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Obrázková kniha o myších brášcích obsahuje vše, co má dětská knížka pro nejmenší
čtenáře mít: bláznivé a mistrovsky úchvatné ilustrace, rošťáctví, humor, jednoduchý
příběh plný napětí, chytlavou říkanku a poselství o hodnotě spolupráce a přátelství,
které překonaná všechny nesnáze. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších dětských
obrázkových knih na Slovensku. Kniha získala Zlaté jablko na BIB 2005 a byla
přeložená do angličtiny, němčiny a korejštiny. Pro nejmenší děti může být tato
kniha prvním setkáním se světem opravdového výtvarného díla. Mnohé slovenské
mateřské školy si knihu zvolily při vysvětlování hodnoty přátelství.
Určeno především pro děti ve věku 3–8 let.
VÁZ., 32 S., 199 KČ

obchod.portal.cz

editorial

tip redakce

KNIŽNÍ PODZIM V HAVLÍČKOVĚ
BRODĚ

Vážení a milí čtenáři,
nevím, jak to máte vy, ale jakmile zavane první
podzimní vítr a večery se začnou povážlivě krátit, jde na mě knižní nákupní horečka. Potřebuju
mít jistotu, že budu mít za sychravých dní co
číst. Miluju chvíle, kdy je venku nevlídno, ale já
si uvařím čaj, vezmu teplé ponožky a začtu se
do knížky. Meik Wiking, autor bestsellerů Hygge a Lykke, by mi nejspíš řekl, že přesně takhle
vypadá štěstí, a asi by měl pravdu. A tak listuji
edičními plány nakladatelů, kteří právě teď odhalují své podzimní novinky, a těším
se, co všechno si přečtu. Už teď vím, že nás čeká opravdu zajímavý knižní podzim. V minulých dnech svůj ediční plán představilo například nakladatelství Mladá
fronta a je tam jedna zajímavá kniha za druhou. Těšit se můžeme například na
knihu nedávno zesnulé Marty Davouze Víkend s Miriam, v níž líčí milostný příběh
na pozadí událostí od nadějných šedesátých let přes totalitní tmu až do porevolučních nadějí. Příznivci další české autorky Ivy Pekárkové si určitě nenechají ujít novinku nazvanou Třísky, která vychází s podtitulem román o lásce s prvky investigativní reportáže. Už jen tohle polechtalo moji zvědavost a v některém z příštích
čísel Knižních novinek vám tuhle knihu představíme trochu blíže. Z pera českých
autorů se na podzim můžeme těšit také na Svetr ze zbytků Mileny Štráfeldové
a příznivci díla Bohumila Hrabala se dočkají šestého a sedmého svazku Komentovaných spisů. Při podzimních večerech neuškodí trochu romantiky, zvláště je-li
jejím autorem v současnosti nejčtenější francouzský autor Marc Levy. V překladu
Lucie Šavlíkové vyjde kniha P. S. z Paříže. Milovníky špionážních románů zase potěší další příběh agenta Smileyho, kterého na stránky knih znovu přivádí britský
autor John le Carré. V překladu Veroniky Volhejnové vychází pod českým názvem
Dědictví špionů. A já osobně se moc těším na Holky s voctem spisovatelky Kláry
Mandausové. Její pohled na život je jednoduše osvěžující. Radí totiž: „Udělejte si
z toho všeho legraci. To je jediné řešení, jak to přežít. Protože život za tu zábavu
stojí.“ S tím nelze než souhlasit.
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
Kdyby měly peníze a štěstí popsat svůj vztah
na facebooku, uvedly by: Je to složité.
Meik Wiking, spisovatel a ředitel
Institutu pro výzkum štěstí v Kodani

Už po osmadvacáté se nakladatelé i čtenáři sejdou na podzimním knižním veletrhu
v Havlíčkově Brodě. Datum konání veletrhu připadlo na 5. a 6. října a dějištěm je
Kulturní dům Ostrov v Havlíčkově Bodě. Shodou náhod se sice veletrh koná ve stejném termínu jako komunální a senátní volby, ale to jistě milovníky knih od výletu na
Vysočinu nezastaví. Rozhodně bude na co se dívat, co číst i s kým se setkat. Program
je pestrý, počet vystavovatelů rekordní a jména hostů velmi zajímavá. Nakladatelství
Grada přijede s oblíbeným Zdeňkem Svěrákem, Atlantis s hvězdou veletrhu Martinem Hilským, Mladá fronta se dvěma zahraničními autory, Polákem Mariuszem
Suroszem a Němkou Sabine Dittrich, Host představí Michala Sýkoru, Jiřího Padevěta, Viktorii Hanišovou, Petru Dvořákovou a Antona Hykische a to zdaleka není celý
výčet autorů, s nimiž bude možné se na veletrhu setkat. Mottem letošního ročníku
je Století samoty, což odkazuje ke stému výročí rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku
Československa. Na veletrh proto přijede několik spisovatelů ze zemí bývalé monarchie, jejichž knihy vycházejí česky. Z mnoha doprovodných programů veletrhu stojí
určitě za návštěvu výstava Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české veduty
a krajinomalby, předveleržní Listování s Lukášem Hejlíkem knihou Timura Vermese
Už je tady zas, koncert Rock for Book s Michalem Prokopem a Václavem Koubkem
nebo losování návštěvnických vstupenkových knížeček – dva lidé letos mohou vyhrát večeři s oblíbenou spisovatelkou Alenou Mornštajnovou.
Podzimní knižní veletrh má v pátek 5. října otevřeno od 10 do 19 hodin a v sobotu 6. října od 9 do 17 hodin. Více informací najdete na www.hejkal.cz.
JANA MARXTOVÁ
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Právě jsem dočetla knihu Ondřeje Šteffla K čemu samé
jedničky. Byla jsem poctěna, že jsem mohla být i její kmotrou. Ondřej je zakladatel společnosti Scio a tahle knížka je náhledem na to, jak by se v České republice mělo
vyvíjet vzdělávání. Můj syn David je čerstvým prvňákem,
takže mě tahle problematika hodně zajímá. Jinak, abych se přiznala, jsem spíš časopisová. Už patnáct let jsem skoro závislá na časopisu Týden. Nemůžu vynechat ani
jedno číslo a protože pořád pendluju mezi Prahou a Afrikou, mívala jsem kufr plný
časopisů. Naštěstí dnes už je i elektronická verze. Pokud sáhnu po knížce, pak je to
často detektivka. Jsem velký milovník severské literatury a v poslední době se mi moc
líbila i knížka britské autorky Pauly Hawkins Dívka ve vlaku. Skvělým vynálezem jsou
audioknihy, protože u nich se dá uklízet i přesouvat z místa na místo. Vybírám si knížky z vydavatelství OneHotBook, kde je skoro všechno sázka na jistotu.

Evidenční číslo MK ČR: E 13432
ISSN 1213-7073
www.sckn.cz
www.sckn.cz/knizni-novinky
www.facebook.com/KN.casopis
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čtení
Chytrproé ženy
každého věku

Mile, vtipně

www.krigl.cz

Vendulka a princ
aneb O neporazitelnosti staré hrušně

a s ženským
citem napsaný
průvodce
hormonální
terapií pro ženy
v jejich plodném
i přechodovém
období

Jiří Just, Naďa Wittová

Knížka je i není pohádka. Dějí se v ní totiž věci, které se ve
skutečnosti stát nemůžou, ale i věci, které se ve skutečnosti už
dějí, nebo dít můžou… Jako když se v bohem zapomenuté
krajině objeví jezdci s pilami a sekyrami a začnou kácet starou
hrušeň. Nejstarší dcera hospodáře Vendulka se jim statečně
postaví. Když se člověk a příroda spřátelí, získají oba.
185x233mm, 112 stran, vázané, cena 222 Kč
ISBN 978-80-88104-44-5

Říkačky

Jana Střítězská, Markéta Maternová

Kniha ŘÍKAČKY je plná barevných obrázků zvířat a nápa
ditých říkanek o nich. Je určena především dětem, ale svou roz
manitostí jistě zaujme i rodiče. Společně se mohou dozvědět
něco nového i o méně známých a ne vždy populárních druzích
živočichů, jako je šváb, tasemnice nebo mamba. — Nádherně
ilustrovala Markéta Maternová.
160x200mm, 64 stran, vázané, cena 176 Kč
ISBN 978-80-88104-42-1

Nemusíte

být dokonalé.
Občas stačí být
k sobě laskavější
a plnit si své sny

r.

248 st

299 Kč

Kniha moci a elegantních nevěstek / Petr Ritter
Je to bravurně, se sebevědomou energií napsaná kniha splétající prvky grotesky
a politického scifi thrilleru. Napínavý příběh zakončený překvapivou pointou působí
jako absurdní komedie, ze které mrazí. Při jejím čtení si člověk uvědomí: Vždyť ono by
se to mohlo stát! Vždyť ono se to děje!
Na počátku byl stát prolezlý korupcí a ignorantstvím neschopných politiků. Každý
občan, který v něm byl nucen žít, toužil po změně. Jen dva lidé by to však mohli učinit.
Vysoký vládní úředník Guring a Oden, mladý univerzitní skoro-docent pohybující se
v šerém světě prostitutek. Politika, moc a erotika se v příběhu prolínají stejně jako
v životě. Tak jako lehká děvčata nabízejí něco jako lásku, mocní žijí něco jako život.
Na pozadí humoristické formy cítíme autorovu stále přítomnou obavu z budoucnosti.

Nakladatelství Andrej Šťastný | www.andrejstastny.cz

Naučte se

využívat
tajemství
přirozeného cyklu
ženské energie
kupujte na www.grada.cz

Anna Cima

Pasi Ilmari Jääskeläinen

Probudím se na Šibuji

Den falešné kočky

Čtyřiadvacetiletá Jana studuje japanologii,
usiluje o stipendium do Tokia a společně se
starším spolužákem si láme hlavu nad překladem
japonské povídky. Osud jejího tajemného autora
bude mít na vývoj událostí nečekaný vliv.

Čím méně víte, tím lépe. Populární autor
opět míchá kartami osudů a spojuje žánry
do jedinečného finského podivna, v němž
nechybí prvky fantasy, špionážního románu,
hororu, ba ani detektivky nebo pohádky.

Pavel Ryška

Neviditelná republika

Karikaturisti

Přišel sem napsat reportáž o vzácných knihách,
ale našel tu víc — lásku ke knihovnici a vášnivé
bibliofilce, s níž se pouští do pátrání po vzácném
cestopisu. Půvabný román spojuje tajemství,
detektivní zápletku i poutavou reportáž.

Vizuální lahůdka pro nejširší okruh zájemců
o dějiny umění se věnuje dosud přehlíženým rysům
československého obrazového humoru. Strhující
vhled do uměleckého i společenského kvasu
nejpestřejšího období naší poválečné historie.

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

Joan Peruga

NAKLADATELSTVÍ MUNIPRESS
DOPORUČUJE

Slavnost plodů
Večerní myšlenky stahují smyčky
okolo ran padajících žaludů. Sbíhají se
od svých břehů v kruzích na hladině.
Jejich úplnost se poddává přitažlivosti
země, která je rozpůlí, ukotví a znovu
vyšle k nebi. Zatímco svět se mění,
pradávná touha předat své pády
dalšímu pokolení zůstává.

… „Štěpánkova sbírka je ojedinělá – v kontextu naší poezie stanovuje novou polohu lyriky, již můžeme označit za environmentální. Z celkové produkce současné české poezie se ale rovněž vymyká náhledem
na samu podstatu básnictví, který se nesoustředí jen na formu a práci
s jazykem ani se neuzavírá do introspekce vlastního já. …“
(Z recenze Libora Staňka, iLiteratura.cz)

Hic sunt homines
Radek Štěpánek
Doslov: Hana Librová
Fotograﬁe: Eva Luﬀerová
Masarykova univerzita, Brno, 2018, 62 s.

