garmageddon
v městečku Ninjago
Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 32 s.,
brož. 199 Kč
Zlý Garmadon si ze všeho nejvíc
přeje převzít vládu nad městem
Ninjago. Nejdřív ale musí porazit
nindže a jejich obrovské stroje. Připoj
se k nindžovským hrdinům a snaž
se vzdorovat Garmadonově hrozivé
žraločí armádě.
ISBN 978-80-264-1573-2

LEGO® NINJAGO: Dárková
krabička

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 56 s.,
brož. 299 Kč
Dvě knížky, 32 dílků stavebnice LEGO
a dárková krabička, v níž je to vše zabalené. A všechno se to navíc točí kolem
týmu NINJAGO! Užij si s nimi spoustu
legrace, dobrodružství a hledej na stránkách umně ukrytého droida samuraje.
ISBN 978-80-264-1590-9

LEGO® NINJAGO: Kniha
Spinjitzu

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 369 Kč
Kniha Spinjitzu je víc než jen pár
stránek v pěkném obalu. Obsahuje
moudrost učení a je ten, kdo je
schopen pozorně vnímat, se z ní

bibliografie
může naučit velké věci. Její autorem
je sám Mistr Wu, který učil všechny
bojovníky Ninjago.
ISBN 978-80-264-1591-6

LEGO® Star Wars™ Navždy
Rebely

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 32 s.,
brož. 249 Kč
Přišel čas připojit se k těm nejlepším
pilotům v celé širé galaxii jako nový
branec Aliance Rebelů. Postav se
ďábelskému Impériu, zasměj se
šaškárnám C-3PO a R2-D2 a dokonči
misi v dobrodružstvím nabitém příběhu a knížce aktivit!
ISBN 978-80-264-1585-5

Martínek, Jiří; Urban, Petr
Tajemství rudolfínské Prahy

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 72 s.,
váz. 229 Kč
Město plné záhadných zákoutí,
alychymistických dílen, nadaných
umělců a vědců. To je Praha za
vlády císaře Rudolfa II. Odhalte její
tajemství!
ISBN 978-80-253-3426-3

Montgomeryová, Lucy Maud
Anna ze Zeleného domu

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 376 s.,
váz. 299 Kč
Nesmrtelný příběh legendární
rusovlásky v novém, nezkráceném
vydání. Nejslavnější kanadská kniha
(nejen) pro děti, přeložená do více
než čtyřiceti jazyků, převedená na filmové plátno i na divadelní prkna.
ISBN 978-80-00-04853-6

Nesbo, Jo; Dybvig, Per
Zachrání doktor Proktor Vánoce?
Zlín: Kniha Zlín, 2017, 1. vyd., 240 s.,
váz. 299 Kč
Víte, co potřebujete ke zničení
Vánoc? Stačí k tomu jeden chamtivý
obchodník, který k nim skoupí veškerá práva. A teď je nikdo nesmí slavit.
Tedy pokud nejdřív neutratí slušnou
sumičku v jeho obchodech.
ISBN 978-80-7473-613-1

Neubauerová, Zuzana;
Autratová, Iveta
Kouzelníček a nejkrásnější dárek
Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 32 s.,
váz. 199 Kč
Laskavý příběh, který rozvíjí
fantazii, vědomosti i sociální inteligenci. V zemi Fantazie, kouzelné
krajině bez hranic, leží městečko
Legráckov.
ISBN 978-80-264-1699-9

Norton, Sheila
Charlie – kotě, které zachránilo
život
Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
296 s., váz. 299 Kč
Půvabný příběh o velké statečnosti
malého kocourka, který vás chytne
za srdce.
ISBN 978-80-253-3425-6

Pacovská, Ilka
Slávek a kouzelný meč

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 269 Kč
Slávek má tolik starostí, že by s nimi
potřeboval trochu pomoct. Obr nakreslený na zdi na to nestačí a Slávek
touží po kouzelném meči. Nakonec
ho dostane, a dokonce moc krásný,
ale o jeho kouzelných schopnostech
pochybuje.
ISBN 978-80-00-04824-6

z n o v i n e k k 2 0 . 11. 2 0 17 3 4 0 t i t u l ů
Pennypackerová, Sara;
Frazeeová, Marla
Klementýnka a třídní služba

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 168 s.,
váz. 169 Kč
Toto třeštidlo s dobrým srdcem
a talentem na průšvihy nejde nemilovat! Klementýnka si na tenhle týden
vylosovala třídní službu.
ISBN 978-80-264-1698-2

Poláček, Jan
Soukromý detektiv Matyld: Na
stopě podivných únosců

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 152 s.,
váz. 249 Kč
Všude po okolí visely plakátky s Micinčinou fotografií. Asi pocházela
z nějaké důležité kočičí výstavy,
protože se na ní tvářila děsně sebevědomě. Hlavu měla natočenou
ke straně, aby vynikl její fotogenický
čumáček.
ISBN 978-80-00-04812-3

Pospíšilová, Alena
Delfín závodník

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd.
Knížka do vany i do postýlky Batolata
si při koupání ráda hrají. Zkuste jim
nabídnout tuto měkoučkou knížku
s hezkými obrázky a jednoduchými
veršíky. Delfín dokonce píská. Kniha
neobsahuje PVC.
ISBN 978-80-7267-257-8

Pospíšilová, Zuzana
Malovánky s Oskarem.
Grafomotorická cvičení pro
předškoláky

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 48 s.,
brož.
Ještě předtím, než se děti naučí psát,
měly by se seznámit s tužkou a jejím
správným držením. Mají za úkol si
uvolnit ruku a naučit se cíleně zanechat na papíře stopy v podobě směrových čar, vlnovek nebo kroužků.
ISBN 978-80-7267-630-9

Pospíšilová, Zuzana
Povídánky s Oskarem. Logopedická cvičení pro předškoláky

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 48 s., brož.
Tento logopedický sešit slouží k nenásilnému procvičování výslovnosti
problematických hlásek.
ISBN 978-80-7267-631-6

Rowley, Steven
Lily a chobotnice. Když milujete
psa a on vás

o cestování v čase. Otec Charlotte se
totiž jako vědec cestováním v čase
zabývá, pracuje na tajném projektu
pro britskou vládu.
ISBN 978-80-00-04816-1

Sanža, Silvie;
Růžička, Oldřich
Cestovatel časem – Vynálezy

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 40 s.,
váz. 199 Kč
Vydej se s námi na cestu časem a nahlédni do světa vědecko-technických
vynálezů.
ISBN 978-80-00-04911-3

Sekaninová, Štěpánka
Umíš se chovat bezpečně?

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 12 s.,
váz. 269 Kč
Správné chování udělá z rošťáků
správňáky. Dáváš pozor na to, abys
neohrozil sebe ani ostatní?
ISBN 978-80-00-04756-0

Sempé, Jean-Jacques;
Modiano, Patrick
Katka Krátkozraká

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 72 s.,
váz. 229 Kč
Prožijte spolu s Katkou dětství v Paříži! Od nositele Nobelovy ceny za
literaturu. Katka Krátkozraká žije
s tatínkem v desátém pařížském obvodě a touží stát se tanečnicí.
ISBN 978-80-00-04847-5

Sestav si draka

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 32 s.,
499 Kč
Vstup do kouzelného světa draků!
Dokonalý dárek pro všechny milovníky draků! Pohyblivý model, který
mává křídly!
ISBN 978-80-253-3276-4

Scheunemannová, Frauke
Winston: Agent tichošlápek

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 260 s.,
váz. 229 Kč
Shrňme si to: umím mluvit. Umím
číst. A umím i psát, to jsme si právě
ověřili. Umím anglicky, velkou
a malou násobilku. A teď to přijde:
umím dokonce i rusky! Minimálně
rusky rozumím. Zkrátka a dobře:
jsem Superwinston!
ISBN 978-80-00-04825-3

Schmeisser, Frank
Legenda o Dračí hoře

Praha: BB art, 2017, 2. vyd., 280 s.,
váz. 699 Kč
Kocour Vavřinec spolu s kamarády –
rozmazlenou psí holčičkou Otylkou, nerudným kozlíkem Spytihněvem a prasátkem-snílkem Mojmírem – prožívají celou
řadu napínavých i veselých dobrodružství.
ISBN 978-80-7507-659-5

Smolíková, Klára;
Procházka, Jiří W.
Tajná dvojka A + B – Zbloudilá
střela

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
144 s., váz. 199 Kč
Třetí díl detektivní série pro děti od
mistrů české detektivky, tentokrát
s vůní střelného prachu. Vyřeš úkoly
a staň se agentem!
ISBN 978-80-253-3427-0

Soukupová, Petra
Kdo zabil Snížka?

