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LUISA NOVÁKOVÁ
BÍLÍ HAVRANI

498 Kč

Přístav Cádiz dlouho vzdoroval napoleonským obléhatelům jako jediné
neobsazené místo ve Španělsku. Do
scenérie zářivě bílého města, plného
uprchlíků a pulzujícího obchodním životem navzdory kontinentální blokádě,
umístil autor několik vzájemně se prolínajících příběhů ze společnosti rejdařů,
obchodních agentů, korzárů a vojáků,
které jsou spjaty několika hrůznými zločiny. Na různých místech Cádizu byla
spatřena těla k smrti zbičovaných dívek.
Kriminální případ se prolíná s dalšími
zápletkami, do hry vstupuje špionáž i
finanční čachry, atmosféra houstne a příběhy zdánlivě nezúčastněných mužů a
žen získávají na napětí.

ISABELLE AUTISSIEROVÁ
NÁHLE SAMI

358 Kč

Historický fantasy příběh se odehrává ve smyšlené
zemi a v čase odpovídajícím středověku. Neobyčejně strhující děj se točí kolem války o trůn, který pro
sebe uchvátil lstivý a intrikánský regent Tyryver. Po
smrti krále si totiž vzal za manželku královnu vdovu
a stal se otčímem jejích dětí, prince Daérhana a
princezny Antaré. Když pak zemře i královna a princ
se blíží plnoletosti, která ho opravňuje k převzetí
trůnu, Tyryver se ho rozhodne zabít a princeznu
Antaré pojmout za ženu. Starý věrný sluha však
princi regentův podlý plán prozradí a oba sourozenci uprchnou na sever do skalního sídla zvaného
Věže. Tam je čeká jen hrstka zbídačelých obyvatel. Mladý kralevic, který se zatím
věnoval pouze lovu a měl pověst lehkomyslného floutka, se postupně dozvídá,
jak krutá byla vláda jeho otčíma. Kralevice trápí výčitky, že jeho nezájem přinesl
zemi a lidu tolik bídy a strádání, a rozhodne se získat zpět trůn i ztracenou čest.
Regent totiž o něm mezitím rozšířil zvěst, že se princ pomátl a unesl svou sestru,
do které se zamiloval.

LENKA SOBOTOVÁ
SUCHÝ KONCE A JINÉ POCITY

259 Kč

198 Kč

Louisa a Ludovic se vydají na
cestu kolem světa. Jsou šťastně
zamilovaní, plánují společný život.
Zastávka na ostrově Stromness,
obývaném jen tučňáky, lachtany
a rypouši, se jim stane osudnou.
Ocitnou se náhle sami, bez lodi,
bez jídla, bez komunikačních
prostředků.

Lenka Sobotová v souboru povídek Suchý konce s pozoruhodným
smyslem pro žánr a propracovaným
stylem s jasnou autorskou perspektivou navazuje na svůj knižní debut.
I protagonisté těchto povídek jsou
vystavováni nečekaným zkouškám,
které je nutí uvědomit si potřebu
životního cíle. Jejich představy,
sny, ideály a zkušenosti se srážejí
s drsnou realitou; díky autorčinu
smyslu pro ironii a absurditu však
z běžných a banálních příhod a setkání vznikají pozoruhodně silná
mikrodramata.

JOE IDE
IQ

THOMAS OLDE HEUVELT
HEX

328 Kč

348 Kč

Isaiah Quintabe je mladý černoch s oškli
ošklivou minulostí a dobrodušnou současností.
Kdo potřebuje v L. A. nějak pomoct nebo
poradit, něco vypátrat nebo někoho najít,
zajede za Isaiahem a ten mu vyhoví. Lidé
ze sousedství mu přezdívají I. Q. Za své
služby bere honorář, ale kde není co brát,
tam pracuje zadarmo. S tímhle přístupem
je brzy na dně, a tak vezme práci pro ne
nechvalně proslulého, věčně zdrogovaného
rappera, kterého se někdo pokusil zabít, a
to ne zrovna šetrným způsobem: poslal na
něj bojového psa velkého jako menší kůň a
ten rappera málem roztrhal. I. Q. brzy přijde
na to, kdo to mohl být, ale nemá důkaz a
musí se s tím člověkem setkat tváří v tvář. I
s jeho psem. Se všemi jeho bojovými psy.

Každý, kdo se zde narodí, je odsouzen setrvat zde až do smrti. Každý, kdo se zde usadí,
se odsud už nikdy nedostane. Vítejte v Black
Spring, zdánlivě malebném městečku v údolí
řeky Hudson, městečku, jímž obchází přízrak
čarodějky od Černého kamene, ženy ze sedmnáctého století, který byly zašity oči a ústa. Takto
umlčena se prochází po ulicích a podle libosti k
vám vstupuje do domu. Dlouhé noci vám bez
ustání stojí vedle postele. Všichni vědí, že oči už
nesmí nikdy otevřít. Obecní rada s využitím těch
nejmodernějších sledovacích zařízení městečko
prakticky uvrhne do karantény, aby se kletba,
jež na něm spočívá, nemohla dále šířit. Ale místní mládež, takovou izolací už notně otrávená,
dojde k rozhodnutí, že přísná omezení poruší
a o přízračnou kletbu se virálně podělí, čímž
však městečko odsoudí k pozvolnému pádu do
osidel temných, středověkých praktik.

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ
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BOJTE SE S THRILLERY Z MOBY

Foto © SAF

Vážení a milí čtenáři!
V srpnu jsme si připomněli 150. výročí narození anglického spisovatele Johna Galsworthyho (14. 8. 1867 – 31. 1. 1933), nositele Nobelovy ceny za literaturu (1932),
z jehož rozsáhlého díla vyniká slavná trilogie Sága rodu Forsytů (složená z románů
Vlastník, V pasti a K pronajmutí a z meziher
Forsytovo babí léto a Probuzení), na niž
navazují další dvě trilogie: Moderní komedie (tvoří ji romány Bílá opice, Stříbrná lžička a Labutí zpěv a mezihry Tiché vábení a Míjející) a méně známá a méně zdařilá trilogie
Konec kapitoly (obsahuje romány Než osud zavolá, Kvetoucí pustina a Napříč proudem).
Autor v nich zachytil život několika generací středostavovské londýnské rodiny Forsytů na
pozadí dobových proměn od sklonku 19. až po 30. léta 20. století. Dílo proslavily i dva
britské televizní seriály (legendární z roku 1967 a novější z let 2002–3), uvedené i u nás.
Česky dále vyšly Galsworthyho romány Rod Freelandů, Sestra, Světec, Tmavý květ, Venkovské sídlo, Vila Rubein, Silnější než smrt, Ostrov pokrytců, Patricij či výbor z povídek
Forsytovo nanebevzetí. Kronika rodu Forsytů se těšila velké čtenářské (a díky seriálům
také divácké) popularitě a patří k těm vůbec nejslavnějším rodinným kronikám ve světové
literatuře. Není však samozřejmě jediná. Např. slavný německý spisovatel Thomas Mann
se jako mladý, šestadvacetiletý začátečník proslavil svým prvním románem Buddenbrookovi o „úpadku jedné rodiny“ (jak zní podtitul), vyprávějícím o několika generacích
obchodnické rodiny z Mannova rodného Lübecku (kde můžete navštívit muzeum v tzv.
Buddenbrookhausu). Francouzský spisovatel Roger Martin du Gard se proslavil svými
několikadílnými Thibaultovými. Rodinnou kronikou je i Duha D. H. Lawrence nebo román
Virginie Woolfové Roky (česky zatím nevydaný). Přímo podtitul „rodinná kronika“ má
i Ada aneb Žár Vladimira Nabokova. S žánrem rodinné kroniky se několikrát vypořádal
i Salman Rushdie, a to v románech Děti půlnoci, Hanba a Maurův poslední vzdech; nebo
Kate Atkinsonová v úspěšné volné dilogii Život za životem a Bůh v troskách. Z americké
literatury můžeme jmenovat např. Tělo a krev Michaela Cunninghama, Na východ od ráje
Johna Steinbecka nebo romány Williama Faulknera Hluk a vřava, Absolone, Absolone!
a trilogii Vesnice, Město a Panské sídlo, ale i mafiánskou kroniku Maria Puza Kmotr, proslavenou Coppolovými skvělými filmy. Z latinskoamerické literatury pak slavné dílo Gabriela
Garcíi Márqueze Sto roků samoty a zfilmovaný bestseller Dům duchů Isabel Allendeové.
V české literatuře máme známou pentalogii Vladimíra Neffa Sňatky z rozumu, Císařské
fialky, Zlá krev, Veselá vdova a Královský vozataj, podle níž byly natočeny úspěšné televizní seriály Sňatky z rozumu a Zlá krev. A jistě bychom našli ještě mnoho dalších rodinných
kronik, ať už tradičních podobně jako slavná forsytovská sága nebo méně tradičních, jako
jsou třeba díla Faulknera, Márqueze či Atkinsonové.
MILAN ŠILHAN

Dva nové thrillery vydalo nakladatelství Moba. Boj se tmy americké spisovatelky
Becky Masterman (přeložil Roman Tilcer) je druhou knihou ze série s hlavní hrdinkou Brigid Quinnovou. První – Běsni a zuř – vyšla u nás před dvěma roky. Nová
kniha zastihuje šedesátiletou hrdinku dva roky po sňatku s Carlem DiForenzou. Celý
život zasvětila Brigid, pocházející z policajtské rodiny, práci u FBI: „…jezdila jsem
křížem krážem po zemi a vydávala se za prostitutku, drogovou kurýrku, obchodnici
s bílým masem. Dělala jsem to mnohem dýl, než se považuje za zdravé pro psychiku.
Když pracujete v utajení, nenajdete si přátele. Setkáváte se pouze s lidmi, s jakými
byste se přátelit nechtěli.“ Brigid Quinnová dlouhá léta sloužila u FBI jako návnada na
nebezpečné sexuální predátory a do předčasné výslužby si odnesla řadu nepěkných
zkušeností a trpkých vzpomínek. V prvním románu se ve vyprahlém arizonském Tucsonu snaží nevyčnívat z davu a žít všední život s novým manželem Carlem a se dvěma
psy. Vše se ovšem změní v okamžiku, kdy ji dostihne temná minulost a řidič dálkových
kamionů Floyd Lynch se dozná k nechvalně proslulé sérii vražd na Route 66, Brigidině velkému
nevyřešenému případu, při němž navíc došlo
k únosu a zabití její mladé chráněnky Jessiky. Lynch
výměnou za doživotí nabízí policii, že zavede vyšetřovatele k Jessičinu nikdy nenalezenému tělu…
Ani v druhé knize nenachází Brigid klid: na začátku
se dozví, že na roztroušenou sklerózu zemřela její
milovaná švagrová Marylin, jíž Brigid slíbila, že se
postará o její dceru Gemmu-Kate, aby na ni její
otec, Brigidin mladší bratr, nezůstal sám. Dívce
je sedmnáct a není zrovna bezproblémová; navíc
se jí zalíbí pitvání různých zvířat… Brigid, která si
konečně taky našla kamarádku, svéráznou Mallory, se učí poprvé starat se o někoho nedospělého
(„Marylin mi ke své dceři aspoň mohla nechat návod.“). Ovšem to by nebyl takový
problém. Brigid slíbí jedné místní ženě, že jí pomůže s vyšetřováním smrti jejího syna.
Ten se utopil. Jeho matka je týraná žena a jeho otčím homofob – chlapec byl gay.
Postupně se začínají dít divné věci a Brigid se ve svém domě přestává cítit bezpečně…
A čtenář je, podobně jako Brigid, veden falešnými očekáváními a matoucími stopami;
napětí narůstá a spád románu nabírá na rychlosti…
Britský spisovatel Neil Cross se proslavil krimi sérií s Johnem Lutherem, specialistou na vraždy s mimořádnou rychlostí při řešení případů; v seriálu ho hrál Idris
Elba. Česky od Crosse vyšel román Posedlost právě s hlavní postavou Johna Luthera.
Román Pohřeb (přeložil Alexandr Neuman) ovšem do lutherovské řady nepatří. Je
to zdařilý, čtivý thriller o jednom dávném tajemství jedné děsivé noci a o tom, jak za
každou cenu udržet minulost navždy pohřbenou…
U jednoho z hrdinů, Nathana, se jednou večer nečekaně objeví kamarád Bob a hned na něj vychrlí
informaci, že „kopou v tom lese“, protože tam staví
baráky. Vyprávění se pak vrací o patnáct let zpátky, do roku 1993, kdy se Nathan a Bob seznámili.
Nathan byl krátce po studiích a chtěl se stát novinářem, psycholog Bob se zabýval paranormálními jevy a duchy. Znovu se potkají až po čtyřech
letech na jednom večírku. Nathan je tam se svou
dívkou Sárou, s níž se chce rozejít. Seznámí se
s devatenáctiletou Elise, pijí alkohol, dají si drogy,
přitahuje je to k sobě. Pak odjedou i s Bobem do
lesíka, kde se v autě nejdřív Nathan pomiluje s Elise a pak i Bob, zatímco Nathan venku močí. Když
se vrátí, je Elise mrtvá. Oba muži se dohodnou, že ji v lesíku pohřbí a pak se rozejdou.
Tělo se nenajde, dívka prostě zmizela. Ovšem po deseti letech se Bob objeví u Nathana doma, protože v tom lese kopou. A Nathan musí za každou cenu udržet v tajnosti
to, co se stalo oné noci, kdy Elise zemřela, i přes všechny pocity viny, které léta tíží
jeho i Boba…
MILAN ŠILHAN
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JSME KAPKOU V MOŘI ŽIVOTA
novel, 8 románů a 68 dramat a četné básnické sbírky. V roce 1910, kdy oslavil osmdesátiny, mu byl propůjčen šlechtický titul (Heyse ho však nikdy nepoužil) a téhož roku mu byla
udělena Nobelova cena „jako vysoké uznání za dokonalé a idealismem prodchnuté umění, které uplatnil během dlouhé a významné činnosti jako lyrik, dramatik, autor románů
a světově proslulých novel,“ jak se praví v odůvodnění Švédské akademie. V krátké době
byl Heyse třetím německy píšícím autorem oceněným Nobelovou cenou, avšak prvním
beletristou (před ním získali Nobelovu cenu historik a právník Theodor Mommsen v roce
1902 a filozof Rudolf Eucken v roce 1908). Heyseho lyrika je melodická, formálně dokonalá, často melancholická, posmutnělá, až pesimistická, jindy se smyslem pro jemnou
ironii; býval hodnocen jako „druhý Goethe“. Obracel se rád k milované Itálii (cykly Itálie,
Obrázky z Neapole, Římské sonety, Obrázky z měst, Od Gardského jezera) či k slavným
osobnostem (cyklus Profily básníků). Výbor podává průřez celou jeho tvorbou. Titul je
převzat z básně Z lesního rozjímání: „Přicházíme – však odkud? Temnota. / Jsme kapkou
v moři života / z hlubin, v nichž tone Zem. / Odcházíme – a nikdo neví kam, / chceme mít
zisk, je to však klam / v tom svazku bratrském.“
MILAN ŠILHAN

Mnozí nositelé Nobelovy ceny za literaturu, zvláště ti z první
poloviny 20. století, jsou dnes – ať už právem, či neprávem
– zapomenuti. V době své největší slávy byli oceněni, pak se
ale vkus čtenářů a často i kritiků změnil, oblíbenými a slavnými se stali jiní spisovatelé. Mezi takové patří i Paul Heyse
(1830–1914), německý básník, prozaik a dramatik židovského
původu, za svého života velmi populární a hojně překládaný
(nikoli ovšem do češtiny, v té vyšly dosud jen dvě jeho novely:
Dva zajatci v roce 1913 a L’Arrabbiata v roce 1938). Nakladatelství Prostor nyní vydalo výbor z Heyseho básnického díla
Jsme kapkou v moři života (přeložila Zlata Kufnerová). Heyse
se narodil v Berlíně, pocházel z intelektuální rodiny se zájmem
o hudbu a umění, vystudoval klasickou filologii (jako jeho otec), dějiny umění a romanistiku. Zamiloval se do Itálie (čehož odraz najdeme jak v jeho poezii, tak i v próze). V roce
1854 byl bavorským králem Maxmiliánem II. povolán do Mnichova (kde pak také zemřel) a jmenován dvorním básníkem. Heyseho literární dílo je velice rozsáhlé, napsal 180

PŘÍBĚH NOVÉHO JMÉNA
a manželství bylo nesvoboda, až vězení. Vedle komplikovaného přátelství obou dívek je
hlavním tématem románu právě pokus vymanit se z rodinného prostředí, z rodné čtvrti,
z chudoby a nevzdělanosti a také si poradit se svou vlastní odlišností a vyrovnat se se svou
jinakostí; hrdinky vlastně moc nezapadají nikam a mají s tím problém. Elena i Lila vynikají,
jsou jiné, proto jsou terčem větší pozornosti i ústrků. Jsou silné, nedají se, i když mají velké
pochybnosti a mnohdy jednají nerozumně, příliš citově, nelogicky a často si tím ještě víc
ubližují (jak ve svém přátelství, kdy se vždy na čas rozdělí a vůči sobě ochladnou, lžou si,
zrazují se, nemluví spolu, ale přesto je to k sobě vždy znovu a znovu táhne, tak tím, že
proti sobě poštvou ostatní, Elena matku či snoubence, Lila manžela či bratra a švagrovou).
Elena, která studovala v Pise, je cizí a jiná na škole, ale pak je jiná i doma, v Neapoli, jako
ta, co je „studovaná“. Tvrdá škola neapolského života jí v Pise sice pomohla, ale univerzitní zjemnělost v drsné Neapoli pak už ne („Neapol mi hodně pomohla v Pise, ale Pisa mi
byla v Neapoli k ničemu, překážela mi.“). Neustálé poměřování Eleny s Lilou (ale také Lily
s Elenou; jak by jednala ta druhá? co by řekla?) a pochybnosti o tom, zda je možné se
z původního prostředí vymanit (zbavit se dialektu, chudého oblečení, mít rozhled, peníze,
žít jinak než rodiče), neustálá nejistota a obavy z budoucnosti, se vinou oběma díly a jistě budou pokračovat i v dílech následujících. Vztahy se komplikují, přicházejí nové lásky,
zklamání a pády (u Lily), ale i naděje a úspěchy (u Eleny). A druhý díl opět končí překvapivě
a v napínavé chvíli, před Elenou se objeví někdo, o kom už dlouho nevěděla, co s ním je –
muž, který osudově zasáhl i do života Lilina; zvědavost čtenáře je tak znovu našponovaná…
MILAN ŠILHAN

