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Pacient

5978

Sebastian FITZEK
Před rokem zmizel malý Max Berkhoff. Pouze viník ví, co se s ním stalo. Problém je, že je zavřený na přísně střeženém oddělení psychiatrie a mlčí. Maxův
otec zná jen jeden způsob, jak konečně získat jistotu: Musí se stát sám pacientem. Nechá se zavřít na přísně hlídané křídlo psychiatrie jako falešný pacient
s fiktivním lékařským záznamem. Jedině tak se přiblíží k vrahovi dětí a může ho
donutit, aby se přiznal…
328 stran, vázaná, 359 Kč

Esenciální oleje:
kompletní příručka

5985

Více než 250 receptů pro přírodní aromaterapii
KG STILES
Vše, co potřebujete vědět o esenciálních olejích pro léčení a wellness. Objevte svět přírodních, netoxických esenciálních olejů pro všechny aspekty života.
Stimulujte své smysly a rozmazlujte své tělo a duši populárními způsoby, které
se staly respektovanou, bezpečnou alternativou k moderní medicíně. Získejte
znalosti o esenciálních olejích, abyste mohli zlepšit svůj život.
464 stran, brožovaná, 499 Kč

Léčivá příroda

5983

Jak může šinrin joku, uzemnění, pobyt venku
nebo jen otevřené okno uzdravovat
Alice PECK
Odhalte kouzlo a účinnou moc venkovních procházek a trávení času v přírodě.
Budete překvapeni, když zjistíte, jak může koupání v lesních studánkách či
potocích nebo i pouhé procházky v parcích poskytovat jednoduchý a účinný
způsob zlepšení zdraví a mít příznivý vliv na vnitřní pohodu. To, co všichni
intuitivně víme, je dnes již vědecky ověřená pravda: už jen to, že vyjdeme ven,
je pro nás dobré. Bylo prokázáno, že procházky a trávení času venku mají pozitivní vliv na obrovskou řadu onemocnění a zdravotních potíží, od cukrovky až
po depresi, úzkost či arteriosklerózu.
148 stran, brožovaná, 329 Kč

Terapie

5968

Psychothriller
Sebastian FITZEK
Josy, dvanáctiletá dcera psychiatra Viktora Larenze, za nejasných okolností zmizí z ambulance vyšetřujícího lékaře, zatímco na ni otec čeká v čekárně. Lékař
i sestra shodně tvrdí, že tam nikdy nevstoupila. Nikdo netuší, kde se dívka
zdržuje a co se s ní stalo. O čtyři roky později se utrápený otec uchýlí do víkendového domu na ostrově Parkum, kde ho vyhledá záhadná mladá žena, která
se představí jako spisovatelka, a stěžuje si, že se jí zjevuje malé děvčátko, které
zmizelo beze stopy, podobně jako psychiatrova dcera. Neznámá ho požádá,
aby ji léčil. Viktor zpočátku váhá, ale nakonec začne s terapií, která se mění
ve stále dramatičtější výslech…
272 stran, vázaná, 339 Kč

Přírodní léky na bolest

5965

Zbavte se bolesti pomocí přírodních léků a cvičení
Yann ROUGIER, Marie BORREL
Bolest je součástí naší každodenní zkušenosti – od mírné bolesti hlavy po zdrcující artritidu. Nemusíte ovšem hned sahat po lécích. Tato kniha je novým
nepostradatelným průvodcem při ulevování od bolesti přírodní cestou pomocí
široké škály metod například dýchání a relaxačních technik, diet, jógy, masáží,
bylinných obkladů, balzámů, čajů a zábalů. Kniha obsahuje klíčové poznatky
o porozumění bolesti, proč ji cítíme, a k tomu vědecky osvědčené techniky, které vám pomohou se jí zbavit. Tato základní příručka patří do vašeho arzenálu
pro boj s celou řadou běžných onemocnění.
128 stran, brožovaná, 249 Kč

Celý sortiment již vydaných knih
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NAROZENI 1918

Vážení a milí čtenáři,

narodila jsem se 17. listopadu a tenhle den ctím odmalička nejen pro to, že mám narozeniny. Jakmile jsem začala
rozum brát, rodiče mi o tomto pro naši zemi výjimečném
datu vyprávěli a já byla pyšná, že je to i můj den D. Když
se 17. listopadu 1989 měnily dějiny, nemohla jsem u toho
chybět a opět jsem byla hrdá. Je to už rovných třicet let,
co jsme, jak někteří s ironií v hlase, jiní s nostalgií říkají,
zvonili klíči a skandovali hesla o svobodě. Od té doby se
toho událo dost a dost a je dobře, že si teď víc než kdy jindy
připomínáme, co jsme tehdy chtěli, o čem jsme snili. Připomíná nám to i několik knih, které
u této příležitosti vyšly. Už v rámci Velkého knižního čtvrtku jsem zmiňovala publikaci Ten
den – 17. Listopad (vydává Kalich), která rozhodně stojí za povšimnutí. Zajímavý je také
Deník s podtitulem Řekněte jim, že sametová… (vydává Galén), kterou napsal někdejší
studentský vůdce Martin Mejstřík. Deník rozdělený na sedm částí začíná lety 1962 až 1982
a zabývá se i obdobím po roce 1989, kdy se Mejstřík coby ústavní činitel neúspěšně pokusil
postavit komunisty mimo zákon. Nakladatelství Prostor vydává knihu Rok zázraků: Svědectví o revoluci roku 1989 ve Varšavě, Budapešti, Berlíně a Praze očima britského historika,
politologa a publicisty Timothy Gartona Ashe. Na obálce knihy je zaplněné Václavské náměstí na jedné z demonstrací a už jen tahle fotografie vás znovu vtáhne na místo a do chvíle,
která hýbala dějinami naší země. Podobné pocity jsem měla u knihy nazvané jednoduše Jan
Šibík 1989. Šibíkovy syrové snímky mám ráda, i když některé jsou tak silné, že pohled na ně
bolí. Tentokrát ale vyvolávají emoce většinou pozitivní, protože dokumentují chvíle, které
změnily náš svět. Znovu na světlo se po šesti letech od vydání dostává také kniha Jaroslava
Rudiše Národní třída (vydal Labyrint), která se teď dočkala filmového zpracování. Snímek
vyvolává rozporuplné reakce, ale já myslím, že stojí za to ho vidět. Dalšími knihami, které
připomínají listopadové události, jsou Sametová revoluce (vydává Naše vojsko) Miroslava
Šišky nebo Generál, který byl u toho: Rozhovor s posledním šéfem komunistické Státní bezpečnosti, kterou napsali Alojz Lorenc a Karol Lovaš (vydává Brána). A rozhodně zajímavým
počinem je Trikolora: Sametový komiks (vydává CooBoo). Knížka, která události listopadu
1989 líčí očima desetiletých kluků, se myslím bude líbit jak mým vrstevníkům, tak dnešním
desetiletým dětem, pro něž je rok 1989 hlubokou minulostí. Právě jim je třeba připomínat,
že nebýt 17. listopadu, nemohly by dělat a říkat, co chtějí, nejspíš by nemohly chatovat na
síti a určitě by nemohly s rodiči v létě na dovolenou třeba do Řecka. A měli bychom to připomínat i sami sobě, co jsme si tehdy přáli, co jsme chtěli. Nesmíme zapomenout.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Pravda a láska musí zvítězit
nad lží a nenávistí!“
Václav Havel

„V něco člověk věřit musí. Já věřím, že všecko bude dobré,“ říká v knize Narozeni
1918 (vydává RETRO FILM) Jan Matuška, skutečně narozen v roce, kdy se zrodilo
i Československo. Rozhovorů s lidmi, kteří jsou stejně staří jako naše republika,
posbírala novinářka Hana Benešová sedmdesát osm a vtiskla je do dvou opravdu
výjimečných knih. Vzpomínky na sto let naší země můžeme vidět očima obyčejných lidí a díky tomu jsou tak živoucí. Oni století zvratů prožili na vlastní kůži,
byli u toho, když zemi okupovali nacisté, nemilosrdně ji vysáli komunisté a byli i u nadějí vkládaných do roku 1989. Některá vzpomínání jsou
ryze osobní a některá se dotýkají dějin nebo
osobností, které republiku pomáhaly tvořit.
„Například paní Piroutková vyprávěla o tom,
jak se v Kostelci nad Vltavou, naproti v kovárně,
učil kovářem mladý Slovák Jozef Gabčík, jehož
potkala v květnu 1942 v Praze. Pan Kuznicius
zase chodil na ryby s Janem Werichem. Otakar Hřebec vzpomínal na to, jak byl hasičem
za protektorátu, hasil Staroměstskou radnici
v roce 1945 a posléze se stal kriminalistou,“
vypichuje některé ze vzpomínek autorka Hana
Benešová. Jedna ze zpovídaných, Vlastimila
Šrůtková, v knize vzpomíná na dědečka, který
ji vedl k vlastenectví. „Vodil mě na procházky,
kupoval mi pečené kaštany – ty jsem měla moc
ráda – a po cestě mi připomínal různá vlastenecká hesla. V ruce jsem držela sáček s horkými
kaštany a poslouchala: „Pravdu miluj, pro ni
bojuj! Přeskoč, přelez, ale nepodlez!“ Další zpovídaný prozradil, jak chodil zdravit prezidenta
Masaryka. „Chodíval naší ulicí na procházku.
Pozdravil jsem ho, rychle jsem to oběhl Břetislavovou a popřál mu znovu dobrý den. ‚Ty kluku, vždyť já už tě znám,‘ usmál
se.“ A takových neobyčejných vzpomínek je kniha plná. Rozhovory jsou doplněny
krásnými fotografiemi Martiny Storek a celek je opravdu působivým dílem, které
bychom si měli v domácí knihovně hýčkat. Je to historie každého z nás.
JANA MARXTOVÁ

co právě čte

KAREL VOŘÍŠEK
Právě jsem si koupil do sbírky George Orwella
Barmské dny a dočítám Pozitivního leadera od
kamaráda Jana Mühlfeita. Přiznávám, že mám
v knihovně celou jednu poličku knih, na které se
těším, ale zatím nebyl čas. Například Ziburovy
cestopisy. Co se týče mé knihy Žij teď – Cesta za
ajurvédou a otázky, co jsem si z cesty po Indie
odnesl, pak mimo jiné i poznání, že člověk má
mít rád sám sebe. Bez povyšování se na druhé,
při respektu k druhým. Ale opatrně. Hodně dáme na to, co si o nás myslí okolí,
necháme se jím ovlivnit a zapomínáme sami na sebe. Nemám rád knihy, které přikazují, jak se máme chovat, a když to dodržíme, slibují, že všechno bude fajn. Moje
kniha je inspirací pro ty, kdo hledají v životě cestu sami k sobě i cestu k ostatním. Já
ji našel na jihu Indie a spolu se spoustou praktických rad, jak zvládnout život, své
myšlenky, své zdraví, ji v knize předávám dál.
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ROBERT BRYNDZA PŘEDSTAVUJE NOVOU
VYŠETŘOVATELKU KATE MARSHALLOVOU,
ŽENU S POHNUTÝM OSUDEM A SILNÝM
SMYSLEM PRO SPRAVEDLNOST.
Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvězdou londýnské policie. Dokázala vyřešit
sledovaný případ krutého sériového vraha s přezdívkou Kanibal z Nine Elms, i když přitom sama
málem zemřela. Nyní Kate přednáší na univerzitě
a vede poklidný život, když se minulost začne
vracet. E-mail s žádostí o pomoc ji vtáhne zpět do
právě probíhajícího vyšetřování vražd mladých
dívek. Jejich modus operandi nebezpečně připomíná případ, který před patnácti lety vyřešila.
Dokáže Kate chytit dalšího sériového vraha?

