29. 10. – 10. 11. 2019

21
ROČNÍK XVIII
2019

tip redakce
Jako v nebi, jenže jinak

co právě čte
Igor O rozovič

rozhovory
s e Simonou Vot yovou
a Ale š em Cibulkou

knižní tipy
Nenávidím tě,
ne opouš těj mě
Spole čens t ví

bibliografie
119 titulů

žebříček

707000
771213
9

ISSN 1213-7073

02

nejprodávanější k nihy
a audiok nihy

OD AUTORA
NEKONEČNÉHO PŘÍBĚHU
MICHAEL ENDE,
WIELAND FREUND

Rodrigo
Raubíř

a neohrožený špunt
Překlad Viola Somogyi
Ilustrace Regina Kehn

Špunt je malý chlapec, který neví, co je strach. Potulný život loutkáře
ho nebaví a nudí. Od rodičů stále slyší, co musí a nesmí, že něco nejde a že
se něco nedělá. Sní o dobrodružném životě plném nebezpečí. A tu se jednoho dne dozví, že
nedaleko něj žije rytíř Rodrigo Raubíř, kterého se bojí celé široké daleké okolí a příkopy jeho
hradu lemují ohlodané vybělené kosti. Malý Špunt se rozhodne okamžitě: uteče z domova
a vstoupí do Rodrigových služeb. Kniha o odvaze a strachu a o tom, že ne vždy jsou věci takové,
jaké se na první pohled mají zdát, je určena především čtenářům od 7 do 10 let.
VÁZ., 184 STR., 349 KČ
UKÁZKA:
Kapitola třetí v níž loupeživý rytíř Rodrigo Raubíř málem získá páže
Loupeživý rytíř Rodrigo Raubíř ale vůbec nebyl na dovolené. Nikdy nikam nejezdil a ani
nechodil nikdy na nákup. Kdepak, byl doma a klepání celou dobu slyšel. Jen se mu vůbec
nechtělo otvírat. Rodrigo Raubíř byl totiž úplně jiný, než si lidé mysleli. Byl sice téměř dva metry
vysoký, vyzáblý a obličej mu rámoval rozcuchaný černý plnovous, ale to bylo jen navenek. Ve
skutečnosti by neublížil ani mouše. Zkrátka a dobře, vypadal jako zuřivý řeznický pes, ale duši
měl něžnou jako sedmikráska.
Všechny ty historky o jeho strašné krutosti a bezohlednosti byly jen výmysly, které mezi lidmi
rozšířil on sám. A lidé je samozřejmě vykládali dál a ještě si je patřičně vyšperkovali.
Rodrigovi to vyhovovalo, protože si zakládal na vlastní špatné pověsti. Ale všechno to byla jen
zástěrka, za kterou se schovával,aby měl svatý pokoj.
Rodrigo Raubíř nebyl jen citlivá duše, ale také velice bázlivý člověk. Měl pocit, že život je plný
nebezpečí a po světě chodí samí zloduši, kteří jen čekají na to, až ho budou moct
přepadnout, oloupit, ne-li dokonce usmrtit. A tomu se podle jeho názoru dalo ubránit jen tím, že jim
všem nažene ještě větší strach, než má on sám. Skutečně se mu pomocí téhle metody až doposud
dařilo vést poměrně klidný, i když hodně osamělý život. Stálo ho to celá léta námahy, protože
všechny ty kříže a náhrobky vytesal a vztyčil úplně sám. Pod nimi neležela ani jediná mrtvola. Kostry,
kosti a umrlčí lebky vymodeloval ze sádry a hlíny v dílně, kterou si za tím účelem zřídil.

obchod.portal.cz
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nešenou eleganci

Nejkrásnější návrhy výsadeb na balkon a terasu

Inspirativní nápady
na balkon a terasu
Klaus Wagener
Ať už je to romantický jarní balkon s jemnými květy nebo moderní letní terasa
s travami a trvalkami – v této knize najdete nesčetné návrhy, jak se dá vlastní
venkovní prostor v mžiku proměnit na zelený ráj.

inspirace a nápadů
i moderním stylu.
á jsou pracovní
h floristických technik
dné si prezentovaná

* Návrhy výsadeb pro všechna roční období
* Seznam rostlin pro snadnou výsadbu
* Doporučení pro různé lokality
* Podrobné popisy a pokyny pro výsadbu do balkonových nádob
* Spousta tipů, jak se balkon a terasa stanou kvetoucími oázami

vech tu pravou

ˇ
ˇ
ˇ
CESNEK
• JERABINA
• KUKURICE
• PODZIMNÍ LISTY • BOROVICE

Tvoříme z přírodních
materiálů

Tvoříme z přírodních materiálů

ˇ

KREATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ PRÍRODNÍHO MATERIÁLU
KA
ČEMEŘICE · JABL
·Příroda a přirozenost jsou v současné době velmi populární. Mistr orista Klaus Wagener vyzdvihl
· ŠIŠKY · ZELEŇ tento trend ve své nové knize. V deseti kapitolách navazujících na čtyři roční období demonstruje
DNÍK ·
CESMÍNA · HVĚZ rozmanitost tvorby z krásných přírodních materiálů.
OŘECHY ZIMOSTRÁZ • MACEŠKA • PAMPELIŠKA • BOHYŠKA • REBARBORA •

Kvetinové
oázy
ˇ
Karen Meier-Ebert . Hella Henckel

ˇ
Kvetinové
oázy

í

Karen Meier-Ebert
Hella Henckel

ímu zpracování

hledem

Elegantní dekorace z přírodních materiálů

Klaus Wagener

mosféru

ADVENT & VÁNOCE

ADVENT & VÁNOCE

kého designu,

Klaus Wagener & tým

oudobých dekorací.
u mnoho inspirací

Klaus Wagener & tým

Spektrum návrhů se pohybuje od přízdob stolů až po květinové dekorace interiérů uspořádaných
do jednoduchých aranžmá ve vázách, bohatých girland z pestrých podzimních listů a venkovních
vánočních dekorací. Všechny použité techniky jsou podrobně popsány; pro větší názornost doprovázejí
texty fotograe postupů. To vše je doplněno krásnými fotograemi navozujícími konkrétní atmosféru,
jež vystihují, jak je ruční tvorba a její sdílení s přáteli, rodinou nebo sousedy inspirující a obohacuje
společně strávené chvíle.

Celia Nentwig

Ute Ligges
Kerstin von Broich

Na této knize spolupracovali:

pro dýně a jejich různorodost náhodou. Dnes
žije s rodinou ve městě Kamen ve Vestfálsku

ejlepší jídla

n Broich za-

Nejlepší recepty a dekorace z dýňového statku Ligges

pravidelně navštěvují stovky lidí. Inspirovaní svými zákazníky dostali nápad,

veškeré své znalosti, co se týče receptů a nápadů na dýňové dekorace, shrnout

Dekorace dveří a stěn na míru

Marion Weinberg

TVOŘTE VĚNCE!
Jsou žádané čím dál tím více jako přírodní dekorace dveří
a lze je přizpůsobit individuálním požadavkům. Ať už s květinami,
ovocem, větvemi nebo stuhami, lepené, ovinuté, vázané
nebo vypichované – tato kniha nabízí mnoho inspirace

Fotografka Kerstin von Broich objevila
svou lásku k této zelenině před čtyřmi lety
během své návštěvy dýňového statku Ligges.
Jako speciální pedagožka a matka dvou dcer

Celia Nentwig

150 návrhů
pro každé
roční období

Michael Nentwig

dokumentuje rozmanitost obrovské bobule,

její tvary a barvy ji fascinují a je nadšená z la-

hodných pokrmů a ozdobných dekorací. A tak doprovázela tým Ligges, vždy

Prostřednictvím instrukcí v textu, názorných obrázků a užitečných

skrze čočku fotoaparátu po celý dýňový rok – od výsevu až po sklizeň, od prodeje až po události. Nikdy ji nenapadlo, že by se její fotografie mohly jednou stát

základem knihy. Při výběru motivů a sestavování fotografií však zjistila, že s rostoucím množstvím fotografií také sílil problém s výběrem těch nejlepších.
Nicméně neočekává, že by to v budoucnu mělo nějak omezit její nadšení pro
fotografování!
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Odborník na divoké bylinky: Peter Becker
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Wolfgang Neutzler a Barbara Rosa Storb
Specialistka na přírodní kosmetiku:
Claudia Wilhelmi

AJURVÉDA NA KAŽDÝ DEN
KVETOUCÍ RÁJ

ZAHRADA
V NÁDOBÁCH
AUTORKA
Moje kvetoucí inspirace pro venek
BARBARA
ROSA STORB

přijde myšlenka vydat ajurvédskou kuchařku, pak je to šťastná náhoda. Dobré
jídlo, zejména z čerstvé zeleniny a s bylinkami ze zahradnictví jejího dědečka,
byla vždy její vášeň. Jídlo musí být lahodné a zdravé. Díky svému zájmu o bylinky se Barbara Rosa Storb (1957) již brzy začala zabývat učením Hildegardy

Ať v nádobě či v truhlíku – výsadby přináší barvu
a život na balkon, terasu či okenní parapet. Množství

von Bingen. Později našla díky uklidňujícím masážím cestu k ajurvédě. Bezpočet

různých materiálů, tvarů a barev nabízených nádob
otevírá mnoho možností k vytvoření květinových
dekorací vhodných pro každou příležitost i každé
roční období. Každopádně nebudou nikdy nudné
a všední. V této knize najdete množství nápadů

se do německého vzdělávacího centra květinářství na hrad Rosenschloss

Jednoduchá, rychlá a regionální
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Daniela Wirtz

Když hosté nadšenou hostitelku a vášnivou kuchařku tak často žádají o recepty,

a rad pro vytvoření venkovní oázy. Chybět nemohou
ani běžné názvy rostlin, podrobné popisy a sekce
plná užitečných tipů pro jejich snadné pěstování.

GRAFICKÁ DESIGNÉRKA
ADRIANI SCHMIDT

koření a přísad ajurvédské kuchyně pro ni byl však příliš komplikovaný. Až když
nastěhovala Ayurveda PUR, ,,uzel“ se rozmotal. Dnes se do bavorského
městečka Gundelfingen sjíždějí hosté z celé Evropy. Šířit dál nadšení pro tuto
chutnou, ale i zdravou a jednoduchou čerstvou kuchyni je cílem Barbary Rosa
Storb.

Daniela Wirtz
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Moje kvetoucí inspirace pro venek

MIT AYURVEDA DURCHS JAHR,

Celia Nentwig

Lahodné recepty, jedlé dekorace a nápady na dárky

co bylo dosud jejím koníčkem. Od té doby

pro každého. Představuje a detailně popisuje různé techniky.
tipů dosáhne úspěšného výsledku hravě i úplný začátečník.

Divoké rostliny
Celia Nentwig

vzala fotoaparát a udělala profesi z něčeho,

..

Nic, co se týče požitkového zacházení
rostlinami při přípravě jídla a koncepce
nih, se neobejde bez vystudované vášnivé
emědělské inženýrky a spolumajitelky
oristicko-zahradnického
nakladatelství
LOOM’s. Zejména vaření a konzumace
ylinek jak z volné přírody, tak i regionálně
ěstovaných je pro Hellu Henckel (1958)
á filozofie stravování přirostla tak k srdci,
dských mistrů, jakými jsou Barbara Rosa
ce nechat ujít ty vůně a chutě, natolik ji
s svou nesrovnatelnou atmosférou inspiroy a nápady, které činí požitek zdravým,
řáním je brzy vydat další díl.

VĚNCE

Laura Marx

stal známým daleko za hranicemi Vestfálska a během podzimních týdnů jej

Dekorace dveří a stěn na míru

VYDAVATELKA
HELLA HENCKEL

se účastnili sklizně a zapojili se do procesu prodeje. Dýňový statek Ligges se tak

ními dýňovými fanoušky!

nebo stěn. Není divu, protože věnce mohou být různorodé

' '
'
Varime
z divokych
bylin

křídlatka japonská,

padnou, ale téměř zapomenutou zeleninu.

vznikla skvělá spolupráce, díky níž se všichni spolupracovníci stali také absolut-

Peter Becker / Claudia Wilhelmi

outo tematikou zcela nepolíben se pustil
o spolupráce s Wolfgangem Neutzlerem
Barbarou Rosa Storb. To, že by se mohl
át fanouškem ajurvédské kuchyně, si fotoraf a videoproducent nakladatelství
LOOM’s Alexander Heide (1978) nikdy
ni nepomyslel. Ve skutečnosti se specialiuje na svatby, ale následná konzumace
ektivem, mu otevřela nový svět o zdravé a
í nákup po ukončení knihy: malý základní
by doma vášnivě vaří pro své dvě děti a
nga Neutzlera: je to „raz dva“!

Možná to také posílilo její zaměření na ná-

do jedné knihy. A zde je výsledek: z prvního kontaktu s vydavatelstvím BLOOM´s

í!“
i!

FOTOGRAF
ALEXANDER HEIDE

farmu, přinesla s sebou také své umění.

Bršlice
ˇ ˇ
Rerišnice
lucní
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Cesnácek
lékarský
ˇ
ˇ
Cesnek
medvedí
Pampeliška
Kopriva
ˇ
ˇ
Bez cerný
Popenec
Orešák
ˇ
Jitrocel
Šípek

Lahodné recepty, jedlé dekorace a nápady na dárky

, kteří milují

Kouzla s dýněmi

mistrová, vyškolená květinářka přivdala na

Postupem času se Ute Ligges podařilo získat stále více a více kuchařů z okolí, aby

VĚNCE

ch kuchařů,

ých tváří na

Ute Ligges · Kerstin von Broich

Laura Marx

kantní přes

Kouzla s dýněmi

na ve vege-

eniny jednu

a pěstuje více než 200 jedlých odrůd. Když se

Divoké rostliny

Autorka Ute Ligges objevila své nadšení

Hella Henckel

AUTOR
WOLFGANG
NEUTZLER

Najít podmínky pro šťastný a zdravý život a souvislosti mezi myslí, tělem a
výživou se stalo pro Wolfganga Neutzlera (1949) životním úkolem. Do kontaktu
s ajurvédskou filozofií života přišel brzy. Jako léčitel a soukromý docent v oblasti zdraví, léčitelství, výživy a spiritualismu strávil několik let v hotelech, na wellness klinikách a jako spisovatel bydlí od roku 2014 na zámku Rosenschloss, kde

ájem o ajurvédskou typologii a především
ejí vědomý způsob života měla vlastně
ždycky. Spolupráce s týmem na této knie jí přinesla poznání o různorodosti realiace v každodenním životě a výživě. Gracká designérka nakladatelství BLOOM’s
adchla. Její přání je toto spíše tradiční a
derně, svěže a soudobě. Tak následuje i
fiím fotografa Alexandra Heideho, odpových moderních lidí se zájmem o vědomý

také spolu s Barbarou Rosa Storb integroval svou ajurvédskou školu. Tradiční
ajurvédskou kuchyni interpretuje do moderní současné doby s nároky na lehkou
a snadnou přípravu, sezónně orientovaný a jednoduchý způsob. Všestranně
aktivní lifestyle – kouč také poskytuje online kurzy a webináře podle slov Buddhy: Není cesty ke štěstí – být šťastný je onou cestou.

