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Svatební cesta do Jiljí
ke čtení, dívání i poslechu

Vážení a milí čtenáři!
Sledování nedávného slavnostního předávání Oscarů, v němž ziskem čtyř sošek bodoval snímek
Tvář vody, mě přimělo k zamyšlení nad filmy na
základě knižní předlohy. I když, abych byla přesná,
v případě letošního oscarového hitu vznikl film
i kniha zároveň. A tady nastává otázka: přečtete si
dřív knihu, nebo zhlédnete film? A v případě, že
jste knihu už přečetli, chcete její obrazové ztvárnění
vůbec vidět? Nebudete zklamaní, jak filmaři příběh
pojali, jaké herce vybrali? Jistě víte, o čem mluvím. Při čtení knihy si v hlavě vytvoříte
obraz hlavních hrdinů a v kině pak tváře herců vaší představě neodpovídají. Navíc jste
rozčarovaní, že scenáristé tu v ději něco vypustili, tu si něco přidali. A právě z těchto důvodů nesouzním s většinovým tvrzením, že nejdříve byste si měli přečíst knihu
a teprve poté vidět film. Dělám to obráceně. Vědomě si nechávám filmaři vtisknout
podobu hlavních hrdinů a až poté sáhnu po předloze. U knihy Šifra mistra Leonarda
jsem tak už od první stránky věděla, že profesor Langdon je vysoký štíhlý sympaťák
s tváří Toma Hankse, a díky tomu jsem se rychleji nechala vtáhnout do děje. Další filmy
podle knih Dana Browna jsem ani vidět nemusela, stačily mi knihy, protože Langdon
už pro mě svou podobu jednou provždy má. Stejně tak Hercule Poirot, kterého si už
neumím představit jinak než s tváří britského herce Davida Sucheta, který si slavného
detektiva zahrál v úspěšném britském seriálu. A v neposlední řadě i Harry Potter je
zkrátka a dobře Daniel Radcliffe. Vím, že mnozí namítnou, že se tím ochuzuji o hraní
s fantazií a také, že filmaři knižní příběh často změní k nepoznání, ale mně to nevadí.
Naopak mě docela baví porovnávat, co se kde mezi knihou a filmem tzv. ztratilo v překladu. Pokud ale až podle filmu vznikne kniha, to už není nic pro mě. Tam většinou
žádná přidaná hodnota není, žádné pátrání a srovnávání. A tak zůstanu u filmů podle
knih. Jen u nás takových snímků vzniklo bezpočet. Velké oblibě se těšilo dílo Bohumila
Hrabala, které vzal filmařsky za své Jiří Menzel, a Jan Hřebejk se zase postaral o skvělé
obrazové ztvárnění knih Petra Šabacha. V zahraničí bychom našli příkladů ještě víc. Pro
letošní rok tedy tleskám Tváři vody (knižně u nás vydává Host) a těším se, až si teď po
zhlédnutí filmu knihu přečtu. Mám to prostě tak. A čemu dáváte přednost vy? Nejprve
kniha a poté film, nebo naopak? 
JANA MARXTOVÁ

