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Nejlepší váno

Knížka!

Jaké by to byly Vánoce bez knížky pod stromečkem? Všestrannější a trvalejší dárek, který se jen tak
neomrzí, budete hledat jen těžko… Dopřejte radost z dobrého čtení také dětem! Vybírejte z nabídky
nakladatelství Ella & Max – děti všech věkových kategorií i zájmů si u nás rozhodně přijdou na své!

269 Kč

299 Kč

VÍCE NEŽ 20 ODKLÁPĚCÍCH OKÉNEK!

VESELÉ VERŠÍKY A VTIPNÉ OBRÁZKY

Zabavte své nejmenší úžasnými interaktivními leporely!

Literární klasika v hravém zpracování pro malé

349 Kč

čtenáře – oceněno ZLATOU STUHOU!

399 Kč

I pro ty, kdo už si čtou sami, máme spoustu krásných

knížek – třeba o nejoblíbenějších domácích mazlíčcích.

379 Kč

A pro větší čtenáře máme knihy plné inspirativních

příběhů skutečných lidí ze všech koutů světa, oborů
i období dějin.

Více o našich knížkách a kompletní nabídku titulů najdete na našich stránkách

www.ellamax.cz

editorial

tip redakce

DOPISY JEŽÍŠKOVI
A ČERNOBÍLÝ SVĚT

Vážení a milí čtenáři,
nemám ráda podzim pro jeho plískanice, zimu a tmu
už ve čtyři, ale mám ho ráda pro chvíle, kterým Dánové říkají hygge. Deka, čaj, ponožky, svíčky, hořící krb
a k tomu knížka. Takhle zazimovaná bych klidně mohla
být až do jara. Díky zásobě dřeva by se mě nedotkla
energetická krize a o knihy bych také nouzi neměla. Vychází jich tolik, že bych si s nimi určitě vystačila. Stačí se
podívat na nabídku 11. ročníku Knihománie. Hlavním
cílem této tradiční akce, která probíhá od 1. listopadu až do Vánoc, je nabídnout čtenářům to nejlepší, co přináší podzimní knižní trh. Letos je to pestrý žánrový mix osmadvaceti novinek od jedenadvaceti nakladatelů. Romantické duše potěší mimo jiné trilogie
Bridgertonovi nebo Šaty pro královnu Jennifer Robsonové. Do vánoční kuchyně se
hodí kuchařka Romana Vaňka a Jany Vaňkové plná voňavých receptů na ryby, drůbež
a zvěřinu. A milovníci thrilleru nejspíš zvolí Imitátora Daniela Colea nebo Pomalu hořící
oheň Pauly Hawkinsové. Ke každé zakoupené knížce dostanete navíc nášup křížovek
a rébusů, který se při podzimních a zimních večerech také hodí. Knihománie si také
klade za cíl podpořit knihkupce v kamenných prodejnách. Po měsících, kdy museli mít
zavřeno, to potřebují jako sůl. Pokud máte poblíž obchod s knihami, dejte mu přednost
před nákupem přes internet. Je třeba, abychom lokálním knihkupcům vlili naději do žil.
Připomíná mi to film Láska přes internet. Starou dobrou romantiku z devadesátých let,
v níž je Tom Hanks majitelem velkého knihkupectví, jehož nová budova bohužel napomůže uzavření malého krámku s knihami, kterému s láskou velí Meg Ryanová. Přestože
velký gigant malou rybku spolkne, celkové vyznění filmu je pozitivní. Ať malý nebo velký
hráč, oběma jde o to samé – prodávat knihy a s nimi rozdávat radost. Pojďme tedy malé
i velké knihkupce po hubených měsících podpořit a kupujme, darujme a čtěme knihy!
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
„Kniha je mezi dárky tím, čím je pro nás Říp mezi
horami, Vltava mezi řekami a lípa mezi stromy.“
František Nepil, spisovatel

Píšete Ježíškovi? My v naší rodině ano a je jedno, kolik je komu let. Je to tradice stejně
jako zdobení stromečku nebo pečení cukroví. Všechny dopisy si schovávám (samozřejmě poté, co si je přečte Ježíšek), každý rok nějaký starý otevřu a říkám si, jak čas
letí a přání se mění. Syn, který před deseti lety toužil po kartičkách Pokémonů, si letos hodlá napsat o knihu sociologických
pojednání. K úvaze o psaní vánočních přání mě přiměla kniha
Dopisy Ježíškovi (vydává Portál). Obsahuje dopisy šestadvaceti známých osobností a každý své psaní pojal jinak. Například
Eliška Balzerová vzpomíná, jak jako malá chodila s babičkou na
roráty, Lukáš Pavlásek měl problémy, jak Ježíška oslovit, protože si není jistý, jestli vůbec existuje, Petr Vydra mu vyčetl, že
své myšlenky nesepsal sám a nechal to na jiných, a třeba Ewa
Farna řešila, zda si český Ježíšek rozumí s tím polským. Všechna
přání daly dohromady Michaela Záleská a herečka Marie Doležalová, která je nejen autorkou dvou úspěšných knih, ale je
také spojena s nadací Pomozte dětem. A právě tam poputuje
sto korun z každého prodaného výtisku. Pokud tedy knihu koupíte a někomu darujete, uděláte radost nejen obdarovanému, ale zároveň někomu
pomůžete, a dáte tak vlastně dárek i sami sobě, protože jste podpořili dobrou věc.
A ještě jedna novinka mě v posledních dnech zaujala. Je trochu podobná té první,
protože jsou v ní také výpovědi několika známých osobností. Ty v knize Náš černobílý
svět (vydává Prostor) spojuje barva kůže, která je v našich končinách neobvyklá. Jak
se jim tu s ní žije, musí čelit rasismu, nemístným vtípkům, nebo je to u nás s tolerancí
lepší, než si myslíme? Jak to vidí moderátor Rey Koranteng, spisovatel Tomáš Zmeškal, fotbalista Theodor Gebre Selassie a další osobnosti? Na to se ptal autor knihy
Obonete S. Ubam. V dnešní rozjitřené době, kdy jsou debaty o barvě kůže ve středu
zájmu celosvětového dění, je to rozhodně zajímavé čtení, které nám, jak praví klasik,
nastavuje zrcadlo. A jak to tak vypadá, zatím je náš obraz trochu pokřivený.
JANA MARXTOVÁ

Výherci soutěže z KN 19–20/2021

co právě čte a pí še

Vyhlášení soutěže o knihu Julie Caplinové Chata ve Švýcarsku (vydává Cosmopolis): Vítězkami se stávají paní Renata Červinková ze Zlína a paní Alice Bednářová z Prahy.

JANA BERNÁŠKOVÁ
herečka a autorka

Musím se přiznat, že teď moc nečtu, protože jsem vyčerpaná z vlastního psaní. Jednu knížku ale přece jen
otevřenou mám. Jmenuje se Malé a velké pravdy a napsali ji psycholog David Toegel a kouč Jan Menděl. Je
tam dvě stě afirmací, myšlenek a citátů, malých a velkých pravd. Například: Nemůžeme skutečně milovat
toho, koho si nedovolíme i nenávidět. Nebo ještě jedna: Hroutit se můžeme potom
nebo až po tom. A vtipná je také: Emoce nezajíš. Každý den si nahodile vyberu myšlenku nebo položím otázku a pak knihu otevřu, jestli náhodou nedostanu odpověď.
Co se týče mého psaní, pak žádnou další knihu v šuplíku zatím nemám, protože
jak já říkám „vypadl mi mozek“ po napsání Coury. Ta teď hýbala celým mým světem
a ještě pořád s ním točí tak intenzivně, že na nic jiného nemám čas. Psaní přirovnávám ke složité matematické úloze o mnoha neznámých. Když píšu, pak mám nějaké
body, ale co se stane mezi nimi, musím teprve doplnit. V případě Coury jsem onu
matematickou úlohu zdárně vypočítala, takže teď odpočívám a tak trochu přemýšlím nad dalšími body, z nichž možná někdy bude další úloha.
Zatím mám za sebou dvě knihy a jako spisovatelka se ještě necítím. Jsem autorka dvou románů a abych byla spisovatelka, měla bych napsat alespoň tři. Trojka je
takové magické pohádkové číslo. Jsou tři přání, tři úkoly, takže až napíšu tři knihy,
pak možná můžu být spisovatelka. Uvidíme.
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LETEM SVĚTEM

ROMANTICKÉ ÚTĚKY

Bestsellerová série Julie Caplinové

Dlouho očekávané nové filmové zpracování kultovního sci-fi
díla Duna, které konečně dorazilo do kin, má kromě knižní
předlohy i audio verzi. Vydavatelství OneHotBook připravilo u příležitosti premiéry velkofilmu od studia Warner Bros.
audioverzi pokračování románu s názvem Spasitel Duny.
V režii Petra Gojdy se o interpretaci postarali Marek Holý a Jan Vlasák.
V únoru oslaví Jaromír Jágr padesátku. Český kluk z vesnice se
stal synonymem splnění amerického snu. Podobně jako jeho
dětský hrdina Rocky Balboa se z nuly vyškrábal až na vrchol.
Jágrova cesta na hokejový trůn inspirovala spisovatele Lukáše
Csicselye a ilustrátora Vojtěcha Šedu k vytvoření superhrdinského komiksu Jágr, legenda, který vydává 65. pole.
Za úspěšným ženským literárním pseudonymem
Carmen Mola stála trojice spisovatelů a scenáristů
Jorge Díaz, Agustín Martínez a Antonio Mercero.
Odhalení pravé identity záhadné spisovatelky bylo
nečekané. Stalo se tak ve chvíli, kdy autoři dostali od
španělského krále Filipa VI. literární cenu Premio Planeta. Pseudonym Carmen Mola
se poprvé objevil roku 2018, kdy vyšel detektivní román La novia gitana.
Česká republika by chtěla být čestným hostem na
mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad
Mohanem v roce 2025 nebo 2026. Ministr kultury
Lubomír Zaorálek podepsal dokument, který zájem státu deklaruje. V červnu příštího roku Česko
odevzdá závaznou přihlášku. Během léta 2022
pak padne rozhodnutí z německé strany.
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Zabalte si kufry a vypravte se
k zasněženým vrcholkům švýcarských Alp!
Mina má za sebou pořádný trapas a rozhodne se
utopit svůj žal v té nejlepší horké čokoládě na světě.
Moc dobře ví, kde ji najít – v útulné chatě u své
kmotry ve Švýcarsku. Plán je jednoduchý: litry
čokolády a žádní muži. Dokáže šálek horké
čokolády vyřešit všechny trable?

JIŽ
VYŠLO

PŘEČTĚTE SI TAKÉ
PŘEDCHOZÍ KNIHY SÉRIE
„ROMANTICKÉ ÚTĚKY“
Kupujte na www.grada.cz

NOVINKY VE VAŠEM KNIHKUPECTVÍ
GORILÍ TÁTA V AFRICE

ŽIVOTEM NA ZELENOU

KONEC DOBRÝ

Markéta Pilátová, Marek Ždánský

Matthew McConaughey

Irena Dousková

Ošetřovatel nejznámější české gorily Moji Marek
Ždánský odešel ze zoo a jezdí za gorilami do Af
riky, aby jim po
máhal. I prodejem
téhle knihy.

Nekonvenční memoáry držitele Oscara jsou plné
šťavnatých historek, originálních postřehů a neotře
lých návodů, jak v životě do
sáhnout větší spokojenosti.

Soubor devíti komorních povídek. Časový oblouk
klenoucí se jako duha od sovětské okupace naší
země v roce 1968 přes po
hřeb Václava Havla po co
vidovou současnost tvoří
dějinné pozadí groteskně
melancholických příběhů.

barecz & conrad books, 399 Kč

Druhé město, 249 Kč

TAJEMSTVÍ VE VÝTVARNÉM
UMĚNÍ

NOVELA BOHEMICA,
298 Kč

POSVÁTNÁ PROSTITUTKA

ROK AJŤÁKA

Nancy Qualls‑Corbettová

Lukáš Pavlásek

Posvátná prostitutka ztělesňuje jak sexuální, tak
duchovní stránku ženy. Velebí bohyni ve fyzické
rozkoši a duchovní extázi.
Přesto je posvátná prosti
tutka panenská. Její panen
ství nemá nic společného
s fyzickým stavem, ale
s vnitřním postojem.

Ajťák potřetí! Tentokrát mezi láskou a pomstou.
Završení populární série zábavných knih o ajťákovi
známého komika a spisova
tele Lukáše Pavláska.

Alpha Book, 298 Kč

Vládce všech galaxií, 279 Kč

SKRYTÉ VZKAZY,
VÝZNAMY A ZÁHADY
Debra N.
Mancoffová
Odhalte tajemství, záhady,
skryté významy a příběhy
ukryté za slavnými umělec
kými díly.

Volvox Globator, 599 Kč

Vybírejte z více než 50 000 titulů a nakupujte pohodlně na www.kosmas.cz
Z21129_Knizni novinky_Listopad_A5_sirka.indd 1
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NAKLADATELSTVÍ TRITON
LOUIS PASTEUR

Přemožitel neviditelných dravců
František Gel
Louis Pasteur (1822–1895) byl francouzský
biolog a chemik, jeden z nejvýznačnějších
vědců 19. století. Navzdory chatrnému zdra
ví neúnavně pracoval a stal se doslova za
chráncem hedvábnického průmyslu ve Francii
i v dalších zemích, když odhalil původce
moru bource morušového. Poslední třetinu
života věnoval výzkumu nebezpečných in
fekčních chorob a jejich prevenci zejména
očkováním. Vrcholem bylo vyvinutí vakcíny
proti vzteklině, po předchozích pokusech
na psech a pravděpodobně i na sobě samém.
O tom všem vypráví Gelův životopis. Kromě
autobiografických dat a detailního popisu
Pasterových výzkumů, metod práce i sisyfovských bojů se zaslepenými odpůrci
nabízí kniha vzrušující pohled do „zlatého věku“ mikrobiologie ve druhé polovině
19. století, do bohatýrské doby průkopníků tápajících v moři neznalostí a objevujících
základní zákonitosti s nasazením, a někdy dokonce obětováním vlastního života.
386 str., váz., 399 Kč

KAPITÁN
Miroslav Žamboch
Lidské armády, vojáci i čarodějové, desetitisíce mužů – všichni
vybavení tou nejmodernější a nejničivější technikou, postupují
do Pustiny na území, kam lidská noha už stovky let nevstoupi
la. Max Bronštejn se jako velitel průzkumného tankového od
dílu musí vypořádat jak s nástrahami magií pozměněné reali
reali
ty, tak i se smrtelně nebez
pečnými nepřáteli, které
si udělal doma, v oby
dleném světě. K tomu
všemu se soukolí válečné
mašinérie postupně za
drhává, jak do něj někdo,
nebo něco, sype písek.
Lidská civilizace se na
jednou nejeví tak mocná
a neotřesitelná, jak o tom
byli všichni ještě nedávno
přesvědčeni.
472 str., brož., 399 Kč

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

knižní tipy

NEŽ VYSTYDNE KÁVA
Musím se přiznat, že mám slabost pro příběhy, v nichž se cestuje časem. V tokijské kavárně Funiculi Funicula, která hraje
hlavní roli v knize Než vystydne káva (vydává Kniha Zlín,
překlad Ivona Barešová) právě takhle cestovat lze. Má to ale
spoustu háčků. Cestovat lze jen jednou a jen z jednoho místa
v kavárně, z něhož se v žádném případě nesmíte hnout. Setkat
se můžete jen s lidmi, kteří už v kavárně někdy byli, a důležité
je mít na mysli, že ať v minulosti nebo v budoucnosti uděláte
cokoli, přítomnost neovlivníte. Pokud se tedy chcete s někým
setkat proto, abyste zabránili jeho smrti, je to marný pokus. Je-li v přítomnosti mrtvý,
nic se na tom nezmění. A ještě jedna podmínka tu je. V jiné době můžete zůstat jen
do chvíle, než vám vystydne káva. Pokud byste vyměřený čas překročili, stane se
z vás duch. Jeden takový už v kavárně sedí, zabírá právě „ono“ místo a každý, kdo
chce cestovat, musí počkat, až se zvedne, aby si došel na záchod. To se děje jen jednou denně, takže je třeba si na správný okamžik i několik hodin počkat a pak rychle
zabrat jeho místo. Pravidel, která cestování časem komplikují, je hodně a mnohé
zájemce odradí. Jsou ale i tací, kterým za to ta chvíle v jiné době stojí. Takových se na
stránkách knihy sejde hned několik a každý má jiné pohnutky.
Autorem knihy ovoněné sci-fi tematikou je Tošikazu Kawagučia, pro něhož jde
o prvotinu. Dosud se zabýval režií a scenáristikou a na jeho stylu vyprávění je to znát.
Libuje si v podrobném popisu postav i atmosféry kavárny, takže máte pocit, jako
byste seděli v rohu a všechno pozorovali. Příběh je poutavý, laskavý a přiměje vás
zamyslet se, jak byste vy sami využili možnost zavítat do minulosti nebo budoucnosti. Co byste chtěli vyřešit a s kým se setkat?
JANA MARXTOVÁ

THRILLER
PLNÝ ZVRATŮ
TAKÉ JAKO
AUDIOKNIHA

ČTVRTEČNÍ KLUB AMATÉRSKÝCH
DETEKTIVŮ
Ještě nikdy se mi nestalo, abych se těšila na to, až mi bude osmdesát. Chtěla bych totiž být členem takové party jako v knize
Čtvrteční klub amatérských detektivů (vydává JOTA, překlad
Eva Brožová). Když odhlédnu od detektivního příběhu, o kterém ještě bude řeč, tak se musím zastavit u projektu vesnice
pro penzisty, která je pravda pro bohatší klientelu, ale starým
lidem dává pocit bezpečí a samostatnosti. Lidé tu bydlí v domcích sice ve svém vlastním soukromí, ale díky komunitě jsou
stále pod dohledem. Když někdo změní svůj denní rituál nebo není chvíli vidět, hned
je tu spousta nápomocných rukou. Není to báječné? A teď k příběhu. Čtyři přátelé
se scházejí v klubovně a řeší již dávno uzavřené případy, které přináší trochu tajemná Elizabeth. Nebudu prozrazovat, jestli je to bývalá policistka nebo rovnou tajná
agentka na penzi. Příběh začíná trochu symbolicky bojem o hřbitov. Ten je pro lidi ve
starším věku čím dál tím bližším místem. Nejen že si tam už začínají hledat své místečko s pěkným výhledem, ale mnohem častěji si tam chodí povídat se svými blízkými,
z nichž už zbyl jen náhrobní kámen. Developer, který celou vesnici vybudoval, chce
projekt zvětšit a zlikvidovat právě místní hřbitov, na kterém leží už víc než sto let jeptišky z místního kláštera. Určitě už tušíte, kdo bude první mrtvolou. I když vlastně budou
dvě, ale obě očekávané, což uhodnete, pokud máte už za sebou nějakou detektivní
průpravu. Nečekané je ale rozuzlení. K vyšetřování se přidá moc príma dvojice detektivů – Donna, která utekla z Londýna na vesnici kvůli zklamání z lásky, a Chris, zkušený
inspektor, jehož náhled na svět je už trochu okoralý, ale Donna a stařečkové ho zase
rychle přivedou k životu. Je to opravdu senzační detektivka, nejen s dobře propracovanou zápletkou, ale i s dojemným pochopením pro vše, co stáří přináší.
Autor Richard Osman je ve světě knih debutantem, i když pro diváky v Británii je hvězdou. Je to totiž dlouholetý televizní producent a moderátor soutěží
a satirických pořadů. Tato jeho první kniha se stala nejrychleji prodávaným debutovým románem od dob J. K. Rowlingové.
JARMILA SKOPALOVÁ

Detektiv Josie Quinnová musí vyšetřit případ,
který se dotýká její minulosti. Kdo doopravdy
byla její matka a kdo je záhadná žena
pohřbená v lese? Dokáže Josie vybojovat
bitvu s démony ze své minulosti, aby dokázala
ochránit další nevinné životy?
Po úspěchu první knihy s názvem Mizející dívky
a jejím volném pokračování Dívka beze jména
přichází bestsellerová autorka Lisa Reganová s dalším
pokračováním případů detektiva Josie Quinnové. Stejně
jako u předešlých dílů si můžete Matčin hrob poslechnout
také jako audioknihu v podání Vandy Hybnerové.