S CHUTÍ & ZDRAVĚ S BYLINKAMI A KOŘENÍM

obchod.profipress.cz
Hledejte u svých knihkupců

editorial

tip redakce

JAKO V NEBI, JENŽE JINAK

Vážení a milí čtenáři,
v uplynulých dnech se toho v knižním světě stalo tolik, že
nevím, kde začít. I když ano, vím. Určitě tou největší událostí, jíž bylo udělení Nobelovy ceny za literaturu. Všichni, kdo se ve světě knih pohybují ví, že loni nebyla udělena, protože skandály se nedějí jen v Hollywoodu, ale
i v komisi, která laureáty slavného ocenění vybírá. Letos
se tedy komise snažila loňskou absenci dohonit a udělila
ceny hned dvě. Získali je Polka Olga Tokarczuková a Rakušan Peter Handke. Oba nejen svými díly, ale i svými životními postoji překvapují, zvedají ze židlí, víří emoce. Každý ale jinak. Peter politickými názory a neobvyklou formou svých
děl, Olga zase zarputilostí v boji proti nacionalismu a patriarchátu, což jsou v zemi našich
sousedů čím dál problematičtější témata. Udělení ceny především Peterovi Handkemu
pořádně rozvířilo vody a komise pro udělení cen se dostala do víru kritiky i bez sexuálních
skandálů. Bylo rozhodně zajímavé to všechno sledovat. Roztočený mediální kolotoč měl
jedno pozitivum, literatura se zase dostala na titulní stránky novin. Hned vzápětí se také
objevila zpráva, že Olga Tokarczuková přijede příští rok do Prahy na veletrh Svět knihy,
protože Polsko bude jeho čestným hostem. Na setkání s ní se moc těším. Dodnes mám
pod kůží zážitek z letošního veletrhu, kdy jsem mohla být u besedy s Hertou Müllerovou
a Mariem Vargasem Llosou a tohle bude jistě podobně silné setkání.
Dalším tématem, který hýbal českým knižním světem, byla publikace o sexualitě
pro malé děti s názvem Co to tam mám? Když se informace o téhle knize objevila poprvé, zarazila mě, nebojím se říct, že i pobouřila, ale okřikla jsem se, že jsem asi moc
prudérní. Vlna zájmu, která se pak strhla, mě ale přesvědčila o tom, že se od většinové
rodičovské skupiny zase tak moc neliším. Kniha totiž schytala vesměs negativní reakce.
Někdo kritizoval nízký věk dětí, pro něž je určena, jiný způsob vyprávění nebo i pojmenování citlivých částí lidského těla. Titul je přeložen z francouzského originálu a i v zemi
svého vzniku vzbudil poprask. U nás se tedy dal také čekat a opravdu přišel. Nechci
ovšem domýšlet, kdo všechno si pak tuhle knihu koupil.
Do třetice knižních událostí uplynulých dnů mě zaujala informace, že v Česku vzniká dokument o Georgi Orwellovi. Jeho slavná kniha 1984, mi totiž právě leží na stole.
Četla jsem ji už dávno a teď jsem po ní sáhla poté, co ji můj syn má jako školní četbu na
gymnáziu. Je dobře, že ji děti čtou a že vzniká i dokument. Jeho dílo je totiž tak aktuální,
až z toho mrazí. 
JANA MARXTOVÁ

Zdá se, že spisovatel a publicista Aleš Palán zahrál na správnou strunu dnešní společnosti, alespoň té městské a mé generace, tedy tzv. Husákových dětí. Ano, soudím
podle sebe a svého okolí. Přetechnizovaný svět, kdy při odpojení ze sítě máte pocit
provinění a bez mobilu jste celí nesví, se nám začíná zajídat a čím dál více hledáme klid.
Míříme do přírody, kde se snažíme načerpat energii pro další boje s moderní dobou.
Aleš Palán tyhle stavy nejspíš dobře zná, protože jinak by neutíkal do divočiny a nevyhledával setkání s lidmi, kteří se odmítli dnešní době přizpůsobit. A proto je čtení jeho
rozhovorů balzámem na duši, výletem do světa, v němž bychom možná sami chtěli
žít, ale neumíme uhnout z vyjetých kolejí, nebo i do světa, v němž bychom žít nechtěli,
ale zajímá nás, fascinuje. Po obrovském a nutno přiznat, že nečekaném úspěchu knihy Raději zešílet v divočině, která mizela z pultů tak rychle, že se dočkala šesti vydání
a prodalo se jí čtyřicet tisíc výtisků, bylo jasné, že Aleši Palánovi jdou takové rozhovory od ruky a čtenářům k duhu.
A proto jsou tu osudy nové, v nichž ovšem z divočiny míří
do nebe. V knize Jako v nebi, jenže jinak (vydává Prostor) se
tentokrát nerozjel jen za šumavskými samotáři, ale do všech
koutů Čech a Moravy, aby objevil ty nejzajímavější příběhy.
S fotoaparátem v ruce mu ovšem nestál po boku Jan Šibík,
jako v předchozí knize, ale Johana Pošová, absolventka ateliéru fotografie na VŠUP, jejíž práce prezentují galerie nejen
u nás, ale i v zahraničí. Obrazová část knihy tedy opět byla
v dobrých rukou a krásně dokresluje jednotlivé lidské osudy, mezi nimiž je například
příběh muže, který ve starém vojenském autě žije mezi jihočeskými rybníky nebo se
setkáme s nefalšovaným poustevníkem, což je v dnešní době představa až bláznivá. Ale
krásná. A tak vypněme mobily, počítače a pojďme číst.
JANA MARXTOVÁ

Výherci soutěže z KN 19/2019
Správná odpověď soutěže o knihu Cesty srdce (nakladatelství Motto) z čísla
19/2019 KN je: Strom života (knihu od téže autorky Susan Wiggs vydalo
nakladatelství Motto 2017). Knihu Cesty srdce posíláme výhercům: paní Andree Ctiborové (Hradištko) a paní Evě Hladíkové (Brno).

Motto čísla:
„Kniha je základem poznání, učitelem věků,
vládcem království ducha.“
Seneca, římský filozof

co právě čte

IGOR OROZOVIČ
U postele mám tři sloupce knih, které čekají na přečtení.
Některé z nich jsou jen na listování před usnutím – básně
od Krchovského, Nezvala, Skácela a povídkové knihy. Bohužel přednost mívá literatura související s tím, co zrovna
zkouším. Takže naposledy jsem četl inspraci k Lazarusovi –
Ilustrovaný životopis Davida Bowieho a román Muž, který spadl na zemi od Waltera
Tevise. Naprostá krása. Akorát jen ve slovenském překladu. Momentálně se odměňuji
Serotoninem Michela Houellebecqua, toho mám rád. A pak se vrhnu zas na Dostojevského Idiota, protože nás čeká v Národním divadle. Teď mám za sebou krásnou
práci, která také souvisí s knihami, a sice audioknihu Uhlíř, princ a drak. Je to hudební
pohádka pro děti i dospělé, k níž námět, scénář, ale i texty písní a hudbu napsala písničkářka Radůza. Je také vypravěčkou příběhu a já jsem měl tu čest namluvit roli uhlíře.
V dětství jsem rád poslouchal pohádky z gramofonu i rozhlasovou tvorbu a víte, jak to
je, člověk si tu kazetu nebo desku pouštěl pořád dokola. Takže se do mě totálně zarylo
úplně všechno, co jsem poslouchal, a rozhodně mě to formovalo. A to se možná bude
dít i dětem, co si poslechnou pohádku Uhlíř, princ a drak. V době internetu už u toho
nevydrží asi tak dlouho, jako kdysi my. Ale když se jim bude líbit, máme třeba šanci, že
se staneme součástí jejich dětství.
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herec a zpěvák

7lásky jsou jako dveře do knihovny plné
krásných příběhů, veselých i dojemných.
Stačí je otevřít a ponořit se do některého
z nich. Každý měsíc vás vezmou na objevnou cestu. Zpestří váš život. Pohladí
vás a pobaví. S hlavními hrdiny prožijete
jejich příběh a možná v něm rozpoznáte
i část toho svého.

Spolu s hrdinkou románu Láska
a sýr v Paříži se přesvědčíte,
že zlomené srdce nejlépe vyléčí
daleká cesta, nová práce a nové
výzvy.

Muž, který už nikdy nebude
spát vedle mě je příběh moderní
ženy, která po rozchodu dává dohromady kousky sebe sama a postupně
znovu nachází pevnou půdu pod
nohama i lásku.

Vstupte s námi do Knihkupectví
na Bylinkovém náměstí a vyberte si svůj příběh. Od základu změníte svůj život – přestěhujete se na jih
Francie a splníte si svůj životní sen…

Zasmějte se u humorných milostných eskapád dvou skoro třicetiletých kamarádek, které proplouvají
životem plným neuvěřitelných historek nejen o tom, že Někdy je
hezké, že mě miluješ.

Zastavte se u neobvyklého románu Devět tváří tebe – psaného
z pohledu devíti různých vypravěčů o jedné ženě, kterou milovali, které vytvářejí komplexní
a zároveň roztříštěný obraz hlavní
hrdinky.

Koupíte ve svém knihkupectví nebo na www.grada.cz

rozhovor

se S. Vot yovou a A. Cibulkou

POŘÁD SE MI NĚCO DĚJE, POŘÁD JE O ČEM PSÁT
Simona Votyová je úspěšná autorka. Její knihy se dobře prodávají, podle jedné se právě točí film
a novinka Chci tě mít ve skříni (vydává Bourdon) už nyní čeří vody. Co víc si spisovatel může přát.
Anotace k vaší nové knize Chci tě mít ve skříni praví, že
je to příběh o manželství, životě a hledání svobody. Můžete to přece jen trochu přiblížit?
Kniha mapuje vztah Violy a Viliama rok po roce celých
dvacet let. Od jejich seznámení, kdy jim bylo něco
málo přes dvacet do doby, kdy jim bylo přes čtyřicet.
Každá kapitola je psaná úhlem
pohledu jednoho z nich, tudíž
vidíme, že se na stejnou věc
často dívají jinak. Kromě běžných i méně běžných situací,
se kterými se potýkají, jsem
chtěla také ukázat jejich vnitřní
život. Nevidíte ho, ale stejně se
v člověku děje a kolikrát je to
úplně jiný příběh, než žije navenek. Manželství není
úplně nejsnadnější „disciplína“ a to jsem se pokusila
v románu bez skrupulí zachytit.
Nechala jste se slyšet, že jste při psaní čerpala i ze svého
života. Je to pro vás i jistý druh terapie z některých věcí
se takhle vypsat?
Psaní je pro mě ta největší terapie. Předešlý román Provařená i nový román Chci tě mít ve skříni mají jedno
společné i přesto, že to jsou naprosto rozdílné příběhy.
Je to téma závislosti. V prvním případě na drogách a au-

tomatech, ve druhém na alkoholu. Znám to ze svého
okolí, musím se potýkat s následky, které závislosti přinášejí, přestože já závislá nejsem a dost těžce to nesu.
V Provařené jsem chtěla ukázat, že z každého pekla je
cesta ven, v druhé knize spíš popisuju, jak se cítí člověk,
který pije, ale zároveň i ten, co s ním žije. Nikoho neodsuzuju, spíš se jejich jednání a pocity snažím pochopit.
Přiznáváte, že jste využila i zážitky svých přátel. Poznali
se v knize?
Jelikož román vychází nyní, tak ho moji přátelé ještě
nečetli, ale myslím, že své vlastní příběhy určitě poznají. Vybírala jsem hlavně ze zážitků, které nejsou úplně
běžné, takže jim jen tak nenamluvím, že to samé zažil
i Pepa odvedle.
Podle vaší předchozí knihy Provařená se točí film. Nakolik vás režisér Ivo Macharáček nechal mluvit do scénáře a nakolik je film jiný než kniha?
Ivo mi nechal scénář napsat spolu se scenáristkou Ivanou Dragoun. Takže v první fázi mi toho spoustu vyškrtala ona a pak ještě i režisér. Ale vždycky to bylo po společné několikahodinové konzultaci. Tady jsem si opět
uvědomila rozdílnosti v úhlech pohledu na stejnou věc.
Každý z nich vnímal postavy a jejich motivace trochu
jinak. A pak do toho ještě vstoupil pochopitelně drama-

turg a už tam byl
zase jiný pohled.
Takže bych to spíš
nazvala, že scénář
je na motivy mojí
knihy, pointa celého příběhu zůstává, ale spousta věcí
se děje ve scénáři jinak než v knížce, jak už to ostatně
u zfilmování literární předlohy často bývá.
Nosíte v hlavě novou knihu? Stihl vám život dát nový
materiál na její napsání?
Mně se děje pořád něco. Moji kamarádi nechápou, jak
je to možné. Ale teď bych ráda sepsala takové bizarní
pohádky pro dospělé, např. jak se pračka chtěla stát
letadlem. (smích) A zhruba tak za rok se chci vrhnout
na román o spolužácích.
Jste bezesporu úspěšná autorka, dá se psaním v české
kotlině uživit nebo dokonce zbohatnout?
Určitě jsou autoři, kteří se psaním knih uživí, já mezi ně
ale nepatřím. Nevadí mi to, protože psaní je moje vášeň
a mám štěstí, že vydělávám na jiných projektech, které
mě také těší. Např. vedu populární dětskou kapelu Čiperkové nebo píšu další scénáře. Ale řekněme, že díky
psaní si můžu dovolit alespoň nějakou lepší dovolenou.
JANA MARXTOVÁ

UŽ SE NECHCI TRÁPIT VĚCMI, KTERÉ MĚ NEBAVÍ
Aleš Cibulka byl znám svou pracovitostí, moderoval v televizi, v rozhlase, psal knihy i časopisové
články. A pak najednou zmizel ze scény. Všichni se ptali, co se stalo. Až po čase přiznal, že tzv.
vyhořel. Své pocity z tohoto období popsal v knize Vyhořet může každý (vydává Vyšehrad).
Bylo těžké se na stránkách knihy takhle otevřít a do
období vyhoření se vrátit?
Kdyby mi někdo řekl před dvěma lety, že o tom budu
takhle otevřeně psát, opáčil bych na to, že to nikdy.
Takhle před národem přiznat svou „slabost“? Pak
jsem ale začal zjišťovat, že tenhle problém je v tuto
dobu tak aktuální, že se jím zabývá zhruba každý
pátý člověk. A vzpomněl jsem si na to, jak jsem já sám
hledal dostupné informace a hltal všechny cizí zkušenosti. Proto když mně pan doktor Radkin Honzák
nabídl spolupráci, neváhal jsem ani vteřinu. A jsem
moc rád, že svůj příběh nám velmi otevřeně popsaly
i světová mezzosopranistka Dagmar Pecková a mistryně světa v aerobiku Olga Šípková. A vidíte, dámy
plné energie, u kterých byste si asi nikdy neřekli, že
se vyhoření mohlo týkat i jich.
Jak se bráníte tomu, abyste se do takové krize znovu
nedostal?
Osobně tvrdím, že je to tak hnusná a nepříjemná
zkušenost, že už si v budoucnu hodně pohlídáte, aby

nenastala znovu. Kdesi v hlavě mám červenou žárovku, kontrolku a když už toho nabírám moc, rozsvítí se
a varuje mě. Užívám si to, že nemusím brát každou
práci za každou cenu. Už chci pracovat jen s lidmi,
které mám rád, a nechci se trápit věcmi, které mě nebaví. To je cesta, jak znovu nezačít doutnat.

Dá se říct nějaká
rada, zkušenost,
kterou jste udělal
a kterou byste předal dál?
Tak těch jsou desítky. A všechny je najdete právě
v naší knize. Čili moje rada? Obstarejte si ji! (smích)

Pod knihou jste podepsáni tři. Jaká byla dělba práce
a kdo vlastně s nápadem na knihu přišel?
S nápadem mě oslovil právě pan doktor Honzák. Já
jsem přispěl svou „vyhořeleckou historkou“ a vyzpovídal jsem Dášu a Olgu. Radkin měl ale skvělý nápad,
že já jako člověk, který to prožil, a on coby lékař už
nemáme od tématu ideální odstup. Proto oslovil
svou přítelkyni, skvělou publicistku Agátu Pilátovou,
která vše zastřešila, ohlídala a doplnila svými komentáři. Jde vlastně o první díl knižní řady DESTIMA,
která by měla otevřeně hovořit o nejrůznějších psychických problémech současnosti. Druhý díl, snad to
můžu prozradit, se bude zabývat mrchou, kterou je
panická ataka.

Prozraďte ještě, co váš tolik oblíbený Cibulkův kalendář? Bude? A na jaké zajímavosti se můžeme těšit?
No samozřejmě, už dokonce je. Vyšel už podvanácté
a jsem moc rád, že rodina jeho příznivců se nezmenšuje. Krom tradičních zajímavostí o hvězdách pamětnických filmů přinášíme na rok 2020 několik novinek
v kalendáriu. Jsme jediným kalendářem, ve kterém se
dozvíte nejen přesnou hodinu úplňku (pro některé
lidi je to moc důležité), ale i přesný příchod jednotlivých ročních období a ještě k tomu najdete u každého
státního svátku oznámení o tom, jestli je v obchodech
zavřeno, nebo ne. No a pak pochopitelně desítky zajímavostí a fotografií pro všechny milovníky starých
českých veseloher.
JANA MARXTOVÁ
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CO SE MŮŽEME
NAUČIT OD VLKŮ
A PSŮ
Již vyšlo

NEW

Žádejte u svého knihkupce.