Vydavatelství Supraphon připravilo jarní perličku
pro všechny zamilované a svatbychtivé. Pozvalo
do nahrávacího studia partnerskou a hereckou
dvojici Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová, aby
společně namluvili audioknihu Svatební cesta do
Jiljí. „Já jsem knížku nečetl, až teď, když jsem je
načetl,“ říká s úsměvem Vojta. A není jediný, kdo
netušil, že slavný film má svou knižní předlohu.
Autor Miroslav Skála humornou novelu napsal
už v roce 1972 a zfilmování se příběh dočkal o jedenáct let později. A právě výtečné
obrazové zpracování knihu odsoudilo k zapomnění. Řekne-li se Svatební cesta do Jiljí,
snad každému se totiž vybaví právě ústřední filmová dvojice Libuše Šafránková a Josef
Abrhám a jimi skvěle zahrané situace i hlášky, které zlidověly, jako například: „Tato žena
bude perlou pro domácnost. Sežene i drezínu.“ Před Táňou a Vojtěchem proto stál nelehký úkol. Museli se oprostit od filmu, aby oprášili knižní předlohu, oživili autorovu
vizi, jeho pojetí postav i příběhu. „Film je v mnohém jiný než kniha. Obraz vám totiž
leccos dopoví, dotvoří, zatímco u audioknihy tohle všechno musíte načíst. Je to složitější a zdlouhavější, ale snad se nám to povedlo a posluchačům se to bude líbit,“ doufá
Vojtěch Dyk. Při namlouvání audioknihy se prý často smál, protože každý, kdo žije
v nějakém vztahu, nutně musí v příběhu najít paralely se svým životem. Děj je sice místy
krásně přitažený za vlasy, ale jinak je trefný a hlavně nadčasový. Stejně tehdy jako dnes
si své protějšky testujeme, pravda, nemusí to být zrovna takovouto svéráznou svatební
cestou, ale na druhé straně proč ne. „Kdyby lidé víc praktikovali předsvatební cesty, nemuseli by moc praktikovat předsvatební smlouvy,“ dodává Vojta. Ať už svatbu plánujete
nebo ji máte dávno za sebou, Svatební cestu do Jiljí si určitě poslechnete s chutí, Vojtěch
a Táňa se totiž nelehkého úkolu zhostili opravdu výtečně. 
JANA MARXTOVÁ

co právě č te

Motto čísla:
„Film je především zábava.
Chcete-li poslání, jděte na poštu.“
Woody Allen,
americký režisér, scenárista, herec a spisovatel

Tomáš Hejna,

redaktor Nakladatelství
Olympia

Minulé léto jsem si znovu uvědomil, že i když rád cestuji po našich městech a jejich památkách, stejně jich
často hodně minu. Napadlo mne to v Březnici, krásném
městečku nedaleko Příbrami, kde se pokaždé zastavím
a obdivuji místní zámek a park. Naposledy jsem zabrousil
stranou a objevil pozůstatky zdejší židovské obce s nově
rekonstruovanou synagogou a skutečně šťastnou náhodou mi o pár měsíců později
přistál na stole rukopis s názvem Deset hvězd od Jana Žáčka. Je právě o rekonstrukci
této úžasné památky a dalších třinácti podobných, které se po dlouhé době dočkaly
v letech 2010–2014 rozsáhlých oprav pod vedením architekta Jana Soukupa. Dozvěděl jsem se, že jsem jedním z prvních svědků celkového pohledu na výsledky největší
investice v tomto ohledu od 2. světové války ve výši 280 milionů korun. Je smutné, že
něco tak velkolepého se člověk dozví z rukopisu ještě nevydané knihy, a ne z nějakých
novin, třeba místo Čapího hnízda. Ale právě proto se na tuto knihu tolik těším, bude
pro někoho důležitá, protože bude o důležité věci. A také proto, že autor nezapomněl
přidat i medailonky o zajímavých židovských osobnostech, které s uvedenými místy
mají co do činění. To přeci k sobě patří – místo a lidé. A co je ještě pozoruhodnější –
zprávy o celých židovských obcích, které už nenávratně zmizely a zbyly z nich jen tyto
památky. Už dočítám poslední stránky, procházíme staré i nové fotografie a dobové
plány, připravuje se grafika. Bude to nádherná kniha a já věřím, že si najde své čtenáře,
kteří z ní budou tak nadšení jako já z pouhého rukopisu.
Tomáš Hejna
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Jarní inspirace

Žádejte u svého knihkupce.