„Je optimismus pro zdraví a dlouhý život (ve
zdraví) výhodou, či spíše rizikem? Starají se lépe
o své zdraví (čeští) optimisté, nebo pesimisté?
Není jednoduché rozhodnout, zda to jsou
optimistická, či pesimistická očekávání, která
vedou člověka k větší pozornosti ve vztahu ke
svému zdraví i větší péči. Stojí proti sobě na jedné
straně poněkud nerealistická víra ve vlastní
nezranitelnost, spojená s aktivním postojem
k životu a nadějeplnými vyhlídkami, a na druhé
straně větší citlivost k stinným stránkám života,
která může vést k různým preventivním opatřením
a reálné snaze vyhnout se rizikům.“ …

Monograﬁe představuje současné psychologické konstrukty optimismu/pesimismu a jejich roli v kontextu zdraví a chování, které se zdravím souvisí. Otázkou, kterou si autorka klade, je, zda optimismus
v kontextu zdraví přináší beneﬁty, nebo je spojen spíše s riziky. Kniha je
určena především odborné veřejnosti, kromě studentů a odborníků
v oblasti psychologie tematicky oslovuje i další zájemce rozvíjející společenské vědy se zájmem o problematiku lidského zdraví.

www.munishop.muni.cz

Optimismus a jeho role v kontextu zdraví
Jaroslava Dosedlová
Edice: Spisy Filozoﬁcké fakulty Masarykovy
univerzity, č. 480
Masarykova univerzita, Brno, 2018, 168 s.

www.munipress.cz

PátEk 21. 9.
Program sálů
KLEMPÍRNA

2 POŘADY PRO DĚTI
KAVÁRNA

9.00
10.00 Slavnostní zahájení 1. ročníku
mezinárodního knižního veletrhu
a literárního festivalu
Svět knihy Plzeň
11.00
Legenda českého komiksu
Vlastislav Toman:
Plzeň ve Strážcích
12.00 Tomáš Sedláček: Literatura
faktu a její dluh vůči beletrii
13.00 Václav Žmolík: Po Česku III
14.00

Jan Šír: Ruská agrese
proti Ukrajině

15.00 Jiří Grygar: Knihy a hvězdy

Radioaktivita Plzeň – aktivity
ČRo Plzeň
Ach, ty Češky! Diskuse
s polským novinářem
Mariuszem Suroszem
Setkání s Amirem Orem

16.00 Poezie potřebuje
nejsvobodnější hlasy
17.00 Františka Vrbenská:
Mezi Kafkou a Batmanem:
fantastika v síti stereotypu
18.00 Josef Formánek aneb Úsměv
smutného muže

Milan Děžinský
a Petr Hruška:
Metafyzika každodennosti

ATELIÉR 2

TERASA

Oldřiška Ciprová:
2
Dračí úlet
Tomáš Němeček
2
a Tomáš Chlud:
T. G. Masaryk: očima slečny
Alice a mistra Viktora
Petr Stančík a Galina
2
Miklínová: H2O
a tajná vodní mise
Knížky Marky Míkové
2

Medvěd Wojtek
od Monte Cassina
Medvěd Wojtek
od Monte Cassina

Daniela Šafránková a její tři
romány
Doteky krásného umění
– křest sborníku

Staré písně, prastaré

Libuše Čeledová: Člověk
ve zdraví i v nemoci. Podpora
zdraví a prevence nemocí ve stáří
Kamil Pešťák & friends
– písničky a čtení z románové
trilogie

2

Panel vydavatelů a nakladatelů
vysokých škol

Držte si ponožky
– workshop s Galinou
Miklínovou

Proč (ne)maturovat z klasiky –
beseda
Marek Toman:
Neptunova jeskyně

2

2

Plzeň a Plzeňáci v Literárních
novinách
Středisko západočeských
spisovatelů uvádí své básníky
Lukáš Vavrečka
a Tereza Matoušková:
Rozbité a (ne)spravené světy

20.30 Úsměvy smutných mužů
Promítání filmu bude uvedeno
autorem předlohy Josefem
Formánkem*

* Projekce se koná v Letním kině na nádvoří DEPO2015, v případě deště v Klempírně.

Autogramiády
10.00

DEPO2015 – TRH10

Oldřiška Ciprová: Dračí úlet

Pořady mimo
areál DEPO2015

11.00

DEPO2015 – BUS42

Tomáš Němeček a Tomáš Chlud – kniha o T. G. Masarykovi

15.00 Loosovy interiéry

12.00

DEPO2015 – BUS44

Galina Miklínová a Petr Stančík: H2O a tajná vodní mise

Marek Šindelka: Únava materiálu

14.00

DEPO2015 – BUS44

Václav Žmolík: Po Česku III

17.00 Salon Secese, Plzeňský Prazdroj

16.00

DEPO2015 – BUS44

Galina Miklínová: Lichožrouti

Pijácká čítanka

16.00

DEPO2015 – KLEMPÍRNA Jiří Grygar: Knihy a hvězdy

16.00

DEPO2015 – TRH11

Robert Drozda – setkání s přednostou Drahorádem

16.30–17.30 DEPO2015 – TRH09

František Koukolík: O lidech a životě

17.00

Tomáš Míka – slam poetry na Světě knihy Plzeň

DEPO2015 – nádvoří

BUS – Autobusová hala
TRH – Tržnice

SOBOtA 22. 9.
Program sálů
KLEMPÍRNA

2 POŘADY PRO DĚTI
KAVÁRNA

ATELIÉR 2

9.00

Držte si ponožky
– workshop s Galinou
Miklínovou

10.00

Pražská kavárna. Minulost
a současnost
Setkání s Bettinou Hartz

11.00 Jan Guillou a Ondřej Kundra:
Spisovatel a novinář
– politické téma
12.00 Odkaz Václava Havla: Literatura
a disidenství
13.00 Hledání dějin s Karlem
Hvížďalou a Jiřím Přibáněm
14.00 Alena Mornštajnová: Hana
Mnislav Zelený Atapana:
Pokrokem k zániku – pohled
odjinud
15.00 Fikce a pravda – diskuze
Ludvík Šváb: Uklidit až po mé
Kateřiny Tučkové a Marka
smrti – představení publikace
Šindelky
16.00
Jiří Hošek: Jiná Británie

17.00 Naši Poláci:
Mariusz Szczygieł
a Zbigniew Czendlik
18.00

Václava Jandečková:
Jak komunisti postavili Falešné
hranice
Jan Guillou: Velké století

TERASA

2 Marek Toman:

Milena Lenderová: Oděvní
móda jako historický pramen
Petr Stančík: Jezevec
2
Chrujda prochází divočinou
Skotsko po česku
s Paulem Millarem
Češi a Francouzi nad knihou
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Ondřej Kundra:
Můj syn terorista
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Galina Miklínová: Lichožrouti

Cukrárna u Šilhavýho
Jima
Šípková Růženka
aneb Až uplyne 100 let…
Marek Toman:
Cukrárna u Šilhavýho
Jima
Šípková Růženka
aneb Až uplyne 100 let...
Lucie Lomová:
Anča a Pepík
Na vlastní kůži
– beseda o životě
s duševní nemocí
Klára Nováčková:
Vetřelkyně a já

DEPO2015 – TRH12

Petr Stančík: Jezevec Chrujda prochází divočinou

15.00 Loosovy interiéry

DEPO2015 – BUS44

Paul Millar: Znovu Skotsko po česku

Mariusz Szczygieł

14.00

DEPO2015 – TRH02

Lucie Lomová: Anča a Pepík

20.00 Divadlo Dialog

14.00–14.30 DEPO2015 – BUS01

Alena Vávrová

Otylé ach

14.30–15.00 DEPO2015 – BUS01

Peggy Kýrová: Stará dobrá Anglie

DEPO2015 – BUS44

Mnislav Zelený Atapana

DEPO2015 – BUS44

Jiří Hošek: Jiná Británie

17.00–17.30 DEPO2015 – BUS01

2
2

Václav Engler: Noc a Modrý měsíc

17.30–18.00 DEPO2015 – BUS01

Ivo Fencl: Lektorka z galerie na rohu

18.00

Mariusz Szczygieł a Zbigniew Czendlik

DEPO2015 – BUS44

2

Pořady mimo
areál DEPO2015

13.00

15.00

2

Tomáš Kůs: Mělké jámy
a Robert Janda: Za vyplazený
jazyk
Středisko západočeských
spisovatelů uvádí své prozaiky

14.00

17.00

2

BUS – Autobusová hala
TRH – Tržnice

www.svetknihy.cz

SVĚt kNIHY PLZEŇ 2018

1. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
KDY: 21.–22. 9. 2018
pátek a sobota: 9.00–19.00
KDE: DEPO2015 Plzeň – Presslova 14, 301 00 Plzeň
VSTUPNÉ: plné vstupné 80,– Kč, zlevněné 40,– Kč, pro školní skupiny 20,– Kč
BONUSY: Návštěvníci veletrhu budou mít během akce zdarma vstup
na výstavu „100PY“ a 50 % slevu na vstup do Muzea knihtisku a knihy v Plzni.

rozhovor

s Brucem Liptonem

JAK POMOCÍ MYŠLENKY ZMĚNIT SVÉ GENY I ŽIVOT
PODLE DR. BRUCE LIPTONA
Dr. Bruce Lipton je americký vědec, vývojový biolog, univerzitní pedagog, autor několika knižních bestsellerů a zejména odborník v oblasti epigenetiky – vědeckého odvětví zabývajícího se geny a jejich změnami, vzniklými v důsledku
působení vnějších podmínek. Za pomoci nejnovějších poznatků svého epigenetického výzkumu celý život zpochybňuje
tradiční vědecké postupy a názory. Dr. Lipton učí, že naše životy nejsou podmíněné genetickou výbavou, ale naopak,
že své geny můžeme měnit a ovlivňovat jejich působení pomocí vnějších podmínek a stimulů jako jídlo nebo síla naší
mysli. Tato revoluční myšlenka odkrývá každému, kdo se naučí se svými geny správně pracovat, neomezené možnosti,
jak prožít šťastný a naplněný život.
Dr. Bruce Lipton se navíc významně zasazuje
o vzdělávání veřejnosti, srozumitelným způsobem
hovoří a píše o tematice epigenetiky a přibližuje její
principy běžnému člověku. V českém překladu vyšla v nakladatelství ANAG například jeho převratná
kniha Biologie víry nebo tituly Spontánní evoluce
a Líbánkový efekt, která dále aplikuje vědecké poznatky do oblasti partnerských vztahů. Dále Bruce
přednáší na seminářích pro odbornou i laickou
veřejnost po celém světě, také jeho čeští příznivci
budou mít možnost navštívit jeho seminář v Praze
v říjnu 2018. Více informací o semináři naleznete na
www.brucelipton.cz
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pak se můžete ptát „Co řídí tu krev?“. A odpověď je:
nervový systém, mozek a mysl. Najednou jsem si
uvědomil, že krev v našem těle „nese“ chemii, která
řídí naše geny. A vzhledem k tomu, že krev je kontrolována nervovým systémem, my máme kontrolu nad
chemickým složením – kompozicí naší krve – máme
kontrolu i nad genetikou buněk.
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prodaných
výtisků po
celém
světě
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BRUCE H. LIPTON, Ph. D.
autor bestselleru Biologie víry

www.anag.cz
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Toto druhé rozšířené vydání knihy Biologie víry navždy změní způsob,
jakým přemýšlíte o vlastním myšlení. Ohromující vědecká zjištění
o biochemických účincích funkce mozku ukazují, že všechny buňky
vašeho těla jsou ovlivněny vašimi myšlenkami. Autor zde popisuje
přesné molekulární dráhy, jimiž k tomuto dochází. Píše jednoduše,
používá přirovnání a ilustrace, humor a příklady ze života, a tak
ukazuje, jak nový vědní obor – epigenetika – převratně mění naše
chápání spojnice mezi myslí a hmotou a má tak hluboký vliv na
naše osobní životy i na kolektivní život živočišného druhu.
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BRUCE H. LIPTON, Ph. D.
STEVE BHAERMAN

Tato velmi nadějná syntéza nejnovějších výsledků výzkumu v oblasti
buněčné biologie a kvantové fyziky nám dává do rukou moc opět
si vytvořit zdravý a radostný život. Když změníme své vědomé
a podvědomé myšlenky, změníme své životy a pomůžeme tak
lidstvu dostat se na novou úroveň porozumění a míru.

EL

Steve Bhaerman je spisovatel, humorista, politický a kulturní komentátor, který již přes dvacet let píše poučné humorné příběhy pod jménem
Swami Beyondananda. Je popularizátorem alternativního vzdělávání
a holistické literatury, aktivním zastáncem transpartisánské politiky
a žije Spontánní evoluci v praxi.