rozhovor

s Jitkou Kurellovou

ODBORNĚ, KVALITNĚ A INSPIRATIVNĚ
Vydavatelství Profi Press, s. r. o., bylo založeno roku 2003. Vydává knihy o zdravé výživě a potravinách, knihy pro hobby pěstitele
a chovatele, ale i ryze odborné publikace o zemědělství, chovatelství, veterinářství a floristice. K jeho portfoliu patří čtrnáct odborných časopisů majících až stoletou tradici, což je zázemí i pro kvalitní odborné knižní publikace a populárně naučné knihy pro
širší veřejnost. Pro každý obor vydavatelství provozuje webový portál a internetová televize Zemědělec přináší zajímavé reportáže a diskuse s odborníky. Všeho je více než dost a o chod oddělení odbytu ve vydavatelství s celým týmem pečuje jeho vedoucí,
Jitka Kurellová, s kterou jsme se setkali na knižním veletrhu Svět knihy 2019 a od podzimu letošního roku začali spolupracovat.
Jak byste vy sama charakterizovala vydavatelství Profi
Press?
Vydavatelství Profi Press je primárně opravdu vydavatelem odborných časopisů. Zázemí redakcí a spolupráce
s odborníky vedly vydavatele k záměru vydávat také
knižní publikace. Mnoho let jsme se jako vydavatelé
specializovali na vysoce odborné knižní publikace, až
v posledních pěti letech oslovujeme i širší veřejnost. Ale
naším krédem je vždy obsahově kvalitní a po odborné
stránce hodnotná, fundovaná a inspirativní kniha řekněme s vyšší přidanou hodnotou.
Blíží se Vánoce a jistě všichni rádi zdobíme byt, venkovními svíčkami i zahrady, připravujeme si dobrá jídla. Vaše
vydavatelství vydalo krásné knihy o floristice a o zdravém stravování, které se právě pro toto období hodí jako
inspirace.
Během pěti let jsme vydali více než 20 knih pro širokou
veřejnost. Obrovskou radost nám udělala naše první floristická kniha To je ﬂoristika, čtenářky i čtenáři si ji velmi
oblíbili. Jsou v ní návody, postupy, materiály pro jednotlivá floristická období – Vánoce, Velikonoce, svatby, kytice
pro každou příležitost. Vše je nádherně popsáno od jednoduchých k složitějším aranžmá. Kniha Dekorace stolů
je o tom, že ozdoba stolu již není jen synonymem kytice
ve váze, ale stůl se dá nazdobit v každém ročním období
a ke každé příležitosti trochu jinak. V publikaci Zahrada
v nádobách čtenáři najdou mnoho nápadů, jak si vytvořit venkovní oázu i na malém prostoru, například na terase či balkonu a publikace Floristická dílna nabízí zpracování materiálů, které nám dává příroda. V loňském roce
jsme vydali knihu Věnce, která předčila naše očekávání
nejen zájmem čtenářů, ale i obsahem. Dozvíte se v ní, jak
se jednoduše a s minimem materiálu dá vytvořit krásná

ozdoba dveří, stolu či okna. Můj osobní favorit je kniha
Natur ﬂoristika. S kamarádkami chodíme rády na procházky a sbíráme šišky, větvičky, trávy atd. Doma z nich
pak v teple při čaji nebo víně vytvoříme něco, co zkrášlí
domov a udělá radost. Mám ráda knihy, které lidi stmelují a přinášejí radost a zábavu. Už se těším na jarní měsíce,
kdy budu zkoušet nové recepty z knih Vaříme z divokých
bylin a Divoké rostliny. Novinkou letošního podzimu je
kniha Květiny darem.
Vydáváte knihy i pro dětské čtenáře?
Spíše okrajově, ale za zmínku určitě stojí podle mého
skvělá Kravička Berta. Milá knížka pro děti od 4 let
o cestě kravičky Berty životem, od telátka až po dospělost. Děti se seznámí ne se smyšlenou báchorkou, ale
s velmi mile a reálně stylizovaným příběhem o tom, jak
kravička roste, co se děje kolem ní a jak se o ni lidé starají.
A k tomu jsou nádherné dětské ilustrace. V nabídce v našem e-shopu máme též i pexesa, omalovánky a další věci
pro malé čtenáře.
Prozraďte čtenářům Knižních novinek, jaké literatuře dáváte přednost ve volném čase a co jste naposledy četla?
Kéž by bylo na četbu více času, ale naštěstí jezdím do
redakce metrem... Ráda vařím a objevuji nové recepty
a v poslední době mě zaujala naše kniha Ajurvéda na každý den. Jsou v ní jednoduché, rychlé, téměř bezpracné
recepty, což opravdu oceňuji. Jídly nepohrdne ani můj
skoro dospělý syn. Teď na podzim, po velké úrodě dýní
na chalupě, hledám inspiraci na jejich zpracování, kde se
dá, např. v knížce Kouzla s dýněmi. Objevila jsem tam
recept na vynikající dýňové čatní či slaný dýňový koláč.
Mám-li opravdu volnou chvilku, ráda si přečtu populárně naučné knihy.
MARTINA HOSTOMSKÁ
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Arnaldur Indriđason

Stínový vrah
V bytě v centru Reykjavíku byla nalezena
mrtvola obchodního cestujícího. Střela do
hlavy, která jej usmrtila, nasvědčuje chladnokrevné popravě. Policie začne ihned
podezřívat spojenecké vojáky, kteří během
druhé světové války zaplnili ulice města.
Thorson, kanadský voják s islandskými kořeny, a Flóvent z reykjavické policie zahájí
vyšetřování. Na povrch začnou vyplouvat
pochybné pokusy prováděné v minulosti
na islandských dětech.

Vlastimil Vondruška

Kronika zániku Evropy
Jedinečný román vypráví o osudech rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek
evropské civilizace. Román je rozdělen na dvě části. První nazvaná „Jak to celé
začalo“ popisuje léta 1984–2019 a vychází z reálného vývoje Čech a Evropy. Druhá
část „Jak by to mohlo skončit“ modeluje formou literární vize jeden z možných
vývojů společnosti po roce 2020, který by mohl vést k zániku evropské civilizace.

Vlastimil Vondruška

Jo Thomas

Johan Theorin

Mstitel z Jenštejna

Stín olivovníku

Hon na vittry

Jiří Adam z Dobronína se na
procházce pod hradbami Pražského
hradu setká s Václavem Hrzánem
z Harasova, který nedávno koupil hrad
Jencenštejn. Ten se mu svěří s neurčitými obavami. Následujícího dne je
zavražděn jeho synovec, a to přímo
v budově Královské komory. Vyšetřením neslýchaného zneuctění
královského úřadu je pověřen
Jiří Adam z Dobronína.

Když se Ruthie jednoho dne probudí
a s údivem zjistí, že získala italský statek,
její život se obrátí vzhůru nohama.
Okamžitě nasedne do auta a vydá se
vstříc vzrušujícímu dobrodružství. Její
romantické představy ale brzy berou za
své. Vysněný dům je spíše polorozpadlá
usedlost, olivový sad je zanedbaný
a sbližování se s novými sousedy,
k nimž patří i horkokrevný Marko Bellanuovo, také není právě nejjednodušší…

Bitva o hrad Salajak proběhla, ale
boj proti vittrům nekončí. Mnozí
z nich po střetu utekli do propasti
Jarmaland, do říše temnoty a životu
nebezpečných bytostí. Vitterská
bojovnice Ristin a princ Dhor,
kteří jen o vlásek unikli smrti, se
pomalu vydávají do jejích hlubin,
pronásledováni skupinou vojáků,
rytířů a elfů, poháněných touhou
po pomstě…

Novinky z nakladatelství
Yoon Ha Lee
Liščí gambit
Kapitánka kel Čeris musí
získat zpět vesmírnou
Pevnost rozsypaných jehel,
které se nedávno zmocnili
kacíři. Pokud neuspěje,
mohl by vzápětí padnout
celý hexarchát.
349 Kč

Space opera

Vilém Koubek
Organická oprátka
Ve světě zničeném válkou
je jistotou jen smrt. To si
aspoň myslí hrobař Rust.
Poklidné zakopávání mrtvol
se ale komplikuje: ze skrýší
vylézají mechanické noční
můry.
329 Kč
odce
Od prův
televizním
pořadem
dovy
Ferdinan
zahrady

Postapo

Jonathan French
Šedí bastardi
Žij v sedle. Zemři na
divočákovi. Taková je
víra poloorků, kteří střeží
Souzené země ze hřbetů
divokých prasat. Krví
nasáklé fantasy plné
sarkasmu a temnoty.

Ferdinand Leffler
Zelené pokoje

399 Kč

Fantasy

Nová kniha autora bestselleru Žijte ve své zahradě
Zahrada nám dokáže zprostředkovat jedinečný
kontakt s přírodou — ale zejména je to bezpečné
místo setkávání s našimi nejbližšími. Zakladatel
ateliéru zahradní architektury Flera Ferdinand Leffler
přirovnává jednotlivé části zahrady z hlediska funkce
k místnostem v domě, vysvětluje nám podstatu
těchto zelených pokojů a nabízí možnosti, jak je
využít.

Adrienne Celtová
Pozvání k ohni

649 Kč

329 Kč

Populárně-naučná

hostbrno.cz

Mladá cizinka, slavný
spisovatel a loajální
manželka. Kdo koho
zradí? Milostný trojúhelník
odkrývá příběh inspirovaný
kontroverzním manželstvím
Vladimira Nabokova.
Román

Nejlepší dárek é
d
a
l
M
d
je kniha o fronty

200 fotografií
544 stran

Kronika
doby

Mediální partner

Pamětníci si vzpomenou,
ostatní se konečně dovědí,
jak to bylo doopravdy

knižní tipy

A DÍVKY MLČELY
kde vidíme hlavně následky toho všeho: mrtvé, umírající a zraněné, unesené ženy v otroctví, množící se hejna krys a počátek morové rány, život ve stanech nedaleko Tróje,
která se už desátým rokem brání dobytí ze strany Řeků. Ti chtějí Tróju potrestat za to,
že syn trójského krále Paris unesl manželku krále Menalaa, krásnou Helenu. Na obzoru
je však nový konflikt: Agamemnon, který se nemá v lásce s Achilleem (a platí to i naopak), mu vezme jeho kořist, tedy Bríseovnu, a Achilleus na oplátku odmítá účastnit se
dalších bojů. A bez něj, jak všichni vědí, je nemožné dosáhnout vítězství. Až když trójský princ Hektor zabije Achilleova věrného druha Patrokla, vrátí se Achilleus do boje…
a Trója je konečně pokořena. Vztah Bríseovny a Achillea podává Barkerová jako složitý
a nejednoznačný, i její postavy jsou takové: nikoli jen udatní hrdinové, ale muži se svými
smutky i starostmi, strachem i vášněmi. Ukazuje krev a špínu války, rozpory na pozadí
bitevní vřavy. Pár let po jiném zajímavém převyprávění těchto událostí, jak je podala
Madeline Millerová v Achilleově písni (kde se soustředila hlavně na milenecký vztah
Achillea a Patrokla), je tak Barkerové čtivý a barvitý román dalším, jiným pohledem na
slavnou válku.
MILAN VALDEN

Britská spisovatelka a historička Pat Barkerová (*1943) se
v první polovině devadesátých let proslavila románovou trilogií Regeneration, The Eye in the Door a The Ghost Road,
odehrávající se za první světové války. První díl byl zfilmován
a třetí díl byl v roce 1995 oceněn Booker Prize. Česky tato
oceňovaná a skvělá trilogie však bohužel zatím nevyšla a prvního překladu z díla Barkerové jsme se dočkali až letos, kdy
ve Vyšehradu vyšel autorčin nejnovější román A dívky mlčely;
přeložila ho Kateřina Novotná. Román vypráví o trójské válce
a slavných antických hrdinech a postavách, jakými byli Achilleus, Patroklos, Agamemnon či Odysseus, ovšem z pohledu žen, resp. vypravěčky, jíž je zajatkyně Bríseovna,
Achilleova válečná kořist a milenka. Název románu vychází z tehdejšího zvyku, kdy
dívky a ženy měly mlčet a k ničemu se nevyjadřovat. Román je převyprávěním Homérova eposu Ílias. Sleduje základní události a zápletky, jež líčí Homér, ale zaměřuje se na
intimnější stránku – bitvy, válečná vřava a hrdinské činy doléhají do vojenského tábora,

PSYCHOPAT V MÉM MOZKU
vem. Jak o sobě řekl a všichni kolem mu potvrdili – je emocionálně plochý. Zřejmě trpí
i bipolární poruchou. Fallon začal studovat i své vlastní kořeny. Jako vědec zabývající
se genetikou byl přesvědčen o dědičnosti takových poruch. A jak to u velkých objevů bývá, ve chvíli, kdy to nejméně čekal, dospěl k obrovskému objevu – geneticky má
všechny předpoklady být roduvěrným psychopatem se vším, co to v životě obnáší,
jaké činy způsobí. On ale pouze flámuje, zřejmě je nespolehlivý a kdysi v mládí s partou
ukradl a zase vrátil po noční jízdě pár aut. Ale nikdy nepáchal zlé skutky proto, aby
někomu ublížil. Vždy to bylo pro všeobecné obveselení, proto, aby se něco dělo. A tady
se dostáváme k podle mne nejdůležitější části knihy: k tomu, jak obrovsky záleží na
prostředí a lidech, kteří vás vychovávají. Fallon měl štěstí na láskyplné prostředí rodiny,
plné porozumění a podpory. Na konci knihy taky velmi moudře zvažuje, jaký by byl
svět bez psychopatů, kteří jsou zdánlivě nebezpeční. Pokud nebudou nikdy v dětství
zneužíváni (což je zásadní předpoklad proto, aby z nich vyrostli slušní lidé), pak jsou
na světě pro vzruch, nové myšlenky, pro nepokoj a objevování skrytých možností a nečekaných zákrut života.
JARMILA SKOPALOVÁ