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 152 s.,
váz. 299 Kč
Když si Martina přála psa, netušila,
že se Snížkem budou samé potíže.
Z malého bílého štěněte vyrostl pes,
kterého skoro nikdo ve vesnici nemá
rád. Dokonce i její máma se ho bojí...
ISBN 978-80-7577-226-8

Štarková, Petra; Starý, Milan
Lukáš a profesor Neptun
Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 72 s.,
váz. 239 Kč
Příběh o hvězdách, cizích planetách,
a hlavně o Lukášovi, který si občas
připadá jako mimozemšťan.
ISBN 978-80-00-04849-9

Šťastná, Leona; Václavek,
Petr; Rydval, Slávek
Dubánčí den. Veršovánky
s dubánky

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 14 s.,
dětské skládanky a leporela, 99 Kč
Za pohádkou nemusíte putovat za
devatero hor a devatero řek. V korunách stromů i v mechu se skrývá
svět, který patří dubánkům. Malým
žaludovým bytůstkám, které staví
lesní domečky, sportují, čtou knížky,
milují dobrodružství.
ISBN 978-80-264-1632-6

Šťastná, Leona; Václavek,
Petr; Rydval, Slávek
Dubánčí rok. Veršovánky
s dubánky

Praha: Práh, 2017, 1. vyd., 252 s., váz.
Příběh o přátelství, který nás učí, jak
žít a jak – znovu – milovat. Člověk
Ted a fenka Lily jsou nejlepší přátelé.
Lily je 12 let, což je 84 psích. Tedovi
je 42, což je 294 psích. Ale nevypadá
na ně...
ISBN 978-80-7252-688-8

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Oskar nechápe vůbec nic, když se
najednou ocitne v Dračí hoře – jako
drakobijec. Kdo v aréně selže, stane se
dračí pochoutkou ještě než stačí říct „Já
chci zase zpátky domů“. Ale Oskar si
najde přátele – a začíná dobrodružství.
ISBN 978-80-264-1644-9

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 14 s.,
dětské skládanky a leporela, 99 Kč
Našli jste někdy malou žaludovou
čepičku na sjezdovce nebo v lese,
když jste vyrazili na houby? Možná
patřila některému z dubánků, který
ji ztratil, když jel ze školy na kole,
lyžoval, potápěl se nebo se zrovna
vracel z nějakého dobrodružství.
ISBN 978-80-264-1633-3

Rožnovská, Lenka
Zachráněné Vánoce

Skákal pes přes oves a dalších 11
písniček o zvířátkách

Takáčová, Magdalena
Vlásky

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
váz. 229 Kč
Jaké je to pravé poselství Vánoc?
Pokoj lidem dobré vůle! Malý František se na Štědrý den vydá pro betlémské světlo.
ISBN 978-80-00-04850-5

Sales, Leila
Cesta do budoucnosti

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz. 229 Kč
Bristol, Anglie 1940. Kitty a Charlotte
jsou nerozlučné kamarádky, které sní

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 26 s.,
dětské skládanky a leporela, 399 Kč
Děti písničky o zvířátkách milují.
A když si je můžou i samy zahrát,
znamená to pro ně mnoho hodin
veselé zábavy a pocitu spokojenosti.
Barevné noty s čísly nahrazují v této
knížce tradiční notový záznam.
ISBN 978-80-264-1550-3

Slabý, Zdeněk K.;
Lhotová, Dagmar;
Faltová, Věra
Velká kniha kocoura Vavřince
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Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 32 s.,
váz. 149 Kč
Alice je na první mrknutí oka holčička
jako každá jiná. Bydlí v domečku na
kraji lesa, má kočku, králíky, morčátka a spoustu dalších zvířátek.
ISBN 978-80-253-3428-7

There Once Was a Little House

Praha: Pop – Pap, 2017, 1. vyd., 24 s.,
váz. 490 Kč
Anglická verze české lidové říkanky
pro děti v netradičním provedení.
ISBN 978-80-906625-1-3

Tlapková patrola – Knížka na
celý rok

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 72 s.,
brož. 199 Kč
Spousta zábavy s hrdiny ze známého
televizního seriálu. Seznam se s Tlapkovou patrolou – úžasným týmem,
který spolupracuje, aby zachránil
každou situaci.
ISBN 978-80-264-1697-5

Uhlíř, Jaroslav;
Svěrák, Zdeněk
Ať žijí duchové – zpívání
s piánkem

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd., 26 s.,
dětské skládanky a leporela, 399 Kč
Máte rádi rodinnou komedii Ať žijí
duchové? A jestlipak víte, že písničky
k filmu složil J. Uhlíř a texty napsal Z.
Svěrák? Jejich nesmrtelné hity si nyní
můžete zazpívat podle této knížky
s piánkem.
ISBN 978-80-253-3093-7

Zagtoon
Kouzelná Beruška a Černý
Kocour: Kuba Řekl

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 32 s.,
váz. 189 Kč
Hypnotizér Kuba byl očarován
Lišajem, který využil jeho ponížení
v televizní show. Jakmile vysloví
„Kuba řekl“, všichni dělají přesně to,
co přikáže. Nikdo jeho moci neunikne, a to ani známý módní návrhář
Gabriel Agreste...
ISBN 978-80-264-1636-4

Zahradníková, Markéta
Kryštofovy nebetyčné maléry

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz.
Anděl Kryštof je strážce učedník
druhé třídy. Jednou z něj vyroste
anděl strážný, jenže v tom je právě ta
potíž. Neví se, kdy to „jednou“ bude.
Podle Kryštofa nejlíp hned. Nemůže
se dočkat, až se mu jeho svěřenec
konečně narodí...
ISBN 978-80-257-2248-0

Zpíváme s pohádkou

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 299 Kč
Krásná pohádková knížka pro čtení
i pro hudební a divadelní aktivity.
Pět klasických oblíbených pohádek
doprovázejí písničky vynikajícího hudebníka a skladatele J. Krčka.
ISBN 978-80-00-04851-2

Žák, Miroslav
Sedmero pohádek

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 128 s.,
váz. 249 Kč
Sedm pohádek přináší vyprávění
o nebojácné Aničce a lakotném statkáři, o Honzovi a čaroději, Jankovi
a pokladu i o moudrém ševci či
odhodlaném Jiříkovi. Josek přechytračí sám sebe a Vojtovi zkříží cestu
nešikovný čert.
ISBN 978-80-00-04823-9

pro m l ád e ž
Andersen, Jan
Dusty: Kamarádi navždy

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 200 s.,
váz. 229 Kč
Když si Pavel jednoho dne vyrazil
sám na kole, počíhala si na něj banda výrostků. Chtěli po něm peníze
a Pavlovi bylo jasné, že proti nim
nemá šanci.
ISBN 978-80-264-1695-1

bibliografie
Bureš, Roman
Ovládni svět Minecraftu

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
224 s., brož. 299 Kč
Naučte se hrát Minecraft od jednoho
z nejpopulárnějších českých youtuberů.
ISBN 978-80-251-4890-7

De Rijck, Elise
Tohle musíš zkusit!