V tomto podstatně rozšířeném vydání Bruce Lipton, bývalý profesor
lékařské fakulty a vědec, zkoumá své vlastní experimenty i práce
jiných významných badatelů, které odhalují, jak jsou mysl, tělo
a duch vzájemně propojeny. Nyní je rozšířen názor, že geny a DNA
naše životní procesy neřídí. Naopak, geny a DNA jsou řízeny
signály z vnějšího prostředí buňky, včetně energetických zpráv
vyzařujících z našich myšlenek.

PR

Bruce H. Lipton, Ph.D., je mezinárodně uznávaný odborník spojující
vědu s duchovním rozměrem a propagátor nejmodernějších vědeckých
poznatků. Vystudoval buněčnou biologii, v tomto oboru působil jako
pedagog na lékařské fakultě University of Wisconsin a později přednášel
na Stanford University. Je autorem knihy The Biology of Belief (Biologie víry, ANAG, 2011) a v roce 2009 získal ocenění Goi Peace Award.
Velmi často vystupuje v televizních a rozhlasových pořadech a jako
hlavní řečník se zúčastňuje řady národních i mezinárodních konferencí.

2. aktualizované a rozšířené vydání
Od prvního anglického vydání knihy Biologie víry o vztahu mezi myslí
a tělem uplynulo již jedenáct let, během nichž se změnil způsob, jak

Naše
budoucnost
smýšlíme pozitivní
o svém životě, zdraví
i o naší planetě. Během těchto let
výzkum na tomto poli významně postoupil a Liptonovy převratné
jí dosáhnout
pokusy a
jsoujak
nyní podloženy
léty pečlivých vědeckých studií.

BRUCE H. LIPTON, Ph.D.

POZNÁNÍ TOHO,
JAK MYŠLENKY OVLÁDAJÍ NÁŠ ŽIVOT

Pokud jsme tedy my těmi aktivními tvůrci našeho života, proč trpíme chorobami a nedaří se nám?
Problém je, že mysl, což zní jako něco, co je jen
jeden element, ve skutečnosti jedním elementem
není. Mysli jsou alespoň dvě – vědomá a podvědomá. Každá má jinou funkci. Vědomá mysl je
to, co nás dělá unikátními jedinci. Vaše vědomá
mysl má vaši identitu
v sobě, vaše identita je
BIOLOGIE VÍRY
spojena s informacemi
v prostředí, s duchem,
s energetickým polem
Jak uvolnit sílu vědomí,
pokud chcete. Svůj žihmoty a zázraků
vot můžete kontrolovat
vědomou myslí. Podvědomá mysl je jako
autopilot, pokud neBRUCE H. LIPTON, Ph.D.
věnujete dostatečnou
pozornost řízení, může
převzít kontrolu a jednat podle svých programů.
Spousta z těch programů jsou instinkty, nemusíte
se je učit, jsou to reflexy – když něco letí k vašemu
oku, automaticky mrknete a zavřete ho, abyste
si ochránili oko. Nemusíte o tom přemýšlet. Jsou
to pouze programy, které jsou přehrávány. Když
jsou programy dobré, podporují nás v každodenA

LIDSTVO STOJÍ NA PRAHU
S PONTÁNNÍ EVOLUCE
Zhroucení ekonomiky … environmentální krize … zdánlivě nekonečný válečný konikt.
Svět se nachází v kritickém stavu.
Každý z nás už slyšel o lidech, kteří se zázračně uzdravili. Může totéž potkat svět,
v němž žijeme? Podle průkopníka, biologa Bruce H. Liptona, Ph.D., je to nejen možné,
ale dokonce už k tomu dochází! Jsme obklopeni důkazy o tom, že jsme připraveni ihned
podniknout první kroky na cestě k dalšímu vývoji našeho živočišného druhu. V knize
Spontánní evoluce se tento světově proslulý odborník v novém vědeckém odvětví
– epigenetice – spojuje s lozofujícím politologem Stevem Bhaermanem, aby společně
vyprávěli nový a nadějný příběh o evolučním předurčení lidstva.
Spontánní evoluce ukazuje, jak nám nové a hlubší porozumění biologii a historii lidstva
může napomoci najít správný směr v těchto bouřlivých časech, a vyzývá čtenáře, aby se
znovu zamysleli nad následujícími tématy:
• Zdánlivě neotřesitelné základy biologie, k nimž patří evoluce jako proces náhody,
přežití nejsilnějšího a DNA, která nás předurčuje a nelze ji ovlivnit.
• Blueprint naší udržitelné a život podporující budoucnosti, který je doslova uvnitř
nás – zakódovaný v každé z bilionů buněk tvořících naše tělo.
• Jak naše názory na přírodu a přirozenost člověka utvářejí naši politiku, kulturu i individuální život.
• Každý z nás se může stát „kmenovou buňkou“ planety, která podporuje zdraví
a růst našeho světa a každého jedince v něm.
Tím, že si nově prohlédneme zastaralé názory a zbavíme se už dávno neplatných přesvědčení, která nás nutí zachovávat status quo, a tím, že vybudujeme náš život a náš svět na
základě tohoto povzbudivého nového příběhu, můžeme spustit spontánní evoluci našeho živočišného druhu. Tato optimistická kniha ukazuje náš možný osud a zejména na to,
jak můžeme na počátku evoluce lidstva sehrát aktivní roli svořitele.

BIOLOGIE VÍRY

Jak jste vůbec došel k objevu, který stál za Vaším celoživotním výzkumem epigenetiky?
Všechno začalo výzkumem kmenových buněk. Bylo
to koncem sedmdesátých let, kdy tehdejší konvenční
pohled na věc byl, že naše geny řídí osud našich buněk. Ale stále se opakující výsledky mého výzkumu
byly zcela odlišné. Dvě zcela geneticky shodné buňky
se chovají úplně jinak, pokud jsou v jiném prostředí,
nejsou tedy geneticky předem naprogramované. Tudíž vliv na chování buněk, tedy našeho těla, má vnější
prostředí. To, co je v laboratoři kultivačním médiem
kmenových buněk, je v našem těle krev. Chemie
krevního prostředí řídí osud našich buněk. Jestli tedy
chcete vědět, co kontroluje buňku, tak je to krev. Ale
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ním životě, ale můžeme mít i programy, které jsou
dysfunkční. Pokud máme takové programy, a automaticky se nám přehrávají, můžou podkopat
celý náš život.
Jste autorem knih Biologie víry, Spontánní evoluce
a Líbánkový efekt. Je z vašeho pohledu biologa a duchovního vědce vůbec možné, aby se dva lidé milovali po celý život? Co je to ten líbánkový efekt, který
popisujete v knize?
Opravdu v to doufám (smích). Od té doby, co jsem
potkal svoji partnerku před 22 lety. Margaret a já
jsme žili náš líbánkový efekt. A naším záměrem je žít
šťastně až do smrti. Můžou se dva lidé milovat celý
svůj život? Samozřejmě, mnoho lidí nám to dokazuje. A jak jednoduše vysvětlit líbánkový efekt? To je,
že přestane hrát ty programy, které vás neviditelně
sabotují z podvědomé mysli. Ale samozřejmě, jak
váš život pokračuje, musíte začít některé z těchto
programů opět začít přehrávat. A váš partner začne vidět tyto negativní programy, které jste mu/
ji doteď neukázali, které nebyly součástí vašeho
původního vztahu. Pokud chceme mít vztah plný
štěstí musíte přeprogramovat své negativní programy v podvědomí.
ZUZANA JURÁNKOVÁ

www.nakladatelstvi-bourdon.cz

30. září
Připomínáme si 80. výročí
mnichovské dohody.

DAVID FABER
MNICHOV: KRIZE
APPEASEMENTU 1938
Kniha významného britského historika je
jedním z ojedinělých děl, které popisují tuto
klíčovou událost českých a evropských dějin
z pohledu Velké Británie. Odráží doznívající
traumata první světové války a obavy z nového konfliktu, kterému měla zabránit dohoda, spojovaná později se zradou a opuštěním spojence.

512 stran, cena: 435,-

knizninovinky ZARI2018.indd 1

JAN VÁVRA
HUSITÉ U POSTOLOPRT
KRESSMANN TAYLOR
ADRESÁT NEZNÁMÝ
Nové zpracování klasiky americké literatury
citlivě doplněné dílem fotografa Tomáše
Rasla, v krásném grafickém provedení.
Strhující příběh o síle slova a proměně osobnosti pod tlakem ideologie přečtete za hodinu,
ale bude ve vás doznívat ještě dlouho poté.

72 stran, cena: 291,-

Byli jsme my Češi jen bezmocnou obětí velkých
národů, nebo neseme na svém osudu rovněž
část viny? Proč jsou husité pořád nositelem
naší národní identity? A platí opravdu, že
pravda (a láska) vítězí..?
Příběh osudové lásky, kterou zabila síla národních pohádek. Strhující vyprávění o jedné z nejtemnějších stránek novodobé české historie,
o které oficiální historiografie dosud mlčí.

248 stran, cena: 289,-

Novinky nakladatelství ANAG
Proteinholik

9/5/18 10:54 AM

5825

Garth Davis, M.D.
Dr. Garth Davis uznávaný odborník na otázky redukce váhy, v této knize vysvětluje, proč jsou
bílkoviny pro naše zdraví škodlivé a proč nám mohou bránit v úbytku váhy. Přijímáte-li dostatek kalorií ve stravě, pak nemůžete mít nedostatek bílkovin. Tato průkopnická kniha přináší
pravdu o bílkovinách a přináší osvědčený přístup k hubnutí, zdraví a dlouhověkosti.
464 stran, brožovaná, 359 Kč

Emoční síla krásných zvuků aneb proč máme rádi hudbu

5854
John Powell
Hudba hraje velmi důležitou roli v našem emočním, intelektuálním, a dokonce i fyzickém
životě. Má vliv na to, jak se chováme, pracujeme, relaxujeme a vnímáme. Vědec a hudebník
John Powell se v této knize vrací hluboko do psychologických a sociologických studií s cílem
odpovědět na otázku „Proč nás hudba tak hluboce ovlivňuje?“.
272 stran, brožovaná, 299 Kč

Žít bez ekzému

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

5847

Karen Fischer
Ať už máte mírné projevy dermatitidy, nebo trpíte chronickým ekzémem po celém těle,
autorka této knihy vám poradí, jak si udržet zdravou kůži po celý život. Komplexní program, vyzkoušený a ověřený pacienty s ekzémem po dobu delší deseti let, se věnuje všem
formám ekzému a nabízí stravovací programy pro všechny věkové skupiny počínaje novorozenci. Najdete zde rychlou detoxikaci pro dospělé, informace o péči o pleť a stravě, tipy
na okamžitou pomoc proti svědění a mnoho dalšího.
288 stran, brožovaná, 319 Kč

anag@anag.cz I 585 757 411 I

www.anag.cz

bibliografie
duchovní nauk y
NÁBOŽE NST VÍ
Maureder, Josef
Porozumět Božímu volání. Různé
aspekty rozlišování životní cesty
Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2018, 112 s., brož.
Kniha chce čtenáři pomoci objevit
a žít vlastní povolání, které má jako
člověk, křesťan a Ježíšův učedník.
Autor předkládá střízlivá a rozumná
kritéria, podle nichž lze posuzovat
známky povolání.
ISBN 978-80-7566-052-7

Shapiro, Rami
Umění milující laskavosti

Praha: Portál, 2018, 184 s., brož.
299 Kč
Neortodoxní a mnoha duchovním
tradicím otevřený rabín Rami Shapiro
přijímá původně buddhistický koncept milující laskavosti a spojuje ho
s podněty dalších spiritualit.
ISBN 978-80-262-1363-5

ekonomika
E KO N OM I K A
Zamrazilová, Eva
Praktické příklady z makroekonomické analýzy

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2018, 1. vydání vyd., 182 s., brož.
293 Kč
Publikace přináší ucelený praktický
rámec pro makroekonomickou analýzu. Vysvětluje obsahové vymezení
a způsoby výpočtu hlavních makroekonomických ukazatelů i možnosti
jejich další analýzy.
ISBN 978-80-245-2252-4

společenské
vědy; osvěta
H ISTO R I E
Brdečková, Tereza;
Trávničková, Zuzana
Ten okamžik – Můj osmašedesátý
Praha: Edice ČT, 2018, 168 s., váz.
329 Kč
Spontánní protesty obyvatel proti
vpádu cizích vojsk, nenásilný odpor,
ale také barikády, hořící tanky, zdemolované ulice, ostřelované Národní
muzeum, obsazený Československý
rozhlas a zabití civilisté.
ISBN 978-80-7404-250-8

Emmert, František
Zlomové osmičky – 1918, 1938,
1948, 1968

Brno: CPress, 2018, 252 s., 690 Kč
Kdo se podílel na vzniku Československa v roce 1918? Jak probíhal
Vítězný únor v roce 1948? Nebo co
se dělo při sovětské okupaci v roce
1968? Připomeňte si letopočty s osudovou osmičkou na konci.
ISBN 978-80-264-2069-9

Klobas, Oldřich
Jak se chodí v laně

Praha: Academia, 2018, 264 s., váz.
Paměti Oldřicha Klobase vyprávějí
o době ne tak minulé, na kterou však
jako by národ dnes zapomínal. Kniha
zachycuje osud slušného člověka,
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který se již ve svých šestnácti letech
stal obětí zločinného komunistického režimu.
ISBN 978-80-200-2895-2

Schulze Wessel, Martin
Pražské jaro. Průlom do nového
světa

Praha: Argo, 2018, 276 s., váz.
Rok 1968 patří v českých dějinách
ke zlomovým okamžikům. Na jedné
straně představuje pokus o revizi politické a ekonomické situace Československa, na straně druhé vykročení
směrem k pluralitní demokracii.
ISBN 978-80-257-2514-6

PE DAGO G I K A ,
D I DAK TI K A
Šteffl, Ondřej
K čemu samé jedničky?

