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LARS KEPLER ● HJORTH & ROSENFELDT
JUSSI ADLER-OLSEN ● DAVID LAGERCRANTZ
ÅSA LARSSONOVÁ ● PETER MAY

NOVINKY Z NAKLAD
ZUZANA ŘÍHOVÁ

DAI SIJIE

CESTOU ŠPENDLÍKŮ NEBO JEHEL

KOBKY PO POTÁLOU

Manželský pár z Prahy se
přestěhuje do malé vesnivesni
ce, aby vyřešil svou manman
želskou krizi. Pokoušejí se
zapadnout mezi místní,
ale lží, podivných náhod
a incidentů přibývá a pocit
ohrožení sílí.

Rok 1968, palác Potála,
Tibet. Bývalé sídlo dalajlamy
obsadila skupinka zfanatizfanati
zovaných členů rudých gard
a ničí všechno, co se vzpírá
novému řádu, všechno,
co už po staletí ztělesňuje
Tibet.

JENNY COLGANOVÁ

KAZUO ISHIGURO

NOKTURNA
PĚT PŘÍBĚHŮ O HUDBĚ A SOUMRAKU

KNIHKUPECTVÍ U JEZERA

Knihkupectví u jezera je
volným pokračováním Pojízd
Pojízdného krámku snů.
snů. Je to příběh
o naději, víře, lásce a o tom, že
štěstí může člověk najít i tam,
kde by jej vůbec nečekal.

JAKUB HUSSAR

MICHAEL SWANWICK

0 TU, SVAZEK DRUHÝ

DCERA ŽELEZNÉHO DRAKA

Pokračování románu, který
je jednou z nejambiciózněj
nejambicióznějších českých science fiction
poslední dekády. Historický
životopis pojednává o stras
strastiplné cestě kultury Talů na
odlehlý skládkosvět Coraab.

Revoluční kniha v sobě
netradičním způsobem
spojuje alchymii a techniku,
nejtemnější fantasy mísí
s drsným kyberpunkem.
Svět, v němž nic není tím,
čím se zdá být, a za všechno
se platí vysoká cena.

ROBERT E. HOWARD

NIKLAS NATT OCH DAG

Kniha představuje slavného
barbarského válečníka na
samém vrcholu jeho životní
cesty plné krvavých bojů,
troufalých činů a lásky nene
spočtu žen. V revidovaném
překladu Jana Kantůrka.

V druhém díle série historických
detektivek ze Stockholmu se
čtenář opět setkává s Mickelem
Cardellem, Annou Stinou KnapKnap
povou a chaotickým, prohnilým
světem konce osmnáctého
století.

KRÁL CONAN

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

Volně propojené příběhy vyvy
práví o lásce, hudbě, úspěchu
a životních selháních a představují postavy ve chvílích
náhlého prozření či životní
krize. Kniha patří k vrcholům
autorova díla.

1794. TŘI RŮŽE

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

DATELSTVÍ ARGO
ANDREJ B. ZUBOV

JAN JEŘÁBEK

VŠÍMAVOST PRO SNÍŽENÍ STRESU,
LEPŠÍ VZTAHY A VNITŘNÍ KLID

Cvičení všímavosti, které
je již delší dobu v centru
pozornosti vědeckých
výzkumů a hraje nezastupitelnou roli v praxi osobního rozvoje, umožňuje
působení stresu významně
snižovat.

RUSKO 1917. KATASTROFA

Osobitý autorův pohled na
ruské revoluce, únorovou
a říjnovou, v roce 1917.
Formou přednášek se zaza
mýšlí nad příčinami polipoli
tického a sociálního napětí
v carském Rusku na počátpočát
ku 20. století.

LAURENT-FRÉDÉRIC BOLLÉE,
ALCANTE, DENIS RODIER

ARCHIE BROWN

MÝTUS SILNÉHO VŮDCE

BOMBA

Nejen silní lídři jsou také lídry
úspěšnými a hodnými našeho
obdivu. Často jsou to právě
kooperativně založení jedinci,
jejichž působení mělo a má
nakonec největší dopad na
rozvoj společnosti.

Komiksový román přináší
neuvěřitelný, ale pravdivý
příběh nejstrašnější zbraně,
jaká kdy vznikla. 6. srpna
1945 zničila atomová bomba
Hirošimu.

PAUL NURSE

BIOLOGIE V PĚTI LEKCÍCH

S rozvojem genetiky a bio
biologie získali vědci nové
nástroje, které jim umožnily
hledat odpověď na
otázku po původu a podstatě života. Vychází ve spospo
lupráci s nakladatelstvím
Dokořán.

BOHUMIL DOLEŽAL

ČEŠI, EVROPA, SMÍŘENÍ

Kniha vychází z esejí
a univerzitních přednášek
z let 1995–2005 a nabízí
pevný myšlenkový a mrav
mravní základ, neuhýbavost,
nekompromisní kritické
vidění a živý styl, prosycený
osvěžující ironií.

DAVID WALLIAMS

BESTIE Z BUCKINGHAMSKÉHO PALÁCE

Světově nejprodávanější
autor dětských knih napsal
své první fantasy! Odehrává
se v Británii o sto let pozdě-ji, tedy v roce 2120. Knihu
opět ilustroval báječný Tony
Ross.

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

WWW.ARGO.CZ

editorial

tip redakce

TŘI LETNÍ TIPY

Vážení a milí čtenáři,
také před dovolenou zvažujete, jaké knihy si přiba
lit? V době elektronických čteček je to jednodušší,
protože nemusíte vybírat podle velikosti a váhy, ale
můžete si knih přibalit klidně celý virtuální balík.
Doufám, že vám Knižní novinky pomůžou s výbě
rem, a ať už povezete knihy papírové nebo elektro
nické, přejeme vám šťastnou ruku.
Inspirovat vás může žebříček nejprodávaněj
ších titulů, který tak jako vždycky najdete na konci našeho časopisu, tentokrát na
straně 14. Dobrým vodítkem je také nahlédnutí do listiny vítězů nedávno udíle
ných Cen Magnesia litera. Letošní knihou roku se stala Shakespearova Anglie
Martina Hilského (Academia), což je pro všechny milovníky Shakespeara sázka
na jistotu. Literu za prózu získal Daniel Hradecký a jeho Tři kapitoly (Listen),
Literu za poezii si odnesl Pavel Novotný za Zápisky z garsonky (Triton), v ka
tegorii knih pro děti a mládež zvítězil Bogdan Trojak s knihou Safíroví ledňáčci
a Glutaman (Baobab), Literu za naučnou literaturu obdržel Jaroslav Petr s titu
lem Desatero smyslů (Argo/Dokořán) a nakladatelským činem roku se stala kniha
Tahiti v hlavě Miroslava Olšovského (Fra). Kdo dává přednost literatuře faktu,
ten by rozhodně neměl přehlédnout hodně třaskavé Svědectví o životě v KLDR
autorky Niny Špitálníkové, které získalo Literu za publicistiku. Debutem roku se
stala kniha Uranova Lenky Elbe (Argo) a Literu za překladovou knihu dostal Jiří
Holub za překlad knihy Portrét pěkné Andalusanky Francisca Delicada (Rubato).
Kosmas cenu čtenářů si odnesla kniha Já, Finis autora Václava Dvořáka.
Tipy na zajímavé novinky vám budeme průběžně poskytovat i na našem face
booku a nově také na instagramu. Tak jako loni v létě chceme také sdílet fotografie
venkovních knihovniček nebo míst spojených s knihami. Pokud budete mít nějaký
pěkný tip nebo fotografii, budeme rádi, když se o ně s námi podělíte. Přejeme vám
klidný začátek prázdnin a jen dobré čtení k tomu.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Všem lidem prospívá dopřát čas od času
duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž
životní sílu a veselá nálada volna
rozežene každý smutek.“
Seneca, římský filozof