Novinky z nakladatelství
Mats Strandberg
Konec
Apokalyptický román o dvou
osamělých mladých lidech
v posledních dnech před
koncem světa. Podaří se jim
nalézt všechny odpovědi,
ještě než nebe zbělá
a oceány se vypaří?
369 Kč

Young Adult

Nina Ladenová
Jedno přání
Dívej se. Představuj si.
Sni. Půvabná dětská kniha
s kouzelnými ilustracemi
Melissy Castrillónové je jako
stvořená ke čtení na dobrou
noc.

299 Kč

Pro děti od 3 let

April Genevieve
Tucholkeová
Milosrdné přízraky

Jussi Adler-Olsen
Malé pikantní vraždy
Dvě povídky od autora kriminální série o oddělení Q
V titulní povídce dostane Lars Hvilling Hansen po
rozchodu s manželkou senzační obchodní nápad. Za
přiměřený honorář osvobodí ženy od jejich manželů.
Jen přitom nesmí téct krev, a to za žádnou cenu.
A úspěch se dostaví — Lars si slušně vydělává, poptávka
je vysoká a jeho metoda nenapadnutelná…
Ve druhé povídce Škvíra si autor pohrává s motivem
druhé světové války. Pointu možná odhalíte mnohem
dřív než hlavní postava, avšak postupné rozplétání
příběhu vás pobaví a snad i trochu vyděsí.

259 Kč

Krimi

Frey a její přítelkyně jsou
unavené kupčením se smrtí
a sní o lepším životě. Vydávají
se proto na sever zlikvidovat
příšeru a získat slávu
a bohatství.
339 Kč Young Adult Fantasy

O. Braithwaiteová
Má sestra
je sériový vrah
Korede je zahořklá. Není
divu… Její sestra Ayoola je
krásná a oblíbená, jenže dost
možná i šílená. Měla přítele,
ale ten je teď po smrti. Stejně
jako ti dva před ním.
299 Kč

Překladová beletrie

Luděk Navara
Příběhy železné
opony
Hranice komunistického
Československa byla dějištěm
tisíců dramat, kdy lidé utíkali
na Západ za svobodou. Kniha
mapuje osudy jednotlivců
i celých rodin.
329 Kč

Populárně-naučná

Timo Parvela,
Bjørn Sortland
Kepler62: Tajemství
Závěrečný díl napínavého
vesmírného dobrodružství.
Obsah kapsle je záhadou už
od počátku expedice. Teď její
tajemství konečně posádka
odhalí…
289 Kč

Pro čtenáře od 9 let

Anna Beata Háblová
Nemísta měst

Roberto Santiago
Záhada fantoma
v bráně
Třetí díl oblíbené série fotbalových detektivek
pro kluky a holky
Po prázdninách se všichni vracejí do školy i na hřiště.
Fotbaláci mají nového spolužáka, kterému to děsně
pálí v matice a prý umí číst myšlenky. A navíc se přihlásil
do týmu Soto Alto! Kromě něho se k týmu přidalo i šest
dalších skvělých hráčů.

Kniha známé architektky
a básnířky zkoumá
z různých úhlů téma všech
opomíjených, pomíjivých
a míjených prostorů měst.

349 Kč

Populárně-naučná

Becky Chambersová
Zpráva o životě
vesmířanů

Fotbaláky čeká důležitý zápas, který musejí vyhrát, aby
se udrželi v lize. Jenže na soupisce muže být jen devět
hráčů a napětí v kabině by se dalo krájet. Podaří se
Fotbalákům všechny nástrahy překonat a udržet tým
pohromadě?

Závěr volné série Poutníci,
ověnčené cenou Hugo. Jaký
je účel lodi, která již dosáhla
svého cíle? Proč zůstávat ve
vesmíru, když existují jiné
obyvatelné světy?

349 Kč

399 Kč

Pro čtenáře od 9 let

hostbrno.cz

Space opera

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

DĚJINY NÁSILÍ

Evžen Boček

Édouard Louis

František Antonín hrabě Kostka z Kostky
je potomek šlechtického rodu, žijící v New
Yorku. Po pádu komunistického režimu se
s americkou manželkou Vivien a dcerou
Marií (III.) vrací do Čech, aby převzal rodové
sídlo. Kromě zámku „zdědí“ hraběcí rodina
i personál: zpátečnického kastelána, hypochondrického zahradníka a kuchařku, která
si ráda cvakne a občas to
přežene.

Odvážná a šokující zpověď se vrací k událostem z prosince roku 2012. Édouarda Louise
znásilnil a málem zavraždil muž, kterého
poznal cestou z vánoční večeře a následně
pozval k sobě domů. Aby se vyrovnal s posttraumatickou stresovou poruchou a našel
znovu sám sebe, vydal se do rodné vesnice
k rodině a minulosti, kterou chtěl navždy nechat za sebou.

Druhé město, 289 Kč

Paseka, 269 Kč

OBSLUHOVAL JSEM I KRÁLE

OD PLZEŇSKÉHO PIKOLÍKA AŽ
PO MAJORDOMA U RODINY
PORSCHE
Josef Kejha, Petr W. Noack

Neuvěřitelný, ale skutečný příběh muže, který
se z plzeňského pikolíka vypracoval na majordoma u rodiny Porsche. Jeho život ovlivnily
dějiny druhé poloviny 20. století - nacismus,
komunismus, emigrace a návrat do vlasti. Při
své životní pouti mimo
jiné potkal pasažérku
z Titanicu, americké astronauty, Vlastu Buriana
a Karla Kryla, německé
kancléře, řadu velvyslanců a státníků a také španělského krále.

HUBNEME JÍDLEM

BEZ DIET A HLADOVĚNÍ
K VYSNĚNÉ POSTAVĚ
Karolína Katchaba Hrubešová
Po dvou bestsellerech (Nebojte se jíst - a hubnout! a Recept(y) na zhubnutí) přichází Karolína Katchaba Hrubešová s třetí kuchařkou
na téma, jak se bez hladovění a nezdravých
diet „projíst“ k vysněné postavě dostatečným
množstvím pestré a vyvážené stravy.

Katchaba Food & Fitness,
399 Kč

Stará most, 349 Kč

SMRTÍCÍ ROSTLINY

PŘÍRODNÍ HISTORIE JEDOVATÝCH
ROSTLIN SVĚTA
Elizabeth A. Daunceyová, Sonny
Larsson
Kniha SMRTÍCÍ ROSTLINY není jen strohým
průvodcem danou problematikou či manuálem pro klinickou praxi, není ani farmakologickou příručkou – jsou to nádherně zpracované a fascinujícím způsobem prezentované
přírodní dějiny těch nejjedovatějších rostlin světa, které čtenáře vtáhnou
do tajů neobyčejně rafinovaných strategií pro
přežití a také poutavě
osvětlí, jaký vliv mají tyto
rostliny na člověka, živočichy a ostatní rostliny.
Volvox Globator, 699 Kč

A JAKO ANTARKTIDA

POHLED Z DRUHÉ STRANY
David Böhm
Nejméně známý světadíl, který lidé objevili až
jako poslední. Prázdný kontinent, který patří
všem a kde můžeme žít s méně věcmi, než
máme doma. Dějiště příběhů potvrzujících
věčnou lidskou touhu po poznání a překonávání vlastních možností. Antarktida dnes
klade znepokojivé otázky, jestli se víc mění
svět okolo nás, nebo náš
pohled na něj. Unikátní
ilustrovaná kniha pro
malé i velké čtenáře ukazuje, co se stane, když se
na vše podíváme z jiné
strany.

Labyrint, 495 Kč

JSI TAM, BRÁCHO?
Marek Herman, Jiří Halda
Knížka je sympatickou pozvánkou do světa
Marka Hermana a Jiřího Haldy. Tihle dva chlapíci jezdí neúnavně po celé republice a přednášejí o výchově dětí a hledání sama sebe.
Středobodem jejich světa je rodina a malé
děti do šesti let. Poznáte příběhy a osudy lidí,
se kterými se potkali. Dočtete se, co je vlastně v životě důležité a na čem opravdu záleží.
A co udělat, abychom to
za žádnou cenu neminuli. A taky, jak je někdy
těžké u toho neztratit
naději.

apak, 249 Kč

HILDA A KRÁL HORY
Luke Pearson
Dobrodruzi, dobrodružkyně, dobrodružčata,
nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Mohl
by to totiž ve skutečnosti být troll nebo starý obr… Budiž vám varováním i nový příběh
s Hildou, kterou jsme opustili v momentě,
kdy sama přestala být člověkem. Netroufáme
si prozrazovat víc než to, že vás čeká magické dobrodružství, které ovlivní budoucnost
celého města Trolberg.
V dalších rolích vystupují
Hildina maminka, liškoloušek Větvík nebo velitel
hlídky, která chrání město před trolly.

Paseka, 299 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz
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NENÁVIDÍM TĚ, NEOPOUŠTĚJ MĚ

Rostík.ŗ
NEW!

Nový interaktivní web
určený především
pro „náctileté“ čtenáře.
Vytváření databáze
zajímavých knih.
Hodnocení a doporučování
přímo čtenáři samotnými.
A spousta dalších
novinek.

Příběhy lidí s hraniční poruchou osobnosti bývají doslova
strhující. Už první tři stránky knihy Nenávidím tě, neopouštěj mě autorů Jerolda J. Kreismana a Hala Strause
(vydává Portál, překlad Miroslava Kopicová) vám dají pocítit všechnu bolest nejen pacientů, ale i jejich nejbližších.
Psychologové považují takové pacienty za ty nejsložitější,
náročnější než schizofrenici, alkoholici, než jakýkoliv jiný
pacient. Hraniční porucha osobnosti tzv. HPO je relativně
nová diagnóza. „Lidé popisovaní jako ‚hraniční‘ vypadali
nemocnější než neurotici, ale méně nemocní než psychotici“, píší autoři a popisují, jak těžké je stanovit tuto diagnózu. Ačkoliv se pojem „hraniční“ objevil už
ve 30. letech minulého století, své definice se diagnóza dočkala až v 70. letech.
Teprve v roce 1980 byla HPO definována Americkou psychiatrickou asociací. Při
čtení příběhů si budete často skutečně připadat jako v kině, kdy vám před očima
běží drama lidského osudu. Autoři velmi přesně přirovnávají život „hraničářů“
k horské dráze, na které jsou nejen oni, ale i všichni kolem nich – rodina, přátelé,
terapeuti: „Připadají si bezmocní, prázdní a jejich identita je roztříštěna závažnými
emočními rozpory.“ Pacienti trpící HPO nedokážou jasně popsat sama sebe. Výkyvy nejen nálad, ale i přístupů k lidem se střídají doslova jak jarní bouřka a slunce. Obrovským přínosem této publikace je návod pro komunikaci s takto trpícím
člověkem. To je neocenitelná část knihy, která pomůže rodinám ve zlepšení vztahu
a pochopení blízkého člověka, který se zdá být tak neuchopitelný. Publikaci bych
doporučila prostudovat i pro případ krizové komunikace s člověkem bez hraniční poruchy. Uvědomění si významu slov, drobných stylistických odchylek, které
mohou způsobit emoční kalvárii – to je škola nejen pro komunikační terapeuty,
ale pro všechny, kteří mají ve své blízkosti lidi s labilnější a jemnější emocionální
strukturou.
JARMILA SKOPALOVÁ

SPOLEČENSTVÍ

ROSTEME S KNIHOU
K A M PA Ň N A P O D P O R U Č E T BY K N I H

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

Když Albert Cousins z kanceláře okresního návladního
dorazí s láhví ginu na oslavu křtin dcery policisty Fixe
Keatinga, jehož vlastně skoro nezná, nikdo netuší, co vše
to způsobí a jak to zasáhne do života dvou rodin, které
zůstanou navždy osudově propojeny… Barvitou scénou
oslavy křtin v jednom kalifornském domě začíná román
Společenství americké spisovatelky Ann Patchettové
(vydalo Argo v překladu Dany Vlčkové). Autorka nám
představí hlavní postavy a začátek propletence, který pak
budeme sledovat až do konce knihy. Fix Keating má krásnou manželku Beverly
a dvě dcery, starší Caroline a malou Franny. Albert Cousins má s manželkou Teresou tři děti, Cala, Holly a Jeanette, čtvrté – Albie – je právě na cestě. Jenže Albert
se doma příliš nezdržuje a děti jsou mu spíš na obtíž, a tak je všechno na Terese.
A navíc se Albert právě na té oslavě zamiluje do Beverly. Rodiny se rozpadnou,
Albert i Beverly se rozvedou, vezmou se a odstěhují se do Virginie i s oběma Beverlyinými dcerami. Z šesti dětí se stanou nevlastní sourozenci. V létě pobývají
čtyři Albertovy děti u něj ve Virginii, zatímco Caroline a Franny navštěvují otce
v Kalifornii. Část léta ovšem tráví všech šest dětí ve Virginii, kde Albert, jak je
zvyklý, nechává všechno na starost Beverly a na děti si udělá čas málokdy. Beverly z dětí šílí, hlavně z těch nevlastních, které jí zůstanou na krku, ale i z vlastních
dcer, které jí nemohou odpustit, co jim rozvodem provedla, a navíc se vzájemně
nesnášejí. Samozřejmě, že děti různého věku provádějí různé nepravosti samy
sobě i druhým a vše spěje k tragické události, kolem níž autorka krouží a neprozradí vše hned. Je to román dramatický, psychologický, ale také zábavný, smutný
i veselý, jaký už život bývá, román „rodinný“, a proto mnoha čtenářům blízký,
a je jedno, že se odehrává v Americe – některé problémy jsou stejné či podobné
kdekoli na světě.
MILAN VALDEN

co | kde | kdy

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
30. října Palác knih Luxor, Praha 1
V 17 hodin proběhne křest knihy úspěšné spisovatelky
Daniely Kovářové Jak hubnout a nezblbnout aneb Peklo
s kily navíc. Knihu pokřtí režiséři Zdeněk Troška a Tomáš
Magnusek.
30. října KNIHCENTRUM.CZ, Smetanovo náměstí
222/8, Moravská Ostrava
V 16 hodin přijde Ivan Mládek, aby představil svou publikaci Ivan Mládek: Obrazem i slovem.
30. října Kosmas, s. r. o., Perlová 3, Praha 1
Autogramiáda Janka Rubeše, Honzy Mikulky a ilustrátorky
Elišky Podzimkové k jejich společnému průvodci Prahou Honest Guide
a k novému vydání Malého Prince Elišky Podzimkové začne v 17 hodin.
31. října Palác knih Luxor, Praha 1
Jste srdečně zváni na křest nového románu Chci tě mít ve
skříni autorky Simony Votyové (vydává nakladatelství
Bourdon). Knihu pokřtí David Kraus. Křest začíná v 18.30.
31. října KNIHCENTRUM.CZ, Smetanovo náměstí
222/8, Moravská Ostrava
Miloš Zapletal a Marie Rottrová se v 16 hodin setkají se
čtenáři, aby představili knihu Miloše Zapletala Za zády
slavných. Autor v ní popsal svoje příběhy ze showbyznysu,
jak je zažil v zákulisí koncertů, zábavných programů i zpoza
televizní obrazovky.
31. října Knihovna Václava Havla, Ostrovní 129/13, Praha
Uvedení knihy Havel v Americe s jejími autorkami Lenkou
Kabrhelovou a Rosamund Johnston, které budou diskutovat s Petrem Pithartem a dalšími hosty o odkazu Václava
Havla v USA začíná v 17 hodin.
31. října Palác knih Luxor, Praha 1
Od 17 hodin se můžete setkat se známým neurochirurgem
Vladimírem Benešem, autorem knihy Mé cesty do hlubin
mozku. Knižní rozhovor novináře Martina Moravce s Vladimírem Benešem otevírá témata života a smrti, naděje i zázraků a limitů moderní medicíny. Kmotrem se stane herec
Oldřich Kaiser.
2. listopadu KNIHCENTRUM Caffé, OC Olympia, Brno
Populární televizní moderátor Karel Voříšek je autorem
knihy Žij teď. Právě o ní si přijde od patnácti hodin povídat se čtenáři. Rezervujte si místo na webových stránkách
www.knihcentrum.cz/rezervace.
9. listopadu KNIHCENTRUM Caffé, OC Olympia, Brno
V 16 hodin začne beseda a autogramiáda spisovatele, televizního novináře, moderátora, pedagoga, a známého popularizátora společenské etikety Ladislava Špačka. Řeč bude
o jeho nové knize Dědečku, vyprávěj o světě. Rezervujte si
místo na webových stránkách www.knihcentrum.cz/rezervace.