knižní tipy

MOLIÈRE A SPOL.
Ilustrátorka a autorka knih pro děti a mládež Renáta Fučíková (1964) zahájila před více než rokem v nakladatelství Vyšehrad novou edici Největší dramatici svazkem –
jak jinak – o Shakespearovi. Po roce k němu přibyl svazek
druhý, věnovaný tentokrát největšímu a nejslavnějšímu
dramatikovi francouzskému, tedy Molièrovi, k němuž
autorka přidala ještě díla dvou dalších slavných Francouzů 17. století. Kniha tak má název Molière & Pierre
Corneille, Jean Racine – 7 převyprávěných her v historických souvislostech. Jak Molière (1622–1673), tak
Corneille (1606–1684) a Racine (1639–1699) prožili
větší či menší část svého života za vlády „krále Slunce“
Ludvíka XIV., proto je kniha i portrétem této doby a tohoto panovníka. Francie
17. století zažívala nebývalý rozkvět a díla tří velkých dramatiků se hrají dodnes.
Z tvorby Pierra Corneille autorka vybrala nejslavnější drama Cid v první kapitole,
stejně jako z práce Jeana Racina nejznámější tragédii Faidra v kapitole poslední.
Obě dramata Fučíková vypravuje klasicky, tak jako tomu bylo v její knize o Shakespearovi. Molièrovi se věnuje jinak a šířeji. Vybrala pět jeho her (Škola pro ženy,
Tartuffe neboli Svatoušek, Misantrop, Lakomec a Zdravý nemocný) a pro jejich
převyprávění zvolila živou a rozvernou formu komiksu. Pět komedií rámují dvě
vážná dramata a samozřejmě kapitoly o životě ve Francii za panování Ludvíka XIII.
a jeho syna Ludvíka XIV., přičemž právě druhý jmenovaný je vedle tří dramatiků
ústřední postavou knihy. To vše doplňují desítky nádherných ilustrací, tentokrát
laděných převážně do červeno-bílé podoby. Populárně-naučná edice je určena
mládeži, ale jistě zaujme i dospělé, a to i jako sličný artefakt a vskutku krásná kniha
neobvyklého formátu. Už teď se můžeme těšit na svazek další, v plánu je dramatika ruská, jejímž nejslavnějším autorem je A. P. Čechov; nezůstane však jen u něj.
MILAN VALDEN

ŽIVOTEM
ELEGANTNĚ
A S GRÁCIÍ
jak si udržet vitalitu,
krásu a zdraví

SLEPÁ MAPA
Alena Mornštajnová patří mezi nejprodávanější autory.
Píše o minulosti a její příběhy jsou spíš ságou než pouhým
románem. Podle fotografie je to opravdu krásná žena,
její úsměv není falešný a při čtení ji pochopitelně vidím
jako její knižní hrdinku Anežku. Rod silných žen popisuje Alena Mornštajnová nesmírně čtivě a není divu, že
se její knihy dají přečíst za jedinou noc. Já ji právě takhle
na jeden dech přečetla a určitě nejsem jediná. Příběh
nemá hluchá místa, oči skáčou ze stránky na stránku se
zvědavostí, co bude dál. Hlavní hrdinka Anežka vypráví
příběh života své babičky Anny, která s dědou Antonínem odjela do pohraničí za
novým začátkem. Vypráví ale také příběh dědova neradostného dětství i příběh
svého vlastního narození, které přišlo hlavně proto, aby se její maminka Alžběta
nemusela vystěhovat z bytu. Co příběh, to silný zážitek, který míchá osudy všech
zúčastněných. Snad každý si v knize najde nějakou paralelu s osudem své vlastní
rodiny – válečný veterán se zraněním, které se ne a ne zahojit, matka snažící se své
děti chránit před násilnickým otcem, dívka, která si dokáže dupnout už od dětství
a její skálopevnost je pak oporou jejím dětem. Přestože kniha líčí především osudy žen, není to čtení jen pro ženy. I když přece jen na konci knihy je výrazně cítit
především síla ženské něhy, odvahy, laskavosti a někdy i krutosti, díky které rodiny
drží pohromadě, díky které se rodí nové pokolení, díky které jde život dál a vznikají nové další osudy. Slepá mapa je pro tuto knihu moc dobrý název, protože
právě takovou slepou mapu dostane vlastně každý, když se narodí, a je na něm,
co si do ní nakreslí, čím a jak mapu vyplní a jestli bude především on sám hlavním
zapisovatelem nebo nechá druhé, aby mu do ní vpisovali, co oni chtějí. Kniha,
která byla v roce 2014 nominována na Cenu Česká kniha 2014, nyní opět vychází
v nakladatelství Host a rozhodně stojí pozornost.
JARMILA SKOPALOVÁ

www.grada.cz

www.KNIHAMESICE.cz
.KNIHAMESICE.
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.