Povalování u vody si neumím představit bez dobré detektivky
a kdo je na tom stejně, toho by mohl zaujmout titul Souřadnice smrti autora Emila Hrušky (vydává Epocha). Příběh je
napsán na základě skutečných událostí a to je pro mě téměř
afrodiziakum. Taková kniha mi voní nejvíc. Z tohoto vyprávě
ní ovšem mrazí v zádech. Vraždy, o nichž kniha pojednává, se
odehrály v letech 1928 –1935 a nechvalně se zapsaly do dějin
kriminalistiky především tím, jak vyšetřovatelé tápali. Došlo
to tak daleko, že se za mřížemi ocitli nevinní lidé, další byli
podezříváni a skutečný vrah unikal. Podtitul knihy zní „Když
realita překoná fantazii“ a autor v ní naráží na to, že takový
příběh by snad nevymyslel ani zkušený scenárista.
Podobně bychom mohli psát o knize Letenka do neznáma aneb Rozhovory přes oceán (vydává Prostor). I tady je
v hlavní roli život sám. Hlavní hrdinkou je Eliška Krausová
Chaves, jejíž osud je tak zajímavý, že si knižní zaznamenání
rozhodně zaslouží. Je z rodiny, jíž dominoval spisovatel a no
vinář Ota Kraus a z níž pocházejí i její slavní bratři Ivan a Jan.
Eliška se jako studentka ocitla v šedesátých letech v Kolumbii
a po událostech roku 1968 se tam už rozhodla zůstat. Vdala
se za významného muže a po jeho boku projela svět i setkala
se s mnoha výjimečnými lidmi, mimo jiné například s Fidelem
Castrem. S humorem, nadsázkou, velkou otevřeností a upřímností vzpomíná na svůj
život i své blízké a je to svěží čtení. Vladimír Kroc klade zajímavé otázky a Eliška Krau
sová na ně zajímavě odpovídá. Z toho nemůže vzejít nic jiného než zajímavé čtení..
Do třetice letního čtení jsem vybrala knihu pro děti. Jmenuje se Eliáš mezi piráty a napsala ji Veronika Krištofová (vydává Epocha). Jak už název naznačuje,
v hlavní roli v tomto příběhu hrají piráti. Eliáš, kluk ze sirotčince, který navíc nemá
pravou ruku, touží být námořníkem, ale nikdo ho na loď nechce přijmout. Pak se
ale seznámí s dcerou piráta a najednou se mu cesta na moře otevírá. Je trochu jiná,
než si představoval, ale zato pořádně dobrodružná. Knihu ilustrovala Jana Moskito
a vsadím se, že dětem, které mají dobrodružnou povahu, bude vonět stejně jako
mně výše zmiňované dvě dospělácké knihy.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

BÁRA JÁNOVÁ
herečka

Číslo 13–14 / vychází 28. 6. 2021

Nedávno jsem objevila svou novou bibli a tou je kniha Důmyslné umění, jak mít všechno u prdele od Marka Man
sona. Vyšla asi v roce 2017 a je to asi nejlepší motivační
kniha, kterou jsem kdy četla. Tak trochu totiž všechny
motivační knihy popírá, resp. dívá se na život z jiného úhlu
pohledu. Je chytrá, vtipná a celá ta myšlenka dává smysl. Určitě doporučuju všem.
Jinak mám období, kdy čtu knihy, které už znám, četla jsem je i víckrát, ale po
každé v nich najdu nové myšlenky, pochopím další věci. Je to například Cizinec od
Alberta Camuse nebo Osamělost prvočísel Paola Giordana. A protože jsem nedávno
pomáhala kamarádce s přípravou na talentové přijímací zkoušky na herectví, přečet
la jsem znovu Otčenáškovu knihu Romeo, Julie a tma a zabředla do Bukowského,
Krchovského, Nerudy, Préverta...
Mám ráda ještě jednoho autora, naší generací zapomenutého, což je velká ško
da, a tím je František Zýbal, kněz, spisovatel a básník. Ve svých textech – povídkách
a humoreskách – zachycoval život na Slovácku, kde se narodil a také působil. Psal
v silném nářečí, sem tam si i vymýšlel vlastní slova. Není to nejjednodušší četba, ale
mám jeho knihy ráda.
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LETNÍ NOVINKY
z Nakladatelského domu GRADA
NEVINNÝ ZÁSKOK
Birdie a Heather jsou nejlepší
kamarádky. Když Heather překvapivě
zruší letní práci someliérky ve Skotsku,
rozhodne se za ni Birdie zaskočit.
Vždyť co na tom může být složitého?
K masu červené, k rybě bílé…

Jed
z nejoče en
ká v
titulů rok anějších
u 2021

ZA DVEŘMI TMA

Co k d y b
ys
být někd mohla
o ji
Jen na lé ný?
to...

Pro Emmu a její kamarádku Abigail
v sedmnácti život teprve začíná…
dokud Abigail po večírku nezmizí
neznámo kam. Ve městě plném
tajemství, předsudků a vzteku, kde
se pravda neříká nahlas, nezůstane
kámen na kameni.

ŠTĚSTÍ MÁ BARVU
LEVANDULE
Penelope se vydává kvůli zraněné
babičce do malého penzionu ve
francouzské Provence. Čeká ji krásný
příběh plný slunce a radosti ze
života. Zasněte se spolu s ní a možná
ucítíte vůni levandule a sladkou chuť
makronek na jazyku.

Od vítěz
k
RITA Aw y
a rd

KDYŽ JSME JEŠTĚ
VĚŘILY NA MOŘSKÉ VÍLY

Št ě s t í m
č e k at z a ů ž e
ka ž d ý
ro h e m ! m

Kit a Jossie byly v dětství nerozlučné,
povede se jim smířit se s minulostí?
Nezapomenutelný příběh o hledání
ztracené sestry, o cestě za odpuštěním,
porozuměním a zacelením hlubokých
vnitřních šrámů.

Kupujte na www.grada.cz nebo u svého knihkupce

steve sem-sandberg

Vojín W.
Autor bestselleru Chudí v Lodži se vydal
do doby napoleonských válek. Vykresluje
přesvědčivý obraz doby i titulní postavu, jejíž
vnitřní zmatek, bloudění i duševní strádání vede
k vraždě ze žárlivosti. Z románu Vojín W. přímo
dýchá duch počátku devatenáctého století.

JaKub König

Vřeteno
Hudebník známý jako Kittchen nebo frontman
kapely Zvíře jménem podzim debutuje
dystopickým románem Vřeteno, jehož
hlavním hrdinou je mladík Key. Ze čtvrti
jménem Mnohodvůr stoupá ze spodních
pater společnosti až mezi aristokraty.