Nakladatelství Portál přišlo s dalším počinem v oblasti dnes tak
rychle se rozvíjející – v neurovědě. Ale neodkládejte znuděně
tyto řádky! Kniha vědce Jamese Fallona Psychopat v mém
mozku je čtení přes noc. Napínavé, objevné, děsuplné, odvážné, tragikomické i jímavé. Fallonovy výzkumy byly vždy průlomové a smělé. Celý život zkoumal mozky vrahů a psychopatů.
A protože jako správný vědec zkoumal nejvíc sám sebe, s hrůzou (tedy u něj spíš s pouhým překvapením) zjistil, že jeho mozek vykazuje veškeré známky psychopatie. Začal velmi poctivě
a upřímně zvažovat, jak se celý život chová k nejbližším lidem. Zpověď o flámování,
flirtech, pití, dlouhých periodách obezity a pak naopak hubnutí – to je příklad přesně té
upřímnosti, kterou bychom měli všichni v rámci pudu sebezáchovy provést a dokázat.
Kvůli tomu chodíme k psychologům, na rodinné konstelace nebo se učíme meditovat
na sto způsobů. Hledáme pravdu o sobě. Odvaha k upřímnosti bolí přímo fyzicky, vím
to z vlastní zkušenosti. Fallon tuto cestu podnikl „pouze“ s povytaženým obočím a údi-

REPUTACE
Dobrá knížka se pozná podle toho, že vás vtáhne do atmosféry
místa, o kterém autor píše. Že hlavní hrdina bude sedět vedle vás
a bude vám sám vyprávět svůj příběh. Juan Gabriel Vásquez je
z rodu takových spisovatelů. Nikdy jsem v Jižní Americe nebyla,
ale jeho kniha Reputace (vydává PASEKA) dokáže vytvořit v mysli
emoci toho jiného a tak vzdáleného prostředí. Je to nejen příběh,
je to pocit, sdílený prostor s hlavním hrdinou, když jeho příběh
čtete. Onou ústřední postavou je Javier Mallarino proslavený svojí
politickou satirou. Vybudoval si kredit postupně, pracně, s pomocí milující manželky. Jeho kresby vynášejí karikovaného člověka do nebes, ale také svrhávají
politiky z jejich piedestalů. Nejen ústřední příběh se vtiskne do paměti, ale i detaily ze společnosti, které vlastně tvoří právě tu neopakovatelnou atmosféru knih z Latinské Ameriky
– čističi bot, kteří mají své odbory, Javierova manželka Magdalena, která je dcerou slavného advokáta, ale místo pokračování v rodinné tradici se stala herečkou natruc svému otci,
kterého veřejně kritizuje. Mallarino se chystá na udělení vysokého státního vyznamenání.
Z ministerstva mu chtějí poslat opancéřovanou limuzínu, aby jej na místo dovezla – další
detail, který utkví v hlavě – ale on se rozhodne jít do divadla, kde se slavnost pořádá, pěšky.
Vásquez popisuje statečný život karikaturisty, kterého oslavují čtenáři, chtějí vydavatelé,
a kterého se bojí politici. Někdy se zdá až svatý. Dokud jej nenavštíví dívka a vtáhne jej do již
dávno zapomenuté životní epizody. Do dne, kdy svojí karikaturou zpečetil něčí život. Tady
začíná skutečný napínavý příběh, kdy oči letí po stránkách a hledají pravdu. Na konci knihy
jsem měla chuť už nikdy nepřečíst žádné noviny.
JARMILA SKOPALOVÁ
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TEMNÁ DCERA
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Wagnerová Weinstein Weizsäcker Wette
Elena Ferrante i v tomto románě nahlíží do nitra ženy,
První díl trilogie SÁGA JEDNOHO STOLETÍ. Příběh čtyř
Wiedemann Winder Wolf Wurm Ziblatt
do jeho skrytých zákoutí, odkrývá narušené vztahy hrdinky
přítelkyň narozených kolem roku 1900 a žijících v Hamburku
Zimmermann Zischler Zoja Zweig
k její rodině, k partnerovi i k sobě samé a nechá vyplouvat
je bohatou rodinnou historií odvíjející se na pozadí dvou
Žantovský Adler Allison Allport Améry
Arsenijević Assmann Assouline Auster
na povrch dlouho potlačované destruktivní pocity.
světových válek a tragických německých dějin 20. století.
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W. E. Johns
Bostrom Brandes Brando Brodskij Burton
NÁVRAT DO DIVOČINY
BIGGLES OD VELBLOUDÍCH STÍHAČEK
Calvino Canetti Carrasco Cercas Coblence-Dobrodružství britského letce Jamese Biggleswortha nyní
V knize Raději zešílet v divočině zaznamenal spisovatel Aleš
ová Coward Craven Cypkin d’Argens
Palán jedinečné příběhy lidí, kteří žijí skryti v maringotkách
vychází v kompletně revidovaném překladu a poprvé s desítkami
Daumal Davies Delone Demetz Denny
a na horských samotách. Aleš Palán i fotograf Jan Šibík jezdí na Denon Depardieu Doerry Doležal Donne unikátních barevných ilustrací, které potěší nejen čtenářovo
Šumavu dál. Výsledkem jejich návštěv je kniha Návrat do divočiny. Doorman Dutka Dvorník Earhart Eizenstat srdce, ale zejména klukovskou duši nejednoho dospělého.
Englundwww.eprostor.com
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MUŽ BEZ TVÁŘE BYL DEMASKOVÁN
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Ben Aaronovitch
ZVONY LONDÝNA

Ze´ev Rosenkranz (ed.)
CESTOVNÍ DENÍKY
ALBERTA EINSTEINA

Famózní vyvrcholení
prvního cyklu dobrodobro
družství čarodějného
policisty Peter Granta
je tu!

Einsteinovy postřepostře
hy, které sepsal na
šestiměsíční cestě na
Blízký, Střední a Dálný
východ.

AUTOR SVĚTOVÉHO BESTSELLERU KVÍTEK KARMÍNOVÝ A BÍLÝ

ROMÁN PRO ČTENÁŘE KNIH JOHNA GREENA

Michel Faber
STO DEVĚTADEVADESÁT
SCHODŮ

Julia Waltonová
VZKAZ NA ZDI
ZÁCHODKŮ

Kniha je spojením
historického thrilleru,
gotické romance
a duchařského příběhu.

Hlavní hrdina ve svých
deníkových zápiscích
odhaluje realitu života
se schizofrenií.

DĚTSKÉ KNIHY, KTERÉ MUSÍTE MÍT
Mark Lowery
CHARLIE A JÁ

Ondřej Beránek,
Tereza Dvořáková
Nikkarin
JAK SE DĚLÁ FILM

David Walliams
NEJHORŠÍ DĚTI
NA SVĚTĚ 1 – 3

Silný příběh o
lásce a rodině.

Vše o filmu
a o lidech kolem.

Ideální vánoční
dárek.

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

bibliografie
duchovní nauk y
DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY
Vokolek, Václav
Podzim

Praha: Universum, 2019, 176 s., váz.
379 Kč
Čas podzimu je na jedné straně
naprosto fantastický, jeho barevnost
se mění jako v kaleidoskopu, je
to také čas naplnění, kdy sbíráme
plody, které nám Země nabízí,
ale také doba usínání a příchodu
temnot.
ISBN 978-80-7617-815-1

NÁBOŽE NST VÍ
Campbell, Duncan
Když se zapotácely hory. Příběhy
a východiska zatím posledního
evropského probuzení (Vychází
k 70. výročí probuzení na
Hebridách.)
Překl. Coufalová, Mgr. Kateřina;
Dittrich, Ing. arch. Tomáš, Praha:
Nakladatelství KMS, 2019, 1 vyd.,
120 s., brož. 150 Kč
Na konci světa, na řídce osídlených
kopcích a ostrovech severního Skotska, byla v polovině minulého století
některá městečka zasažena Božím
Duchem.
ISBN 978-80-87904-89-3

Prokeš, Josef
Pán se stará

Praha: Portál, 2019, 144 s., brož.
225 Kč
Kniha Josefa Prokeše, vyhledá
vaného kněze, duchovního doprovázejícího, skauta a horolezce,
vede čtenáře k novému pohledu
na víru.
ISBN 978-80-262-1527-1

společenské
vědy; osvěta
ESOTE R I K A
Tellinger, Michael
Tajná historie Anunnaků 2

Překl. Kozák, Jan, Olomouc: Fontána,
2019, 412 s., brož. 428 Kč
V této bohatě rešeršované a nesmírně podnětné knize Tajná historie
Annunaků – Otroci bohů se poučíte
o historii lidstva, jak ji skutečně
neznáte.
ISBN 978-80-7336-985-9

H ISTO R I E
Brandes, Detlef
Češi pod německým protektorátem. Okupační politika,
kolaborace a odboj 1939–1945

Praha: Prostor, 2019, 768 s., brož.
Zásadní monografická práce o dějinách Protektorátu vyšla poprvé
česky v roce 1999. Pro současné
vydání ji autor podstatně přepracoval, doplnil.
ISBN 978-80-7260-409-8

Dušek, Radim
Svatý Jiří, Sítiny a Loučky a jejich
obyvatelé druhé poloviny 19.
a počátku 20. století
Ústí nad Orlicí: Oftis, 2019, 1 vyd.,
504 s., váz.
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Tato rozsáhlá publikace vznikla ve
spolupráci obce Svatý Jiří a Státního
okresního archivu Ústí nad Orlicí,
zachycuje historii jmenovaných
obcí od jejich vzniku do konce Velké
války.
ISBN 978-80-7405-463-1

Jurman, Olin
Čeští jidášové. Největší zrádci
v našich dějinách

Praha: Fortuna Libri, 2019, 400 s.,
váz.
Každá společnost má své hrdiny
i zrádce. Co vám dnes říkají jména
Karel Sabina nebo Rudolf Mrva?
Asi nic moc, ale ve své době, v období národního obrození, patřili
k velmi opovrhovaným zrádcům
národa.
ISBN 978-80-7546-253-4

Macháček, Michal
Gustáv Husák

Praha: Vyšehrad, 2019, 632 s., váz.
599 Kč
Kniha vychází z výzkumu dosud neznámých pramenů z českých, slovenských a ruských archivů i materiálů ze
soukromého archivu rodiny Gustáva
Husáka.
ISBN 978-80-7601-181-6

Píša, Rudolf
Příběhy firem

Praha: XYZ, 2019, 312 s., váz.
499 Kč
Výpravná obrazová publikace zachycující činnost velkých českých firem,
které zaznamenaly největší rozkvět
v době od poloviny 19. do poloviny
20. století.
ISBN 978-80-7597-525-6

Sterneck, Tomáš
Věrnost a zrada v ohroženém
městě. Prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na
počátku stavovského povstání
(1618)

Praha: Historický ústav AV ČR, 2019,
344 s., váz.
Od samého počátku rebelie, jež se
rozhořela v polovině roku 1618, považovali reprezentanti vzbouřených
českých evangelických stavů strategicky položené a dobře opevněné
České Budějovice za mocnou překážku prosazování svého politického
programu.
ISBN 978-80-7286-338-9

I N FO R M ATI K A
Schreier, Jason
Krev, pot a pixely

Překl. Miklica, Petr, Brno: Host,
2019, 286 s., brož.
Výprava do zákulisí videoherního
světa. Kolik dřiny stojí za každým
napínavým questem?
ISBN 978-80-7577-824-6

K Ř ÍŽOVK Y,
HÁDAN K Y
Londor, Felix
Křížovky s horoskopy

Praha: Jan Vašut, 2019, 320 s., brož.
Někdo má štěstí v lásce, jiný se
dopracuje k vysněné profesi, další
najde smysl života v dětech a někdo
je prototypem zdraví. Je to dáno
i tím, v jakém znamení zvěrokruhu se
jedinec narodil.
ISBN 978-80-7541-190-7
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OSO B N OSTI

Ž IVOTN Í ST YL

Bruna, Václav
Opilý koráb aneb Řeky mého
života

Gayová, Roxane
Hlad

Praha: Mladá fronta, 2019, 384 s.,
váz.
Vzpomínková kniha lékaře – stomatologa, Husákova politického vězně,
majitele trojnásobného vítěze Velké
pardubické i prvního nestátního zdravotnického zařízení v České republice.
ISBN 978-80-204-5482-9

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Schwanitz, Dietrich
Vzdělanost jako živý dialog
s minulostí

Praha: Prostor, 2019, 560 s., brož.
Naše vědění prochází v současnosti
hlubokou proměnou a všeobecně
je v západní kultuře již delší dobu
pociťována krize vzdělávacího systému, případně úpadek klasického
vzdělání.
ISBN 978-80-7260-434-0

PO LITI K A
Lorenz, Astrid; Formánková,
Hana
Politický systém Česka

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 273 s., brož.
Kniha poskytuje ucelený přehled
o systému vlády v Česku, společnosti, politických stranách, médiích
i vybraných politikách – zahraniční,
hospodářské, migrační a regionální.
ISBN 978-80-7325-483-4

PSYCH O LOG I E
Detzler, Robert E.
Cesta ke svobodě

Olomouc: Anag , 2019, 3 vyd., 160 s.,
brož. 359 Kč
Spiritual Response Therapy (SRT)
je terapie, která pracuje se záznamy
naší duše, v nichž hledá a čistí disharmonické programy z tohoto života
i z životů minulých.
ISBN 978-80-7554-232-8

SOCIO LOG IE
Dufek, Pavel; Baroš, Jiří;
Bláhová, Sylvie a kol.
Liberální demokracie v době
krize. Perspektiva politické
filosofie