Tetralogie Eleny Ferrante Geniální přítelkyně pokračuje
druhým dílem Příběh nového jména (přeložila Alice Flemrová,
vydal Prostor). Potěší, že druhý díl je ještě lepší než první, opět
čtivý a dějově velice bohatý. Obě hlavní hrdinky, vypravěčka
Elena a její přítelkyně Lila (pro ostatní Lina), se narodily v roce
1944 v chudinské čtvrti Milána. První díl končil v roce 1960, kdy
se šestnáctiletá Lila provdala a už na svatební hostině si uvědomila, jakou udělala chybu. Druhý díl pak sleduje především zákruty jejího krachujícího manželství se Stefanem a Elenina studia
a končí v roce 1967. Vedle toho samozřejmě čteme o osudech
řady dalších postav z Elenina a Lilina okruhu. Příběh je syrový, plnokrevný, postavy jsou
z masa a kostí, velmi živé, dobře prokreslené, se všemi klady a zápory, chybami, nejistotami
a temperamentním jednáním, které k Italům patří. Děj je často překvapivý a nepředvídatelný, autorka se umí vyvarovat toho, aby vyšla příliš vstříc čtenářovu očekávání; a je také
napínavý, hrdinkám držíme palce i ve chvílích, kdy bychom si přáli, aby jednaly jinak, nebo
nám nejsou zrovna moc sympatické. Elenino vyprávěné je díky jejímu pohledu samozřejmě
poněkud jednostranné, ale ona se snaží být objektivní a také sebekritická. Lila je rozporuplná postava, impulzivní, složitá, ale tomu se není co divit: vyšla z prostředí, z něhož je
těžké se vymanit, je to sebevědomá a chytrá dívka v době, kdy neexistuje nebo se teprve
rodí emancipace, jak ji známe dnes; tehdy bylo zcela normální násilí v rodině (ze strany
rodičů vůči dětem, ze strany manželů vůči ženám), manželka musela manžela poslouchat

NĚŽNÁ PÍSEŇ
že si k dětem najdou chůvu. Nechtějí imigrantku, najdou si bílou ženu, Louise, asi padesátnici, která na ně udělá dobrý dojem, hlavně však na děti. A Louise to s dětmi umí,
ale také s domácností, úklidem, praním a vařením: Myriam a Paul získali s chůvou bonus
v podobě hospodyně. Jejich byt září čistotou a voní dobrými jídly… Kdyby čtenář neměl
za sebou šokující první kapitolu, z níž se dozví, jak tragicky vše dopadlo, měl by pocit,
že čte idylu o Mary Poppinsové. Jenže brzy se začnou vkrádat zneklidňující skutečnosti:
Louisino chování k dětem a její někdy podivné hry; její minulost a vztah k dceři, s níž se nestýká; její bydlení a to, jak se chová doma o samotě; informace o tom, co se dělo v jiných
rodinách, kde Louise hlídala děti. Slimaniová zdařile buduje houstnoucí atmosféru. Na
jedné straně vidíme zaslepenost Myriam a Paula, na druhé nebezpečí, o němž od počátku románu víme. V závěru se ale dostaví u čtenáře pocit, že autorka tak trochu nevěděla,
kam chce dojít. Čekáme totiž bližší vysvětlení, proč Louise spáchala něco tak strašného.
Toho se ovšem nedočkáme, konec je trochu rozplizlý a trochu otevřený a mírně kazí celkový dojem z jinak velmi dobře napsaného a rozehraného, zneklidňujícího románu.
MILAN ŠILHAN

Loňskou nejprestižnější francouzskou literární cenu – Goncourtovu – získala za svůj teprve druhý román Něžná píseň
spisovatelka a novinářka marockého původu Leïla Slimani;
knihu vydalo Argo v překladu Sáry Vybíralové, nositelky Ceny
Jiřího Ortena 2016 za sbírku povídek Spoušť. Také prvotina
Slimaniové V lidožroutově zahradě vyjde česky v Argu. Něžná
píseň zaujme už šokující, drsnou první větou: „Menší z dětí
bylo mrtvé.“ A dozvíme se, že i dítě druhé – holčička – nakonec
podlehlo zraněním. K vraždě došlo v jednom pařížském bytě,
kde s dětmi žili jejich rodiče, právnička Myriam a hudební producent Paul. A o děti se
starala chůva Louise. Vyprávění se pak vrací do minulosti, k událostem, jež předcházely
vraždě malých dětí, jež zabila právě Louise. Autorka působivě líčí Myriamina těhotenství
a mateřství, pocit vyloučení z normálního života a vytržení z rozbíhající se kariéry, zatímco manželovi se začíná dařit. Navíc starší holčička Mila je vzpurná a Myriam si s ní neví
rady. Když se jí naskytne možnost práce v advokátní kanceláři, rozhodnou se manželé,
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knižní tipy

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ PRÁH
Dr. Sanjiv Chopra a David Fisher:
VELKÁ PĚTKA – Pět jednoduchých opatření, která můžete začít plnit, abyste žili delší a zdravější život
S každým vzrušujícím objevem v medicíně, novou dietou
nebo cvičebním programem přichází stále stejný příslib:
udělejte toto, kupte toto nebo snězte toto a budete lépe
vypadat, déle žít a zlepší se váš zdravotní stav. Jen málo
knih vám ale může slíbit, že když začnete plnit pět jednoduchých opatření, která jsou téměř zadarmo, zaručeně
prožijete delší a zdravější život. Toto není žádná nová módní vlna. Pravdivost
každého doporučení z této knihy, které podporuje zdraví a prodlužuje život, byla
prokázána značným množstvím testů, pokusů a studií. Není v nich žádný chyták
ani háček, žádné kdyby nebo ale.
Velká pětka, jejímž autorem je důvěryhodný vědec, obsahuje snadno pochopitelné informace a překvapivé výsledky reálných studií provedených pracovníky uznávaných univerzit, kterých se zúčastnily tisíce osob. Čtenáři Velké
pětky sami uvidí, že těchto pět opatření bezpochyby nabízí větší a zaručenější
prospěch než nejnovější drahé potravinové doplňky, módní diety, výstřední cvičební programy a supermoderní cvičební pomůcky.
Dr. Sanjiv Chopra je profesorem medicíny na Lékařské fakultě Harvardovy
univerzity, dvanáct let byl proděkanem pro kontinuální vzdělávání. Doktor Chopra
je autorem bestsellerů a žádaný motivační řečník. Vyšlo mu sedm knih, publikoval
přes sto článků a obdržel mnoho ocenění včetně Ceny za výtečnou pedagogickou
činnost Lékařské fakulty Harvardovy univerzity. David Fisher je autorem více než
patnácti bestsellerů z žebříčku deníku New York Times.
(148x210 mm, 180 stran, vázané, matné lamino, ISBN 978-80-7252-679-6,
269 Kč, vyjde na začátku září)

90 otázek pro exorcistu

Jean-Régis Fropo

Opravdu existuje ďábel? Proč se někdo dostane
do jeho moci? Můžeme být od jeho vlivu osvobozeni? Jaká je úloha exorcisty? Proč žehnat
předměty, prostory, auta – není to jen pověra?
brož., 240 s., 319 Kč

Moje milovaná Sýrie!
Řehoř III. Laham

Rozhovor nám umožňuje nahlédnout do obav
i nadějí melchitského patriarchy. Otevřeně
hovoří o krveprolití v Sýrii a o příčinách válek na
Blízkém východě, o soužití křesťanů a muslimů,
o uprchlické krizi.
brož., 80 s., 149 Kč

Dědictví otců
Stolní kalendář s církevním a občanským
kalendáriem.
stolní kalendář, 69 Kč
objednávky : www.ikarmel.cz | zasilky@kna.cz
telefon: 384 420 295 | pro knihkupce: http://f.kna.cz/

Mary Roachová
MOZKY PRO ARMÁDU – Pozoruhodný svět vojenské vědy
Jak to udělat, aby lidské bytosti i v extrémních podmínkách
války zůstaly živé, bdělé, příčetné, zdravé a neprolezlé
parazity? Tato pozoruhodná kniha seznamuje čtenáře se
světem vojenské vědy a s vědci, kteří bojují proti jedněm
z nejúkladnějších nepřátel dnešních vojáků – panice, vyčerpání, vedru nebo třeba hluku. V rámci zkoumání poškození sluchu a jeho vlivu na bojové schopnosti uskakuje
autorka nepřátelské palbě po boku paintballového týmu amerických mariňáků.
Vypravuje se do módního návrhářského studia armádní výzkumné základny v Naticku, aby se dozvěděla, proč zipy představují pro odstřelovače problém. Navštíví
někdejší filmové studio, kde si budoucí medici cvičí ošetřování bojových ranění
na hercích s amputovanými končetinami. Odpovídá na otázky, které v žádné jiné
knize věnované vojenství nenajdete: Proč se výzkumná agentura DARPA zajímá
o kachny? V čem svatební šaty připomínají pyrotechnický oblek? Proč jsou pro
námořníky nebezpečnější krevety než žraloci? Mary Roachová vás zavede na exkurzi, po které už se na dnešní vojenství nikdy nebudete dívat stejně.
„Slepicomet má hlaveň dlouhou dvacet metrů, čímž se suverénně řadí do kategorie dělostřeleckých zbraní. A přestože je dvoukilová slepice řítící se rychlostí
více než šesti set kilometrů za hodinu smrtícím projektilem, jejím účelem není zabít. Ba naopak, cílem slepicometu je lidské životy zachraňovat. Ptačí mršiny se vystřelují proti stojícím stíhačkám, někdy prázdným, jindy osazeným ,simulovanou
posádkou‘. Testuje se tím jejich odolnost proti tomu, čemu lidé z amerického letectva a leteckého průmyslu jako správní chlapáci říkají zásah ptákem.“
(140x210 mm, 272 stran, vázané s přebalem, ISBN 978-80-7252-699-4,
330 Kč, vyjde na konci září)
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SMRTELNÁ RÁNA

KRÁLÍCI A HROZNÝŠI

LETNÍ LŽI

Enger Thomas

Iskander Fazil

Schlink Bernhard

Henning Juul sedí v loďce na vodní hladině
lesního jezírka. Naproti němu sedí ozbrojený muž a na dně loďky leží černý pytel
s mrtvolou, kterou muž zanedlouho svrhne
do vody. Henning ví, že ho brzy potká
stejný osud, a snaží se vnitřně přijmout svůj
úděl. Uplynuly dva roky ode dne, kdy Juul
při požáru ve svém bytě,
který někdo úmyslně zapálil, přišel o syna Jonase.
Od té doby vytrvale pátrá
po viníkovi této tragédie.
Postupně rozkrývá jeden
případ za druhým a stopy
nyní konečně vedou
k rozuzlení.
MOBA, 339 Kč

„Kdysi dávno, v daleké Africe, žila-byla dvě
království. Království hroznýšů a království
králičí. Mezi těmi dvěma královstvími panovalo od nepaměti přirozené nepřátelství,
avšak pro krále každého z nich byla vzájemná nenávist potřebným instrumentem pro
udržení moci. Tahle dvě království totiž byla
jedno druhému velmi
užitečná. Králíci sloužili
hroznýšům jako základ
zdravé stravy a hroznýši
byli pro vládce králíků
důležitým prostředkem
k udržení pořádku v království…“
Jonathan Livingston,
349 Kč

Sedm povídek čtenáře zavádí do období
léta, kdy eskalují větší či menší nepravosti
a podvody. Autor líčí soukromí několika
protagonistů; vztah dvou vzdělanců, dramatika a vysokoškolské učitelky, zatížený žárlivostí a vlastněním, život rodiny, kterou muž
úmyslně odstřihne od civilizace a veškerého
kontaktu s okolím,
popisuje putování staré
ženy za její první láskou
nebo reakci příbuzných
na rozhodnutí starého
nemocného člověka
dobrovolně odejít ze
života.

O VLKOVI,
KTERÝ VYPADL Z KNÍŽKY

Skutečný příběh jedné tučňáčí rodiny

TANGO

Mabire Grégoire, Robberecht Thierry

Parnell Peter, Richardson Justin

Bum! Z obrázkové knížky v přeplněné
dětské knihovničce vypadne vlk. Je celý popletený a moc se bojí. Jak se zase dostane
zpátky? Skáče z jedné pohádky do druhé,
potkává v nich ovečky, princezny a dokonce
i dinosaury… A mezitím kdesi hořce pláče
holčička s červeným
čepečkem, protože vlk
z její pohádky se někde
ztratil. Jak tenhle zmatek dopadne, to vám
tady neprozradíme…

Roy a Silo, dva tučňáci uzdičkoví z newyorské zoo, si postavili hnízdo z kamenů
a střídavě na něm seděli. Ale nic se nedělo… Až jednou dostal ošetřovatel Gramzay
vynikající nápad! Příběh jedné skutečné
ptačí rodiny s nádhernými ilustracemi
Henryho Colea vtáhne děti všech generací.
Pro děti od 3 let.

Paseka, 198 Kč

LePress, 249 Kč

Prostor, 287 Kč

OPUŠTĚNÁ SPOLEČNOST

Česká cesta od Masaryka po Babiše

Tabery Erik
Lživý příspěvek na Twitteru či Facebooku
má větší dosah než práce investigativních
novinářů. Posilují populisté, kteří sbírají
body kritikou establishmentu, i když sami
mají z vlastního elitního postavení dlouhodobý prospěch. Výdobytky demokracie
jako svoboda slova či
nezávislost médií jsou
necelých třicet let po
listopadu 1989 zpochybňovány. Šéfredaktor
Respektu popisuje dobrodružnou českou cestu
od vzniku republiky po
současnost.
Paseka, 289 Kč

ZEBRA POD POSTELÍ

NAVŽDY PROVENCE

Orths Markus

Mayle Peter

Taky si myslíte, že zebry nešplhají, snídají
spíš trávu než nutelu a nemluví? Johoho
jahaha. Zeptejte se Johanky a jejích kamarádů! Zebra je ve skutečnosti úžasně nevypočitatelný tvor a náramně užitečná pomůcka
v každé třídě a pod každou dětskou postelí.
Občas ovšem potřebuje zachránit.

Druhá část volné trilogie vonící levandulí
a chutnající po těch nejvybranějších lahůdkách a nejlepším víně. Opět jsme okouzleni
vtipným vyprávěním o zdánlivě všedních
událostech francouzského venkova, z nichž
se rodí umění žít. Z každé maličkosti, kterou
můžeme spolu s autorem objevovat a obdivovat, na nás dýchá pohoda a vlídný humor.
Do pestré směsice zážitků patří zpívající
ropuchy v St. Pantaléon, přednáška na
téma pastis či sousto za
soustem s labužníkem-přeborníkem.

LePress, 265 Kč

Tympanum,
299 Kč

Audio CD
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Literatura s názorem
Antoine de Saint-Exupéry
CESTA – DIÁŘ 2018

Mark Twain
POVÍDKY

Diář na rok 2018 Cesta s inspirativními
myšlenkami francouzského spisovatele, letce a válečného hrdiny Antoine de
Saint-Exupéry, autora Malého prince
a Citadely, je pro každého, kdo ocení
moudrého průvodce nadcházejícím rokem. Obsahuje plánovací kalendář, lunární kalendář, přehled státních svátků
a jmenin, prostor pro poznámky. Je doplněn více než 100 barevnými ilustracemi
Jiřiny Lockerové.
Flexo, 272 s., 299 Kč

Marka Twaina označil William Faulkner
za „otce americké literatury“ a povídky představené v této sbírce mu dávají za pravdu. Sbírku uzavírá mnohokrát
zfilmovaná humoristická klasika, Milionová bankovka
bankovka. Tato kniha však není jen
oslavou jedinečného autorského stylu,
ale i tradice silného českého literárního
překladu. Povídky totiž vycházejí v kongeniálním překladu Františka Fröhlicha
(1934 –2014), jenž Twainovým povídkám
v češtině vdechl život.
Váz., 128 s., 188 Kč

Vladimír Socha
DINOSAUŘI V ČECHÁCH
Cesta za dinosaury z kraje světa až
do Čech. Zdatný propagátor naučné
literatury a popularizátor paleontologie i přírodních věd, autor blogu
DinosaurusBlog.cz, který byl letos
nominován na Magnesii Literu,
v této knize předkládá ucelený a čtivý
pohled na historii objevů zkamenělých pozůstatků různých pravěkých
tvorů, které se do dnešní doby našly
na území Čech, Moravy a Slezska.
Krásné ilustrace Vladimír Rimbala.
Váz., 200 s., 338 Kč

Jürgen Sarnowsky
OBJEVOVÁNÍ SVĚTA
Od Marka Pola po Humboldta

Příběh, který čtenáře vede od středověkých cest do Asie a k západním břehům Afriky přes výpravy Vaska da Gamy,
Kryštofa Kolumba a Hernána Cortése
k plavbám Magalhãesovým a Cookovým
a nakonec jihoamerickým výpravám Alexandera von Humboldt v 19. století. Čtivě
napsaná kniha líčí nejen historii významných objevitelských cest, ale přibližuje
i mentalitu objevitelů a skrze ni též myšlení jejich doby. Váz., 216 s., 298 Kč

John Archibald
1+1=1
Rovnice života
a symbiotická ®evoluce

Kniha čtivě seznamuje čtenáře-neodborníka s tím, co to vlastně znamená žít
ve století biotechnologií a v čem spočívá
ono „kouzlení“ vědců s DNA. Autor, jeden
z nejlepších světových odborníků, také
uvažuje o smyslu tohoto progresivního
odvětví biologie. Vedle teoretických od
odpovědí na otázku, kdo jsme a kde jsme se
tu vzali, se dají poznatky biotechnologie
využít zcela prakticky v oblasti medicíny,
průmyslu či kriminalistiky.
Váz., 240 s., 318 Kč

P. G. Wodehouse
NEDOSTIŽNÝ KOMORNÍK
Další humorný román nesmrtelného Wodehouse se tentokrát odehrává
v Hollywoodu na počátku 30. let. Když
při leteckém neštěstí zemřela mexická
filmová hvězda proslulá bujarým životem
Carmen Floresová, koupí její dům hvězda
němého filmu Adéla Corková. V domě
po slavné filmové hvězdě zbyl deník plný
šťavnatých drbů. Kdo se ho zmocní a rázem se stane boháčem?
Váz., 184 s., 248 Kč

TIBETSKÁ KNIHA MRTVÝCH
Základní dílo tibetského buddhismu,
zejména buddhistické morálky a filosofie. Jeho vznik se datuje do 8. století n. l.
Kniha mrtvých je formulována jako poučení zemřelému na jeho cestě do „zásvětí“ – v „mezistavu“, který následuje
po fyzické smrti. Pro Evropany je toto dílo
ojedinělým kulturněhistorickým svědec
svědectvím o myšlení a způsobu života ve starém Tibetu. Kniha v překladu a s úvodem
prof. J. Kolmaše, významného českého
sinologa, tibetologa a kulturního antropologa, vychází již v 6. vydání.
Váz., 200 s., 298 Kč

Fawaz A. Gerges
ISLÁMSKÝ STÁT
Cesta k moci

Jaké jsou kořeny vzniku Islámského stá
státu, jeho strategie a nečekaného úspěchu? Může se vzestup podobných skupin
opakovat? Na tyto a další závažné otázky
odpovídá jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu. Aktuálně vyznívají
autorova slova o tom, že i pokud bude
IS vojensky poražen, nepřestane existovat. Pouze změní svou strategii a stáhne
se do podzemí, kde bude čekat na další
šanci.
Váz., 320 s., 348 Kč

Erik Tabery

Helle Helle

Opuštěná
společnost

Tohle jsem měla napsat
v přítomném čase

Jsme stále zemí humanismu, evropanství, svobody, otevřené
diskuse a občanské společnosti? Česká cesta od Masaryka po
Babiše, kterou mapuje a rekapituluje Erik Tabery, známý jako
šéfredaktor týdeníku Respekt a autor úspěšné knihy Vládneme,
nerušit. Knižní esej je nejen úvahou nad současností.