Zakoupíte v každém dobrém knihkupectví nebo přímo u nakladatele.
Kontakt: O mamtalent-nakladatelstvi.cz,
a nakladatelstvi@mamtalent.cz
Podívejte se i na naši další nabídku populárně naučných knih
pro talentované čtenáře!

AUTORKA SVĚTOVÝCH
BESTSELLERŮ Lucinda Riley
Sestra s perlou
Lucinda Riley
Čtvrtý díl rodinné ságy Sedm sester nás zavede
do Austrálie. Další ze sester CeCe se na mořském
pobřeží i v rudé pustině rozpáleného vnitrozemí
pokouší zjistit, co může mít společného s jednou
z prvních australských podnikatelek Kitty Mercerovou, zámožnou obchodnicí s perlami…
Milostný dopis
Lucinda Riley
Milostný dopis, který mohl změnit svět.
Tajemství, které může otřást základy samotné monarchie…

Netečnost - Camilla Grebe
Autorka oceněná prestižní
cenou Skleněný klíč za nejlepší skandinávský kriminální román opět exceluje se
zápletkami, s nimiž dokáže udržet
své čtenáře v napětí do poslední
stránky. Její postavy se uprostřed
horkého léta potácejí životem
i temnotou kolem nich, kde
i v tom nejprosluněnějším zákoutí
číhá zlo...

Velká kniha o rybaření
Matze Koch
Nejlepší rady a triky pro jakoukoliv roční dobu a techniku.

Útěk z pochodu smrt
Jack Hersch
Pozoruhodný příběh muže, který
dvakrát unikl z koncentračního
tábora.
Jednou to bylo neslýchané, podruhé v podstatě nemožné…

Až tohle skončí
Clare Mackintosh
Působivý a nezapomenutelný příběh z pera bestsellerové autorky
Clare Mackintosh nás bere na
srdcervoucí výpravu do nitra rodičů, kteří mají učinit nejtěžší rozhodnutí v životě.

Neuvěřitelné zázraky
Alexandra Föderlová-Schmidová, Konrad Rufus Müller
24 portrétů zachycujích pozoruhodná svědectví lidí, kteří doslova
„prošli peklem“. Někteří z nich
zažili hrůzy i několika koncentračních táborů.

Děvčata z Osvětimi
Sylwia Winniková
Šokující vzpomínky žen, které
prošly peklem německého nacistického vyhlazovacího tábora
Osvětim.

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Sv. Augustin
Vyznání

Překl. Koupil, Ondřej; Kyralová,
Marie; Mareš, Pavel, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2019, 2. vyd.,
444 s., váz. 590 Kč
„Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak
starobylá i tak nová. Pozdě jsem si tě
zamiloval.“„Mezi mysliteli starověku je
Augustin jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka,“ prohlásil španělský filosof Ortega y Gasset.
ISBN 978-80-7566-086-2

Zulehner, Paul M.
Církev jako matka a pastýřka
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Strouhal, Jiří
Slovník pojmů IFRS

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 3.
vyd., 220 s., brož. 315 Kč
Publikace obsahuje překlad platných
definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
(IFRS).
ISBN 978-80-7598-514-9

společenské
vědy; osvěta
FI LOZO FI E
Jung, Carl Gustav
Odpověď na Jóba

ekonomika

Překl. Plocek, Karel, Praha: Vyšehrad,
2019, 144 s., váz. 229 Kč
Své poslední dílo sepsal C. G. Jung
roku 1952, devět let před svou smrtí.
Tento významný text je psychologickým výkladem biblického příběhu
o Bohem zkoušeném muži, který
Jung považoval za „milník v dlouhém historickém vývoji božského
dramatu“.
ISBN 978-80-7601-157-1

DAN Ě

H ISTO R I E

Rozehnal, Tomáš
Daňový řád. Praktický komentář

Bílek, Jiří
Trojúhelník záhad a legend.
Tajemství bermudského trojúhelníku

Praha: Vyšehrad, 2019, 136 s., brož.
249 Kč
Sním o církvi, která se lidem stane
matkou a pastýřkou. Papež František,
římský biskup pocházející z daleké Argentiny. V úřadu je od 13. března 2013.
ISBN 978-80-7601-178-6

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 500 s., váz. 835 Kč
Praktický komentář k zákonu
č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní
vývoj tohoto základního procesního
předpisu daňového práva.
ISBN 978-80-7598-205-6

E KO N OM I K A
Štědroň, Bohumír;
Palíšková, Marcela;
Souček, Zdeněk a kol.
Prognostika

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
272 s., brož. 490 Kč
Kreativní monografie se prognostikou zabývá komplexně, v nejširších
souvislostech a prezentuje nové
trendy v této oblasti, ke kterým patří
i prognózování v politice a sportu.
ISBN 978-80-7400-746-0

R E K L AM A
Boese, Alex
Hroši žerou trpaslíky!

Překl. Kadlecová, Eva, Praha: CPress,
2019, 280 s., váz. 349 Kč
Hoaxy, fake news, klamavá reklama
a spousta dalšího balastu. To vše na
nás útočí na sociálních sítích, internetu, v e-mailech, ale taktéž i ze stránek
seriózně se tvářících médií.
ISBN 978-80-264-2716-2

ÚČE TN IC T VÍ
Fibírová, Jana;
Šoljaková, Libuše;
Wagner, Jaroslav a kol.
Manažerské účetnictví – nástroje
a metody
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 3.
vyd., 416 s., brož. 575 Kč
Publikace poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení
obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených
řídícím pracovníkům.
ISBN 978-80-7598-486-9

Praha: Epocha, 2019, 344 s., váz.
O bermudském trojúhelníku četl
nebo slyšel asi každý. Prostor Atlantiku vymezený Floridou, Portorikem
a Bermudami měl být – a dokonce
ještě je – místem záhadných mizení
lodí, letadel i lidí, po nichž se nikdy
nenašla žádná stopa.
ISBN 978-80-7557-188-5

Blažek, Ondřej
Exil pod římským nebem

Svitavy: Trinitas, 2019, 1. vyd., 222 s.,
váz. 279 Kč
Kniha je strhujícím vyprávěním
o českém, křesťansky orientovaném
exilu v Itálii. Je první publikací na
toto téma, která zevrubně mapuje
osud kněžských i laických osobností,
žijících po roku 1948 v Římě i jinde
v Evropě.
ISBN 978-80-86885-48-3

Chocholatý, Michal
Poslední z táborů smrti. … přežili
Treblinku a Sobibor
Praha: Epocha, 2019, 1. vyd., 296 s.,
váz. 299 Kč
Kniha sleduje autorovy osobní zkušenosti s pátráním po posledních
svědcích z táborů okamžitého vyhlazení Treblinka a Sobibor. Je vystavěna
na základě autorova mnohaletého
výzkumu holocaustu.
ISBN 978-80-7557-206-6

KRIMINALISTIKA
Gřivna, Tomáš; Scheinost,
Miroslav; Zoubková a kol.
Kriminologie

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 5.
aktual. vyd., 588 s., váz. 735 Kč
Učebnice pojednává o základních
kriminologických otázkách, jako je
charakterizace pachatele a oběti
trestného činu, zabývá se strukturou a stavem kriminality v ČR a její
prevencí.
ISBN 978-80-7598-554-5
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Lyon, Michelle
Fronta na smrt. Poslední myšlenky vrahů před popravou
Překl. Piňos, Tomáš, Praha: CPress,
2019, 296 s., brož. 349 Kč
Autorka knihy byla během 11 let
svědkem 280 poprav. Nejprve jako
reportérka, poté jako tisková mluvčí
Texaského vězeňského systému. Zažila poslední minuty života lidí, kteří
– často mnoho let před tím – někoho
o život připravili.
ISBN 978-80-264-2703-2

OSO B N OSTI
Kolouch, František
Říkali mu Pistolník. Bohuslav
Burian (1919–1960), vězeň,
kněz a převaděč

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2019, 1. vyd., 320 s., brož. 375 Kč
29. dubna 1960 se v mírovské věznici
uzavírá neuvěřitelný životní příběh
statečného a odvážného kněze Bohuslava Buriana. Muže, který několikrát
unikl smrti, celý život vzdoroval
nenávisti a ukazoval všem cestu ke
svobodě i k Bohu.
ISBN 978-80-7566-024-4

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Tallis, Frank
Posedlost láskou

Překl. Klimentová, Eva, Praha: Portál,
2019, 288 s., brož. 349 Kč
Víte, co je to Capgrasův blud či de
Clérambaultův syndrom? Trápí někoho ve vašem okolí porucha s bludy
žárliveckého typu? Či pouhý perfekcionismus?
ISBN 978-80-262-1490-8

PR ÁVO
Chrobák, Jiří;
Blahut, Aleš;
Kulhánek, Jan a kol.
Zákon o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních
sborů (361/2003 Sb.). Praktický
komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., 516 s., váz. 1045 Kč
Praktický komentář k zákonu
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
seznamuje se služebním poměrem
příslušníků bezpečnostních sborů
a právními vztahy z něj plynoucích.
ISBN 978-80-7598-539-2

Kněžínek, Jan;
Řezníček, Tomáš
Stykový zákon. Komentář

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., brož. 299 Kč
Kniha přináší komentář zákona
č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání
a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně
zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím
řádu Poslanecké sněmovny.
ISBN 978-80-7598-497-5

Kunz, Oto a kol.
Odstraňování sporů

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 216 s., brož.
Kolektivní monografie věnovaná
problematice odstraňování sporů
z pohledu soudního a rozhodčího
řízení v ČR.
ISBN 978-80-261-0818-4
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Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR,
svazek 87 (vč. CD)

Praha: C. H. Beck, 2019, 1. vyd.,
952 s., váz. 1047 Kč
Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro
odbornou, ale i laickou veřejnost je
publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních
norem.
ISBN 978-80-7400-757-6

Visinger, Radek
Soudní dohled

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019,
1. vyd., brož. 550 Kč
Předkládaná monografie je na
českém trhu první komplexní prací
věnovanou dohledu podle zákona
o soudech a soudcích. Spojuje
mnohdy unikátní a málo dostupné
poznatky o skutečné praxi soudní
správy.
ISBN 978-80-7598-289-6

Praktický rádce pro život seniora
Praha: CPress, 2019, 168 s., brož.
249 Kč
Kniha je určena všem, které zajímá
kvalita života ve vyšším věku.
ISBN 978-80-264-2709-4

Kannon, Vun Blanka
Návrat domů – Jak být šťastná
a plná sil ve 21. století. Cesty
k moudrosti, životní rovnováze
a k sobě samé

Praha: Smart Press, 2019, 224 s.,
váz. 399 Kč
Kniha plná zásadních informací je
darem pro každou ženu, která hledá
v životě harmonii a rovnováhu. Najdete v ní lehce realizovatelné rady
z oblasti třídění nepotřebných věcí
podle zásad Feng Shui.
ISBN 978-80-88244-11-0		

Vymazal, Lukáš
Zástavní právo

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 3.
vyd., 604 s., 880 Kč
Kniha obsahuje podrobný výklad
(komentář) právní úpravy zástavního
práva, a to se zaměřením na úpravu
v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském
zákoníku.
ISBN 978-80-7598-516-3

PSYCH O LOG I E
Benda, Jan
Všímavost a soucit se sebou

Praha: Portál , 2019, 200 s., brož.
319 Kč
Autor čerpá z vlastní bohaté klinické zkušenosti, z meditační praxe
i z nejnovějších výzkumů v oblasti
emocí, všímavosti (mindfulness)
a soucitu se sebou samým (self–
compassion).
ISBN 978-80-262-1524-0

STATISTI K A
Svoboda, Milan;
Gangur, Mikuláš;
Mičudová, Kateřina
Statistické zpracování dat

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1. vyd., 199 s., brož. 199 Kč
Učební text o statistickém zpracování
dat, doplněný o řešené příklady
a úlohy na procvičení. Text navazuje
na skripta Základy statistiky a pravděpodobnosti (2016).
ISBN 978-80-261-0883-2

Ozawa, Hiroshi
Kendó

Překl. Ziegelheimovi, Jana a Jindřich,
Praha: Argo, 2019, 196 s., brož.
248 Kč
Podrobný a názorný výklad technik
japonského samurajského bojového
umění.
ISBN 978-80-257-2980-9

Stenzlová, Ivana
Šance pro ženu 40+ . Jak vyladit
svou váhu, hormony, výživu
a zdraví

Praha: Smart Press, 2019, 264 s.,
váz. 499 Kč
Tato kniha objasňuje obtíže spojené
s hormonálními změnami během
klimakteria a nabízí jejich dostupná
a přirozená řešení. Je určena jak
pro ženy „po čtyřicítce”, tak pro ty
mladší.
ISBN 978-80-88244-12-7		

Ž IVOTN Í ST YL
Curtisová, Susan;
Thomasová, Pat;
Woodová, Julie a kol.
Zdravý životní styl

Překl. Lánská, Miroslava; Kleinová,
Dagmar; Knišová, Kateřina; Maříková, Leona, Praha: Esence, 2019,
304 s., váz. 499 Kč
S touto kompletní encyklopedií odhalíte léčivou sílu bylin, esenciálních
olejů a průmyslově nezpracovaných
potravin, s jejichž pomocí a doporučeními společnosti Neal´s Yard Remedies dosáhnete zdraví a harmonie
pro celé tělo.
ISBN 978-80-7617-789-5

Jindrová, Iva;
Holmerová, Iva; Suchá, Jitka

matematické
a přírodní vědy
E N C YK LO PE D I E
Cham, Jorge;
Whiteson, Daniel
O čem víme prd

Překl. Petrů, Jiří, Praha: Práh, 2019,
368 s., váz. 399 Kč
Proč má vesmír maximální povolenou rychlost? Co (nebo kdo) útočí
na zemi malinkatými superrychlými
částicemi? Co je temná hmota a proč
si nás nevšímá? Lidské porozumění
fyzickému světu má značné mezery.
ISBN 978-80-7252-821-9

bibliografie

z n o v i n e k k 2 9. 1 0 . 2 0 19 119 t i t u l ů

G EO LO G I E ,
M I N E R ALO G I E

diagnostiky a léčby je proto předmětem zájmu řady oborů.
ISBN 978-80-7345-620-7

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE

Hanus, Radek
Český granát

Studnička, Milan;
Rychnovský, Tomáš
Každá bolest má svou příčinu

Rys, Jan; Kholová, Helena
Putování českou přírodou

Praha: Granit, 2019, 2. vyd., 168 s.,
váz. 349 Kč
Český granát je již dlouhá léta považován za tradiční český národní kámen.
Jeho krvavě rudá barva přitahuje pozornost od starověku až po současnost.
ISBN 978-80-7296-125-2

Rejl, Luboš
Křemeny Českomoravské
vrchoviny

Praha: Granit, 2019, 1. vyd., 140 s.,
váz. 349 Kč
Oblast Českomoravské vrchoviny,
která se převážně překrývá s krajem
Vysočina, byla vždy oblíbená pro svoji malebnou krajinu a poměrně nezničenou přírodu. V posledních letech
se stala i cílem sběratelů kamenů.
ISBN 978-80-7296-126-9

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Fantová, Milena;
Nohejlová, Lenka
Lamy a jejich chov

Praha: Brázda, 2019, 1. vyd., 104 +
24 barevné přílohy s., 199 Kč
Příručka a chovu lam v našich podmínkách.
ISBN 978-80-209-0421-8

technické vědy

Brno: BizBooks, 2019, 224 s., váz.
329 Kč
Proč nás bolí tělo, i když cvičíme? Nezapomínejte na příčiny. Jsou řešením
vašeho problému.
ISBN 978-80-265-0884-7

umění; hudba
D IVADLO
Suchý, Jiří; Berný, Lukáš
Semafor: šedesát let v jednom
představení

Praha: CPress, 2019, 80 s., váz. 990 Kč
Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Jitka Molavcová
a spousta dalších. Tváře, které se nesmazatelně zapsaly do dějin českého
divadelnictví, hudby i televizní zábavy.
ISBN 978-80-264-2659-2