DALŠÍ PŘÍPAD
DETEKTIVA
JOSIE QUINNOVÉ

Kupujte na www.grada.cz

rozhovor

s Ver onikou Hur dovou

OBJEVME SVOU JEDINEČNOST
Kniha Agnes a Zakázaná hora vypráví o dívce, která hledá svůj zvláštní dar. V pralesním kmeni, kde žije, má totiž každý
nějakou zvláštnost, jen ji v sobě musí najít. Když to nestihne do dvanáctých narozenin, stane se Stínem. Příběh někde mezi
pohádkou a fantasy se malým, ale i velkým čtenářům tak zalíbil, že vznikla audiokniha, a právě vychází pokračování.
alternativu ke všem těm rychlým věcem, které dnes
používají. Tištěné médium je v konkurenci tabletů
vlastně nudné a musí se hodně snažit, aby se prosadilo. Proto mě těší, když mi děti píší, že utekly třeba
do lesa, aby si odpočinuly od sourozenců a tam tajně
četly, nebo že knihu četla celá rodina a táta s mámou
se hádali, kdo bude právě číst. To mě potěšilo.

Agnes a Zakázaná hora je trochu fantasy. Máte tenhle žánr ráda i jako čtenářka?
Fantasy literaturu jsem začala číst až v dospělém
věku. Jako dítě jsem ji nečetla takřka vůbec, nebavila
mě. Myslím ale, že Agnes a Zakázaná hora není klasická fantasy. Jen využívám prostředí fantasy, abych
mohla zrealizovat myšlenku, která by v běžném světě
uskutečnit nešla.
Jakou myšlenku?
Myšlenka, kterou se dlouho zabývám a píšu o ní
i články na blogu, je víra a důvěra v to, že v každém
z nás je něco hezkého, něco, v čem jsme jedineční.
Když svou jedinečnost pustíme ven, pak bude svět
lepší. Ráda bych podporovala právě děti, aby se
nebály svou jedinečnost ukázat. Děti totiž na sobě
zatím nemají tolik vrstev, které zakrývají to hezké, co
je v nás. My dospělí to už mnohdy bohužel nevidíme.
Je tedy Agnes a Zakázaná hora i pro dospělé? Abychom v sobě znovu našli onu jedinečnost?
Já myslím, že je to kniha pro děti, ale je pravda, že
neumím psát čistě pohádkové příběhy, vždycky se mi
tam vloudí i dospělácká linka. Jsou tam situace, vtipy,
které pochopí jen dospělí.
Máte od dětí zpětnou vazbu, jak se jim kniha líbí, zda
její poselství chápou?
Reakce od čtenářů mám, protože jsem do knihy vložila dopis, aby mi napsali. Vím tedy, že je nejvíc zaujal
příběh, líbí se jim, jak je vystavěný, že je napínavý.
Na stavbě příběhu jsem si dala záležet. Díky tomu,
že jsem sama velký čtenář, vypozorovala jsem techniky, které fungují. Každá kapitola tedy končí tak, že
chcete číst další, a příběh je stavěn, aby gradoval. Je
tam samozřejmě záhada, která se na konci odkryje.
Nejvíc mě těší, když přiměju ke čtení dvanácti
až čtrnáctileté děti, ale i ty devítileté. Mým dětem je
pět, osm a devět let a vím, jak je těžké jim nabídnout

Vedle tištěné knihy vznikla i audiokniha. Bylo těžké
převést příběh do zvukové podoby? Přece jen jsou
tam neobvyklé prvky, úkoly, otázky…
Museli jsme si s Veronikou Khek Kubařovou, která
knihu namluvila, prosadit, aby tam zůstalo všechno,
co je v knize, jakkoli to vypadalo, že se to do zvukové
podoby nehodí. Režisérka Jitka Škápíková nám to
původně chtěla vymluvit s tím, že to naruší plynulost
děje, ale nakonec jsme ji přesvědčily. Přizvaly jsme
pak Hynka Čermáka, který se stal Duchem hory,
a to on promlouvá ke čtenáři, načetl všechny vzkazy.
Někde čtenáře vyzýváme, aby si audioknihu zastavili,
zodpověděli otázky a zpracovali všechny úkoly, které
tam zazní.
První kniha sklidila
úspěch a na pulty míří pokračování. Psát
„dvojku“ je vždycky
ošemetné. Nebyl pro
Vás úspěch „jedničky“
svazující?
Trochu se za „dvojku“
stydím, protože jsem ji
psát nechtěla. Nemám
totiž pokračování ráda.
Většina „dvojek“ je odvarem „jedničky“. Také
jsem si myslela, že pro
to, abych mohla psát
dál, musím něco odžít,
najít nová témata. Pak
mi ale napsala jedna
holčička, že po přečtení „jedničky“ už lépe
ví, co dělat sama se sebou, že věří ve světlo
v sobě, ale neví, co má
dělat, když svět kolem
ní není růžový. Bylo to
v době nejostřejších
covidových restrikcí,
kdy zhasínalo světlo
mnohým z nás. Připadalo mi to jako dobrá
inspirace. Druhý díl se
jmenuje Agnes a ost-

rov Stínů a je o tom, že na ostrově, kde Agnes žije,
byla narušena rovnováha mezi lidmi a Stíny. Stíny začínají nabírat na moci a víc a víc domorodců přetahují na svou stranu. Dělají z nich další Stíny. Někdo
se musí vydat na cestu kolem celého ostrova, aby lidi
zachránil a rovnováhu vrátil zpátky. Snad se i tenhle
příběh bude čtenářům líbit.
JANA MARXTOVÁ

Novinka vydavatelství E.G. Solution s.r.o.

Zvědavý oslík
Autor • Eva Gmentová | ilustrace • Martina Prokopová
Povídání pro malé děti o oslíkovi, který byl hodně zvědavý;
doplněné mnoha kouzelnými obrázky. Nechybí ani vánoční příběh.
Pevná vazba, šitá, 36 stran

kouzelný
vánocní
dárek

K dostání v e-shopu nakladatele
www.knihy-radosti.cz
Knihy Radosti

JIŘÍ KAHOUN

Malé pohádky
pro malé děti
ILUSTRACE LUCIE DVOŘÁKOVÁ
Proč měl špaček špatný den? Co dovede králíček nejlépe?
A co říkal děda slon? Krátké pohádky pro nejmenší vycházejí
z běžných situací, které rodiče se svými dětmi
zažívají dnes a denně. Berou si na paškál dětské
nešvary, schválnosti, rodičovská „moudra“
a taky trochu dětskou upřímnost, která
dokáže i nepříjemné věci podat úsměvně.
Pohádky ve formě literární anekdoty
jsou krátké, vtipné, a to pro děti i pro
dospělé.
Kniha je určena dětem od 2 let.
Váz., 64 s., 249 Kč

OTFRIED PREUßLER

Oslík a vánoční
andělíček
PŘEKLAD VIOLA SOMOGYI
ILUSTRACE CHRISTINE HANSEN
Oslík se jednoho rána probudí a zjistí, že maminka je pryč!
Naštěstí nezůstane dlouho sám. Navštíví ho andělíček,
který o mamince ví – je u jesliček, kde se v noci
narodilo Jezulátko. Oslík s andělíčkem se
společně vydají do betlémské stáje
a pozvou každého, koho potkají,
aby se k nim připojil. Děti, ovčák
s ovečkami, pekař s pekařkou,
párkařka a dokonce i policejní
strážmistr se k nim přidají a společně
prožijí u jesliček vánoční zázrak.
Kniha je určena dětem od 3 do 6 let.
Váz., 32 s. 299 Kč

obchod.portal.cz

NOVINKY Z NAKLAD
ZDENA SALIVAROVÁ

PAVLA HORÁKOVÁ

HONZLOVÁ

SRDCE EVROPY

Román je neprávem opomíopomí
jený klenot české literatury,
ve kterém autorka jedinečjedineč
ným způsobem zachytila
dobu děsivého komunistickomunistic
kého teroru, který znejistil
lidské vztahy.

Nový román držitelky ceny
Magnesia Litera nabízí
pozoruhodný dialog dvou
žen, které dělí více než sto
let, ale spojuje je fascinace,
kterou obě pociťují tváří
v tvář Vídni.

MARTIN JONÁŠ

MARIEKE LUCAS RIJNEVELD

Osobitý pohled dlouholetého
berlínského zpravodaje České
televize na tuto zásadní osobosob
nost světové politiky a také na
proměny, které Německo za
její vlády prodělalo.

Příběh rodiny, které rozvrátí
život tragická smrt nejstaršího
ze sourozenců. Hlavní hrdinhrdin
ka, dospívající dívka, je bez
pomoci rodičů ponechána na
pospas vlastním nejistotám.

S VEČEREM PŘICHÁZÍ TÍSEŇ

FENOMÉN ANGELA MERKELOVÁ

EDWARD CAREY

HALLGRÍMUR HELGASON

MALÁ

ŽENSKÁ NA 1000°

Neuvěřitelný životní příběh
Madame Tussaud, zakla-datelky muzea voskových
figurín, ve fantaskním, zázá
bavném i melancholickým
románu Edwarda Careyho.

JOZEF KARIKA

TED HUGHES

Je stará legenda horských
vůdců o nadpřirozené síle
shazující lidi do hlubin jejenom strašidelná fáma, nebo
obsahuje zrnko pravdy?
Další mysteriózní thriller
z pera Jozefa Kariky.

Vrcholná sbírka jednoho z největších anglických básníků 20.
století. Básně jsou adresovány
americké básnířce Sylvii PlathoPlatho
vé a vznikaly během dlouhých
pětatřiceti let.

PROPAST

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

Islandský literární ohňostroj
popisující očima staré dámy
divoké 20. století. Autor se
při psaní inspiroval životem
vnučky prvního islandskéislandské
ho prezidenta B. G. Björnssonové.

DOPISY K NAROZENINÁM

WWW.ARGO.CZ #MOJEARGO

DATELSTVÍ ARGO
JACK KEROUAC

RICHARD CORBEN

TRISTESSA

BŮH KRYS

Ústředním tématem KerouKerou
acovy prózy je vztah vypravypra
věče k mladé ženě, vztah,
který je od začátku odsou-zen k zániku a jemuž vypravypra
věč není schopen zabránit.

Mrazivý příběh arogantníarogantní
ho měšťáka, jenž se vydává
odhalit původ tajemné
dívky ze zapadákova. Ke
svému zděšení nalézá měsměs
to plné netušené a nevída
nevídané hrůzy.

MAREK TICHÝ

STUART RUSSELL

HISTORICKÁ A SOUČASNÁ ARCHITEKTURA

JAKO ČLOVĚK

Jeden z nejdůležitějších textů
o umělé inteligenci a problému jejího budoucího ovládání
v knize od Stuarta Russella,
nejvýznamnějšího badatele
na tomto poli.

O hledání inspirace, řádu
a forem v architektuře, které
ovlivňovaly generace před
námi, a zároveň o vytváření
forem nových, které žijí sousou
časností a hledí do budoucnosti.
ÁLF ZE ZLATÉHO KAMENE
POVĚSTI A POHÁDKY
Z FAERSKÝCH OSTROVŮ

JOHN ROBERTSON

MĚSTEČKO KOSTOKŘUPY

Příběhy zaznamenávají
dějiny jednotlivých rodů
a míst a vyprávějí hrdinské
i vtipné příhody ze života
významných postav lokální
historie, včetně skřítků, álfů,
trollů a obryň.

JULI ZEH

VE JMÉNU METODY

Kritikou i čtenáři vyzdvihovaná dystopie, která ukazuje, jaja
kým směrem by se společnost
zasažená epidemií mohla
vydat, kdyby se lidské zdraví
povýšilo na absolutní princip.

Dobrodružství dvou sousou
rozenců, kteří utíkají před
zkorumpovanou policií
i zločineckým gangem
a míří do světa plného
tajemství, bizarních postav,
monster a zlých kleteb.

JORDAN B. PETERSON
ŘÁD NENÍ VŠECHNO

Autor bestselleru 12 pravidel
pro život nás v nové knize
vyzývá k hledání rovnováhy
mezi chaosem, který nás ohroohro
žuje nejistotou, a řádem, který
zase vede k úbytku zvídavosti.

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

WWW.ARGO.CZ

Novinky NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN
e-shop: www.dokoran.cz

Stuart Russell
Jako člověk

Clifford A. Pickover
Kniha o medicíně

Christopher Wylie
Mindf*ck

Překlad Jiří Zlatuška, vázaná s přebalem, 272 stran,

Překlad Pavel Pecháček, vázaná s přebalem, 536 stran,

Překlad Jan Klíma, vázaná s přebalem, 232 stran,

398 Kč, řada ZIP

250 ilustrací, 699 Kč, řada ZIP

398 Kč, řada ZIP

Ke stvoření strojů, které budou mnohem mocnější než my sami, jsme už možná nebezpečně blízko. Jak zařídit, aby nás neovládly? Stuart Russell, jeden z nejvýznamnějších badatelů na poli
umělé inteligence (AI), v této publikaci přichází
s konceptem „prokazatelně prospěšné“ AI, o jejíchž algoritmech bude možné matematicky dokázat, že sledují cíle prospěšné pro jejich lidské
uživatele. Deník The Guardian proto knihu Jako
člověk označil za jeden z nejdůležitějších textů
o umělé inteligenci.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.

Prozkoumejte spolu s autorem 250 nejzajímavějších milníků ve vývoji medicíny za posledních 12 000 let, od prehistorické trepanace
lebky přes psychoanalýzu až po klonování člověka. Kniha je řazena chronologicky, ke každému milníku najdeme stručné shrnutí, odkazy na
související kapitoly a celostránkový obrázek,
který danou událost vystihuje.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.

Christopher Wylie, whistleblower a bývalý ředitel výzkumu Cambridge Analytica, firmy nechvalně proslulé masivním ovlivňováním voleb, ve své
zpovědi odhaluje skutečný příběh brexitu, Bannonovy americké revoluce a celosvětového zločinu
proti demokracii. Kniha ale především ukazuje,
jak snadné je s pomocí osobních dat, jež o sobě
neustále v online prostoru trousíme, nahlédnout
do lidských myslí a prostřednictvím moderních
technologií s nimi manipulovat.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.

Witold Szabłowski
Jak nakrmit diktátora

Hans Magnus Enzensberger
Matematický čert

Václav Cílek, Jiří Hladík a kolektiv:
Půda a život civilizací

Překlad Jarmila Horáková, vázaná s přebalem,

Překlad Hermína Marxová, vázaná, 240 stran, barevné

Vázaná bez přebalu, 256 stran, 250 barevných ilustrací

280 stran, 348 Kč, řada Polské reportáže

ilustrace, 399 Kč

a fotografií, 499 Kč

Lidé musejí jíst, ať jde o obyčejného člověka,
krále či prezidenta. Nebo diktátora. Ani revoluce
se nedají dělat s prázdným žaludkem. Co mohou říct o historii lidé, kteří se denně starali o jejich jídelníček? Autor vyhledal osobní kuchaře
diktátorů, aby vyslechl příběh jejich života a dozvěděl se, co měli pod pokličkami hrnců, když
se řešil osud země nebo světa. Ovlivnili svým
kuchařským uměním chod dějin?
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím
Jaroslava Jiskrová - Máj.

Dvanáctiletý Robert nesnáší matematiku.
Potom ale potká ve snu Číselného čerta, který
jako zázrakem vzbudí jeho zájem o tento předmět. Představí mu s vtipem a šarmem svět,
ve kterém čísla mohou fascinovat a udivovat
a ve kterém matematika není tak bezútěšná,
jak si mnozí z nás myslí. Číselný čert zkrátka ví,
jak matematiku zjednodušit přímo ďábelsky.