Dvacetiletá Dorte přemýšlí, jestli si do malého domku u nádraží
pořídí závěsy. Před rodiči předstírá, že studuje literaturu
na univerzitě v Kodani, ale ve skutečnosti jen čeká, co jí
přivede do cesty náhoda. A zkouší psát o svém prvním příteli
i dalších prchavých známostech a sexuálních zážitcích.

284 stran • 130 × 200 mm • 289 Kč

144 stran • 130 × 200 mm • 248 Kč

Luke Pearson

O vlkovi,
který vypadl z knížky

Hilda
a kamenný les

Bum! Z obrázkové knížky v přeplněné dětské knihovničce vypadne
vlk. Je celý popletený a moc se bojí. Jak se zase dostane zpátky?
Skáče z jedné pohádky do druhé, potkává v nich ovečky, princezny
a dokonce i dinosaury. A mezitím kdesi hořce pláče holčička s
červeným čepečkem, protože vlk z její pohádky se někde ztratil.

Na dosud nejnebezpečnější výpravě Hildu doprovází neohrožený
mazlíček Větvík, ale tragickým nedopatřením poprvé i nervózní
maminka. Společně se octnou v tajemném kamenném lese a
musí najít cestu domů dřív, než je polapí jeho nevyzpytatelní
obyvatelé. Tady končí veškerá legrace. A začíná pořádná zábava.

28 stran • 201 × 246 mm • 198 Kč

76 stran • 212 × 298 mm • 299 Kč

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

Thierry Robberecht, Grégoire Mabire

bibliografie
duchovní nauk y
Courtois, Gaston
Důvěrně s Ježíšem

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 162 s., brož.
Kniha poskytuje výbornou látku
k rozjímání – jako by k nám zde
v první osobě promlouval sám Ježíš.
Ujišťuje nás o své lásce, povzbuzuje
nás, dává nám rady, napomíná nás:
Buď shovívavý. Smýšlej o jiných jen
dobře.
ISBN 978-80-7566-018-3

Docat – Sociální nauka církve
pro mladé

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 320 s.
Další počin řady YOUCAT nabízí
základy sociálního učení církve (nejen)
pro mladé. Jde o to, abychom se
i v praktickém životě orientovali podle
principů pravdy, spravedlnosti a lásky.
ISBN 978-80-7195-931-1

Evangelium na každý den 2018

Praha: Paulínky, 2017, 1. vyd., 480 s.,
flexovazba, 99 Kč
Knížka kapesního formátu chce být
každodenním průvodcem pro ty, kdo
touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek
příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Autorem komentářů na rok 2018 je papež František!
ISBN 978-80-7450-255-2

Kodet, Vojtěch
Mariánské modlitby

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 320 s., brož. 229 Kč
Záměrem autora bylo shromáždit
ty nejkrásnější mariánské modlitby
církevní tradice a nabídnout je věřícím v praktickém formátu modlitební
knížky.
ISBN 978-80-7566-006-0

Kodet, Vojtěch
Novéna k Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 80 s., brož. 59 Kč
Novéna k Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie.
ISBN 978-80-7566-021-3

Kodet, Vojtěch
Svatodušní novéna

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 48 s., brož. 49 Kč
Svatodušní novéna.
ISBN 978-80-7566-042-8

Lachmanová, Kateřina
Síla přímluvné modlitby

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 120 s., brož.
Někdy máme pocit, že modlit se za
druhé a za svět je ta nejméně efektivní služba, jakou člověk může konat.
Ale přímluvná modlitba je duchovní
zbraň těžkého kalibru, nikoli nouzová
vycpávka volného času.
ISBN 978-80-7195-992-2

Philippe, Jacques
Ve škole Ducha Svatého

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 80 s., brož. 149 Kč
Jak se otevírat Duchu Svatému, nebránit se jeho působení, učit se rozeznávat jeho hlas a dát se jím vést? Jak
vnímat Boží vnuknutí, jak odpovídat
na Boží volání?
ISBN 978-80-7195-814-7
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Vella, Elias
Na orlích křídlech – O modlitbě

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 204 s., brož.
Další kniha o modlitbě? Vždyť o ní
byly napsány už tisíce knih. Proč
si tedy troufám psát znovu na toto
téma? Vždycky, kdyř čekám na
letišti, přemýšlím, proč existuje tak
velké množství parfémů..., pečiva....
a všechny mají svou vlastní vůni či
chuť.
ISBN 978-80-7195-991-5

Vincent, Alan
Království ve válce. Přímluvná
modlitba rozhání temnotu

Praha: Nakladatelství KMS, 2017,
1. vyd., 231 s., brož. 285 Kč
Známý autor ve své poslední knize
ukazuje, jak přímluvná modlitba
zahání temnotu a nabízí prorocký
pohled na strukturu a autoritu církve
v těchto posledních dnech.
ISBN 978-80-87904-68-8

ekonomika
Benda, Václav
Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 7. 2017

Olomouc: Anag, 2017, 11. aktual.
vyd., 856 s., váz. 659 Kč
Publikace nabízí jednak úplné
znění zákona o DPH s navazujícím
komentářem a odkazy na související ustanovení a jednak přehled
vybraných aktuálně platných informací, stanovisek a sdělení MF k uplatňování DPH.
ISBN 978-80-7554-089-8

Kuneš, Zdeněk
Abeceda DPH 2017

Olomouc: Anag, 2017, 4. aktual.
vyd., 368 s., kroužk., 619 Kč
Praktický průvodce pro začínající
podnikatele nebo podnikatele, kteří
dosud neměli povinnost registrovat
se k dani z přidané hodnoty, navazuje
na předchozí vydání.
ISBN 978-80-7554-087-4

Svobodová, Jaroslava
Abeceda účetnictví pro
některé vybrané účetní jednotky
2017/2018 – organizační složky
státu, státní fondy, územní
samosprávné celky, dobrovolné
svazky obcí, Regionální rady
regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Praha: Anag, 2017, 5. aktual. vyd.,
448 s., kroužk., 649 Kč
Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010,
ve kterém vláda schválila mimo jiné
i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu.
ISBN 978-80-7554-090-4

společenské
vědy; osvěta
fi lozo fi e
Hříbek, Tomáš
Jaké to je, nebo o čem to je?
Místo vědomí v materiálním
světě

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd.,
346 s., váz.
Zatím nejsouhrnnější domácí monografie o současné analytické filosofii
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vědomí, která se během posledních
dvou dekád stala jednou z nejživějších
oblastí filosofického výzkumu.
ISBN 978-80-7007-487-9

Kreuzziger, Milan
Modernita/modernity
v euroasijských kulturních
a civilizačních textech

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd.,
368 s., váz.
Výběr textů podává přehled
současných teoretických úvah
věnovaných modernitě v singuláru
i plurálu, a to jednak z evropské či západní perspektivy a jednak v dialogu
s některými nezápadními, speciálně
asijskými, interpretacemi.
ISBN 978-80-7007-470-1

Svoboda, Jan
Masarykův realismus a filosofie
pozitivismu

Praha: Filosofia, 2017, 1. vyd.,
321 s., váz.
Mezi pozitivistickým filosofickým
přístupem a Masarykovým realismem
nacházíme mnoho shod, ovšem
i mnoho zásadních odlišností, které
nelze bez zevrubnějšího zkoumání
jednotlivých etap vývoje Masarykova
myšlení náležitě určit a zařadit.
ISBN 978-80-7007-484-8

h isto r ie
Česká nebo československá
armáda?

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
528 s., brož. 450 Kč
Publikace vůbec poprvé detailně
mapuje národnostní složení československých vojenských jednotek
v zahraničí během druhé světové
války a tím přináší na problematiku
exilového vojska zcela nový pohled.
ISBN 978-80-200-2608-8

Drozda, Robert
Plasy známé – neznámé

Praha: Novela bohemica, 2017,
1. vyd., 336 s., váz. 678 Kč
Kniha o malém klenotu mezi českými
městy. Plasy jsou přirozenou učebnicí
architektury a současně ukázkou, jak
odkaz minulosti ctít a pečovat o něj,
monumentální historické stavby se
zde snoubí s krásou místní přírody.
ISBN 978-80-87683-73-6

Kessler, Vojtěch
Paměť v kameni. Druhý život
válečných pomníků

Praha: Historický ústav AV ČR, 2017,
1. vyd., 336 s., váz.
V nesčetných průvodcích po bojištích a monografiích o významných
bitvách našich dějin je formulována
touha jejich autorů po „historické
skutečnosti“, po odhalení toho, jak
bitvy skutečně probíhaly.
ISBN 978-80-7286-308-2

Krev, čest a hrůza. Historická
antropologie pevnostní války
na příkladu britských deníků
z obléhání pevnosti Bergen op
Zoom z roku 1747

Praha: Scriptorium, 2017, 1. vyd.,
480 s., váz.
Kniha nabízí analýzu dobové kultury
války a jejích proměnných, jejich vzájemného vztahu a jeho rekonfigurace
v průběhu boje o nizozemskou pevnost
Bergen op Zoom v kulminačním bodě
války o rakouské dědictví v roce 1747.
ISBN 978-80-88013-49-5
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Kuklík, Jan
Československá zahraniční politika v roce 1943. Svazek 1.

Praha: Historický ústav AV ČR, 2017,
1. vyd., 560 s., váz.
Pokračování válečné řady projektu
Dokumenty československé zahraniční
politiky zahrnuje období od 1. ledna
do 31. července 1943 a přináší 249
dokumentů, které dokumentují přelomovou fázi druhé světové války.
ISBN 978-80-7286-299-3

Lakosil, Jan; Dubánek,
Martin; Fic, Tomáš
Nové putování po československém opevnění 1935–1989
– Muzea a zajímavosti

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
312 s., váz. 349 Kč
Nová podoba beznadějně vyprodaného, originálně koncipovaného
průvodce, který čtenáře seznamuje
s objekty československého opevnění
a dalšími vojenskými stavbami nejen
z 2. poloviny 30. let minulého století,
ale i z období německé okupace.
ISBN 978-80-204-4393-9

Nečas, Jaroslav
Adolf Kolínský. Český dozorce
ve službách gestapa

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
140 s., brož. 245 Kč
Starší generace si jistě vybaví statečného dozorce „Kolína“ z Fučíkovy
nesmrtelné knihy Reportáž psaná na
oprátce. Byl A. Kolínský (1905–1973)
skutečně tím bájným hrdinou, za
kterého jej vydávala komunistická
historiografie?
ISBN 978-80-200-2715-3

logo pe d ie
Fialová, Hana
Logopedie s Povídálkem – R

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 88 s.,
brož. 179 Kč
Publikace Logopedie s Povídálkem
– R je určena rodičům, učitelům mateřských škol, speciálním pedagogům
a logopedům.
ISBN 978-80-266-1153-0

Šáchová, Irena
Naučte své děti říkat L, R, Ř

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 32 s.,
brož. 199 Kč
Publikace Naučte své děti říkat L,
R, Ř je určena především rodičům,
ale i odborníkům z řad logopedů
a pedagogů.
ISBN 978-80-266-1127-1

mag ie;
alchym ie;
o kultismus
Eliade, Mircea
Šamanismus a archaické techniky extáze

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 440 s., váz.
Kniha pojednává o šamanismu a zasazuje jej do kontextu obecné historie
náboženství.
ISBN 978-80-257-2082-0

po lito log ie
Dvořák, Petr
Jako jeden muž?

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, 1. vyd., 184 s.,
brož. 179 Kč

Jednotné hlasování politických stran,
vlád a někdy i opozic je v parlamentních demokraciích nutnou
podmínkou toho, aby voliči dokázali
rozlišit jednotlivé politické síly a jejich
odpovědnost. Kniha představuje
časovou dimenzi parlamentního
hlasování.
ISBN 978-80-7325-428-5

Petr, Zahradník
Kohezní politika Evropské unie

Praha: Nakladatelství C. H. Beck,
2017, 1. vyd., 656 s., brož. 790 Kč
Ve světě, kde jsou obchod, investice
a další formy ekonomických vztahů
uskutečňovány v globálním měřítku,
existuje stále silnější konkurence
mezi jednotlivými teritorii a jejich
ekonomickými aktivitami, ať již jsou
realizovány uvnitř nebo vně EU.
ISBN 978-80-7400-527-5

pr ávo
Doležal, Adam
Eutanazie a rozhodnutí na konci
života
Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
288 s., brož. 365 Kč
Publikace se zaměřuje na řešení
právních problémů spojených s eutanazií. Klade si klíčovou otázku,
zda by za určitých podmínek v rámci
legislativy měla být umožněna
beztrestnost eutanazie, případně
asistované sebevraždy.
ISBN 978-80-200-2687-3

Púry, František
Trestní odpovědnost v územní
samosprávě. Komentovaná
soudní rozhodnutí

Praha: Nakladatelství C. H. Beck,
2017, 1. vyd., 200 s., brož. 490 Kč
Jde o první a jedinou sbírku soudních
rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti
představuje celkem 57 rozhodnutí
Nejvyššího soudu, která se týkají
trestné činnosti související s územní
samosprávou.
ISBN 978-80-7400-662-3

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR,
svazek 79 (vč. CD)
Praha: Nakladatelství C. H. Beck,
2017, 1. vyd., 672 s., váz. 739 Kč
Sbírka obsahuje v chronologickém
pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu.
Pro odbornou, ale i laickou veřejnost
je publikace nepostradatelnou
pomůckou k interpretaci a aplikaci
právních norem.
ISBN 978-80-7400-656-2

Štenglová, Ivana
Zákon o obchodních korporacích. Komentář

Praha: Nakladatelství C. H. Beck,
2017, 2. vyd., 1144 s., váz. 2990 Kč
Předkládané druhé vydání komentáře přepracovává a rozšiřuje úspěšné
vydání první. Jeho autoři, stejní jako
v původním vydání, jsou významnými
osobnostmi působícími jak na poli
teoretickém, tak praktickém.
ISBN 978-80-7400-540-4

ÚZ č. 1198 Státní služba. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 128 s.,
brož. 69 Kč
Publikace obsahuje kompletní soubor
předpisů regulujících státní službu.
Zákon o státní službě byl novelizován

bibliografie
k 1. 6. 2017 (93 změn a doplnění)
a k 1. 7. 2017 (21) – všechny změny
jsou vyznačenu tučně.
ISBN 978-80-7488-230-2

ÚZ č. 1199 Daň z přidané
hodnoty. Úplné znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2017, 1. vyd., 288 s.,
brož. 119 Kč
Zákon o DPH byl k 1. 7. 2017 podstatně novelizován – celkem 135
změn a doplnění. Změny se týkají
zejména režimu přenesení daňové
povinnosti, uskutečnění zdanitelného
plnění ve specifických případech,
skupinové registrace, zvláštního postupu registrace u společnosti ad.
ISBN 978-80-7488-231-9

průvo d ce
Lee, Phil
Norsko – turistický průvodce

Brno: Jota, 2017, 1. vyd., 456 s.,
brož. 598 Kč
Průvodce po Norsku je úžasná příručka popisující nádhernou zemi.
ISBN 978-80-7565-179-2

psych o lo g i e
Grofová, Kateřina; Černý,
Vojtěch
Děti a emoce

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 349 Kč
Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti
a ovlivňují tak jejich emocionální život.
ISBN 978-80-266-1125-7

Shawová, Julia
Iluze paměti. Falešné vzpomínky
a proč jim věříme
Praha: Paseka, 2017, 1. vyd., 288 s.,
váz. 329 Kč
Stává se vám, že najednou zapomenete, co jste chtěli udělat?
Nemůžete přijít na jméno známého,
kterého jste právě potkali? Tímto
způsobem paměť chybuje celkem
běžně. Co když se ale dopouští naprosto zásadních omylů?
ISBN 978-80-7432-793-3

Vitz, Paul C.
Psychologie a kult já

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 252 s., brož.
Autor si bere na mušku humanistickou psychologii, a to pro její
tendenci nabízet se jako Cesta neboli
stát se náboženstvím bez Boha, jehož
středem je člověk.
ISBN 978-80-7195-897-0

se xuáln í
v ých ova
Carmen, Marina del
Tantrický sex

Říčany: Junior, 2017, 1. vyd., 162 s., váz.
Tantra je mystická věda, která nám
umožňuje spojit moudrost svého
nitra s vesmírem, do něhož jsme
ponoření. Je to cesta hledání ve dvou,
cesta ke sjednocení citlivosti, umění,
sexuality, vynalézavosti, spirituality
a rozkoše.
ISBN 978-80-7267-338-4

spo lečn ost
Bauman, Zygmunt
Tekuté časy. Život ve věku
nejistoty

Praha: Academia, 2017, 2. vyd.,
100 s., brož. 235 Kč
Objevná pojednání Z. Baumana
o tekuté modernitě proměnila naše
uvažování o současném světě. V této
rozsahem nevelké knize autor zkoumá zdroje endemické nejistoty, která
utváří naše životy dnes.
ISBN 978-80-200-2740-5

Budoucnost státu?