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 176 s.,
brož. 199 Kč
Všední dny se opakují a často je to nehorázná nuda: vstaneš, jdeš do školy,
vrátíš se domů, sedneš k televizi nebo
počítači, uděláš úkoly a jdeš spát.
Pořád dokola. Přitom toho okolní svět
tolik nabízí! Že nevíš co?
ISBN 978-80-264-1647-0

Gierová, Kerstin
Stříbrná kniha snů – Box 1–3

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd.,
1104 s., váz. 790 Kč
Všechny tři Stříbrné knihy v jednom
boxu! Tajuplné dveře s klikou ve tvaru ještěrky, mluvící sochy a zdivočelá
chůva se sekerou… sny Liv Silberové
jsou poslední dobou docela strašidelné.
ISBN 978-80-7544-426-4

Hawdon, Robin
Zašustění v trávě

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 349 Kč
Krajina těsně nad zemí se táhne
klidně a nerušeně, daleko od válek
a strastí lidstva...
ISBN 978-80-7505-776-1

Ježková, Alena
Dračí polévka

Juilly, Brett
Jak točit skvělá videa pro
YouTube

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
136 s., brož. 249 Kč
Chcete natáčet zajímavá videa?
Chcete být na YouTube vidět a sbírat
subscribery? Tak v tom případě držíte
v ruce tu správnou knihu, která vás
naučí, jak točit a stříhat kvalitní a zajímavá videa.
ISBN 978-80-251-4889-1

Kaufmanová, Amie;
Kristoff, Jay
Gemina

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 672 s.,
váz. 449 Kč
Monumentální vesmírná sága, která
začala bestsellerem Illuminae. Přestěhovat se do vesmírné stanice a žít na
okraji galaxie?
ISBN 978-80-7544-457-8

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka
BOX 1–3

z n o v i n e k k 2 0 . 11. 2 0 17 3 4 0 t i t u l ů
Pettersenová, Siri
Síla

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 564 s.,
váz. 369 Kč
Temné finále trilogie Havraní kruhy
přinese osudovou volbu.Představ
si, že jsi ikonou ve světě obávaných
slepých. Symbolem, který jeho
obyvatele spojuje v nenávisti a touze
po pomstě.
ISBN 978-80-7577-178-0

Sanderson, Brandon
Elantris

Praha: Talpress, 2017, 1. vyd., 624 s.,
brož. 359 Kč
Elantris bývala výstavním městem
s nádhernými paláci, jejichž vysoké
věže zářily do daleka. Jubilejní vydání
k 10. výročí prvního anglického vydání, rozšířené a doplněné autorem.
ISBN 978-80-7197-652-3

Schwabová, Victoria
Spirit Animals: Soumrak strážců
– Rozvrácená země

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
792 s., brož. 749 Kč
Deník jednoho obyčejného kluka
v neobyčejném světě Minecraftu. Od
chvíle, kdy Minus nastoupil do školy,
se neustále něco děje.
ISBN 978-80-251-4888-4

Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
192 s., váz. 249 Kč
Spirit Animals aneb máš také své spirituální zvíře? V hlubinách Erdasu se
probudilo zkažené a prastaré zlo. Má
obrovskou moc a pouhým střípkem
své síly může zničit mnohé. 2. díl série.
ISBN 978-80-253-3387-7

Kolezsar, Michal
Mia a já: Ukrytý poklad

Straffi, Iginio
Regal Academy – Rosein deníček

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 128 s.,
váz. 149 Kč
Mia a její přátelé stále pátrají po
ztracených kouscích trumptu, aby je
mohli všechny dát dohromady a zachránit tak Centopii.
ISBN 978-80-7544-461-5

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 199 Kč
Vše o Královské akademii, Rose
a jejích přátelích a k tomu záplava
stránek, které si můžeš vyplnit sama!
ISBN 978-80-7544-439-4

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd.,
Straffi, Iginio
Winx Girl Series – Vílí klenot (4)
96 s., váz.
Paige, Danielle
Příběh o vietnamském chlapci LongoLedová jako sníh
Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 64 s.,
vi, který žije dva životy: ve škole mluví
brož. 169 Kč
Praha: Fragment, 2017, 1. vyd.,
česky a jmenuje se Láďa, doma mluví
Vydejte s vílami Winx na další kou296 s., váz. 299 Kč
vietnamsky. Long hledá sám sebe.
zelné dobrodružství!
Sedmnáctiletá Snow žije v přísně hlídané
Pomáhá mu v tom děda, který umí
ISBN 978-80-7544-441-7
klinice pro duševně choré. Hluboko uvnitř
vařit dračí polévku, mistr Konfucius
ví, že tam nepatří, ale na život mimo zdi
i dávná
legenda. + CTVRTINKA 09nemocnice
si skoro nevzpomíná.
Lauren
TRETINKA
2017:tretinainzerat
09Tarshisová,
17 8.11.2017
10:29
ISBN 978-80-7376-487-6
Sopka se probouzí
ISBN 978-80-253-3384-6

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 128 s.,
brož. 169 Kč
Lepší než hodina dějepisu. Zábavné
i pro ty, kteří neradi čtou. Obyvatele
Pompejí, už otřesy půdy pod jejich
nohama nijak zvlášť neznepokojují.
ISBN 978-80-264-1700-2

studenty VŠE a další studenty, kteří
se připravují na kariéru v obchodě,
ekonomii a příbuzných oborech.
ISBN 978-80-245-2214-2

Thomasová, Kara
Nejtemnější kouty

Plzeň: Západočeská univerzita, 2017,
1. vyd., 103 s., brož. 143 Kč
Skripta seznamují čtenáře se základy
chirurgie. Jsou určena zejména pro posluchače bakalářského a magisterského studia nelékařských zdravotnických oborů.
ISBN 978-80-261-0723-1

Praha: CooBoo, 2017, 1. vyd., 288 s.,
váz. 299 Kč
Jako malé holky vykládaly lži, ze kterých se
časem stala smrtelně nebezpečná pravda.
Ve městě Fayette v Pensylvánii se tajemství
minulosti ukrývají za každým rohem.
ISBN 978-80-7544-440-0

Verne, Jules
Cesta do středu země

Praha: XYZ, 2017, 2. vyd., 344 s.,
váz. 249 Kč
Klasický dobrodružný román popisuje
dramatické příhody neobvyklé výpravy
vedené německým vědcem na Islandu
v druhé polovině 19. století. Výprava
začíná v kráteru sopky a vystaví její
účastníky řadě nebezpečných příhod.
ISBN 978-80-7505-815-7

Holubec, Luboš
Chirurgie pro zdravotnické
nelékařské obory

Malá, Ivana
Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti a matematické
statistiky

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 230 s., brož. 407 Kč
Kniha je základním učebním textem
pro povinný předmět Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
2. Výklad teorie je doplněn o příklady, postupy výpočtů, ilustrace a simulace v programech Excel a R.
ISBN 978-80-245-2184-8

v ysokoškolská
skripta; učebnice
Čapková, Halka
English for Business and Economics. Student’s book

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 288 s., brož. 294 Kč
Učebnice je vytvořená pro studenty
VŠE a další studenty, kteří se připravují na kariéru v obchodě, ekonomii a příbuzných oborech.
ISBN 978-80-245-2210-4

Čapková, Halka
English for Business and Economics. Teacher’s book + CD

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017,
1. vyd., 113
Stránka
1 s., brož. 216 Kč
Učebnice vytvořená na míru pro

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Databáze poskytuje aktuální
informace o vycházející knižní
produkci. Do tištěné verze jsou
zařazovány tituly těch nakladatelů, kteří se SČKN uzavřeli
smlouvu o plnění nabídkové
povinnosti vůči knihovnám.