Není to tak dlouho, co jsme skoro všichni byli
zemědělci, ještě v roce 1900 žilo na venkově kolem 90 % evropského obyvatelstva. S tíživým
pocitem prožíváme zastavování zemědělské
půdy, sucho na polích a kůrovcovou kalamitu
v lese. Zdálo by se, že z obojího můžeme vinit
hlavně počasí, ale velkou roli sehrává i stav půd.
Ten se nás proto bytostně dotýká a ovlivňuje
nejen klima a kvalitu vody, ale také pocit klidu
a štěstí, jaký prožíváme v harmonické krajině.

Nakladatelství Dokořán, s.r.o., Holečkova 9, 150 00 Praha 5, tel: 257 320 803, e-mail: dokoran@dokoran.cz

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
aš–Šahrastání, Muhammad
Kniha náboženských a filozofických sekt a škol

Praha: Academia, 2021, 440 s., váz.
495 Kč
Kniha perského učence Muhammada
aš–Šahrastáního (1086–1153) je všeobecně pokládána za nejvýznamnější
islámské středověké dílo věnované
náboženstvím a filozofickým směrům
na tehdejším Blízkém východě a ve
Středomoří.
ISBN 978-80-200-3233-1

Blažek, Jiří
Sidur

Praha: P3K, 2021, 753 s., váz. 1100 Kč
Nejnovější vydání hebrejsko-české
modlitební knihy podle aškenázského
ritu pro všední dny, šabat a svátky
s inovovaným překladem, úpravou
a komentářem.
ISBN 978-80-906510-7-4

Harvánek, Kamil
Liturgický a pastorační kalendář
Arcidiecéze olomoucké
2021–2022
Olomouc: Matice cyrilometodějská,
2021, 1. vyd., 192 s., brož. 85 Kč
Tento liturgický kalendář je určen
výhradně pro olomouckou arcidiecézi. Vedle liturgických pokynů
v něm najdeme i řadu pastoračních
připomínek.
ISBN 978-80-7266-473-3

Kutil, Tomáš (ed.)
Jak se žije v semináři

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2021, 1. vyd., 206 s., brož. 299 Kč
Editor Tomáš Kutil mapuje 30 let proměn Arcibiskupského semináře v Praze. Po pádu komunismu v roce 1989
se mohla církev vrátit ke svobodnému formování budoucích kněží.
ISBN 978-80-7566-225-5

Sanford, Timothy L.
Musím být dokonalý

Překl. Dittrich, Mgr. Šimon, Praha:
Nakladatelství KMS, 2021, 1. vyd.,
147 s., brož.
Děti pastorů jsou obětní beránci na
oltáři služby. Máte pocit, že musíte
být bezchybní? Že potřeby ostatních
jsou důležitější, než ty vaše? Nebo že
je z vás Bůh zklamaný?
ISBN 978-80-7664-027-6

Schönborn, Christoph
Být učedníky

Překl. Jančařík, Zdeněk, Praha:
Portál, 2021, 136 s., brož. 265 Kč
Kniha vídeňského kardinála je pozvánkou k prohloubené křesťanské
víry. Co to znamená být Kristovým
učedníkem? Je učedník něco víc než
„běžný“ věřící? Jsou evangelijní nároky závazné pro všechny, nebo jen pro
úzkou skupinu vyvolených?
ISBN 978-80-262-1803-6

ekonomika
E KO N OM I K A
Michl, Aleš
Reset ekonomiky – Co nás čeká
po covid–19?

Praha: Universum, 2021, 256 s., váz.
299 Kč

22 / 2021

Velkým změnám, které kdy v ekonomice nastaly, předcházely nepředvídatelné události.
ISBN 978-80-242-7689-2

společenské
vědy; osvěta
A STRO LO G I E
Lattari, Cecilia
Fáze Měsíce

Překl. Piňos, Tomáš, Praha: Pragma,
2021, 160 s., váz. 349 Kč
Tento praktický průvodce vás provede zásadními třinácti fázemi měsíce,
které s sebou nesou pestrou symbolickou škálu.
ISBN 978-80-242-7521-5

ESOTE R I K A
Herber, Renata Raduševa
Kniha kouzel a magie na celý rok
Praha: Pragma, 2021, 184 s., váz.
259 Kč
V dávných dobách lidé připisovali
hvězdám a souhvězdím nadpřirozenou
moc a podle postavení nebeských těles
prorokovali nejen počasí, ale i osud.
ISBN 978-80-242-7548-2

Osho
O čakrách

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2021, 2. vyd.,
248 s., brož. 269 Kč
Člověk je sedmibarevná duha. Těmito slovy uvádí mistr Osho svou
promluvu o energetických centrech
v lidském těle nazývaných čakry
a o jejich vlivu na život člověka.
ISBN 978-80-7593-324-9

Oula, Valerie
Reiki a jak mu rozumět

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Pragma, 2021, 128 s., váz. 199 Kč
Reiki je proslulé umění, které pozitivně ovlivňuje energetický stav a jako
alternativní léčebná metoda vám
dokáže změnit život.
ISBN 978-80-242-7299-3

FI LOZO FI E
Kontradikce 1/2020

Praha: Filosofia, 2021, 238 s., 180 Kč
Česká část čtvrtého ročníku (zabývajícího se „levicovým feminismem“)
dvojjazyčné ročenky nazvané Kontradikce/Contradictions, média věnovaného odbornému bádání a diskusím
o dějinách a současnosti kritického
sociálního myšlení.
ISBN 978-80-7007-692-7

H ISTO R I E
Boledovičová, Martina;
Kopecká, Martina Viktorie
Vánoční Tradinář. Od Dušiček
po Hromnice

Praha: Smart Press, 2021, 288 s.,
váz. 599 Kč
Nalaďte se s námi na vánoční atmosféru a pojďte společně hledat pozapomenutý smysl Vánoc, plných tradic
a pospolitosti.
ISBN 978-80-88244-24-0

Okresní vedení NSDAP v Krnově 1938–1945
Opava: Zemský archiv v Opavě,
2021, 1. vyd., 168 s., brož.
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Kniha se na základě dochovaných písemností nacistické strany i poválečných vyšetřovacích orgánů pokouší
o rekonstrukci struktury a personálního složení okresního vedení NSDAP
v Krnově v letech 1938–1945.
ISBN 978-80-87632-79-6

Šmahel, František
Jan Žižka

Praha: Argo, 2021, 296 s., váz. 398 Kč
Na Žižkově biografii je nejpřínosnější, jak autor pojímá jeho osobnost.
Není tolerantním utrakvistou, neuznává koexistenci různých pravd či
různých přístupů k poznání Boha.
Koná a chová se přímočaře.
ISBN 978-80-257-3502-2

KOMUN I K ACE
Boghossian, Peter;
Lindsay, James
Jak vést (zdánlivě) nemožné
rozhovory

Praha: Práh, 2021, 224 s., brož.
V knize Jak vést (zdánlivě) nemožné
rozhovory autoři Peter Boghossian
a James Lindsay seznamují čtenáře
s přímočarými a praktickými konverzačními technikami, které jsou
nezbytné k vedení rozhovorů.
ISBN 978-80-7252-904-9

KRIMINALISTIKA
Mach, Jan
Lékařské procesy

Praha: Galén, 2021, 304 s., váz.
490 Kč
Kniha popisuje dvacet lékařských
procesů z vlastní advokátní praxe
autora, některé mediálně známé, jako
případ heparinových vražd, útok mačetou na psychiatra, nebo nepravdivé
tvrzení pacientovi o zhoubné chorobě a soudní dohry těchto případů.
ISBN 978-80-7492-559-7

Souček, Jan
Smrt si tě najde

Praha: Olympia, 2021, 210 s., brož.
Ačkoliv se všechny zločiny celá staletí trestaly velice nemilosrdně, zlo
mezi lidmi zůstávalo. Nepomáhala
gilotina, šibenice, usekávání údů ani
elektrické křeslo.
ISBN 978-80-7376-625-2

KULTUR N Í
DĚ J I NY
Vitvar, Jan H.
Umění, kterému nikdo nerozumí

Praha: Paseka, 2021, 224 s., brož.
349 Kč
Výtvarný kritik Jan H. Vitvar zve čtenáře na zábavnou a dobrodružnou
cestu po dějinách vizuální kultury,
která ukazuje, že naše chápání umění
mnohdy vede přes fatální nepochopení.
ISBN 978-80-7637-194-1

PAR TN E R SK É
V Z TAHY
Kovářová, Daniela
Vztahy aneb 7+1 osudových
omylů

Praha: Pragma, 2021, 248 s., váz.
299 Kč
Proč se nám nedaří ve vztazích? Proč
opakujeme stále stejné chyby? S jakými předsudky se potýkáme a které
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jsou největší omyly v mezilidských
a partnerských vztazích?
ISBN 978-80-242-7656-4

PO LITI K A
Busek, Erhard; Brix, Emil;
Henešová, Zuzana
Revize střední Evropy: Proč
o budoucnosti Evropy rozhodne
středoevropský region

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 160 s., 320 Kč
V roce 1986 vydali Erhard Busek
a Emil Brix knihu Projekt střední
Evropa a po třiceti letech se tito dva
„advokáti ideje střední Evropy“ rozhodli zaměřit se na tento region ještě
jednou, revidovat s odstupem své
vize a objevit nové reflexe střední Evropy současné a snad i té budoucí.
ISBN 978-80-244-5958-5

Mitrofanov, Alexandr
Mrazík s pendrekem v ruce

Praha: Prostor, 2021, 192 s., váz.
247 Kč
Alexandr Mitrofanov ve své nové knize popisuje jevy typické pro současnou ruskou společnost a politickou
sféru a dokládá je na nedávných událostech. Vysvětluje, proč je prakticky
nemožné, aby v Rusku fungovala
demokracie.
ISBN 978-80-7260-500-2

Veselý, Zdeněk
V silokřivkách mezinárodních
vztahů

Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2021,
2. aktual. vyd., 522 s., brož. 641 Kč
Publikace představuje syntetické zpracování problematiky mezinárodního
postavení, zahraniční problematiky
a diplomacie českého státu od jeho
vzniku na konci 9. století po jeho vstup
do Evropské unie na počátku 21. století.
ISBN 978-80-245-2412-2

Warner, Roger; Ngor, Haing
Vražedná pole

Překl. Dembická, Simoneta, Brno:
Jota, 2021, 560 s., váz. 448 Kč
Kniha je mimořádně silným memoárem o životě v zemi, kde vládl komunistický režim Rudých Khmerů. Autor
líčí sestup země do nepředstavitelného
pekla: světa otroků a nesmyslné brutality, v níž zanikl jakýkoli rodinný život.
ISBN 978-80-7565-735-0

PO LITO LOG IE
Konečný, Petr
Krajská politika

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2021, 124 s.,
brož. 198 Kč
Je krajská politika vůbec politikou?
Existuje prostor pro svébytné politické rozhodování na úrovní krajské
samosprávy? Na tyto elementární
politologické otázky se pokouší odpovědět kniha mladého politologa
Petra Konečného.
ISBN 978-80-7325-529-9

PSYCH O LOG I E
Honzák, Radkin;
Honzák, František
Osobnosti úžasné i porouchané
Praha: Galén, 2021, 235 s., váz.
350 Kč
Společná kniha Radkina a Františka
Honzákových kniha vznikla se zá-

měrem představit a porovnat osoby
úžasné a porouchané, kterých je ve
společnosti více než psychopatů.
ISBN 978-80-7492-553-5

Nicodemus, Ryan;
Millburn, Joshua Fields a kol.
Lásku si zaslouží lidé, ne věci

Překl. Maršíková, Eva, Zlín: Kniha
Zlín, 2021, 344 s., brož. 399 Kč
Světově proslulá autorská dvojice The
Minimalists přichází s dosud nejosobnější zpovědí a receptem na spokojený
život, který vás bezpochyby překvapí!
ISBN 978-80-7662-219-7

Zimbardo, Philip G.
Nesmělost

Překl. Müller, Ivo, Praha: Portál,
2021, 216 s., brož. 399 Kč
Znáte odpověď, ale neodpovíte, tančíte rádi, ale nejdete si zatančit… Ať
už je za tím strach z výsměchu nebo
hlubší pochyby o sobě, nesmělost či
stydlivost, je to krunýř, který člověku
brání ve svobodném pohybu.
ISBN 978-80-262-1801-2

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Ašenbrenerová, Ivana;
Behinová, Markéta
Kniha o mateřství

Praha: Esence, 2021, 352 s., váz. 599 Kč
Komplexní průvodce mateřstvím mapuje základní mezníky od příprav na
početí, přes těhotenství, porod, šestinedělí, první rok dítěte až do věku tří let.
ISBN 978-80-242-7543-7

Fiskeová, Anna
Jak se dělají děti?

Praha: Argo, 2021, 80 s., váz. 298 Kč
Všechny děti jednou určitě svému
nejbližšímu dospělákovi položí zvídavou otázku: A jakpak se dostalo to
miminko mamince do bříška? Neošívejte se, přestaňte rudnout a hledat
vytáčky.
ISBN 978-80-257-3558-9

SBO R N Í K Y
Hartmann, Stephan;
Kopecký, David (eds.)
Exploiting genetic diversity of
forages to fulfil their economic
and environmental roles: Proceedings of the 2021 Meeting of
the Fodder Crops and Amenity
Grasses Section of EUCARPIA
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 172 s.
Tato kniha obsahuje soubor příspěvků z online konference sekce EUCARPIA Fodder Crops and Amentity
Grasses konané v září 2021.
ISBN 978-80-244-5967-7

Sborník příspěvků z konference
a soutěže eLearning 2021
Hradec Králové: Gaudeamus, 2021,
1. vyd., 72 s., brož.
Sborník příspěvků z konference
a soutěže eLearning 2021
ISBN 978-80-7435-831-9

SOCIO LOG I E
Bendavid-Val, Avrom
V nebi je pusto

Překl. Klabanová, Kateřina, Praha:
Prostor, 2021, 256 s., váz. 297 Kč
Městečko Trochenbrod, v polštině
Zofjówka, se od většiny podobných

bibliografie
míst ve východní Evropě lišilo pouze
tím, že jeho obyvatelé byli až na výjimky Židé a mluvili jidiš.
ISBN 978-80-7260-486-9

Doubrava, Jaroslav
Cikáni (Romové) aneb to, o čem
se nesmí mluvit

Praha: Olympia, 2021, 260 s., brož.
Žije jich v naší republice oficiálně 226
467, podle kvalifikovaných odhadů
přes 300 000. Jsou to spoluobčané,
o nichž se hovoří jako o „cikánském
problému“ nebo „cikánské otázce“.
ISBN 978-80-7376-627-6

Guérotová, Ulrike
Co je to národ?

Překl. Dvořáček, Petr, Praha: Prostor,
2021, 288 s., váz. 297 Kč
Renomovaná německá myslitelka
a politoložka hledá odpovědi a snaží
se pojmy národ a Evropa zasadit do
společného kontextu.
ISBN 978-80-7260-495-1

Miles, Jonathan
Chodící zázrak

Překl. Vlášková, Tereza Marková,
Praha: Argo, 2021, 496 s., váz. 588 Kč
Chodící zázrak je třeskutě vtipná studie toho, jak funguje současná americká společnost, jak vznikají mýty a jak je
snadné, aby se v tom člověk ztratil.
ISBN 978-80-257-3412-4

ŠKO L ST VÍ
30 let ZČU

Plzeň: Západočeská univerzita, 2021,
1. vyd., Nečíslováno. s., váz.
Kniha nazvaná 30 let ZČU představuje současnou Západočeskou univerzitu a zároveň cestu, kterou během
posledních tří desetiletí ušla.
ISBN 978-80-261-1032-3

Ž IVOTN Í ST YL
Delorie, Oliver Luke
Odhal svého vnitřního jednorožce

Překl. Mrázová, Miroslava, Praha:
CooBoo, 2021, 192 s., brož. 269 Kč
Objevte, jak jednorožci vytvářejí svoji
magickou auru kolem všeho, čeho se
dotknou. Tenhle iustrovaný zápisník
vám s tím pomůže! Uvnitř této knihy
najdete podněty k psaní, seznamy
úkolů a stránky na čmárání.
ISBN 978-80-7661-220-4

matematické
a přírodní vědy
E NTOMO LOG I E
Háva, Jiří
Brouci čeledi kožojedovití

Praha: Academia, 2021, 2. dopl. vyd.,
132 s., brož. 265 Kč
V dalším z řady zoologických klíčů
navazuje autor zpracováním hospodářsky velmi důležité čeledi brouků –
Dermestidae (kožojedovití). Publikace je zpracována podle nejnovějších
poznatků vědy.
ISBN 978-80-200-3241-6

FAUNA
Míček, Tomáš
Blüten der Erde

Praha: Slovart, 2021, 400 s., váz.
1490 Kč
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In diesem neuen Band über die
„Blüten der Erde“ setzt der bekannte
Fotograf Tomáš Míček sein Opus
Magnum, das uns bereits die Bäume,
die Steine und die magischen Plätze
der Erde vor Augen führte, fort.
ISBN 978-80-276-0292-6

of the Earth, in which he has so far
introduced us to the publications Magical Places of the Earth, Trees of the
Earth and Stones of the Earth.
ISBN 978-80-276-0291-9

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

Leinweberová, Marion
Řeč těla při výcviku psů

Bábek Ondřej a kol. (eds.)
35th IAS Meeting of Sedimentology: Book of Abstracts
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 570 s.
35th International Meeting of Sedimentology je výroční konferencí,
kterou zaštiťuje IAS – International
Association of Sedimentologists.
Jedná se o mezinárodní konferenci
s globálním dopadem na komunitu
sedimentární geologie.
ISBN 978-80-244-5930-1

M ATE M ATI K A
Hron, Karel; Kunderová, Pavla;
Vencálek, Ondřej
Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické
statistiky