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
220 s., brož. 265 Kč
Žijeme v éře globálního obchodu na
globálních trzích, globální komunikace, globálního cestování a globální
migrace, globálních společností i globálního ničení životního prostředí.
ISBN 978-80-200-2681-1

Spengler, Oswald
Zánik Západu. Obrysy morfologie světových dějin

Praha: Academia, 2017, 2. vyd.,
1030 s., váz. 695 Kč
Že Západ má v sobě, ve svém civilizačním úspěchu, již připraven svůj
zánik – tato hrozivá, ale současně
i temně přitažlivá myšlenka se
vracela znovu a znovu, ve chvílích
krizí různého druhu, celozápadních
i lokálních i jen personálních, autorských.
ISBN 978-80-200-2666-8

Suša, Oleg
Riziková společnost a globální
ohrožení. Ke kritické teorii
Ulricha Becka

Praha: Sociologické nakladatelství,
2017, 1. vyd., 370 s., brož. 360 Kč
Kniha analyzuje současné významné
téma rizikové společnosti a jejího globálního ohrožení. Navazuje přitom
na dílo proslulého autora Ulricha
Becka, podle kterého se dosavadní
společnost dostala do rizikového
stadia svého vývoje.
ISBN 978-80-7419-251-7

Wagnerová, Alena
Žena za socialismu. Československo 1945–1974 a reflexe
vývoje před rokem 1989 a po
něm

Praha: Sociologické nakladatelství,
2017, 1. vyd., 262 s., brož. 499 Kč
Kniha je překladem původní sociologické monografie z roku 1974, která
analyzovala stav rovnoprávnosti
žen v Československu ve srovnání
se stavem v SRN. Text J. Šiklové Pár
poznámek ke změnám v postavení
žen v České republice po převratu
v roce 1989.
ISBN 978-80-7419-252-4

ž ivotn í st yl
Fowler, Shandon
Ženich – uživatelská příručka

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 196 s.,
brož. 289 Kč
Konečně! Komplexní průvodce pro
dokonalou přípravu vlastní svatby je
tady! Pryč jsou dny, kdy jste mohli
jen nečinně přihlížet a nechat vaši
snoubenku naplánovat a zařídit celou
svatbu.
ISBN 978-80-264-1578-7

Zindelová, Michaela;
Formáčková, Marie
Desatero pro holky v nejlepších
letech!
Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 240 s.,
brož. 249 Kč

z n o v i n e k k 2 8 . 8 . 2 0 17 2 8 8 t i t u l ů
Autorky se na příkladu malých příběhů zabývají např. otázkou, jak naplnit
nový, svobodnější čas „v nejlepším
věku“, přinášejí nejrůznější tipy na aktivity, nevyhýbají se ani láskám a sexu.
ISBN 978-80-7505-730-3

matematické
a přírodní vědy
e n c yk lo pe d ie
Anděra, Miloš
Encyklopedie naší přírody

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 184 s.,
váz. 349 Kč
Encyklopedie nabízí pohled na dění
v přírodě v širších souvislostech
i v detailech, pozoruhodných či překvapivých, viditelných či skrytých.
ISBN 978-80-7529-346-6

Svět. Největší tajemství planety
Země

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Encyklopedie odhaluje prostřednictvím fascinujících ilustrací a průřezových nákresů celou řadu přírodních divů a tajemství naší planety.
ISBN 978-80-7529-266-7

fyzika
Samek, Ladislav
Fyzika v příkladech II

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
222 s., váz. 450 Kč
Kniha navazuje na předchozí díl
Fyzika v příkladech: Mechanika a má
sloužit jako učební pomůcka studentům a pedagogům vysokých škol
i čtenářům, kteří si chtějí doplnit své
znalosti z fyziky.
ISBN 978-80-200-2657-6

př í ro da
Sheldrake, Rupert
Přítomnost minulosti – Morfická
rezonance a zvyky přírody

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 456 s.,
brož. 399 Kč
Autor předkládá teorii, že všechny
přírodní systémy, od krystalů po
lidskou společnost, dědí kolektivní
paměť, která ovlivňuje jejich formu
a chování. Příroda má ve své podstatě řád, a proto není třeba, aby se
řídila zákony stanovenými zvenku.
ISBN 978-80-7554-086-7

vesm í r
Veselý, Jan
Vesmír: Fascinující cesta napříč
kosmickým prostorem

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Na stránkách knihy plné názorných
ilustrací a schémat se vydáte na
fascinující cestu za tajemstvími
vesmíru.
ISBN 978-80-7529-274-2

zemědělství
ch ovate l st ví
Simpson, Jeff
Sušenky pro psy – Nejlepší
recepty na rozmazlování

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 129 Kč
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Chcete svého pejska opravdu hýčkat? Pak ho překvapte vlastnoručně
připravenými a doma pečenými
psími pamlsky. Ještě nikdy nebylo
mlsání tak zdravé. Všechny sušenky
jsou z těch nejlepších surovin
a neobsahují sůl, cukr, barviva
a konzervační látky.
ISBN 978-80-7236-965-2

Weglerová, Monika
Zakrslý králík

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd.,
64 s., brož.
Odbornice na chov králíků Monika
Weglerová vysvětluje, jak zakrslého
králíka chovat a jak o něj pečovat,
aby byl zdravý a přítulný. Připojuje
mnoho praktických doporučení pro
výběr, péči a výživu.
ISBN 978-80-7541-085-6

z ah r ada;
pěstite l st ví
Packerová, Jane
Kouzlo květin. Kurz aranžování
od světoznámé floristky
Z angl. přel. R. Žaludová, Praha:
Slovart, 2017, 1. vyd., 160 s., váz.
499 Kč
Kniha spojuje vysokou odbornost
a styl do jednoho základního díla,
které odhalí tajemství úspěšného
aranžování květin začátečníkovi
stejně jako odborníkovi.
ISBN 978-80-7529-297-1

Svoboda, Jaroslav; Zažímalová, Ludmila
Zelenina z ekozahrady pro
radost i soběstačnost

Praha: Smart Press, 2017, 1. vyd.,
300 s., váz. 599 Kč
Kniha se zabývá zábavným
permakulturním pěstováním
zeleniny, a to od výběru místa pro
záhony přes jejich utváření mnoha
různými způsoby až po zúrodňování
půdy, tvorbu kompostů a přidávání
přírodních zlepšujících příměsí
do půdy.
ISBN 978-80-87049-95-2

technické vědy
Karas, Jakub
222 tipů a triků pro drony

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
208 s., brož. 399 Kč
Lákají vás drony a přemýšlíte o nákupu? Jste již vlastníky dronu a chcete
maximalizovat jeho potenciál?
Hledáte praktické tipy, jak zlepšit
svoje létání a kvalitu videí pořízených
dronem?
ISBN 978-80-251-4874-7

Kloski, Nick;
Wallach Kloski, Liza
Začínáme s 3D tiskem

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
216 s., brož. 349 Kč
Zajímá vás technologie 3D tisku,
ale doteď jste se neodhodlali ji vyzkoušet?
ISBN 978-80-251-4876-1

Lacko, Ľuboslav
Mistrovství – Android

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
648 s., váz. 990 Kč
Nehledejte už další zdroje informací,
jak vytvářet aplikace pro Android!
ISBN 978-80-251-4875-4

Martiňáková, Pavlína
Tohle je háčkování

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 128 s.,
váz. 299 Kč
Nechte se provést světem háčkování
od zkušené lektorky! Kniha je členěna do kapitol dle náročnosti, a tak
se ke všemu dopracujete pěkně krok
za krokem.
ISBN 978-80-264-1593-0

Palát, Hynek
Železniční motorové vozy z Tatry
Kopřivnice

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 369 Kč
Historie železničních motorových
vozů trvá již více než 100 let a dodnes
se s „motoráky“ běžně setkáváme na
většině vedlejších tratí, v regionální dopravě a také na motorových rychlících.
ISBN 978-80-264-1604-3

Uličná, Irena Koukalová
Betonové dekorace

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 199 Kč
Vzestup trendu severského stylu přinesl do tvoření nový prvek – beton.
ISBN 978-80-264-1592-3

zdravotnic tví
kuchař k y
Vejce de luxe

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 186 s.,
váz. 299 Kč
Vejce se dnes považuje za superpotravinu – chutnou, výživnou, dostupnou
a s bonusem balení v přírodním obalu.
Jeho neutrální chuť poslouží jako ideální
pozadí pro celou paletu přísad, jak
slaných, tak i sladkých.
ISBN 978-80-7529-313-8

zdravotnictví
Bajčiová, Viera a kol.
Vzácné nádory dětí a dospívajících

Praha: Mladá fronta, 2017, Aeskulap,
1. vyd., 368 s., váz. 520 Kč
Svým pojetím první publikace na
toto téma na našem trhu poskytuje
přehled vzácných onkologických
onemocnění (solidních nádorů i hematoonkologických nemocí) v dětském věku a u dospívajících.
ISBN 978-80-204-4299-4

Duke, James A.
Průvodce světem léčivých
potravin – Zelená lékárna

Olomouc: Anag, 2017, 1. vyd., 496 s.,
brož. 439 Kč
V knize Zelená lékárna – Průvodce
léčivými potravinami se dr. Duke
zaobírá širším a ještě více populárním
tématem – jídlem jako lékem.
ISBN 978-80-7554-091-1

Hájek, Michal a kol.
Hyperbarická medicína

Praha: Mladá fronta, 2017, Aeskulap,
1. vyd., 456 s., váz. 790 Kč
Cílem autorů je ozřejmit základy hyperbarické oxygenoterapie, principy metody, technologii léčby, popsat jednotlivé
typy zařízení, jejich vybavení, postavení
a vývoj oboru v ČR i ve světě.
ISBN 978-80-204-4235-2

Horčička, Lukáš a kol.
Inkontinence moči v každodenní
praxi

bibliografie
Praha: Mladá fronta, 2017, 2. rozšíř.
vyd., 184 s., váz. 300 Kč
Druhé, rozšířené vydání knihy je
opět určeno lékařům první linie,
kteří se s inkontinentními pacienty
setkávají v každodenní praxi. Stává
se návodem k aktivnímu vyhledávání,
pomůckou pro základní diagnostiku
a léčbu.
ISBN 978-80-204-4503-2

Kabelka, Ladislav
Geriatrická paliativní péče

Praha: Mladá fronta, 2017, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
320 s., váz. 590 Kč
Prakticky zaměřená publikace
shrnující autorovy zkušenosti z péče
o křehké geriatrické pacienty.
ISBN 978-80-204-4225-3

Krajsová, Ivana a kol.
Maligní kožní nádory. Průvodce
diagnostikou a léčbou nemelanomových kožních nádorů
a melanomu

Praha: Mladá fronta, 2017, Edice
Postgraduální medicíny, 1. vyd.,
288 s., váz. 650 Kč
Hlavním cílem publikace je zlepšit
klinickou diagnostiku kožních nádorů, lépe porozumět jejich biologické
podstatě, upozornit na možnosti
a účinnost primární i sekundární prevence i nové metody léčby.
ISBN 978-80-204-4186-7

Neumann, David
Péče o dítě s diabetem krok za
krokem

Praha: Mladá fronta, 2017, Lékař
a pacient, 1. vyd., 216 s., váz. 320 Kč
Péče o děti s diabetem je víc než
jen léčba cukrovky. Je to zachování
dětského světa plného překvapení
a objevů, kamarádů a kamarádek,
nalezení sama sebe i blízkých.
ISBN 978-80-204-4293-2

Opatrná, Marie
Etické problémy v onkologii

Praha: Mladá fronta, 2017, 2. vyd.,
120 s., váz. 270 Kč
Etikou se lékařský svět začal hlouběji zabývat v reakci na události
2. světové války. Vycházející publikace je velmi zajímavá již tím, že
problematice etiky v onkologii dosud
nebyla komplexně žádná monografie
věnována.
ISBN 978-80-204-4522-3

Roztočil, Karel; Piťha, Jan
a kol.
Nemoci končetinových cév

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
352 s., váz. 550 Kč
Monografie našich špičkových odborníků podává přehled současného
stavu poznatků týkajících se anatomie a patofyziologie končetinových
cév, diagnostických a terapeutických
přístupů, ale i příčin a následků
jednotlivých klinických stavů.
ISBN 978-80-204-4371-7

Votruba, Jiří; Šimovič, Juraj
a kol.
Plicní endoskopie – Jiří Votruba,
Juraj Šimovič et al.. Současné
možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
254 s., váz. 396 Kč
Monografie je reakcí na velmi prudký
rozvoj metod plicní endoskopie
a klade za cíl vyplnit mezeru v českém

z n o v i n e k k 2 8 . 8 . 2 0 17 2 8 8 t i t u l ů
písemnictví v této oblasti. Je primárně
určena všem plicním specialistům se
zájmem o endoskopické metody.
ISBN 978-80-204-4552-0

Kniha historických malířských receptů je určena malířům, restaurátorům,
historikům a milovníkům umění.
ISBN 978-80-264-1598-5

umění; hudba

Kreativní písmo – Jak na to

architektura
Architektura a současné město.
Texty o moderní a současné
architektuře VI.

Praha: Zlatý řez, 2017, 1. vyd., 152 s.,
brož. 340 Kč
Města jsou jedním z nejvyšších
projevů lidské duchovní a fyzické
kultury. Jak ale plánovat a stavět
město v naší současné digitální a globální životní situaci, jejíž nestabilita,
křehkost a dynamičnost je tak obtížně uchopitelná?
ISBN 978-80-88033-02-8

d ivadlo
Kovalčuk, Josef
Fenomén hvězdy na vrbě.
Historie, analýza, rekonstrukce
a dokumentace inscenace

Brno: JAMU, 2016, 1. vyd., 345 s.,
brož. 160 Kč
Kniha podrobně dokumentuje
v širších divadelních i hudebních souvislostech vznik legendární inscenace
brněnského HaDivadla z roku 1992.
ISBN 978-80-7460-109-5

Kundera, Ludvík
V meandrech dramaturgie

Ilustr. V. Zábranský, Brno: JAMU,
2017, Úvahy a názory, 1. vyd., 90 s.,
brož. 65 Kč
Kniha zpřístupňuje některé studie
L. Kundery publikované v normalizačním čase i pod jinými jmény
v programových bulletinech různých
divadelních inscenací.
ISBN 978-80-7460-113-2

hu dba
Pospíšil, Miloslav
Příběhy slavných oper – Od
Mozarta k Janáčkovi

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 304 s.,
váz. 299 Kč
Nevšední a poutavě napsaná kniha
seznámí čtenáře s obsahy a unikátní
historií vzniku nejslavnějších oper,
které milují již generace operních
nadšenců a milovníků krásného
zpěvu. Autorem je erudovaný operní
dramaturg a pedagog.
ISBN 978-80-7243-977-5

v ý t var n é
um ě n í
Bac, F. Sehnaz
Malování na kameny. 30 vzorů,
které probudí vaši kreativitu

Brno: Zoner Press, 2017, 1. vyd.,
96 s., brož. 289 Kč
Dovezli jste si z dovolené spoustu
vyhlazených oblázků a teď přemýšlíte, co s nimi? Zkuste je namalovat
a vytvořit si tak překrásný dekorativní
prvek do domu i na zahradu nebo
originální přívěsek.
ISBN 978-80-7413-354-1

Hřebíčková, Barbora
Recepty starých mistrů

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 172 s.,
váz. 499 Kč

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 144 s.,
brož. 399 Kč
Od moderní kaligrafie a iluminace
po ilustraci a kreslení křídou objevíte
řadu důvtipných a unikátních způsobů, jak proměnit slova a písmena
v hodnotnou tvorbu.
ISBN 978-80-7529-300-8

Pavlová, Zuzana
Mistrovská výtvarná díla k vybarvování

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 249 Kč
Právě se vydáváte na tvořivou výpravu
světovým uměním od starobylého Egypta a italské renesance, přes Leonarda
a Lichtensteina, Michelangela a Miróa.
ISBN 978-80-7529-302-2

Tokoš, Vlastislav
Michal Čepelka – Recyklus

Náchod: Galerie výtvarného umění
v Náchodě, 2017, 1. vyd., 16 s., 20 Kč
Katalog–skládačka ke stejnojmenné
výstavě pořádané v Galerii výtvarného umění v Náchodě.
ISBN 978-80-87069-80-6

učebnice
česk ý ja z yk
Brožová, Pavla; Brož, František
Hrátky s češtinou a literaturou
pro 2. stupeň ZŠ
Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 129 Kč
Pojďte luštit, hádat, řešit rébusy a taky
se bavit s češtinou při poznávání těch
nejrozmanitějších literárních míst
s knihami známými i méně známými.
ISBN 978-80-266-1156-1

lite r atur a
Hošková, Kateřina
Tvůrčí psaní pro malé spisovatele
a spisovatelky
Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 136 s.,
brož. 229 Kč
Kniha je určena dětem i studentům
pro samostatné tvoření, vhodná je
rovněž do školních hodin nebo pro
volnočasové aktivity.
ISBN 978-80-266-1158-5

mate mati k a
Budínová, Irena; Blažková,
Růžena
Matematika pro bystré a nadané
žáky, 2. díl

Praha: Albra (SPL – Práce), 2017,
1. vyd., 64 s., brož. 199 Kč
Metodická příručka doplňuje
učebnici a pracovní sešit
Občanské výchovy 7. Je určena
pedagogům pro přehlednou
orientaci ve výuce občanské
výchovy podle koncepce této nové
učebnice.
ISBN 978-80-7361-110-1

Müller, Oldřich
Občanská výchova 7 – Pracovní
sešit

Praha: Albra (SPL – Práce), 2017,
1. vyd., 84 s., brož. 79 Kč
Pracovní sešit je nedílnou součástí
učebnice Občanská výchova 7 nové
ediční řady učebnic pro 2. stupeň
ZŠ. Obsahuje úkoly, otázky, které
se vztahují k učivu dané učebnice
a nápadité černobílé ilustrace L.
Urbánka.
ISBN 978-80-7361-109-5

sport
a tělov ýchova
Haresová, Michaela;
Theby, Viviane
Agility – Od první překážky
k velkému parkuru

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd.,
128 s., brož.
Cílený skok přes překážku, průběh
tunelem a vzápětí v rychlém tempu
slalom mezi tyčkami – tak vypadá agility. V. Theby a M. Hares vám ukáží,
jak nacvičovat jednotlivé překážky,
jak vytvořit parkur a jakým způsobem
ho běhat.
ISBN 978-80-7541-012-2