Praha: Mladá fronta, 2018, 208 s.,
váz. 279 Kč
Ondřej Šteffl je zakladatel proslulého
gymnázia PORG a vzdělávací společnosti Scio známé testováním. V roce
2015 otevřel první ScioŠkolu. Od září
2018 již bude fungovat po celé republice deset ScioŠkol. A chystá další.
ISBN 978-80-204-4820-0

z n o v i n e k k 17. 9. 2 0 1 8 2 8 3 t i t u l ů

Soubor článků, úvah a námětů, které
si nedělají nárok být kritickými, ale
jen doporučují, aby některé poznatky
z historie a společenské problémy
byly opět posuzovány prostým zamyšlením, bez spekulace, selským rozumem, který se kamsi vytratil.
ISBN 978-80-87169-92-6

STUD I E
Janoušek, Pavel
...a další studie

Praha: Academia, 2018, 312 s., brož.
Autor se snaží pojmenovat základní
trendy, metodologie, ale také mytologie, módy a subjektivní motivace,
které utvářely a utvářejí jednotlivé
podoby literárního i literárněvědného života.
ISBN 978-80-200-2834-1

Ž IVOTN Í ST YL
Černá, Lenka
Cesta mimořádné ženy

PR ÁVO

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 216 s.,
349 Kč
Pod zkušeným vedením životní
koučky Lenky Černé získáte ověřený
manuál života ženy, která se nespokojí s průměrem a chce si užívat své
jedinečnosti.
ISBN 978-80-264-2066-8

Bezouška, Petr
Nájem v novém soukromém
právu (zejména nájem bytu).
Aktuální otázky

Warner, Anthony
Nabroušený šéfkuchař. Líbivé
bludy a krutá pravda o zdravém
stravování

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018,
1. vyd., 88 s., 195 Kč
Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil
na otázky spojené s právní úpravou
nájmu, zejména nájmu bytu.
ISBN 978-80-7598-092-2

PSYCH O LO G I E
Guttersen, Connie;
Dedomenico, Mark
Hubněte sebeláskou – Osvědčený, na míru šitý program Love
Diet, který změní váš způsob
vnímání sebe sama a díky němuž
budete vypadat lépe

Olomouc: Anag, 2018, 1. vyd., 328 s.,
brož. 329 Kč
Vše, co potřebujete, je láska. Přichází
revoluční plán od autorky bestselleru
podle New York Times „The Sonoma
Diet“, uznávané lékařky z jedné z nejúspěšnějších klinik na hubnutí v USA.
ISBN 978-80-7554-158-1

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Baxová, Miroslava
Aby nás to spolu bavilo celý rok

Praha: Portál, 2018, 152 s., brož.
249 Kč
Kniha nabízí témata, která autorka
zpracovala do jednotlivých projektů.
Vytvořila je na základě prožitků dětí
a vycházela přitom z příběhů a pohádek, písniček, říkadel, hádanek
i z běžných situací.
ISBN 978-80-262-1370-3

SPO LEČN OST
Štanc, Otakar
Bona fide. V dobrém úmyslu
Dobřichovice: Kava-Pech, 2018,
95 s., brož.

Praha: Slovart, 2018, 328 s., váz.
Anthony Warner, bloger známý jako
Angry Chef, rozplétá ve své knize
spolu s týmem psychologů, výživových vědců a dietetiků tajemství, proč
se většina z nás, rozumných, inteligentních lidí, tak snadno nechá oklamat módními stravovacími výstřelky.
ISBN 978-80-7529-520-0

matematické
a přírodní vědy
M ATE M ATI K A
Budínová, Irena;
Durnová, Helena;
Vaňurová, Milena a kol.
Matematika pro bystré a nadané
žáky. Úlohy z matematiky pro
bystré a nadané děti prvního
stupně ZŠ, jejich učitele a rodiče

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 96 s., 189 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 978-80-266-1275-9

technické vědy
D O PR AVA
Palát, Hynek
Za parními lokomotivami do
Saska

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 399 Kč
Tato kniha bude vaším jedinečným
průvodcem po saských úzkokolejkách a seznámíte se rovněž s historií
zdejších tratí, technikou i typy jednotlivých parních lokomotiv.
ISBN 978-80-264-2067-5
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E N E RG E TI K A
Mařík, Vladimír a kol.
Česká energetika na křižovatce

Praha: Management Press, 2018,
1. vyd., 240 s., 399 Kč
V 1. pol. 20. let, zejména v roce 2022,
nás čekají převratné změny. V Německu se zavřou jaderné elektrárny
a u nás to může být až 40 % uhelných
zdrojů. I v této situaci může mít Česká republika dostatek energie, pokud
vezme rozum do hrsti.
ISBN 978-80-7261-560-5

RUČN Í PR ÁCE
Shore, Debbie
Dárky ze zbytků látek

Brno: Zoner Software, 2018, 96 s.,
brož. 259 Kč
Jednoduché nápady na šití z odstřižků. Návody doprovází přehledné
fotografie, seznam pomůcek i různé
tipy, jak si usnadnit práci nebo své výtvory vylepšit. Nejsou potřeba zvláštní dovednosti, výrobky zvládnou ušít
i začátečníci.
ISBN 978-80-7413-380-0

SLOVN Í K Y
Orberg, Hans H.;
Čepelák, Jiří A.
Latinsko-český kapesní slovník

Dobřichovice: Kava-Pech, 2018,
79 s., brož. 110 Kč
Slovníček je vhodný jak pro studenty
latiny, tak pro všechny zájemce o latinský jazyk.
ISBN 978-80-87169-89-6

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Fuhrman, Joel
Skoncujte s nemocemi srdce. Od
chytrého stravování k dlouhému
životu – plán prevence a zastavení onemocnění
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 376 s.,
399 Kč
Tento světový bestseller je inspirativní příručkou pro nemocné, která nabízí čtenářům rady, jak léčit nemocné
srdce i jinak než operacemi a léky.
Autor – lékař – rozebírá vliv jednotlivých skupin potravin na zdraví srdce.
ISBN 978-80-264-2060-6

KUCHAŘ K Y
Berriedale-Johnson, Michelle
Kuchařka pro alergiky
Praha: Brána, 2018, 264 s., váz.
299 Kč
Mléko, pšenice a lepek jsou nejběžnějšími ingrediencemi, které se
v současné době používají v potravinářském průmyslu, a proto je velmi
obtížné koupit si hotové jídlo, které
neobsahuje alespoň jednu z nich.
ISBN 978-80-7584-077-6

de Blasi, Marlena
Tisíc dnů v Toskánsku. Hořkosladký příběh

Brno: Jota, 2018, 288 s., váz.
Americká šéfkuchařka Marlena de
Blasi má dvě životní vášně – lásku
a jídlo. Obojí nachází v míře vrchovaté v toskánské vesničce San Casciano
dei Bagni, kam se přestěhuje z Be-

nátek se svým italským manželem
Fernandem.
ISBN 978-80-7565-339-0

Rubášová, Petra
Domácí medová kuchařka. Medové speciality i běžná kuchyně
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 136 s.,
249 Kč
V této knize odhalíte netušené
možnosti, jak využít med v domácí
kuchyni.
ISBN 978-80-264-2059-0

ZDRAVOTNICTVÍ
Závada, Jakub a kol.
Revmatologie v klinických
scénářích

Praha: Mladá fronta, 2018, 280 s., váz.
Cílem této knihy je představit způsob
uvažování revmatologa nad pacientem, který přichází s kombinací symptomů a objektivních nálezů svědčících
pro možnou přítomnost zánětlivého
revmatického onemocnění.
ISBN 978-80-204-4405-9

umění; hudba
D Ě J I NY UM Ě N Í
Fišer, Marcel
Diplomové práce na Akademii
výtvarných umění v Praze
1969–1989

Cheb: Galerie výtvarného umění
v Chebu, 2018, 150 s., brož. 450 Kč
37 diplomových prací z let 1969 až
1989 na pražské Akademii od těch
osobností, které od začátku 70. let
až do současnosti udávaly podobu
českého umění, počínaje Kurtem Gebauerem a Františkem Hodonským
a konče Igorem Korpaczewskim.
ISBN 978-80-87395-34-9

Hejzlar, Josef;
Hejzlarová, Taj-ťün
Básníci světla. Výbor o čínském
umění

Praha: Academia, 2018, 214 s., brož.
Kniha je souborem 17 esejů zaměřených nejen na oblast čínského umění,
zejména krajinomalbu, ale i na jiná specifická témata tohoto asijského národa.
ISBN 978-80-200-2809-9

Ryška, Pavel
Karikaturisti. Polylegran a obrazový humor 60. let

Praha: Paseka, 2018, 176 s., váz.
60. léta v české karikatuře zdaleka nereprezentoval jen režimní Dikobraz
a laciná propaganda. Právě naopak:
šlo o dobu, kdy českou vizuální kulturou vládly nejprogresivnější výtvarné
tendence, často inspirované západní
produkcí i avantgardními postupy.
ISBN 978-80-7432-905-0

učebnice
ČESK Ý JA Z YK
Hník, Ondřej
Diktáty trochu jinak pro 5.
třídu ZŠ

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 64 s.,
139 Kč
Vyzkoušejte tak trochu jiné diktáty!
Inovativní přístup založený na správném
porozumění danému gramatickému jevu
je efektivní a vede k lepším výsledkům.
ISBN 978-80-253-3779-0

bibliografie
Chloupková, Martina
Diktáty trochu jinak pro
3. a 4. třídu ZŠ

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 64 s.,
139 Kč
Vyzkoušejte tak trochu jiné diktáty!
Inovativní přístup založený na správném
porozumění danému gramatickému jevu
je efektivní a vede k lepším výsledkům.
ISBN 978-80-253-3778-3

ZE M Ě PIS
Šmikmátorová, Pavla
Zlepšuji se v zeměpise

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 72 s.,
199 Kč
Zajímáte-li se o český i světový zeměpis a chcete se o něm dozvědět více,
je tento pracovní sešit určen právě
pro vás. Každá z 5 kapitol obsahuje 6
kreslených zeměpisných zajímavostí,
které spojuje společné téma.
ISBN 978-80-264-2021-7

spor t
a tělov ýchova
JÓ GA
Lysebeth, André Van
Lekce jógy

Praha: Argo, 2018, 358 s., brož. 298 Kč
André Van Lysebeth za svého života
vydal šest knih, v tomto díle se zabývá některými praktickými problémy
při cvičení jógy a věnuje se řadě dalších ásan se specifickými účinky.
ISBN 978-80-257-2533-7

SPO R TOVN Í
AKCE
Gabriel, Petr
Gétéčka ve znamení zlatého býka
Boskovice: Albert, 2018, 1. vyd.,
194 s., váz. 399 Kč
Závody „gétéček“ jsou dnes jednou
z nejrozšířenějších motoristických
disciplín na světě. V současné době je
reprezentují především vozy kategorie GT 3, jejichž vrcholným kláním je
už několik let seriál Blancpain Series.
ISBN 978-80-7326-292-1

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE
A PŘ Í RUČK Y
Vratišovský, Karel
Němčina – 5 minut denně

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
320 s., 169 Kč
Procvičujte si němčinu 5 minut denně. Každý den vytrhněte jeden list
a ve volné chvíli vyluštěte křížovku,
vyplňte cvičení nebo si přečtěte vtip
či příběh.
ISBN 978-80-253-3769-1

krásná literatura
B IOG R AFI E
Smutný, Roman
Tomáš Rosický: malý Mozart

z n o v i n e k k 17. 9. 2 0 1 8 2 8 3 t i t u l ů
Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 240 s.,
299 Kč
Tomáš Rosický odehrál do roku 2000
celkem 65 zápasů za Spartu a za českou fotbalovou reprezentaci nastoupil k více než stovce zápasů.
ISBN 978-80-7597-132-6

CESTO PISY
Pawlovská, Halina
Zanzibar aneb První světový
průvodce Haliny Pawlowské

Praha: Motto, 2018, 2. vyd., 269 Kč
Knižní podoba cestopisných reportáží, které byly vysílány před několika
lety v České televizi, a sloupků v časopise Šťastný Jim. Knížka Haliny Pawlowské není průvodcem v pravém
slova smyslu, není to cestovatelský
deník.
ISBN 978-80-267-1202-2

Vanoli, Alessandro
Tenkrát, když navigovaly
hvězdy. Sentimentální cesta po
Středomoří.