Dvě knížky v jedné

DVĚ
POHÁDKY
TŘI PRASÁTKA,
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

Mária Rázusová-Martáková,
Margita Príbusová
Ilustrace Vladimír Král

Vtipná a veselá knížka s ilustracemi předního
slovenského výtvarníka Vladimíra Krále navazuje
na křehkou tradici bilderbuchů pro malé děti
a zejména na předchozí úspěšný titul nakladatelství
Buvik, Kůzlátka.
Kůzlátka Knížku lze opět číst z obou stran
a děti zde najdou dvě známé a oblíbené pohádky
navozující téma přátelství. Fenomenálně svěží
a osobitě ilustrovaná knížka se na Slovensku
zařadila mezi nejkrásnější knihy roku 2015.
VÁZ., 48 S., 249 KČ

obchod.portal.cz

THOVT
KŘIŠŤÁLOVÁ ČAKRA
Otevření vesmírné brány k nejvyšší energii ve vás
Jeho další kniha představuje nové energetické
centrum člověka – čakru jednoty. Ta vychází z
již existujícího čakrového systému a v současné
době se v nás rozvíjí. Zvyšuje naše vibrace a urychluje energetickou proměnu.

THOVT
CHRÁM MOUDROSTI
Sada 49-ti výkladových karet.
Každá z karet rozklíčovává
důležitou sféru lidského života a zjevuje cestu uzdravení a
pokroku. Každé kartě propůjčil
Thovt také odpovídající energetickou frekvenci.

THOVT
BRÁNY ATLANTIDY
Bájná Atlantida – země, již většina z nás nosí v
hlubinách svého nitra a která čeká na to, aby ji
lidstvo probudilo. Thovt připomíná, že většina z
nás jsou někdejšími obyvateli Atlantidy. Podle něj
jsme zde v této době proto, abychom společně
se Zemí dokončili dílo vzestupu.

THOVT
PROJEKT LIDSTVO

Thovt, egyptský bůh moudrosti,
praotec magie a alchymie, astrologie a universálních umění, má v
dějinách Země několik jmen a je
opředen mnoha tajemstvími. Kerstin Simoné tlumočí v této knize
jeho jasná poselství.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

THOVT
NA KAŽDÝ DEN

Tato praktická kniha je symfonií
tvořivých možností a potenciálu
člověka. S lehkostí a jednoduše
vám ukáže, jak se otevřít novým
úhlům pohled nebo jak přizpůsobit vibrace svého těla novým
frekvencím Země.

Právě vyšlo v nakladatelství ANAG

obj. kód 5718
kroužková, 384 stran

619 Kč

obj. kód 5687
kroužková, 576 stran

569 Kč

obj. kód 2589
brožovaná, 184 stran

289 Kč

obj. kód 5739
brožovaná, 168 stran

279 Kč

obj. kód 5736
brožovaná, 640 stran

519 Kč

obj. kód 5735
brožovaná, 336 stran

419 Kč

obj. kód 5680
vázaná, 880 stran

999 Kč

obj. kód 2398
brožovaná, 480 stran

519 Kč

obj. kód 5723
brožovaná, 1 624 stran 599Kč

Celý sortiment již vydaných knih
nakladatelství anag najdete ve všech
dobrých knihkupectvích po celé ČR.

www.anag.cz

Vladimir Nabokov
Vojtěch Matocha, Karel Osoha

Prašina
Představte si temný ostrov uprostřed zářící
Prahy. Na Prašině nefunguje elektřina, lampy
nesvítí, tramvaje nejezdí, mobil je bez signálu.
V téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka s kamarády
po tajemství, které může změnit svět.