Skvosty československé fotbalové historie

Praha: Olympia, 2017, 1. vyd.,
300 s., váz.
Historie zápasů československé
fotbalové reprezentace nejen ve
faktech a číslech. Kniha obsahuje
kompletní přehled všech sehraných
zápasů naší reprezentace
od roku 1945 do roku 1993.
Nezbytnou součástí je i bohatá
fotodokumentace.
ISBN 978-80-7376-466-1

jazykověda;
literární vědy
ja z ykové
uče bn ice
a př í ručk y

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 96 s.,
brož. 169 Kč
Kniha je určena všem učitelům, rodičům nebo prarodičům, kteří mají ve
svém okolí matematicky nadané či
šikovné dítě a potřebují získat inspiraci k tvoření dalších úloh pro rozvoj
nadějného matematika.
ISBN 978-80-266-1157-8

Beková, Jarmila
Allez hop! Francouzština pro
každého

o bč ansk á
nauk a

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 199 Kč
Praktická knížka přijde vhod
všem malým fotbalistům,
kteří mají velké plány do budoucna.
ISBN 978-80-266-1126-4

Müller, Oldřich
Občanská výchova 7 – Metodická příručka
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Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 256 s.,
brož. 449 Kč
Moderní učebnice francouzštiny
opravdu pro každého.
ISBN 978-80-266-1131-8

Fotbalová angličtina a němčina

Olšovská, Dana
Mauglí

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 199 Kč
Příběh o Mauglím je zpracován
pro začínající čtenáře, kteří si chtějí
vyzkoušet, jak si poradí se souvislým
textem v angličtině.
ISBN 978-80-266-1132-5

Slavická, Binh; Hlavatá, Lucie
1000 vietnamských slovíček
Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 136 s.,
váz. 199 Kč
Praktická knížka se stane
dobrým pomocníkem při učení
a procvičování vietnamských
slovíček.
ISBN 978-80-266-1102-8

Tommaso, Valeria De
Římské báje

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 199 Kč
V knize najdete celkem 7 pověstí
z římské historie. Byly zpracovány
pro začínající čtenáře, kteří si chtějí
vyzkoušet, jak si poradí se souvislým
textem v italštině.
ISBN 978-80-266-1159-2

ja z ykově da;
g r amati k a
Dvořáková, Klára
Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině
Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
180 s., brož. 265 Kč
Monografie je věnována problematice skládání komplimentů v češtině.
Vychází z podrobného rozboru
nahrávek soukromé neformální komunikace mezi rodinnými příslušníky
a přáteli.
ISBN 978-80-200-2704-7

Pravidla českého pravopisu

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
392 s., brož. 150 Kč
Pravidla českého pravopisu , jedna
z nejdůležitějších jazykových příruček pro širokou veřejnost, přinášejí
úpravy zásad týkajících se především psaní velkých písmen, psaní
s a z, označování délky (kvantity)
samohlásek.
ISBN 978-80-200-2755-9

lite r atur a
Antošíková, Lucie
Z toho co bylo / Zůstává to co
bude

Brno: Host, 2017, 1. vyd., 232 s.,
brož. 269 Kč
Monografie představuje jednu z určujících osobností české literatury
od šedesátých let dvacátého století,
básníka, literárního kritika, editora,
překladatele a pedagoga Antonína
Brouska.
ISBN 978-80-7577-143-8

Vrajová, Jana
Umíněnkyně dobra Sofie Podlipská. Kapitola z dějin literárního
midcultu 19. století
Praha: Akropolis, 2017, 1. vyd.,
232 s., váz.
Sofie Podlipská je dnes pro mnohé
zapomenutou osobností, byť se jí
v poslední době opětovně dostává
pozornosti zejména v oblasti kulturní
historie.
ISBN 978-80-7470-148-1

bibliografie
krásná literatura
anto lo g i e

lite r atu r a
fak tu

Silnice je naše. Nejlepší texty ze
zákulisí silniční cyklistiky

Emmert, František
Tomáš Garrigue Masaryk

Edit. L. Birdie, E. Bacon. Z angl.
přel. A. Kudrnová, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 264 s., váz.
299 Kč
První svazek cyklistické antologie, do
níž přispěli přední sportovní novináři
a publicisté s dlouholetou praxí z cyklistické scény.
ISBN 978-80-204-4218-5

biog r afi e
Askwith, Richard
Dnes trochu umřeme – Vzestup
a pád Emila Zátopka
Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
368 s., váz. 399 Kč
Nejlepší kniha od svělého běžce
o nejlepším běžci.
ISBN 978-80-204-4188-1

Millner, T. J.
Peter Sagan: tourminátor

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 168 s.,
váz. 249 Kč
Fascinující životní příběh jedinečného
talentu, který na sebe dokázal strhnout pozornost celého cyklistického
světa svou nesmírnou houževnatostí, úspěchy na závodech i osobitým
humorem.
ISBN 978-80-7505-759-4

Smutný, Roman
Marek Hamšík: fotbalová
superstar

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 249 Kč
Inspirativní příběh vypráví
o obyčejném chlapci, který to
díky své ohromné píli, nezměrné
touze, ale i nezbytné pokoře dotáhl
ze sídliště v Banské Bystrici přes
hlavní město Slovenska až do Itálie,
kde se stal hvězdou velkoklubu SSC
Neapol.
ISBN 978-80-7505-757-0

česk á
a svě tová
k l a si k a
Harant, Kryštof
Putování aneb Cesta z Království
českého do města Benátek
Brno: Host, 2017, 1. vyd., 1000 s.,
váz. 349 Kč
Cestopis Kryštofa Haranta
z Polžic a Bezdružic patří k nejzajímavějším českým literárním
památkám doby vrcholného humanismu.
ISBN 978-80-7491-942-8

ese j e; úvahy
Kovářík, Mirek
Život... a poezie...? Eseje

Praha: Galén, 2017, 1. vyd., 358 s.,
váz.
Život... a poezie...? byl název
mnohaleté rubriky M. Kováříka, v níž
otiskoval své texty o poezii, o básnících, o svých rozhlasových pořadech
Zelené peří a Poetické nokturno,
o významných okamžicích české poezie, o divadlech poezie i interpretaci
básní.
ISBN 978-80-7492-296-1

z n o v i n e k k 2 8 . 8 . 2 0 17 2 8 8 t i t u l ů
Tato kniha není souhrnnou biografií T. G. Masaryka a neklade
si za cíl ukázat ho v celé jeho
osobnostní šíři.
ISBN 978-80-7505-764-8

velkostatkáře a majitele zámku ve
Velkém Meziříčí F. M. A. hraběte
Harracha a jeho tehdejšího zaměstnance, českého řidiče L. Lojky.
ISBN 978-80-204-4512-4

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 216 s.,
váz. 690 Kč
Nahlédněte do života prvního
československého prezidenta ve
výpravné publikaci. T. G. Masaryk
je osobnost, která se nesmazatelně
zapsala nejen do našich dějin.
Unikátní publikace mapuje jeho
život, ale i dobu, ve které žil.
ISBN 978-80-264-1599-2

Malý, Václav; Kabát, Jindřich
Václav Malý: rozhovory

Vaughan, Hal
Tajná válka Coco Chanel. Skandální odhalení temné části života
slavné návrhářky

Goldwynová, Liz
Neřest v LA. Los Angeles
1781–1909

Miller, Rory
Realita násilí. K čemu jsou
bojová umění ve skutečném
světě

Z angl. přel. I. Hejlíčková, Praha:
Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 232 s.,
váz. 299 Kč
Dědička slavného filmového impéria
Metro-Goldwyn Mayer pátrala po
tom, co bylo v L.A. a okolí před tím,
než se tam začala stavět filmová
studia.
ISBN 978-80-204-3938-3

Harding, Luke
Akta Snowden

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 399 Kč
Hrdina dnešní doby? Nebo naopak
vlastizrádce, který má být souzen?
Názory se různí. Kdo je však ve
skutečnosti Edward Snowden?
Jaká je jeho motivace, jak se odvíjel
celý příběh vynesení přísně tajných
informací?
ISBN 978-80-264-1595-4

Harding, Luke
Jed pro Litviněnka

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 400 s.,
váz. 449 Kč
Kniha renomovaného novináře
a bývalého moskevského korespondenta listu Guardian Luka
Hardinga jedinečným a poutavým
způsobem mapuje příběh vraždy
bývalého agenta FSB Alexandera
Litviněnka.
ISBN 978-80-264-1596-1

Jarolímková, Stanislava
Co v učebnicích nebývá aneb
Čeští panovníci, jak je (možná)
neznáte 2

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak
žili králové a císaři, kteří vládli v naší
zemi od 16. století?
ISBN 978-80-267-0920-6

Kubík, Martin
Nejlepší přítel aneb psi slavných
osobností
Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Kniha přibližuje poutavým
a originálním způsobem soužití
člověka se psy. Dozvíme se
spoustu informací, zajímavostí
i zábavných nebo naopak
šokujících příběhů o milovnících
a majitelích psů jako byli Hitler,
Canaris, Lenin...
ISBN 978-80-7243-978-2

Liška, Vladimír
Tomáš Garrigue Masaryk: známý
i neznámý
Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 208 s.,
váz. 249 Kč

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 268 s.,
brož. 249 Kč
Václav Malý se většině z nás propojuje s rokem 1989, s jeho první
otevřenou modlitbou na rozlehlé Letenské pláni a s naprosto nekompromisními postoji v době totality.
ISBN 978-80-7505-765-5

Z angl. přel. J. Kadlec, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 184 s., váz.
299 Kč
Tato kniha vás nenaučí bojovat.
Nabídne vám na násilí nový pohled,
který vám při skutečné konfrontaci
opravdu pomůže.
ISBN 978-80-204-4401-1

Pacner, Karel
Géniové XX. století. Kniha třetí

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 568 s.,
váz. 349 Kč
Přední popularizátor vědy Karel
Pacner přiblížil v monumentální encyklopedické knize českému čtenáři
skutečné hybatele dějin, tedy vědce
a objevitele, a zároveň srozumitelně
vyložil samotnou podstatu objevů.
ISBN 978-80-267-0894-0

Sciolino, Elaine
Moje ulice v Paříži

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 360 s.,
brož. 299 Kč
„Někteří lidé se podívají na rue des
Martyrs a vidí ulici. Já vidím příběhy,“
zní úvod spisovatelky Elaine Sciolino
ke knížce, ve které popisuje bohatou
historii a rušný život jedné pařížské
ulice.
ISBN 978-80-267-0910-7

Serrao, Angelique
Krejčíř: Skutečný příběh

Z angl. přel. P. Vereš, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 288 s., váz.
299 Kč
Příběh R. Krejčíře do roku 2005,
kdy uprchl z Česka, je vcelku dobře
zmapován. Jak si ale vedl tento člověk
poté, co v roce 2007 přiletěl do Jižní
Afriky?
ISBN 978-80-204-4376-2

Skolnick, Adam
Na jeden nádech

Brno: Jota, 2017, 1. vyd., 360 s., váz.
348 Kč
Poutavé a působivé nahlédnutí do
zákulisí podivuhodné a fascinující
sportovní disciplíny volného potápění
a příběh tragického a předčasného
skonu největšího volného potápěče
Ameriky.
ISBN 978-80-7462-992-1

Skoupý, Jiří
Šofér, který změnil dějiny.
Za volantem vstříc atentátu
v Sarajevu

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
208 s., váz. 269 Kč
Pokus o interpretaci sarajevských
událostí přímo očima jejích hlavních
aktérů: moravského šlechtice,
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Z angl. přel. J. Chartier, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 328 s., váz.
349 Kč
Autor přichází s pravdou o válečné
kolaboraci C. Chanel a dlouhém
vztahu s německým playboyem, baronem von Dincklage, špionem, který
stál v čele vyzvědačské sítě a zodpovídal se přímo Goebbelsovi.
ISBN 978-80-204-4292-5

po e z ie
Chagall, Marc
Krajina duše. Výbor z Chagallových básní

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2017, 1. vyd.,
80 s., váz. 219 Kč
Pod tímto názvem vychází v parafrázích z ruštiny překladatelky
Danuše Kšicové soubor veršů
jednoho z nejvýznamnějších zjevů
moderního malířství 20. století.
Součástí sbírky je i výběr některých
Chagallových obrazů.
ISBN 978-80-7405-392-4

Paďour, Leopold
Sedmikráska

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2017, 1. vyd.,
48 s., brož. 60 Kč
Sbírka poezie. Verše psané pro
Občanské fórum 1989–1990 a pro
všechny lidi dobré vůle.
ISBN 978-80-7405-416-7

próz a
Ambjornsen, Ingvar
Elling: Výhled do ráje

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 192 s.,
brož. 249 Kč
Celý Ellingův dosavadní život, dvaatřicet let, tu byli jen oni dva – on
a matka.
ISBN 978-80-7505-748-8

Andrewsová, Virginia Cleo
Dítě soumraku

Česky poprvé vychází rozšířené
vydání knížky, která se zařadila mezi
literární kultovní díla. Novela o racku
Jonathanovi je podobenstvím o lidech–ptácích toužících po poznání
a naplnění života, po lásce, svobodě
a volnosti.
ISBN 978-80-257-2193-3

Balbergová, Isa
Miki na útěku

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Romantika.
ISBN 978-80-243-7745-2

Bates, Jeremy
Katakomby

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 448 s.,
váz. 389 Kč
Pod rušnými ulicemi a kavárnami
Paříže, kde se přátelé bezstarostně
scházejí na kávu, se skrývá labyrint
tunelů, pohřebiště několika milionů
mrtvých.
ISBN 978-80-7505-766-2

Benson, Robert
Pronásledovatelé

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7734-6

Benthinová, Susana
Neobvyklé pozvání

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Romantika.
ISBN 978-80-243-7747-6

Betting, Fabienne
Přeloženo s láskou

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 349 Kč
Jeden nenápadný inzerát, špetka
odvahy, dávná láska a na světě je
bestseller!
ISBN 978-80-7505-747-1

Beuglet, Nicolas
Křik

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 432 s.,
váz. 349 Kč
Uprostřed mrazivé noci jsou policisté
povoláni k rutinnímu případu úmrtí
v psychiatrické léčebně.
ISBN 978-80-7505-767-9

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 408 s.,
váz. 299 Kč
Před Dawn se otevírá zářivá, štěstím
naplněná budoucnost. Získává zpět
svoji dcerku Christie, úspěšně řídí
rodinný hotel, vdává se – a dokonce
čeká další miminko. Jako by se osud
rozhodl, že jí konečně nastaví svou
přívětivou tvář.
ISBN 978-80-243-7623-3

Birkner-Mahlerová, Frieda
Štěstí na ni zapomnělo

Autissierová, Isabelle
Náhle sami

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Romantika.
ISBN 978-80-243-7748-3

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 208 s.,
váz.
Louisa a Ludovic se vydají na cestu
kolem světa. Jsou šťastně zamilovaní,
plánují společný život. Zastávka na
ostrově Stromness, obývaném jen
tučňáky, lachtany a rypouši, se jim
stane osudnou. Ocitnou se náhle
sami...
ISBN 978-80-257-2173-5

Bach, Richard
Jonathan Livingston Racek

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 156 s.,
váz.

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Rudi kopl vztekle do zdi a představoval si přitom, že před ním stojí
jeho starý, zkostnatělý strýc.
ISBN 978-80-243-7722-3

Birkner-Mahlerová, Frieda
Už nás nic nerozdělí

Bischoff, David – Sheckley,
Robert
Vetřelci – svazek 2

Praha: Baronet, 2017, zde 1. vyd.,
504 s., váz. 399 Kč
Královna vetřelců je mrtvá, jejich kolektivní mysl se hroutí... a dvě odštěpené
rodové linie vetřelců chystají válku, při
níž otřesenou planetu pokryje stříkající
kyselina. Na Zemi se slétají sportovci na
lidské Hry dobré vůle.
ISBN 978-80-269-0635-3

bibliografie
Bjork, Samuel
Sova

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 400 s.,
brož. 229 Kč
V podivném hnízdě ze sovího peří je
nalezeno tělo sedmnáctileté dívky.
ISBN 978-80-259-0688-0

Böhmert, Frank
Krysy z Jersey City

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., brož.
60 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7727-8

Busquets, Milena
Všechno jednou pomine

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 160 s.,
váz. 249 Kč
Čtyřicetiletá Blanka právě pohřbila
matku a jako by s ní přišla i o rozum.
ISBN 978-80-259-0712-2

Bussi, Michel
Černé lekníny

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 384 s.,
váz. 349 Kč
Jedna vražda. Jeden ztracený obraz.
A tři ženy, které znají pravdu.
ISBN 978-80-267-0895-7

Callen, Gayle
Omyl statného Skota

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2017, 1. vyd.,
248 s., váz. 279 Kč
Když v noci probudí Rionu ze spánku
statný Skot a unese ji, je nejprve zděšena a potom vzteky bez sebe. Hugh
McCallum tvrdí, že když byli dětmi,
rodiče domluvili jejich sňatek, aby
mezi oběma rodinami zavládl mír.
ISBN 978-80-7411-165-5

Cleave, Chris
Všem statečným se odpouští

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 456 s.,
váz. 349 Kč
Píše se rok 1939 a Velká Británie
vstupuje do války. Když se mladá učitelka Mary seznámí se svým novým
nadřízeným Tomem a poté s jeho
přítelem Alistairem, důstojníkem dělostřelectva, ocitnou se všichni v tragickém milostném trojúhelníku.
ISBN 978-80-259-0715-3

Corryová, Jane
Manželova žena

z n o v i n e k k 2 8 . 8 . 2 0 17 2 8 8 t i t u l ů
Čech, Jakub
Jakubův cestovní deník

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 296 s.,
brož. 289 Kč
Do svých čtyřiceti let byl Jakub gaučový povaleč. O dva roky později se
postavil na hranice Mexika a USA
a se šest a půl kilovým batohem na
zádech vyrazil na sever.
ISBN 978-80-7505-756-3

Černá, Jaroslava
Útesy

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 249 Kč
Když Jana s manželem sedí v letadle
do milovaného Egypta, kde mají prožít
vysněnou dovolenou, udělá se jí špatně
a cítí, že musí okamžitě vystoupit.
ISBN 978-80-264-1586-2

Černucká, Veronika
Půlnoční vrah

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 328 s.,
váz. 259 Kč
V poklidném městečku řádí masový
vrah s perverzními choutkami. Místní
jsou zděšení o to víc, že vrahem musí
být jeden z nich. Ale kdo? Výbušný
starosta, bodrý psychiatr, sympatická
zubařka, uťápnutá zahradnice, slavný
šéfkuchař, anebo bývalá kurtizána?
ISBN 978-80-243-7619-6

Dahl, Arne
Sedm minus jedna

Ze švéd. přel. L. Kaprová, Praha:
Mladá fronta, 2017, 1. vyd., 344 s.,
váz. 329 Kč
Když objeví krvavé skvrny ve
sklepení, je si kriminální komisař Sam
Berger jistý: neobjasněné zmizení
mladé ženy má spojitost s předchozími případy ztracených žen.
ISBN 978-80-204-4390-8

Dán, Dominik
Smrt na druhém břehu

Ze sloven. přel. J. Hanzlík, Praha:
Slovart, 2017, 1. vyd., 312 s., váz.
299 Kč
Jaro 1994: Na břehu řeky Moravy
našli dva výrostci polozahrabanou
rozkládající se mrtvolu muže. V zátylku má pravidelný kulatý otvor
s průměrem 9 mm.
ISBN 978-80-7529-323-7

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
368 s., váz. 349 Kč
Psychologický thriller, v němž
každodenní lži jednotlivých postav
utahují smyčku osudu čím dál pevněji
a vedou k nezvratitelným událostem.
Mladá právnička Lily je odhodlaná
bojovat za své manželství, i když je
postaveno na lži.
ISBN 978-80-204-4199-7

Dark, Jason
Mstitel černé smrti

Courths-Mahlerová, Hedwiga
Jsme si souzeni

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 400 s.,
váz. 299 Kč
Zakladatel českého státu kníže Boleslav I., byl panovníkem, za jehož
vlády česká říše dosáhla největší rozlohy v dějinách, domohla se obrovské
moci a mezinárodní prestiže a získala
i církevní samosprávu v podobě
zřízení pražského biskupství.
ISBN 978-80-243-7624-0

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Romantika.
ISBN 978-80-243-7743-8

Crosbie, Lynn
Kdes byla včera v noci

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč
Originální dílo „fan fiction“ Kdes byla
včera v noci, napsané emocionálně
evokativním jazykem Lynn Crosbieové, je imaginativním, dojemným
a černohumorným románem o neústupnosti lásky.
ISBN 978-80-7505-732-7

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 39 s.,
brož. 44 Kč
Peklo nezapomíná! Tuto zkušenost
jsme už párkrát získali a jsme o ní
přesvědčeni. Ano, funguje to.
ISBN 978-80-243-7737-0

Dobrylovský, Jiří
Nevinný bratrovrah

Eberlenová, Kate
Chybíš mi. Když vás osud
odloučí, může vás svést znovu
dohromady?