Praha: Argo, 2018, 196 s., brož.
258 Kč
Ve 4 kapitolách – plavbách čtenář
s autorem vypluje z Egejského moře
za dob Odyssea a dorazí k římským
břehům Ostie, poplaví se z Konstantinopole do Andalusie, z Dubrovníku na Kypr a nakonec z egyptské
Alexandrie dopluje do Ravenny.
ISBN 978-80-257-2447-7

D E TE K TIVK Y,
KRIMI
Beran, Ladislav
Spala jsem s vrahem, pane
štábní!

Brno: Moba, 2018, 296 s., váz.
269 Kč
Kniha historicky věrně a čtivě popisuje případy z 1. republiky, které
v nelehké době třicátých let minulého
století řešila už legendární písecká
četnická pátračka v čele se štábním
kapitánem Votrubou...
ISBN 978-80-243-8291-3

Dán, Dominik
Žiješ jenom dvakrát

Praha: Slovart, 2018, 352 s., váz.
Matematický génius profesor Puskailer se po dlouhých letech věznění
konečně dočkal spravedlnosti a byl
propuštěn na svobodu. Nikdo mu
nevěřil, že není vrah, a popravdě
řečeno, ani on sám na tom občas
netrval.
ISBN 978-80-7529-643-6

Hiekkapeltová, Kati
Bezbranní

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 335 s.,
váz. 329 Kč
Druhý díl série s vyšetřovatelkou Annou Fekete. Na konci mrazivé zimy se
Anna potýká s několika složitými případy. Policii se nedaří zjistit totožnost
starého muže, kterého na odlehlé
silnici přejelo auto.
ISBN 978-80-7577-549-8

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Bourdinová, Francoise
Clařino dědictví

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 360 s.,
váz. 329 Kč

Stárnoucí Clara držela léta v tajnosti
strašný čin, kterého se jeden z jejích
synů dopustil těsně po 2. sv. válce.
Když ale v Provence umírá její pravnouče, přestává Clara situaci zvládat
a znavená přestálými událostmi vzdává boj se životem.
ISBN 978-80-267-1198-8

Fabbri, Robert
Vespasián 4: Padlý římský orel

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 352 s.,
váz. 299 Kč
Na počátku roku 41 se Řím zmítá
v nepokojích. Sabinus a členové pretoriánské gardy vedení Sabinovým
švagrem Clementem zavraždili Caligulu a císařem prohlásili Claudia.
ISBN 978-80-7595-037-6

Neff, Vladimír
Královny nemají nohy

Praha: XYZ, 2018, 5. vyd., 328 s.,
349 Kč
Romantický příběh z 16. století
o dobrodružných příhodách českého
rytíře, zasazený do atmosféry rudolfinské Prahy a renesanční Itálie.
ISBN 978-80-7597-131-9

Niedl, František
Čas vlků

Brno: Moba, 2018, 360 s., váz.
299 Kč
Volné pokračování autorova románu
Čtvrtý králův pes. Píše se rok 1417
a Hynku Tasovi z Boru se konečně
podařilo krále přemluvit, aby jej propustil ze služby.
ISBN 978-80-243-8487-0

Sirotková, Soňa
Josef I., můj přítel

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 224 s.,
váz. 269 Kč
Když nepomáhá lékařská věda ani
léčitelé, zázračně se podaří Fabianovi
malého následníka trůnu vyléčit pouhým dotekem. Mezi chlapci vznikne
těsné přátelské pouto. Překoná nástrahy doby a válečné vřavy?
ISBN 978-80-243-8312-5

Vondruška, Vlastimil
Přemyslovská epopej I. – Velký
král Přemysl Otakar I

Brno: Moba, 2018, 624 s., váz.
449 Kč
První část čtyřdílné románové fresky
o životě posledních přemyslovských
králů.
ISBN 978-80-243-8488-7

Waters, Shirley
Oheň Vikingů

Praha: Brána, 2018, 272 s., váz.
299 Kč
Ze Svaté země se vrací mladý syn
bohatého earla a chudý rytíř Krista
a Šalomounova chrámu Rouwen
z Durhamu domů do vlasti. Vrací se
v nejistotě, co ho v Anglii očekává,
a zklamán drtivou porážkou křižáků
saracénskými vojsky u Hattínských
rohů.
ISBN 978-80-7584-069-1

H O RO RY
King, Stephen
Geraldova hra

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 4. vyd., 288 s., váz. 299 Kč
Jednoho všedního říjnového dne
se v odlehlé chatě Geralda a Jessie
Burligamových začne odvíjet hra.
Tentokrát se však obvyklá zábava
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v jediném děsivém okamžiku změní
v horor a zoufalý boj o život.
ISBN 978-80-7593-002-6

King, Stephen
Pod Kupolí

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 2. vyd., 1040 s., 489 Kč
Malé městečko odřízne od okolního
světa neproniknutelná bariéra neznámého původu a obyvatelé jsou náhle
ponecháni svému osudu. Ovzduší je
postupně znečišťováno, zásoby se
tenčí, energetické zdroje docházejí.
ISBN 978-80-7593-000-2

HUMO R
Clarke, Stephen
Faktor Merde

Praha: Plus, 2018, 2. vyd., 288 s.,
brož. 199 Kč
Angličan Paul West touží žít svůj pařížský sen a opravdu se přitom snaží
zbytečně nedráždit Francouze. Jenže
ne zrovna úspěšně.
ISBN 978-80-259-0925-6

Clarke, Stephen
Merde po evropsku

Praha: Plus, 2018, 2. vyd., 336 s.,
brož. 199 Kč
Opravdu chce Brusel zakázat bingo,
dudy a slaninové chipsy? A snaží
se eurokrati donutit Brity říkat La
Manche místo English Channel?
A způsobuje inkoust v eurech u mužů
impotenci? Ne. Tedy, ne tak docela…
ISBN 978-80-259-0922-5

Ellenberg, Jordan
Nebojte se matematiky. Krása
čísel skrytá v každodenním životě

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
432 s., 690 Kč
Matematika na školách vypadá
většinou jako soubor abstraktních
pravidel, která vymyslel někdo hodně
dávno před námi a kterým dnes rozumí sotva vyučující. Autor humorným
způsobem ukazuje, která čísla jsou
opravdu důležitá.
ISBN 978-80-264-2026-2

Pawlovská, Halina
Proč jsem se neoběsila

Praha: Motto, 2018, 4. vyd., 136 s.,
váz. 229 Kč
Život je opravdu strašný. Strašné
je být dítětem. Rodiče a učitelé vás
mučí. Je strašné být v produktivním
věku. Rodiče a děti vás mučí. A je
strašné být starý. Všichni vás mučí.
A úplně nejstrašnější je být ženou
a nechat se mučit muži.
ISBN 978-80-267-1201-5

Pawlovská, Halina
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Praha: Motto, 2018, 5 vyd., 249 Kč
Příběh čtyřicetileté ženy, s níž se
rozvedl manžel a ona je nucena řešit
novou životní situaci. Kniha srší
nápady a návody, jak překonat komplexy a citové i rodinné trable a jak
relativizovat pojem zoufalosti.
ISBN 978-80-267-0970-1

Sims, Gill
Proč máma pije

Praha: Motto, 2018, 376 s., váz. 349 Kč
Máma slaví devětatřicáté narozeniny.
Před sebou má vidinu hrozivé budoucnosti plnou lidí, kteří ji zvou na kurzy
jógy a večírky, kde každý prohlašuje,
že se „líznul“ po skleničce vína.
ISBN 978-80-267-1205-3

Smith, Kathy
Manželky s.r.o.

Praha: Olympia, 2018, 128 s., brož.
Všichni toužíme po lásce. Žijeme
každý den své všední životy, ale naše
srdce chce zažít velkou a opravdovou
lásku. Přestože nám rozum říká, abychom se měli na pozoru, pouštíme se
často do předem ztracených vztahů.
ISBN 978-80-7376-509-5

KOM I K SY
Azzarello, Brian; Chiang, Cliff
Wonder Woman 3: Vůle
Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 176 s.,
brož. 499 Kč, váz. 699 Kč
Celý zástup Olympanů, počínaje bohyní Hérou a zdaleka nekonče jeho
marnotratným synem Apollónem, by
rád viděl mrtvou nejen Wonder Woman, ale také zcela nevinné, potenciálně všemocné nemluvně, které Zeus
nedávno zplodil s lidskou ženou…
ISBN 978-80-7595-033-8, ISBN
978-80-7595-034-5

Barrows, Eddy; Martinez,
Alvaro; Tynion IV., James
Batman: Detective Comics 1: Ve
stínu netopýrů

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 176 s.,
váz. 599 Kč, brož. 299 Kč
Gotham City zahalil netopýří stín.
Tentokrát ale nepochází od Batmana.
Do gothamských ulic vtrhla elitní bojová jednotka, která Temného rytíře
napodobuje.
ISBN 978-80-7595-030-7, ISBN
978-80-7595-029-1

Benitez, Joe; Chen, M.M.;
Montiel, Martin
Lady Mechanika: Tabule osudů
Praha: Argo, 2018, 168 s., váz.
Lady Mechanika řeší nový případ,
který ji zavede až do srdce černého
kontinentu, do Afriky. Právě tam se
vypravila vědecká expedice hledat
ztracené město sumerského boha
Enkiho, ve kterém se má podle bájí
nalézat Tabule osudu.
ISBN 978-80-257-2506-1

Kriek, Erik;
Phillips Lovecraft, Howard
Z neznámého světa a další
příběhy

Praha: Argo, 2018, 120 s., váz.
Komiks je s jedním z nejdokonalejších
vizuálních provedení, jakých se zatím
král hororu H. P. dočkal.
ISBN 978-80-257-2505-4

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Dobrylovský, Jiří
Omyl kronikáře Kosmy

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 216 s.,
váz. 259 Kč
Stál na počátku nejstarších českých
dějin, neodmyslitelně spjatých s praotcem Čechem, mudrcem Krokem
a jeho třemi dcerami, Přemyslem
a dalšími legendárními postavami,
jeden kolosální omyl?
ISBN 978-80-243-8307-1

Preussler, Otfried
Odbila dvanáctá hodina

Praha: Argo, 2018, 200 s., váz.
Autor vybral a nově převyprávěl třikrát
třináct nejkrásnější a nejzajímavější
lidových pověstí o pokladech a jejich
strážcích, o kouzelnících a čarodějni-

bibliografie
cích, o strašidlech a duších, které se
tradují v německém prostředí.
ISBN 978-80-257-2431-6