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 4 vyd., 348 s., 290 Kč
Skripta obsahují ucelený a podrobný
úvod do pravděpodobnosti a statistiky. Tím je dán výběr vyložené látky
a její podání. Přínosem této publikace
je velké množství motivačních a vysvětlujících příkladů.
ISBN 978-80-244-5990-5

O R N ITO LOG I E
Pinnington, Andrea;
Buckingham, Caz a kol.
Naši ptáci za úsvitu

Praha: Edika, 2021, 24 s., 369 Kč
Skřivánci, kosi, strnadi nebo třeba
elegantní vlaštovky nás probouzejí časně ráno, a mnohdy dokonce
i v neměnném pořadí.
ISBN 978-80-266-1638-2

PŘ Í RO DA
McIntyre, Rick
Vzestup vlka 8

Praha: Práh, 2021, 272 s., váz.
Americký národní park Yellowstone se kdysi honosil početnou vlčí
populací, avšak ve dvacátých letech
minulého století strážci parku zabili
posledního z nich.
ISBN 978-80-7252-892-9

Míček, Tomáš
Květy Země

Praha: Slovart, 2021, 400 s., váz.
1490 Kč
Řadu knih fotografa Tomáše Míčka
Magická místa Země, Stromy Země
a Kameny Země, které jsou oslavou
fascinující krásy přírody v celé její mohutnosti, ale i něžné křehkosti, doplňuje
další výpravná publikace Květy Země.
ISBN 978-80-276-0205-6

Míček, Tomáš
Květy Země– Flowers of the
Earth

Praha: Slovart, 2021, 400 s., váz.
1490 Kč
Renowned photographer Tomáš
Míček has further expanded his magnum opus with his new book Flowers

PŘ Í RUČK Y
Překl. Hanušová, Kateřina, Praha:
Esence, 2021, 128 s., brož. 259 Kč
Praktická příručka se zaměřuje nejen
na řeč psího, ale také lidského těla.
ISBN 978-80-242-7652-6

zemědělství
CH OVATE L ST VÍ
Sundanceová, Kyra
101 psích triků

Praha: Slovart, 2021, 208 s., brož.
269 Kč
Největší kniha psích triků všech
dob s fotografiemi všech kroků pro
každý trik!
ISBN 978-80-276-0250-6

technické vědy
AUTOMO BI LY
Pavlůsek, Alois
Porsche

Brno: CPress, 2021, 392 s., váz.
1290 Kč
Porsche. Legendární automobilová
značka vonící spáleným benzínem,
s ikonicku devětsetjedenáctkou a obrovskými úspěchy na poli motosportu.
ISBN 978-80-264-3846-5

SLOVN Í K Y
Doskočil, Zdeněk
Biografický slovník českých zemí
(Hem–Hi) 24.díl

Praha: Academia, 2021, 168 s., brož.
385 Kč
Čtyřiadvacátý sešit Biografického
slovníku českých zemí předkládá
čtenářům životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny Hem–Hi,
a představuje další svazek rozsáhlého
encyklopedického projektu.
ISBN 978-80-200-3275-1

VĚDA A VÝZKUM
Macaulay, David
Mamutí kniha vědy

Překl. Rozehnal, Jakub; Kapic,
Tomáš, Praha: Slovart, 2021, 160 s.,
váz. 499 Kč
S autorem knihy Davidem Macaulayem a stádem zvídavých mamutů
jako průvodců světem vědy pronikneš do tajů fyziky, biologie, chemie,
geografie i astronomie.
ISBN 978-80-276-0337-4

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Hof, Wim
Wim Hof. Cesta Ledového muže
Překl. Futera, Jakub, Brno: Jota,
2021, 184 s., váz. 328 Kč
Jak podpořit svůj imunitní systém
a zůstat zdravý na těle i na duchu!
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Příručka W. H. plná praktických
postupů, metod a návodů zohledňujících konkrétních onemocnění.
Součástí je také 30denní výzva.
ISBN 978-80-7565-886-9

Vojáček, Jan
Rozhodni se být zdráv

Brno: CPress, 2021, 248 s., brož.
399 Kč
Nehaste příznaky – pochopte příčiny!
Pokračování bestselleru Umění být
zdráv. Rozhodnout se je prvním krokem na vědomé cestě ke zdraví. Naslouchat vlastnímu tělu však nemusí
být tak snadné.
ISBN 978-80-264-3784-0

KUCHAŘ K Y
Černá, Kateřina; Košík, Ondřej
Emma a šéfkuchaři

Praha: Mladá fronta, 2021, 272 s.,
váz. 499 Kč
Masterchefové Jan Punčochář a Marek Fichtner, šéfkuchař Filip Sajler,
průkopnice biopotravin Hana Zemanová a další kulinářské celebrity.
ISBN 978-80-204-5882-7

Popprová, Andrea
Čekání na Vánoce s Luckou,
Jendou a Martínkem

Praha: Mladá fronta, 2021, 136 s.,
váz. 299 Kč
Kniha plná receptů, návodů a hříček
na vánoční čas. Ilustrátorka, kterou
děti dobře znají z dětských časopisů,
vytvořila pro děti a jejich rodiče
barevnou, nádherně ilustrovanou
knížku, s kterou mohou strávit celé
vánoční, ale i předvánoční období.
ISBN 978-80-204-5880-3

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Allister, Veronika; Mattuš, Libor
Chladová terapie: Kompletní
průvodce otužováním

Brno: BizBooks, 2021, 280 s., váz.
399 Kč
Mrazem prověřený průvodce pro
všechny, kdo se chtějí ponořit do tajů
otužování.
ISBN 978-80-265-1011-6

Astl, Jaromír a kol.
Ultrazvuk v otorinolaryngologii

Praha: Maxdorf, 2021, 1. vyd., 304 s.,
váz. 995 Kč
Monografie Ultrazvuk v otorinolaryngologii shrnuje současný stav
aplikace ultrazvukových technologií
i v oblasti hlavy a krku.
ISBN 978-80-7345-693-1

Fait, Tomáš; Vrablík, Michal;
Češka, Richard a kol.
Preventivní medicína

Praha: Maxdorf, 2021, 3. aktual. vyd.,
432 s., brož.
Třetí, aktualizované a rozšířené vydání knihy, kterou lze dnes již považovat
za klasický medicínský bestseller.
ISBN 978-80-7345-680-1

Heissigerová, Jarmila a kol.
Oftalmologie

Praha: Maxdorf, 2021, 2. aktual. vyd.,
416 s., váz.
Druhé, aktualizované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace,
která významně ovlivnila současnou
českou oftalmologii.
ISBN 978-80-7345-704-4

Kohout, Pavel
Klinická výživa

Praha: Galén, 2021, 944 s., váz.
2500 Kč
Monografie Klinická výživa je komplexním textem, který se zabývá výživou
ve všech jejích aspektech. Je primárně
určena lékařům s atestací v základním
oboru se zájmem o klinickou výživu.
ISBN 978-80-7492-555-9

Tma, Jan; Kala, Zdeněk;
Kunovský, Lumír a kol.
Klinická pankreatologie

Praha: Maxdorf, 2021, 432 s., váz.
595 Kč
Po pěti letech předkládáme čtenářům
druhé, aktualizované vydání monografie shrnující v ucelené a přehledné
formě současné znalosti z oboru
pankreatologie.
ISBN 978-80-7345-697-9

Tučková, Dagmar (ed.)
Nemoc jako lékařská diagnóza
a/nebo součást životní dráhy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 48 s.
Nemoc nebo nedostatek zdraví jsou
různými aktéry zpracovávány odlišně
podle toho, zda v rámci svého expertního vědění mají stanovit diagnózu
a postup léčby, nebo jde v případě
pacientů o vlastní životní zkušenost
a snahu o návrat do stavu bez nemoci.
ISBN 978-80-244-5984-4

umění; hudba
D IVADLO
Smoljak, Ladislav;
Svěrák, Zdeněk
Hry a semináře

Praha: Paseka, 2021, 568 s., váz.
Zakládající schůze Divadla Járy
Cimrmana se konala 29. října 1966
v kanceláři Armádní redakce Československého rozhlasu. Jiří Šebánek
(1930–2007) na ni pozval Miloně
Čepelku, Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka.
ISBN 978-80-7637-268-9

učebnice
JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Anglictina.com, Anglictina.com
Angličtina pro samouky a věčné
začátečníky

Praha: Edika, 2021, 304 s., brož.
499 Kč
Nová učebnice angličtiny pro samouky přináší konečně moderní titul,
akceptující český způsob samostudia
(oboujazyčné komentáře, řadu konverzací, příkladů a cvičení z tuzemského prostředí).
ISBN 978-80-266-1653-5

M ATE M ATI K A
Herman, Jiří
Matematika – Hranoly

Praha: Prometheus, 2021, 96 s.,
brož. 118 Kč
Učebnice z monotematické řady
učebnic matematiky v plném rozsahu
pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho
možností pro práci s talenty.
ISBN 978-80-7196-257-1

bibliografie
Herman, Jiří
Matematika – Racionální čísla
Procenta

Praha: Prometheus, 2021, 166 s.,
brož. 122 Kč
Další sešit z monotematické řady
učebnic matematiky pro víceletá gymnázia a výběrové třídy základních škol.
ISBN 978-80-7196-238-0

Kuřina, František;
Hošpesová, Alena a kol.
Svět čísel a tvarů

Praha: Prometheus, 2021, 80 s.,
brož. 108 Kč
Pracovní sešit, který doplňuje učebnici, je nutný pro procvičování učiva.
ISBN 978-80-7196-198-7

O DĚ VN I C T VÍ
Škola střihů. Dámské pláště

Praha: Informatorium, 2021, 1. vyd.,
50 s., brož. 290 Kč
Sedmý díl řady ŠKOLA STŘIHŮ. Určeno studujícím středních oděvních
škol, odborných učilišť a dalším zájemcům o oděvní tvorbu. Seznamuje
se systémem konstrukčních a modelářských postupů používaných
v odborné oděvní praxi.
ISBN 978-80-7333-142-9
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jazykověda;
literární vědy
LI NGVISTI K A
Veselovská, Ludmila
Wh–Questions: A Case Study
in Czech

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 240 s., 300 Kč
Monografie popisuje a analyzuje zjišťovací otázky v češtině, se zaměřením
na přímé otázky. Předkládá důkazy
o tom, že české Wh struktury jsou
srovnatelné s jinými (konkrétní příklady jsou zpravidla v dalších slovanských jazycích a v angličtině).
ISBN 978-80-244-5965-3

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Gilk, Erik
Dějiny moderní české literatury II
Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 66 s.
Studijní opora pro výuku stejnojmenného předmětu v kombinovaném studijním programu Ediční a nakladatelská praxe. Sumarizuje základní fakta
o dějinách české literatury 20. století.
ISBN 978-80-244-5916-5

krásná literatura
BI OG R AFI E
Carey, Edward
Malá

PE DAG O G I K A ,
D I DAK TI K A
Novotná, Ivana
Pracovní sešit předškoláka 3

Praha: Edika, 2021, 48 s., brož. 149 Kč
Kniha obsahuje rozmanité, zábavné
a názorně ilustrované úkoly, které
jsou stručně a srozumitelně zadávány
a je možné je vypracovávat v libovolném pořadí.
ISBN 978-80-266-1683-2

spor t
a tělov ýchova
SPO R TOVN Í
AKCE
Janíček, Jindřich
B jako běžec

Praha: Paseka, 2021, 216 s.
Ultramaraton skrze údolí Sierry Nevady startuje před východem slunce a ti
nejrychlejší se do cílové rovinky dostanou s jeho západem. Ročník 2010 měl
tři favority a zhruba prvních osmdesát
mil nebylo jasné, kdo vyhraje.
ISBN 978-80-907699-8-4

Nehyba, Miloslav
Velké sedmičky Velké pardubické

Brno: CPress, 2021, 304 s., váz. 590 Kč
S Velkou pardubickou, nejtěžším dostihem kontinentální Evropy, se pojí
jedinečná historie.
ISBN 978-80-264-3845-8

Praha: Argo, 2021, 480 s., váz.
V této naprosto originální, fantasmagorické knize sleduje Edward Carey
životní kroky Marie Grosholtzové,
maličké Švýcarky, která se dostala do
revoluční Paříže a nakonec se proměnila v legendární Madame Tussaud.
ISBN 978-80-257-3538-1

Modiano, Patrick
Rodokmen

Praha: Garamond, 2021, 180 s., váz.
Modiano se ve své tvorbě věnuje tématům paměti, ztráty, identity a hledání a všechna jeho díla jsou variací
na stejnou zkušenost: jeho vlastní.
ISBN 978-80-7407-492-9

Řeháková, Veronika
Buditel, historik, apologeta
Matěj Procházka (1811–1889)

Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2021, 344 s.,
váz. 398 Kč
Matěj Procházka (1811–1889) prožil
v Brně dlouhých 60 let, během nichž
se mnohostranně angažoval ve vlasteneckém a náboženském životě. Předkládaná kniha představuje jeho vůbec
první rozsáhlou a moderní biografii.
ISBN 978-80-7325-526-8

Toman, Marek; Majtenyi, David
Zrádce, hrdina, spisovatel?

Praha: Novela bohemica, 2021,
248 s., váz. 389 Kč
Skutečný příběh Jaroslava Klecana,
kterého Julius Fučík ve své Reportáži
označil za zrádce.
ISBN 978-80-88322-23-8

Wolff, Christoph
Johann Sebastian Bach

Překl. Medková, Helena, Praha:
Vyšehrad, 2021, 544 s., váz. 999 Kč

Tato monumentální biografie z pera
profesora Harvardovy university a ředitele Bachova archivu v Lipsku Christopha Wolffa se okamžitě po svém
prvním vydání v USA stala událostí bachovského roku 2000 a o rok později
se dostala do finále Pulitzerovy ceny.
ISBN 978-80-7601-505-0

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Brownová, Amanda
Doktorka za mřížemi

DE TE K TIVK Y,
KRIMI

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2021, 248 s., váz. 349 Kč
Dr. Amanda Brownová pečovala
o chovance v nejslavnějších britských
věznicích.
ISBN 978-80-264-3848-9

Christie, Agatha
Mrtvá v knihovně

Herbichová, Anna
Dívky, které přežily holokaust

Překl. Petráková, Hana, Praha: Kalibr,
2021, 192 s., váz. 279 Kč
Klenot klasické detektivní prózy –
nyní v novém překladu.
ISBN 978-80-242-7614-4

Christie, Agatha
Záhadný pan Quin

Překl. Marková, Michala, Praha:
Kalibr, 2021, 288 s., váz. 299 Kč
Tucet příběhů sbírky z roku 1930
spojuje nejneuchopitelnější hrdina,
jakého kdy Agatha Christie stvořila.
ISBN 978-80-242-7371-6

Krčmář, Milan
Případ Toman

Brno: CPress, 2021, 256 s., váz. 399 Kč
Četníci v roce 1911 našli na Moravě
mužské tělo s odseknutou bradou,
nosem i přirozením.
ISBN 978-80-264-3850-2

Voosen, Roman;
Danielsson, Kerstin Signe
Činy mrtvých

Překl. Osinová, Eva, Brno: Moba,
2021, 376 s., váz.
28. únor 1986. Jednoho chladného
zimního večera je v centru Stockholmu zastřelen švédský ministerský
předseda Olof Palme.
ISBN 978-80-243-9768-9

eseje, úvahy
Hanuš, Jiří; Suk, Jiří
Dobrodružství historické
interpretace / The Adventure of
Historical Interpretation

Brno: Masarykova univerzita, 2021,
291 s., váz. 350 Kč
Kolekce devatenácti esejů z pera
významných historiků dokládá rozmanitost vědeckých přístupů. Jejich
práce s historickými prameny, základními kameny bádání, je kombinována
s etickým i estetickým rozhodováním.
ISBN 978-80-210-9864-0

Moník, Josef
Portrét umělce jako starého muže
Praha: Novela bohemica, 2021,
152 s., váz. 298 Kč
Joyce, Kerouac, Breugel starší, ale
také Šabach v obdivných, vřelých, ale
také kritických a ironických úvahách
a s ilustracemi Františka Štorma.
ISBN 978-80-88322-22-1

Vondruška, Vlastimil
Úvahy a komentáře

Brno: Moba, 2021, 328 s., váz.
Výběr článků Vlastimila Vondrušky,
publikovaných v deníku MF Dnes
v letech 2015 až 2020, je pestrým
přehledem toho, co se dnes děje.
Autor, známý svými liberálně-konzervativními postoji, reaguje v komentářích na aktuální politické dění.
ISBN 978-80-279-0059-6
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Brno: CPress, 2021, 272 s., váz. 399 Kč
Přežily největší genocidu… a našly odvahu o ní vyprávět. „Řekla jsi mi, že chceš
žít…“ – uslyšela Zosia od své matky.
ISBN 978-80-264-3843-4

Korcová, Lucie
Mezi vlky

Brno: CPress, 2021, 176 s., váz.
269 Kč
Zdánlivě poklidné únorové odpoledne roku 1948 a zpočátku profesionální rozhovor mladé židovské novinářky a armádního veterána v kavárně
Slavia nabere nečekaný obrat.
ISBN 978-80-264-3786-4

Lacrosse, Marie
Vinařství 3: Osudové dny

Překl. Lukačovičová, Ivana Dirk,
Praha: Ikar, 2021, 568 s., váz. 449 Kč
Schweighofen ve Falci, rok 1877.
Bývalá služka Irena a její muž, dědic
vinařství Franz Gerban, žijí ve šťastném manželství. Ovšem Irena cítí, že
do manželova světa lepší společnosti
nepatří.
ISBN 978-80-249-4518-7

Laurensová, Stephanie
Vánoční zázrak lady Osbaldestoneové

Praha: Baronet, 2021, 224 s., váz.
299 Kč
Uznávaná autorka historických romancí Stephanie Laurens přináší další milý romantický příběh z dávných
Vánoc na britském venkově. Ve vzájemném souznění a respektu zde žije
ovdovělá Therese Osbaldestoneová
a obyvatelé vesničky Little Moseley.
ISBN 978-80-269-1676-5