Z angl. přel. J. Hejná, Praha: Mladá
fronta, 2017, 1. vyd., 416 s., váz.
379 Kč

„Dnešek je první den zbytku tvého
života“ stojí na malovaném talíři
v jejich kuchyni a Tess tohle motto
nedokáže pustit z hlavy, přestože je
právě ve Florencii na prázdninách...
ISBN 978-80-204-4049-5

Eisler, Barry
Boží oko

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 400 s.,
váz. 399 Kč
Bezpečí, nebo soukromí? Bezbřehý
dohled je jediný způsob, jak zajistit
bezpečnost. Právě proto vznikl tajný
projekt, který zaznamenává každý telefonní hovor, e-mail a vše, co souvisí
s činností na internetu.
ISBN 978-80-259-0689-7

Enger, Thomas
Smrtelná rána

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 344 s.,
váz. 339 Kč
Henning Juul sedí v loďce, klouzající
po vodní hladině temného lesního
jezírka. Naproti němu sedí ozbrojený
muž a na dně loďky leží černý igelitový pytel s mrtvolou, kterou muž
zanedlouho svrhne do vody.
ISBN 978-80-243-7474-1

Everett, Jack
Musíte zemřít, amigos!

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7741-4

Fargo, Bill
Pomsta je slepá

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7757-5

Foster, Alan Dean
Vetřelec – Covenant

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 302 s.,
váz. 329 Kč
Ridley Scott se vrací do vesmíru,
který stvořil, filmem Vetřelec – Covenant, novou kapitolou převratných
dobrodružství v boji s vetřelci.
ISBN 978-80-269-0647-6

Francová, Eva
Rok ve Svatojánu

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 399 Kč
Prožijte neobyčejný rok s Evou
Francovou, oblíbenou Kuchařkou ze
Svatojánu!
ISBN 978-80-267-0922-0

Gianazza, Pier Giorgio
V ráji bude veselo

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 160 s., brož.
Knížka vtipů, anekdot, aforismů,
důvtipných hádanek, rčení, přísloví
a historek zejména z náboženského
prostředí.
ISBN 978-80-7195-935-9

Giesbert, Franz-Olivier
Trhačka zubů

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 368 s.,
váz.
„Toho večera jsem se rozhodla
zavést Knihu zla a zapisovat do ní
jména všech škodlivých individuí,
která mi přijdou do cesty. Prvním
byl Robespierre.“ Mladičká pomocnice v zubařské ordinaci Lucile
toho ve svých 15 letech zažila až
příliš.
ISBN 978-80-257-2168-1
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Gillerová, Katarína
Zvláštní příběh

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 299 Kč
Katarína, Karolína a Karin jsou tři
sestry, tři různé osobnosti. Karolína, prostřední ze sester, si občas
připadá jako neviditelná. Není ani
tak vzorná jako nejstarší Katka,
ani tak vzdorovitá a problémová
jako Karin.
ISBN 978-80-267-0921-3

Goffa, Martin
Štvanice

Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
280 s., váz. 269 Kč
Večerní setkání s náhodným kolemjdoucím se pro Mika Syrového
změní v tragédii, která do základů
rozmetá jeho dosavadní život.
ISBN 978-80-204-4230-7

Houser, Jiří
Zlo jako alibi

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 312 s.,
váz. 259 Kč
Nevěra, rodinný rozvrat, zrada,
touha po moci a bohatství, psychická porucha, a další okolnosti
mohou odstartovat lidské tragédie.
Jedenáct krimipovídek vypovídá
o lidech, kteří v době nedokázali zkrotit zlo a vydali se na cestu
zločinu.
ISBN 978-80-243-7620-2

Hutchison, Dot
Sběratel motýlů

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Izolovaná zahrada, kvetoucí rostliny
a… sbírka nádherných motýlů – mladých žen, které byly uneseny.
ISBN 978-80-7505-762-4

Graham, Winston
Warleggan – Nad propastí

Joffo, Joseph
Z Paříže do Paříže

Granger, Ann
Trosky

Jones, Andy
Henry + Zoe = Velké trable

Haensel, Hubert
V laboratově jeskyni

Karjel, Robert
Africká mise

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 480 s.,
váz. 329 Kč
Ross Poldark se po návratu z války
v Americe, otcově smrti a sňatku
s mladičkou služebnou Demelzou
pouští do obnovy hospodářství
a otevírá rodový měděný důl. Neustále však naráží na nedostatek peněz...
ISBN 978-80-269-0625-4

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Když jednoho dne objeví starý Monty
Bickerstaffe mrtvolu muže na pohovce v salonku svého rozpadajícího se
starobylého sídla v regionu Cotswold,
netuší, že to není jediná „nepříjemnost“, která mu zasáhne do života.
ISBN 978-80-243-7618-9

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 60 Kč
Perry Rhodan.
ISBN 978-80-243-7753-7

Hayes, Rex
Marshal pod palbou

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7732-2

Herbert, Brian – Anderson,
Kevin J.
Navigátoři Duny

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 552 s.,
váz. 449 Kč
Román Navigátoři Duny je strhující finále z cyklu o velkých školách
vesmíru Duny, trilogie z pera Briana
Herberta a Kevina J. Andersona,
odehrávající se deset tisíc let před
legendárním románem Franka
Herberta.
ISBN 978-80-269-0628-5

Hickam, Homer
Albert jede domů

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 384 s.,
váz.
Román vypráví laskavý, zábavný
a dojemný příběh mladého manželského páru, jenž v doprovodu poněkud zarážejícího domácího mazlíčka – aligátora jménem Albert – vyrazí
na zdánlivě pošetilou cestu napříč
Amerikou 30. let.
ISBN 978-80-257-2195-7

Z franc. přel. E. Pilařová, Praha:
Mladá fronta, 2017, 2. vyd., 272 s.,
váz. 299 Kč
Neuvěřitelný, avšak pravdivý příběh
začíná v okupované Paříži, kde dva
bratři tráví čas jako ostatní kamarádi
ažž do dne, kdy musí na kabátě začít
nosit žlutou hvězdu.
ISBN 978-80-204-4423-3

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 360 s.,
váz. 349 Kč
Henry a Zoe toho mají společného
víc, než by je samotné napadlo.
Třeba to, že každý z nich musel
zúčtovat s minulostí a začít znovu,
aby zjistili, co v životě doopravdy
chtějí.
ISBN 978-80-259-0708-5

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 392 s.,
váz. 349 Kč
Na střelnici v džibutském hlavním
městě je zastřelen švédský poručík.
Přímo v Africe má jeho smrt vyšetřit
agent švédské tajné služby Ernst
Grip. Cítí, že mu o průběhu události
všichni lžou.
ISBN 978-80-259-0714-6

Kayser, Jenny
Malý princ

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Romantika.
ISBN 978-80-243-7731-5

Kazinski, A. J.
Znovuzrození vraha

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 380 s.,
váz. 349 Kč
V dánském detenčním ústavu netradičním způsobem zemře uznávaný
psychiatr. Je otráven bolehlavem, což
je nesmírně zdlouhavé a bolestivé
umírání. Niels Bentzon, vyjednávač
dánské policie, je pověřen vyšetřováním jeho smrti.....
ISBN 978-80-7243-982-9

King, Stephen
Colorado Kid

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2017, 1. vyd., 184 s., brož. 199 Kč
Některé záhady jsou neřešitelné…
Studentka žurnalistiky přijíždí
na odlehlý ostrov kvůli stáži
v místních novinách. Jednoho dne

bibliografie
se dozvídá, že ostrůvek skrývá
záhadu, o níž jí dosud nikdo
neřekl.
ISBN 978-80-7306-927-8

Kirby, John
Mé jméno je Shamrock!

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7750-6

Kirby, John
Město vrahů

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Na Indian Creeku vypuklo peklo.
Zoufalí farmáři bojovali o svou existenci. Bohatý a nemilosrdný bankéř
Ronald van Cleve je chtěl zničit...
ISBN 978-80-243-7724-7

Kirby, John
Na cestě číhá smrt

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Ray Ames byl vůdcem karavan na
obávané „Comanche Road“, cestě
vedoucí na západ, po které táhly
dlouhé treky směřující z Texasu do
Kalifornie.
ISBN 978-80-243-7739-1

Kleypas, Lisa
Svatba s Winterbornem

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 392 s.,
váz. 329 Kč
Zuřivá ctižádost přinesla neurozenému Rhysu Winterborneovi obrovské
bohatství a úspěch. V podnikání
i v soukromí dosáhne Rhys vždycky,
čeho chce. A od chvíle, kdy potká
plachou šlechtičnu lady Helen Ravenelovou, je odhodlán ji získat.
ISBN 978-80-269-0641-4

Körnerová, Hana Marie
Almužna jen pro bohaté

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 288 s.,
váz. 269 Kč
Román s kriminální zápletkou je časově situovaný do neurčitého období
1. poloviny 20. století do prostředí
české maloměstské honorace.
Příběhy dvou žen, jejichž životy se
osudově střetly v rodině bohatého
podnikatele na malém českém městě.
ISBN 978-80-243-7621-9

Kotleta, František
Poločas rozpadu

Praha: Epocha, 2017, 1. vyd., 304 s.,
brož.
Válka skončila. Zbyla jen vzpomínka
v podobě zničené planety, na kterou
dopadly stovky jaderných hlavic.
Starý svět zmizel a ten nový je jiný –
divoký, tvrdý, radioaktivní…
ISBN 978-80-7557-067-3

Kraus, Ivan
Snídaně v poledne

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
180 s., brož. 250 Kč
Náš pes se námi toulal po jevištích
světa a zjistil, že většina toho, co
se říká o rasách není pravda. Tato
knížka není však o psech. Je o zemích
a lidech a o tom, že mýty a legendy
o psech se často podobají těm
lidským.
ISBN 978-80-200-2732-0

Krausová, Karin
Babinec

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 216 s.,
brož. 199 Kč

Nevydaří se vám vztah a vy se stáhnete do sebe.
ISBN 978-80-267-0908-4

Kyle, Chris; McEwen, Scott;
DeFelice, Jim
Americký sniper

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 400 s.,
brož. 299 Kč
V letech 1999 až 2009 zaznamenal
Chris Kyle z jednotky amerického námořnictva SEAL nejvíce odstřelovačských zásahů v dějinách USA.
ISBN 978-80-264-1566-4

Lane, Lex
Jacka nikdo nepokoří

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7755-1

Laurent, Diana
Setkání na královském zámku
Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Romantika.
ISBN 978-80-243-7754-4

MacFarlane-Barrow, Magnus
Bouda, která krmí milion dětí

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 280 s., brož.
Dal jsem se do řeči s Edwardem,
nejstarším ze sourozenců. Jeho
černé tričko bylo o několik čísel větší,
než by potřeboval, ale na rozdíl od
umazaných a potrhaných hadrů, do
kterých byli zahaleni jeho sourozenci,
bylo čisté.
ISBN 978-80-7195-987-8

Malpasová, Jodi Ellen
Jedna noc 2: Odmítnutá

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 472 s.,
váz. 349 Kč
Nezkrotná vášeň, která se rozhořela
mezi Livy a Millerem v Jedné noci:
Zaslíbené, může oba dva nemilosrdně zničit.
ISBN 978-80-7505-731-0

Mann, Don
Elitní sniper: Neviditelný

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 424 s.,
váz. 399 Kč
V dalším pokračování dějem nabité
akční série Elitní sniper je přísně tajná
skupina elitních bojovníků nucena
zapojit se do mexických drogových
válek.
ISBN 978-80-264-1528-2

Matějka, Václav
Nahota

Praha: Novela bohemica, 2017,
1. vyd., 250 s., váz. 269 Kč
Novela vychází ze scénáře stejnojmenného filmu z roku 1970. Film
s P. Čepkem v hlavní roli nemohl
být tehdy do kin uveden kvůli účasti
představitelky hlavní ženské role
K. Hanzalové, Československé
Miss 1969, která před premiérou
emigrovala.
ISBN 978-80-87683-72-9

Mayová, Birke
Nebyla to hra, komteso

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Christian Varena se cítil dobře
v kruhu svých spolužáků na studiích.
Vyrostl v sirotčinci a nikdy nepřemýšlel o tom, odkud pocházely peníze,
které mu umožnily hradit vzdělání.
ISBN 978-80-243-7721-6
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McBain, Ed
Prachy, prachy, prachy

Praha: Baronet, 2017, zde 1. vyd.,
272 s., brož. 299 Kč
Zločinu se ve Velikém zlém městě
daří opravdu velmi dobře, to pro
pány detektivy z 87. revíru není
nic nového. Novinkou pro ně není
ani skutečnost, že velká část všech
nezákonností se tak či onak odvíjí od
obchodu s drogami.
ISBN 978-80-269-0663-6

Minier, Bernard
Zkurvenej příběh

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 624 s.,
brož. 299 Kč
Les a mlha kam se podíváš. Místo,
kde každý zná každého a kde
soukromí je jenom iluze. To je
malý ostrov Glass Island, kde žije
šestnáctiletý Henry a kde byla
zavražděná jeho přítelkyně. Kdo
je vrahem?
ISBN 978-80-7505-708-2

Moore, Christopher
Použité duše

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 360 s.,
váz. 329 Kč
Charlie Asher je vetešník, lehce
neurotický betasamec, otec, ale také
obchodník se smrtí. A nyní navíc
zmatený jako všichni ostatní. V San
Francisku se totiž záhadně ztrácejí
duše zemřelých. Někdo – nebo
něco – je krade a nikdo neví, co se
s nimi děje.
ISBN 978-80-7505-707-5

Nayyar, Kunal
Můj přízvuk je skutečný

Praha: XYZ, 2017, 1. vyd., 240 s.,
brož. 269 Kč
Ze všech televizních a seriálových
lúzrů je nevyléčitelně geeky astrofyzik
indického původu Raj Koothrappali
z Teorie velkého třesku jedním z nejroztomilejších.
ISBN 978-80-7505-758-7

Niedl, František
S vlčí hlavou v erbu

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 360 s.,
váz. 299 Kč
Je mrazivá noc, leden roku 1421,
a k bráně Drkolné, malé tvrze
v podhůří Šumavy, přijíždí do sedla
zhroucený a těžce zraněný jezdec...
Tak začíná děj volně navazující na
předešlé romány Čtvrtý králův pes
a Čas vlků.
ISBN 978-80-243-7820-8

Obermannová, Irena
Dobré duše

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 248 s.,
váz. 269 Kč
Do bývalého sklářského městečka
Vlčí Úpice přijíždí mladá geniální
šachistka Alice, aby tu sehrála simultánní partii se členy místního šachistického kroužku.
ISBN 978-80-267-0897-1

Olde Heuvelt, Thomas
HEX

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 340 s.,
váz.
Každý, kdo se zde narodí, je odsouzen setrvat zde až do smrti. Každý,
kdo se zde usadí, se odsud už nikdy
nedostane. Vítejte v Black Spring,
zdánlivě malebném městečku v údolí
řeky Hudson, městečku, jímž obchází
přízrak čarodějky...
ISBN 978-80-257-2198-8
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Pinknerová, Hana
Život v tempu andante

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 112 s., brož.
Když žijeme ve zrychleném tempu,
nedokážeme prožívat dar přítomného okamžiku. V další sbírce fejetonů se známá autorka dělí se čtenáři
o vlastní prožitky a postřehy ze
života, s lehce humorným nadhledem
ženy středního věku.
ISBN 978-80-7195-986-1

Quick, Amanda
Dívky, které zmizely

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Charlotte Sawyerová se snaží
kontaktovat svou nevlastní sestru,
Jocelyn, aby jí oznámila, že jedna
z jejích nejbližších přítelkyň byla
nalezena mrtvá, avšak zjistí, že se
Jocelyn ztratila.
ISBN 978-80-269-0638-4

Reubergová, Marie
Naše nemožná rodina

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Romantika.
ISBN 978-80-243-7736-0