LITE R ATUR A
FAK TU
Pacner, Karel
Osudové okamžiky XX. století

Praha: Plus, 2018, 2. vyd., 696 s.,
599 Kč
V populárně naučné knize jsou
popsány klíčové události, které ve
světových dějinách minulého století
znamenaly výrazné změny.
ISBN 978-80-259-0943-0

Šepták, Miroslav
Mezi demokracií a autoritářstvím. Rakouská vnitřní
a zahraniční politika v letech
1931–1934

Praha: Academia, 2018, 524 s., brož.
Publikace přibližuje vnitřní a zahraničněpolitický vývoj Rakouska v období 1931–1934.
ISBN 978-80-200-2806-8

N OVE LY
Boccaccio, Giovanni
Dekameron B1/B2. Il Decamerone

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 136 s., 269 Kč
V knize najdete 10 vybraných novel
ze známé sbírky mistra italské renesance Boccaccia.
ISBN 978-80-266-1298-8

OSO B N OSTI
Élie Setbon, Jean-Marie
Od jarmulky ke kříži – Příběh
konverze francouzského rabína

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2018, 156 s., brož.
Jean–Marie Élie Setbon vyrostl
v židovské rodině, stal se dokonce rabínem, ale v dospělosti objevil Ježíše
Krista a moc jeho kříže. V roce 2008
byl pokřtěn, po smrti své manželky se
znovu oženil a má osm dětí.
ISBN 978-80-7566-027-5

Escobarová, Melba
Dům krásy

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 280 s.,
váz. 299 Kč
Dramatické osudy různorodých žen,
které hledají svoji životní cestu a spravedlnost ve městě plném chudoby
i bohatství, korupce a násilí.
ISBN 978-80-7577-561-0

G. Sebald, W.
Byt ve venkovském domě

Praha: Paseka, 2018, 160 s., váz.
Spisovatelé Gottfried Keller, Johann
Peter Hebel, Eduard Mörike, Jean–
Jacques Rousseau, Robert Walser
a malíř Jan Peter Tripp byli outsideři
a osamělci stojící stranou dění, možná i ztroskotanci.
ISBN 978-80-7432-940-1

Palán, Aleš; Šibík, Jan
Raději zešílet v divočině

Praha: Prostor, 2018, 368 s., váz. 497 Kč
Již třetí vydání úspěšného titulu.
ISBN 978-80-7260-390-9

PO E Z I E
Brož, Jaroslav
Nebojuj s větrem, naslouchej
srdcem

Praha: Epocha, 2018, 64 s., váz.
199 Kč
Sbírka básní je echem událostí uplynulého roku. Potřeba na ně reagovat,
nutkání je okomentovat. To byly dva
motivační pilíře k sepsání této druhé
autorovy sbírky momentek.
ISBN 978-80-7557-128-1

Heaney, Seamus
Lidský řetěz

Praha: Argo, 2018, 112 s., brož.
Lidský řetěz (2010) je poslední básnická sbírka Seamuse Heaneyho, irského
laureáta Nobelovy ceny za literaturu.
ISBN 978-80-257-2582-5

Hrbáč, Petr
Na okraji topologické propasti

Brno: Druhé město, 2018, 74 s., brož.
V knize reflektuje básník stárnutí
a s vášnivým zaujetím také milovaný
svět bylin i dřevin. Nelítostný posun
životem je pro něj čím dál vyhrocenější
svými mementy — skrytými v hávu metaforických kouzel a asociací.
ISBN 978-80-7227-407-9

Murrer, Ewald
Tma se mne dotýkala

Praha: Argo, 2018, 64 s., brož.
Ewald Murrer, jeden z předních
básníků tzv. „druhé generace českého
undergroundu“, vydává po deseti
letech novou básnickou sbírku nazvanou Tma se mne dotýkala.
ISBN 978-80-257-2551-1

Odehnal, Ivo
Úklid neklidu – neklid úklidu

Brno: Barrister & Principal, 2018,
84 s., brož.
Milé hvězdy mi brnkají na nervy: Co
se má stát – asi se stane… V průběhu
vzteklých úklidů úprky odhodlané…
ISBN 978-80-7364-075-0

Teper, Jiří
Co mně napsal hadilov písař

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 56 s.,
váz. 229 Kč
Říše ptactva, to je věda, ta se jen tak
popsat nedá, říká básník. Přesto složil
veselé verše, v kterých si přečtete
spoustu zajímavostí o místních i exotických opeřencích.
ISBN 978-80-00-05094-2

POVÍ D K Y
Allen, Woody
Obhajoba šílencova

Praha: Argo, 2018, 256 s., váz.
„Opět jsem se pokusil spáchat sebevraždu. Tentokrát jsem si navlhčil
nos a strčil jej do zástrčky. Naneštěstí
nastal zkrat a pouze jsem vykopl
ledničku. Stále posedlý myšlenkou na
smrt, ustavičně přemítám. Jestlipak je
posmrtný život?“
ISBN 978-80-257-2520-7

Bradbury, Ray
Temný karneval

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 344 s.,
349 Kč
Temný karneval z roku 1947 je autorovou vůbec první publikovanou
sbírkou povídek a Bradbury se v ní
čtenářům představuje jako autor hororových a strašidelných příběhů.
ISBN 978-80-259-0941-6

Gavalda, Anna
Kdyby tak na mě někdo někde
čekal

Praha: Mladá fronta, 2018, 176 s., váz.

z n o v i n e k k 17. 9. 2 0 1 8 2 8 3 t i t u l ů
Krátké povídky napsané úsporným,
přesným (a silně pařížským) jazykem
s krutým humorem rozebírají mezilidské vztahy, které může definitivně
zničit zdánlivě bezvýznamný detail
jako zazvonění mobilního telefonu.
ISBN 978-80-204-4583-4

Rottová, Inna
Přerostlá lolitka

Brno: Moba, 2018, 240 s., váz.
259 Kč
Příběhy, které zdaleka neodpovídají tradičním představám o klidném
a moudrém stáří. Platí o nich spíše
výrok pětadevadesátileté pařížské
modelky: Nevidím na vráskách nic
špatného. Jsou známkou odvahy.
ISBN 978-80-243-8311-8

Shaw, Irwin
Láska v temné ulici

Praha: Prostor, 2018, 344 s., brož.
Paříž, New York, Švýcarsko, zapadlý
kout amerického venkova – to všechno jsou místa, která Irwin Shaw, jeden z nejlepších amerických prozaiků
20. století, mistrovsky zachytil ve své
povídkové sbírce Láska v temné ulici.
ISBN 978-80-7260-388-6

Štědroň, Jiří
Gigolo

Praha: Brána, 2018, 176 s., váz.
199 Kč
Dvě povídky napsané s jemným humorem, o dvou hrdinech, z nichž ani
jeden není po většinu času tím, zač
se vydává.
ISBN 978-80-7584-073-8

PRÓZ A
Adichieová, Chimamanda
Ngozi
Feminismus je pro každého

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 64 s., brož.
119 Kč
Se slovem feministka se většina lidí
poprvé setká jako s urážkou. Nemají
rády muže, pálí podprsenky, baží
po moci, chtějí rozvrátit „tradiční“
rodinu. Alespoň takovou zkušenost
má úspěšná nigerijská spisovatelka
Chimamanda Ngozi Adichieová.
ISBN 978-80-7577-468-2

nostem. Potopené a zmizelé lodě,
pohřešované či nemilosrdně zavražděné lodní posádky a nebezpečné
zamoření oceánu jedovatými chemickými látkami.
ISBN 978-80-264-1975-4

Myslela si, že ví, kdo je, ale mýlila se.
Posbírala zbytky svých zvláštních vzpomínek a zmatené myšlenky a odjela.
ISBN 978-80-269-0865-4

Cussler, Clive
Ledovec

Praha: Argo, 2018, 264 s., váz.
Soubor 24 kratších próz, v nichž se
autor zaměřuje na zlomové situace
jedince i společnosti, často v jejich
paralelním prolínání a zrcadlení, na
milostná procitnutí a selhání.
ISBN 978-80-257-2414-9

Brno: Cpress, 2018, 2. vyd., 288 s.,
brož. 299 Kč
Během průzkumné mise v severním
Atlantiku je objevena jachta. Vychází
najevo, že zmizelá loď s předními
vědci na palubě byla na cestě do
Bílého domu, kde měla předat zprávu
o objevu nedozírné hodnoty.
ISBN 978-80-264-1976-1

Cussler, Clive;
Brown, Graham
Projekt Nighthawk

Brno: Cpress, 2018, 1. vyd., 352 s.,
váz. 369 Kč
Nighthawk, supermoderní hybrid
letadla a raketoplánu, zmizí z obrazovek radarů nad jižním Pacifikem. Kurt
Austin a Joe Zavala se zapojují do
horečného pátrání a musí pracovat
zatraceně rychle.
ISBN 978-80-264-1977-8

Decoin, Didier
Úřad pro zahrady a rybníky

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 312 s.,
brož. 349 Kč
Na březích japonské řeky Kusagawa
leží chudá vesnice. Je domovem
muže s výjimečným talentem. Rybář
Kacuró ovládá umění lovu nesmírně
vzácných kaprů.
ISBN 978-80-259-0898-3

Devátá, Ivanka
Kde spí lufťáci

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 144 s.,
229 Kč
Protože luftu, přesněji čerstvého
vzduchu, je ve městě proklatě málo,
zavede vás oblíbená česká autorka
na hory, k rybníku, k moři… A spát se
bude všemožně.
ISBN 978-80-267-1222-0

Elgarová, Emily
Teď mlč

Brno: Moba, 2018, 256 s., váz.
259 Kč
Zkušený autor si pro svou novou
knihu překvapivě vybral název, který
se vymyká z běžných pojmů, s nimiž
se v tomto žánru setkáváme.
ISBN 978-80-243-8287-6

Praha: Mladá fronta, 2018, 1. vyd.,
296 s., váz. 369 Kč
Cassii Jensenovou přivážejí do nemocnice Svaté Kateřiny na jednotku
intenzivní péče. Vrchní sestru Alici
Marlowovou ke krásné mladé ženě
cosi přitahuje. Zdá se jí povědomá.
Sestra záhy odhalí tajemství, které
Cassie přede všemi střežila.
ISBN 978-80-204-4451-6

Crichton, Michael
Dračí zuby

Golden, Christopher
Peklo z Araratu

Cílek, Roman
Pokus o uchopení vánku

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 264 s.,
váz. 299 Kč
Vysokoškolák William musí strávit
léto na západě Ameriky, a proto se
přidá k paleontologovi Othnielu
Marshovi. Společně učiní historický
objev. S cenným pokladem v rukou
Williamovi hrozí smrtelné nebezpečí
a „válka o kosti“ může začít.
ISBN 978-80-259-0921-8

Cussler, Clive
Hřbitov pod hladinou

Brno: Cpress, 2018, 2. vyd., 408 s.,
brož. 299 Kč
Dirk Pitt a jeho tým z vládní agentury
NUMA má v rukou případ, který se
vymyká všem dosavadním zkuše-
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Praha: Baronet, 2018, 312 s., váz.
349 Kč
Puklina, vzniklá při zemětřesení,
odhalí ve svahu turecké hory Ararat
jeskyni a v ní cosi podivného – prastarou loď pohřbenou v masách zeminy.
Mezi odborníky i laickou veřejností
vypukne poprask: vážně se vynořila
biblická Noemova archa?
ISBN 978-80-269-0872-2

Jones, Amo
Polámaná loutka

Praha: Baronet, 2018, 248 s., váz.
279 Kč
Madison Montgomeryová je Stříbrná
labuť, poskvrněná dívka, která nezapadá do legendy. Lhali jí. Podvedli ji.