Vacek, Jindřich
Zajatci Pána bouří

Praha: Argo, 2021, 216 s., váz.
298 Kč
Píší se čtyřicátá léta 19. století a Spojené státy rozšiřují své území stále
dále na západ. Mladého Bernarda
posílá otec do Oregonu, aby u svého
strýce přivykl tvrdému životu osadníka. Sedmnáctiletého mladíka tu
potká nečekané dobrodružství.
ISBN 978-80-257-3557-2

Weirová, Alison
Královna Alžběta

Překl. Křístková, Eva, Praha: BB art,
2021, 400 s., váz. 399 Kč
Jejich milostný poměr vyvolává skandál
evropských rozměrů. Alžběta Tudorovna se prohlašuje za Panenskou královnu, jenže nedokáže odolat svému
oslnivému, ale ženatému nejvyššímu
štolbovi, lordu Robertu Dudleymu.
ISBN 978-80-7595-510-4

Weirová, Alison
Princezna Alžběta

Překl. Křístková, Eva, Praha: BB art,
2021, 456 s., váz. 199 Kč

Malá Alžběta, dcera Jindřicha VIII.,
nejmocnějšího z anglických panovníků, je princezna předurčená k životu
na výsluní moci a slávy a lidé se jí
klanějí jako králově dědičce.
ISBN 978-80-7595-509-8

HUMO R
Landsman, Dominik
Karanténa s moderním fotrem

Praha: Ikar, 2021, 208 s., váz. 299 Kč
Moderní fotr, Čeněk a Nataša v karanténě!
ISBN 978-80-249-4579-8

KOM I K SY
Azzarello, Brian; Jones, JG;
Bermejo, Lee
Před Strážci: Komediant /
Rorschach

Praha: BB art, 2021, 256 s., brož.
499 Kč
Kontroverzní a dlouho očekávané
„předkračování“ nejlepšího grafického románu je konečně tady: PŘED
STRÁŽCI! Celých dvacet let zůstávala
minulost dnes již ikonických postav
z přelomového komiksu Alana
Moora a Dava Gibbonse zahalena
tajemstvím.
ISBN 978-80-7595-462-6

Corben, Richard
Bůh krys

Praha: Argo, 2021, 144 s., váz.
548 Kč
V mrazivém příběhu komiksového velmistra Richarda Corbena
se v lesích za Arkhamem potulují
strašlivé věci! V díle, které kombinuje
lovecraftovské prvky s indiánskými
legendami, s námi můžete sledovat
arogantního měšťáka, jenž se vydává
odhalit svůj původ.
ISBN 978-80-257-3629-6

Corben, Richard
Bůh krys – limitovaná edice

Překl. Klíčník, Richard, Praha: Argo,
2021, 144 s., váz. 598 Kč
V mrazivém příběhu komiksového velmistra Richarda Corbena
se v lesích za Arkhamem potulují
strašlivé věci! V díle, které kombinuje
lovecraftovské prvky s indiánskými
legendami, s námi můžete sledovat
arogantního měšťáka, jenž se vydává
odhalit svůj původ.
ISBN 978-80-257-3642-5

Satrapiová, Marjane
Persepolis

Praha: BB art, 2021, 344 s., váz.
Ve Francii žijící, ale v Íránu narozená
autorka nás nejdříve provede svým
dětstvím stráveným v Teheránu
za doby islámské revoluce a války
s Irákem a dále líčí svůj pobyt na
francouzském gymnáziu ve Vídni
a následný návrat do vlasti.
ISBN 978-80-7595-518-0

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Drijverová, Martina
České pověsti pro malé děti

Překl. Ježková, Dagmar, Praha: Edika,
2021, 64 s., váz. 299 Kč
Zkrácené verze nejznámějších českých pověstí přepsaných do jazyka
srozumitelného dětem raného školního věku.
ISBN 978-80-266-1672-6

bibliografie
LI DOVÁ
SLOVESN OST
Atlas lidových krojů České
republiky

Zbraslavice: Cyranův Ostrov, 2021,
1. vyd., 236 s., váz. 670 Kč
Kniha obsahuje 202 vyobrazení
lidových krojů dle jednotlivých oblastí
celé ČR a jejich popis. Obsah je doplněn mapami krojových regionů, jazyků a odkládání neboli zániku krojů.
ISBN 978-80-908276-0-8

Dvořák, Vladimír;
Vondráčková, Ladislava
Vánoční koledy

Praha: Edika, 2021, 10 s.
Zažijte s dětmi krásnou sváteční atmosféru za zvuku vánočních koled.
ISBN 978-80-266-1643-6

Varaďová, Petra;
Maderová, Marie
Drobky v peřinách

Brno: Jota, 2021, 320 s., váz. 498 Kč
Tato kniha nabízí souhrnný náhled na
český folklor s množstvím fotografií,
kde se dozvíte vše o našich tradicích,
bude Vás inspirovat i k praktickému
využítí ve Vašem životě – v rituálech,
ve vaření, v ručních pracích apod.
ISBN 978-80-7565-849-4

OSO B N OSTI
Bieleszová, Štěpánka
Miloslav Stibor

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 128 s., 290 Kč
Miloslav Stibor (1927–2011) je
považován za významnou osobnost
a klasika české poválečné fotografie
v oblasti aktu a portrétu.
ISBN 978-80-244-5956-1

Tučková, Michaela;
Koldaev, Vladimir
Skákej jako Vova

Brno: CPress, 2021, 208 s., brož.
349 Kč
Vova je ztělesněním Russian Power
– po příchodu z malého ruského
města do Prahy se vypracoval mezi
světovou parkourovou špičku, založil
vlastní značku parkourových doplňků
a oblečení a po vážném zranění se
dokázal zase dostat do formy.
ISBN 978-80-264-3842-7

PO E Z I E
Slíva, Vít
Bóje

Praha: Odeon, 2021, 80 s., brož. 199 Kč
Patnáctá sbírka „žijícího klasika“ české poezie Víta Slívy.
ISBN 978-80-207-2036-8

Škrob, Jan
Země slunce

Stříbrná Skalice: Viriditas, 2021,
1. vyd., 55 s., brož. 250 Kč
Třetí básnická kniha Jana Škroba
představuje mytologii světa po světě;
světa, který následuje po tom našem
a kterého se často obáváme tak moc,
až před ním raději odvracíme zrak.
ISBN 978-80-907953-0-3

POVÍ D K Y
Brandejs, Jiří
Pepa For President

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2021,
192 s., váz. 248 Kč
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Humorné povídky Pepa For President
se odehrávají zejména v jihočeských
Čimelicích a Písku. Svérázný hajný
Pepa baví, vypráví a předvádí všelijaké kousky.
ISBN 978-80-88268-52-9

návod. Je to všechno dohromady.
Knížka o jízdě na kole ve městě si
totiž zasluhuje rozlet i přístup čerstvý
jako svěží vítr v zádech. Tady nejde
o kilometry, ale nové horizonty.
ISBN 978-80-7637-196-5

Faber, Michel
Někdy prostě prší

Kučíková, Marta
Italské trojhubky

Překl. Janiš, Viktor, Praha: Argo,
2021, 264 s., váz. 348 Kč
Nové vydání výrazného debutu Michela Fabera. Stačilo mu psát si dvacet let
do šuplíku, učit se řemeslo a nakonec
se nechat svou ženou přesvědčit, že už
by nemusel psát jen pro sebe.
ISBN 978-80-257-3497-1

Nesvačilová, Petra
Skutečná

Praha: Ikar, 2021, 208 s., váz. 349 Kč
Petra Nesvačilová je herečka, režisérka a žena, která miluje život.
V souboru krátkých fejetonů, povídek
a úvah píše o svých vzpomínkách na
dětství, ale i o nabitých dnech, které
nepostrádají humor a nevšednost
umělecké branže.
ISBN 978-80-249-4605-4

Thiep, Nguyen Huy
Když není král

Překl. Komers, Petr, Praha: Argo,
2021, 232 s., brož. 298 Kč
Výbor povídek Když není král se pokouší představit autora, který dokázal
vždy znovu překvapit novým námětem nebo jeho ztvárněním.
ISBN 978-80-257-3569-5

PRÓZ A
Birchallová, Katy
Sexuální výchova: Road trip

Překl. Palkosková, Mirka, Praha: Yoli,
2021, 272 s., brož. 299 Kč
Na motivy kultovního seriálu Netflixu
Sex Education.
ISBN 978-80-242-7719-6

Coxová, Tracey
Nejlepší sex začíná v 50

Překl. Lánská, Miroslava, Praha:
Esence, 2021, 296 s., brož. 299 Kč
Já bych chtěla, ale on pokaždé usne.
ISBN 978-80-242-7672-4

Dudziaková, Marie König
Návrat z pískoviště

Praha: Paseka, 2021, 128 s., váz.
269 Kč
To pochopíš, až budeš mít vlastní
děcko, říkali. To si vůbec nedovedeš
představit, jaký to je, říkali. Ani nevíš,
kolik máš teď volnýho času, říkali.
A pak byla v šoku z toho, kam že se
ten čas poděl!
ISBN 978-80-7637-216-0

Heuschmann, Gerhard
Kdyby koně mohli křičet

Praha: Ikar, 2021, 216 s., váz. 299 Kč
Co ukrývá správná italská hospodyňka pod bělostnou zástěrou? Proč si
horkokrevní Italové nekafrají vzájemně do práce? Jaká je nejdůležitější
rada parádivých šťabajzen?
ISBN 978-80-249-4583-5

Rota, Martin
Vědecké kladivo

Praha: Edika, 2021, 184 s., váz. 299 Kč
Knižní zpracování nejzajímavějších
dílů ze známého stejnojmenného
youtube kanálu Martina Roty.
ISBN 978-80-266-1674-0

Tapia, Ivan; Linde, Montse
Papírový dům – Profesorův
deník

Překl. Klepačová, Pavla, Praha: Jan
Vašut, 2021, 208 s., váz. 349 Kč
Úniková kniha na motivy úspěšného
seriálu.
ISBN 978-80-7541-290-4

PŘ Í BĚ HY
Ferrero, Bruno
Útěcha pro duši

Překl. Matiášková, Veronika, Praha:
Portál, 2021, 88 s., brož. 149 Kč
Nové příběhy pro duši známého
salesiána Bruna Ferrera opět dodají
sílu a naději, zahřejí srdce, poradí,
posílí, vyvolají úsměv nebo nabídnou
výchozí bod pro meditaci.
ISBN 978-80-262-1813-5

Brno: CPress, 2021, 128 s., váz. 299 Kč
Husí kůže zaručena! Patnáct strašidelných příběhů pro děti i rodiče.
Když se do brněnských ulic a uliček
začne vkrádat tma, probouzejí se
strašidla i staré legendy!
ISBN 978-80-264-3755-0

Asher, Jay
Vánoční zázrak

Dolejšová, Eva
Babičkou proti své vůli

Překl. Stárková, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2021, váz. 269 Kč
Sierra vede dva životy.
ISBN 978-80-7661-295-2

Biller, Maxim
Šest kufrů

Emezi, Akwaeke
Mazel

Bishop, Avery
Dívka, která se pomátla

Gibsonová, Naomi
Dokonalý přítel

Překl. Funioková, Naděžda, Praha:
Kalibr, 2021, 376 s., váz. 399 Kč
Emily Bennettová pracuje jako terapeutka. Pomáhá dětem překonávat
jejich problematickou minulost,
i když má sama co dělat, aby zapomněla na tu svou.
ISBN 978-80-242-7598-7

Bolavá, Anna
Do tmy

Bolton, Sharon J.
Prasklina

Riderová, Catherine
Vánoční polibky – box

Praha: CooBoo, 2021, 928 s., brož.
990 Kč
Zasněte se u romantických vánočních
příběhů!
ISBN 978-80-7661-289-1

Salaquardová, Jiřina
Šťastné příběhy z Čumákova

Je to jízda

Překl. Eliáš, Petr, Praha: CooBoo,
2021, 1472 s., brož. 1190 Kč
Přečtěte si všechny knihy od bestsellerové autorky Ruty Sepetysové!
ISBN 978-80-7661-313-3

Brno: CPress, 2021, 104 s., váz.
269 Kč
V knížce najdete samé napínavé
příběhy.
ISBN 978-80-264-3756-7

Sepetysová, Ruta
Ruta Sepetysová – Čtyři velké
příběhy
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Praha: Brána, 2021, 256 s., váz.
299 Kč
Humoristicky laděný román zachycuje příběh ženy, která se stala babičkou na svůj vkus příliš brzy.
ISBN 978-80-242-7716-5

Překl. Půček, Michael, Praha: Argo,
2021, 168 s., váz. 298 Kč
Každá rodina má svá tajemství,
mnohdy tíživá, a dobrat se pravdy je
často složité. Zvláště když má být objasněna smrt rodinného příslušníka.
Své o tom ví také rusko-židovská rodina, jejíž jednotliví členové postupně
emigrovali na Západ.
ISBN 978-80-257-3596-1

Kašáková, Hana
21 kalhotek

Brno: CPress, 2021, 160 s., váz.
299 Kč
O ženských duších s lehkostí. Tři příběhy o osudu a jeho drzých hrách.
ISBN 978-80-264-3785-7

Defoe, Daniel
Robinson Crusoe

ROM ÁNY

Praha: Šulc – Švarc, 2021, 368 s.,
váz. 379 Kč
Dva napínavé psychologické příběhy,
které spojuje téma křivdy a bezpráví.
ISBN 978-80-7244-469-4

Frýbová, Zdena
Hrůzy lásky a nenávisti

Když se Mirka ocitla na invalidním
vozíku, přišla o všechny kamarády.
ISBN 978-80-264-3847-2

Překl. Novotný, František, Praha:
Albatros, 2021, 256 s., váz. 299 Kč
Slavný román Daniela Defoa býval
často považován za knihu pro děti
příliš těžkou a nesrozumitelnou.
ISBN 978-80-00-06213-6

Praha: Odeon, 2021, 232 s., váz. 299 Kč
Příběh osamělé, nemocné ženy, která
většinu života zasvětila sběru, sušení
a odevzdávání léčivých rostlin, má
od počátku nádech apokalypsy. Děj
se posouvá kupředu pomocí detailně
propracovaného „plánu sběru“.
ISBN 978-80-207-2062-7

Překl. Švehlová, Dominika, Praha:
Brázda, 2021, 136 s., váz. 350 Kč
Kůň, který s jezdcem spolupracuje
a na jeho pomůcky reaguje s důvěrou
a radostí, to je důkaz nejvyššího
jezdeckého umění. Jak ale mohou
jezdci a milovníci koní poznat, které
jezdecké metody jsou pro jejich koně
zdravé a které dlouhodobě škodlivé?
ISBN 978-80-209-0435-5
Praha: Paseka, 2021, 208 s., brož.
329 Kč
Tohle není soubor esejů. Není to
vyznání lásky. Není to ani praktický

Štětinová, Goldflamová Petra;
Goldflam, Arnošt
Strašidelné Brno

Ostrava: Domino, 2021, 400 s., váz.
399 Kč
Některá tajemství vás doženou, i když
utečete na druhý konec světa. Felicity
Lloydová pracuje jako glacioložka na
odlehlém ostrově Jižní Georgie.
ISBN 978-80-7498-523-2

Carty-Williamsová, Candice
Queenie

Brno: Host, 2021, 385 s., váz.
Londýňance Queenie je pětadvacet,
pracuje v novinách a její život je jeden
velký zmatek — její dlouholetý partner
Tom si chce dát ve vztahu pauzu, v práci na její nápady není nikdo zvědavý.
ISBN 978-80-275-0806-8

Cassová, Kiera
Šťastně až navěky

Praha: CooBoo, 2021, 368 s., váz.
349 Kč
Fanoušci Selekce zbystřete!
ISBN 978-80-7661-281-5

Dammann, Maren
Marwani

Překl. Kadlecová, Eva; Halová, Dominika, Brno: CPress, 2021, 256 s.,
váz. 299 Kč

Brno: Host, 2021, 180 s., váz.
Román o hledání vlastní identity
a pravdy, překračující žánry. Ve městě
Lucille už žádné nestvůry nežijí, alespoň tak to zdejší děti, včetně Džemy
a jejího nejlepšího kamaráda Spásy,
odmalička slýchají.
ISBN 978-80-275-0797-9

Překl. Pavlíková, Adriana, Praha:
Fragment, 2021, 224 s., váz. 299 Kč
Lydia začala pracovat na vytvoření
Henryho, své vlastní umělé inteligence, už před lety – ještě předtím, než
její bráška umřel během nehody.
ISBN 978-80-253-5334-9

Chlupová, Danuta
Jizva

Praha: Vyšehrad, 2021, 232 s., váz.
299 Kč
Soukromá tajemství mohou změnit
osud celého společenství. Strhující
román z česko-polského pomezí.
Katarzyně je přes čtyřicet a za celý život nevytáhla paty z rodného Polska.
ISBN 978-80-7601-503-6

Kearneyová, Fionnuala
Kniha lásky

Překl. Jašová, Jana, Praha: Ikar, 2021,
368 s., váz. 359 Kč
Dva lidé. Dvacet let. Jedna láska. Erin
a Dom se do sebe zamilovali na první
pohled – stalo se to rychle a nikdo nevěřil, že by jim to mohlo vydržet.
ISBN 978-80-249-4588-0

Kentová, Minka
Dívky z lesů

Překl. Jašová, Jana, Praha: Ikar, 2021,
224 s., váz. 299 Kč
Devatenáctiletá Wren a její dvě
sestry, Sage a Evie, vyrůstají v chatce
mimo civilizaci na severu státu New
York.
ISBN 978-80-249-4617-7

Kracíková, Jindřiška
Veselé Vánoce, Kristýno!