HUDBA
Sutcliffe, Phil
Queen

Praha: Slovart, 2019, 288 s., váz.
699 Kč
Dlouholetý britský hudební publicista
Phil Sutcliffe sepsal dějiny skupiny sahající od předqueenovských počátků
až po současnou podobu s Paulem
Rogersem.
ISBN 978-80-7529-821-8

H O B BY

spor t
a tělov ýchova

Brusnická, Věra
Dekorace pro radost

JÓ GA

Praha: Epocha, 2019, 224 s., váz.
Obklopovat se předměty, které si
sami vyrobíme, má mnoho výhod.
Je možné si zvolit barvy a materiály
podle svého vkusu a hodí se do konkrétního interiéru. Přitom si můžeme
být jisti, že máme originál.
ISBN 978-80-7557-211-0

zdravotnic tví
KUCHAŘ K Y
Mazúrová, Zdeňka
Bezlepkové slavnosti

Praha: Esence, 2019, 184 s., váz.
299 Kč
Zdeňka Mazúrová, autorka úspěšné
kuchařky Bezlepkové pečení pro každého (kuchařka je ve finále světové
soutěže o nejkrásnější kuchařskou
knihu Gourmand Awards v kategorii
Dietní kuchařky).
ISBN 978-80-7617-812-0

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Netuka, David a kol.
Adenomy hypofýzy

Praha: Maxdorf, 2019, 1. vyd., 256 s.,
váz. 795 Kč
Adenomy hypofýzy tvoří 10–15 %
intrakraniálních nádorů. Jde sice
o nádory benigní svou biologickou
povahou, ale potenciálně rizikové
svou lokalizací. Problematika jejich

Klingrová, Zuzana
Jóga po celý rok

Praha: CPress, 2019, 296 s., brož.
499 Kč
Autorka začínala judem, pokračovala
potápěním, osm let učila děti plavat
a také radila modelkám, jak se hýbat
a co jíst.
ISBN 978-80-264-2704-9

Pénichot, Alain
Oční jóga

Překl. Adámková, Věra, Praha:
CPress, 2019, 136 s., váz. 299 Kč
Zrak dnešního člověka vlivem
nadměrného využívání moderních
technologií a pod náporem umělých
světel trpí víc než kdy jindy.
ISBN 978-80-264-2714-8

SPO R TOVN Í
AKCE
Laget, Serge;
Edwardes-Evans, Luke;
McGrath, Andy
Příběh Tour de France

Překl. Talián, Michael, Praha: Slovart,
2019, 176 s., váz. 499 Kč
Tour de France (TDF) je všeobecně
považována za největší vytrvalostní test ve sportu. Během tří týdnů
závodníci ujedou kolem 3500 km,
překonají při tom Alpy i Pyreneje
a nakonec skončí v Paříži na slavných
Champs–Élysées.
ISBN 978-80-7529-805-8

Praha: Esence, 2019, 208 s., váz. 399 Kč
Fotografický průvodce českou krajinou pro malé i velké milovníky přírody
přináší originální fotografie zvířat,
která zde žijí, doplněné textem zaměřeným na zajímavosti z jejich života.
ISBN 978-80-7617-710-9

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVĚ DA
VanderMeer, Jeff
Kniha divů

Překl. Podaný, Richard, Praha: Fragment, 2019, 384 s., brož. 499 Kč
Kniha divů by se také dala nazvat
biblí začínajících i pokročilejších spisovatelů. První plně ilustrované kniha
o tvůrčím psaní na světě. Geniální,
neskutečná, inspirující!
ISBN 978-80-253-4401-9

krásná literatura
AUTOBIOGRAFIE
Maršálek, Josef
Péct, milovat a žít

Praha: Mladá fronta, 2019, 1. vyd.,
270 s., váz. 449 Kč
Autor vypráví o tom, jak se naučil
péct u svých babiček, jak začínal
v Bathu, jak žil jako velký šéf neobyčejného provozu či jak narazil po
návratu do Čech. Autobiografie doplněná mnoha fotografiemi i recepty.
ISBN 978-80-204-5387-7

BIOG R AFIE
Blažíčková-Horová, Naděžda;
Havlová, Eliška
Oldřich Blažíček
Praha: Academia, 2019, 832 s., váz.
Český malíř Oldřich Blažíček (1887–
1953) patřil ke generaci umělců, která
se uplatnila se vznikem první republiky. Blažíček byl malířem plenéru,
krajiny zachycoval ve všech ročních
dobách, nejčastěji v zimě a v předjaří.
ISBN 978-80-200-2741-2

Hesseová, María
Frida Kahlo: Ilustrovaný
životopis

Překl. Ščurková, Adéla, Praha: CPress,
2019, 152 s., váz. 399 Kč
Frida Kahlo, živelná umělkyně s bohémskou, nespoutanou, ale zároveň
bolavou duší. Životopis legendární
mexické umělkyně doplněný fascinujícími ilustracemi.
ISBN 978-80-264-2713-1

CESTO PISY
Dynybil, Jiří
A tak tedy jdu...

Praha: Epocha, 2019, 456 s., váz.
299 Kč
Osobní deník s mnoha zajímavými zážitky a příběhy poutníků z různých končin
světa, které Jiří Dynybil potkal na své
Svatojakubské pouti ze San Sebastianu
ke katedrále v Santiagu de Compostela.
ISBN 978-80-7557-214-1
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Roemer, Lucie
Balkán, bejby!

Praha: CPress, 2019, 224 s., váz.
349 Kč
Čerství rodiče vyrazí s miminkem
na tříměsíční putování Balkánem.
Kromě nejdelších prázdnin v životě
je čeká řada výzev. Tím spíš poté, co
se k nim přidá zdánlivě neodolatelné
šťěňátko.
ISBN 978-80-264-2705-6

Záruba, Martin
Říkali mu Pirát

Praha: Edika, 2019, 232 s., váz.
299 Kč
Vydejte se s Martinem do Gruzie za
obrovitými kavkazskými psy!
ISBN 978-80-264-2710-0

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Adler-Olsen, Jussi
Malé pikantní vraždy

Brno: Host, 2019, 104 s., váz.
Lars Hvilling Hansen vede v podstatě
obyčejný život. Až do chvíle, kdy ho
opustí žena a on sám se navíc ocitne
ve finanční tísni. Lars tak musí zvážit
všechny možnosti. Naštěstí má senzační obchodní nápad!
ISBN 978-80-7577-957-1

Connelly, Michael
Černý led

Překl. Kobělka, Jiří, Ostrava: Domino,
2019, 376 s., váz. 369 Kč
Ve druhém dílu série svérázný detektiv Harry Bosch vyšetřuje smrt
svého kolegy.
ISBN 978-80-7498-342-9

Connelly, Michael
Temná svatá noc

Překl. Netolička, Jan, Ostrava: Domino, 2019, 352 s., váz. 349 Kč
Když se svérázná policistka Renée
Ballardová vrací z noční směny na
stanici, přistihne u kartotéky se starými záznamy cizího muže.
ISBN 978-80-7498-344-3

Hjorth, Michael;
Rosenfeldt, Hans
Vyšší spravedlnost

Překl. Hesová, Petra, Brno: Host,
2019, 1. vyd., 408 s., váz. 399 Kč
Policejní psycholog Sebastian Bergman se smířil s myšlenkou, že jeho
dny na oddělení vražd jsou sečteny,
a vrátil se k přednášení a psaní. Ne
však nadlouho…
ISBN 978-80-7577-956-4

Lodgeová, Gytha
Ukrytá

Překl. Tkáčová, Johana, Brno: Host,
2019, 367 s., váz. 229 Kč
Skupina teenegerů se vydá na noc
kempovat do lesa. Jsou mladí, oblíbení, budoucnost mají před sebou…
ISBN 978-80-7491-288-7

Rollins, James
Zkouška ohněm

Překl. Dušek, Zdík, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 376 s., váz. 349 Kč
Když se velitel Gray Pierce na
Štědrý večer vrací domů, zjišťuje,
že jeho domov někdo vyraboval,
jeho těhotná přítelkyně zmizela a na
podlaze kuchyně nachází ležet Kat,
manželku svého nejlepšího přítele,
v bezvědomí.
ISBN 978-80-7595-259-2

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Hallsová, Stacey
Naděje pro Fleetwood

Překl. Ziecinová, Žaneta, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., 2019,
1. vyd., 360 s., váz. 379 Kč
Lancashire, 1612. Mladá šlechtična
Fleetwood Shuttleworthová je opět
těhotná. Místo radosti ale cítí obavy,
protože žádné z jejích předchozích
těhotenství nedopadlo dobře, a znepokojen je i její manžel netrpělivě
očekávající dědice.
ISBN 978-80-7593-074-3

KOM I K SY
Buccellato, Brian;
Manapul, Francis
Batman Detective Comics 7:
Anarky

Překl. Zenkl, Petr, Praha: BB art,
2019, 1. vyd., 200 s., brož. 499 Kč
Letadlo na gothamském mezinárodním letišti během přistávání havaruje.
Posádka a cestující uvnitř ale působí,
jako by byli mrtví už několik let, zdá
se, že jejich těla jsou v rozkladu.
ISBN 978-80-7595-273-8

OSO B N OSTI
Stromstadová, Pia
10 odvážných expedic

Překl. Jindřišková, Jitka, Praha: Fragment, 2019, 64 s., váz. 199 Kč
Neil Armstrong stanul jako první
člověk na Měsíci. Ellen MacArthurová
obeplula bez cizí pomoci celou zeměkouli. A nikdo nesestoupal tak hluboko
pod zem jako Gennadij Samochin.
ISBN 978-80-253-4397-5

POVÍ D K Y
Roupenianová, Kristen
Ty víš, že to chceš

Brno: Host, 2019, 246 s., váz.
Debutová sbírka povídek mladé autorky proplouvá mezi žánry, pohrává
si s tématy, jako je gender, sex a moc,
a odhaluje jejich temné i vtipné stránky.
ISBN 978-80-7577-976-2

ROM ÁNY
Bellová, Bianca
Mona

Brno: Host, 2019, 167 s., 199 Kč
Stejně jako v proslaveném románu Jezero (Magnesia Litera — Kniha roku
a Cena Evropské unie za literaturu)
i v Moně vykresluje Bianca Bellová
mistrovským způsobem tíživou
a naléhavou atmosféru chvíle, kdy se
člověk musí rozhodnout.
ISBN 978-80-7577-962-5

Capote, Truman
Luční harfa

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 176 s., váz.
249 Kč
Líbezná vůně luk a tajuplná píseň
stvolů, ale i bojovná nálada protkává
lyrický příběh z amerického Jihu.
ISBN 978-80-7473-876-0

Cílek, Roman
Copak jsem Bůh?

Brno: Moba, 2019, 264 s., váz. 269 Kč
Takhle, přesně takhle se vyjádřila hotelová manažerka Naděžda Jeremiášová,
když se dozvěděla, jak nesnadný úkol
jí její zemřelý otec, slovutný právník,

bibliografie
svěřil ve své závěti. Ale tak jako tak
věděla, že se k cíli musí prodrat.
ISBN 978-80-243-8904-2

Dalton, Trent
Kluk spolkne vesmír

Překl. Punge, Barbora Puchalská;
Zahradníková, Hana, Praha: Argo,
2019, 440 s., váz. 398 Kč
Drsný leč poetický příběh dospívání
v rodině po všech stránkách narušené.
ISBN 978-80-257-2943-4

Dean, Debra
Madony z Leningradu

Překl. Pellarová, Milena, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA s.r.o., 2019,
1. vyd., 232 s., váz. 299 Kč
Marina ztrácí kontakt s realitou. Zapomíná, nepoznává tváře svých blízkých,
bloudí ve vlastním domě. V osmdesáti
letech jí zkrátka paměť už příliš neslouží.
ISBN 978-80-7593-058-3

Delaflotte Mehdevi, Anne
Praha-Paříž, do vlastních rukou

Praha: Argo, 2019, 296 s., váz.
Lenka žije ve Francii a Anne v Čechách. Lenka je Češka a Anne Francouzka. Ačkoliv by se zdálo, že si tyto
dvě evropské kultury musí být blízké
a život v jedné či druhé zemi dost podobný, každodenní potýkání se s realitou svědčí o naprostém opaku.
ISBN 978-80-257-2945-8

Dvořáková, Petra
Chirurg

Brno: Host, 2019, 340 s., váz. 229 Kč
Kariéra špičkového odborníka na
pražské klinice předčasně skončila
kvůli jednomu karambolu s alkoholem a následky teď musí nést nejen
on, ale i jeho věčně nespokojená žena
a dospívající děti.
ISBN 978-80-7577-967-0

Freiová, Zora – Lively,
Penelope
Měsíční tygr

Brno: Host, 2019, 256 s., váz. 219 Kč
Claudia Hamptonová, slavná spisovatelka a historička, je na prahu smrti.
Ještě však neřekla své poslední slovo.
ISBN 978-80-7577-789-8

Hansenová, Dörte
Polední hodina

Překl. Hanišová, Viktorie, Brno: Host,
2019, 320 s., váz. 349 Kč
Dörte Hansenová působivě vypráví
o zániku venkovského života v severoněmeckém Frísku, o ztrátách,
loučení a novém začátku.
ISBN 978-80-7491-283-2

Havlík, Antonín
Homeless Guide

Brno: BizBooks, 2019, 256 s., váz.
399 Kč
Jsou ve městech celého světa i naší republiky – lidé bez domova. Říkáme jim
bezdomovci, houmlesáci nebo tuláci.
Kdo jsou ve skutečnosti tito lidé? Jak
se na ulici dostali a jak na ní přežívají?
ISBN 978-80-265-0885-4

Heikkinen, Mikko-Pekka
Sobí mafie

Praha: Argo, 2019, 392 s., váz.
Utsjoki, nejzazší kout severního Finska,
kraj sobů, Sámů a polární záře. Chudý
a zastrčený kout země, kde vládnou rodové klany a kde má zákon jen poradní
slovo. Zní vám poslední věta povědomě? Podobnost se Sicílií není náhodná.
ISBN 978-80-257-2924-3

z n o v i n e k k 2 9. 1 0 . 2 0 19 119 t i t u l ů
Kerouac, Jack
Dharmoví tuláci

Praha: Argo, 2019, 248 s., brož.
V polovině 50. let podnikl Kerouac
s básníkem Garym Snyderem výstup
na kalifornskou horu Matternorn.
ISBN 978-80-257-2996-0

Kerouac, Jack
Na cestě

Praha: Argo, 2019, 318 s.
Nový překlad románu z roku 1957, který autorovi přinesl obrovskou popularitu i uznání kritiky a učinil z něj legendu.
ISBN 978-80-257-2997-7

Kinsella, Sophie
Dokážeš udržet tajemství

Překl. Havlíková, Ludmila, Praha: BB
art, 2019, 2. vyd., 336 s., váz. 299 Kč
Optimistické, ale smůlou pronásledované Emmě Corriganové se začíná
dařit. Už skoro rok má stálé zaměstnání v podniku Panther Cola, po boku jí
stojí skvělý přítel, a dokonce se před ní
rýsuje naděje na pracovní postup.
ISBN 978-80-7595-300-1

Koubek, Vilém
Organická oprátka

Brno: Host, 2019, 320 s., brož.
329 Kč
Postapokalyptická akční jízda od autora Čepele entropie.
ISBN 978-80-7577-980-9

Ladenová, Nina
Jedno přání

Brno: Host, 2019, 32 s., váz.
Dívej se. Představuj si. Sni. Svět kolem tebe je plný splněných přání. Stačí se jen rozhlédnout. Půvabná kniha
z pera Niny Ladenové s kouzelnými
ilustracemi Melissy Castrillónové je
jako stvořená ke čtení na dobrou noc.
ISBN 978-80-7577-974-8

Marshová, Katherine
Kluk odnikud

Překl. Poncarová, Petra Johana,
Praha: Argo, 2019, 344 s., 238 Kč
Čtrnáctiletý Ahmed prchá s otcem
před válkou, která zuří v jeho vlasti.
Po riskantní plavbě v gumovém člunu
se ocitá v Bruselu, sám, bez peněz,
bez dokladů, bez mobilu.
ISBN 978-80-257-3004-1