Hana Kul asová

Kapka kámen
vyhloubí
Deník odvážné mámy o autismu a socialismu.
Jak se „obyčejná žena v domácnosti“
v šedesátých letech 20. století dovedla
poprat s úkoly, které trápí spoustu rodičů
i dnes? Staršímu synovi Hany Kulasové
byl diagnostikován autismus, mladší byl
nadprůměrně inteligentní a pěkně neposedný.

co | kde | kdy

knižní tipy

LETEM KNIŽNÍM SVĚTEM
Obvykle v této rubrice píšeme o tom, co právě
hýbe světem knih, ale dnes jejímu názvu dáme
cestovatelský rozměr. Máme pro vás pár tipů
na místa známá z knižních bestsellerů. Pokud
se budete toulat po světě, můžete některá
z nich navštívit:
 Dan Brown – Andělé a Démoni – Fontána
čtyř řek (1) – Piazza Navona – Řím – Itálie
 J. K. Rowlingová – Harry Potter – Glencoe –
Skotsko
 J. R. R. Tolkien – Pán prstenů – Forest of
Dean – Gloucestershire – Velká Británie
 Peter Benchley – Čelisti – Beach Haven –
New Jersey – USA
 Bram Stoker – Dracula – Bran Castle (2) –
Rumunsko
 Agatha Christie – Zapomenutá vražda –
Hotel Imperial – Torquay – Velká Británie
 G. R. R. Martin – Hra o trůny – Giant’s Causeway (3) – Bushmills – Severní Irsko
 C. S. Lewis – Letopisy Narnie – Mourne
Mountains – County Down – Severní Irsko
 Emily Brontë – Na větrné hůrce – Top
Withens – Yorkshire – Velká Británie
 A. A. Milne – Medvídek Pú – Ashdown Forest (4) – Sussex – Velká Británie

PROMLUV, PAMĚTI
Vladimir Nabokov (1899–1977), jedna z největších osob
ností světové literatury 20. století, který dosáhl mistrovství jak
v rusky, tak v anglicky psaných románech a povídkách, patří již
dvě desetiletí ke kmenovým autorům Paseky; souborná edice
jeho díla čítá nyní 16 svazků. Jako první zde vyšel v roce 2001
román Pnin, dále následovaly mj. Lolita, Ve znamení levobočka, Dar, Ada aneb Žár, Bledý oheň či Lužinova obrana nebo
tři svazky povídek. Edice byla původně zahájena v roce 1998
v nakladatelství H&H vydáním Nabokovovy autobiografie
Promluv, paměti v překladu Nabokovova dvorního překladatele Pavla Dominika. Kni
hu Paseka vydala znovu na sklonku loňského roku, a to s novým doslovem Richarda
Olehly. Tato kniha patří nejen k vrcholným Nabokovovým textům, ale i k nejkrásnějším
autobiografiím ve světové literatuře. A to přesto, že nejde o typické paměti co nej
přesněji popisující autorův život. Naopak, Nabokov postupuje jinak, protože nezastí
rá, jak chabá je naše paměť, jak matoucí a zkreslené jsou naše vzpomínky, pokud se
nemohou opřít třeba o deníkové záznamy z té doby apod. Nabokovovým cílem není
pouhá reprodukce dávné skutečnosti, ale její evokace, plná imaginace, jazykového
bohatství a stylistické virtuozity, ostatně jak jsme zvyklí i u jeho románů. Nabokov se
v knize soustředí na své dětství v Rusku a na období po roce 1917, kdy po bolševické
revoluci odešla jeho rodina do emigrace. Vzpomínání končí rokem 1940, kdy Nabokov
s manželkou a synem odjíždí z Evropy do USA. Svět dětství a jinošství zabírá prvních
dvanáct kapitol, až poslední tři jsou věnovány životu v emigraci v Paříži a Berlíně a stu
diím v Cambridge. Nádherným způsobem Nabokov naplnil to, co si předsevzal, tedy
napsat „nový druh životopisu, či spíše nový hybrid mezi životopisem a románem (…)
série krátkých esejistických textů, které se zčistajasna dají do pohybu a vytvoří cosi
velmi zvláštního a dynamického: nevinně vyhlížející přísady naprosto neočekávaného
pokrmu“.
MILAN VALDEN
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SKOK DO PRÁZDNÉHO BAZÉNU
Také další velikán světové literatury, izraelský spisovatel Amos
Oz (1939–2018), patří ke kmenovým autorům Paseky, která
vydala mj. jeho romány Černá skříňka či Můj Michael nebo
nádherný autobiografický Příběh o lásce a tmě. Nejnověji se
k nim připojil knižní rozhovor s názvem Skok do prázdného
bazénu, který s Ozem vedla Šira Chadadová, scenáristka a li
terární editorka (přeložila Lenka Bukovská). Autor název, zvo
lený pro českou verzi, vysvětluje v textu takto: „Tahle kniha by se
klidně mohla jmenovat Příběh skokana do prázdných bazénů.“
Zlomové okamžiky Amosova života to skutečně připomínají: ve dvanácti letech přišel
o matku, která spáchala sebevraždu, v patnácti odešel do kibucu a změnil si příjmení
(z Klausnera na Oze, což znamená síla), v 50. letech sloužil v izraelské armádě, vystu
doval a začal psát (což si v kibucu musel tvrdě vybojovat), učil na střední škole a kibuc
opustil až roku 1986; byl obhájcem mírové koexistence Izraele a Palestiny a spoluza
kladatelem nevládní organizace Mír nyní, snažící se přesvědčit vládu a veřejné mínění
v Izraeli o nutnosti dosažení míru s Palestinci a dalšími arabskými zeměmi výměnou za
vzájemné kompromisy. O těchto tématech psal i články a eseje a měl spoustu fanoušků,
stejně jako odpůrců. Svými romány a povídkami dosáhl světové proslulosti a byl vyzna
menán řadou ocenění i pravidelnou nominací na Nobelovu cenu za literaturu. O většině
z toho vypráví i v knize, jejíž text je rozdělen na šest rozhovorů, které se dotýkají nejen
Ozova života a jeho názorů na všelijaká témata, ale samozřejmě také psaní a literatury.
O svých knihách mj. říká: „...v každé knize se skrývají přinejmenším knihy tři: ta, kterou
čtete, ta, kterou jsem napsal a která se nutně musí lišit od té, kterou čtete, a pak je tu ještě
třetí kniha: ta, kterou bych napsal, kdybych na to měl dost sil. Kdybych měl křídla. A ta
třetí je nejlepší. Ale nikdo na celém světě, kromě mě, tu třetí knihu nezná a nikdo kromě
mě po ní netruchlí.“ A jinde: „...články do novin píšu většinou proto, že se zlobím. Něco
mě rozčílí a tohle rozčilení je mou hlavní hnací silou. Ale když píšu beletrii, je jedním z im
pulsů zvědavost. Zvědavost tak silná, že ji nedovedu ukojit. Nesmírně mě láká vyzkoušet
si, jaké to je, být v kůži někoho jiného.“
MILAN VALDEN
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NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci
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K dostání u vašeho knihkupce nebo na www.KNIHCENTRUM
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.

NAKLADATELSTVÍ
ANCH BOOKS

NOVINKY
Angelika Selina Braun

TAUGARÍ
Život sám si nachází cestu
Vzrušující a inspirativní příběh, který nám dává nahlédnout
hluboko do mystické duše přírody a současně nám ukazuje
cestu k našim skrytým schopnostem.
Je rok 1915, hluboko v amazonské džungli: 14letý José již
mnoho dnů bloudí deštným pralesem, až ho zachrání a ujme
se ho domorodý kmen Piapocos. V té době José ještě netuší,
že uprostřed této nedotčené a tajemné přírody zažije věci,
které od základu změní jeho život.
»Taguarí« vypráví skutečný, přímo neuvěřitelný příběh Dona
Josého Ariza, který byl v kolumbijském deštném pralese
vyškolen za léčitele a šamana a zemřel v roce 2018 ve věku
117 let. Jeho fascinující zážitky nabízejí jedinečné vhledy
do tisícileté šamanské tradice a odkrývají nám poznání,
že matka Země nám poskytuje vše potřebné pro zdravý
a šťastný život — veškeré znalosti již máme ve svém nitru.
Za doprovodu Dona Josého je můžete v sobě objevit znovu.