Brno: CPress, 2021, 240 s., váz.
299 Kč
Kristýna Hessová se rozhodla, že po
čtyřicítce a po rozvodu život nekončí,
ale začíná.
ISBN 978-80-264-3788-8

Läckberg, Camilla
Nebezpečná hra

Překl. Nováková, Vendula, Praha:
Motto, 2021, 120 s., váz. 269 Kč

bibliografie
Nejvyšší sázkou je život a prohrát
můžou všichni.
ISBN 978-80-267-2089-8

Ludvíková, Jitka
Vánoční případ

Praha: Brána, 2021, 320 s., váz. 359 Kč
V přepychové vilové čtvrti jižně od
Prahy řádí sehraný gang zlodějů.
ISBN 978-80-242-7649-6

Mlynářová, Marcela
Zač je života loket

Praha: Brána, 2021, 184 s., váz. 259 Kč
Populární autorka řady úspěšných
titulů se v této knize vrací do doby
svého mládí.
ISBN 978-80-242-7687-8

Procházka, Aleš
Předposlední přání

Praha: Olympia, 2021, 226 s., brož.
V Boubelicích, jedné docela obyčejné české vesnici, před lety zanikl
fotbalový klub a teď navíc hrozí totéž
hospůdce, která živoří v blízkosti
zpustlého hřiště. To obojí těžce nese
místní důchodce Lebeda.
ISBN 978-80-7376-630-6

Quinnová, Julia
Bridgertonovi: S láskou, Eloise

Překl. Zvěřinová, Zdeňka, Praha:
Ikar, 2021, 280 s., brož. 299 Kč
Ovdovělý sir Phillip potřebuje matku
pro své děti a nejvhodnější mu připadá Eloise Bridgertonová.
ISBN 978-80-249-4638-2

Redfearnová, Suzanne
Ve vteřině

Překl. Havlová, Milena, Praha: Ikar,
2021, 328 s., váz. 349 Kč
Během zlomku vteřiny šestnáctiletá
Finn Millerová zemře. Ale její příběh
teprve začíná.
ISBN 978-80-249-4544-6

Segovia, Sofía
Šepot včel

Překl. Bičíková, Romana, Brno: Host,
2021, 527 s., váz. 449 Kč
Příběh tajemného dítěte nadaného
mocí změnit osud rodiny, která žije
v zemi zmítané revolucí.
ISBN 978-80-275-0353-7

Schumacherová, Ashley
Všechny stránky Amelie

Překl. Dudková, Anežka, Praha:
CooBoo, 2021, 296 s., váz. 349 Kč
Nikdy není pozdě začít novou kapitolu. Amelia s Jennou zbožňují Kroniky
Ormanu od záhadného mladého
spisovatele N. E. Endsleyho.
ISBN 978-80-7661-318-8

Schwabová, Victoria
Neviditelný život Addie LaRue

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
Slovart, 2021, 535 s., brož. 399 Kč
Nový počin oblíbené autorky překonává hranice žánru a právem jej lze
zařadit po bok bestsellerů, jako je Zakletý v čase nebo Život za životem.
ISBN 978-80-276-0339-8

Sparks, Nicholas
Návrat

Překl. Lagronová, Dana, Praha: Ikar,
2021, 336 s., váz. 359 Kč
Trevor po dědečkovi zdědí chatu
a zjišťuje, že ho to táhne do míst, kde
prožil dětství. Vrátí se, protože chce
vést jednoduchý život, ale ve skutečnosti to zas tak jednoduché není.
ISBN 978-80-249-4571-2

z n o v i n e k k 8 . 11. 2 0 2 1 2 2 5 t i t u l ů
Štědroň, Jiří
Když zpívat, tak vesele!

Praha: Olympia, 2021, 272 s., brož.
Viktor Daněk, hrdina povídky Když
zpívat, tak vesele, před revolucí
úspěšný herec a hlavně zpěvák, se
potkává s realitou života v novém režimu. Tam, kde byly kdysi příležitosti
k vystupování, nastoupila byrokracie
a předsudky.
ISBN 978-80-7376-623-8

Táborská, Dita
Běsa

Brno: Host, 2021, 360 s., brož.
249 Kč
Znepokojivý román o hledání a ztrácení těch nejbližších. Mnohovrstevnaté existenciální drama, které volně
souvisí s autorčiným velmi úspěšným
románem Malinka.
ISBN 978-80-275-0837-2

Táborská, Dita
Malinka

Brno: Host, 2021, 439 s., brož.
259 Kč
Román Malinka je především svižně
a vtipně vyprávěný příběh, který s nesmlouvavou naléhavostí zobrazuje
krizi lidské identity, zamýšlí se nad její
podstatou a právem na ni.
ISBN 978-80-275-0871-6

Viewegh, Michal
Dula

Praha: Ikar, 2021, 184 s., váz. 329 Kč
Stárnoucí spisovatel Mojmír se nikdy
nesmířil s rozvodem. Za maskou protřelého cynika se skrývá zklamaný,
bolestínský a nejistý muž, který manželce Hedvice nikdy neodpustil, že od
něj odešla, když ji nejvíc potřeboval.
ISBN 978-80-249-4594-1

Vitásková, Alena
Béďa, povolání syn

Praha: Olympia, 2021, 144 s., váz.
I vážné věci lze brát s humorem
a nadsázkou. Ztratíte-li humor,
ztrácíte chuť žít. Tragikomický příběh
jednoho rodinného klanu má hluboký
společenský podtext.
ISBN 978-80-7376-628-3

Vörös, Atila; Caroll, Lewis
Alenka v říši divů (B1/B2)

Překl. Olšovská, Dana, Praha: Edika,
2021, 224 s., váz. 329 Kč
Dvojjazyčná anglicko-česká kniha pro
mírně pokročilé B1/B2 předkládá
zjednodušenou verzi dnes již klasického románu anglického spisovatele
a matematika Lewise Carrolla.
ISBN 978-80-266-1684-9

ROZH OVO RY
Vlastník, Jiří
U kávy a Sauvignonu. Dvaatřicet
rozhovorů s báječnými lidmi
Praha: Olympia, 2021, 352 s., váz.
Takže, máte-li čas a náladu, uvařte si
šálek kávy a pojďte se potkat s osobnostmi, které se kdysi, některé dříve,
jiné daleko později, po svém vstupu
na tento svět řádné nadechly a letěly s tou vizí oslnit okolí, být slavní
a užiteční.
ISBN 978-80-7376-631-3

SCI-FI, FANTASY
Armentrout, Jennifer L.
Z krve a popela

Překl. Kubešová, Pavla, Praha: Fragment, 2021, 544 s., váz. 449 Kč

První díl návykové fantasy ve stylu
knih Sarah J. Maasové.
ISBN 978-80-253-5331-8

Cassová, Kiera
Selekce BOX 1–5

Praha: CooBoo, 2021, 1168 s., váz.
1290 Kč
35 dívek. 1 princ. Životní šance. Pět dílů
princeznovské série v jednom boxu!
ISBN 978-80-7661-275-4

Hearne, Kevin
Kletba krkavců

Praha: Argo, 2021, 432 s., váz.
Zemi zničené obřími útočníky, jak
jsme ji poznali v prvním díle Útok
obrů, svítá naděje na odplatu. Najde
se ale dost hrdinů? A kdo to vlastně
je – hrdina?
ISBN 978-80-257-3550-3

Urban, Jan
Zloděj osudů

Praha: CooBoo, 2021, 576 s., váz.
399 Kč
První díl temné fantasy série o střetu
božské a lidské touhy po moci.
ISBN 978-80-7661-292-1

TH R I LLE RY
Hayes, Terry
Já, Poutník

Překl. Medek, Pavel, Praha: Kalibr,
2021, 760 s., brož. 399 Kč
Mladá žena zavražděná v hotelu na
Manhattanu – nelze identifikovat ji
ani pachatele.
ISBN 978-80-242-6388-5

Indridason, Arnaldur
Ohyb ledovce

Překl. Podaný, Richard, Praha: CooBoo, 2021, 1904 s., brož. 1190 Kč
Píše se rok 2575 a dvě znepřátelené
korporace jsou ve válce kvůli planetě,
která je jen obřím kusem kamene.
ISBN 978-80-7661-260-0

Překl. Butala, Tomáš, Brno: Moba,
2021, 296 s., váz.
Ledovec na Islandu taje a vydává temné
tajemství. V hlubinách ledovce Langjökull byla objevena mrtvola muže, který byl celá desetiletí nezvěstný. Z vraždy
byl kdysi podezřelý kolega tohoto muže,
nenašly se však žádné důkazy.
ISBN 978-80-279-0050-3

Kucin, Jan
Když padaly hvězdy

Yoon, David
Verze nula

Kristoff, Jay
Akta Illuminae – box

Brno: Host, 2021, 589 s., váz. 449 Kč
Původní česká fantasy ze světa,
v němž zmizela magie. Před šesti
sty lety se lidé vzepřeli bezohledné
tyranii prastarých mágů a rozpoutali
válku, díky níž z povrchu země nenávratně zmizela kouzelná moc.
ISBN 978-80-275-0791-7

Maasová, Sarah J.
Dvůr trnů a růží – box

Překl. Svobodová, Ivana, Praha: CooBoo, 2021, 1824 s., brož. 1090 Kč
Když devatenáctiletá lovkyně Feyre
zabije v lese vlka, zaútočí na ni podivný tvor.
ISBN 978-80-7661-290-7

Nelly, Möhle
Zahrada plná kouzel: Tajemství
kvetou modře
Praha: Pikola, 2021, 192 s., váz.
279 Kč
Představte si, že umíte létat! Nebo
zmizet. Možná dokonce i někoho
legračně očarovat?
ISBN 978-80-242-7520-8

Priestley, Chris
Poklad Zlaté lebky. Moldánkovské věže 2

Překl. Penkala, Vít, Praha: Argo,
2021, 248 s., váz. 298 Kč
Zdánlivě nudné Moldánkovské
věže se opět stávají dějištěm záhad,
napínavých pátrání a nemilosrdných
slovních soubojů. Zdejší škola pro ne
právě bystré syny ne právě bohatých
rodičů je na mizině a hrozí jí zánik.
ISBN 978-80-257-3599-2

Star Wars – Vzestup Kyla Rena
– Oddanost

Praha: Egmont, 2021, 288 s., váz.
599 Kč
Války, jež dříve rozdělovaly galaxii,
se pomalu stávají legendami, ovšem
Nová republika bude brzy čelit nenadálé hrozbě… Ben Solo, talentovaný
chráněnec Luka Skywalkera a syn
hrdinů Povstání, má nakročeno
k tomu být mocnou silou chránící
dobro v galaxii.
ISBN 978-80-252-4378-7
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Překl. Drobek, Aleš, Brno: Host,
2021, 352 s., váz. 399 Kč
Mileniálský technothriller o tom, co
se stane, když se někdo rozhodne
zničit internet.
ISBN 978-80-275-0792-4

literatura pro
děti a mládež
DOBRODRUŽSTVÍ
Braunová, Petra
Jak se Vojta ztratil

Praha: Albatros, 2021, 64 s., váz.
199 Kč
Prožijte s Vojtou napínavé chvilky ve
velkoměstě!
ISBN 978-80-00-06459-8

Březinová, Ivona
Chobotem sem, chobotem tam

Praha: Albatros, 2021, 104 s., váz.
229 Kč
Co se stane, když v kabinetě přírodopisu obživne mamutí mládě?
Oblíbená edice První čtení pro začínající čtenáře. Včetně pracovního
sešitu! Jednoho dne dojde v kabinetě
přírodopisu k podivuhodné události
– obživne tam mamutí mládě.
ISBN 978-80-00-06330-0

Hergé
Tintin 1 – Tintin v zemi Sovětů

Hergé
Tintin 4 – Faraonovy doutníky

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
V tomto příběhu podniká Tintin výpravu na Dálný východ.
ISBN 978-80-00-06275-4

Košťák, David
Babka z domku na kuří nožce

Praha: Albatros, 2021, 64 s., váz.
299 Kč
Dobrodružné vyprávění o tom, jak je
důležité překročit práh dveří.
ISBN 978-80-00-06370-6

H RY
Roblox 100% neoficiální –
Všechno o hře

Praha: Egmont, 2021, 72 s., váz.
269 Kč
To nejlepší pro všechny Robloxiany!
ISBN 978-80-252-5033-4

LE PO R E L A
Doskočilová, Hana; Tichá, Marie
Pět přání
Praha: Albatros, 2021, 12 s., 249 Kč
Nové vydání kultovního leporela.
V tomto velkoformátovém leporelu
nás jeho hrdinové, čáp a chlapeček
Honzík, vezmou s sebou na velkolepou cestu kolem světa.
ISBN 978-80-00-06371-3

Kožíšek, Josef
Polámal se mraveneček

Říčany: Junior, 2021, 12 s., lepor., 79 Kč
Dnes už klasické leporelo vypráví
příběh o mravenečkovi, kterého přijde léčit mravenčí doktor. Pomůžou
pacientovi prášky, nebo přátelství
a soucit kamarádů? Leporelo doplňují krásné ilustrace Antonína Šplíchala.
ISBN 978-80-7267-733-7

Tichá, Marie; Zárubová, Noemi;
Prošková, Hana
Hledej s Bětkou

Praha: Albatros, 2021, 12 s., 249 Kč
Nové vydání kultovního leporela!
ISBN 978-80-00-06368-3

PO HÁD K Y
Barrie, James
Petr Pan

Překl. Hejná, Jana; Hejný, Petr, Praha: Brio, 2021, 176 s., váz. 369 Kč
Klasická pohádka z pera skotského
novináře, dramatika a spisovatele
Jamese Matthewa Barrieho. Všechny
děti až na jedinou výjimku vyrostou.
Tou výjimkou je Petr Pan. Nechtěl být
nikdy dospělý, a proto zůstal navěky
dítětem, aby si mohl pořád hrát.
ISBN 978-80-276-0336-7

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 142 s., brož. 269 Kč
Reportér Tintin a jeho psík Filuta se
vydávají do revolučního Ruska, aby
tam zažili neuvěřitelná dobrodružství
a se slávou se vrátili zpět.
ISBN 978-80-00-06272-3

Březinová, Ivona
Teta to zase plete

Hergé
Tintin 3 – Tintin v Americe

Budař, Jan
Leopolda Bumbáce největší
tajemství

Překl. Vinšová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2021, 64 s., brož. 199 Kč
Tintin je odvážný reportér, který se
svým psem Filutou zažívá ta nejbláznivější a nejneuvěřitelnější dobrodružství na všech světadílech.
ISBN 978-80-00-06274-7

Praha: Albatros, 2021, 68 s., váz.
199 Kč
Popletené pohádky? S tetou Bětou si
jich užijete.
ISBN 978-80-00-06460-4

Praha: XYZ, 2021, 160 s., váz. 299 Kč
Pohádková kniha herce Jana Budaře
nás zavede za jedním vysloužilým
vojákem, který se kvůli své lásce musí
vydat na výlet do podsvětí.
ISBN 978-80-7597-927-8

bibliografie
Lánská, Miroslava
O Červené Karkulce

Říčany: Junior, 2021, 12 s., lepor.,
79 Kč
Klasickou pohádku o malé holčičce
s červenou čepičkou znají všechny
děti. Tentokrát je v úpravě pro nejmenší, v oblíbeném formátu a s krásnými ilustracemi Antonína Šplíchala.
ISBN 978-80-7267-734-4

Lánská, Miroslava
O Perníkové chaloupce

Říčany: Junior, 2021, 12 s., lepor.,
79 Kč
Klasický pohádkový příběh o Jeníčkovi, Mařence, ježibabě a její perníkové
chaloupce nyní v úpravě pro nejmenší děti a s krásnými ilustracemi
Antonína Šplíchala.
ISBN 978-80-7267-735-1

Rowlingová, Joanne K.
Vánoční prasátko

Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2021, 304 s., váz. 349 Kč
Napínavá pohádka plná kouzel od
autorky Harryho Pottera.
ISBN 978-80-00-06428-4

Sladké sny, hezky spi

Praha: Albatros, 2021, 208 s., váz.
399 Kč
To nejlepší z českých pohádkových
příběhů pro děti potřetí.
ISBN 978-80-00-06384-3

Vitáková, Růžena
Pohádky z remízku

Olomouc: Agentura Rubico, 2021,
1. vyd., 95 s., váz. 179 Kč
V knize se seznámíte s partou zvířecích kamarádů, kteří zažívají společné
radosti i trápení. Každé ze zvířátek
se potýká se svojí špatnou vlastností,
kterou musí překonat.
ISBN 978-80-7346-288-8

PRO DĚ TI
Bécue, Benjamin
Palác císařovny Niklchromové

Překl. Nettlová, Klára, Praha:
Egmont, 2021, 18 s., 299 Kč
Vítejte v království všeho nepořádku!
ISBN 978-80-252-4963-5

Delahaye, Rachel
Delfínek v nesnázích

Překl. Brožová, Eva, Praha: Mladá
fronta, 2021, 152 s., váz. 249 Kč
Když se Frantina setká s hravým delfínkem, zažije s ním úžasná dobrodružství.
Hned za korálovým útesem se však rozkládá nekonečný modrý oceán, který je
pro delfínka plný nebezpečí!
ISBN 978-80-204-5516-1

Doláková, Sylvie
Kde je moje kuřátko?

Praha: Portál, 2021, 40 s., váz.
249 Kč
Maminka slepička je smutná. Někam
se jí zatoulalo jedno kuřátko. Kdepak
jenom může být?!
ISBN 978-80-262-1797-8

Fischerová, Daniela
Pohoršovna

Praha: Mladá fronta, 2021, 120 s.,
váz. 299 Kč
V jedné třídě se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer
Krutohlavovi, Ježibejby, Sudíček,
který patří do čeledi Zlých sudiček,
a několik hyperaktivních trpaslíků.
ISBN 978-80-204-5860-5

Flood, Ciara
Mám v posteli mrože

Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2021, 32 s., brož. 299 Kč
Nejvtipnější uspávací knížka, jakou
jste si kdy četli!
ISBN 978-80-00-06381-2

Garnett, Jaye
Kuk do knížky! Buu

Praha: Egmont, 2021, 14 s., 229 Kč
Hledej a objevuj, jak žijí zvířátka
v různých koutech světa!
ISBN 978-80-252-4990-1

Garnett, Jaye
Kuk do knížky! Slova

Překl. Nerádová, Mária, Praha:
Egmont, 2021, 14 s., 229 Kč
Hledej a objevuj věci kolem sebe
a nauč se, jak se jmenují!
ISBN 978-80-252-4991-8

Garnett, Jaye
Kuk do knížky! ZOO

Praha: Egmont, 2021, 14 s., 229 Kč
Hledej a objevuj, jak žijí zvířátka
v různých koutech světa!
ISBN 978-80252-4989-5

Gravelová, Élise
Mája: Padáme odsud!