Skoncovat s Eddym B.
Románová senzace z Francie popisuje s mimořádnou otevřeností
a syrovostí autorovo strastiplné dětství, poznamenané
prostředím chudého severofrancouzského venkova,
ale také jeho postupně odhalovanou homosexualitou.
Přeložila Sára Vybíralová

Hravě ironický román, jenž díky analýzám neexistujících
knih a rozsáhlým citátům získává až mystifikační potenciál,
je zároveň biografií literáta, tragickým milostným příběhem
s prvky detektivky i jemnou parodií na všechny tyto žánry.
Přeložil Pavel Dominik

Joe Todd-Stanton

Artur a zlaté lano
Komiksová podívaná plná podmanivých ilustrací,
kouzel, chrabrých hrdinů a mytologie. Vydejme se
společně na území Vikingů, do končin, kde vládnou
mocní bohové a zdánlivě nepřemožitelní tvoři.
Přeložila Naďa Špetláková

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

Édouard Louis

Skutečný život
Sebastiana Knighta

N O V I N K Y V E VA Š E M K N I H K U P E C T V Í
SKUTEČNÝ ŽIVOT
SEBASTIANA KNIGHTA

KOKAIN BLUES
Slečna Fisherová vyšetřuje
Kerry Greenwoodová

Vladimir Nabokov

První z knížek ze světoznámé krimi série
Phryne Fisherová vyšetřuje, předloha úspěšného televizního seriálu Miss Fisher Murder
Mysteries (u nás na Netflixu). Kokain Blues:
Dvacátá léta v Melbourne v Austrálii.
Do města se vrací žena, která otřese
smetánkou i podsvětím.
Phryne Fisherová, s koktejlem v ruce a talentem
na řešení malérů, se
nezastaví před ničím.

Prvním anglicky psaným románem
Vladimira Nabokova je životopis fiktivního
anglického spisovatele s ruskými kořeny
(jehož osud se na mnoha místech zřetelně
protíná s osudem autora). Jeho vypravěčem je hrdinův nevlastní bratr, který se po
letech odloučení vydává
po stopách předčasně
zemřelého sourozence,
mimo jiné proto, aby se
- jak naznačuje titul - vypořádal s dříve vydaným
svědectvím Knightova
bývalého sekretáře.

Charleston Media, 286 Kč

Paseka, 269 Kč

VYSNĚNÁ KAVÁRNA NA ZÁMKU

ŽENA V ZÁVORCE

Caroline Robertsová

Ludvík Němec

Po trpkém zklamání v lásce se Ellie rozhodne od základů změnit svůj život. Vymění
nudnou kancelářskou práci ve městě za
život na venkovském zámku, kde získá
pronájem tamější kavárny. Splní si tak svůj
dávný sen - pokračovat v šlépějích své
milované babičky, která pekla úžasné dorty
a koláče a své umění jí
odevzdala. Není to však
všechno tak jednoduché
ani romantické, jak by
se mohlo zdát.

Příběh ženy, která věří, že se celý svět odehrává v její hlavě, a příběh muže, který se snaží
z tohoto labyrintu uniknout. Pro něj je Ariadninou nití jeho vlastní milostný příběh, možná
se však nevyhne ani brutálnějším metodám.
Lze ale přijmout podobu lásky, díky níž jeden
život vzniká, zatímco jiný má být ukončen?
Němcův román je utkán
z desítek příběhů: některé vymýšlí pomatená
spisovatelka, jiné její
obdivovatel. Tím hlavním
je ale příběh ženy a jejího
milence, kteří doufají
v ten nejdůležitější příběh
našich životů.
Druhé město, 349 Kč

Sofa Books, 298 Kč
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ČEŠI ZNOVU DOBÝVAJÍ VESMÍR

PRAŠINA

SLIZKÝ PŘÍPAD

Elisabeth Asbrink

Kamil Miketa

Vojtěch Matocha

Jana Janíková

Ešte nikdy nebola história tak blízko nás
ako v tejto knihe!
Píše sa rok 1947. Len pred dvoma rokmi sa
skončila najväčšia katastrofa v ľudskej histórii druhá svetová vojna. Svet je v troskách
a medzi Východom a Západom sa začínajú
rozdávať nové karty. Čo z toho bude?