Rottová, Inna
Třicet sezon lásky

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 272 s.,
váz. 259 Kč
Novinář a spisovatel Petr Toman,
který trvale žije v New Yorku, přijel
do Prahy, aby se zúčastnil prezentace českého překladu své knihy
o bývalých profesionálních muzikantkách a aby zároveň shromáždil materiál o bývalých tanečnicích
a baletkách...
ISBN 978-80-243-7622-6

Scott, William
Kulka pro McLintocka

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7746-9

Schumerová, Amy
Dívka s tetováním na zádech

Brno: Jota, 2017, 1. vyd., 368 s., váz.
348 Kč
Amy Schumerová tvrdí, že její kniha
rozhodně nejsou memoáry! Na
druhou stranu nám ale předkládá sbírku textů, které jsou plné jí
samotné – jejího života, zkušeností
a osobních postřehů či komentářů
zážitků a situací.
ISBN 978-80-7565-177-8

Stephanová, Sabine
Má maminka Kateřina

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Romantika.
ISBN 978-80-243-7759-9

Sterneck, Tomáš
Smrt českobudějovického
hejtmana

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Na konci června 1618 oblehne
vojevůdce vzbouřených českých
stavů Jindřich Matyáš Thurn České
Budějovice. Vystrašení konšelé jsou
připraveni otevřít rebelům brány.
Připojení města ke stavovskému
povstání však zabrání politický
převrat...
ISBN 978-80-243-7625-7

Stevens, Cara J.
Pomsta nemrtvých mnichů

Praha: Computer Press, 2017,
1. vyd., 192 s., brož. 299 Kč
Za zdmi starobylého kláštera
pěstovali mniši Xenosu zlatá jablka
k léčení vesničanů.
ISBN 978-80-251-4880-8

Stoneová, Hayley
Machinace

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 360 s.,
váz. 299 Kč
Nastalo období Machinací. Má
lidstvo šanci proti inteligentním
strojům?
ISBN 978-80-259-0713-9

Šranková, Eva Ava
Život v hříchu

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
Historický román je nevšední příběh
o lásce, zradě, odvaze a vzácné
relikvii z dob středověké Itálie, kdy
se do dějin nesmazatelně zapsaly
hrdinské, ale i zvrhlé činy rytířů, často
zaslepených bezohledností a touhou
po moci.
ISBN 978-80-7243-981-2

Tarhisová, Lauren
Vlna se blíží

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 112 s.,
brož. 169 Kč
Pro Bena byla návštěva otcova
rodného města po jeho smrti sama
o sobě dost těžká. Jednoho rána
bolest přešla v hrůzu. Poklidnou
vesničkou na pobřeží oceánu otřáslo
silné zemětřesení a zničilo dům
Benova strýce
ISBN 978-80-264-1602-9

Taussig, Pavel
Vlasta Burian

Praha: Plus, 2017, 1. vyd., 176 s.,
váz. 269 Kč
Za smích by dal vlastní život! Vlasta
Burian je v povědomí Čechů znám
především jako filmová hvězda první
republiky.
ISBN 978-80-259-0716-0

Tidhar, Lavie
Usáma

Praha: Argo, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz.
Ve světě, kde žádný globální terorismus neexistuje, si neznámá kráska
najme soukromého detektiva Joea,
aby jí našel jistého muže – tajemného autora brakových románů
s hlavním hrdinou jménem Usáma
bin Ládin.
ISBN 978-80-257-2183-4

Trent, Christine
Vraždy aristokratek

Praha: Brána, 2017, 1. vyd., 280 s.,
váz. 299 Kč
Královna Viktorie, stále truchlící po
svém dávno zemřelém manželovi
princi Albertovi, nachází útěchu
v záhadném palácovém sloužícím
Johnu Brownovi, který se věnuje
okultním vědám a baví smutnou
královnu vykládáním tarotových
karet.
ISBN 978-80-7243-979-9

Unger, G. F.
Lovec divokých koní

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7744-5

bibliografie
Unger, G. F.
Muž bez šance

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7735-3

Unger, G. F.
Nezkrotný Buck

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 49 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7751-3

Unger, G. F.
Pistolník

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Bylo horké odpoledne, když jsem
projel Rio Grande a pak jsem se ještě
jednou zastavil na severním břehu,
abych se podíval naproti do Mexika...
ISBN 978-80-243-7738-4

Unger, G. F.
Poslední útočiště

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Když Joe Finnegan nechal oddíl zastavit
a už se neozýval zvonivý cval, o to
hlasitěji bylo slyšet sténání a nářek raněných, kteří byli uvázaní na svých koních.
ISBN 978-80-243-7723-0

Unger, G. F.
Říkali mi Ironman

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7758-2

Unger, G. F.
Sioux River

Brno: Moba, 2017, 3. vyd., 64 s.,
brož. 39 Kč
Western.
ISBN 978-80-243-7749-0

Unger, G. F.
Sourozenci Ďáblovi

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 80 s.,
brož. 49 Kč
Na strastiplnou cestu pouští, kde
nebyla ani kapka vody, ani stébélko
šťavnaté trávy, vyjelo sedmnáct vozů.
Jen dva z nich však dorazily na západ...
ISBN 978-80-243-7725-4

Váša, Martin
Dělám si to sám

Praha: Motto, 2017, 1. vyd., 256 s.,
váz. 239 Kč
Sedmadvacetiletý Martin se snaží.
Fakt. Na své blízké si vždy udělá čas,
byť na úkor jiných blízkých, část výplaty posílá na spořicí účet, aby ji pak
před výplatou zase vybral.
ISBN 978-80-267-0896-4

Velden, Irene von
Nesmím se do tebe zamilovat!

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Tak tohle je ten darebák, co mi vzal
domov, pomyslela si komtesa Daniela, když stála poprvé před Gregorem
von Sellhoff. Když však pohlédla
knížeti do očí, její odpor a nenávist
zničehonic roztály.
ISBN 978-80-243-7740-7

Vondruška, Vlastimil
Klášterní madrigal

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 240 s.,
váz. 299 Kč
Kdesi pod horami u hranic Českého
království se nachází Klášter s pan-

z n o v i n e k k 2 8 . 8 . 2 0 17 2 8 8 t i t u l ů
stvím, Bohem i generální kapitulou
v Selbru opuštěným. Spravují ho líní
řeholníci a obývají hříšní poddaní.
Čas tu plyne klidně a bez ambicí...
ISBN 978-80-243-7752-0

Ward, J. R.
Andělský podíl

Praha: Baronet, 2017, 1. vyd., 486 s.,
váz. 369 Kč
Druhý díl obsažné ságy o jižanské
dynastii, která se ze všech sil snaží zachovat pozlátko privilegií a blahobytu, ale intriky a neuvážené jednání
některých rodinných příslušníků
ohrožují její bytostné základy...
ISBN 978-80-269-0632-2

Wild, Dunja
Zakázané štěstí

Brno: Moba, 2017, 2. vyd., 50 s.,
brož. 39 Kč
Romantika.
ISBN 978-80-243-7742-1

Wilsonová, Katherine
Jedině Neapol. Co mě naučila má
italská tchyně o jídle a rodině
Praha: Mladá fronta, 2017, 1. vyd.,
296 s., váz. 299 Kč
Humorná a emotivní kniha mladé
Američanky o tom, jak správně žít
a vařit po italsku. Katherine přijede
do Itálie na stáž a seznámí se s božským Italem, který ji však namísto
očekávané první schůzky v kavárně
vezme na večeři k rodičům...
ISBN 978-80-204-3882-9

Žoldnéři fantazie 8. Odvrácená
strana světa

Praha: Straky na vrbě, 2017, 1. vyd.,
432 s., brož. 250 Kč
V osmých Žoldnéřích v pořadí se objevují jména již známá: V. Mertlíková,
P. Fritz, K. Doležal, K. Sněgoňová,
i nováčci. Ve sborníku z odvrácené
strany světa objevíte, co je „za zrcadlem“ reality dnešní, i fantasy realit.
ISBN 978-80-87364-69-7

v zpom í n k y
Frischerová, Helena
Dny mého života. Vzpomínky
na gulag

Praha: Academia, 2017, 1. vyd.,
280 s., váz. 375 Kč
H. Frischerová (1906 na Moravě –
1984) se ve svých rusky psaných vzpomínkách, vydaných v Moskvě roku
2014, věnuje letům 1937–1947, jež
strávila jako jedna z obětí tzv. Velkého
teroru v táborech sovětského gulagu.
ISBN 978-80-200-2722-1

literatura pro
děti a mládež
pro dě ti
Andersen, Kenneth Bogh
Luciferův učeň. Válka o pekelný
trůn 1

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 320 s.,
váz. 299 Kč
Filip je správný kluk, a to do slova
a do písmene. Jednoho dne se ale neblahým omylem dostane do Pekla a je
přijat do učení u samotného Lucifera.
ISBN 978-80-7529-262-9

Animalium

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 112 s.,
váz. 499 Kč

Vítejte v Animaliu! Unikátní muzeum
zvířat, které má otevřeno, kdykoli se
vám zachce.
ISBN 978-80-00-04458-3

Baltscheit, Martin
Jediný den

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 112 s.,
váz. 229 Kč
Kamarádi divočák s lišákem zažijí
vylíhnutí okouzlující mušky jepice,
která je tak líbezná, že je těžké ji
nemilovat.
ISBN 978-80-264-1563-3

Bartíková, Petra; Žabková,
Aneta; Belejová, Katarína
Vyber si svého mazlíčka a nauč
se o něj starat

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 24 s.,
váz. 269 Kč
Jedno vypadá jako pochodující list,
druhé jako plyšová koule. Třetí je
nejšťastnější ve vodě a čtvrté na
větvi. Strašilka, morče, rybička
a leguán. Už víš, o které zvířátko se
chceš starat?
ISBN 978-80-00-04632-7

Bartíková, Petra; Žabková,
Aneta; Belejová, Katarína
Vyber si svou rostlinku a nauč se
o ni starat
Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 24 s.,
váz. 269 Kč
Klíčky, zelenina, bylinky, kaktusy, citrusy, bonsaje a masožravé rostliny.
ISBN 978-80-00-04633-4

Baruzziová, Agnese
Tajemná příroda: Najdi
a spočítej

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 56 s.,
váz. 299 Kč
Ve velkoformátové „pátrací“ knížce
mají děti příležitost vyzkoušet si, jak
jsou všímavé a jak dokážou počítat.
ISBN 978-80-7529-372-5

Bible pro batolata

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 47 s., váz. 259 Kč
Bible pro batolata obsahuje přes dvacet nejznámějších biblických příběhů
ze Starého i Nového zákona. Jednoduché texty s ilustracemi.
ISBN 978-80-7566-011-4

Blacková, Jess
Strážkyně krystalů: Slzy mořských panen

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 169 Kč
Eva s Oskarem se ocitnou v říši, kde
vlnám vévodí zabijáčtí piráti a jediným jazykem je řeč moře.
ISBN 978-80-264-1564-0

Blytonová, Enid
Tajemství strašidelné věže

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 128 s.,
199 Kč
Špekoun, vůdce party dětí z Peterswoodu, je konečně zpátky z rodinné dovolené, takže se všichni mohou společně
pustit do nového dobrodružství.
ISBN 978-80-00-04772-0

Doskočilová, Hana
Krtek a podzim

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 12 s.,
dětské skládanky a leporela, 79 Kč
Zafoukalo, zafičelo a byl tu podzim.
Na podzim ze stromů nepadá jen listí
– když máte domeček pod švestkou,
padají vám na domeček i švestky.
ISBN 978-80-00-04776-8
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Dreamworks, Studio
Jak vycvičit draka – megaknížka.
Obsahuje 3000 nálepek

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 24 s.,
brož.
Zábavná přenosná knížka pro malé
čtenáře opět přivádí na scénu Škyťáka a jeho dračí kamarády. Obsahuje
3000 vzrušujících samolepek, přes
padesát her a hádanek a mnoho
dalšího. Je tou správnou volbou pro
dračí nadšence z celého světa.
ISBN 978-80-7529-215-5

Drijverová, Martina
Den za dnem s Janou a Danem

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 72 s., váz.
199 Kč
Vlídné příběhy ze života školačky
Jany a jejího mladšího bratra Dana
potěší všechny malé čtenáře.
ISBN 978-80-266-1152-3

Gloza, Jakub
Pohádky z Příšerkova

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 80 s., váz.
199 Kč
Byla jednou jedna planeta, oproti
Slunci malinkatá, které všichni říkali
Země. No a na té planetce byla
spousta měst, některá byla velká,
některá zase malá. O jednom z nich
vám bude vyprávět tato kniha.
ISBN 978-80-266-1155-4

Hammerle, Nina
Na statku je veselo

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd.,
12 s., váz.
Na statku je pěkně živo, stále tu
někdo kvíká, pípá a mlaská! Podívej
se blíž na zeleninový záhonek, projdi
se po louce nebo vyšplhej po žebříku
do slepičího kurníku. Jestlipak zvířátka netropí nějakou neplechu?
ISBN 978-80-7541-097-9

Hanáčková, Pavla
Kde bydlí zvířátka na naší
zahradě

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 14 s.,
váz. 199 Kč
Vydej se s námi po zahradě, kde se
seznámíš nejen s místními obyvateli,
ale také jejich obydlími!
ISBN 978-80-00-04616-7

Hanáčková, Pavla
Kde bydlí zvířátka v lese

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 14 s.,
váz. 199 Kč
Vydej se s námi na cestu lesem, na
které poznáš nejen jeho obyvatele,
ale také jejich obydlí!
ISBN 978-80-00-04615-0

Hanáčková, Pavla
Nečekaná přátelství

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 36 s.,
váz. 199 Kč
Antilopa a pavián. Co je to za nesourodý pár? Nenech se zmýlit, je to sehraná
dvojka! Vzájemně na sebe dávají pozor,
aby se ubránili před nepřáteli.
ISBN 978-80-00-04607-5

Heyduk, Adolf
Jako by tu tisíc dětí bylo

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
váz. 249 Kč
Čtvrtý svazek edice Stoletý kalendář.
Adolf Heyduk (1835–1923) byl
nesmírně plodný básník. Ve více než
šedesáti sbírkách často reflexivní
lyriky se věnoval přírodě, rodině
i vlasteneckým tématům.
ISBN 978-80-00-04779-9

Hník, Ondřej
Můj atlas Česka

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 144 s.,
váz. 299 Kč
Jak byste popsali nebo nakreslili
místo, kde žijete? Takové zadání dala
redakce Albatrosu dětem z celé České republiky.
ISBN 978-80-00-04683-9

Hník, Ondřej
Proč tygr nenosí kravatu

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 64 s.,
váz. 229 Kč
Hra s jazykem se nemusí omezovat
jen na češtinu, nebo angličtinu, smíchat dva jazyky dohromady je totiž
daleko větší legrace!
ISBN 978-80-00-04781-2

Hughesová, Susan;
Fransonová, Leanne
Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá
Baryka?

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 169 Kč
Katka a její nejlepší kamarádka
Mája jsou úplně zblázněné do
psů! Své vlastní mít nemohou, ale
to jim nebrání snít o oblíbených
štěňatech.
ISBN 978-80-264-1580-0

Huštan, Radek
Příhody z notového sešitu

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 120 s.,
váz. 249 Kč
Každý popsaný notový sešit je plný
zábavy a dobrodružství: ukrývá záhadné znaky, tajemné šifry, neznámé
zkratky a symboly.
ISBN 978-80-00-04774-4

Chesterfieldová, Sadie
Já, padouch 3: Filmový příběh

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 144 s.,
brož. 249 Kč
Oblíbení Mimoni jsou zpět s novým
bláznivým dobrodružstvím. Po střetu
s Balthazarem Brattem, bývalou
dětskou televizní hvězdou, která se
změnila na superpadoucha, přijdou
Gru i Lucy o práci v Anti–Velepadoušské lize.
ISBN 978-80-264-1489-6

Kapic, Tomáš
Dinosauři: Setkání s obry
pravěkého světa

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 80 s.,
váz. 199 Kč
Kniha zavede celou vaši rodinu
prostřednictvím živých ilustrací
doprovázených poutavými texty na
cestu časem do pradávné minulosti,
kdy Zemi vládli dinosauři.
ISBN 978-80-7529-263-6

Kerekesová, Katarína;
Moláková, Katarína; Salmela,
Alexandra
Mimi a Líza

Ze sloven. přel. R. Svobodová, Praha:
Slovart, 2017, 1. vyd., 168 s., váz. 299 Kč
Sedmiletá Mimi spolu
s neposednou Lízou, která bydlí
v jejich domě, poznává sousedy
a prožívá jedno dobrodružství za
druhým.
ISBN 978-80-7529-279-7

Kerekesová, Katarína; Moláková, Katarína;
Salmela, Alexandra
Mimi a Líza 2

Ze sloven. přel. R. Svobodová, Praha:
Slovart, 2017, 1. vyd., 168 s., váz. 299 Kč

bibliografie
Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky,
Mimi vnímá svět všemi smysly kromě
zraku a Líza vše pozoruje svýma bystrýma očima, ale až spolu „vidí“ to, co
je skutečně podstatné.
ISBN 978-80-7529-309-1

Kesslerová, Liz
Emily Vichrná a rybí ocas

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 216 s.,
váz. 199 Kč
Dvanáctiletá Emily žije odnepaměti na lodi. Její matka ji ale celý život
úzkostlivě drží od vody co nejdál.
Přesto nakonec povolí a dovolí Emily
chodit ve škole na hodiny plavání.
ISBN 978-80-00-04778-2

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka 3

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
256 s., brož. 299 Kč
Minusův trénink pokračuje. Deník
jednoho obyčejného kluka v neobyčejném světě Minecraftu.
ISBN 978-80-251-4881-5

Klassen, Jon;
Pennypackerová, Sara
Pax, můj liščí přítel

provázejí při jeho průzkumných
cestách za poznáním.
ISBN 978-80-266-1107-3

Namai, Matyáš
Ztraceni ve vlnách

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 112 s.,
váz. 199 Kč
Měl to být výlet, na který nikdy
nezapomenou. Nikoho ovšem nenapadlo, že nastane taková katastrofa.
Zámořská loď, na které se plavili,
začala hořet a potápět se.
ISBN 978-80-00-04773-7

Paule, Irmgard
Jedeme do světa

Praha: Jan Vašut, 2017, 1. vyd.,
12 s., váz.
Na silnici, na vodě i ve vzduchu je
rušno! Vydej se s námi do města,
na závodní okruh nebo na letiště.
Nastartujeme auto, proletíme se nad
krajinou ve vzducholodi a podíváme
se, jaké náklaďáky jezdí na stavbu.
ISBN 978-80-7541-096-2

Pennypackerová, Sara
Klementýnka a naprostý blázinec

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 296 s.,
váz. 269 Kč
Od chvíle, kdy Petr zachránil Paxe
jako malé lišče, z nich byli nerozluční
přátelé.
ISBN 978-80-264-1583-1

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 184 s.,
váz. 169 Kč
Léto je za dveřmi, a Klementýnka
není připravená. Není připravená začít mluvit se svým taťkou, protože má
na něj pořád vztek, že snědl maso.
ISBN 978-80-264-1561-9

Kung-fu panda 3. – skvělé
samolepky a hry

Peroutková, Ivana
Ukradený prsten

Praha: Slovart, 2017, 1. vyd., 16 s.,
brož. 69 Kč
Kniha s více než 450 samolepkami
a spoustou úžasných her je tou
pravou volbou pro kung-fu nadšence
z celého světa.
ISBN 978-80-7529-118-9

Meadows, Daisy
Kamarádky kouzelných zvířátek
1: Unesli Lucku Šmidlifouskovou!