NĚKDO TĚ VIDÍ – Clare Mackintosh
Život Zoe Walkerové ničím nevybočuje z obvyklých kolejí. Až do dne, kdy najde v novinách svou fotografii doprovázející podivný a zdánlivě nesmyslný inzerát… Zjistí, že podobné inzeráty vycházejí
už delší dobu a některé z žen na snímcích se staly oběťmi vražd.
Má být Zoe na řadě jako další?
První kniha Clare Mackintosh Má je vina byla přeložena do více
než třiceti jazyků a prodalo se jí ve světě přes milion výtisků. Také
její druhá kniha je stejně úspěšná a hned po svém vydání se zařadila mezi nejprodávanější knihy britského Amazonu.
Cena 329 Kč
BLOK 46 – Johana Gustawsson
Falkenberg, Švédsko. V zasněženém přístavu je objeveno zmrzačené tělo mladé ženy.
Hampstead Heath, Londýn. I tady je objevena zmrzačená mrtvola chlapce.
Koncentrační tábor Buchenwald, 1944. Uprostřed pekla holocaustu se Eric Ebner snaží udělat
cokoli, aby se zase cítil člověkem. Jsou ty dvě vraždy dílem sériového vraha? A jak souvisejí
s šokujícími událostmi v Buchenwaldu? Na světlo začínají vyplouvat ohromující a děsivé souvislosti…
Cena 319 Kč
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N O V I N K Y V E VA Š E M K N I H K U P E C T V Í
GEORGE LUCAS

ŽELEZNÝ DŮM
John Hart

BYTOST

AJŤÁK VRACÍ ÚDER

Václav Kahuda

Lukáš Pavlásek

Jeho první snímek z finančního hlediska
propadl, k poetice toho druhého se nikdy
nevrátil, protože třetí film se jmenoval Star
Wars. Přitom v květnu 1977 rozhodně
nikdo nečekal, že se právě rodí nový popkulturní mýtus. Přes veškerou popularitu
Star Wars a jejich tvůrce
George Lucase dosud
neexistovala kniha o režisérově životě a díle. Až
nyní přichází biografie
jak pro fanoušky, tak
pro běžné diváky, příznivce filmu i popkultury.

Za městečkem Iron Mountain stojí sirotčinec, jemuž se říká Železný dům. Žijí v něm
dva nalezenci, podle všeho bratři. O rok
starší Michael je osobnost a ochránce Juliana, který je obětí. Po devíti letech dochází
za dramatických okolností k jejich rozloučení. Juliana adoptuje senátor Spojených států
a Michael ve stejný den
ze sirotčince uprchne.
Julian se vypracuje ve
spisovatele dětských
knih, ale ohrožuje
ho duševní choroba.
Michael je zabijákem ve
zločinecké organizaci.

Děj fantaskní prózy je zasazen do blízké budoucnosti (konec 21. století). Lidská civilizace tehdy prošla (před více jak čtyřiceti lety),
časy hlubokých systémových krizí, společenského chaosu, pandemií a lokálních válek.
Lidé, ti kteří přežili, museli přehodnotit
většinu dosavadních zvyků, samozřejmých
daností a dosavadních
způsobů existence. Na
troskách starého světa
vzniká nová planetární
společnost.

Pokračování knihy Z deníku ajťáka. Náš
hrdina vyleze ze své ajťárny a vydá se do
normálního světa, podlehne kouzlu televizní
zábavy, pojede na vodu a rockový festival,
osudově se zamiluje a naváže vztah rovnou
se dvěma ženami najednou. Jak dopadne
tento střet ajťáckého světa s realitou? Jak
si ajťácká duše poradí
s lidským pokrytectvím?
Ustojí to bez následků
nebo zjistí, že být normálním člověkem není
pro něj a vrátí se zpět
do svého Hnízda?

Paseka, 499 Kč

Vyšehrad, 368 Kč

Druhé město, 299 Kč

Vládce všech galaxií,
269 Kč

DÁMA, KTERÁ MĚLA RÁDA
ČISTÉ ZÁCHODKY

Mark Haddon

Život stvořitele Star Wars

Brian Jay Jones

BIRK

ZLATÝ VRCH

Robben Jaap

Francis Spufford

Skvělý román o smutku a samotě začíná
smrtí Birka Hammermanna, který umírá ve
vlnách chladného moře, když zachraňuje
tonoucího syna Mikaela, jenž se navzdory
všem zákazům rodičů vrhá za fotbalovým
míčem. Mikaela události donutí rychle
dospět, jeho matka Dora totiž ztrátu muže
nedokáže psychicky
vstřebat. Izolace, která
je po smrti manžela na
opuštěném ostrově tak
hmatatelná, ji vede ke
krokům, které jsou společensky nepřijatelné.

Rok 1746. Do New Yorku přijíždí mladý Angličan Richard Smith se směnkou na závratnou částku 1000 liber ve zlatě, k vyplacení
jistou firmou do 60 dnů. Nikdo netuší, jaké
je jeho poslání a jak hodlá peníze použít.
Ve městě se nic neutají a zpráva o bohatém
cizinci se rozšíří rychlostí blesku. Je bedlivě
sledován místními
politiky, zejména lstivým
a všeho schopným
nejvyšším soudcem De
Lanceyem, který kolonii
ovládá. Přichází Smith
jako podvodník, tajný
posel, či prodloužená
ruka anglického krále?
Vyšehrad, 328 Kč

Vyšehrad, 248 Kč

Kronika jedné z nejzvláštnějších událostí,
o kterých se kdy v New Yorku povídalo

James Patrick Donleavy
Příběh ženy, které se stalo to, co potkává
mnoho lidí – opustí ji životní druh a dospělé
děti vyletí z hnízda. Hlavní hrdinka se s tím
vyrovnává se ctí, ale postupem času upadá
do podivné strnulosti a materiální bídy.
V okamžiku, kdy se zdá,
že její život nemůže dospět
jinam než k chmurnému
konci, vyplatí se jí zásada,
používat jen ty nejčistší
z čistých záchodků...
SUPRAPHON,
297 Kč

Audio CD

PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Výjimečný příběh o světě autistického
chlapce. Christopher Boon je patnáctiletý
hoch, který nerozumí lidským citům a nemá
rád, když se ho kdokoli dotkne, ale je to
matematický génius a obdivovatel Sherlocka Holmese. Když jednoho dne najde
za plotem zahrady vidlemi zapíchnutého
psa, rozhodne se, že vypátrá pachatele,
a mimovolně vyřeší zdánlivě neřešitelnou
krizi manželství svých
rodičů. Detektivní novela byla ve Velké Británii
zvolena Knihou roku
2003 v rámci prestižní
Whitbreadovy ceny.
Tympanum,
Audio CD
349 Kč
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John Hart
ŽELEZNÝ DŮM

Johna Harta, dvojnásobného nositele
prestižní Ceny Edgara Allana Poea, již
znají naši čtenáři díky thrilleru Tíha nenávisti. Oba příběhy se odehrávají v Se
návisti
verní Karolíně.
Nový thriller Železný dům je pojmenován
podle sirotčince, který dřív sloužil jako
ústav pro choromyslné zločince a vyšinu
té vojáky. Nyní tu žijí děti, obklopené neci
neci
telností a lhostejností dospělých, vydané
napospas šikaně. Neduživý Julian přežívá
jen díky odolnějšímu bratrovi Michaelovi,
který ho bezvýhradně brání. Oba bratři se za dramatických situací
setkávají po třiadvaceti letech a stejně jako kdysi musí silnější bojo
vat za záchranu slabšího. A vydat se na místo, před nímž celý život
utíkali – do Železného domu. Váz., 416 s., 368 Kč