Kamen, Jiří
Elvis ze Záluží

Lenormand, Frédéric
Případy soudce Ti. Rozvod po
čínsku

Praha: Garamond, 2018, 244 s., brož.
Osud ctihodného soudce Ti vůbec
nešetří! Právě když byl jmenován do
důležité funkce, dostane příkaz k rozvodu se svojí drahou První paní a oženit se s princeznou z císařské rodiny.
ISBN 978-80-7407-419-6

Skariton, Jonathan
Séance Infernale

Brno: Host, 2018, 344 s., váz. 329 Kč
Největší záhada v dějinách filmu
a temná tajemství Edinburghu. Obchodník s filmovými suvenýry Alex
Whitman je známý tím, že dokáže
vyslídit úplně cokoliv. Jednoho dne
ho excentrický sběratel pověří zatím
nejobtížnějším úkolem: vypátrat
první hraný film v dějinách — Séance
Infernale.
ISBN 978-80-7577-507-8

Šafránková, Daniela
Fína

Praha: Argo, 2018, 300 s., váz.
Třetí román výtvarnice Daniely
Šafránkové ukazuje, jak zábavné,
ale i frustrující můžou být kulturní
rozdíly mezi Američany a Čechy, mezi
světem Západu a Východu raných
90. let.
ISBN 978-80-257-2548-1

Šidák, Pavel
Mokře chodí v suše. Vodník
v české literatuře

Praha: Academia, 2018, 256 s., brož.
Vodník je jednou z nejvýraznějších
postav českých pohádek a pověstí,
bohatě ztvárňovanou nejen literárně,
ale také ve výtvarném umění, na divadelních scénách, v hudbě i ve filmu.
ISBN 978-80-200-2827-3

Šúsaku, Endó
Samuraj

Praha: Vyšehrad, 2018, 320 s., váz.
349 Kč
Výměnou za právo obchodovat s Latinskou Amerikou se skupina samurajů vydává spolu s františkánským
knězem na cestu do křesťanského
světa. Cestují do Mexika, Španělska
i do Říma, kde tři z nich přijmou křest
jako prostředek ke splnění své mise.
ISBN 978-80-7429-983-4

Tokarczuková, Olga
Běguni

Brno: Host, 2018, 2. vyd., 336 s.,
brož. 249 Kč
Proč lidé cestují? Jsme všichni nomády, pro které je překonávání prostoru
smyslem života? Olga Tokarczuková
vede čtenáře pod povrch modernity, popisuje svět poutníků a hledá
podstatu jejich nepokoje a potřeby
nezůstávat na jednom místě.
ISBN 978-80-7577-637-2

bibliografie
PŘ Í B Ě HY
Colling Nielsen, Kaspar
Mount Kodaň

Zlín: Kniha Zlín, 2018, 160 s., 269 Kč
Dánská vláda se rozhodne nad hlavním městem vztyčit velehoru. Díky
ní vznikne několik klimatických zón,
od tropické až po polární, jež utvoří
živnou půdu pro bezpočet nových
exotických druhů, které až neuvěřitelně obohatí původní dánskou faunu
a flóru.
ISBN 978-80-7473-686-5

Hannay, Barbara
Farmářova žena

Praha: Baronet, 2018, 424 s., váz.
349 Kč
Tři generace Australanek žijících ve
vnitrozemí. Tři různé příběhy, tři
různé životy.
ISBN 978-80-269-0899-9

Kučera, Tomáš
200 neznámých hokejových
příběhů

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 224 s.,
299 Kč
Jak může obyčejný fotograf ovlivnit
hokejové utkání? Jaká je největší krádež v dějinách ledního hokeje? Který
komentátor kleje ze všech nejvíce
a který brankář drží prvenství v nejmenším vzrůstu?
ISBN 978-80-7597-125-8

ROM ÁNY
Ashcraftová, Tami Oldhamová;
McGearhartová, Susea
Než přišla bouře

Praha: Mladá fronta, 2018, 216 s.,
váz. 299 Kč
Tami Oldhamová a její snoubenec
Richard Sharp jsou mladí, zamilovaní
a mají celý život před sebou. Pod
zářivě modrou oblohou vyplouvají
z Tahiti a míří do Tamiina rodného
San Diega.
ISBN 978-80-204-4986-3

Ashley, Trisha
Popelčiny střevíčky. Srdcovky

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 299 Kč
Tansy zdědí tetiččin obchod s botami
v malebném anglickém městečku
a promění ho v Popelčiny střevíčky –
místo, kde si každá nastávající nevěsta přijde na své!
ISBN 978-80-267-1197-1

Attar, Leylah
Mlhy Serengeti

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 424 s.,
váz. 339 Kč, 320 s., brož. 299 Kč
Když v nákupním centru ve východní
Africe vybuchne bomba, její důsledky
svedou nečekaně dohromady dva
naprosté cizince.
ISBN 978-80-243-8309-5, ISBN
978-80-243-8451-1

Backman, Fredrik
Medvědín

Brno: Host, 2018, 400 s., brož.
249 Kč
Pro většinu lidí neznamená vítězství
na juniorském mistrovství v ledním
hokeji nic moc, ale pro obyvatele
Medvědína to znamená všechno.
ISBN 978-80-7577-696-9

Baggot, Mandy
Ty letní noci

Praha: Baronet, 2018, 400 s., váz.
329 Kč

z n o v i n e k k 17. 9. 2 0 1 8 2 8 3 t i t u l ů
Dokonalé čtení, které vám přímo
před očima vykouzlí atmosféru letních dní a nocí vaší dovolené! Zářící
slunce, jemný bílý písek, azurové
moře a sexy mladý milionář – ostrov
Korfu vypadá jako ráj na zemi.
ISBN 978-80-269-0881-4

Bard, Elizabeth
Oběd v Paříži

Praha: Motto, 2018, 2. vyd., 336 s.,
289 Kč
Poté, co si Elizabeth sbalila věci, aby
začala nový život v nejromantičtějším
městě na světě, je vržena do světa
rušných tržnic pod širým nebem i elegantních bister.
ISBN 978-80-267-1230-5

Bleeker, Emily
Tajemství modrých dopisů

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 320 s.,
váz. 349 Kč
Luke si připadá v koncích. Nejenže
se vyrovnává se ztrátou milované
manželky Natalie, ale také se musí
postarat o své tři děti. Pak mu jednoho dne začnou chodit dopisy v modré
obálce, v nichž mu Natalie radí, jak
má dál žít.
ISBN 978-80-267-1170-4

Boldizar, Alexandr
Ošklivec

Brno: Jota, 2018, 400 s., váz.
Mužduk Ošklivec IV. je stopětatřicetikilový horal ze Sibiře, přeborník
ve vrhání balvanů, jehož domovinu
ukradne americký právník a chystá
se z ní udělat motýlí rezervaci pro
bohaté turisty.
ISBN 978-80-7565-295-9

Bolehovská, Monika
Tři ženy a němý pes

Slušovice: Monument, 2018, 1. vyd.,
47 s., brož. 180 Kč
Vidí nám osud opravdu do karet,
nebo to jsou pouze pověry? Jak je
možné, že spousta lidí v době plné
nejrůznějších vymožeností věří ve
výklad karet?
ISBN 978-80-88143-20-8

Cameronová, Claire
Poslední neandertálská žena

Brno: Jota, 2018, 320 s., váz.
Před čtyřiceti tisíci lety zemi brázdí
poslední rodina Neandertálců.
Zdrcující zimu jich přežilo málo, ale
Dívka, nejstarší dcera, právě dospívá
a její rodina je rozhodnutá cestovat
na shromaždiště a najít jí vhodného
partnera.
ISBN 978-80-7565-328-4

Cartland, Barbara
Nenadálá láska

Praha: Baronet, 2018, 136 s., váz.
199 Kč
Ravině Ashleyové leží svět u nohou.
Je mladá, krásná a šťastná. Její zámožní rodiče o ni po všech stránkách
pečují a v Londýně neexistuje mladík,
který by se nesnažil získat její srdce.
ISBN 978-80-269-0757-2

Cave, Nick
A uzřela oslice anděla

Praha: Argo, 2018, 350 s.
Barokně košatému, grotesknímu
příběhu, zasazenému na americký
Jih 40. a 50. let 20. století, dominuje
násilí, alkohol, zvrácenost a zvířecí
instinkty, nechybí ani Boží trest a ďábelský smích.
ISBN 978-80-257-2544-3

Cima, Anna
Probudím se na Šibuji

Praha: Paseka, 2018, 320 s., brož.
Když se sedmnáctiletá Jana dostane
do vysněného Tokia, nejraději by zde
zůstala navždy. Záhy se přesvědčí
o tom, jak nedozírné následky může
takové přání mít. Ocitne se totiž
uzavřená v magickém kruhu rušné
čtvrti Šibuja.
ISBN 978-80-7432-912-8

Cimplová, Aleksandra
Morana

Praha: Eroika, 2018, 248 s., brož.
Debut srbské překladatelky a bohemistky Aleksandry Cimplové zdařile
kombinuje prvky thrilleru, psychologického románu a milostného příběhu. Také prostředí, v němž se hlavní
hrdinka Lana pohybuje, je různorodé
a často exotické.
ISBN 978-80-87409-37-4

Dobbs, Michael
Hra králem

Praha: Argo, 2018, 288 s., váz.
298 Kč
Pokračování bestselleru, podle nějž
nejdřív vznikl britský seriál BBC a později americká série televize Netflix. Takový souboj titánů Británie nezažila od
17. století, kdy vládu nad zemí převzal
první parlament a Oliver Cromwell.
ISBN 978-80-257-2527-6

Donátová, Uljana
Taková ženská jako já

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 176 s.,
229 Kč
Evelína a Johana mají dost důvodů
se nenávidět – zamilovaly se totiž do
jednoho muže. Nyní však mají dobrý
důvod spojit síly. Věc má ovšem
háček. Evelína se krátce po své smrti
objeví u Johany jako duch.
ISBN 978-80-267-1227-5

Enoch, Suzanne
Jeho lordstvo

Praha: Baronet, 2018, 304 s., váz.
299 Kč
Emily Portsmanová má tajemství
a před třemi lety usoudila, že nejlépe
je uchová, bude-li pracovat v klubu
Tantalos, neblaze proslulé herně pro
urozené pány.
ISBN 978-80-269-0911-8

Faber, Michel
Kvítek karmínový a bílý

Praha: Argo, 2018, 920 s., brož.
Ve viktoriánském Londýně připadala
jedna prostitutka na dvanáct dospělých
mužů. Jak se asi takovým ženám žilo,
vylíčil Michel Faber v tomto románu.
ISBN 978-80-257-2252-7

Falconer, Colin
Velká láska malých rozměrů

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 312 s.,
váz. 299 Kč
Diego Vasquez byl obdařen úžasným
talentem a jeho obrazy zdobí sevillské kostely, do vínku však dostal také
groteskně malé tělo, které mu přináší
mnoho trápení a posměchu.
ISBN 978-80-7595-038-3

Gordonová, Jaimy
Poslední dny slávy

Praha: Argo, 2018, 290 s., váz.
Román představuje čtenářům
oblíbené dostihové prostředí zcela
jinak, než jsou zvyklí. Neodehrává
se totiž v kulisách velkých závodů,
luxusu a bohatství, ale na samém
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dně dostihového sportu, na závodišti
v zapadákově.
ISBN 978-80-257-2521-4

Haywood, Sarah
Kaktus. Nikdy není pozdě
rozkvést

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 349 Kč
Susan Greenová je nezávislá, samostatná a svůj život má naprosto pod
kontrolou. Rozhodně nehodlá plýtvat
časem na vztahy plné citových zmatků. Rodina i kolegové v práci ji považují za nepřístupnou a divnou.
ISBN 978-80-267-1200-8

Hendrix, Grady
Exorcismus mé nejlepší kamarádky

Brno: Jota, 2018, 384 s., váz.
Přátelství Abby a Gretchen započalo
v den oslavy Abbyiných desátých
narozenin a v nerozlučném duchu
vztahu, jaký mohou mít jen nejlepší
kamarádky, pokračovalo až na střední školu.
ISBN 978-80-7565-331-4

Hooks, S. J.
Milostná aféra

Praha: Brána, 2018, 246 s., váz.
299 Kč
Slečna Wildeová je trnem v patě
profesora Stephena Worthingtona.
Pan profesor je spořádaný třicátník
se zálibou v knihách a poklidném
životě a nechutí ke společenskému
životu. Jeho studentka mu však dělá
ze života peklo.
ISBN 978-80-7584-067-7

Kment, Jan
Bludiště cti

Praha: Práh, 2018, 208 s., váz.
Románové zpracování málo známého případu sebevraždy důstojníka
čsl. armády, který byl autorovým
otcem. Čas není jen abstraktní pojem! Tuto pravdu napsal jako slova
na rozloučenou předtím, než spáchal
sebevraždu – týden po invazi vojsk
Varšavské smlouvy.
ISBN 978-80-7252-738-0

Kordić, Sofija
Hypofýza v exilu

Praha: Argo, 2018, 240 s., brož.
Ve vyprávění hlavní hrdinky Mii se
prolínají tři vzájemně provázaná
témata – šokující prožitek války v Jugoslávii, uprchlická zkušenost a komplikované snahy o početí dítěte.
ISBN 978-80-257-2478-1

Körnerová, Hana Marie
Pán hor V.