Úspěchy českých vědců ve službách
Evropské vesmírné agentury a NASA. Cesta
do „evropského“ vesmíru se nám otevřela
v roce 1978, kdy se Vladimír Remek stal
prvním evropským kosmonautem v historii.
V programu Interkosmos jsme ještě téhož
roku vypustili z kosmodromu Pleseck družici
Magion, „cvrčka“
o rozměrech pouhých
30×30×16 centimetrů
a váze 15 kilogramů.
Po rozpadu východního
bloku a zániku Interkosmu (1990) se nad
našimi projekty zavřelo
nebe.
Mladá fronta, 299 Kč

Prašina je tajuplné místo, temný ostrov
uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale
na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu
nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje,
mobil je bez signálu.
A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se
svými kamarády Tondou a En po dávném
tajemství, které by
mohlo změnit svět.
Jejich dobrodružství
je o to nebezpečnější,
že při tom musejí čelit
partě všeho schopných
dospělých chlapů, kteří
mají stejný cíl.

V Českém lese se dějí nekalosti. Na místech
činu zůstává podivný sliz. Vede tato stopa
k pachateli? Nejsou lesní bytosti v nebezpečí? Vyšetřování se ujímá světoznámý
detektiv Herkul. Podaří se mu za pomoci
Skřipky a Bludníčka objasnit tajemný
případ a zachránit kouzelný les? Detektivní
příběh pro děti vznikl ve
spolupráci se zlínským
studiem Kouzelná
animace podle scénáře
ke stejnojmennému
animovanému filmu.

Paseka, 269 Kč

Verzone, 299 Kč

Absynt, 379 Kč
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Amor Towles
GENTLEMAN V MOSKVĚ
Vytáhněte paty z Metropolu a budete na místě
zastřelen, zní doživotní rozsudek bolševického
tribunálu nad hrabětem Rostovem za autorství
„nebezpečné“ básně. Tak začíná strhující příběh
klenoucí se od vzniku Sovětského svazu přes
Velkou vlasteneckou válku až po nástup
Chruščova k moci. Úžasné dobrodružství dalece
přesahující zdi Metropolu. Váz., 472 s., 388 Kč
Mika Waltari
EGYPŤAN
SINUHET
Ve vyprávění lékaře
Sinuheta se před
čtenářem otevírá Egypt v době 18. dynastie
přibližně v roce 1300 př. n. l. za vlády faraona
Achnatona. Pozoruhodné a barvité osudy
Sinuheta nás zavedou do významných míst
tehdejšího světa, do válečné vřavy, nelítostných
bojů o moc, dvorských pletich a úkladů.
Vychází již v šestnáctém vydání.
Váz., 832 s., 498 Kč
Kent Haruf
CIZINCI V NOCI
Cítím se osaměle. Říkala jsem si, že i ty se tak
možná cítíš. Tak si říkám, jestli bys ke mně
nepřišel, osloví jednoho večera sedmdesátiletá
Addie svého souseda Louise. Křehká novela
ukazuje touhu po životě a lásce i radost
z krátkých momentů štěstí. Váz., 144 s., 218 Kč
Ve filmové adaptaci tohoto románu
Our Souls at Night se v hlavních rolích objevili
Robert Redford a Jane Fonda.

žebříček

nejprodávanější knihy

tištĚnÉ knihy

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 26. 2. až 4. 3. 2018

beletrie
1. Dan Brown počátek Argo
2. Vlastimil Vondruška dračí náhrdelník MOBA
3. Alena Mornštajnová hana Host
4. Shari Lapena někdo cizí v domě Knižní klub
5. Miroslav Macek Saturnin se vrací XYZ
6. Jaroslav Kmenta boss babiš JKM
7. Patrik Hartl malý pražský erotikon Bourdon
8. Patrik Hartl okamžiky štěstí Bourdon
9. Barbara Woodová vzdálená řeka Alpress
10. Martin Fourcade martin Fourcade – můj sen o zlatě a sněhu Jota