Morrow, Bradford
Pražská sonáta

Překl. Petrů, David; Urban, Miloš,
Praha: Argo, 2019, 560 s., váz. 448 Kč
Meta Tavernerová žijící v New Yorku
se nemůže věnovat kariéře pianistky,
ale jednoho dne se jí dostane do
rukou notový zápis hudebního díla
z konce 18. století. Je to pouze fragment, třetina sonáty od evidentně
geniálního skladatele.
ISBN 978-80-257-2907-6

Němec, Jan
Možnosti milostného románu

Brno: Host, 2019, 1. vyd., 420 s.,
váz. 389 Kč
Román o lásce a o psaní ve věku digitálního smutku. Zkoumám v něm víc
než pět let jednoho milostného vztahu
a další dva roky, kdy jsem o něm psal.
ISBN 978-80-7577-920-5

Němec, Jan
Možnosti milostného románu
Brno: Host, 2019, 480 s.
Román o tom, proč vlastně jsme
jeden s druhým.
ISBN 978-80-7577-920-5

Nesser, Hakan
Úplně jiný příběh

Překl. Bojanovský, Jaroslav, Brno:
Moba, 2019, 504 s., váz. 399 Kč
Během dovolené v bretaňské oblasti
Finistère se setká šest Švédů: dva manželské páry a dva muži. Koupou se,
podnikají výlety a také trochu flirtují.
ISBN 978-80-243-8886-1

Tarttová, Donna
Stehlík

Praha: Argo, 2019, 2. vyd., 736 s.,
brož.
O životním příběhu Theodora Deckera lze s trochou nadsázky říci, že
je především příběhem osudových
ztrát a nálezů.
ISBN 978-80-257-2946-5

SCI-FI, FANTASY
Dalcherová, Christina
Vox

Brno: Host, 2019, 368 s., váz.
Neurolingvistka Jean McClellanová
tráví dny ve vynuceném tichu — omezuje ji denní kvóta sta slov. Pokud
řekne jen jediné slovo navíc, projede
jí tělem tisíc voltů. K moci se totiž
dostala nová vláda a najednou je
všechno jinak.
ISBN 978-80-7577-918-2

Daniel, Tony S.;
Danglár; Williams, Rob a kol.
Sebevražedný oddíl 4: Pozemšťané v plamenech
Překl. Antonín, Martin D., Praha:
BB art, 2019, 1. vyd., 128 s., brož.
299 Kč
Amanda Wallerová je zvyklá dostat
všechno, co chce. Z pozice ředitelky
Operační skupiny X osobně vybrala
členy svého Sebevražedného oddílu,
který pro ni odvede veškerou špinavou práci, jakou mu zadá.
ISBN 978-80-7595-257-8

Newitzová, Annalee
Autonomie

Překl. Bakič, Pavel, Brno: Host, 2019,
320 s., brož.
Pokud lze vše vlastnit, jak potom můžeme být svobodní?
ISBN 978-80-7577-815-4

Pearsonová, Mary E.
Kroniky pozůstalých

Překl. Jašová, Jana, Praha: CooBoo,
2019, 1240 s., váz. 890 Kč
Království Morrighan je plné tradic
a příběhů o dávném světě. Princezna
Lia je ale nesnáší. Svatba s někým,
koho nikdy nepotkala? Kvůli zajištění
politického spojenectví?
ISBN 978-80-7544-901-6

Pohl, Frederik
Gateway

Překl. Engliš, Jiří, Praha: Argo, 2019,
320 s., 189 Kč
Gateway – brána k tajemstvím i bohatství vesmíru – asteroid sloužící
jako kosmický přístav pro tisícovku
mimozemských lodí.
ISBN 978-80-7553-720-1

Strandberg, Mats
Konec

Překl. Matocha, Helena, Brno: Host,
2019, 1. vyd., 480 s., brož. 369 Kč
Mrazivý young adult román odehrávající se v posledních dnech před
koncem světa. Je ti sedmnáct let. Je
léto a svět vypadá úplně normálně.
Jenže ty víš, k čemu se schyluje.
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K Zemi se řítí kometa Foxworth
a zhruba za měsíc bude po nás.
ISBN 978-80-7577-978-6

TH R I LLE RY
Dean, Will
Temné sosny

Překl. Klimičková, Radka, Brno: Host,
2019, 1. vyd., 352 s., váz. 349 Kč
V devadesátých letech byla v hustém
švédském lese spáchána série záhadných vražd. Těla obětí nalezli bez očí,
pachatel nebyl nikdy dopaden… O dvacet let později lesem opět znějí výstřely.
ISBN 978-80-7577-917-5

Harris, Thomas
Mlčení jehňátek

Praha: Argo, 2019, 336 s., váz.
Nejslavnější kniha série o Hannibalu
Lecterovi, geniálním vrahovi s chutí
na lidské maso. Podobně jako v Červeném drakovi se tu vyšetřovatel FBI
obrací právě na něj, aby pomohl s dopadením jiného šíleného zabijáka.
ISBN 978-80-257-2889-5

King, Stephen
Dlouhý pochod

Překl. Petrů, David, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA s.r.o., 2019, 3.
vyd., 304 s., brož. 279 Kč
Prvního května se sto dospívajících
chlapců potkává na startu jedinečného závodu, známého pod názvem
Dlouhý pochod.
ISBN 978-80-7593-131-3

Krejčík, Přemysl
Malej NY

Brno: Host, 2019, 280 s., brož.
199 Kč
Thriller o českým hiphopu.
ISBN 978-80-7577-964-9

Lagercrantz, David
Dívka, která musí zemřít

Překl. Kloučková, Karolína, Brno:
Host, 2019, 400 s., 249 Kč
Závěrečný díl série Milénium.
ISBN 978-80-7577-850-5

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Ardagh, Philip
Horká Stopa – Případy šité
horkou jehlou

Praha: Albatros, 2019, 152 s., váz.
Sára Horká a její nejlepší psí kamarádka Stopa – to je detektivní kancelář Horká Stopa!
ISBN 978-80-00-05641-8

Blytonová, Enid
Správná pětka na Finnistonské
farmě

Praha: Albatros, 2019, 140 s., váz.
Již 18. dobrodružství Správné pětky!
ISBN 978-80-00-05637-1

Card, Orson Scott
Hegemonův stín

Překl. Šust, Martin; Kotrle, Petr,
Praha: Argo, 2019, 352 s., 238 Kč
Nepřátelé byli vyhlazeni, Bitevní škola zrušena. Děti se vracejí domů, ke
svým rodinám, rozptýleným po celé
Zemi. Až na Endera… Jakmile nebezpečí pominulo, Země se opět stává
bitevním polem.
ISBN 978-80-257-3005-8

My Little Pony – Velká kniha
pohádek

Překl. Hellerová, Kristýna, Praha:
Egmont, 2019, 320 s., váz. 349 Kč
V kouzelném světě Equestrie žije
spousta různých bytostí – ať už jsou
na straně dobra, nebo zla. Přidejte se
k našim hrdinkám, které pojí kouzlo
přátelství, a společně s nimi zažijte
spoustu dobrodružství.
ISBN 978-80-252-4748-8

PO HÁD K Y
Colfer, Chris
Země příběhů – komplet 1.–6.
díl – box
Praha: Fragment, 2019, 2136 s.,
1790 Kč
Snad každé dítě touží po tom, žít
v zemi pohádek.
ISBN 978-80-253-4340-1

Čtvrtá knížka pohádek od dětí
pro děti

Praha: Edika, 2019, 1. vyd., 72 s.,
váz. 199 Kč
V této neobyčejné knížce najdete
dvacet pohádkových příběhů o přírodě. Čím je knížka zvláštní? Všechny
pohádky napsaly děti z 1. stupně ZŠ
a poslaly do 4. ročníku literární soutěže Bambini litera, kterou vyhlásila
společnost Skanska.
ISBN 978-80-266-1447-0

Schetinkina, Julia
Klasické pohádky

Praha: CPress, 2019, 64 s., váz. 199 Kč
V naší milé knížce plné kouzelných postav a barevných ilustrací najdete tyto
pohádky: O Popelce, Malá mořská víla,
O Červené karkulce a Zimní královna.
ISBN 978-80-264-2721-6

PRO DĚ TI
Bécue, Benjamin
Zámek prince Bordelníčka

Praha: Egmont, 2019, 18 s., 299 Kč
V komnatách prince Bordelníčka
vládne nepředstavitelný nepořádek
a zmatek.
ISBN 978-80-252-4643-6

Bécue, Benjamin
Zámek princezny Čurbesky

Praha: Egmont, 2019, 18 s., 299 Kč
V komnatách princezny Čurbesky
vládne nepředstavitelný nepořádek
a zmatek.
ISBN 978-80-252-4642-9

Billioud, Jean-Michel
Objevujeme: Zvířata z celého
světa

Překl. Staňková, Ilona, Praha: Pikola,
2019, 64 s., brož. 499 Kč
Kde bydlí nosorožec? Čím je zvláštní
pásovec?
ISBN 978-80-7617-394-1

Blacková, Jess
Strážkyně krystalů: Nezbedné
víly

Praha: CPress, 2019, 80 s., váz. 169 Kč
Když Eva objeví maličká růžová dvířka a křišťálovou figurku víly, začnou
se dít podivné věci.
ISBN 978-80-264-2692-9

Březinová, Ivona
Táta to motá

Praha: Albatros, 2019, 88 s., váz.
Možná že už znáte tetu Bětu, která
plete svetry, čepice, rukavice a šály.
ISBN 978-80-00-05640-1

bibliografie
Bula, Oksana;
Kindlerová, Rita
Jedlička se narodila

Brno: Host, 2019, 40 s., váz. 299 Kč
Nádherný pohádkově zimní příběh
o narození vánoční jedličky.
ISBN 978-80-7577-979-3

David, Patrick;
Varoneová, Eugénie
Objevujeme: Svět

Překl. Staňková, Ilona, Praha: Pikola,
2019, 64 s., brož. 499 Kč
Zábavní box pro školáky obsahuje
knížku s fakty a zajímavostmi o světadílech a jednotlivých zemích světa,
obří magnetickou tabuli a puzzle
s více než 80 magnetkami.
ISBN 978-80-7617-308-8

Djačenko, Sergej;
Djačenková, Marina
Rituál

Praha: Fragment, 2019, 296 s., váz.
329 Kč
Může se princezna zamilovat do draka? Knižní předloha k filmu Legenda
o drakovi.
ISBN 978-80-253-4395-1

Gelsey, James;
Martinezová, Heather
Byl jednou jeden SpongeBob

Praha: CPress, 2019, 64 s., váz.
189 Kč
Máte rádi pohádky? SpongeBob
také! A jaké by to bylo žít v opravdovém pohádkovém světě? Nastal čas
na kouzelné dobrodružství!
ISBN 978-80-264-2718-6

Hrachovcová, Alena
Kouzelné prázdniny

Praha: CPress, 2019, 136 s., brož.
269 Kč
Zuzanka je sedmiletá holčička s bujnou fantazií. Nosí kalhoty s velkými
kapsami, protože se do nich vejde
plno užitečných věcí, které by se jí
mohly hodit třeba kdyby… ztroskotala
na rozbouřeném moři jako Robinson!
ISBN 978-80-264-2722-3

Chapmanová, Linda
Kouzelný jednorožec: Létání
v oblacích

Praha: CPress, 2019, 80 s., brož. 199 Kč
Soumrak sice většinu času vypadá jako
obyčejný poník, ale pokaždé, když
Laura pronese slova tajného zaříkadla,
promění se v kouzelného jednorožce
a společně pak létají po světě.
ISBN 978-80-264-2720-9

Janeková, Marie a kol.
Peppa Pig – Můj adventní
kalendář

Praha: Egmont, 2019, 240 s., 499 Kč
Těšte se na Ježíška s prasátkem Pep
pou. Peppa je tu, aby všem dětem
zpříjemnila dlouhé čekání na Štědrý
den. Má pro vás 24 půvabných
knížeček s veselými předvánočními
příhodami prasátka Peppy, její rodiny
i ostatních zvířecích kamarádů.
ISBN 978-80-252-4578-1

Kubík bez dudlíku

Říčany: Junior, 2019, 12 s., lepor., 99 Kč
Leporelo vypráví o klukovi Kubíkovi,
který se bez svého dudlíku nehne ani na

z n o v i n e k k 2 9. 1 0 . 2 0 19 119 t i t u l ů
krok. Stále ho musí mít v puse. Jak Kubovi pomoci, aby se s dudlíkem rozloučil?
ISBN 978-80-7267-694-1

Statečná a prostořeká Claudette má
jediný cíl: stát se slavnou obrobijkyní.
ISBN 978-80-252-4734-1

Kubík na nočníku

PRO M L ÁDE Ž

Říčany: Junior, 2019, 12 s., 99 Kč
Kamarád Alan je pro Kubíka velký
vzor. Už chodí na nočník, a tak se
obejde bez plenek. Dokáže se i Kubík
zbavit plen a naučí se používat nočník? Jak na to, když vaše dítě odmítá
na nočník?
ISBN 978-80-7267-695-8

Lhotová, Dagmar
Bartolomějové

Praha: Albatros, 2019, 112 s., váz.
Bartoloměj bydlí v městečku Řeřichově a stále přemýšlí, jak by si přičaroval bratra, čtvrťáka jako je on.
ISBN 978-80-00-05643-2

Pedrola, Adéle
Objevujeme: Vesmír

Praha: Pikola, 2019, 64 s., brož.
499 Kč
Zábavní box pro školáky obsahuje
knížku s fakty a zajímavostmi o vesmíru, velkou magnetickou tabuli
a puzzle se čtyřmi sadami magnetů
(Sluneční soustava, zásobovací loď
ATV, vesmírná raketa a skafandr),
dohromady s více než 30 dílky.
ISBN 978-80-7617-435-1

Rosado, Rafael;
Aguirre, Jorge
Obři, bacha!

Překl. Kolebáčová, Radka, Praha:
Egmont, 2019, 208 s., váz. 399 Kč

Deutschová, Stacia
Spirit Volnost nadevše – Lucky:
Můj deník

Překl. Chalupová, Markéta, Praha:
Egmont, 2019, 176 s., váz. 149 Kč
Milý deníčku! Dnes jsem zažila ten
nejhorší nejlepší den. Začnu radši tím
dobrým. Je léto, takže není škola! Existuje
něco lepšího než letní prázdniny? Už
žádné domácí úkoly, žádné svačiny v krabičce, žádné učebnice a žádné vstávání.
ISBN 978-80-252-4681-8

Tímto krásným dárkovým boxem, který
byl navržen speciálně pro tuto příležitost.
ISBN 978-80-253-4393-7

Riordan, Rick
Zloděj blesku

Překl. Chodilová, Dana, Praha: Fragment, 2019, 240 s., váz. 499 Kč
Bohatě ilustrované vydání světoznámého bestselleru. Jmenuji se Percy
Jackson. Doteď jsem si myslel, že
jsem obyčejný kluk, kterého čeká vyhazov ze školy. Zjistil jsem ale, že můj
otec je bůh z Olympu.
ISBN 978-80-253-4406-4

Deutschová, Stacia
Spirit Volnost nadevše – Pru:
Můj deník

Praha: Egmont, 2019, 160 s., váz. 149 Kč
Už skoro čtyři týdny jsme s Lucky
a Abigail na cirkusovém turné s El
Circo Dos Grillos. Strašně to uteklo.
Zažívám tu to nejlepší dobrodružství
v životě. Když jsme s Abigail přišly za
Lucky a zjistily, že utekla s cirkusem,
nenapadlo mě, že uteču taky.
ISBN 978-80-252-4682-5

SCI-FI, FANTASY
Collins, Suzanne
Hunger Games – komplet

Praha: Fragment, 2019, 1008 s.,
brož. 899 Kč
Světový fenomén Hunger Games oslavil
deset let od vydání a my slavíme také.

Z podzimní nabídky Nakladatelství

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.

K A ZDA

Jana Steingässer

Velká cesta

Sy Montgomeryová
Helen Jukes

Srdce včely
má pět komor
Jak jsem se stala včelařkou
Vyprávění Helen je fascinující cestou
ve stopách včel. Jde o úchvatné zamyšlení nad zodpovědností a péčí,
nad zranitelností a důvěrou, nad tvorbou nových pout a vstupem na pole
dosud neprozkoumaná.