Praha: Sociologické nakladatelství,
2019, 1 vyd., 308 s., brož. 340 Kč
Liberální demokracie je na počátku
21. stoletá údajně v krizi – politické,
hospodářské, krizi důvěry, krizi reprezentace, krizi konstitucionalismu,
krizi sebedůvěry. Existuje cesta ven
z této krize?
ISBN 978-80-7419-277-7

Ďurďovič, Martin
Vyprávění a rozhovor. Teorie
sociální intersubjektivity

Praha: Sociologické nakladatelství,
2019, 1 vyd., 326 s., brož. 390 Kč
Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Argumentace je vedena
dvojím zájmem. Na jednu stranu je to
zájem o problematiku intersubjektivity v sociologii, na druhou stranu
o hermeneutiku.
ISBN 978-80-7419-284-5
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Praha: XYZ, 2019, 296 s., brož.
349 Kč
Autorka s odzbrojující upřímností
popisuje zkušenost s vlastním tělem,
vztah k jídlu a morbidní obezitě.
ISBN 978-80-7597-527-0

Sanderson, Aston;
Somogyi, Viola
Minimalismus do kapsy

Praha: Portál, 2019, 104 s., váz.
215 Kč
Aby se nám snáze a spokojeněji žilo,
stačí přijmout několik myšlenkových
změn, které nám umožní zjednodušit
domácnost, pracovní život a digitální
prostředí.
ISBN 978-80-262-1528-8

matematické
a přírodní vědy
BOTAN I K A
Allawayová, Zia;
Baileyová, Fran
Pokojové rostliny v praxi

Překl. Doubková, Pavla, Praha:
Esence, 2019, 224 s., váz. 399 Kč
Nejnovější studie potvrzují, že rostliny jsou nejen krásné na pohled, ale
dokážou i čistit vzduch, rozjasnit naši
náladu a snižovat míru stresu.
ISBN 978-80-7617-778-9

Rendek, Jan; Větvička, Václav
Zámecké zelené komnaty. Krása
panských zahrad
Praha: Jan Vašut, 2019, 160 s., váz.
Iniciátorkou této knihy byla vzpomínka. Vzpomínka na školní výlety,
ale i na nedávnou profesi jednoho
z autorů, dendrologa Václava Větvičky, který zámeckým parkům věnoval
značnou část života.
ISBN 978-80-7541-103-7

E NC YK LO PE D IE
Sparrow, Giles
Moderní encyklopedie pro děti
– Věda

Praha: Fragment, 2019, 128 s., váz.
299 Kč
Od nanotechnologií a velkého třesku
až po energii a elektrony!
ISBN 978-80-253-4403-3

M ATE M ATI K A
Budínová, Irena;
Blažková, Růžena
Sbírka matematických úloh
s rostoucí náročností

Brno: Edika, 2019, 112 s., brož.
199 Kč
Sbírka je určena především rodičům
a učitelům, kteří dětem chtějí umožnit řešit matematické úlohy 4. ročníku
podle jejich možností.
ISBN 978-80-266-1466-1

technické vědy
H O B BY
Knišová, Kateřina
Přírodní výtvarná dílna

Praha: Esence, 2019, 128 s., brož.
299 Kč

Tato kniha je zdrojem námětů pro
všechny, kdo chtějí spojit svůj talent
s láskou k přírodě.
ISBN 978-80-7617-395-8

RUČN Í PR ÁCE
Grund-Thorpe, Heidi
Pletené svetry a kardigany.
Klasické i trendy modely

Praha: Jan Vašut, 2019, 64 s., brož.
Oblíbené svetry vlastnoručně upletené! Objemný svetr, jednoduchá
vesta, letní svetřík, svetr pro ni i pro
něj, svetr s copánkovým nebo pruhovaným vzorem – který z nich bude
tím vaším nejoblíbenějším?
ISBN 978-80-7541-135-8

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Beiser, Rudi;
Ell-Beiserová, Helga
Tinktury z léčivých bylin. Účinné
rostlinné výtažky si vyrobíme
sami

Praha: Mladá fronta, 2019, 160 s.,
váz.
Pomocí alkoholu si můžete velmi
snadno vyextrahovat cenné obsahové
látky a zajistit i jejich trvanlivost v podobě tinktury. Několik málo kapek
tinktury má většinou větší léčebnou
účinnost než celý šálek čaje.
ISBN 978-80-204-4638-1

KUCHAŘ K Y
Moje oblíbené recepty (kořeněné citáty o jídle)

Praha: Jan Vašut, 2019, 96 s., váz.
Každý z nás má nějaké oblíbené jídlo.
Pro někoho to je maminčina svíčková, pro jiného babiččin štrúdl a pro
dalšího třeba kuře, které tak výborně
připravuje kamarád. S pomocí této
knihy se vám tyto kulinářské poklady
nikdy neztratí.
ISBN 978-80-7541-189-1

Novotný, Petr
Pivařka 2

Brno: Jota, 2019, 488 s., váz. 598 Kč
Pivařka na druhou vám otevře zcela
nový a netušený svět chutí a vůní!
A v nejednom z vás jistě vyvolá i touhu experimentovat…
ISBN 978-80-7565-555-4

Theodorou, Susie
Středomořská kuchařka

Překl. Rákosníková, Jitka, Praha:
Esence, 2019, 192 s., brož. 399 Kč
Jíst podle této kuchařky znamená jíst
zdravě. A není to jen způsob stravování, je to i jiný životní styl, vzorec
založený na venkovském životě, kde
byli lidé zvyklí jíst, co se právě urodilo, a užívat si jídlo společně.
ISBN 978-80-7617-358-3

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Čáp, Petr; Rybníček, Ondřej
Alergologie do kapsy

Praha: Mladá fronta, 2019, 224 s.,
váz.
Monografie našich předních specialistů v oboru AKI podává stručnou
a přehlednou formou podstatné

bibliografie
a potřebné informace o diagnostice
a léčbě alergických a imunologických
onemocnění.
ISBN 978-80-204-5255-9

Hanousek, Ladislav
Maminko, není mi dobře

Praha: Jan Vašut, 2019, 352 s., váz.
Dítě, to je pro rodiče především
veliká radost – a také veliká starost.
Zvlášť, když se objeví nemoc či neduh. A ty ostatně patří ke každému
dětskému věku.
ISBN 978-80-7541-169-3

Mazancová, Adéla Fendrych;
Marková, Hana;
Čechová, Kateřina a kol.
V bludišti jménem Alzheimer
Praha: Management Press, 2019,
432 s., váz. 649 Kč
Co je to Alzheimerova nemoc?
ISBN 978-80-264-2707-0

Schulz, Thomas
Medicína budoucnosti

Překl. Pondělíček, Jiří, Praha: Esence,
2019, 280 s., váz. 299 Kč
Vyléčit Alzheimera. Porazit rakovinu.
Prodloužit život o desítky let.
ISBN 978-80-7617-651-5

učebnice
UM Ě N Í

ností i výrazných tělesných, psychických i citových změn.
ISBN 978-80-7546-220-6

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY

DE TE K TIVK Y,
KRIMI

Belfoure, Charles
Pařížský architekt

Bor, Adam Le
Okrsek VIII

Překl. Bíla, Tomáš, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, neurčeno
vyd., 368 s., váz.
Balthazar Kovacs je romský detektiv
z budapešťského oddělení vražd.
Právě když pije svůj první šálek kávy,
obdrží tajemné textové zprávy. Jsou
to jen tři slova: „26, Náměstí Republiky“, a fotografie.
ISBN 978-80-7593-066-8

Engelová, Amy
Dívky z Roanoke

Překl. Nováková, Barbora, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2019,
neurčeno vyd., 328 s., váz.
Všechny dívky z Roanoke jsou krásné
a zdá se, že mají všechno. Ale spojuje
je temné tajemství, o kterém se nesmí
mluvit. Když ho poznají, utečou –
nebo zemřou.
ISBN 978-80-759-3051-4

Fraisová, Alexandra; Picoultová, Jodi
Záblesk života

Zlín: Kniha Zlín, 2019, 160 s., brož.
249 Kč
Kniha inspirativních rozhovorů napříč uměním.
ISBN 978-80-7473-879-1

Praha: Ikar, 2019, 352 s., váz. 399 Kč
Personál reprodukční kliniky poskytuje péči každému, kdo vejde dovnitř.
Toho rána však na kliniku vtrhne zoufalý rozrušený střelec a zahájí palbu.
Všichni přítomní se rázem stanou
jeho rukojmími.
ISBN 978-80-249-4010-6

krásná literatura

Hannah, Sophie
Vraždy s monogramem

Hrbek, David
Slovo, obraz, rokenrol

AUTOBIOGRAFIE
Louis, Édouard
Dějiny násilí

Překl. Vybíralová, Sára, Praha:
Paseka, 2019, 236 s., váz.
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.
ISBN 978-80-7432-969-2

BIOG R AFI E
Smutný, Roman
Roman Šebrle

Praha: XYZ, 2019, 1 vyd., 216 s.,
váz. 299 Kč
„Proč dělám desetiboj? Nebavilo by
mě trénovat jen jednu disciplínu,
tak jich dělám raději deset.“ Kudy
vedla cesta Romana Šebrleho,
několikanásobného olympijského
medailisty a držitele mnoha
ocenění ze světových i tuzemských
šampionátů?
ISBN 978-80-7597-522-5

DENÍKY
Veronesiová, Elena
Můj těhotenský deník. 9 měsíců
vzpomínek

Praha: Fortuna Libri, 2019, 80 s., váz.
Průvodce devíti měsíci očekávání,
radosti i velkých změn v životě ženy.
Těhotenství je období nových zkuše-
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Překl. Němcová, Edda, Praha: Kalibr,
2019, 344 s., váz. 359 Kč
Vraždy s monogramem odstartovaly v roce 2014 – se svolením dědiců
Agathy Christie – sérii nových případů
Hercula Poirota z pera Sophie Hannah.
ISBN 978-80-7617-702-4

Norek, Olivier
Teritoria

Překl. Kybal, Tomáš, Praha: Práh,
2019, 288 s., váz. 299 Kč
Od posledního vyšetřování případu
kapitána Victora Costy jako by se do
úřadoven kriminálky nechvalně známého 93. departementu navrátil klid.
ISBN 978-80-7252-819-6

Pennyová, Louise
Dlouhá cesta domů

Překl. Uhlířová, Lenka, Praha: Kalibr,
2019, 424 s., váz. 399 Kč
Po traumatických událostech, které
zapříčinily jeho odchod do penze,
si Armand Gamache, bývalý vrchní
inspektor Sureté du Québec, užívá
poklidného života v zapadlé vísce
Three Pines a pomalu se zotavuje
z utržených ran.
ISBN 978-80-7617-859-5

Selmanová, Victoria
Krev za krev

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Kalibr,
2019, 304 s., váz. 299 Kč
Akční kriminální příběh Krev za krev
byl nominován na Debut Dagger
Award a dobyl první místo žebříčku
bestsellerů Kindle.
ISBN 978-80-7617-747-5

Překl. Kneblová, Radka, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, neurčeno
vyd., 376 s., váz.
Napínavý příběh z okupované Paříže
o lidech, kteří riskovali své životy,
aby zachránili životy ostatních. Paříž,
1942. Nadaný architekt Lucien Bernard váhá, zda přijmout práci, která
mu vynese hodně peněz, ale také ho
může naprosto zničit.
ISBN 978-80-759-3047-7

Fulvio, Luca di
Sen, který se naplnil

Překl. Bárová, Marta, Praha: Ikar,
2019, neurčeno vyd., 520 s., váz.
Masová emigrace Evropanů do
zámoří na přelomu 19. a 20. století.
Tři mladí lidé na nebezpečné cestě za
lepším životem.
ISBN 978-80-249-3916-2

McNeill, Graham
Falešní bohové

Překl. Dušek, Vojtěch, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2019, 296 s.,
brož. 349 Kč
Román Falešní bohové pojednává
o Horově pádu. V komplikovaném
spiknutí zosnovaném přívrženci Chaosu je Horus na měsíci planety Davin
zraněn cizáckou, Chaosem otrávenou
zbraní.
ISBN 978-80-7332-425-4

Meirová, Tamar
Francesco Tirelli a jeho zmrzlinářství

Praha: Práh, 2019, 32 s., váz.
Petr měl tak rád zmrzlinu, že si každý
den našel záminku projít kolem zmrzlinářství Francesca Tirelliho. Někdy si
koupil pár kopečků, někdy se zaskočil
podívat dovnitř, jindy jen nakoukl
skrz výlohu.
ISBN 978-80-7252-806-6

Pernes, Jiří
O trůn a lásku

Praha: Brána, 2019, 288 s., váz.
299 Kč
Příběh arcivévody Františka Ferdinanda, synovce Františka Josefa I.
ISBN 978-80-7617-740-6

Rezek, Aleš
Koření chudých

Praha: Práh, 2019, 504 s., váz.
359 Kč
Zapomeňte na Pelíšky! Rezkova kniha Koření chudých Vám zprostředkuje pravou atmosféru 70. a 80. let bez
jakéhokoliv romantizování a klišé.
Rozsáhlý román Aleše Rezka se odehrává v normalizačním Československu 70. a 80. let.
ISBN 978-80-7252-813-4