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

Jaap Robben
BIRK
Skvělý román o smutku a samotě začíná
smrtí Birka Hammermanna, který umí
rá ve vlnách chladného moře, když za
chraňuje tonoucího syna Mikaela, jenž
se navzdory zákazu rodičů vrhá za fot
balovým míčem. Mikael tyto okolnos
ti zatají a dospívá nejenom s pocitem
viny, ale hlavně příliš rychle – jeho mat
mat
ka Dora totiž nedokáže ztrátu milova
ného muže psychicky vstřebat. Autor se
vydal na úspěšnou výpravu do intimity,
která čtenáře může přivést do rozpaků.
Birk je klenotem současné světové prózy. Robbenův jazyk pro
jasňuje bezútěšné situace a intimní momenty oslabených duší.
Váz., 208 s., 248 Kč

Ben Kane
ŠTVANICE NA ORLY
Volné pokračování historického románu
Orlové ve válce o bitvě v Teutoburském
lese se odehrává v roce 14, kdy Římané
utrpěli největší porážku od germánských
kmenů. Při této bitvě přišli také o tři dra
hocenné symboly legií – zlaté orly. Cen
turion Tullus s hrstkou svých legionářů se
znovu vrací na místo činu, aby se pomstili
Germánům a získali orly zpět. Podaří se
Tullovi a jeho druhům přežít kruté boje
s germánskými kmeny a vrátí římské legii
její chloubu?
Váz., 352 s., 348 Kč

Amor Towles
PRAVIDLA ZDVOŘILOSTI
Čtenáři i kritikou oslavovaný román dává
vzpomenout na to nejlepší z děl F. Scotta
Fitzgeralda. Odehrává se na Manhatta
nu roku 1938. S houževnatou a odhod
lanou hlavní hrdinkou Katey se dostá
váme do elegantního světa newyorské
smetánky. Omamná jízda mezi swingo
vými kluby, koktejly a luxusními restaura
cemi má však tragické následky. Towlesův
román odkrývá nejen lesk a bídu „lepší
společnosti“, ale také očima Katey oživu
je svět, který ženám nedával příliš šancí
na seberealizaci a úspěch. Váz., 352 s., 348 Kč

Francis Spufford
ZLATÝ VRCH
Rok 1746. Do New Yorku, tehdy malé
ho obchodního přístavu se sedmi tisíci
obyvateli přijíždí mladý angličan Richard
Smith se směnkou na závratnou částku
1000 liber ve zlatě. Ve městě se nic neutají
a zpráva o bohatém cizinci se rozšíří rych
lostí blesku. Přichází Smith jako podvod
ník, tajný posel, či jako prodloužená ruka
francouzského krále? Strhující román
oceněný třemi literárními cenami barvi
barvi
tě popisuje tehdejší New York, jeho ráz,
atmosféru i obyvatele – směsici anglic
kých a holandských přistěhovalců, otroků, kolonistů i indiánů s jejich
tradicemi, rozdílnými povahami a také dravostí. Váz., 320 s., 328 Kč

Renáta Fučíková
MOLIÈRE &
7 převyprávěných her
v historických souvislostech

Po velkém úspěchu výpravné knihy
Shakespeare přichází R. Fučíková s dru
hým svazkem z ediční řady Největší dramatici. V této bohatě ilustrované knize
matici
přibližuje sedm slavných francouzských
divadelních her sepsaných v 17. století.
Pět Molièrových her podává autorka jako
rozverný komiks, zbylé hry Pierra Corne
illea a Jeana Racina vypravuje. V historic
kých textech, které jednotlivá dramata
doplňují, se před čtenářem odvíjejí nejen
dějiny Francie, ale dozvíme se i o výtvar
ném, hudebním i divadelním umění, architektuře, módě, kuchařském
umění a zábavě v té době. Váz., 192 s., 398 Kč

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

Literatura s názorem
Michal Macháček
GUSTÁV HUSÁK
Husákův životopis z pera historika Micha
la Macháčka sleduje dlouhou kariéru po
sledního prezidenta komunistického Čes
koslovenska. Kniha vychází z výzkumu
dosud neznámých pramenů z českých,
slovenských a ruských archivů i materiá
lů ze soukromého archivu. Autor sleduje
Husákovo působení za války, i za Sloven
ského národního povstání a v prvních
poválečných letech, kdy se poprvé dostal
do vrcholné politiky. Následoval ale strmý
pád a mnohaleté věznění. Po úspěšné rehabilitaci se postupně vrátil
na mocenské výsluní. Jde o první ucelenou husákovskou monografií
nejen v české historiografické produkci. Váz., 632 s., 598 Kč

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

Bruno z Querfurtu
ŽIVOT SVATÉHO VOJTĚCHA
Legenda, kterou napsal Bruno z Querfur
tu, Vojtěchův mladší současník a arcibis
kup, patří mezi zásadní památky našich
nejranějších dějin. Legenda vyniká svými
literárními kvalitami, ale také autentičnos
tí a originalitou, nebojí se překračovat
úzce vymezené žánrové hranice a svého
hrdinu zcela neidealizuje. Přináší také
zajímavé pohledy na politickou situaci
v tehdejší říši za vlády otonské dynastie.
Nové latinskočeské vydání doprovází
zasvěcený historický komentář českého
archeologa a historika Jiřího Slámy. Váz., 128 s., 248 Kč

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

Mezi břehy Středozemního moře probí
há rafinovaná a skrytá obchodní výměna.
Autorka sleduje počátky džihádistické
džihádistické
ho byznysu ve formě pašování kokainu
ze západní Afriky, únosů cizinců v ob
lasti subsaharské Afriky a poté organi
zovaného obchodu s uprchlíky. Zbožím
jsou uprchlíci ze zbídačelých zemí Afriky
a Asie, obchodníky jsou džihádisté, kteří těží z této destabilizace.
Váz., 224 s., 298 Kč

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

Angelika Berlejung
NÁBOŽENSKÉ DĚJINY
STAROVĚKÉHO IZRAELE
V úvodním oddíle nalezneme přehled
pramenů a základní metodologii disci
plín, které se zabývají starověkým Izra
elem a jeho posvátnými knihami, ale též
hmotnými památkami, nápisy či výtvar
ným uměním. Druhá část přináší na zá
kladě těchto pramenů podrobný přehled
starověkých dějin a náboženství na úze
mí Palestiny a přilehlých oblastí. Jednou
z vůdčích linií knihy je jejich zasazení
do kontextu dějin velkých starověkých říší – Egypta, Babylonie, Per
sie i říše Alexandra Velikého a jeho diadochů.
Váz., 312 s., 348 Kč

31. říjen, to není jen Halloween a předvečer svátku Všech svatých,
ale také DEN REFORMACE.
Den, kdy Martin Luther údajně spustil reformaci, když na dveře kostela
ve Wittenbergu veřejně vyvěsil svých 95 tezí proti odpustkům.
U příležitosti oslav 500. výročí této významné události vydáváme
dvě knihy, které byste neměli přehlédnout.
ZÁPAD A JEHO VÍRA. 9,5 teze k dopadům reformace (Váz., 144 s.,
248 Kč) Tomáše Petráčka přináší kritické zamyšlení nad souvislostmi a vývojem re
formace, ale především nad problematickými změnami v myšlení a postojích, k nimž
pod vlivem rozdělení křesťanství došlo v obou konfesních táborech a které pociťuje
me dodnes. Knihu doprovází samostatná studie religionisty a teologa Karla Skalické
ho spolu s předmluvou biskupa Václava Malého.