349 Kč

Stephan Orth

Couchsurfing v Íránu

Moje cesta do země
za zavřenými dveřmi

Mají chobotnice duši?

aneb Jak se z nás díky slepici
stali ochránci klimatu

Fascinující nahlédnutí
do zázraku vědomí

Proč snesla slepice Ema svoje první
vajíčko v prosinci? Zbláznila se snad?
Dvanáctiletá Paula se svojí rodinou
tomu chtějí přijít na kloub, a tak se
vydávají na neuvěřitelnou cestu
kolem světa. Pro děti od 10 let.

Oficiálně je couchsurfing v Íránu
zakázaný. Přesto procestuje Stephan
Orth touto formou celou zemi a zažije
nevšední dobrodružství – a při tom
pozná zemi, která vůbec neodpovídá
obrazu zločinného státu.

Přírodovědkyně a autorka populárně-naučné literatury Sy Montgomeryová
poodkrývá emocionální i tělesný svět
chobotnic – a popisuje fascinující
vazby, které tyto neuvěřitelně komplexní a energické bytosti navazují
s člověkem.

349 Kč

398 Kč

398 Kč

Žádejte u svých knihkupců,
nebo jednoduše objednejte se slevou 20 %
přímo u nakladatele na www.knihykazda.cz.

Nakladatelství KAZDA, s.r.o., Nové sady 2, 602 00 Brno, tel. 725 518 237, objednavky@knihykazda.cz.
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VYCHÁZÍ NOVÝ ROMÁN
SIMONY VOTYOVÉ
“... Vypadá to, že manželé žijí
jeden společný život, ale dost
často ho vnímají úplně jinak.
A tohle téma jsem se pokusila
v románu uchopit.”
KŘEST KNIHY se bude konat v PALÁCI
KNIH LUXOR na Václavském náměstí
31. 10. v 18:30, hostem DAVID KRAUS.
W W W . K N I H Y- B O U R D O N . C Z

Počet stran: 284 | Cena: 269,-

LISTOPADOVÉ KNIŽNÍ NOVINKY

Syndrom vyhoření dokazuje, že pracovitost
není jen ctnost. Moderátor Aleš Cibulka, mezzosopranistka Dagmar Pecková a sportovkyně Olga Šípková přiznávají, jak je maximální
nasazení přivedlo do pekel. Téma po odborné
stránce zpracovali MUDr. Radkin Honzák a publicistka Agáta Pilátová. Poučte se z chyb druhých – pokud chcete hořet, a ne vyhasnout.

Příběhy padesáti žen a dívek z Čech a Slovenska, které posouvaly hranice. Nenápadné ale vytrvalé rebelky bojovaly za práva
žen, snažily se uplatnit v umění, sportu
nebo ve vědě. Některé známé, jiné zapomenuté, ale všechny si zaslouží naši pozornost,
protože jako kapky na kameni, krůček po
krůčku, prošlapaly cestičku dalším.

Čekáte od Ivanky Deváté omračující recepty
z ingrediencí neslýchaných a cizokrajných?
Omyl. Spíše se dozvíte, že ve dvaceti letech
ještě neuměla uvařit ani kafe. A tak začala
vstřebávat jakékoliv znalosti z oboru gastronomie, přičemž byla ochotná osvojit si
recept i vyhlášené bordelmamá, pokud by
stál za to.

Podvodně se přihlásit do studie o morálce
a etice možná nebylo správné – ale Jessice
odměna přišla vhod. Její anonymní dotazník
zaujal, a tak následovaly další důvěrné otázky i setkání s doktorem Shieldsem. A Jess
začne váhat, zda bylo moudré prodat svá
tajemství. Hranice mezi skutečností a experimentem se stírá. Kdy je sama sebou a kdy
pokusným subjektem?

Policistka Florence Loveladyová se účastní pohřbu muže, kterého před lety usvědčila z několika vražd. Zdánlivě počestný
Harry Glassbrook své oběti pohřbíval
zaživa spolu se soškou nesoucí jejich
podobu. Po pohřbu zajde Florence do
Glassbrookova domu, kde najde sošku
sebe samotné…

www.albatrosmedia.cz

NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS
NOVINKA
Kerstin Simoné

THOVT - Odhalení II.
Probuzení z iluze
Již podtitul druhého dílu Odhalení II. – Probuzení z iluze – dává tušit přímost a intenzitu,
s níž nás Thovt v této knize uvádí do nové éry
lidských dějin.
Důrazně podněcuje k tomu, abychom si uvědomili propojenost s domovskou planetou
a se vším živoucím jako východisko pro rozvoj pravého bytí. Jedná se o sebezmocnění
k využití vlastního vnitřního potenciálu.
Není třeba se neustále vracet k blokům a bolestem minulosti. Vzorce chování a pečetě,
které člověk získal výchovou, stačí energeticky
rozpustit právě v okamžicích, kdy se v jeho
uvědomění objevují. Tato práce vede k postupnému rozšiřování vědomí.
Tento proces je v lidských dějinách jedinečný
a Thovt v něm podává v hluboké lásce každému
jednotlivci svoji pomocnou ruku. Plní tím svůj
slib, jejž dal kdysi v dávných dobách: Podpořit
všechny obyvatele Země, aby společně se svou
planetou postoupili ve fyzickém těle na další
úroveň existence.

Bernadette von Dreien

Jason Mason
Jan van Helsing

Christina

Můj otec byl
MIB

Kniha 1.
Dvojčata zrozená jako světlo
Christině je sedmnáct let
a pochází ze Švýcarska.
Narodila se s výrazně
rozšířeným vědomím, čímž
se řadí k nové generaci
mladých evolučních myslitelů, kteří lidskou existenci vnímají a popisují jako komplexitu kvantových, neuropsychologických a spirituálních
jevů. Bez jakékoliv námahy a zcela přirozeně
používá řadu paranormálních vloh.
V první knize vypráví její matka, Bernadett,
Christinin příběh: o mimořádném porodu, dětství a mládí až do jejích 16 let. Byla to léta plná
výzev, učení a zkoušek, kdy si Christina zvykala na „trojrozměrnost“ a připravovala se na
svoji životní úlohu. Christina ji shrnuje třemi
klíčovými slovy – svoboda, pravda a láska.
„Světla jsou již po celém světě. Nyní je pouze
zapotřebí někoho, kdo stiskne tlačítko ON.“

Mimozemšťané žijí mezi
námi, a to již dlouhou dobu!
Kdo jsou tito záhadní Muži
v černém (MiB)? Od 50. let
minulého století se objevují
u fenoménu UFO, dotěrně se
vyptávají svědků, konﬁskují jim pořízené fotograﬁe, a někdy je dokonce
i ohrožují. Víme o nich dosud jen velmi málo.
Jedná se o svět plný tajných organizací, technologií, které známe jen ze sci-ﬁ ﬁlmů, i utajených mocenských struktur, jež naši planetu
pevně svírají v pařátech. Když se Jason Mason dozvěděl od svého otce všechny informace
o činnosti a cílech této organizace, zmocnil se
ho takový vztek, že se rozhodl podělit o tajné
vědomosti s veřejností. Pokusil se doložit neuvěřitelné skutečnosti, o nichž mu vyprávěl
jeho otec, a jeho zjištění doplňují výpovědi
whistleblowerů, například CoreyeGoodea, Michaela Prince, SimonaParkese a dalších.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Milíčova 13, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 601, fax: 222 780 184
argo@argo.cz, www.argo.cz

12. 11. 19 hod.

Nosek: Penumbra – křest knihy.

18. 11. 16–18 hod.

Tereza Dvořáková, Ondřej Beránek:
Jak se dělá ﬁlm – křest knihy
a dílnička pro děti. Kino Světozor – 3.
sál,

Café club Míšeňská 71/3, Praha 1
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Vodičkova 791, Praha 1

NORMAN EISEN: Poslední palác

Kniha
měsíce
listopadu

Norman Eisen se v roli amerického velvyslance vrátil do země,
z níž jeho matka uprchla před holokaustem. Když se nastěhoval do
pražské velvyslanecké rezidence, ke svému překvapení objevil na
stěnách pod nábytkem schované svastiky. Symboly nacistického
Německa zde zbyly jako stopa po polozapomenuté historii Eisenova
nového domova a jako připomínka, že minulost není tak vzdálená,
jak by se mohlo zdát. Od tohoto objevu se před ním začaly odvíjet
fascinující životní zákruty čtyř osobností, které palác v různých
obdobích obývaly: židovského ﬁnančního magnáta Otto Petschka,
který palác po 1. světové válce nechal postavit jako symbol hluboké
víry v demokracii; německého generála Rudolfa Toussainta, který za
2. světové války riskoval život, aby budovu i celou Prahu zachránil
před úplným zničením; poválečného amerického velvyslance Laurence
Steinhardta, který marně toužil udržet palác i Československo mimo
dosah komunistů; a konečně Shirley Temple Black, očité svědkyně
zániku pražského jara pod drtivými pásy sovětských tanků, která se
rozhodla do Prahy vrátit jako americká velvyslankyně v roce 1989.
S velkými dějinami se tu proplétá osud Eisenovy vlastní matky, na
kterém vidíme historii z perspektivy lidí bez skutečné moci a privilegií.

Norman Eisen
Photo © Paul Morigi
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Přeložila Sára Foitová, 398 Kč
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Bylo těsně před svítáním. V malém, ale
elegantním domě na kopci nad starou
Prahou, trochu severně od Pražského hradu, se právě vzbudil devětatřicetiletý muž. Jeho vilka byla jednou
z mnoha, které v poslední době vyrostly v Bubenči, donedávna venkovské oblasti, z níž se stala jedna z nejmódnějších čtvrtí v Praze. Vklouzl do
pantoﬂí, ruce provlékl rukávy županu a stáhl ho páskem. Pohyboval se
opatrně, aby nevzbudil manželku, jejíž štíhlý trup se pod přikrývkou klidně
zvedal a klesal. Tiše otevřel dveře na
terasu a vyšel ven.
Otto Petschek takhle vítal vycházející slunce, které se užuž chystalo
vykouknout nad obzor, každý den.
Denně sem přicházel vrchní sluha ve
fraku a proužkované vestě, a v jemném, namodralém ranním světle před
něj rukama v bílých rukavičkách postavil kávový servis. Také dnes Ottovi zkušenou rukou nalil kávu, podal
mu ji a vrátil se dovnitř. Otto svíral
hrnek s nápojem a cítil, jak teplo
proniká jemným míšeňským porcelánem, zdobeným složitým vzorem

Knihy nak

lství A RG O
ladate

z růžových květů a zlatých lístečků.
Servis dostala darem jeho žena Martha. I po jedenácti letech manželství
a čtyřech dětech mu dělalo radost vidět její rozzářený obličej, když jí nosil
krásné věci.
Otto upíjel kávu a díval se do krajiny. Přestože žil nedaleko centra Prahy – města, které rostlo už tisíc let
a neustále se do něj vměstnávaly další
vrstvy staveb –, hned za jeho domem
ještě zbýval kousek divočiny. Teď ten
pozemek patřil jemu: několik parcel,
které napřed jeho rodiče a potom on
sám během desetiletí nashromáždili
a propojili do jediného nesourodého celku. Zkoumal jeho obrysy. Terén
byl částečně zahalený ve tmě, která
dosud ležela při zemi, ale on ho měl
dopodrobna vrytý do paměti, skoro
do posledního lístku. Celá léta se po
jednotlivých úsecích procházel, jezdil
sem o víkendech a na rodinné oslavy,
dokonce právě tady požádal Marthu
o ruku. Staré stromy se nezkrotně tyčily do výšky. Mezi nimi se vinuly živé
ploty, trsy květin a trávníky. Z dálky se
k Ottovi nesl klapot koňských podkov,

o
e mim
můžet

jiné na
jít na

zvuk prvních ranních vozů rozvážejících po sousedství ovoce, zeleninu,
led a mléko.
O něco dál na východ, za ním
a jeho nedotvořeným pozemkem,
leželo srdce Prahy: centrum města,
kde se Otto narodil, synagoga, kde
měl bar micva, školy, kde se vzdělával, ﬁrma, kterou pomáhal budovat.
Byl dokonalým občanem československého hlavního města. Nicméně
každé ráno hleděl směrem na západ:
do Německa za jazykem a literaturou, do Francie za uměním a architekturou, do Anglie, na níž obdivoval
jejího bystrého obchodního ducha,
a přes Atlantik do Spojených států, jejichž energie mu byla vlastní – a navíc
jim byl vděčný za to, co udělaly pro
vznik nového československého státu
a ukotvení poválečného evropského
řádu. V časně ranním oparu si mohl
představovat, že když přimhouří oči,
pod ohromnou plochou svých pozemků rozeznává zakřivení zemského povrchu. V duchu křivku sledoval,
až ho dovedla ke každému z velkých
národů.

w w w. k
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MIGUEL REINA
Světla na moři

KRISTIN HANNAHOVÁ
Velká samota

Přeložila Renáta Sobolevičová,
298 Kč

Přeložila Klára Šumová, 398 Kč

Manželé Harold a Mary Rose celý
život bydleli v domě na samém okraji
útesu, na ostrově, ze kterého se nikdy
nevzdálili. Znenadání však mají svůj
domov, který se ocitl nebezpečně
blízko nad mořem, opustit a přestěhovat se do vesničky do
domova důchodců. Zoufalý pár, jehož sny před mnoha lety
utnulo úmrtí jejich syna, prožívá v domě poslední dny.
Od své minulosti se musí odpoutat a vydávají se na
mimořádnou a dojemnou pouť.

DE N

IMOGEN HERMES
GOWAROVÁ
Mořská panna
a paní Hancocková
Přeložila Eva Klimentová, 398 Kč
Mořské panny, víly a sirény vzbuzují
představu svůdných bytostí lákajících
námořníky svým líbezným zjevem
i zpěvem. Když se ovdovělý kupec pan Hancock nečekaně
stane majitelem mořské panny, je ohromený jejím děsivým
a odpudivým vzhledem. To však není jediné překvapení, které
mu přichystá... Tato záhadná bytost propojuje neslučitelné
světy londýnské společnosti konce osmnáctého století
a přináší nečekané možnosti a zvraty.

Rok 1974. Ernst Allbright se z bojů ve
Vietnamu vrací domů jako jiný člověk.
Je neklidný, trpí nočními můrami,
nedokáže si udržet práci. Když mu
řízením osudu spadne do klína chata
na Aljašce, rozhodne se, že se tam
i s celou rodinou přestěhuje. Divoká, krásná a nezávislá
země se jim má stát novým domovem, kde budou konečně
spokojeně žít. Také třináctiletá dcera Leni doufá, že společný
nový začátek alespoň trochu zklidní bouřlivý vztah jejích rodičů.

ANNE DELAFLOTTE
MEHDEVI, LENKA
HORŇÁKOVÁ-CIVADE
Praha-Paříž, do vlastních
rukou
298 Kč
Lenka žije ve Francii a Anne v Čechách.
Lenka je Češka a Anne Francouzka.
Ačkoliv by se zdálo, že si tyto dvě evropské kultury musí být
blízké a život v jedné či druhé zemi dost podobný, každodenní
potýkání se s realitou svědčí o naprostém opaku. Tím spíš, že
jsou 90. léta 20. století: Československo, které teprve nedávno
znovu získalo svobodu, se právě rozpadlo na dvě nové země,
Češi se učí, co všechno obnáší život v demokracii.

JOZEF KARIKA
Strach

JACK KEROUAC
Na cestě

Přeložil Robert Pilch, 298 Kč

Přeložil Jiří Josek, 348 Kč

Mysteriózní thriller plný hrůzy od
populárního slovenského autora.
Vyhořelý třicátník se po letech vrací
do příměstské čtvrti na úpatí hory
ukrývající mrazivé tajemství – ve
výjimečně chladných zimách se tam
ztrácejí děti. Společně s bývalou láskou a kamarády musí čelit
nejen zlomyslné síle, ale i stínům vlastní minulosti. Všechny
pády a zklamání, které do té doby zažil, jsou ničím proti peklu
číhajícímu na místech, kde vyrůstal.