populárně-naučná
1. Hana Marková daňové zákony 2018 Grada Publishing
2. Tomáš Kosačík břicháč tom Tomáš Kosačík
3. Roman Vaněk, Jana Vaňková Zelenina a luštěniny: Jednoduše & dokonale Prakul
4. Tomáš Kosačík břicháč tom a lucie Tomáš Kosačík
5. Meik Viking lykke Jota
6. Kolektiv Zákoník práce 2018 Sagit
7. David Frej Stravou proti zánětu Portál
8. Iva Trhoňová ruce v mouce CPress
9. Will Browen Svět bez stížností Synergie
10. Kolektiv Jíme zdravě s Fitrecepty Fitrecepty

pro děti a mládež
1. emilia Dziubaková rok v lese Host
2. Jeff Kinney deník malého poseroutky 12 CooBoo
3. Karel Kovář kovy – ovšem BizBooks
4. J. K. Rowlingová harry potter a kámen mudrců Albatros
5. Keri Smithová destrukční deník CooBoo
6. David Walliams babička drsňačka Argo
7. J. K. Rowlingová bajky barda beedleho Albatros
8. Zdeněk Miller velká kniha o malém krtkovi Pikola
9. Josef Kožíšek polámal se mraveneček B4U
10. Jeff Kinney deník malého poseroutky Albatros
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

Únor 2018 Zdroj: SČKN (alza.cz, eReading.cz, kosmas.cz a palmknihy.cz)
1. Dan Brown počátek Argo
2. Vladimír Vondruška dračí náhrdelník MOBA
3. Bernard Minier noc XYZ
4. Henning Mankell švédské holínky Host
5. elle Kennedy, Sarina Bowen hodnej kluk Baronet
6. Jamie Sawyer legie Fantom Print
7. Henning Mankell italské boty Host
8. Alena Mornštajnová hana Host
9. erik Tabery opuštěná společnost Paseka
10. Tom Clancy operační centrum: Z popela BB art
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TOP
TITULY
MĚSÍCE

Vlastimil Vondruška
Dračí náhrdelník

Tony Parsons
Smrt všem prasatům

Jan Skácel
Uspávanky

V průběhu slavnosti zmizí manželka
veverského purkrabího. Záhy poté je
nalezen zavražděný trubadúr, který
se jí předešlého večera dvořil. Vše by
vypadalo jako banální příběh msty
podváděného manžela, pokud by
mezi věcmi trubadúra nenašel
Oldřich z Chlumu tajemný důkaz…

Před dvaceti lety se v soukromé
škole spřátelilo sedm studentů.
A teď začali umírat. Max Wolfe
z oddělení vražd britské metropolitní
policie se ujímá případu. Stopa ho
brzy zavede ze zapadlých uliček do
světel velkoměsta a nejtemnějších
zákoutí internetu.

Poezie, která se má číst dětem,
aby lépe spaly. Obsahuje napínavé,
dobrodružné a zábavné příběhy pro
děti a najdeme tu i nově zpracované
pohádkové motivy. Verše jsou
doplněny ilustracemi výtvarnice
Zdenky Gelnarové.

Jan Bauer
Prahu rdousí strach

Kerstin Ekmanová
Pes

Arnaldur Indridason
Vina

Dva historické detektivní příběhy
známého českého autora.
V prvním pátrá novoměstský rychtář
Jakub Protiva po tajemném vrahovi
mladých žen a ve druhém příběhu
čelí Jakub Protiva a mnich Blasius
řádění tajemného vampýra.

Pes je mimořádně působivý
poetický příběh o přírodě,
o silách a jejích věčných
zákonitostech, o samotě,
strachu, smrti, ale také
o důvěře a vůli žít…

V jezeře uprostřed lávového pole je
nalezena mrtvola. Komisař Erlendur
a jeho kolega Marian Briem zahajují
vyšetřování. Jedna ze stop vede
i na americkou vojenskou základnu.
Tam se s islandskou policií nikdo
nemíní moc bavit.

Nakladatelství MOBA