Druhý svazek, nazvaný prostě, ale i troufale MARTIN LUTHER . Výbor z díla (Váz., 360 s., 348 Kč), přináší antologii celkem dvaa
dvaa
dvaceti kratších, avšak důležitých textů reformátora od jeho autorských počátků až po jeho stáří. Výbor doplňuje obsáhlá studie Martina
Wernische, která jednotlivé texty zasazuje do historického i tematického kontextu.
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VÁNOČNÍ KNIŽNÍ TIPY
304 str., 439 Kč, brož.
kód 5866
184 str., 299 Kč, brož.
kód 5816

192 str.
339 Kč
váz.
kód 5865

52 karet
229 Kč
krabička
kód 5834

120 str.
279 Kč
kalendář
kód 5844
256 str., 379 Kč, brož.
kód 5853

žádejte u svého knihkupce nebo na www.anag.cz
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Napínavý thriller,
kde se v boji o život
počítá každá vteřina

Hledání životního partnera
nikdy nebylo jednodušší,
ale ani nebezpečnější!
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První díl humoristické
série o holčičce Elle a jejích
kamarádech, určený
především mladším školákům

Ella
ve škole
Timo Parvela

Ella chodí do první třídy a humorně popisuje svůj život, běžné,
každodenní příhody (příprava vánoční besídky, návštěva divadla,
bláznový výlet do bazénu, problémy s panem učitelem apod.) Stylem
kniha velmi připomíná Děti z Bullerbynu a vtipem a lyrikou dětského
vypravěče Poláčkův styl. Prostě knížka, u které se pobaví dítě i dospělý,
který knihu předčítá. Ve všech evropských zemích, kde Ella ve škole
vyšla, se stala bestsellerem. Ilustrace Magda Veverková Hrnčířová
VÁZ., 120 STR., 235 KČ
UKÁZKA:
Já jsem Ella. Chodím do první třídy. Máme příjemnou třídu a příjemného pana učitele. Nebo jsme měli,
protože pan učitel už není, co býval. Dřív pan učitel vždycky mluvil rozumně. Dával spoustu domácích
úkolů a nařizoval být zticha, když někdo v hodině hlučel. Pak se ale všechno změnilo. Jednoho dne si
pan učitel spletl tabuli se židlí. Zapomněl nám dát domácí úkol a nevšiml si, že Tuukka a Samppa si
celou hodinu vyměňovali obrázky hokejistů. Potom přišel dopis. Samppa ho viděl, když šel do třídy pro
míč. Učitel seděl za katedrou a dopis četl. Červenal se a třásly se mu ruce. Jakmile Samppu zpozoroval,
schoval dopis do tašky a zvláštně se usmál. Ani Samppu nepokáral kvůli zabláceným botám. Pan učitel je
teď hrozně divný. Myslíme si, že se děje něco vážného. (…)
„Plavání je zábava. Kdo už umí plavat?“ zeptal se pan učitel. Všichni jsme mu to samozřejmě chtěli
předvést a naskákali jsme do vody. A pak skočil do vody i pan učitel a zachránil Tuukku, Pateho, Tiinu
a Heidi, kteří ještě plavat neuměli. Když jsme si všimli, že je pan učitel v bazénu oblečený, překvapilo
nás to. My ostatní jsme měli samozřejmě plavky. Až na Samppu, kterému spadly do bazénu. Zapomněl
si je zavázat. Ohromně jsme se bavili. Všichni hrozně křičeli a stříkali po učiteli vodu. Pan učitel taky něco
křičel, ale nikdo z nás mu nerozuměl, protože v bazénu byl hrozný hluk. Bylo mi pana učitele líto. Byl tak
příjemný, ale tak nervózní! Přála jsem si, aby si při plavání odpočinul.

obchod.portal.cz

Knižní bestsellery
VLASTIMIL VONDRUŠKA
HUSITSKÁ EPOPEJ VI
ZA ČASŮ JIŘÍHO Z PODĚBRAD
Předposlední díl celé ságy představuje léta, kdy byl český král Jiří z Poděbrad na vrcholu
své moci. Právě v té době se mu podařilo zlomit odpor vedlejších zemí Koruny české.
Jenže posilování moci panovníka, který si v očích zbytku Evropy nesl cejch kacíře,
znamenalo zesílení tlaku proti němu. A jako už několikrát v minulosti se papežově
politice podařilo poštvat proti českým zemím uherského krále. Jenže Jiří z Poděbrad
byl nejen obratný válečník, ale také mimořádně šikovný diplomat…

439 Kč

Monika Czernin
Anna Sacher a její hotel

Anthony Doerr
O dívce Grace

Naš
e
na v tipy
áno
dár ční
ky!

V Hotelu Sacher se odjakživa scházely
přední osobnosti vídeňské a světové
společnosti. Potkávala se tu šlechta
s buržoazií, arcivévodové, knížata,
bankéři, vysoce postavení politici i slavní
umělci. A Anna Sacherová z něj dokázala
vytvořit místo, kde se všechny tyto světy
dokonale protínaly.
Příběh jejího života je příběhem velkého
odhodlání, nenaplněné lásky, mnohých
strastí, ale i četných drobných radostí…

David Winkler někdy vidí události
(závažné i zcela bezvýznamné)
ještě předtím, než se stanou.
Ovšem sen o tom, že se mu nepodaří
zachránit dceru při záplavách, ho
naprosto zdrtí. Proto se vzdá své práce,
rodiny a společné budoucnosti a odjede
tisíce mil daleko, aby vyplnění tohoto
snu zabránil. Tak začíná hrdinova
dlouhá cesta plná zvratů, nečekaných
setkání i sebepoznání…

299 Kč

349 Kč

Leylah Attar
Papírová labuť

Deon Meyer
Ikarus

Vytvoření návyku prý trvá 21 dní. Je to lež.
21 dní se držela. Ale ve dvaadvacátý den
by dala cokoli, aby se mohla vrhnout
do sladké náruči smrti. Protože dvaadvacátý
den si uvědomí, že cenou za její únik bude
jistá smrt jednoho ze dvou mužů, které
miluje. Papírová labuť je strhujícím
příběhem o vášni, ztrátě a vykoupení,
temnou, avšak dojemnou romancí plnou
intrik, kuráže a napětí.

Týden před Vánocemi najde mladý
fotograf v písečných dunách mrtvolu.
Policisté záhy zjišťují, že jde o Ernsta
Richtera, zakladatele služby MyAlibi,
která kryje zálety nevěrníků. Mezitím
je Benny Griessel povolán na místo
hromadné vraždy. Mezi oběťmi je také
jeho bývalý kolega a čtyři roky bez
alkoholu berou za své…

319 Kč

359 Kč

Volker Kutscher
Mokrá ryba

František Niedl
Království meče

Berlín roku 1929.
Komisař Gereon Rath zažívá město, které
je v rauši. Kokain, ilegální noční kluby, politické pouliční bitvy – zkrátka život na hraně
i za ní. Neznámý mrtvý, jehož tělo nese
stopy bestiálního mučení, je pro berlínskou
mordpartu záhadou. Ovšem Gereon Rath,
mladý, ctižádostivý detektiv, při svém
pátrání zjistí, že situace je mnohem
komplikovanější, než se zdá.

Beneš z Vřesova pokračuje dál ve stavbě
svého hrádku, jelikož jenom pevné zdi,
prozíravost a snad i močály svírající
Vltavu na pomezí s Bavorskem ho mohou
uchránit před opakujícími se nájezdy.
Jako Rožmberkův man, kterého si mladý
vladař i přes vzájemnou rozepři velice
cení, musí Vřesov opouštět a účastnit
se bojů na obranu krále.