JOHN LE CARRÉ
Holubí tunel

Příběhy ze života

Přeložil Michael Žantovský, 358 Kč
Vzpomínky mistra špionážního
žánru a bývalého pracovníka britské
výzvědné služby. Pětaosmdesátiletý
autor, vlastním jménem David
Cornwell, tu v třiceti osmi
kapitolách mluví o své práci pro MI6, o svém otci, který byl
špatným tátou, velkým šarmérem a také často vězněným
podvodníkem, o svých knihách a jednotlivých událostech, jež
je ovlivnily, stejně jako o jednotlivcích, které potkal a jimiž se
pak nechal inspirovat pro své literární hrdiny.

Slavný román, kterým Kerouac
odstartoval hnutí beat generation.
Nový překlad románu, který autorovi
přinesl obrovskou popularitu i uznání
kritiky a učinil z něj legendu. Kerouac
zde nachází své osudové téma i vlastní
hlas a metodu: horečně chrlený text
odráží autenticitu svobodného života,
nesvazovaného konvencemi průměrnosti. Takový život a lidé,
kteří jej dovedou žít, jsou pro něj ideálem, jejž se neustále
pokouší naplnit a zachytit v postavách svých knih.

NEIL GAIMAN
Postřehy z poslední řady
Petra Johana Poncarová, 358 Kč
Když Neila Gaimana posadili při udílení
Oskarů na první balkón, odkud toho
moc neviděl, neměl příliš dobrou
náladu a nudil se. Díky tomu vznikl text
Postřehy z poslední řady, který později
propůjčil název sbírce projevů, esejů,
úvah a sloupků. Gaiman dokazuje, že se bravurně orientuje
nejen ve sciﬁ, fantasy a komiksu, ale také v hudbě, politice,
literatuře a umění obecně. Nechte si vyprávět o Batmanovi,
H. P. Lovecraftovi nebo nově se rodící americké mytologii.
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CESARE RIPA
Ikonologie

BRIAN W. KERNIGHAN
Jak porozumět
digitálnímu světu

Přeložil Jiří Špaček, 528 Kč
Slavný francouzský historik umění
Emile Male před několika desítkami
let prohlásil, že s Ripovou Ikonologií
v ruce lze vysvětlit drtivou většinu
alegorií, jež zdobí paláce a kostely
v Římě. Dodejme, že nejen v Římě.
Z Ripova vpravdě encyklopedického
díla v barokní době čerpali postupně
umělci po celé Evropě, a jak se barokní tvorba šířila ze své
kolébky, Říma, upevňovala se závazná ikonologická tradice
platná i v následujících staletích.

Přeložil Petr Holčák, 489 Kč
Počítače jsou všude a nejsou to jen
nám důvěrně známé notebooky, tablety
nebo chytré telefony. Většina ostatních
počítačů je pro nás neviditelná –
ovládají například domácí spotřebiče,
automobily, lékařské přístroje, dopravní systémy, energetické
sítě nebo třeba zbraňové systémy. Miliony počítačů denně
tiše shromažďují, sdílejí a někdy nechávají unikat obrovská
množství dat týkajících se našich osob.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán.

MARCUS DU SAUTOY
Hudba prvočísel

ANDRIJ LESIV,
ROMANA ROMANYŠYN
Tak to vidím

Přeložili Luboš Pick
a Mirko Rokyta
Každý pouhým uchem rozezná podle
zvuku housle od klarinetu, málokdo
však tuší, že za to mohou prvočísla.
Prvočísla, fascinující stavební
kameny veškeré matematiky, vyluzují
tajemnou hudbu, o které toho stále ještě víme jen velmi málo.
V roce 1859 zaslal Bernhard Riemann Berlínské akademii
věd článek, který navěky změnil tvář matematiky. Šlo o jednu
speciﬁckou záhadu týkající se prvočísel…
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán.

Přeložila Jiřina Dvořáková,
348 Kč
Originálně pojatá, ilustrovaná
naučná kniha o zraku rozhodně oko
čtenářů potěší. A malý i velcí se v ní dozvědí, jak zrak funguje,
co znamená vidět, co znamená nevidět, jak je svět barevný,
co všechno se v něm dá spatřit, co naopak zůstává očím skryto
(třeba duše nebo černá díra!), jak se to dá zachytit v obrazech,
co je iluze, a taky, že svět je mnohem hezčí, když se na něj
nekoukáme jen svýma očima.
Vyjde 14. 11.

BENNI BØDKER, JOHN
KENN MORTENSEN
Vánoční bestiář

ANDRIJ LESIV,
ROMANA ROMANYŠYN
Nahlas, potichu, šeptem

Helena Březinová, 248 Kč

Přeložila Helena Pazdiorová,
348 Kč

Slavný a oceňovaný autor, známý díky
knize Lepíkové příšery, se podíval na
zoubek Vánocům. Svátky klidu mají
mnoho různých podob a tu a tam jsou
tvorové, kteří je reprezentují, poněkud
zneklidňující. Autor proto vytvořil taxonomii vánočních stvoření,
jak je znají lidé kolem celého světa. Díky jeho osobitému
smyslu pro humor a ještě osobitějšímu skvělému kreslířskému
talentu je Vánoční bestiář přesně tou publikací, kterou musíte
mít doma.

JEFF VANDERMEER
BORNE
Přeložil Pavel Bakič, 348 Kč
Strhující román z blízké budoucnosti
od autora oceňované trilogie Jižní
Zóna se odehrává v nebezpečných
rozvalinách někdejšího města, v nichž
obezřetně shání obživu mladá
Rachel. Ruiny se jen hemží výsledky
biotechnologických experimentů,
kterých se před svým pádem zbavila tajuplná Společnost,
avšak nejhorší hrozbu představují zuřivé a nepředvídatelné
útoky gigantického medvěda jménem Mord.

Druhá kniha ukrajinského dua se
věnuje dalšímu lidskému smyslu:
sluchu. Je plná zvuků, hlasů, tónů a slov. Jak funguje lidské
ucho? Jak se vytváří hudba? Slyší člověk a zvířata stejně? Kolik
je lidských jazyků? A můžeme se domluvit i beze slov? A co
když někdo neslyší? Svět kolem nás drnčí, cinká, halasí, šeptá,
vzdychá, klape, křupe, až z toho brní uši. A někdy je lepší
poslouchat ticho.
Vyjde 14. 11.

MILOSLAV MOUCHA,
WILFRIED PRAGER
O všem
Rozpravy, obrazy

Přeložila Marie Dudilieux,
700 Kč
Dialog malířů Miloslava Mouchy a Wilfrieda Pragera
nahraný v červenci 2011 na ostrově Formentera představuje
ﬁlozoﬁckou, estetickou a někdy i metafyzickou reﬂexi
umění a malířství. Díky živému, vtipnému, ironického,
hlubokomyslnému stylu je tento dokument jedinečným
svědectvím přátelství spřízněných malířů.

#mojeargo

Novinky
v komiksech

JOE BENITEZ
Lady Mechanika 3

FABRICE LE HÉNANFF
Wannsee

Přeložil Richard Klíčník, 598 Kč

Přeložila Lucie Šavlíková, 328 Kč

Lady Mechanika, nejslavnější
komiksová steampunková hrdinka
světa, je zpět hned se dvěma novými
příběhy. V prvním se vrátíme zpět do
Mechanika City, kde Mechanika pátrá,
kdo a proč unesl a zavraždil chlapce.
Druhá epizoda se vrací do minulosti, kdy se mechanická
lady musí srovnat s velkou životní ztrátou a odjíždí proto na
ý
prázdniny do Mexika. O tom, že se to celé zvrtne, nemůže být
pochyb.

Argo
TOP 10
ŘÍJEN

Vila ve Wannsee na předměstí Berlína,
20. února 1942. Patnáct vysokých
představitelů Třetí říše se zde na
popud Reinharda Heydricha sešlo, aby
prakticky naplánovalo „konečné řešení
židovské otázky“. Po jejich konferenci neměla zůstat ani stopa,
přesto se zápis jednoho z účastníků zachoval. Le Hénanffův
komiks vychází z dobových dokumentů a působivou kombinací
umělecké nadsázky a historické přesnosti vytváří mrazivou
at
atmosféru.

1. Robert Fulghum

6. Huang Guanming

2. Jerzy Kosinski

7. David Walliams

3. Robert Fulghum

8. Trent Dalton

4. Michelle Obamová

9. George R. R. Martin

U DEVÍTI DRAKŮ A JEDNÉ OVCE

AKUPRESURA POKLEPEM

NABARVENÉ PTÁČE

BABIČKA DRSŇAČKA

OPRAVÁŘ OSUDŮ

KLUK SPOLKNE VESMÍR

MŮJ PŘÍBĚH

SNOVÉ PÍSNĚ

5. Margaret Atwoodová

10. Zheng Weijing

PŘÍBĚH SLUŽEBNICE

Nepřehlédněte
v knihkupectví

KOMPLETNÍ PRŮVODCE ČÍNSKÝM HOROSKOPEM

ANNIE LEIBOVITZ
Při práci

MARTYNA BUNDA
Bezcitnost

Přeložila Martina Neradová,
998 Kč

Přeložila Barbora Kolouchová,
248 Kč

Královna portrétní fotograﬁe vypráví
svůj profesní životopis, který je zároveň
úzce spjatý s jejím osobním životem.
Procestujeme s ní celý svět a potkáme
se s bezpočtem hvězd i hvězdiček, které za svou dlouhou
kariéru zvěčnila. Všem zájemcům o fotografování zodpoví
nejčastější otázky týkající se vybavení, osvětlení a postupů
a pár dobrých rad, tipů a zkušeností. Knihu korunují
reprodukce jejích nejslavnějších snímků v průřezu let.

P

Dech beroucí ženská sága
z poválečného Polska. Je to příběh
o těžkých poválečných časech,
o venkovských tradicích a rituálech,
o nalezení svého místa ve světě
a vlastní identity a v neposlední řadě o štěstí. Kniha pojednává
o nesnadném životě stárnoucí Rozely a jejích tří dcer – Gerty,
Trudy a Ildy. Každá z nich trpí určitým druhem „bezcitnosti“
a každá má také určitou vnitřní stopku, která hranice oné
bezcitnosti reguluje.

ROSA VENTRELLA
Příběh spořádané rodiny

GEORGE R. R. MARTIN
Snové písně 2

Přeložila Pavla Přívozníková,
298 Kč

Přeložili P. Medek, J. Oščádal,
R. Podaný, 478 Kč

UBNÍ DE
AL

Maria má rebelskou povahu, která
se v patriarchálním prostředí
italského jihu moc nenosí. Vyrůstá
v osmdesátých letech v chudinské
čtvrti apulijského Bari, kde obyvatele
svazují tradice a konvenční prostředí, z něhož nelze uniknout.
Rodinu sužuje materiální i morální chudoba zapadlého
městečka. Po generace tu mezi některými sousedy panuje
nevraživost a zuřivost Mariina cholerického otce doráží
v neutuchajících vlnách na celou rodinu.

Ve druhém svazku se můžete
těšit z vrcholných prací autora
včetně některých česky dosud
nepublikovaných. Najdete zde
hororovou novelu Proměna kůže,
oblíbenou povídku Portréty dětí a dokonce i několik autorových
televizních scénářů. Chybět samozřejmě nemohou ani výlety
do populárních světů Divokých karet a Písně ledu a ohně.
Podmanivý sborník navíc zahrnuje autorovy neocenitelné
biograﬁcké komentáře.

Staňte se Argonautem!
Přidejte si do oblíbených stránky Arga na Facebooku
a soutěžte s námi o naše knihy. Kromě možnosti výhry
získáte dokonalý přehled o našich novinkách.
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NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná | 256 stran | 599 Kč

vázaná | 288 stran | 399 Kč

vázaná | 240 stran | 299 Kč

vázaná | 352 stran | 298 Kč

brožovaná | 72 stran | 249 Kč

vázaná | 208 stran | 276 Kč

vázaná | 264 stran | 499 Kč

vázaná | 264 stran | 329 Kč

vázaná | 360 stran | 599 Kč

vázaná | 320 stran | 599 Kč

polstrovaná | 14 stran | 249 Kč

vázaná | 14 stran | 299 Kč

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

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

vázaná, 36 stran, 299 Kč

vázaná, 36 stran, 299 Kč

vázaná, 14 stran, 239 Kč

vázaná, 104 stran, 259 Kč

polstrovaná, 10 stran, 159 Kč

polstrovaná, 10 stran, 159 Kč

polstrovaná, 10 stran, 159 Kč

polstrovaná, 10 stran, 159 Kč

vázaná, 10 stran, 299 Kč

vázaná, 10 stran, 299 Kč

vázaná, 16 stran, 239 Kč

vázaná, 16 stran, 239 Kč

polstrovaná, 10 stran, 169 Kč

polstrovaná, 10 stran, 169 Kč

polstrovaná, 10 stran, 169 Kč

polstrovaná, 10 stran, 169 Kč

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 7. 10. 2019 až 13. 10. 2019

beletrie
1. Jo Nesbø Nůž Kniha Zlín
2. Filip Rožek Gump: Pes, který naučil lidi žít Kontrast
3. Kelsey Miller Přátelé Kontrast
4. Robert Galbraith Smrtící bílá Kniha Zlín
5. David Lagercrantz Dívka, která musí zemřít Host
6. Vlastimil Vondruška Právo první noci MOBA
7. Shari Lapena Nevítaný host Kalibr
8. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
9. Alena Mornštajnová Hana Host
10. Rupi Kaur Květy slunce Omega

populárně-naučná
1. Žofie Kanyzová Lunární kalendář Krásné paní 2020 Krásná paní
2. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Omega
3. Kolektiv Občanský zákoník Sagit
4. Hana Marková Daňové zákony Grada
5. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
6. Serhii Plokhy Černobyl Jota
7. Adam Bray Marvel Studios: Encyklopedie postav CPress
8. Tomáš Baránek Konec prokrastinace Jan Melvil Publishing
9. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
10. Kolektiv Školní atlas Kartografie

pro děti a mládež
1. Christopher Paolini Poutník, čarodějnice a červ Fragment
2. Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu Albatros
3. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
4. Maja Säfströmová, Kateřina Stupková Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech Albatros
5. Jeff Kinney Deník malého poseroutky Albatros
6. Lucie Hlavinková Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola Albatros
7. Jeff Kinney Deník báječného kamaráda CooBoo
8. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
9. Luke Pearson Hilda a král hory Paseka
10. John Boyne Chlapec v pruhovaném pyžamu Brio
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

AUDIOKNIHY

Září 2019 Zdroj: SČKN

1. John Flanagan Králové Clonmelu Audiotéka, Bookmedia, čte M. Ruml
2. Světlana Alexijevičová Modlitba za Černobyl Audiotéka, Pistorius & Olšanská, čte více interpretů
3. Soren Sveistrup Kaštánek Kniha Zlín, čte Z. Kajnarová
4. Yuval Noah Harari Sapiens Audiotéka, Bookmedia, čte L. Ondráček
5. Peter Hince Queen – Neznámá historie Audiotéka, Bookmedia, čte J. Korn
6. Vlastimil Vondruška Smrt ve Vratislavi Tympanum, čte J. Hyhlík
7. Arnold Schwarzenegger Total Recall XYZ, čte L. Ondráček
8. Matthew Mockridge Gate C30 Audiotéka, Bookmedia, čte F. Jančík
9. Stephen Hawking Stručná historie času Audiotéka, Bookmedia, čte F. Švarc
10. Radkin Honzák Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření Vyšehrad, čte M. Preiss
30

roberto saviano

Piraně
Autor slavného románu Gomora vypráví o vzestupu
patnáctiletého, bystrého a ambiciózního chlapce, který
si založí vlastní gang. Jeho členové nebyli odchováni
mafiánskými poměry, ale virtuální realitou počítačových
her a seriálů. Chtějí zbohatnout, rozkazovat a vládnout.

Luke Pearson

Hilda a král hory
Komiksová Hilda je konečně zpátky ve čtvrtém díle!
Přestože je přirovnávána k Muminkům nebo Mijazakiho
filmům, je Hilda dokonale svá. Nejprve uchvátila čtenářky
a čtenáře komiksů a poté vznikly úspěšný animovaný
seriál od Netflixu i samostatná knižní série.

Édouard Louis

Dějiny násilí
Odvážná a šokující zpověď od autora oceňované knihy
Skoncovat s Eddym B. kombinuje věcnost policejní
zprávy s upřímností deníku. Autobiografický román lze
číst jako detektivní příběh naruby a vysloužil si srovnání
se slavným dílem Chladnokrevně Trumana Capoteho.