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 112 s.,
váz. 199 Kč
Nejlepší kamarádky Jola a Lilka se
ocitnou v lese Přátelství, kde zvířátka
umějí mluvit a kouzla jsou skutečná!
Je tu jejich první kouzelné dobrodružství! Dokážou Lilka s Jolou zachránit
roztomilou králičí holčičku?
ISBN 978-80-264-1527-5

Meadows, Daisy
Kamarádky kouzelných zvířátek
2: Bella Mourková má potíže!

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 112 s.,
váz. 199 Kč
Nejlepší kamarádky Jola a Lilka už se
nemohou dočkat: v lese Přátelství se
má konat Svátek květů!
ISBN 978-80-264-1601-2

Minecrafťákův svět: Stavební
megaplánovač

Brno: Computer Press, 2017, 1. vyd.,
32 s., brož. 239 Kč
Není nic lepšího, než si ve volném
čase naplánovat stavbu vaší nové
epické základny nebo obří sochy
Steva!
ISBN 978-80-251-4879-2

Mrázek, Petr
Příběh zemního plynu

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 48 s., váz.
169 Kč
Zvídavý Honzík se těší na návštěvy
u babičky a dědečka, kteří ho vlídně

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 96 s.,
váz. 249 Kč
Frantík Lebeda je na svůj věk menší
a drobnější, ale hlavu má plnou snů
a nápadů.
ISBN 978-80-00-04765-2

Peyo
Hvězda Šmoulinka

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 48 s.,
brož. 169 Kč
Šmoulinku mají všichni rádi, ale
nikdo ji nebere vážně.
ISBN 978-80-00-04763-8

Pilkey, Dav
Kapitán Bombarďák a útok
mluvících záchodů

Praha: Baronet, 2017, zde 1. vyd.,
144 s., váz. 179 Kč
George a Harold se vracejí! Posledně
zhypnotizovali ředitele Kruppa, aby
uvěřil, že je Kapitán Bombarďák.
Teď omylem oživili tu nejnechutnější,
nejnebezpečnější nestvůru, jakou si
kdo dovede představit – Turbozáchod 2000.
ISBN 978-80-269-0631-5

Ransome, Arthur
Petr Kachna

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 344 s.,
váz. 369 Kč
Velké dobrodružství na moři s vysloužilým námořníkem Petrem Kachnou
se odehrálo jen ve fantazii Vlaštovek
a Amazonek, a přesto působí nanejvýš
věrohodně a čtenáře zaujme jako
opravdové strhující pátrání po pokladu.
ISBN 978-80-00-04771-3

Rowlingová, J. K.
Harry Potter a Tajemná komnata
Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 336 s.,
váz. 299 Kč
Harry si za uplynulé léto prožil ty nejhorší narozeniny v životě, dostal několik zlověstných varování od domácího

z n o v i n e k k 2 8 . 8 . 2 0 17 2 8 8 t i t u l ů
skřítka Dobbyho a od Dursleyových
ho nakonec musel zachránit Ron
Weasley v kouzelném létajícím autě.
ISBN 978-80-00-04780-5

Salmonová, Blanka
Co mi vyprávěla Duha

Praha: Straky na vrbě, 2017, 1. vyd.,
124 s., váz. 250 Kč
Kouzelné příběhy s pastelkovými
ilustracemi vás přenesou do míst, kde
slova ožívají, písně čarují a dobrodružství hned za rohem.
ISBN 978-80-87364-70-3

Sekaninová, Štěpánka
Velká kniha podzemí

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 24 s.,
249 Kč
Jak si představuješ život v podzemí?
Jako černočernou hlínu a chlad? Tak
to se tedy pleteš!
ISBN 978-80-00-04606-8

Sekaninová, Štěpánka
Velká kniha sněhu a ledu

Praha: Albatros, 2017, 1. vyd., 24 s.,
brož. 249 Kč
Co je sníh a kde se vlastně bere?
ISBN 978-80-00-04608-2

Stamp, Emer
Čuníkův neobyčejný deník

Brno: Moba, 2017, 1. vyd., 168 s.,
váz. 239 Kč
Čuník nechce nic jiného, než lenošit
a hrát si se svými kamarády Kačerem
a Krávou a jíst pomyje. Protože
pomyje jsou super, nejlepší a tááák
dobroučké. Jenomže mu nic nikdy
nevyjde podle plánu...
ISBN 978-80-243-7626-4

Suchá, Romana
Kouzelnými vrátky pojďme za
zvířátky – Do lesa

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 48 s.,
váz. 169 Kč
Pojďte s námi kouzelnými vrátky
do lesa, kde se seznámíme s lesními
zvířátky!
ISBN 978-80-264-1562-6

Suchá, Romana;
Hegerová, Vendula
Divadélko se zvířátky na louce

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 88 s., váz.
229 Kč
Publikace přináší dětem krátké
veršované pohádky o zvířátkách
s výchovnou tématikou, například
o nechuti k čistotě, o neposlušnosti,
lajdáctví, ponocování.
ISBN 978-80-266-1163-9

Šoltys, Vladimír
Příběhy z muzea. Tajemství
kouzelného pírka

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 152 s.,
váz. 299 Kč
Co se stane, když malá Vlaďka
jednoho dne objeví kouzelné pírko?
Jaké neuvěřitelné události se přihodí
v jednom zdánlivě obyčejném muzeu?
ISBN 978-80-266-1067-0

Thorpeová, Kiki
Víly Nevíly: Na stopě

Brno: CPress, 2017, 1. vyd., 104 s.,
váz. 229 Kč
Hvězdnou roklinku začne sužovat
podivná záhada – jedna z víl totiž
zmizí beze stopy! Toto není jen
kniha. Je to vstupenka do Země
Nezemě.
ISBN 978-80-264-1043-0

Wrightová, Sally Ann
365 příběhů z Bible

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2017, 1. vyd., 224 s., váz.
Pro každý den v roce najdeme
v knize krátký příběh z Bible, převyprávěný pro dětské posluchače.
Výborná pomůcka pro večerní modlitbu v rodině.
ISBN 978-80-7566-013-8

Železný, Zdeněk
Pěkně podle abecedy

Brno: Edika, 2017, 1. vyd., 80 s., váz.
249 Kč
Každé malé dítě si jednoho dne začne
zvídavě prohlížet například nadpisy
v knížkách, které mu čtou rodiče.
ISBN 978-80-266-1154-7

v ysokoškolská
skripta; učebnice
Agostinho, Gilberto
Digitální technologie v hudební
tvorbě pro akustické nástroje

Praha: AMU, 2017, 1. vyd., 149 s.,
brož.
Kniha se zabývá propastmi v komunikaci, mezemi fotografie a jazyka
i jejich propojováním, protože jazyk
a technický obraz jsou často komplementární. Je pohledem na některé
kulturní mantinely těchto médií a původ těchto mantinelů.
ISBN 978-80-7331-420-0

Topolová, Ivana; Kubálek,
Tomáš; Kubálková, Markéta
Manažerská informatika MS
Word 2016

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 133 s., brož. 125 Kč
Publikace je určena pro výuku
předmětu 2OP381 Manažerská
informatika 1.
ISBN 978-80-245-2198-5

Wagner, Jaroslav; Matyáš,
Ondřej
Performance management.
Cases and exercises

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 103 s., brož. 227 Kč
Skripta se věnují případovým studiím a příkladům z oblasti Řízení
výkonnosti s důrazem na význam
nástrojů a metod manažerského
účetnictví. V angličtině.
ISBN 978-80-245-2191-6

Praha: AMU, 2017, 1. vyd., 139 s.,
brož.
První část knihy tvoří práce J. Rataje
Převod pohybu lidského těla na zvuk
pomocí senzorů. Ve druhé kapitole se
J. Rataj věnuje konkrétním východiskům a postupu při práci na inscenaci
Umění manipulace.
ISBN 978-80-7331-419-4

Žárová, Marcela; Procházka,
David; Roe, Jana
Financial Reporting in the Czech
Republic

Bagdasarov, Georgij
Buenos Aires Experiment

Zelová, Andrea
Metoda výuky muzikálového
zpěvu Karla Hegnera

Praha: AMU, 2017, 1. vyd., 162 s.,
brož.
Na začátku nového tisíciletí došlo
na filmové scéně v Buenos Aires
k explozi experimentální tvorby
a v hojném počtu se začali objevovat tvůrci, jejichž díla k sobě
upoutala pozornost na světových
festivalech.
ISBN 978-80-7331-412-5

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 86 s., brož.
Skripta v angličtině.
ISBN 978-80-245-2208-1

Brno: JAMU, 2017, Výběrová řada
doktorských spisů, 1. vyd., 174 s.,
brož. 150 Kč
Publikace pojednává o základních pěveckých a pedagogických postupech K.
Hegnera při výuce muzikálového zpěvu
na Divadelní fakultě JAMU v Brně.
ISBN 978-80-7460-114-9

Sato, Alexej
International Business Operations

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2017, 1. vyd., 167 s., brož. 284 Kč
Kniha poskytuje kompaktní přehled
různých operací využívaných v mezinárodním obchodování. Kniha je
dále obohacena o několik realitu
simulujících případových studií, které
mohou být využívány na hodinách.
ISBN 978-80-245-2205-0

Informace z redakce
Nová verze bibliografie Knižních novinek
Vzhledem k nové verzi databáze České knihy (www.ceskeknihy.cz), z níž
jsou čerpány údaje do bibliografie KN, a z technických důvodů musela
redakce KN přistoupit i ke změnám v bibliografii KN, která je od tohoto čísla
KN 17/2017 v nové podobě.
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Silverio, Robert
Nefotografie, neslova

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

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

Unikátní muzeum zvířat,
které má otevřeno, kdykoli
se vám zachce

Spoj síly a přežij!
První kniha řady GO! –
Gangu odvážných

Severská krimi v českém
provedení od držitelky
ocenění za nejlepší
českou detektivku

Třetí kniha z úspěšné
série Všem klukům,
které jsem milovala

Dívka se zlomeným
srdcem a nelítostná
bojovnice. První díl
bestsellerové trilogie

www.albatrosmedia.cz

ROZHODNĚTE
SE PRO ŠTĚSTÍ

Život
NENÍ
Hal Urban

náhoda

Autor bestselleru To nejdůležitější
v životě probírá ve své další knize 15
klíčových témat, která mají obohatit
život tak, aby byl žit vědomě a naplněně.
Život pro něj není dán náhodou, ale
volbou. V každém okamžiku se můžeme
svobodně rozhodnout a je jen na nás,
zda jsme takovou volbu schopni pro
naše budoucí štěstí uskutečnit. K tomu,

abychom na to byli připraveni, slouží
právě tato kniha. Urban hájí ctnosti, jako je
pokora, trpělivost, odvaha, odpuštění…,
nezbavuje je jejich vážnosti a důležitosti,
ale plní je velmi živým, a přesto
nebanálním obsahem.
BROŽ., 224 STR., 329 KČ

obchod.portal.cz

David Lagercrantz
Muž, který hledal
svůj stín

Fredrick Backman
Co by můj syn měl
vědět o světě

V pátém díle série Milénium
si Lisbeth Salanderová
odpykává trest v ženské
věznici. Navštíví ji její bývalý
poručník Holger Palmgren
a přítel, novinář Mikael
Blomqvist. Společně se noří
do událostí z Lisbetiny minulosti, ke stínům jejího dětství
i otázkám cti a zneužití
moci. • Vychází 7. září

Otcovská zpověď švédského Fulghuma, ve které
vtipně stírá všechny
úzkosti a nedostatky rodičů
jednadvacátého století.
Kniha je především o snaze
být dobrým rodičem.
Je plná upřímných obav
a nepodmíněných vyznání
lásky, která zasáhnou
čtenářovo srdce.

369 Kč
KRIMI

259 Kč
PŘEKLADOVÁ BELETRIE

Dita Táborská
Malinka

Peter May
Hadohlavec

Svižně a vtipně vyprávěný
příběh, který s nesmlouvavou naléhavostí
zobrazuje krizi lidské
identity, zamýšlí se nad její
podstatou a právem na
ni. Rodičovství v mnoha
podobách se v něm vymyká
definicím. Postavy románu
se navzájem potřebují
k životu, ale ten je často
škodolibě plácá přes prsty.

Americká patoložka
a pekingský detektiv se
ve čtvrtém díle čínských
thrillerů setkávají na území
USA, kde se snaží společně
vyřešit případ čínských
imigrantů udušených
v chladicím voze. Závodí
s časem, aby zneškodnili
biologickou časovanou
bombu, která ohrožuje
budoucnost celého lidstva.

329 Kč
ČESKÁ BELETRIE

329 Kč
KRIMI

Oksana Bula
Zubr si hledá hnízdo

Petr Fiala,
Miroslav Balaštík
Profesor
na frontové linii

Co dělají zvířátka v zimě?
Třeba medvěd celou
zimu prospí. Ó, to by byla
krása, zasní se zubr. A tak
vyhledá tukoně, kouzelné
lesní bytosti, které ukládají zvířátka k zimnímu
spánku. Obrázková knížka
pro nejmenší okouzlí
jedinečným výtvarným
stylem.
269 Kč
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

hostbrno.cz

Rozhovor Miroslava
Balaštíka s Petrem Fialou.
Protože štítit se politiky
ničemu nepomůže a protože
je důležitější pochopit to,
s čím třebas i nesouhlasíme,
než se utvrzovat v tom, co si
sami myslíme.
279 Kč
ROZHOVOR

➲ Školní atlasy a mapy

➲ Ocenění Mapa roku 2016
➲ Vybrané tituly také
v interaktivní podobě

www.skolniatlassveta.cz
Ceny s 10 % slevou na www.kartograﬁe.cz

Kartograﬁe PRAHA, a. s.
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 969 446
e-mail: info@kartograﬁe.cz

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 7. 8. až 13. 8. 2017

beletrie
1. Radka Třeštíková Osm Motto
2. Paula Hawkinsová Do vody Ikar – Euromedia Group
3. Vlastimil Vondruška Vzpoura goliardů Moba
4. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
5. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
6. Jo Nesbø Žízeň Kniha Zlín
7. František Kotleta Poločas rozpadu Epocha
8. Shari Lapena Manželé odvedle Knižní klub – Euromedia Group
9. Radka Třeštíková Bábovky Motto
10. Jaroslav Kalfař Kosmonaut z Čech Plus

populárně naučná
1. Meik Wiking Hygge Jota
2. kol. Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty
3. Tomáš Kosačík Břicháč Tom – Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! Tomáš Kosačík
4. Sarah Knight Zázračný úklid v hlavě BizBooks
5. Marek Herman Najděte si svého marťana MH
6. Don Miguel Ruiz Čtyři dohody Pragma
7. J. Patočka, Z. Vlasatá Žlutý baron Referendum
8. Tomáš Kosačík Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma Tomáš Kosačík
9. Pierre Franckh Jak si správně přát Anag
10. Marek Orko Vácha Nevyžádané rady mládeži Cesta

pro děti a mládež
1. Jeff Kinney Deník malého poseroutky 11 – Všechna sláva… CooBoo
2. Keri Smithová Destrukční deník CooBoo
3. Ransom Riggs Povídky podivných Jota
4. J. K. Rowlingová Bajky Barda Beedleho Albatros
5. David Walliams Nejhorší děti na světě Argo
6. J. K. Rowlingová Fantastická zvířata a kde je najít Albatros
7. Josef Kožíšek Polámal se mraveneček Albatros
8. Zoe Sugg Girl Online jde svou cestou Jota
9. J. K. Rowlingová Harry Potter a Kámen mudrců Albatros
10. Kiera Cassová Koruna CooBoo
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

Červenec 2017 Zdroj: SČKN (kosmas.cz, palmknihy.cz, eReading.cz, alza.cz)
1. Radka Třeštíková Osm Motto
2. Jo Nesbø Žízeň Kniha Zlín
3. James Rollins Sedmá pohroma BB/art
4. Liou Cch’-sin Problém tří těles Host
5. B. A. Paris Za zavřenými dveřmi Motto
6. Jiří Pavlovský Kladivo na čaroděje 12 Epocha
7. Patricia Briggs Dlouhé ticho Fantom Print
8. Hakan Neser Karambol MOBA
9. František Kotleta Poločas rozpadu Epocha
10. Joshua Dalzelle Válečná loď Fantom Print
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DAŇOVÝ BALÍČEK PŘINÁŠÍ
VELKÉ ZMĚNY
k 1. 7. 2017!
1696 str.
599 Kč
brož.
kód 5696

856 str.
659 Kč
vázaná
kód 5692

368 str.
619 Kč
krouž. vazba
kód 5685

O
L
Š
Y
V
Ě
V
Á
PR
448
48 str.
649
49 Kč
krouž. vazba
kód
d 2323

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

brožovaná | 224 stran | 299 Kč

vázaná | 224 stran | 399 Kč

vázaná | 408 stran | 349 Kč

vázaná | 248 stran | 269 Kč

brožovaná | 208 stran | 179 Kč

kroužková | 232 stran | 129 Kč

kroužková | 232 stran | 129 Kč

brožovaná | 48 stran | 99 Kč

brožovaná | 100 stran | 99 Kč

brožovaná | 100 stran | 99 Kč

brožovaná | 100 stran | 99 Kč

brožovaná | 112 stran | 229 Kč

brožovaná | 140 stran | 199 Kč

brožovaná | 144 stran | 199 Kč

brožovaná | 128 stran | 199 Kč

brožovaná | 128 stran | 199 Kč

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