Praha: Pikola, 2021, 192 s., váz. 259 Kč
Mája miluje zvířátka (snad kromě
komárů). A nejvíc ze všeho miluje
Kví, záhadného smradlavého tvora,
kterého našla v popelnici.
ISBN 978-80-242-7496-6

Jacksion, Laura
Lokomotiva Tomáš – Knížka na
celý rok 2022

Překl. Komanec, Miloš, Praha:
Egmont, 2021, 72 s., váz. 299 Kč
Vydejte se železnicí do celého světa!
Hu húúú!
ISBN 978-80-252-5069-3

Kutálí se ze dvora

Praha: Albatros, 2021, 14 s., 149 Kč
Lidová říkadla a rýmy s návodnými
texty na podporu cvičení dospělé
osoby s dítětem.
ISBN 978-80-00-06388-1

Lego Dots – Šifrování s přáteli

Brno: CPress, 2021, 64 s., brož. 299 Kč
Gratulace! Gratulace! Ve tvém
vlastnictví se právě ocitla super tajná
knížka z řady Lego Dots!
ISBN 978-80-264-3675-1

Minecraft – Kreativní příručka

Praha: Egmont, 2021, 96 s., váz. 249 Kč
Nejlepší kreativní tipy ze světa
Minecraftu! Rozvíjejte svou představivost s pomocí nové Kreativní příručky – jediné knihy, kterou budete
potřebovat, abyste vaše tvůrčí schopnosti dostaly na vyšší úroveň.
ISBN 978-80-252-5027-3

Pearce, Chloe
Ledové království – Knížka na
celý rok

Překl. Vichrová, Petra, Praha:
Egmont, 2021, 72 s., váz. 299 Kč
Připomeňte si napínavé vyprávění
o tom, jak Elsa objevila, odkud pocházejí její ledová kouzla, usmířila
rozhněvané Síly přírody a napravila
křivdy spáchané v minulosti.
ISBN 978-80-252-4693-1

Peroutková, Ivana
Anička a cirkus

Praha: Albatros, 2021, 136 s., váz. 249 Kč

z n o v i n e k k 8 . 11. 2 0 2 1 2 2 5 t i t u l ů
Anička je okouzlená cirkusem! Cirkus
přijel! Nese se ráno nadšeně celou
třídou. Anička se hned domluví
s kamarádkami, že se po vyučování
poběží k šapitó podívat.
ISBN 978-80-00-06382-9

Rychlost, síla, elegance a osobitý řev
motorů čekají spolu s mnoha zajímavostmi v této obrázkové knize.
ISBN 978-80-266-1626-9

Peroutková, Ivana
Anička a Velikonoce

Reviláková, Naďa
Medailon Emilky Horové

Praha: Albatros, 2021, 128 s., váz.
249 Kč
Blíží se Velikonoce a Anička dostane
báječný nápad, pojede k babičce! Na
vesnici chodila do druhé třídy a měla
tam prima kamarádky a kamarády.
ISBN 978-80-00-06383-6

Pichon, Liz
Bitva o boty

Překl. Chocholová, Kateřina, Praha:
Brio, 2021, 448 s., brož. 349 Kč
Vítejte v Botálově a seznamte se s Ruby
a Béďou Nohovými. Ze všech sil se snaží zachránit svého tátu vynálezce před
jeho strašlivou šéfovou Wendou Wéčkovou. Ta by udělala COKOLIV, aby
vyhrála nóbl soutěž o Zlatou botu.
ISBN 978-80-276-0198-1

Popprová, Andrea
Lesní školka

Praha: Albatros, 2021, 14 s., 149 Kč
Lesní zvířátka jsou popletové a malí
rošťáci. Však je to oříšek, poznat, čí je
který kožíšek!
ISBN 978-80-00-06337-9

Ryšánová, Alena
Mám v tom hokej

Praha: Edika, 2021, 112 s., váz. 299 Kč
Povinnost pro všechny malé fanoušky
nejrychlejšího týmového sportu na
světě!
ISBN 978-80-266-1673-3

Tatíčková, Irena
Jedu Edu

Praha: Albatros, 2021, 160 s., brož.
289 Kč
Milí školáci (a třeba i poškoláci), vydejte se na projížďku a na procvičky
„JEDU EDU“.
ISBN 978-80-00-06375-1

Tlapková patrola – Hravé čtení
s pexesem

Praha: Egmont, 2021, 20 s., 329 Kč
Seznamte se s Marshallem, Chasem,
Skyem a ostatními členy Tlapkové patroly a vypravte se s nimi na vzrušující
cestu za dobrodružstvím!
ISBN 978-80-252-4994-9

Truhelková, Lucie Hášová
Dědeček v růžových kalhotách

Praha: Albatros, 2021, 56 s., váz. 299 Kč
Dědeček z našeho vyprávění není
jako ostatní prarodiče – nosí totiž
růžové kalhoty! Laskavý obrázkový
příběh o prarodičovské lásce a ohleduplnosti k přírodě.
ISBN 978-80-00-06376-8

Zobáčová, Hana
Pokojíček plný hraček

Praha: Portál, 2021, 72 s., váz. 219 Kč
Každý pokojíček je plný hraček. To ví
lecjaké malé dítě. Ale některé hračky
taky občas zlobí, někdy se ztratí,
nebo taky dělají, co se nemá. Ale
s každou se dá zažít spousta zábavy.
Kniha plná krátkých příběhů vypráví
a o tom, co se stane, když…
ISBN 978-80-262-1800-5

Zvuky super auťáků

Praha: Edika, 2021, 24 s., 369 Kč
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Praha: Albatros, 2021, 152 s., váz.
299 Kč
Volné pokračování Deníku Dory
Grayové! Tajemný dopis od neznámého odesilatele připraví dospívající
Hance pořádné překvapení: její vzdálení příbuzní vlastní zámek!
ISBN 978-80-00-06379-9

Westová, Kasie
Okamžik pravdy

Překl. Špínová, Adéla, Praha: CooBoo, 2021, 288 s., váz. 349 Kč
Stačí jeden pohled… a už v tom plaveš. Šestnáctiletá Hadley Mooreová
přesně ví, kým je: plavkyní, která
získá stipendium na univerzitě.
ISBN 978-80-7661-296-9

Druhý díl rozsáhlé ságy Kočičí válečníci začíná v době bezlistí. Domácí
mazlíček Zrzek dostává nové jméno
Ohnivous. Povýšil mezi válečníky, ale
respektuje ho velitelka a starší v klanu? Uznání si teprve musí vysloužit!
ISBN 978-80-00-06510-6

Hunterová, Erin
Kočičí válečníci 4 – Bouře
přichází

Překl. Petráková, Hana, Praha: Albatros, 2021, 296 s., brož. 249 Kč
Ohnivousův největší nepřítel Dráp
byl vyhnán z Bouřkového klanu, ale
Ohnivous se nemůže zbavit pocitu,
že se ukryl nedaleko a v nestřeženém
okamžiku zaútočí.
ISBN 978-80-00-06454-3

Hunterová, Erin
Kočičí válečníci 6 – Nejtemnější
hodina

PRO K LUK Y

Překl. Petráková, Hana, Praha: Albatros, 2021, 304 s., brož. 249 Kč
Po tragické smrti Modré Hvězdy se
vůdcem Hromového klanu stává
Ohnivous.
ISBN 978-80-00-06456-7

Kinney, Jeff
Školní deník malého poseroutky

hudebniny

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2021, 192 s., váz. 249 Kč
Konečně budete moci s Gregem
Heffleym strávit 365 dní v roce a pořád dokola!
ISBN 978-80-7661-293-8

PRO M L ÁDE Ž
Addair, Theo
Supertajný seznam věcí

Praha: Yoli, 2021, 264 s., brož. 299 Kč
Od autora young adult bestselleru
Muffin a čaj. Luka je šestnáctiletý
kluk, který rád chodí na slackline,
poflakuje se s kamarády a dobírá si
svoje dvojče Naďu. Aspoň tomu tak
bylo donedávna, než se Naďa vážně
zranila na skateboardu.
ISBN 978-80-242-7722-6

Danowski, Sonja
Divadélko od vedle

Překl. Jankovičová, Ivana Cohornová,
Praha: Edika, 2021, 48 s., váz. 299 Kč
Sourozenci Pavlík a Pia se mají moc
rádi. A stejně rádi si spolu hrají se
svým vypiplaným maňáskovým divadlem. Jenže když se do jejich sousedství přestěhuje se svými rodiči Rýša,
který má ty nejlepší klukovské hračky,
sourozenecké přátelství jde stranou.
ISBN 978-80-266-1667-2

HUD E B N I NY

Planeta Hudba – provázkovník

Praha: Bärenreiter Praha, 2021,
1. vyd., 30 s., brož. 249 Kč
Provázkovník je skvělá didaktická pomůcka, která u dětí rozvíjí logiku a základní znalosti z hudební prvouky.
ISMN 978-80-86385-43-3

vysokoškolská
skripta; učebnice
CH E M I E
Klečková, Marta; Mašláňová,
Helena; Smékal, Zdeněk
Školní pokusy z chemie

Olomouc: Univerzita Palackého,
2021, 1. vyd., 188 s.
Publikace obsahuje jak charakteristiku základních didaktických strategií
souvisejících se zařazením pokusů do
výuky chemie na základní a střední
škole, tak zejména návody na pokusy
z obecné, anorganické a organické
chemie a biochemie.
ISBN 978-80-244-5981-3

Minecraft – Příručka bojovníka

Praha: Egmont, 2021, 96 s., váz. 249 Kč
Rozvíjejte své schopnosti přežít
v úžasném světě Minecraftu!
ISBN 978-80-252-5029-7

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Růžičková, Martina Jelínková
Za koňmi s Martinou

Brno: CPress, 2021, 128 s., váz.
299 Kč
V této knize se dozvíte vše, co je nutné znát a ovládat před vstupem do
koňského světa.
ISBN 978-80-264-3790-1

SCI-FI, FANTASY
Hunterová, Erin
Kočičí válečníci 2 – Oheň a led

Překl. Petráková, Hana, Praha: Albatros, 2021, 304 s., váz. 249 Kč

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.

Pestré literární zážitky
Václav Maxmilián
Rozeznění času
Implicitní estetika Marcela Prousta
Autor analyzuje Proustovo dílo Hledání
ztraceného času s ohledem na otázky
obecné estetiky. Předmětem jeho zájmu jsou
především ona zastavení a prožitky, kdy
se vypravěč snaží nahlédnout svou životní
zkušenost v reflexi estetických vjemů.
329 Kč Odborná literatura
Vychází
15. 11.

Vychází
16. 11.

Tamsyn Muirová
Harrow Devátá
Harrowhark Nonagesima, poslední Devátá
nekromantka, byla císařem povolána do
války, kterou není možné vyhrát. Harrow
a její nenáviděná rivalka musejí obě dokonale
ovládnout umění nekromancie a stát se anděly
nesmrti… Jenže Harrow slábne. Nyní osud
celé galaxie spočívá na ramenou jediné ženy.
429 Kč Sci-fi

Sabaa Tahirová
Nebe po bouři
Po staletí uvěznění džinové
útočí a zanechávají po sobě
krvavou spoušť ve městech
i vesnicích. Pro Temnonoše
je však pomsta na lidských
nepřátelích pouhým
začátkem. Závěr tetralogie
Jiskra v popelu.
429 Kč Young adult

Matěj Lipavský
Genciána
Soubor silné obraznosti, pokus
o „dospělé“, celistvé vnímání skutečnosti
i o vyzrálejší víru. Platí, že básník hledá
především v jemných (ale i ostrých)
lomech všedního života. Výsledkem je
naléhavá „slitina obav i něhy“. Poezie
vztahu, ustavičné, krásné pozornosti!
229 Kč Poezie

Jaroslav Hašek
Moje zpověď a jiné povídky
Dílo Jaroslava Haška není dodnes spolehlivě
zmapováno, neboť řada textů se ztratila
a u jiných není autorství zcela prokázané.
Marie Havránková a Milan Jankovič
se soustředili na humoresky a satiry
z Haškova zralého tvůrčího období.
399 Kč Česká knižnice

Michal Sýkora
Případ pro exorcistu
V kostele ve Štěpánově je
nalezeno tělo mladé ženy,
které vzbuzuje dojem, že
se stala obětí podivného
rituálu. Komisařka Výrová
se v rámci rozplétání záhady
pohybuje mezi hanáckou
vesnicí a olomouckou
univerzitou. Mezitím
mrtví přibývají, zatímco
podezřelých neubývá…
369 Kč Česká beletrie

hostbrno.cz

Marianne Croninová
Sto roků Lenni a Margot
Život je krátký. Nikdo to neví lépe
než sedmnáctiletá Lenni, která ho
tráví na oddělení pro nevyléčitelně
nemocné. Potkává Margot, starší ženu
s komplikovanou minulostí, která
Lenni úplně změní život.
379 Kč Překladová beletrie

Jakuba Katalpa
Je hlína k snědku?
Jako vypravěčka z Tisíce a jedné
noci proplétá Nina minulost se
současností a předkládá před čtenáře
svou sugestivní zpověď. Toulá se ve
skutečnosti i ve vzpomínkách na svou
nekonformní babičku a hledá cestu
zpátky k sobě a ke svému malování.
289 Kč Česká beletrie

Carl Benedikt Frey
Technologická past
Autor se věnuje jednomu z hlavních
společenských a politických témat —
automatizaci. Namísto nejisté
budoucnosti však studuje minulost.
Automatizované budoucnosti se
nevyhneme — můžeme však výrazně
ovlivnit, jak bude vypadat.
449 Kč Non-fiction

Roberto Santiago
Záhada začarovaného hradu
Fotbaláci jedou do Skotska, kde se
mají zúčastnit legendárního Turnaje
šesti klanů. Stráví zde celý týden.
A nejlepší na tom je, že budou spát
na hradě! Ale proč se jejich trenér
o hrad tolik zajímá? A hlavně —
co to je za podivnou bytost, která
se Fotbalákům každou noc zjevuje?
389 Kč Pro děti od 9 let

KNIŽNÍ BESTSELLERY
nakladatelství

MOBA

Michael Robotham

Beate Maxian

Sleduji tě

Vražda ve Vídni

Marnie Loganová má neustále
pocit, že ji někdo sleduje. Cítí šimrání
na krku, koutkem oka jako by vídala
něčí siluetu, ale když se otočí, nikdo
tam není. Ke strachu má však několik
důvodů. Její manžel Daniel před
rokem zmizel a vzhledem k tomu,
že policie nenašla tělo ani žádné
důkazy o násilí, Marnie nemůže
svého muže prohlásit za mrtvého
a vybrat jeho životní pojistku.
Daniel jí však zanechal spoustu
dluhů a ten největší po ní teď
vymáhá místní mafián.

Novinářka Hilde
Jahnová upřeně sleduje
budovu na protější straně ulice. Už aby dorazil
její informátor a předal
jí podklady k článku,
který určitě způsobí zásadní zlom v její kariéře.
Ovšem Hilde netuší,
že setkání se promění
ve smrticí past…

František Niedl

Suzanne Kelman

Ano, můj pane

Výhled přes střechy

Ondřej z Rohatce se
rozhodne svou službu
u vojska ukončit. Vrací se
z Itálie, kde se zúčastnil
tažení Karla Lucemburského
a kde sice získal rytířské
ostruhy, ale také o mnoho
přišel. To, že konečně nalezne klid, je ovšem jen zdání.

Amsterodam, rok 1941.
Tichý učitel Josef se ocitne
v bezvýchodné situaci. Pokud
má jeho student, Žid Michael
Blum, přežít, musí Josef najít
hrdinu ukrytého ve svém nitru
a udělat všechno proto, aby
Michael zůstal naživu. I kdyby
měl riskovat vlastní život…

Štěpán Javůrek

Jennifer Robson

Nebe nad
Perninkem

Příběh svatby budoucí panovnice

Petr lehce proplouvá
studiem a záhy se stává lékařem na prestižní
klinice. Úspěch je ale
vykoupen bojem s alkoholem. Když se propadne
téměř na dno, nezbude
mu než svůj život razantně
změnit. V Krušných horách,
uprostřed přírody, dostane
Petr druhou šanci…

www.mobaknihy.cz

Šaty pro královnu

Torontská novinářka Heather
objeví v pozůstalosti své babičky
fotografii se slavnou výtvarnicí
Miriam Dassinovou a nádherné
výšivky, o nichž nikdy neslyšela.
K jejímu úžasu odpovídají vyšívané
aplikace zdobení na svatebních
šatech královny Alžběty II.
a Heather se nestačí divit. Co
měla její babička společného
s královskou svatbou? Ve snaze
odhalit tajemství babiččiny
minulosti se Heather vydává na
osudovou cestu do Londýna…

Kápové z Osvětimi
Charles Liblau
Autor znal dobře nacistické tábory - Osvětim, Březinku, Mauthausen, Melk, Ebensee, protože v nich
strávil déle než tři
roky, až do osvobození. Bez emocí popisuje události, při nichž
tuhne krev v žilách,
jako kdyby byl jejich
komentátorem a ne přímým účastníkem.

Romeo a Julie
z Osvětimi
Francesca Paci
Neuvěřitelný a neprávem opomíjený skutečný příběh o lásce, odvaze, hrdosti a naději, jež
umírá poslední.