Woodová, Barbara
Had a hůl

Překl. Mikolajková, Lucie, Praha: Ikar,
2019, 448 s., váz. 399 Kč
Sýrie, rok 1450 před Kristem. Lee,
nejstarší dceři bohatého vinaře,
bylo právě osmnáct let. Nejvyšší
čas se vdát. Nabídku k sňatku od
bohatého, ale krutého stavitele lodí
Jótama však její otec odmítne, když
zjistí, že v Jótamově rodině se dědí
epilepsie.
ISBN 978-80-249-3889-9
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Aristofanés
Lýsistraté

Warkusová, Iris
Konečně důchod

Překl. Stiebitz, Ferdinand, Praha:
Artur, 2019, 1 vyd., 132 s., brož.
198 Kč
U nás nejčastěji uváděná komedie
starořeckého dramatika. Titulní hrdinka hry Lýsistraté přesvědčí athénské, spartské a další ženy z řeckých
států, které se účastní Peloponéské
války, aby přinutily své muže k uzavření míru.
ISBN 978-80-7483-105-8

Baďurová, Petra
Egon: Děsná psina

Praha: Titanic, 2019, 304 s., brož.
297 Kč
Příběh jednoho psího seniora, jeho
nesnesitelné paničky a shovívavého
páníčka. Psí vzpomínky,
plné zábavných a ironických
postřehů i nechtěného humoru
z odposlechnuté hovorové češtiny,
jakou mluví Egonova dvounohá
smečka.
ISBN 978-80-86652-66-5

LITE R ATUR A
FAK TU
Rooneyová, Jennie
Rudá Joan. Strhující příběh
ženy v osidlech špionážní
služby

Praha: Mladá fronta, 2019, 376 s.,
váz.
Napínavý a čtivý román je inspirovaný skutečným přiběhem Melity
Norwoodové, která byla v roce 1999,
ve věku 87 let, odhalena jako nejdéle
sloužící špionka pro KGB v dějinách
Velké Británie.
ISBN 978-80-204-4962-7

OSO B N OSTI
Marly, Michelle
Mademoiselle Coco a vůně
lásky

Překl. Lukačovičová, Ivana Dirk,
Praha: Ikar, 2019, 1 vyd., 384 s., váz.
379 Kč
Coco Chanel se podařilo vybudovat
úspěšný módní salon. Když však její
milenec Boy Capel nečekaně zahyne
při autonehodě, je úplně ochromena
žalem. Teprve plán vytvořit na památku své lásky parfém jí dodá novou
energii.
ISBN 978-80-249-3930-8

PO E Z I E
Blatný, Ivan
Čtyři knihy

Brno: Host, 2019, 1 vyd., 296 s.,
brož. 499 Kč
Kultovní básnické sbírky z let 1940—
1947. Letos oslaví sté výročí narození
legendární „básník Brna“, jak se Blatnému často říká.
ISBN 978-80-7577-999-1

POVÍ D K Y
Bergl, Petr
Výhodná koupě a jiné povídky

Praha: Bergl Petr, 2019, 115 s., brož.
Výhodná koupě, to je deset krátkých
povídek s různorodými tématy, postavami a naladěním, zasazených do
současného Česka.
ISBN 978-80-270-6239-3

Překl. Buriánová, Milada, Praha:
Esence, 2019, 128 s., brož. 259 Kč
Připravit, pozor, start! Váš nejkrásnější úsek života – důchod – právě
začíná: Konečně máte čas na sebe
i na druhé,
ISBN 978-80-7617-717-8

ROM ÁNY
Amsincková, Heidi; Dresia,
Ivana
Poslední vlak do Helsingoru

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, neurčeno vyd., 232 s., váz.
Scandi noir – dokonalá kombinace
duchařiny a černého humoru.
ISBN 978-80-759-3085-9

Anstey, Harris
Sbohem, Paříži

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, neurčeno vyd., 320 s., brož.
Kdysi nadějná violoncellistka Grace
se po prožitém traumatu usazuje
v malé anglické vesničce, věnuje se
opravám hudebních nástrojů a prožívá vztah „na dálku“ se ženatým milencem Davidem.
ISBN 978-80-7593-088-0

Aramburu, Fernando
Vlast

Praha: Akropolis, 2019, 648 s., brož.
449 Kč
Baskičtí teroristé na sklonku roku
2011 po čtyřiceti letech činnosti ohlašují složení zbraní. Pro Bittori, vdovu
jedné z obětí, však příběh ani zdaleka
nekončí.
ISBN 978-80-7470-257-0

Badaniová, Sejal
Síla dávných tajemství

Praha: Fortuna Libri, 2019, 350 s.,
váz.
Nový smysl života můžete najít
nečekaně v historii vlastní rodiny.
Dojemný příběh o nezdolné síle
lásky, schopnosti překonávat
překážky a důležitosti lidských
snů od autorky bestselleru Trail of
Broken Wings.
ISBN 978-80-7546-233-6

Bachman, Richard
Srovnáno se zemí

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 330 s.,
brož. 299 Kč
Bart Dawes stojí v cestě pokroku.
Prodloužení dálnice pohltí prádelnu,
kde pracuje, i dům, v němž bydlel
dvacet let, v němž se miloval s manželkou a hrál si se synem.
ISBN 978-80-7593-138-2

Blissová, Alison
Seznam snů a neřestí

Překl. Funioková, Naďa, Praha: Ikar,
2019, neurčeno vyd., 312 s., váz.
Za Valerií Carmichaelovou se díky
jejím křivkám otočí nejeden muž –
až na jednu výjimku: sexy Logana
Mathise. Jediná výhoda je, že objekt
její touhy je nejlepší kamarád jejího
přehnaně ochranitelského bratra.
ISBN 978-80-249-3994-0

Brown, Sandra
Růžový víkend

Překl. Krejčí, Hana, Praha: Ikar, 2019,
160 s., váz. 259 Kč

bibliografie
Cyn McCallová přišla před časem
o manžela, kterého hluboce milovala,
a se svou ztrátou se dosud nevyrovnala.
ISBN 978-80-249-3996-4

Caliskan, Patricia
Instantní macecha

Praha: XYZ, 2019, 304 s., váz.
349 Kč
Ella byla svobodná a bez závazků.
A pak potkala Dana. Sexy, vtipného
a rozvedeného otce dvou dětí. Všechno šlo hladce, dokud se Ella k Danovi
nenastěhovala – v tu chvíli se z ní
totiž stala nevlastní máma Ethana
a Grace.
ISBN 978-80-7597-523-2

Carré, Anne
Dámská jízda

Brno: Moba, 2019, 272 s., váz.
279 Kč
Ze sladké Paříže, města zamilovaných, přijíždí do Prahy šest dam
velkého světa. Pět Francouzek
a jedna Angličanka. Anne má jasný
cíl – navštívit místa, kde pobývali její
předkové z matčiny strany.
ISBN 978-80-243-8901-1

Carreyrou, John
Zlá krev

Překl. Čížková, Lenka, Brno: Jan
Melvil Publishing, 2019, 320 s., váz.
399 Kč
Jak mohla mladá dívka ošálit protřelé
investory ze Silicon Valley, představitele americké armády i média, oslavující ji jako „Steva Jobse v sukních“?
ISBN 978-80-7555-082-8

Cartland, Barbara
Falešná guvernantka
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Hannay, Barbara
Venkovská svatba

Překl. Čejková, Ivana, Praha: Baronet, 2019, 424 s., váz. 349 Kč
Dvě svatby, dvě zlomená srdce…
a druhá šance! Flora Drummondová se vrací do Burraley, aby zahrála
s kvartetem na svatbě svého nejlepšího přítele z dětství Mitche.
ISBN 978-80-269-1187-6

Hill, Joe
NOS4A2

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2019, neurčeno vyd., 672 s., váz.
Victoria McQueenová je talentovaná
mladá žena, která má odjakživa
zvláštní schopnost – dokáže najít
ztracené věci i skryté odpovědi.
ISBN 978-80-759-3116-0

Jacobsová, Anne
Bouřlivé časy

Překl. Staňková, Libuše, Praha: Ikar,
2019, 360 s., váz. 399 Kč
Staré venkovské sídlo, svatba
a množství vzpomínek, v nichž
ožívají minulé časy. Na sídle Dranitz
zvoní svatební zvony. Franziska
a Walter jsou po dlouhých letech
konečně svoji. Všechno mohlo být
krásné nebýt rodiny, která se odmítá
usmířit.
ISBN 978-80-249-3956-8

Janečková, Klára
Vítěz

Praha: Ikar, 2019, neurčeno vyd.,
336 s., váz.
ON A ONA. Neznají se navzájem, nemají spolu nic společného, ale přece
je záhy něco spojí. Pád! Životní zlom.
ISBN 978-80-249-3934-6

Překl. Volná, Kristina, Praha: Baronet, 2019, 144 s., váz. 199 Kč
Lady Lolita Vernonová, dcera
zesnulého hraběte z Walcottu
a Vernonu, se rozhodne utéci
z domova. Nic jiného jí, zdá se,
nezbývá, pokud se nechce podřídit
svému nevlastnímu otci, který se
ji snaží dotlačit ke sňatku se svým
obchodním partnerem.
ISBN 978-80-269-1184-5

Kaysen, Susanna; Roch,
Pavla Le
Narušení

Cassová, Kiera
První

Kepnes, Caroline
Providence

Praha: CooBoo, 2019, 288 s., brož.
229 Kč
Když se America dostane do Selekce,
ani ve snu by ji nenapadlo, že by se
ocitla na dosah samotné koruny, natož k srdci prince Maxona.
ISBN 978-80-7544-874-3

Edvardsson, Mattias
Skoro normální rodina

Překl. Johnová, Lucie, Praha: Kalibr,
2019, 456 s., váz. 399 Kč
Oblíbený farář Adam, ambiciózní
právnička Ulrika a jejich devatenáctiletá dcera Stella žijí ve vilové čtvrti
v Lundu na jihu Švédska a jejich život
vypadá na první pohled dokonale.
ISBN 978-80-7617-738-3

Flašar, Milena Michiko
Říkal jsem mu Kravata

Překl. Janoušek, Petr, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, neurčeno
vyd., 160 s., váz.
Poetický příběh, rozdělený do 114
velmi krátkých kapitol, vychází ze setkání dvou společenských outsiderů
různých generaci na lavičce v parku.
ISBN 978-80-7593-052-1

Praha: Portál, 2019, 144 s., brož.
269 Kč
Po sezení s psychiatrem, kterého nikdy předtím neviděla, je osmnáctiletá
Susanna odeslána do psychiatrické
léčebny McLean, aby podstoupila
léčbu deprese.
ISBN 978-80-262-1496-0

Překl. Marek, Jakub, Ostrava: Domino, 2019, 376 s., váz. 369 Kč
Autorka celosvětového fenoménu,
stalkerského románu Ty, podle kterého byl natočen úspěšný seriál, se
vrací na literární scénu!
ISBN 978-80-7498-348-1

Malleryová, Susan
Rodinné pouto

Překl. Jurníková, Nikola, Praha: Ikar,
2019, neurčeno vyd., 384 s., váz.
Život bez rodiny, s omezenými
vyhlídkami a s minulostí, o které by
člověk raději vůbec nemluvil, není
právě peříčko. Callie Smithová o tom
ví své. Jak byste se ale cítili, kdybyste
jednoho dne zjistili, že máte bratra
a sestru?
ISBN 978-80-249-3978-0

Maskame, Estelle
Padnout a vstát

Praha: Fragment, 2019, 264 s., brož.
349 Kč
MacKenzie moc dobře ví, jaký dopad
má smrt někoho blízkého na ty, kteří
zůstanou.
ISBN 978-80-253-4407-1

Massarotto, Cyril
Láska na jedno kliknutí

Překl. Belisová, Šárka, Praha: Motto,
2019, 360 s., váz. 349 Kč
Julie je třicetiletá Pařížanka a pracuje
jako uklízečka.
ISBN 978-80-267-1617-4

Noort, Saskia
Stromboli. Syrový příběh
o hledání v manželství, o hledání
po rozvodu
Praha: Práh, 2019, 264 s., váz.
„Jednou jsem zaslechla, jak matka
tetě říká: špatné manželství je lepší
než žádné. Teta nakonec, proti své
vůli, zůstala s manželem alkoholikem
ještě mnoho let. V naší rodině jsme
prostě raději nevěrní nebo nešťastní
než rozvedení.“
ISBN 978-80-7252-818-9

Pospíšilová, Jarmila
Lišákova pravda

Brno: Moba, 2019, 224 s., váz.
259 Kč
Marie s Klenským chystají svatbu.
Rozhodli se, že obřad i hostinu
budou mít v penzionu U Dvou lišek.
Ještě než pošlou pozvánky, chtějí si
kvalitu zařízení ověřit a rozhodnou se
strávit tam týden dovolené.
ISBN 978-80-243-8903-5