Anke Evertz
DEVĚT DNÍ NEKONEČNA
Příběh mimořádného zážitku blízké smrti
Trvalo to pouze několik vteřin: V okamžiku, kdy Anke před
hořícím krbem ve svém obývacím pokoji náhle vzplanula,
uvědomila si se zvláštní odevzdaností: „Teď zemřeš!“
S rozsáhlými popáleninami ji převezou do nemocnice. Devět
dní leží v kómatu; příbuzní i lékaři počítají s nejhorším.
Nikdo ovšem netuší, že Anke právě vykročila na nejpodivnější
cestu svého života: V duchovních světech, mimo čas a prostor,
neoddělitelně spojena s Původem všeho bytí dostává odpovědi
na všechny své otázky.
Toto vyprávění o zcela neuvěřitelném dobrodružství mezi životem a smrtí otevírá neznámé sféry vědomí a fascinující vhledy
do lidské existence. Také působivě ukazuje, že naše vnímání
reality je pouze nepatrným zlomkem bohatosti nekonečného
množství realit.
Zážitky Anke Evertz zbavují nejen strachu ze smrti — ale
především strachu ze života. Jsou působivým svědectvím
toho, že všichni jsme spojeni s větším celkem.

Christina von Dreien
NAKONEC VŠECHNO
DOBŘE DOPADNE
Kniha pojednává o tom, jak
můžeme konstruktivně čelit
chaosu kolem současné
globální pandemie a jak
pozitivně přistupovat ke
„snahám“, jež nás mají
za úkol vyděsit. Drobná
knížečka, která dodává
velkou odvahu.

DALŠÍ TITULY

Michael Morris
CO NESMÍTE VĚDĚT 2
V bestselleru Co nesmíte
vědět, vydaném v roce 2011,
Michael Morris názorně
a srozumitelně vysvětlil, jak
malá skupinka bankéřů
sahá prostřednictvím hospodářských a měnových válek
po totálním ovládnutí světa.
V tomto druhém díle se
zaměřil na politické a vojenské aspekty nového
světového řádu.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

LOVEC STÍNŮ

ÚNOS

Camilla Grebe

Johana Gustawsson

PRESTIŽNÍ CENA SKLENĚNÝ KLÍČ ZA NEJLEPŠÍ
SEVERSKÝ KRIMINÁLNÍ ROMÁN ROKU 2020

© Photo Viktor Fremling

© Elsa L. Blossom & Co Photographie

Opatrně otevřela dveře, sehnula se a vstoupila dovnitř. V komoře nebylo
Londýn, 2015: Únos herečky
okno, pouze malá škvíra pod stropem…Několikrát zamrkala, než si oči na
Julianne Bellové mrazivě při
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… 2015: Únoslets
deseti
zivě připomíná vraždy v Tower Hamlets před deseti
lety, ale také metody
Jacka RozparovačeJacka
před více
Na zemi ležela na zádech žena, s pažemi roztaženými do stran a sukni měla
metody
Rozparovače
než sto lety.
vyhrnutou až do pasu, odhalené nahé tělo. Z úst jí trčelo něco, co vypadalo
před
více
než
sto
lety.
Falkenberg, Švédsko, 2015: V lese je objeveno zmrzačené ženské tělo a rány oběti jsou podobné těm,
jaké měly oběti vražd
z Tower Hamlets.
jako velká dřevěná lžíce, kterou jí někdo zarazil až do krku, ze kterého vytekl
Falkenberg,
Švédsko, 2015:
Jenže vrah z Tower Hamlets byl dopaden a sedí ve
pramínek krve. Ruce měla zakrvácené a z dlaní jí něco vyčnívalo – zřejmě
Vže lese
je objeveno
zmrzačené
vězení. Znamená to,
měl komplice,
nebo někdo
začal napodobovat zrůdné činy sériového vraha?
Gustawsson podlaze…
se narohřeby, kterými byla pevně přitlučená k sešléJohana
dřevěné
ženské
tělo
a
rány
oběti jsou
Kriminalistka Emily Royová a autorka detektivních
dila v roce 1978 v Marseille,
příběhů Alexis Castellsová se ocitají uprostřed fascivystudovala politologii a prapodobné
těm,
jaké
měly
oběti
nujícího
případu,
jehož
důsledky
zasáhnou
i
jejich
covala jako novinářka ve fransoukromí a převrátí jim život naruby...
couzské televizi a v tisku. Její
Lovec stínů je originálně a skvěle napsaný
kriminální
román o ne
vražd z Tower Hamlets.
manžel je Švéd
a momentálně
Již vyšlo:
s ním žije v Londýně. Její debut
Blok
se stal mezinárodním
potlačitelné touze pochopit sám sebe bestsellerem.
a 46zároveň
skvěle podaný pří
Jenže vrah z Tower Hamlets
Únos je druhou
knihou série. Ve třetím šokujícím
běh o brutálním
vrahovi, který policii
byl dopaden a sedí ve vězení.
příběhu Blood Song, odehrávajícím se ve dvou časových rovitak dlouho
unikal.
Čtvrtý samostatný
Znamená to, že měl komplice,
nách, odhaluje
zneužívání španělských sirotčinců v době vlágenerála Franca
a brutální vyšel ve Švédsku
thriller dyvraždy
Lovec
stínů
nebo někdo začal napodo
v současném Švédsku.
Je mezi nimi nějaká souvislost?
v listopadu
2019. Dostal se okamžitě
bovat zrůdné činy sériového
na špičku žebříčků bestsellerů a byl
vraha?
vyhlášen jako nejlepší švédský krimi
Kriminalistka Emily Royová
nální román, čímž se Camilla Grebe
a autorka detektivních pří
stala jedním z mála autorů, kteří cenu
běhů Alexis Castellsová se ocitají uprostřed fascinujícího případu, jehož
vyhráli dvakrát. V roce 2020 získala
důsledky zasáhnou i jejich soukromí a převrátí jim život naruby...
Camilla Grebe za knihu Lovec stínů
Předchozí kniha Johany Gustawsson Blok 46 se stala mezinárodním
podruhé během tří roků prestižní Sklebestsellerem. Únos je druhým titulem série. Ve třetím šokujícím příbě
něný klíč za nejlepší severský kriminál
hu Blood Song, odehrávajícím se ve dvou časových rovinách, odhaluje
ní román, a zařadila se tak mezi tři au
zneužívání španělských sirotčinců v době vlády generála Franca a brutální
tory, kteří tuto cenu získali dvakrát od
vraždy v současném Švédsku.
jejího vzniku.
CAMILA GREBE je jednou z nejvýznamnějších
švédských spisovatelek detektivních románů. Její
první samostatný krimiromán Modrý motýl
vzbudil velký ohlas a práva se prodala do více
než 22 zemí. Ve Velké Británii, Francii, Itálii
a Švédsku vylétl až na vrcholek žebříčků bestsellerů. Filmová práva na něj koupila hollywoodská
produkce New Line Cinema. Její druhý krimithriller
Deník mého mizení získal prestižní cenu
Skleněný klíč za nejlepší skandinávský
kriminální román roku 2017. Švédským sdružením spisovatelů detektivních románů byl vyhlášen
Nejlepší švédskou detektivkou roku a skončil
v užším výběru na švédskou Nejlepší knihu roku.
CAMILLA GREBE už předtím napsala oceňované
krimithrillery společně se svou sestrou Asou Träff.
První dvě knihy série byly nominované na Nejlepší
švédský detektivní román roku. Je také spoluautorkou populární série Moskva Noir, kterou napsala
s Paulem Leander-Engströmem.

V listopadu 2019 vyšel čtvrtý samostatný thriller
Lovec stínů. Dostal se okamžitě na špičku žebříčků bestsellerů a byl vyhlášen jako nejlepší švédský kriminální román, čímž se Camilla Grebe stala
jedním z mála autorů, kteří cenu vyhráli dvakrát.
V roce 2020 získala za knihu Lovec stínů podruhé během tří roků prestižní Skleněný klíč za
nejlepší severský kriminální román a zařadila se mezi tři autory, kteří tuto cenu získali dvakrát
od jejího vzniku.