Velitel tankových
vojsk wehrmachtu
Hans von Luck
Vzpomínky Hanse von
Lucka nejsou jen klasickým vyprávěním
vojáka o bojích, ale
svědectvím o válečné
době očima z druhé
strany barikády i důkazem o rostoucích
rozporech mezi generály německé armády
a politickým vedením nacistické říše.
Až do hořkého
konce
F. John-Ferrer
Cesta trestního
praporu 999
Kniha na základě
osobních zkušeností
autora, který se sám
jako obyčejný voják
zúčastnil bojů ve
druhé světové válce,
přináší velmi osobitý
a přesvědčivý obrázek
o životě trestanců v třetí říši, kteří byli nejdříve pro
vojenskou službu nevhodní, posléze byli nasazeni
do nejtěžších bojů.
V pekle východní
fronty
Arno Sauer
Autor vypráví příběh
svého otce, řadového
vojáka, který nechtěl
být hrdinou, ale stejně
jako mnoho ostatních
si toužebně přál přežít
válku a žít. Na východní frontě byl zařazen do pěší divize.
Absolvuje cestu z Krymu ke Skupině armád Sever a tam poprvé poznává
a prožívá hrůzy bojů v první linii…

Za rudým ostnatým
drátem
Klaus G. Förg
Řadový voják Josef Sedlmeier za války prošel různými
frontami, byl raněný a jaro
roku 1945 ho zastihlo spolu
s dalšími vojáky na cestě
domů, případně do amerického válečného za jetí,
které nebylo takovým postrachem jako hrozící ruské
zajetí. Ale stalo se a na území Československé republiky padl do rukou oddílu
Rudé armády.

Dvě tváře
Nina MajewskaBrown
Po službě v osvětimském koncentračním
táboře se esesmani
vraceli do svých domovů, přímo do náručí
svých žen a dětí.
O jejich pohodlí se
starali vězni a místní
civilisté, kteří pro ně
museli pracovat. Některým se život v Osvětimi tak zalíbil, že jej nechtěli
opustit. A někteří se tam vraceli dokonce i po válce.

Dobrou noc,
Osvětimi
Aleksandra Wójcik,
Maciej Zdziarski
Svědectví přeživších vězňů
Autoři popisují pět
velmi odlišných příběhů lidí, kteří přežili
peklo koncentračního
tábora Osvětim. To, co
tam zažili, nelze popsat slovy. A přesto se rozhodli promluvit.

Temnotou holocaustu
k naději
Irene Butter, John D.
Bidwell, Kris Holloway
Uchvacující paměti o životní pouti z Berlína do Amsterdamu, koncentračního
tábora Bergen-Belsen a ke
svobodě.

Dítě gulagu
Yuri C. Feynberg
Je jedním z posledních
žijících dětí, které prošly Gulagem. Strávil
část svého dětství za
ostnatým drátem v odlehlém sibiřském táboře nucených prací,
kde jeho matka pracovala jako lékařka. Jako
jediné dítě tam tehdy
žil mezi Stalinovými
politickými vězni, těžkými zločinci a dozorci.

OSAMĚLÝ ASTRONAUT
NESPLNITELNÝ ÚKOL

Jindřic h Ja níč ek

B jako běžec
Výpravná komiksová kniha oceňovaného grafika
a ilustrátora přináší příběhy světových maratonů,
ultramaratonů nebo závodu s nejpodivnějšími
pravidly na světě. Od dokumentu vycházejícího
z historických fotografií, dobových televizních
záběrů či literatury se často odbíhá ke
společenskému a popkulturnímu kontextu.

Jan H. Vit Var

Umění, kterému
nikdo nerozumí
Hrdinové této knihy jsou uklízečky, policisté
a prostitutky. A samozřejmě umělci. Setkávají se
tu artefakty, které někdo spálil, rozřezal, utopil či
snědl. Obrazy, které namaloval osel, bagr nebo
motocykl. Zábavná a dobrodružná cesta po
dějinách vizuální kultury ukazuje, že naše chápání
umění mnohdy vede přes fatální nepochopení.

Marie König
DuDziaKoVá

Návrat z pískoviště
Jemná kresba, smysl pro humor a oko pro
každodenní situace, které se stávají rodičům.
Osobitý rodičovský deník mrká spiklenecky na
všechny, kteří mají někde blízko kolem sebe období
prvních slov, krůčků a upatlaných dětských ručiček.
Není to jen vtipně vymyšlená knížka, je to něco
jako rodičovská krabička poslední záchrany.

rozhovor

s Martinem Vitickým

VIDĚT SVĚT A PSÁT DETEKTIVKY
Martin Vitický je už dvacet pět let tajemníkem japonského velvyslance v Praze,
a přesto se jeho první detektivka Objetí mravenečníka odehrává v Brazílii.
Proč jste pro svou prvotinu zvolil detektivní žánr?
Všichni máme v sobě temnou stránku, i když u většiny
z nás nijak nepřevládá a nijak se neprojeví. A přestože
drtivá většina lidí žádný podstatný zločin nespáchá,
o to víc jsme zvědaví, jak to všechno probíhá, jak funguje narušená mysl, a především, jak to všechno dopadne a jestli zlo bude potrestáno. Sociologové a psychologové to obvykle vysvětlují tak, že knihy s touto
tematikou lze považovat za „bezpečný způsob“, jak
zažít strach a hrůzu v kontrolovaném prostředí. Hrozba je velmi vzrušují, ale není skutečná, a proto nás tolik
baví. Taky nás baví řešit záhadu společně s detektivem
a na konci zjistit, jestli naše dedukce byla správná.
A jako autor to máte ještě napínavější v tom, že to
všechno musíte vymyslet. Detektivka, kriminální román nebo thriller vyžadují plánování, silné analytické
schopnosti, systematickou práci. Nelze si jen sednout
a psát tak, jak to dělají někteří autoři jiných žánrů. Musíte vše dopředu připravit a promyslet.
A proč jste děj situoval právě do Brazílie?
Mám Brazílii a Brazilce rád, zvláště pak Rio de Janeiro, kde jsem žil. Chtěl jsem, aby se můj příběh odehrál
v exotickém místě, které ale znám natolik důvěrně,
abych o něm mohl psát. Jsem přesvědčen, že pokud
bych psal o místě, které osobně neznám, bylo by to určitě na škodu. Rio de Janeiro je jedno z mála měst, které vás uchvátí. Nelze ho navštívit, aniž by ve vás nezanechalo hlubokou stopu. Jeho scenérie
je strhující. A zrovna tak jeho obyvatelé.
A pokud máte štěstí a strávíte v něm trochu více času jako já, propadnete jeho
kouzlu, ať chcete nebo ne. Cariocas, jak
se obyvatelům města říká, své město
milují. I přes problémy, se kterými se
potýká, mluví o něm vždy jen v superlativech. Dokladem toho je i jeho přezdívka
Cidade Maravilhosa – kouzelné město.
Osobně jsem pak zastáncem přístupu,
že místo by mělo představovat další postavu v románu a neznám jiné město na zemi, které by
ve mě vyvolávalo více vjemů a emocí než právě Rio de
Janeiro. A když všechny ty části Ria, které znám, v příběhu popisuji, je to, jak bych se tam znovu procházel.
Je to pro mě způsob, jak zahnat ono pověstné brazilské saudade – silný stesk po tom, co vám chybí.
Jak dlouho jste v Riu žil?
Poprvé jsem se do Brazílie vydal v roce 1993. V té době
to ještě fungovalo tak, že pokud jste chtěli udržovat nějaké styky s někým z druhé strany zeměkoule, museli
jste psát klasické dopisy. Já jsem si dopisoval z mnoha
Brazilci dlouhé roky a měl jsem štěstí, že po mé první
návštěvě se z několika z nich stali i mí životní přátelé.
Jsem původním povoláním učitel angličtiny a češtiny,
a protože mě Brazílie ihned nadchla, pokusil jsem se

uplatnit právě tam. Podařilo se mi najít práci hned ve
dvou jazykových školách, a tak jsem mohl zůstat v Brazílii delší dobu, konkrétně něco málo přes dva roky.
Od té doby se do Brazílie pravidelně vracím. Mám tam
zázemí, přátele. Je to pro mě jako vracet se domů.
Pokud vím, i váš už dokončený rukopis druhé knihy
Smrtící souhra se odehrává v Riu. Co nás tam čeká
tentokrát?
Zatímco Objetí mravenečníka je kriminální thriller,
Smrtící souhra je takový klasičtější detektivní thriller,
který se někdy označuje jako „cosy mystery“. Neobjevuje se v něm tolik násilí a důraz je spíše kladen právě
na detektiva, jeho vyšetřování a záhadu, kterou musí
objasnit. V příběhu jsem Rio de Janeiro jako město tentokrát opustil, ale zůstal jsem ve stejnojmenném státě
Rio de Janeiro a děj přenesl na nedaleký ostrov Ilha
Grande, který také osobně znám. Tam se v luxusním
hotelu sejde taková nesourodá skupinka lidí z celého
světa. A ačkoli se na první pohled zdá, že spolu nemají
nic společného, smrt jednoho z nich začne odhalovat
nečekaná spojení. Postupně čtenář zjistí, že ne všichni přijeli na ostrov náhodou. Někdo přijel dokonce
s úmyslem zabíjet. Někdo udělá cokoli, aby jeho minulost nevyšla najevo. A pro detektiva Alexe Bastose
to bude opět náročný úkol, protože svá malá tajemství
si na ostrov přivezli úplně všichni.
Další avizovaná kniha s tajuplným názvem Experiment Ephemera bude zase
detektivka?
Už při studiu psychologie na univerzitě
mě zajímaly těžké psychologické otázky.
Jednou z nich je, zda jsme z podstaty
dobří a morální, nebo zda to, s čím se narodíme, nestačí a je potřeba to rozvíjet,
kultivovat. V Experimentu Ephemera se
vrátíme do Ria a na čtenáře čeká napínavý psychologický thriller, ve kterém budou hlavní postavy postaveny právě před
tuto těžkou otázku, zda je člověk od přírody dobrý nebo
zlý, budou nuceny si jeden z pólů tohoto věčného dilematu zvolit a přiklonit se k němu, zachovat se v souladu
se svou volbou, a své přesvědčení tak dokázat i skutky.
Jak se člověk s láskou k Brazílii, znalostí portugalštiny
a vystudovanou anglistikou a bohemistikou stane tajemníkem japonského velvyslance?
Náhodou. Když jsem se vrátil z Brazílie, chtěl jsem
zůstat v Praze a objevila se možnost pracovat na japonském velvyslanectví. Byl bych samozřejmě radši,
kdyby to bylo velvyslanectví brazilské, ale pozice na
ambasádách se zase tak často neotevírají a já jsem tenkrát splňoval požadavky Japonců, tak jsem si řekl proč
ne. Zkusil jsem to a oni si mě v konkurzu vybrali. A já
zůstal. Brazílie a Japonsko jsou si sice opravdu velmi
28

vzdálené, a to nejen geograficky, ale mají také mnohem víc společného, než se zdá. Málokdo ví, že Brazílie
je domovem největšího počtu Japonců mimo území Japonska. Díky několika migračním vlnám z minulosti žijí
nyní v Brazílii více než 2 miliony Brazilců japonského
původu. To je jedno procento. Brazílie a Japonsko mají
dlouhou historii velmi přátelských vztahů.
Co je vám na obou zemích nejbližší a co jen stěží chápete nebo přijímáte?
Brazilská kultura je otevřená, extrovertní, orientovaná
na dnešek. To je mi bližší, pokud jde o volný čas, zábavu, přátele. Japonci jsou zase plánovití, introvertní,
uzavření, a to oceňuji v pracovní životě. Ale to srovnání
je relativní. Záleží na tom, kdo ho dělá, co je mu bližší, čemu dává přednost, co odpovídá jeho konkrétní
osobnosti. Já osobně považuji skutečnost, že mám co
do činění s oběma, můžu to myslím nazvat směle výlučnými extrémy, za velmi obohacující. Možná by spojením obou zemí vzniklo něco ideálního, kdo ví. Možná
by to ale byla jen velká nuda průměru. Takhle mohu
mít z obou zemí to dobré. Asi bych dokázal u obou
vyjmenovat i to špatné, ale neudělám to. Jsem totiž
prostě přesvědčen, že to dobré převažuje.
V současné době vyšlo u nás několik zajímavých knih
autorů Jižní Ameriky, všechny ale s dost truchlivým
popisem tamější situace. Asi tam není zrovna veselé
živobytí. Je to pravda, nebo je to jen výběrem knih?
Víte, pronášet o Brazílii jakékoli zobecňující závěry je
velmi ošemetné. Brazílie je obrovská země s obrovskými rozdíly v oblasti sociální, ekonomické, kulturní, ale
i jazykové, geografické. Brazílie je federace skládající
se z dvaadvaceti států, polovina z nich je stejně velká
jako Česká republika. Rozdíly jsou skutečně veliké. Někde se žije lépe, někde je to jistě náročnější. Nejchudší
brazilské státy najdete ve vnitrozemí na severu, nejbohatší pak na jihu země. Někde je bezpečněji, jinde je
kriminalita vysoká. Sociální rozdíly mezi lidmi v Brazílii
jsou enormní.
JARMILA SKOPALOVÁ

NAKLADATELSTVÍ TRITON
BYL JEDNOU JEDEN ÚL

VETERÁN

Karel Sládek
ilustrovala Markéta Vydrová

Miroslav Žamboch

Snad všichni znáte Karafiátovy Broučky. Byl jednou jeden úl, milá, laskavá
i humorná knížka, navazuje na život drobného hmyzu v naší přírodě, když
pro vás, děti, otevírá svět života včel. Prožijete veliké dobrodružství s jednou
generací malých včeliček, které se zrovna narodily. Musí se všemu naučit
pod vedením své starší sestřičky
Klárky a užijí si u toho spoustu
legrace. Poznávají různé práce
v úlu a později na prvních prole
tech i svět kolem. Každá včelička
si najde své místo a své povo
lání. Setkají se i s královnou včelí
matkou, a také poznají hodného
včelaře Káju. Tak už rychle ote
vřete první stránku, naše včeličky
se právě rodí…
96 str., váz., 249 Kč

Expanze lidské civilizace
před staletími nastarto
vaná Velkým seržantem
opět pokračuje, lidé se
naučili lépe využívat ma
gii i potenciálně nebez
pečnou techniku; potře
bují novou úrodnou pů
du nekontaminovanou
magií, nové zdroje su
rovin. Začíná vojenská
invaze do liduprázdné
a neznámé Pustiny prosy
cené syrovou, nebezpečnou magií. Lidský um a technika proti
živlu deformujícímu, ovlivňujícímu vše živé. Max Bronštejn je
obyčejný voják, velká slova a hesla pro něj mnoho neznamena
jí. Chce jen přežít.
368 str., brož., 359 Kč

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

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 18. 10. 2021 až 24. 10. 2021

beletrie
1. Karel Gott Má cesta za štěstím – Karel Gott Karel Gott Agency
2. Vlastimil Vondruška Královražda na Křivoklátě Moba
3. Tomáš Padevět Carmen – Skutečný život Hany Hegerové Ikar
4. Jaroslav Rudiš Winterbergova poslední cesta Labyrint
5. Miroslav Macek Saturnin se představuje XYZ
6. C. J. Tudor Upálené Kalibr
7. Jo Nesbø Žárlivost a jiné povídky Kniha Zlín
8. Andy Weir Spasitel Laser
9. Ervín Schulz, Zdeněk Soukup David Limberský – Byla to jízda Starý most
10. Marek Eben Myšlenky za volantem Brána

populárně-naučná
1. Žofie Kanyzová Lunární kalendář Krásné paní s publikací 2022 Krásná paní
2. Marek Herman Máma není služka, máma je dáma Apak
3. Ladislav Zibura Prázdniny v Česku Kniha Zlín
4. Jan Vojáček Rozhodni se být zdráv CPress
5. Pavel Kolář Posilování stresem – Cesta k odolnosti Universum
6. Tomáš Etzler Novinářem v Číně – Co jsem to proboha udělal? Vyšehrad
7. Školní atlas světa Kartograﬁe Praha
8. Barbora Englishová Detoxikuj život Barbora Englishová
9. David Černý Skrytá tajemství Prahy Grada
10. kolektiv Testy 2021–2022 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ Didaktis

pro děti a mládež
1. Joanne K. Rowlingová Vánoční prasátko Albatros
2. Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj o Česku Pikola
3. kolektiv Kouzelné čtení – Vánoční koledy Albi
4. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
5. Kaiu Shirai Zaslíbená Země Nezemě 1 Crew
6. kolektiv Tlapková patrola – Adventní stírací knížka Egmont
7. kolektiv Famózní příběhy Čtyřlístku z roku 2004 / 20. velká kniha Čtyřlístek
8. Jennifer L. Armentrout Z krve a popela Fragment
9. Natáhni a jeď: Záchranářská vozidla Pikola
10. Kaiu Shirai Zaslíbená Země Nezemě 2 Crew
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

Září 2021 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Jo Nesbø Žárlivost a jiné povídky Kniha Zlín
2. Vlastimil Vondruška Královražda na Křivoklátě Moba
3. Michaela Klevisová Prokletý kraj Motto
4. Julie Caplinová Chata ve Švýcarsku Cosmopolis
5. Miroslav Žamboch Veterán Triton
6. Penelope Ward Milovaný soused Baronet
7. Vasil Mahaněnko Šek na miliardu Fantom Print
8. Blanka Lipińska 365 dní Baronet
9. Marko Kloos Protiúder Fantom Print
10. Peter May Muž bez tváře Host
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NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

499 Kč

vázaná
568 stran

399 Kč

vázaná
528 stran

399 Kč

299 Kč

vázaná
448 stran

398 Kč

vázaná
232 stran

brožovaná
344 stran

349 Kč

vázaná
256 stran

599 Kč

499 Kč

vázaná
288 stran

398 Kč

vázaná
376 stran

199 Kč

vázaná
96 stran

299 Kč

vázaná
128 stran

vázaná
176 stran

299 Kč

flexo vazba
184 stran

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

hostbrno.cz

Návrat do prostředí
oceňované série
Havraní kruhy

Poutavé mysteriózní fantasy
se staroseverskými kořeny
o krvi, touze a závislosti