379 Kč

299 Kč

Kerstin Simoné

NOVINKA

THOVT
PROJEKT LIDSTVO

THOVT na každý den

kerstin simoné

CD

kerstin simoné

Kerstin Simoné

THOVT - PRATÓN
FREKVENCE DUŠE

kerstin simoné

thovt

pratón - frekvence duše

THOVT

Kerstin Simoné žije i se svou rodinou nedaleko Berlína.
Už jako dítě projevila jasnozřivé schopnosti.
Kromě psaní knih se věnuje aktivně ochraně
zvířat a pořádá praktické semináře.
Kontaktu s vyššími frekvenčními úrovněmi
se věnuje už asi dvacet pět let. Zpočátku
prakticky studovala různé metody channelingu a poté vyvinula svoji vlastní techniku
tlumočení.
Thovt je jejím blízkým přítelem, učitelem
a stálým průvodcem od roku 2003, kdy prožila jistou tragickou událost.
Ve svých knihách tlumočí jeho praktickéa
universální poselství, které byly v minulosti vyhrazené pouze úzkému okruhu adeptů
tajných nauk.

ANCH BOOKS

ANCH BOOKS

na každý den
Toto dvojCD obsahuje dvě
meditační nahrávky. První
z nich se jmenuje Nezištná láska a druhá Dokonalost frekvence pratónu duše.

Thovtovy meditace k transformaci frekvence jsou
novým a jedinečným nástrojem vnímání a změny tělesných vibrací.
Tento nástroj nosí každý v sobě. Jeho dokonalé využití
vede k mistrovství nad hmotou.
Tom Kenyon & Judi Sion

Dozvíte se o našich předchůdcích,
jimiž nebyly, k údivu mnohých,
opice, ale vysoce vyvinuté lidské
civilizace, kupříkladu bájná Atlantida. Můžete si přečíst o mimozemském životě, o podstatě
času či změnách magnetického
pole Země, o postupném zvyšování frekvencí lidského
těla, anebo o budoucím vývoji na naší Zemi. Ale i o tom,
jak byl vytvořen jedinečný a pro lidský rozum nepředstavitelně komplexní hologram planety Země, v němž
podle Thovta nyní žijeme.
Thovt obrací naruby zastaralé definice přírody a vybízí
nás k činům i ke změnám našich dosavadních úhlů
pohledu: abychom se spatřili takoví, jací skutečně jsme
a uvažovali nezávisle, kriticky a naslouchali inteligenci
svého srdce.

Wendy Kennedy

Tom Kenyon & Wendy Kennedy

Tom Kenyon

ARKTURIÁNI

Hans Rath

z pohledu Hathorů a Plejáďanů deváté dimenze

Jakmile zjistíte, že navzdory všemu „negativnímu“,
hrám či manipulacím – jste to vy, kdo je tvůrcem bytí,
můžete změnit svou verzi reality. A to všechno vede k
úplně novému světu. Takže – zbývá udělat pouze jednu
věc: Sněte svůj nejkrásnější sen!

Hans Rath

Hans Rath

A BŮH PRAVIL:
MUSÍME SI PROMLUVIT

ĎÁBEL
JE TAKY JENOM ČLOVĚK

© Alexander Hörbe

o
A Buh
pravil:

Musíme
si promluvit !

Narodil jsem se ve Straelenu v Severním Porýní. Obyvatelé tohoto regionu se živí zemědělstvím a zahradničením. Kdo se nehodí ani
na jedno, musí na gymnázium.
Po maturitě jsem studoval filozofii, germanistiku
a psychologii v Bonnu, což podle Úřadu práce
představuje solidní základ, aby se člověk jednou mohl živit jako pomocník při žních. Pracoval jsem jako čerpadlář, stavební dělník, jevištní
technik, později jako divadelní kritik a analyzoval jsem scénáře.
Když mi v polovině 90. let nabídli místo v novinovém nakladatelství působícím v Německu,
Česku a Maďarsku, vyměnil jsem už splacené
lacláče zemědělského pomocníka za oblek
s proužkem a začal pracovat ve středním managementu.
Krátce před svými čtyřicátinami jsem toho měl
dost. Rozhodl jsem se zkusit štěstí v Berlíně jako
autor na volné noze. Tam žiju dodnes se svou
ženou Michaelou Wiebusch a synem Mattim.

Jakob Jakobi je psychoterapeut,
ale s vlastním životem si neví
příliš rady. V práci se mu nedaří,
manželka ho opustila… a navrch
mu její nový přítel, bývalý boxer,
rozbil nos.
Na pohotovosti se Jakob setkává
s Abelem Baumannem, cirkusovým klaunem, jemuž
štěstí taky dvakrát nepřeje. Zdá se, že Abel trpí podivnou poruchou osobnosti – sám sebe totiž považuje za
Boha. A hledá terapeuta.
Jakoba jeho nový, sympatický pacient, který se může
pochlubit celou řadou nejrůznějších talentů, okouzluje a fascinuje. Brzy si však už vůbec není jistý, s kým
má vlastně tu čest – a kdo z nich dvou ve skutečnosti
pomáhá komu.

...s knížetem pekel
Rozčilený
Jakob odmítá na prodej duše byť jen pomysjsou jen samé problémy...
let a „Toniho“ nebere vážně. Jenomže domnělý ďábel
ROMÁN
má v rukávu
nejedno eso. Jakobův život se den po dni
Psychoterapeuta Jakoba Jakobiho
mění
v
učiněné peklo. Teď by se mu opravdu hodila
navštíví nezvaný host. Chlapík se
božíAnton
pomoc...
jmenuje
Auerbach, a nepřeje si

NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Román

ANCH BOOKS

Hans Rath

o
A Buh
pravil: Musíme si
promluvit !

Mluví ze své perspektivy o skutečnostech, s nimiž se
potýkají, a o způsobech pomoci lidstvu. Je to rozšířený
pohled z vyšší oktávy vědomí a díky skvělým komunikačním a interpretačním schopnostem Toma Kenyona dostaly tyto zprávy písemnou formu.
Arkturiáni jsou výjimečné, odvážné a velmi rozvinuté bytosti. Byli, jsou a asi ještě dlouho budou našimi strážci
a ochránci.

Země představuje pozoruhodný experiment, kde je uložen genetický materiál z tisíců světů.
Společně s tímto genetickým
Velký
materiálem zde bylo zanecháexperiment
no veškeré emoční kódování a
zkušenosti těchto planet a druhů,
které jsou základem pro Velký experiment. Existují další časové osy, v nichž tento experiment nebyl úspěšný. Ale vy, vaše verze, s níž vedeme
tuto konverzaci, je úspěšná, a proto procházíte procesem vzestupu.
ANCH BOOKS

Arkturiáni jsou výjimečné, odvážné
a velmi rozvinuté bytosti. Podle jejich slov jsou již od dávných dob
strážci a ochránci lidstva a Mléčné
dráhy. V knize vypráví své příběhy
osm z nich. Mezi nimi je lékař,
vědec, ákášický knihovník, mistr meditace, válečník, Sanat Kumara, Ješua ben Josef a Marie Magdalena.

VELKÝ EXPERIMENT

Hans Rath

29.10.15 11:47

S knížetem pekel jsou jen samé
problémy.
Psychoterapeuta Jakoba Jakobiho navštíví nezvaný host. Chlapík
se jmenuje Anton Auerbach, a
nepřeje si nic menšího, než koupit
HANS RATH
Jakobovu duši. Ta má totiž od chvíle, co
se
Jakob
setkal
s Bohem, mimořádnou cenu.
ĎÁBEL
Pro
koho?JENOM
Pochopitelně pro ďábla. Nikým jiným totiž
JE TAKY
Auerbach
podle svého tvrzení není.
ČLOVĚK

nic menšího, než koupit Jakobovu duši.
Ta má totiž od chvíle, co se Jakob
setkal s Bohem, mimořádnou cenu.
Pro koho? Pochopitelně pro ďábla.
Nikým jiným totiž Auerbach podle
svého tvrzení není.