Renshawová, Winter
PS: Nesnáším tě

Překl. Ziecinová, Žaneta, Praha:
Pavel Dobrovský – BETA, 2019,
272 s., váz.
Milý Isaiahu, před osmi měsíci jsi
byl jen voják, který měl být nasazen
v boji, a já jen servírka, která ti
přinesla palačinku a doufala, že si
nevšimneš, jak moc jsi mě zaujal. Všiml sis. A celý následující týden jsme
strávili spolu.
ISBN 978-80-759-3055-2

Schaler, Karen; Chodilová,
Dana
Vánoční tábor

Praha: Baronet, 2019, 456 s., váz.
329 Kč
Vánoce. Nastrojený stromeček, voňavé cukroví, šňůry bílých světýlek, dárečky, koledy… Na tyhle věci si Haley
Hansonová nepotrpěla.
ISBN 978-80-269-1193-7

Solomons, Natasha
Zlatý dům

Překl. Němeček, Ivan, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2019, 416 s., váz.
Strhující rodinná sága volně inspirovaná osudy Rothschildů.
Goldbaumovi jsou nejbohatší a nejvlivnější židovská rodina své doby.
ISBN 978-80-759-3049-1

Stockettová, Kathryn
Černobílý svět

Překl. Kordíková, Jana, Praha: Ikar,
2019, 408 s., brož. 299 Kč
Společenský román a jedna z nejúspěšnějších amerických knih posledních let.
ISBN 978-80-249-3963-6

Tung, Deborah
Introvertka v hlučném světě

Překl. Těthalová, Marie, Praha:
Portál, 2019, 184 s., brož. 339 Kč
Když jsou vašimi nejlepšími přáteli
knihy a vaše představa o báječném
víkendu obnáší čtení, spoustu hrnků
čaje a malování obrázků, to vše v duchu hesla: „Lidem vstup zakázán“,
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každé pozvání na večírek nebo do
kina představuje výzvu.
ISBN 978-80-262-1545-5

Valenta, Milan
Cevakr neboli krkavec

Brumovice: Carpe diem, 2019,
136 s., váz.
Děj je možno parafrázovat profláklým rčením o dvojím vstoupení do
řeky: „Dvakrát nevstoupíš do stejné
řeky, a když už, je to stejně houby
platné, nikomu tím nepomůžeš
a sobě uškodíš!“
ISBN 978-80-7487-277-8

TH R I LLE RY
Caine, Rachel
Proti proudu

Brno: Moba, 2019, 408 s., váz.
389 Kč
Gwen Proctorová vyhrála bitvu a vytrhla své děti ze spárů bývalého manžela,
sériového vraha Melvina Royala, a party jeho psychopatických kompliců.
ISBN 978-80-243-8896-0

Läckberg, Camilla
Kameník

Překl. Nováčková, Eva, Praha: Motto,
2019, 416 s., brož. 299 Kč
Při lovu humrů objeví místní rybáři
v moři u městečka Fjällbacka tělo
malé Sáry, dcery Eričiny přítelkyně
Charlotty, která se sem přestěhovala
teprve před několika měsíci.
ISBN 978-80-267-1618-1

Strunk, Heinz
U Zlaté rukavice

Praha: Kalibr, 2019, 208 s., váz.
259 Kč
Fritz Honka, přezdívaný řezník, představoval v sedmdesátých letech 20.
století pro Hamburčany děs a noční
můru. Vrah žen z té nejspodnější společenské vrstvy.
ISBN 978-80-7617-870-0

V ZPOM Í N K Y
Polák, Josef
Vzpomínky na česko-guatemalské předky

Plzeň: Západočeská univerzita, 2019,
1 vyd., 110 s., brož.
Autor, dlouholetý zaměstnanec Fakulty aplikovaných věd Západočeské
univerzity v Plzni, v knize vzpomíná
na pozoruhodné životní osudy svých
česko-guatemalských předků.
ISBN 978-80-261-0881-8

Urban, Mark
Kauza Skripal. Příběh ruského
špiona, který přežil svou smrt

Praha: Práh, 2019, 312 s., brož.
Kauza Skripal vypráví strhující příběh
o otravě Sergeje Skripala a nové
špionážní válce mezi Západem a Východem. Kniha je založena na mnoha
hodinách exkluzivních rozhovorů
mezi Sergejem Skripalem a Markem
Urbanem.
ISBN 978-80-7252-822-6

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Shusterman, Neal;
Shusterman, Jarrod
Sucho

Překl. Kotrle, Petr, Praha: Yoli, 2019,
384 s., brož. 299 Kč
Všichni si budou pamatovat, kde byli,
když vyschly vodovody.
ISBN 978-80-7617-846-5

H RY
Hamer-Morton, James
Hádanky a hlavolamy: Úniková
hra

Překl. Vlčková, Eva, Praha: Universum, 2019, 224 s., váz. 399 Kč
Přidejte se k investigativnímu reportérovi Adamu Parkinsonovi, který se
ocitl uvnitř ďábelského světa společnosti Wexell.
ISBN 978-80-7617-549-5

PO HÁD K Y
O Červené karkulce – 3D

Praha: Fortuna Libri, 2019, 24 s., váz.
Klasická pohádka obohacená o virtuální realitu. Povzbuďte děti ke čtení
knih. Udělejte si fotky a videa s 3D
postavičkami, o které se můžete podělit na sociálních sítích.
ISBN 978-80-7546-225-1

O třech prasátkách – 3D

Praha: Fortuna Libri, 2019, 24 s., váz.
Klasická pohádka obohacená
o virtuální realitu. Povzbuďte děti ke
čtení knih. Udělejte si fotky a videa
s 3D postavičkami, o které se
můžete podělit na sociálních sítích.
Nepotřebujete žádné speciální
brýle!
ISBN 978-80-7546-226-8

PRO DĚ TI
Cowellová, Cressida
Kouzlo druhé šance

Překl. Kadlec, Vratislav, Praha: Brio,
2019, 400 s., brož. 299 Kč
Druhý díl nové série od autorky
knihy Jak vycvičit draka vás znovu
zavede do dávných dob, kdy byl
svět ještě plný kouzel, obrů, skřítků
a huňatých sněžných rysů. Do
časů létajících dveří a mluvících
ptáků, jezinčích úšklebků a lítých
vlkodlaků.
ISBN 978-80-7529-726-6

Drobný, Libor;
Bělohlávková, Lucie
Tak už se nestyď

Praha: Portál, 2019, 144 s., brož.
259 Kč
Bojíš se přihlásit, když se učitel
v hodině na něco ptá? Když už
zvedneš ruku, stane se ti, že ti
správná odpověď „vypadne“
z hlavy, protože ji „přemažou“
tvoje obavy a strach? Bojíš se
trapasů a nevíš si rady ve vztazích
s ostatními lidmi?
ISBN 978-80-262-1530-1

Jazairiová, Pavla
Jmenuji se Figaro

Praha: Radioservis, 2019, 98 s., váz.
259 Kč
Známá rozhlasová novinářka Pavla
Jazairiová je autorkou dvou desítek
publikací. Kniha Jmenuji se Figaro je
však její první publikací pro dětského
čtenáře.
ISBN 978-80-88286-09-7

Můj prima den na farmě

Brno: Junior, 2019, 24 s., váz.
Na farmě je stále spousta práce. Je
potřeba orat, sadit, sklízet nebo sekat

bibliografie
trávu či obilí a starat se o domácí
zvířata. Všechnu tuto práci lidem
ulehčují všelijaké pracovní stroje
a nástroje.
ISBN 978-80-7267-676-7

Můj prima den na letišti

Brno: Junior, 2019, 24 s., váz.
Letiště je velmi zajímavé místo.
Nejen, že tady přistávají a odlétají
letadla všech velikostí, ale je tu k vidění i mnoho jiných strojů a přístrojů.
Kromě pilotů a letušek se o provoz na
letišti starají i další lidé.
ISBN 978-80-7267-677-4

Pearson, Luke
Hilda a král hory

Praha: Paseka, 2019, 76 s., váz.
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.
ISBN 978-80-7432-971-5

Pedrola, Adéle;
Wanertová, Amadine
Objevujeme: Lidské tělo

Překl. Staňková, Ilona, Praha: Pikola,
2019, 64 s., brož. 499 Kč
Zábavní box pro školáky obsahuje knížku s fakty a zajímavostmi
o lidském těle, velkou magnetickou
tabuli a puzzle s pěti sadami magnetů
(lidská kostra, svaly, orgány, zuby
a lidské srdce), dohromady s více
než 50 dílky.
ISBN 978-80-7617-364-4

Percival, Tom
Bylo nebylo – Zloděj kouzel

Praha: Fragment, 2019, 176 s., váz.
199 Kč
Jackův život je skvělý. Má kouzelnou mluvící slepici Betsy, bydlí ve
městě, kde příběhy doslova rostou
na stromech, a žijí tam s ním všichni jeho nejlepší přátelé – Červená
Karkulka, Locika a Jeníček s Mařenkou.
ISBN 978-80-253-4404-0

Petiška, Eduard
Míšovo tajemství

Praha: Pikola, 2019, 96 s., váz.
259 Kč
Půjdete také letos poprvé do školy
jako malý Míša?
ISBN 978-80-7617-605-8

Pohádkový svět

Praha: Pikola, 2019, 28 s., brož.
199 Kč
Odstraňte přiloženým dřevěným
škrabátkem černou vrstvu a odhalte osm fantastických výjevů
s princeznami, jednorožci, vílami,
rozkošnými zvířaty a spoustou dalších motivů!
ISBN 978-80-7617-452-8

Rogerson, Suzanne
Zarua – ztracené město

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2019, 520 s., váz. 399 Kč
Čarodějova učně Paddrena trápí
podivné vize, ve kterých se objevuje
město na pokraji vyhlazení.
ISBN 978-80-253-4400-2
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Zábavné dobrodružství

Praha: Pikola, 2019, 28 s., brož.
199 Kč
Odstraňte přiloženým dřevěným
škrabátkem černou vrstvu a odhalte
osm fantastických výjevů s dinosaury,
bagry, divokými zvířaty a spoustou
dalších motivů!
ISBN 978-80-7617-453-5

PRO DÍVK Y
Braswell, Liz
Co kdyby. Starý jako čas sám

Praha: Egmont, 2019, 408 s., brož.
349 Kč
Belle ztratila svou matku, když byla
ještě malá. Žije jen s otcem v chudém
provinčním městečku, ze kterého
touží uniknout a objevovat svět.
ISBN 978-80-252-4708-2

Škovierová, Barbora
Jako kolibřík

Překl. Milerová, Markéta, Praha: Yoli,
2019, 136 s., brož. 199 Kč
Sofie má šestnáct. Manželství jejích
rodičů se rozpadá a máma jí leze
neskutečně na nervy. Naštěstí je tu
Patrik, se kterým chodí. A nejlepší
kamarádka Eva! No a samozřejmě
tanec, který miluje.
ISBN 978-80-7617-690-4

PRO M L ÁDE Ž
Durkinová, Frances;
Cookeová, Grace
Histronauti – Egyptské dobrodružství

Praha: Fragment, 2019, 80 s., brož.
199 Kč
Historie nikdy nebyla tak zajímavá.
ISBN 978-80-253-4207-7

Grabenstein, Chris;
Patterson, James
Geniální experiment (Max
Einsteinová 1)

Překl. Zajac, Ondřej, Praha: XYZ,
2019, 128 s., váz. 349 Kč
Vítejte na stránkách atlasu, díky
němuž můžete navštívit místa, která
znáte ze svých oblíbených knih. Vypravte se do minulosti, přeneste se
do fiktivních světů.
ISBN 978-80-7597-521-8

Praha: Brio, 2019, 344 s., váz. 299 Kč
Dvanáctiletá Max Einsteinová je
sice sirotek, ale zato jí to vážně
pálí.
ISBN 978-80-7529-973-4

SCI-FI, FANTASY
Moriarty, Liane
Vesmírné mise Nikoly Borůvkové 2: Děsivá zloba na planetě
Šoba. Vesmírné mise Nikoly
Borůvkové (2.díl)

Překl. Kučerová, Simona Klára,
Praha: Pikola, 2019, 1 vyd., 272 s.,
váz. 259 Kč
Nikola Borůvková a její přátelé se
vrhají do dalšího intergalaktického
dobrodružství, které si opět žádá zásah Vesmírné brigády! Jejich novým
působištěm je poklidná zasněžená
planeta Šoba.
ISBN 978-80-7617-799-4

mapy a atlasy
ATL ASY
Oliverová, Chris F.
Atlas literárních míst

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.