V březnu 2021 vyšla její nejnovější kniha Alla
ljuger.

inz VIKEND PULstrana KN 06 21:pulka KN -

VIKEND 06 21

17.6.2021

MOJE NEJLEPŠÍ TIPY A TRIKY PRO LOV ŠTIK
Matze Koch
Matze Koch prozrazuje své vlastní speciální tipy a triky
k ulovení štiky. Kde stojí štiky? Která nástraha je nejlepší?
Jaké náčiní skutečně potřebuji? Statický rybolov, nebo aktivní přívlač? Matze vás připravuje na chytání štik.
NEJLEPŠÍ RYBOLOVNÉ TECHNIKY
Markus Bötefür
S malými triky k velkým úlovkům - přehled nejlepších
taktik a technik pro různé vody i ryby, poučení jak pro
začátečníky tak i pro pokročilé.

ÚSPĚŠNÝ CHOV SLEPIC
Beate a Leopold Peitz, Wilhelm Bauer
Tato kniha vám pomůže vybrat si správné plemeno slepic. Dozvíte se, co slepice potřebují, jak je nejlépe ustájit, krmit a pečovat o ně.

ZLÉ MOŘSKÉ PANNY VE SKALÁCH
Sibéal Pounder
Mořské panny Bětka, Zlata a Mimi spolu se Stevem,
mluvícím mořským koníkem, jsou uvězněni na palubě
strašidelné lodi Merry Mary. Mezitím na souši se připravuje podlý plán na zničení světa mořských panen…
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ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI
Francesca Paci
Mladý vězeň a krásná židovská dívka
se do sebe zamilují ve vyhlazovacím
táboře Osvětim, na místě, kde láska
kvete jen zřídka...
Neprávem opomíjený příběh, jenž autorka Francesca Paci poprvé rekonstruuje ve všech jeho aspektech na
základě zdrojů z archivu Státního muzea Osvětim, dobových dokumentů
a přímých svědectví přeživších.
ANDĚL ŽIVOTA Z OSVĚTIMI
Nina Majewska - Brown
Osvětim měla nejen svého Anděla
smrti, nebezpečného a nevyzpytatelného lékaře Josefa Mengeleho, ale
také Anděla života, porodní asistentku
Stanisławu Leszczynskou, která se mu
dokázala postavit. Drobná a křehká
žena, která i přes jeho rozkaz, aby děti
okamžitě po narození usmrcovala, jednala podle svého svědomí a snažila se
pro každého novorozence vykonat maximum na jeho záchranu.
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NÁBOŽE NST VÍ
Agrippa, Henricus Cornelius
Kabala

Olomouc: Fontána, 2021, 138 s.,
brož. 298 Kč
Reprint knihy, která vyšla v roce
1922. Předmluva rabína smíchovské
obce židovské dr. S. Arje zabývající se
chasidismem a tradicí Kabaly. Heb
rejské slovo kabala znamená podání
(tradici).
ISBN 978-80-7651-055-5

Goldhagen, Daniel Jonah
Ďábel, který nikdy neumírá

Překl. Šustrová, Petruška, Praha:
Academia, 2021, 644 s., flexovazba,
650 Kč
Autor provokativně zkoumá, čím
přesně je antisemitismus v jedena
dvacátém století, a nastoluje znepo
kojivé nové paradigma jeho chápání.
ISBN 978-80-200-3172-3

Miller, Les
Co se děje ve svátostech. 25
otázek a odpovědí

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., brož. 119 Kč
Co je na svátostech svatého? Proč se
křtí také nemluvňata? Co to znamená
někoho biřmovat? Co říká katolická
církev o rozvodu? Proč mohou být
kněžími pouze muži? A co mám dě
lat, když se bojím jít ke zpovědi?
ISBN 978-80-7566-136-4

ekonomika
M ANAG E M E NT
Leman, Kevin; Pentak, William
Vést jako pastýř

Praha: Návrat domů, 2021, 82 s.,
váz. 239 Kč
Dobrý pastýř je obraz, který dnes najde
me snad jen ve starověkých biblických
textech. Co se v dnešní době můžeme
od dobrého pastýře naučit v oblasti ma
nagementu? Překvapivě mnoho.
ISBN 978-80-7255-424-9

R E K L AM A
Sutherland, Rory
Alchymie

Překl. Lichtenbergová, Lenka, Brno:
Jan Melvil Publishing, 2021, 400 s.,
váz. 499 Kč
Jak vyrobit zázrak? Legenda re
klamního světa Rory Sutherland vás
přesvědčí, že řešení problémů musíte
hledat tam, kde nikdo jiný – ve sfé
rách zdánlivé iracionality.
ISBN 978-80-7555-134-4

společenské
vědy; osvěta
A STRO LO G I E
al-Balachí, Abú Ma‘šar Ža‘far bin
Muhammad; Bahbouh, Charif
Arabská astrologie a astronomie – Rukopis knihy o narození
a osudu mužů a žen
Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd,
2021, 1. vyd., 284 s., brož. 374 Kč
Populární knížka o středověké astro
logii založená na rukopisu jednoho
z nejvýznamnějších astrologů na

abbásovském dvoře. Abú Ma´šar
al–Balachí (Albumasar, z. 885) je
autorem mnoha knih.
ISBN 978-80-88099-27-7

H ISTO R I E
Kaplan, Karel
Nebezpečná bezpečnost

Zlín: Kniha Zlín, 2021, 400 s., váz.
399 Kč
O činnosti a zločinnosti StB. Kniha
uznávaného badatele v archivních pra
menech mapuje nejbouřlivější období
vzniku a mechanismus neslavného fun
gování Státní bezpečnosti po roce 1948.
ISBN 978-80-7662-136-7

Košťál, Vratislav;
Košťálová, Renata
Francouzská šlechta v Českých
zemích

Brno: Barrister & Principal, 2021,
288 s., brož.
Osud původem francouzských šlech
tických rodů se prapodivnou shodou
okolností protnul s českou historií,
aby v našich zemích zanechal dodnes
dochované stopy.
ISBN 978-80-7364-118-4

I N FO R M ATI K A
Žára, Ondřej
JavaScript

Brno: Computer Press, 2021, 184 s.,
brož. 349 Kč
S JavaScriptem se jako uživatelé setká
váte denně – žádný z velkých webo
vých projektů se bez něj neobejde.
ISBN 978-80-251-5026-9

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Bednářová, Jiřina
Mezi námi předškoláky pro děti
od 5 do 7 let

Praha: Edika, 2021, 72 s., brož. 169 Kč
Publikace je určena dětem k pro
věření jejich znalostí, schopností
a dovedností před nástupem do
školy, nejvhodnější je pro věk 5 až 7
roků dítěte.
ISBN 978-80-266-1631-3

PR ÁVO
Moravec, Tomáš
Evropské insolvenční právo
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Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kon
tradikce/Contradictions je médiem
věnovaným odbornému bádání a dis
kusím o dějinách a současnosti kri
tického sociálního myšlení ve střední
a východní Evropě.
ISBN 978-80-7007-679-8

SBO R N Í K Y
ACTA SOCIOPATHOLOGICA
VI. Sociální patologie – sociální
komunikace

Hradec Králové: Gaudeamus, 2021,
1. vyd., 207 s., brož.
Sborník odborných statí Ústavu
sociáních studií Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové.
ISBN 978-80-7435-821-0