Michael Borovička

Praha temná a tajemná

Eva Prchalová, Eva Koťátková

Příručka mladého hledače

Průvodce po stinných koutech pražské historie. Matka
měst měla své podsvětí, své vrahy, zloděje, nevěstky, ale
i muže zákona, dopouštěla se bezpráví a pogromů, byla
lhostejná vůči utrpení svých židovských obyvatel.

Julkův dědeček odešel před dvaceti lety na nákup a už se
nikdy nevrátil. Třináctiletý Julek se jednoho dne rozhodne
ho najít. Jeho hledačská cesta míří nejprve do Egypta,
kde ho posvátný skarabeus zavede do nitra pyramidy.

306 stran • 349 Kč

280 stran • 329 Kč

Africká zima

Pavel Kosatík, Helena Třeštíková

Sběrná kniha

Toto je autentická zpověď z Jižního Súdánů. Chirurg a lékař
bez hranic Tomáš Šebek se spolu s kolegy ocitl v prostředí,
kde má tradiční léčitel a jeho alternativní přístup k pacientovi
daleko větší respekt než lékař vzdělaný na Západě.

Známý spisovatel přináší nejucelenější pohled na život
Heleny Třeštíkové od jejího dětství do současnosti. Režisérka
vypráví o vlastní rodině, vzniku slavných filmů i působení
v politice. Knihu doprovází řada snímků z rodinného archivu.

280 stran • 289 Kč

304 stran • 298 Kč

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

Tomáš Šebek

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

polstrovaná | 208 stran | 349 Kč

polstrovaná | 208 stran | 349 Kč

vázaná | 72 stran | 229 Kč

vázaná | 36 stran | 198 Kč

vázaná | 96 stran | 349 Kč

brožovaná | 100 stran | 158 Kč

vázaná | 144 stran | 249 Kč

vázaná | 304 stran | 499 Kč

brožovaná | 520 stran | 399 Kč

vázaná | 583 stran | 349 Kč

vázaná | 312 stran | 749 Kč

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

vánoce

nakladatelství jota

vždy výhodněji na

www. JOTA. CZ

také jako
E-KNIHY

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 30. 10. až 5. 11. 2017

beletrie
1. Jaroslav Kmenta Boss Babiš JKM
2. Jean-Paul Belmondo Mých tisíc životů Práh
3. Daniel Cole Hadrový panák Knižní klub – Euromedia Group
4. Jussi Adler-Olsen Selfies Host
5. Milan Kundera Kniha smíchu a zapomnění Atlantis
6. Tomáš Šebek Africká zima Paseka
7. Wilbur Smith Řeka bohů – Faraon Alpress
8. Jean-Paul Belmondo Belmondo o Belmondovi Práh
9. Marc Elsberg Blackout Omega
10. Marek Švehla Magor a jeho doba Torst

populárně naučná
1. Jan Hnízdil Příběhy obyčejného uzdravení Nakladatelství Lidové noviny
2. Lorna Byrneová Andělé na dosah Pragma – Euromedia Group
3. Erik Tabery Opuštěná společnost Paseka
4. Roman Vaněk Kuře: Jednoduše & dokonale Prakul
5. Zdeněk Pohlreich Kulinárium Sevruga
6. kol. Školní atlas světa Kartografie Praha
7. Žofie Kanyzová Lunární kalendář Krásné paní 2018 Krásná paní
8. Ladislav Špaček Etiketa Mladá fronta
9. Michal Petrov Retro ČS 3 Jota
10. kol. Občanský zákoník Sagit

pro děti a mládež
1. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 11 – Všechna sláva… CooBoo
2. Podivuhodné příběhy Čtyřlístku 2000 Čtyřlístek
3. Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
4. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
5. Mary Kelly Příběhy se šťastným koncem – Zasněžená červenka Fragment
6. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky Albatros
7. Petra Soukupová Kdo zabil Snížka? Host
8. Tereza Vostradovská Hravouka Běžíliška
9. Martin Sodomka Jak postavit železnici MS studio
10. Aleksandra Mizielińská, Daniel Mizieliński Pod zemí, pod vodou Host
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

E-KNIHY

Říjen 2017 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, eReading.cz, alza.cz)
1. Jaroslav Kmenta Boss Babiš JKM
2. David Lagercrantz Muž, který hledal svůj stín Host
3. B. A. Paris Za zavřenými dveřmi Motto
4. Sarah J. Maas Říše bouří CooBoo
5. Elena Ferrante Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou Prostor
6. Hakan Nesser Případ Ewy Morenové MOBA
7. Erin Watt Palác lží Baronet
8. Markéta Šichtařová, Vladimír Pikora Robot na konci tunelu NF Distribuce
9. Ben Aaronovitch Záludné léto Argo
10. Erik Tabery Opuštěná společnost Paseka
46

VÁNOČNÍ
MEANDER NOVINKY

Petr Nikl: Jino taje opic
Hravé akrobatky opice v nové Niklově knížce vyskládaly
celou opičí abecedu a Vy si v jejich poezii můžete číst a luštit jako v rébusu!

DPC 698 Kč

www.meander.cz

Naše knihy jsou k dostání na našem e-shopu a u všech dobrých knihkupců.
Distribuce Euromedia, Kosmas, Pemic

DÁRKY, KTERÉ UDĚLAJÍ RADOST KAŽDÉMU
ĚNÍ
PRO MILOVNÍKY UM

ANDY WARHOL - GIGANT
Nejvýpravnější obrazová biografie jednoho
z největších umělců 20. století
Mimořádný pohled do Warholova světa umění, celebrit,
sexu a slávy
2 000 vyobrazení včetně vzácných a dosud
nepublikovaných dokumentů

OBŘÍ KNIHA

7,5 kg, 33x43 cm,
4 500 Kč, 624 stran

PRO SESTRU

PRO BRÁCHU

RICHARD PORTER
A TOUHLE BOMBOU SE
MUSÍME ROZLOUČIT
Vzpomínky jednoho z dramaturgů slavné a
kultovní automobilové show Top Gear.

DĚTEM

V. E. SCHWABOVÁ
SETKÁNÍ STÍNŮ

DAVID WALLIAMS
PŮLNOČNÍ GANG

V tomto pokračování příběhu Temnější tvář
magie se tři barevné Londýny – šedý, červený a
bílý -- chystají na velké kouzelnické hry.

Okouzlující příběh pěti dětí trávicích nudné
dny na dětském oddělení v nemocnici – a jejich
cestě za úžasnými dobrodružstvími.

PRO BABIČKU
TANA FRENCHOVÁ
VETŘELEC
Je oddělení vražd, kam se na začátku své kariéry
ze všech sil snažíte dostat: oddělení, kde každý
den balancujete na okraji s geniálními gaunery a
psychopaty.
- Novinka geniální detektivkářky Tany Frenchové.

MAMINCE
MARIE BENETKOVÁ
ZLATÝ Z NEBE
Prvotina Marie Benetkové je zároveň milostným
příběhem i kronikou undergroundu. Ona je
zběhlá pekařka a on zahradní architekt a
muzikant. Olgu i Vilíka spojuje láska k přírodě,
touha po svobodě a oba to jsou povahou solitéři.

DĚDOVI
ELŻBIETA CHEREZIŃSKÁ
HRA O KOSTI

Polský kníže Boleslav Chrabrý využije mučednickou smrt Vojtěcha, budoucího světce, k
tomu, aby získal pro svou zemi arcibiskupství.
Ve stejně době pracuje mladý císař Ota III. na
obnově velkolepé římské říše

TÁTOVI
KAZUO ISHIGURO
POHŘBENÝ OBR

Děj románu na pomezí fantasy zasadil autor do
počátků raného středověku, kdy se Británie,
kterou dávno opustili Římané, nezadržitelně
mění v trosky. Král Artuš jistě vykonal pro
smír na ostrově své, ale i on už se odebral do
propadliště dějin.
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