Umění a iluze: Studie o psychologii obrazového
znázorňování
Ernst Hans Gombrich

Tento ucelený soubor studií
vyšel už v roce 1959, v dalších
letech byl doplňován, přepracováván a znovu vydáván;
zůstává platným vhledem do
„psychologie znázorňování“.
Autor v něm zkoumá, jaký je vztah skutečnosti

a jejího výtvarného zachycení, jak se na utváření
tohoto vztahu podílí divák a jeho zkušenosti, jak
se vyvíjely metody umělců, kteří chtěli skutečnost
zachytit co nejpřesněji, co vlastně znamená „přesné zachycení“, a věnuje se i tomu, jak se stalo, že
umělecké prostředky začaly směřovat od realismu
k náznaku, stylizaci či karikatuře.
+
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Otevřete mysl, využijte potenciál svého mozku a zásadním způsobem změníte
svůj život. Kniha, postavená
na nových vědeckých poznatcích o neuvěřitelné neuroplasticitě mozku, obsahuje
konkrétní plán sestávající ze
čtyř kroků, který vás dovede
k nejlepšímu využití vaší mozkové kapacity.
Najdete zde inspirativní příklady z praxe
i praktická cvičení. Výsledkem je účinný a srozumitelný návod, který restartuje vaše myšlení
a motivaci a zbaví vás negativity.
Probuďte svůj mozek a odhalte jeho možnosti – jste pouhé čtyři kroky od toho, aby se

z vás stal nový, sebevědomý člověk. Snadno se
naučíte:
	upravit „autopilotní”myšlení a změnit zakořeněné zvyky,
	využít sílu vizualizačních technik úspěšných
osobností,
	přestavět nervové dráhy, aby došlo k hlubokým
a trvalým změnám chování,
využít schopnost mozku pohotově přepínat
	
mezi různými způsoby myšlení,
	zvládat své pocity a zklidnit mysl,
	naladit se na cenné informace, které vám sděluje tělo,
	jak psaním deníku můžete zjistit, jací opravdu
jste a co vás omezuje.

ávkami

Swartová Tara

Život našich předků za časů císaře
Františka Josefa I.
www.knihamonarchie.cz

1 990 Kč

Umění žít po francouzsku
Barreu Dominique, Millar Luc

+

oblékání, a seznámí vás s unikátními turistickými
památkami, s kulturou projevu, literární pamětí
a bohatostí místních řemesel. Chcete-li poznat
Francii jinak než pomocí klasických průvodců,
tato kniha určitě stojí za přečtení. Objevem bude
zejména pro fajnšmekry, kteří rádi poznávají oblíbené země mimo hlavní turistický proud. Autoři
vás provedou trhy, venkovskými slavnostmi i nejdůležitějšími svátky. S tím je vždy spojeno něco na
talíři a ve sklence, což je pro Francouze nesmírně
důležité. Čtenář se dozví, kam za dobrým jídlem
nejen ve Francii, ale i v zahraničí, kde má tato kuchyně výjimečnou pověst.

CD
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Chcete se dozvědět o Francii
něco nového? Chcete aspoň
zprostředkovaně zakusit, jak
se tam žije? Máte chuť nechat
se inspirovat francouzským
šarmem a uměním prožít
naplno a stylově každý okamžik? Sáhněte po knize
Umění žít po francouzsku, která čtivým a zábavným
způsobem přibližuje Francii, její gastronomii, kulturu, tradice, řemesla, kulturu oblékání, francouzský šarm, prostě vše, co k této zemi neodmyslitelně patří. Jednotlivé kapitoly vás zavedou do míst,
kde se klade zvláštní důraz na dobré jídlo, vůně,

Zlo je rodu mužského
Eva Grestenbergerová

Představte si život v dokonalém míru. Bez nemocí, válek,
násilí a strachu. Svět, ve kterém je životní prostředí dokonale čisté, bezpečí zaručeno a sebemenší projev agrese
je nekompromisně potlačen.
Svět téměř bez mužů, který
ožívá na stránkách románové prvotiny tuzemské
autorky. Čtenáře přenese na Kontinent – do země
budoucnosti, které vládnou ženy. Muži žijí pod
přísným dohledem a s omezenými právy na okraji

společnosti, většina žen je ani nevídá. Prostředí je
to v české próze ojedinělé a ač dystopické, výrazně
se liší od těch, na která v podobné literatuře většinou narážíme. Lidstvo se má vlastně dobře, žije
v symbióze s přírodou, planeta je čistá, a ne zničená nebo zamořená. Nikdo neválčí, všichni se těší
z materiálního dostatku. Vyvstávají ale jiné problémy, hlavně ty sociální. Rovnováha Kontinentu
je křehká a udržuje se uměle. Muži jsou utlačováni. A všechno začíná nabírat na obrátkách, když
idylku Kontinentu naruší násilná smrt výstřední
hlavy státu…

Fascinující cesta druhoválečnýn Slovenskem
www.knihaslovenskystat.cz

1 690 Kč

Slova z pekla

Alexandra Kohoutová
Říká vám něco „korpič“, „br
salát“, „rozpůčo“ nebo „řezivo“? Vystudovaná lingvistka
na populárním instagramovém profilu @slova_z_pekla
monitoruje ten nejbizarnější jazykový paskvil,
který lidé vypouštějí z úst. Jejímu hledáčku
neuniknou foodies, blogeři, milovníci kávy,
fotbaloví fanoušci, maminky z internetových
diskuzí, řemeslníci ani manažeři z korporátů.
A nejspíš ani vy. Podobně jako na Instagramu
jsou v knize slovní hříčky, floskule a neologis-

my doplněny o nechtěně vtipné ilustrační obrázky z fotobank a originální memy. Nechybí
však ani lingvistický vhled, doplňující komentáře k různým jazykovým jevům, nebo odborná předmluva Viktora Elšíka z Ústavu obecné
lingvistiky FF UK. Do prostoru na poznámky
si můžete zapisovat vlastní úlovky a sami také
můžete posoudit, jestli jsou „pekelné“ výrazy
opravdu díla ďáblova, nebo jestli jsou zábavným svědectvím o přirozeném vývoji jazyka.
Nakonec je víc než pravděpodobné, že obohatí
i váš slovník.

Ikonické momenty z dějin lidstva
v živých barvách, jak je viděli tenkrát

799 Kč / 599 Kč
Rozdáváme radost ...

RADOST Z POZNÁNÍ!

OFTIS Ústí nad Orlicí
Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 521 052, 465 525 322
www.oftis.cz
E-mail: vydavatelstvi@oftis.cz

Záhady a taje Orlického kraje
Jiří Mach

Kniha je věnována kraji Orlických hor a jejich podhůří. V pětadvaceti
kapitolách se autor zaměřil na příběhy, jejichž společným jmenovatelem je nějaké tajemství. Krok za krokem přibližuje mravenčí práci
archeologů, která pomáhá odhalit nejstarší minulost. Téměř reportážní formou nám přibližuje i nejnovější historické výzkumy, nachází
ukryté poklady i zaniklé podorlické doly, sleduje cesty staré Kralické
bible nebo osudy obrazu v kostelíku na Dobeníně u Náchoda. Zúčastníme se i téměř detektivního pátrání po pachatelích požáru opočenského kláštera
nebo po osudech deskového betléma z 18. století. Spolu s autorem zjistíme, kdo byl autorem barokních fresek v kostele v Bystrém, kudy vedly cesty poutníků do Vambeřic a kdo
jsou neznámí mrtví pod Španělským křížem u Skalky. Poodkryjeme i nejrůznější záhady
novějších dějin, například tu o původu světoznámého malíře Františka Kupky, a dozvíme
se řadu dalších zajímavostí o minulosti kraje. Knížka patří do žánru literatury faktu a autor
se důsledně drží výsledků vědeckého bádání.
Rozměr 150×210 mm, 244 stran, pevná vazba, fotodokumentace, cena 270 Kč

Pověsti z Chocně a okolí
Zdeněk Meduna

Publikace je rozdělena na dvě části, z nichž v první je uvedena celá
řada místních pověstí, které se dochovaly již pouze v historických
a dobových materiálech. Druhá část je věnována lidovým zvykům,
pověrám a léčitelství z okolí tohoto města na Orlickoústecku.
Rozměr 150×210 mm, 96 stran, brožovaná, ilustrace, cena 129 Kč

Pamětní kniha obce Kozlova

Komentovaný výbor z nejstarší kroniky Kozlova
(s přílohou „Kozlovské období Maxe Švabinského“)
Jana Vejdovská
Kniha přibližuje zajímavé skutečnosti, pověsti i osudy a podmínky
života jeho obyvatel z let 1878–1937 v dobách válek i míru. Výbor
z kroniky je doplněn textem i obrázky v závěrečné kapitole Kozlovské
období Maxe Švabinského.
Rozměr 145×205 mm, 150 stran, brožovaná, ilustrace, cena 219 Kč

Škola na kraji města

Jana Maternová-Burčíková
Autismus, romské děti, mentální postižení, fyzické postižení, děti
rodičů, kteří nejsou schopni naučit je žít tak, jak si žádá společnost,
zneužívání… Témata, o nichž se hovoří jen s opatrností. V knize se
všechna tato témata setkávají v jednom nevelkém baráku a musí se
tam vejít!
Neuvěřitelné? Skutečné!
Věřte, že této knize se dá věřit. Je až surově pravdivá, přesto zvláštním
způsobem něžná. Není mnoho možností, jak na vlastní kůži prožít školní rok ve „zvláštní“
škole. Tady máte vzácnou příležitost.
Rozměr 145×205 mm, 264 stran, pevná vazba, cena 260 Kč

Tak přísahali …

(partyzánský odboj v Orlických horách v letech
1939–1945)
Emil Trojan
Historická studie nekomunistického odboje v letech 1939–1945
na Žambersku a Kyšpersku s podrobnějším popisem odbojové
činnosti v oblasti Jablonného n. Orlicí a partyzánské skupiny „Suchý vrch“, s částečným přihlédnutím i na odboj na Rychnovsku,
Králicku, Lanškrounsku a v okolí Týniště nad Orlicí a Kostelce nad
Orlicí.
Rozměr 165×230 mm, 384 stran, pevná vazba, fotodokumentace, cena 340 Kč

Pohádky z Orlických hor IV.
Josef Lukášek

Již čtvrté pokračování předchozích čtenářsky velice úspěšných
pohádkových knížek autora Josefa Lukáška o paní Orlických hor
princezně Kačence, ale i o jejím ctiteli Krakonošovi a o řadě dalších
pohádkových bytostí, o kterých si již v dávných dobách, hlavně za
dlouhých zimních večerů, lidé vyprávěli různé příběhy. Barevné
a černobílé ilustrace Jarmily Haldové malebně dotváří poutavý obsah této pohádkové knížky.
Rozměr 160×240 mm, 200 stran, pevná vazba, ilustrace Jarmila Haldová, cena 230 Kč

Široká nabídka papírových vystřihovacích betlémů

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

www.iolympia.cz

ZAČNĚTE S NÁMI VÁNOCE UŽ NYNÍ! NA NAŠICH STRÁNKÁCH NALEZNETE KNIHY S AŽ 40% SLEVOU A ŘADU
DÁRKOVÝCH BALÍČKŮ K TOMU. VYBRANÉ KNIHY VÁM NAVÍC MŮŽEME NABÍDNOUT S VĚNOVÁNÍM OD AUTORA DLE
VAŠEHO PŘÁNÍ. SLEVY JSOU PLATNÉ POUZE NA NAŠICH STRÁNKÁCH NEBO V PRODEJNĚ OLYMPIE.

Listopadové čtení

Knižní rozhovor Jindřicha Šídla
a Tomáše Etzlera o tom, co znamená
být novinářem ve 21. století.

Oblíbený cestovatel a jeho
bystré, vtipné poznatky
z cest již po čtvrté.

Ochrání Fionn a jeho dědeček Bouřňák
ostrov před černou magií, která se po
dlouhé době zase začíná probouzet?

Musí hrát, nebo zemřou.
První díl série
s Colterem Shawem.

Příběh známého
hitmakera o tom,
jak se porval
s osudem.

www.albatrosmedia.cz

NAKLADATELSTVÍ ANCH BOOKS

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB
Kdo jsou tito záhadní Muži
v černém (=MiB), kteří se
od 50. let minulého století
objevují u svědků fenoménu
UFO, dotěrně se jich vyptávají, konﬁskují jim pořízené
fotograﬁe, a dokonce je někdy i ohrožují?
Tajný vesmírný program,
Němci z Antarktidy a mimozemšťané – whistleblower
odhaluje výbušné informace!

Michael Morris
CO NESMÍTE VĚDĚT 1

Jan van Helsing
RUCE PRYČ
OD TÉTO KNIHY!
Jistě se zeptáte: „Proč bych
neměl tuto knihu brát
do rukou?“ Je to jen promyšlená reklamní strategie?
Máte-li pocit, že se světem,
v němž žijeme, není něco
v pořádku, zajímáte se
o jeho poslední tajemství a toužíte se to dozvědět
přímo od života – je to VAŠE
kniha!
Nemůžete se však stěžovat,
že jsme vás nevarovali.

Jan van Helsing
KDO SE BOJÍ SMRTI?

Celý svět patří jen několika rodinám. Kdo vládne
penězům?
Autor odhaluje, tak jako
nikdo před ním, propletení ﬁrem nejmocnějších
bankéřských rodin naší
planety, koncept Mezinárodního měnového fondu
o výživě obyvatelstva a alternativní řešení v hospodářské
i sociální oblasti.
Napínavá, probouzející a top
aktuální kniha!