Ž IVOTN Í ST YL
Guizou
Permacomix. Žít permakulturně.
Návod k použití
Praha: Garamond, 2021, 160 s., váz.
Permakultura není pouhým pří
stupem k zemědělství: její principy
mohou inspirovat alternativní ži
votní styl, zodpovědný vůči přírodě
i člověku – ať už se zásadami řídíme
bezvýhradně, nebo do svého běžné
ho života začleníme pouze některé
podněty.
ISBN 978-80-7407-491-2

matematické
a přírodní vědy
BIO LOG IE
Janošíková, Kateřina
Zachrání GMO planetu? Geneticky modifikované organismy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 28 s.
Publikace představuje unikátní inter
aktivní učebnici popularizující téma
biotechnologického výzkumu. Svým
obsahem osloví jak laickou veřejnost
se zájmem o problematiku, tak veřej
nost odbornou.
ISBN 978-80-244-5733-8

PŘ Í RO DA
Hanus Radek a kol.
Moldavite

REGIONALISTIKA

Praha: Granit, 2021, 2. vyd., 136 s.,
499 Kč
Vltavíny jsou považovány za české
národní kameny. Kniha objasňuje
vznik vltavínů, který by neprobě
hl bez doteku vesmíru. Upřesňuje
jejich výjimečné postavení ve skupině
tektitů.
ISBN 978-80-7296-130-6

Sagitarius, Petr
Klasztor, Návrat

zemědělství

Praha: C. H. Beck, 2021, 1. vyd.,
284 s., brož. 550 Kč
Tato monografie přináší ucelený
pohled na aktuální problematiku ev
ropského insolvenčního práva.
ISBN 978-80-7400-832-0

Praha: Anag, 2021, 200 s., váz.
Trujkuntem nazývá autor nejvýchod
nější místo Česka. Jde o zvláštní regi
on, kde lidé stále hovoří originálním
těšínsko–jablunkovským nářečím
zvaným „po naszymu“, tak odlišným
od ostatních českých dialektů.
ISBN 978-80-257-3465-0

ROČE N K Y
Kobová, Lúbica
Kontradikce / Contradictions
1–2/2020

Praha: Filosofia, 2021, 488 s., brož.

VČE L AŘ ST VÍ
Tautz, Jürgen
Fenomenální včely

Překl. Matyásková, Olga, Praha:
Brázda, 2021, 270 s., váz. 380 Kč
Ojedinělá kniha, vydaná již ve 12 ja
zycích, přináší známé i nejnovější
pohledy na život včel. Hlavním
motivem je snaha představit včel
stvo jako superorganizmus, který
patří mezi nejúžasnější druhy naší
planety.
ISBN 978-80-209-0433-1
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zdravotnic tví
ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Opavský, Jaroslav
Farmakologie pro fyzioterapeuty
– Průvodce vybranými kapitolami s ukázkami léčivých přípravků
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 218 s.
Publikace seznamuje fyzioterapeuty
s vybranými kapitolami farmakologie
pro potřeby jejich profesní praxe.
ISBN 978-80-244-5869-4

Benčurik, Vladimír; Anděl, Petr;
Macháčková, Mária a kol.
Poruchy pánevního dna

Praha: Galén, 2021, 146 s., brož.
350 Kč
Monografie se zabývá problemati
kou, s níž se setkává asi 24 % dospě
lých žen. Prevalence onemocnění se
s věkem zvyšuje a postihuje přibližně
38 % žen ve věku 60–79 let a asi 50 %
žen ve věku 80 let.
ISBN 978-80-7492-529-0

Vondrová, Alice; Bastlová, Petra;
Hradecký, Václav
Jednoduché a zdravé cviky pro
seniory
Praha: Vyšehrad, 2021, 64 s., brož.
199 Kč
Aktivní senior – spokojený senior.
ISBN 978-80-7601-462-6

umění; hudba
HUD BA
Aschenbrenner, Vít
P. Franz Joseph Aumann, CanReg
(1728–1797). Missa in C: Možnosti kritické edice regionálních
hudebních pramenů 18. století na
příkladu jedné hudebniny

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., 304 s., brož.
Kritická edice Missa in C Franze
Josepha Aumanna (1728–1797)
vychází z hudební sbírky klatovského
děkanského kostela Narození Panny
Marie a je doplněna o rozsáhlou do
provodnou studii.
ISBN 978-80-261-1002-6

Huvar, Ivan
I ty v tom filmu musíš hrát.
Písňové texty

Praha: Novela bohemica, 2021,
158 s., váz.
Písňové texty Ivana Huvara jsou
spojené hlavně s folkovou scénou.
Žánrové rozpětí skupiny Folk Team,
s níž se postupně sžil i jako kytarista
a zpěvák, mu však poskytovalo
volnost k výletům do bluesových či
rockových poloh.
ISBN 978-80-88322-18-4

spor t
a tělov ýchova
TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Obůrková, Eva
Výlety (nejen) s dětmi. 1 600
tipů, kam vyrazit po Česku.
Brno: Jota, 2021, 552 s., váz.

Knížka se stovkami stručně popsa
ných výletních tipů, příběhů, zajíma
vostí a cestovatelských super špeků
bude skvělým pomocníkem na vašich
cestách, až budete chtít prozkoumat
nejrůznější zákoutí naší republiky.
ISBN 978-80-7565-860-9

Smetanová, Pavla
Pod cypřišem se sklenkou ouza

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2021, 136 s., brož. 139 Kč
Po úspěchu knih Příběhy z olivového
ostrova a Korfu bez průvodce nás
Pavla Smetanová znovu svým netra
dičním způsobem zve na Korfu, aby
nám představila ještě další půvaby
a překvapení tohoto ostrova.
ISBN 978-80-7422-800-1

krásná literatura
BIOG R AFI E
Vaníčková, Vladimíra
Miloslav kardinál Vlk

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2021, 648 s.,
váz. 798 Kč
Sborník „Miloslav kardinál Vlk. Reflexe
a vzpomínky“ ve studiích, reflexích
a svědectvích českých i zahraničních
autorů představuje osobnost M. Vlka.
Plastický portrét doplňuje na 200 foto
grafií, zejména z Archivu Arcibiskupství
pražského a ze soukromých sbírek.
ISBN 978-80-7325-517-6

DIVADELNÍ HRY
Shakespeare, William
Othello

Praha: Artur, 2021, 2. vyd., 180 s.,
brož. 210 Kč
Othello patří k nejpopulárnějším
Shakespearovým dílům. Vychází jako
134. svazek edice D v překladu Aloise
Bejblíka.
ISBN 978-80-7483-157-7

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Pötzsch, Oliver
Mistr

Praha: Brána, 2021, 568 s., váz.
499 Kč
Cesta ke světlu vede temnotou.
Zlatavý podzim roku 1518 končí.
Uplynulo šest let od doby, kdy věhlas
ný mág Johann Georg Faustus uprchl
z Norimberka.
ISBN 978-80-242-7268-9

KOM I K SY
Kaločai, Robert
Nanits Chronicles

Praha: Epocha, 2021, 1. vyd., 400 s.,
váz. 699 Kč
Nanits Chronicles je originální
komiksový příběh z blízké, ale i mno
hem vzdálenější budoucnosti, která
sleduje osudy tří hrdinů na pozadí
mnohem větších událostí formujících
zásadně budoucnost planety Země.
ISBN 978-80-278-0026-1

PO E Z I E
Verneová, Magdaléna
Noční motýl nad útesem. V.
sbírka básní

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2021, 1. vyd.,
56 s., brož.

bibliografie
Životní zkušenosti se dají vyjádřit
různým uměleckým způsobem.
Obrazem, písní nebo slovem. Já jsem
zvolila poezii, i z toho důvodu, že
slova mají duši.
ISBN 978-80-7405-476-1