Každý z nás se s ní alespoň dvakrát v životě setká.
Toltékové říkají, že kráčí
stále s námi za levým ramenem a je naším nejmocnějším průvodcem. Německý
autor Jan van Helsing přežil
dvě autonehody, které ho
přivedly do její bezprostřední
blízkosti.
Co o sobě říká bytost,
která od počátku stvoření
nepřebývala ve fyzickém těle
a není zatížená dualitou ani
pojmy dobra a zla?

Michael Morris

Jan van Helsing

CO NESMÍTE VĚDĚT 2

WHISTLEBLOVER

Teror, revoluce, války – kdo
a co za tím stojí! Jaké jsou
plány tajné světovlády?
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.

Zvolili jsme si své představitele proto, aby nás špiclovali? Přece jsme jim dali
svoje hlasy, aby zastupovali
a prosazovali naše zájmy,
aby nás ochraňovali a dbali
o to, abychom neutrpěli
žádnou škodu! Nebude to
spíše tak, že většina našich
představitelů slouží vlastně
zcela jiným zájmům?
Insideři z politiky, medicíny,
policie, tajných služeb
a zdenářských lóží odhalují
utajované skutečnosti!

WWW.ANCH-BOOKS.EU

VOLNÉ
POKRAČOVÁNÍ
PRVNÍHO DÍLU
BEZ KŮŽE
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Muž se probudí v lese a pamatuje si pouze
jediné jméno: Anna. Byl svědkem vraždy,
která se den co den opakuje. Jediný způsob,
jak z této smyčky uniknout, je vyřešit důmyslnou vraždu. Má to jeden háček: každý den
se probudí v těle jiného podezřelého.
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Sériový vrah upaluje své
oběti v prehistorických
kamenných kruzích Lake Dis
trict. Nenechává za seb
ou žádnou
stopu a policie je bezrad
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Najdete nás již ve 34 prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

NOV INK A
3. září 1940

Vychází 29. 11. 2019

Od posledního dopisu uplynuly čtyři měsíce.
Nancy však cítí, že je její milý stále naživu.
A udělá vše pro to, aby ho našla. Objeví však
něco, co navždy změní její život…
Podkladem románu je skutečná událost.
Autora k sepsání inspiroval nález krabice
od bonboniéry se starými milostnými
dopisy jeho matky a jejího snoubence
Martina Prestona, synovce slavného
britského básníka Roberta Gravese.
Elegantní a nesmírně poutavé vyprávění
vykazuje veškeré znaky skvělé literatury
stejně jako klasického hollywoodského
příběhu.
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NEUROVĚDCOVA CESTA
K ODHALENÍ JEHO
TEMNÉHO JÁ

Psychopat
JAMES FALLON

v mém mozku
Překlad Vojtěch Pišl

Jednoho dne zkoumal Fallon hromádku skenů
mozků svých rodinných příslušníků: obrázků,
které měly sloužit jako kontrolní záznamy určené
ke srovnání se snímky pacientů s Alzheimerem.
Úplně vespod ležel snímek, který zjevně
odpovídal mozku psychopata. Fallon si pomyslel, že se
tam přimíchal nedopatřením ze štosu snímků opakovaně trestaných
násilníků. Prokázalo se ale, že jde o jeho vlastní mozek. V knize se prolíná autorovo
zamyšlení nad neurologickým a genetickým základem a příčinami psychopatie s vyznáním
popisujícím, co všechno se o sobě dozvěděl od svých kolegů a rodinných příslušníků,
i zamyšlením nad tím, zda lze psychopaty změnit a čím mohou takoví lidé prospět světu.
BROŽ., 200 STR., 339 KČ
UKÁZKA:
Kapitola 1 – Co je to psychopat?
Po prozkoumání snímku svého mozku – který jsem coby vědec považoval spíš za neurovědeckou kuriozitu než důvod
k osobním obavám – jsem tuto otázku začal pokládat svým psychiatrickým kolegům, abych zjistil, jestli takovému popisu
odpovídám. Přestože jsem se ptal těch nejvýznačnějších vědců v oboru, nemohl jsem se dopracovat k uspokojivé
odpovědi. Někteří otázku odbyli s tím, že psychopaté ve skutečnosti neexistují a že žádat je o jejich defi nici je jako chtít
po nich definovat nervové zhroucení. Jedná se o pojmy, jimiž se lidé ohánějí, ale které nemají žádný vědecký nebo
odborný smysl. (Totéž platí pro zeleninu, také se jedná o celkem arbitrární kulinářský pojem, který biologie nezná.) „Žádná
psychiatrická diagnóza psychopat neexistuje,“ odpověděl mi můj přítel a kolega z University of California v Irvinu, známý
psychiatr Fabio Macciardi. Po mírném naléhání dodal: „Nejbližší položka, kterou máme ve svém manuálu, je porucha
osobnosti, konkrétně antisociální porucha osobnosti. Ani ta ale nutně neznamená to zvířecké chování, o něž ti jde.“
Manuál, který zmiňoval Fabio, se jmenuje Diagnostický a statistický manuál duševních onemocnění a obvykle se označuje
zkratkou jako DSM. Jedná se o bibli psychiatrů a psychologů – knihu, která vyjmenovává, definuje a klasifi kuje všechny poruchy
mysli, na nichž se shodla Americká psychiatrická asociace, včetně diagnostických kritérií, ze kterých by měli vycházet všichni
odborníci. DSM klasifikuje širokou řadu poruch od anorexie po schizofrenii, ale psychopatii mezi nimi nenajdeme. Antisociální
porucha osobnosti, na kterou poukázal Macciardi, je defi novaná jako pervazivní vzorec přehlížení a porušování práv ostatních,
který se u dané osoby objevuje od patnácti let a vyznačuje se třemi (nebo více) ze sedmi kritérií: neschopnost přizpůsobit se
sociálním normám, nezodpovědnost, podvádění, lhostejnost k ostatním, lhostejnost k rizikům, neschopnost plánovat dopředu
a podrážděnost a agresivita. Mimo DSM mají mnozí lékaři a výzkumníci své vlastní defi nice, co dělá psychopata psychopatem.
Problém je, že se od sebe vzájemně liší, ale o žádné z nich nepanuje shoda.
Pokud vezmeme v úvahu obvyklé medicínské standardy diagnózy, není divu, že psychopatii obklopují takové polemiky.
U problémů jako obezita, cukrovka nebo vysoký tlak můžeme snadno určit, jestli jimi pacient trpí, protože dobře
známe jejich symptomy a umíme je snadno testovat. Máte nízkou hladinu inzulinu, která snižuje schopnost vašeho těla
metabolizovat cukr? Máte cukrovku. O onemocnění mysli to ale říct nelze.

obchod.portal.cz

Spisovatel a univerzitní profesor Dale
Stewart se po desítkách let vrací do Elm
Havenu. V místě, kde prožil své dětství,
nyní hodlá čerpat inspiraci pro napsání
knihy. Na sklonku roku přijíždí na opuštěnou farmu, kde bydlel jeho dávný
kamarád Duane. Vchází do mrazivého
domu minulosti a sám netuší, jestli z něj
ještě někdy vyjde.

Během globálního povstání je lidstvo
vyhlazeno právě těmi stroji, které byly
vyrobeny, aby mu sloužily. Nyní světu vládnou Jedny světové inteligence – obrovské
mainframy, které asimilovaly mysli milionů
robotů. Ale ne všichni roboti jsou ochotni
vzdát se své individuality.

Zmizení stínu Hemua Džóšiho během tradičního indického festivalu rozpoutá vlnu pozdvižení
a úžasu. Celý svět okouzleně sleduje neuvěřitelné
činy Hemua, který se ztrátou stínu získá
nové, neuvěřitelné schopnosti. Nestinnost se
začne šířit jako lavina a moc, kterou s sebou
přináší, není zadarmo.

Milo se probudil u vody, jako už bezmála
desettisíckrát. Smrt tam seděla s ním,
s překříženýma nohama. Byla tam pokaždé, když se probral, dívala se na něj
těma svýma slzícíma, citlivýma očima,
zahalená do dlouhých černých vlasů.

Malorie sleduje silnici před sebou. Snaží
se dojet do bezpečí. Nesmí se rozhlédnout. Jediný pohled by ji mohl stát život.
Tam venku totiž žijí prazvláštní tvorové.
Kdokoli je zahlédne, zešílí. Ublíží svým
blízkým. Ublíží sám sobě.

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Nad Washingtonem
vybuchla atomová bomba. Jon Keller si toto
oznámení přečte u snídaně na telefonu.
Následují další oznámení a zprávy, že svět
pustoší jaderná válka. Je služebně na konferenci ve Švýcarsku, v hotelu daleko od nejbližšího
města. Spolu s dvacítkou dalších hostů se Jon
snaží udržovat aspoň nějaké zdání civilizace.
Pak se ale jednoho dne v hotelu najde mrtvá
holčička. Někdo v hotelu je vrah.

Najdete nás již ve 34 prodejnách nebo na e-shopu www.knihydobrovsky.cz

VYTVOŘTE SI
SVÉ VLASTNÍ
RITUÁLY A TRADICE

www.kniha-mesice.cz

Nová romance od autorky

PADESÁTI ODSTÍNŮ

www.novinka-mesice.cz

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

vázaná | 272 stran | 299 Kč

vázaná | 450 stran | 399 Kč

vázaná | 240 stran | 349 Kč

vázaná | 232 stran | 299 Kč

brožovaná | 192 stran | 249 Kč

vázaná | 336 stran | 399 Kč

brožovaná | 192 stran | 299 Kč

vázaná | 272 stran | 369 Kč

vázaná | 160 stran | 299 Kč

brožovaná | 48 stran | 119 Kč

vázaná | 112 stran | 249 Kč

vázaná | 72 stran | 249 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.

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 21. 10. 2019 až 27. 10. 2019

beletrie
1. Jo Nesbo Nůž Kniha Zlín
2. Rupi Kaur Květy slunce Omega
3. David Lagercrantz Dívka, která musí zemřít Host
4. Kelsey Miller Přátelé Kontrast
5. Robert Galbraith Smrtící bílá Kniha Zlín
6. Vlastimil Vondruška Právo první noci MOBA
7. Alena Mornštajnová Tiché roky Host
8. Shari Lapena Nevítaný host Kalibr
9. Alena Mornštajnová Hana Host
10. R. Schuster, M. Remešová Karel Gott zůstal svůj Fany

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. Michelle Losekoot Jak na sítě Jan Melvil Publishing
4. Kolektiv Občanský zákoník Sagit
5. Radkin Honzák, Aleš Cibulka, Agáta Pilátová Vyhořet může každý Vyšehrad
6. Tomáš Šebek Nebe nad Jemenem Paseka
7. Roman Vaněk, Jana Vaňková Sladké poklady české a moravské kuchyně Prakul
8. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
9. Serhii Plokhy Černobyl Jota
10. Don Miguel Ruíz Čtyři dohody Pragma

pro děti a mládež
1. Christopher Paolini Poutník, čarodějnice a červ Fragment
2. J. K. Rowlingová Harry Potter a Ohnivý pohár Albatros
3. Vojtěch Matocha Prašina – Černý merkurit Paseka
4. Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky Albatros
5. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
6. Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu Albatros
7. Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj o světě Mladá fronta
8. Pavel Čech O Červenáčkovi Petrkov
9. Martin Sodomka Mimoprostor a základy moderní fyziky MS Studio
10. Luke Pearson Hilda a král hory Paseka
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Říjen 2019 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Jo Nesbø Nůž Kniha Zlín
2. Peter May Pekingský rozparovač Host
3. Elle Kennedy Risk Baronet
4. Robert Galbraith Smrtící bílá Kniha Zlín
5. Tim Weaver Žena mého života Mystery Press
6. David Lagercrantz Dívka, která musí zemřít Host
7. L. J. Shen Vicious: Divoká láska Baronet
8. Hans Rosenfelt, Michael Hjo Vyšší spravedlnost Host
9. Petra Dvořáková Chirurg Host
10. Jerzy Kosinski Nabarvené ptáče Argo
30

Petr Čornej

Jan Žižka
Monumentální biografie představuje
nepřemoženého hejtmana v netradičním světle.
Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce
se odehrává na pozadí barvitého dějinného
panoramatu, jež pomáhá porozumět Žižkovu
vnitřnímu světu a motivaci jeho činů.

Václ aV haVel, adam michnik

Podivná doba
Poprvé v češtině vycházejí rozhovory Václava
Havla a Adama Michnika, které jsou překvapivě
aktuálním příspěvkem k diskusi o nacionalismu
a populismu. Oba se střetávají svými názory,
odlišnou životní zkušeností i vtipem.

Shaun Walker

Ruská kocovina
Čím víc se Rusko upíná k minulosti, tím víc si zavírá cestu
k solidní vizi budoucnosti. Reportér Shaun Walker se
v knize, kterou doporučuje i Timothy Snyder, nezaměřuje
jen na Putinovu politiku. Navštívil různé kouty rozlehlé
ruské říše a přinesl zprávu o ztracené generaci.

Vizionářské sci-fi
od autora bestselleru
Problém tří těles

Také jako
audiokniha

Vychází 15. listopadu

hostbrno.cz