POVÍ D K Y
Hájková, Kateřina
Světlo naděje

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2021, 1. vyd.,
212 s., váz. 279 Kč
Povídková kniha plná světla i tmy,
radosti i smutku, snění i reality – tedy
všeho, co plní život každého z nás.
Příběhy jsou inspirované nejen au
torčiným životem, ale také obdobím,
o které se celoživotně zajímá – dru
hou světovou válkou.
ISBN 978-80-7405-474-7

PRÓZ A
Brzobohatá, Taťána G.
Pokračování příště…

Praha: Esence, 2021, 192 s., váz.
349 Kč
Znáte ty stavy, kdy se chcete ze všeho
vypsat?
ISBN 978-80-242-7448-5

Fuks, Ladislav
Tři prózy

Brno: Host, 2021, 520 s., váz.
Šedesátá léta představovala v tvorbě
Ladislava Fukse (1923—1994) nej
produktivnější dekádu, z níž Česká
knižnice vybírá tři reprezentativní,
čtenářsky velmi oblíbené prózy.
ISBN 978-80-275-0603-3
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ROM ÁNY

Hoyt, Elizabeth
Skandální vášeň

Berry, Steve
Varšavský protokol

Překl. Verner, Martin, Ostrava: Domi
no, 2021, 392 s., váz. 449 Kč
Z úschoven po celém světě mizí vzác
né artefakty zvané Zbraně Kristovy.
ISBN 978-80-7498-499-0

DeWitt, Jasper
Pacient

Překl. Musilová, Anna, Praha: Kalibr,
2021, 208 s., váz. 259 Kč
Psychiatr Parker H. začne pracovat
v léčebně v Nové Anglii. Hned první
den se dozvídá o místním nejzávaž
nějším případu – když tohoto dnes již
čtyřicetiletého muže do léčebny přijí
mali, bylo mu pouhých šest let.
ISBN 978-80-242-7368-6

Erml, Richard
Libeňský román. Žalozpěv
o lásce a psech

Brno: Druhé město, 2021, 304 s., váz.
Richard Erml je autorem žánrově ne
jednolitých knih. Pro Ermlovy tituly je
příznačná autobiografičnost. I součas
ný rukopis má takové stopy, například
v tom, že se odehrává v bezprostřed
ním okolí autorova bydliště v Libni.
ISBN 978-80-7227-865-7

Gillerová, Katarína
Dívka v zrcadle

Praha: Motto, 2021, 312 s., váz. 349 Kč
Pro jednoho splněný sen, pro dru
hého noční můra. Hotely, koncertní
sály, ustavičné cestování.
ISBN 978-80-267-2011-9

Překl. Šimonová, Dana, Praha: Baro
net, 2021, 368 s., váz. 389 Kč
Silence Hollingbrooková nahradila
v sirotčinci v St. Giles svou sestru
Temperance, která se provdala za
lorda Cairea. Přitom se trápí smrtí
svého manžela – kapitána, jehož loď
se během plavby potopila.
ISBN 978-80-269-1583-6

Child, Lee; Child, Andrew
Ochránce

Praha: BB art, 2021, 296 s., váz. 399 Kč
Bývalý vojenský policista Jack Rea
cher dorazí autobusem z Nashvillu
do nedalekého městečka a vystoupí,
aby si koupil kávu. Chce hned po
kračovat dál na své nekonečné cestě
křížem krážem Spojenými státy.
ISBN 978-80-7595-474-9

Tyce, Harriet
Všechny tvoje lži

Překl. Vlčková, Jana, Praha: Ikar,
2021, 376 s., váz. 399 Kč
Rodiče dokážou být stejně zákeřní
jako jejich děti… Sadie Roperová je
po rozpadu manželství odhodlaná
začít se svou dcerou znovu.
ISBN 978-80-249-4433-3

SCI-FI, FANTASY
Houellebecq, Michel
Možnost ostrova

Praha: Odeon, 2021, 344 s., váz.
359 Kč
Ve svém románu s poněkud záhad
ným názvem Možnost ostrova se

autor vypořádá s celým lidským po
kolením – dílo se odehrává ve stadiu
vrcholného úpadku světa, těsně před
zánikem západní civilizace na Zemi
a po něm.
ISBN 978-80-207-2025-2

TH R I LLE RY
Kubát, Luděk
Osudový zkrat

Brno: Moba, 2021, 264 s., váz.
269 Kč
Poklidnou atmosféru probíhajícího
jarmarku naruší smrt mladé ženy,
kterou – k velké nelibosti Petra
Beránka – objeví výtvarník Ctirad
Karafiát. Nikdo ze stovek návštěvníků
slavnosti si ničeho nevšiml, což hraje
do noty chladnokrevnému vrahovi.
ISBN 978-80-243-9747-4

literatura pro
děti a mládež

Beltonová, Claire
Bambilion životů košišty
Pusheen

Překl. Houska, Kamil, Praha: Coo
Boo, 2021, 192 s., brož. 249 Kč
Nejňuňatější podoby Pusheen v jed
nom balení. V této sbírce najdete
Pusheen v jejích nejrozkošnějších po
dobách: od klasické šedé mourovaté,
kterou znáte a milujete, až po její
jednorožčí, dračí, mimozemská, dino
sauří, či dokonce psí alter ega.
ISBN 978-80-7661-204-4

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

PRO DĚ TI
Auta, jeřáby, bagry, traktory –
Velká kniha vozidel

Říčany: Junior, 2021, 16 s., lepor.,
239 Kč
Líbí se ti nejen osobní auta, ale třeba
i traktory, náklaďáky a hasičské vozy?
V téhle knize najdeš mnoho různých
vozidel v odlišných situacích: v pro
vozu na dálnici, při sklizni na farmě,
na staveništi i při velké záchranné
akci s hasiči!
ISBN 978-80-7267-745-0

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.

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
REBEL HNÍZDIL

CESTY K ŠUMAVĚ

JAK SE Z TOHO NEZBLÁZNIT

Jan Müller

Ondřej Fibich

Znáte ho jako muže, který vytáhl do boje proti farmaceutickým firmám a lidem ukázal, že prášky jim
zdraví nezachrání. Nebo jako
muže, který se nebál říct nahlas, že mnozí politici jsou
vlastně psychopati.

Tato kniha je podobná divoké jízdě, při níž se potkáte
se šumavskými světci, proroky, čarodějkami i zapomenutými příběhy. Průvodcem
je bosonohý básník – Ondřej
z Hory.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, ZDRAVÝ ROZUM
A ODOLNOST V ČASE KRIZE

Muza books, 329 Kč

Fibich Ondřej, 499 Kč

Zeď, 298 Kč

KUCHAŘKA PRO VNUČKY

MILÁ Č. 18

Kateřina Kadlecová,
Eliška Maixnerová

Leon Uris

RODINNÁ KETO KUCHAŘKA
PRO CHYTRÝ HRNEC

Česká domácí kuchařka plná původních rodinných
receptů předávaných z generace na generaci se vrací.
Oblíbená kuchařka Elišky
Maixnerové, která se dočkala několika dotisků a cestu si
našla i mezi krajany v zahraničí, je po více než dvaceti
letech od prvního vydání
zpět, ve zcela novém výpravném vydání.
Verzone, 499 Kč

Legendární román o legendárním boji, největší
vzpouře Židů proti nacistům. Miliony Židů skončily
v táborech smrti. Ale tisíce
lidí natěsnaných ve varšavském ghettu odmítly jít jako
ovce na porážku.

Zeď, 439 Kč

Doba, kterou zažíváme, nás vystavuje nesmírné zkoušce.
Naše psychické zdraví dostává
pořádně zabrat. Co se děje
s lidskou psychikou, když je
dlouhodobě vystavena stresu?
Jak se takovému stavu bránit?
Jak se nenechat ovládnout
strachem?

CHUTNÉ LOW-CARB POKRMY, KTERÉ
PŘIPRAVÍTE SNADNO A RYCHLE
Anna Hunleyová
Keto je skvělá, zdraví prospěšná
dieta, ale vaření v rámci tohoto
životního stylu může být někdy zdlouhavé. Na rychlá jídla,
jako jsou vysoce sacharidové
těstoviny nebo rýže, se spoléhat nemůžete, a pokaždé
nemáte čas postávat u plotny.
Alpha Book, 398 Kč
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LETNÍ BESTSELLERY
nakladatelství

Hana Marie
Körnerová

Vlastimil Vondruška

O svobodě myšlení

Setkání v Opeře

Tahle kniha je o toleranci a svobodě
myšlení. Pokud ji přečtete, vážení
čtenáři, přemýšlejte o věcech, které
popisuji. Nemusíte se mnou souhlasit,
právě v tom je naše svoboda. Ale
nesouhlasit neznamená, že jsme
nepřátelé. Svět myšlení a vědy je krásný
v tom, jak je složitý, a ke svobodě
patří i respekt k těm druhým. Je to asi
nesplnitelné přání, tak jednoduchý náš
svět není, ale bez víry v pravdu by byl
lidský život hodně smutný.

Simona ignoruje nepřátelství ve své rodině a žádá
matčinu sestru o pomoc.
Záhy navíc poruší všechna
pravidla, když se vloudí
do cizího domu, aby si
opatřila informace o svém
nastávajícím. Všechno
ale dopadne jinak,
než plánovala.

Nina George

Håkan Nesser

Světla jihu

Řeznice z Malé Barmy

Když bezdětným manželům
svěří úřad do péče osiřelou
holčičku, sami netuší, jak
se jim život změní. Stane
se doslova jejich slunečním
paprskem a díky ní Francis
přichází na to, co všechno
mohou člověku dát knihy…

Ellen Bjarneboová, známá jako
„Řeznice z Malé Barmy“, si
odpykala jedenáct let za vraždu.
Nyní se při revizi případu zjistí,
že pachatelem mohl být někdo
jiný. Jenže pokud neměla na
kusy rozsekanou oběť na
svědomí „Řeznice“, tak kdo tedy?

František Niedl

Lisa Ballantyne

Pohled šelmy

Malá lhářka

Do Čech se po dvaceti
letech vrací záhadný
Michal Dabert. Má zde
zřídit pobočku nadnárodní bezpečnostní agentury.
Ale je to hlavní a jediný
důvod jeho pobytu
v Praze? Po jeho příjezdu
totiž začínají umírat lidé.

Angela se jednoho dne rozhodne,
že už toho má dost – nenávidí své
rodiče, kamarády i to, co se děje
ve škole. A tak udělá něco, co jí
zaručeně zajistí pozornost: zavolá
policii. Avšak šokující příběh, který
se chystá vyprávět, převrátí nejen
její život vzhůru nohama.
Obviněnému Nickovi tak nezbývá
než bezmocně pozorovat, jak se
s bezprostředně hrozícím zatčením
všechno, co zná a miluje,
rozpadá na kousky…

www.mobaknihy.cz

MOBA

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 7. 6. 2021 až 13. 6. 2021

beletrie
1. Alena Mornštajnová Listopád Host
2. Shari Lapena Její konec Kalibr
3. Karin Lednická Šikmý kostel 2 Bílá vrána
4. Karin Lednická Šikmý kostel Bílá vrána
5. Filip Rožek Gump – Pes, který naučil lidi žít Kontrast
6. Marek Eben Myšlenky za volantem Brána
7. Zdeněk Svěrák Povídky a jedna báseň Cosmpolis
8. Sandra Pogodová, Richard Pogoda Buď v pogodě Cosmopolis
9. Stephen King Když teče krev Beta Dobrovský
10. Magda Knedler Porodní sestra z Osvětimi Kontrast

populárně-naučná
1. Lukáš Hejlík 555 – Výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka Došel karamel
2. Nina Špitálníková Svědectví o životě v KLDR NLN
3. Satchin Panda Cirkadiánní kód Jan Melvil Publishing
4. Roman Staša Matla – Kuchařka plná příběhů BizBooks
5. Tomáš Kosačík, Lucie Kosačíková Nejjednodušší plán 29 dní Tomáš Kosačík
6. Zdeněk Pohlreich Fresh kuchyně Sevruga
7. David Attenborough Život na naší planetě Práh
8. Jan Menděl Uprdelismus Pragma
9. Zdeněk Pohlreich Super jednoduše Sevruga
10. Kolektiv Toulavá kamera 32 Freytag & Berndt

pro děti a mládež
1. Jeﬀ Kinney Strašidelné historky báječného kamaráda CooBoo
2. Holly Blacková Jak se král víl naučil nenávidět příběhy CooBoo
3. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 15 CooBoo
4. Joanne K. Rowlingová Ikabog Albatros
5. Leigh Bardugo Griša – Světlo a stíny Fragment
6. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
7. David Walliams Něfo Argo
8. Bogdan Trojak Safíroví ledňáčci a Glutaman Baobab
9. Soňa Holečková Medvídkova dobrodružství – jóga pro nejmenší Jonathan Livingston
10. Zuzana Neubauerová Vtipy pro děti 5 CPress
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, email: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Květen 2021 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Alena Mornštajnová Listopád Host
2. Fratnišek Kotleta, Kristýna Sněgoňová Šprti a frajeři Epocha
3. Petra Stehlíková Nasterea Host
4. Elle Kennedy Výzva Baronet
5. Vasilij Mahaněnko Hra začíná Fantom Print
6. Shari Lapena Její konec Kalibr
7. Tim Weaver Ztracené střípky Mystery Press
8. Satchin Panda Cirkadiánní kód Jan Melvil Publishing
9. Tijan Carter Reed – Vražedné pouto Baronet
10. Mariana Zapata S láskou, Lukov Fragment
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Dva velké příběhy z jednoho světa
MICHAEL ENGLER

Mokrozem/
Suchozem
ILUSTRACE JAN BIRCK A JOELLE TOURLONIAS
PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
Lamar žije v zemi neustálého deště. Se svou slepičkou
Dolores zase konečně chtějí vidět zpoza mraků
slunce. V zemi sucha má oproti tomu Neneh a její
lišák slunce plné zuby, vždyť odpaří i poslední kapku
vláhy. Potřebují vodu! Všichni čtyři se vydávají na
cestu různými směry a dobrodružství s překvapivým
výsledkem začíná pro oba hlavní hrdiny… Obrázková
dvojkniha o klimatu, útěku a přicházení, přátelství a víře
v sebe samého.
Váz., 64 s., 279 Kč

ANDY McNAB,
NAB, PHIL EARLE

Dostaňte mě odsud!
ILUSTRACE ROBIN BOYDEN
PŘEKLAD MICHALA MARKOVÁ
Danny je obyčejný kluk, má kamarády, maminku a otravného
staršího bratra Dylana. A taky má rád nebezpečí. Když se ve
škole dozví, že pojedou se třídou na super výlet do divočiny, je
nadšený! Bude šplhat po horách, jezdit v kajaku, spát ve stanu…
Jenže problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Bez signálu se
Danny těžko dozví, jak postavit stan. A kde je v něm vypínač? Kde
je toaletní papír? Jak se řídí kajak na zdivočelé řece? A proč musel
jet na výlet i otravný Dyl? V dynamickém příběhu plném akce
a mnoha zvratů pro čtenáře od 8 do 11 let nechybí humor i napětí.
Brož., 256 s., 299 Kč

obchod.portal.cz

Dva případy,
které spolu
zdánlivě nesouvisí…

CESTUJEME
NEJEN PO ČESKU

www.NOVINKA-MESICE.cz

www.KNIHA-MESICE.cz

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