Praha: Baronet, 2018, 424 s., váz.
329 Kč
Souboj s Gilbertem znamená v životě Maxmiliána de Braie zásadní
zlom. Po částečném vyléčení opouští
Francii a odjíždí do světa. Po Evropě
přichází na řadu Afrika, kde právě
otevřeli Suezský průplav. Jeho akcie
vynesou Maxmiliánovi jmění.
ISBN 978-80-269-0905-7

Kovář, Pavel
Koleje vpředu, koleje vzadu.
Dům, který nosím v sobě

Praha: Argo, 2018, 316 s., váz.
Mladá Američanka Hannah přijíždí
do Florencie s bolestným tajemstvím
– zotavuje se z vážné poruchy příjmu
potravy, kterou po léta trpěla – a pokouší se v Itálii začít nový život.
ISBN 978-80-257-2531-3

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2018, 2. rozšíř.
vyd., 104 s., brož. 110 Kč
Beletrizované vzpomínky na dětství
prožité v údolí Tiché Orlice s přestupní železniční stanicí (pražská
a letohradská trať) se točí kolem
výpravní budovy nádraží. Navzdory
období 50. let 20. stol. vynikají epizody obyvatel a zaměstnanců drážního
tělesa a hlavně jejich dětí.
ISBN 978-80-7405-440-2

Christine Ostbyová, Anne
Kousky štěstí

Kučík, Vladislav
Čína, má láska

Chaffeeová, Jessie
Florencie v extázi

Praha: Argo, 2018, 296 s., váz.
Čtyři dlouholeté přítelkyně dostanou
jednoho dne dopis obsahující jedinou
otázku. Jejich bývalá spolužačka
Kat vyzývý kamarádky, aby opustily
všechny své problémy i chladné Norsko a přijely za ní a společně zestárly
v jejím domě.
ISBN 978-80-257-2476-7

Jakoubková, Alena
Kam čert nemůže... nastrčí
manžela

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
Zuzana se vdává mladá... Ne proto,
že je těhotná, ale Dušan je její velkou
láskou a když ji v měsíční noci romanticky požádá o ruku, přikývne. Je jí
devatenáct a myslí si, že manželství je
vstupenkou do ráje.
ISBN 978-80-243-8310-1

Kleypas, Lisa
Setkání s cizincem

Praha: Baronet, 2018, 350 s., váz.
329 Kč
Doktorka Garrett Gibsonová předběhla svou dobu a stala se jedinou
lékařkou v Anglii v poslední čtvrtině
19. století. Je smělá a nezávislá jako
muž – proč by si neměla užívat i stejných radostí?
ISBN 978-80-269-0902-6

Praha: Olympia, 2018, 240 s., brož.
Román je volně inspirován osudy malého týmu českých lékařů a dalšího
personálu, jenž působil v čase 2. světové války právě v daleké Číně.
ISBN 978-80-7376-508-8

LaCour, Nina LaCour
Všechno je v pohodě

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 208 s.,
299 Kč
Od té doby, co Marina nechala celý
svůj život za sebou, s nikým ze své
minulosti nemluvila. Dokonce ani
její nejlepší kamarádka Mabel neví
pravdu o tom, co se během několika
posledních týdnů stalo.
ISBN 978-80-7544-599-5

Laurenová, Christina
Miluji tě, nenávidím tě

Brno: Jota, 2018, 376 s., váz.
Carter a Evie se seznámí na trapném
halloweenském večírku a okamžitě
si padnou do oka. A ani fakt, že oba
pracují na vysokých pozicích konkurenčních hollywoodských společností, nijak nezmenší jejich vzájemnou
fyzickou přitažlivost.
ISBN 978-80-7565-326-0

Malmquist, Tom
V každém okamžiku jsme pořád
ještě naživu

bibliografie
Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 256 s.,
váz. 299 Kč
Silný, nesentimentální příběh původně básníka a bývalého hokejisty Toma
Malmquista o nejtěžších chvílích
jeho života.
ISBN 978-80-7597-117-3

Martin-Lugand, Agnes
Štěstí mi uniká mezi prsty

Praha: Motto, 2018, 279 Kč
Iris už od dětství milovala módu a šití.
Nakreslit model a vdechnout mu
život pomocí jehel a nití, to byla její
představa štěstí. Rodiče však v jejím
vysněném povolání viděli pouhý rozmar, a tak to Iris vzdala.
ISBN 978-80-267-1196-4

Maskame, Estelle
Víš, že mi chybíš?

Praha: Fragment, 2018, 312 s., 349 Kč
Už je to rok, co Eden mluvila s Tylerem naposledy. Rok od chvíle, kdy
vyšli s pravdou ven a odhalili svůj
vztah rodině. Jenže pak ji Tyler zcela
nepochopitelně opustil.
ISBN 978-80-253-3776-9

Mercier, Jean
Pan farář má krizi

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2018, 112 s., brož.
Otec Benjamin, farář z francouzského maloměsta, přichází postupně
o všechny iluze spojené se svým
kněžstvím. Původně chtěl studovat
Bibli, získávat lidi pro Ježíše Krista
a předávat jim radostnou zvěst.
ISBN 978-80-7566-070-1

Metzger, Barbara
S láskou Luisa. Srdcovky

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 304 s.,
299 Kč
Večer před svatbou Luisa nabourá
auto svého snoubence. A sled katastrof na sebe nedá dlouho čekat –
snoubenec ji nechá stát před oltářem,
Luisa přijde o práci a ještě o bydlení.
ISBN 978-80-267-1224-4

Mu-žung, Süe-cchun
Než slehne rudý prach

Praha: Argo, 2018, 344 s., váz. 398 Kč
Román líčící drsným jazykem všudypřítomnou korupci v současné Číně,
byl vydán v roce 2008. Mohl však
vyjít až po rozsáhlých cenzurních zásazích v rozsahu desetitisíců znaků.
ISBN 978-80-257-2504-7

Pekárková, Iva
Můj I. Q.

Praha: Mladá fronta, 2018, 216 s.,
váz. 249 Kč
Román nekonformní české spisovatelky. Historie jednoho nerovnocenného
vztahu, na jejímž pozadí autorka svým
osobitým stylem mistrně vykresluje obraz města New Yorku a jeho obyvatel.
ISBN 978-80-204-4806-4

Plathová, Sylvia
Pod skleněným zvonem

Praha: Argo, 2018, 212 s., váz.
Dospívající vypravěčka Esther vstupuje do „velkého světa“, který jí ale
zůstává cizí a přiměje ji až k rozhodnutí odejít ze života, realizovaném
v sérii nezdařilých pokusů.
ISBN 978-80-257-2589-4

Pronská, Jana
Rebelka

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 256 s.,
váz. 269 Kč
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Strhující příběh lásky ze středověkého Slovenska se odehrává na pozadí
skutečných historických událostí.
Komtesa Cecilia ze Svätého Jura,
která ovládá luk a meč lépe než rytíři
jejího otce, si vynutí účast na turnaji
pod hradem Biely Kameň.
ISBN 978-80-243-8083-4

vdova s tajemnou minulostí opouští
se svou komornou a důvěrnicí Florence Armstrongovou Londýn, aby
se usadila na venkově, kde, jak doufá,
povede konečně klidný život.
ISBN 978-80-7593-001-9

Saucierová, Jocelyne
Pršeli ptáci

Praha: Argo, 2018, 176 s., váz.
Když Ahmed pláče, pláče i Azíz. Když
se Azíz směje, směje se i Ahmed. Jsou
to chlapci, bratři, dvojčata a oba by
mohli poklidně žít ve stínu citrusovníků, kdyby jednoho dne z nebe nepřilétla bomba a kdyby jejich prarodiče
nezemřeli.
ISBN 978-80-257-2467-5

Praha: Argo, 2018, 200 s., váz. 248 Kč
Fotografka se při pátrání po jistém
Boychuckovi, jenž přežil Velký požár v Mathesonu, vydá do hloubky
kanadského lesa. Najde Toma a Charlieho, ale podle jejich tvrzení před
pár dny Boychuck zemřel. Vlastníma
rukama mu přece vykopali hrob…
ISBN 978-80-257-2487-3

Scherhauferová, Ružena
Gamblerova žena

Praha: Brána, 2018, 312 s., váz.
299 Kč
Autorka, skvělá vypravěčka příběhů
ze života, rozehrála v románu Gamblerova žena napínavý příběh Hanky,
manželky hráče rulety. Braňo Dufek,
dispečer městského dopravního
podniku, se dostává do herny v bratislavské Redutě...
ISBN 978-80-7584-074-5

Somerset Maugham, William
Veselice aneb Kostlivec ve skříni

Praha: Prostor, 2018, 256 s., brož.
Román, napsaný před necelým stoletím, je i pro dnešního čtenáře poutavý díky mistrovskému vypravěčství
a dokonale propracované psychologii
postav. Česky titul nyní vychází již
jako třetí svazek z Maughamovy tvorby v edici Pozdní sběr.
ISBN 978-80-7260-393-0

Staufferová, Amanda
Single na Manhattanu

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 349 Kč
Alison chce pravou lásku, ne flirt na
jednu noc. Myslela, že toho pravého
už našla, ale místo toho je poprvé od
střední školy single a nemá ponětí,
co si počít. Kde se seznámit? Jak má
vlastně první rande probíhat?
ISBN 978-80-7597-118-0

Stoker, Bram
Dracula

Praha: Argo, 2018, 356 s., váz.
Dracula vychází v revidovaném překladu Tomáše Korbaře, s rozsáhlým,
zasvěceným doslovem anglistky
Aleny Dvořákové a s fascinujícími
dřevoryty Františka Štorma.
ISBN 978-80-257-2470-5

Strout, Elizabeth
Všechno je možné

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 232 s.,
299 Kč
Román v povídkách od jedné z nejuznávanějších amerických spisovatelek
současnosti nás zavádí do ospalého
městečka v Illinois. Stejně jako jiní
lidé i jejich hrdinové touží po štěstí,
lásce a bezpečí, které ovšem mohou
mít mnoho podob.
ISBN 978-80-267-1225-1

T.E., Kinsey
Záhadná smrt na venkově.
Případy lady Hardcastelové

Praha: Pavel Dobrovský – BETA,
2018, 1. vyd., 272 s., 299 Kč
Píše se rok 1908 a lady Emily Hardcastleová, excentrická, čtyřicetiletá

Tremblay, Larry
Citrusový sad

Třeštíková, Radka
Veselí

Praha: Motto, 2018, 424 s., váz.
399 Kč
Když dojdete až na konec slepé
ulice, máte dvě možnosti, přešlapovat na místě, anebo se vrátit.
Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro
návrat. Zpátky na jižní Moravu. Do
svého dětského pokoje. K rodičům.
K sobě samé.
ISBN 978-80-267-1260-2

van Koten, Lucie
Život podle Lucie

Praha: Motto, 2018, 1. vyd., 232 s.,
269 Kč
Po maturitě se známá blogerka vdá
za holandského učitele a vědce,
stěhuje se s ním do Florencie a doprovází ho Evropou. Do Čech se vrací
zcestovalá, ale neukotvená.
ISBN 978-80-267-1228-2

Vince; Zep
Esmera

Praha: Argo, 2018, 80 s., váz.
Pozdní šedesátá léta a strohá církevní
škola. To je prostředí, ve kterém
dospívá Esmera Santeneová a v němž
se musí vypořádat se svými prvními
fyzickými touhami.
ISBN 978-80-257-2497-2

Vineová, Lucy
Sexy chaotička

Brno: Jota, 2018, 288 s., váz.
Ellie Knightová je stejná jako ty.
Její život se nevyvíjí zrovna podle
jejích představ. Někteří lidé by
o ní asi řekli, že je sexy chaotička,
ale kdo z nich má život doopravdy
v pořádku?
ISBN 978-80-7565-334-5

Ward, Penelope
Řekni něco legračního

Praha: Baronet, 2018, 288 s., váz.
299 Kč
V té chvíli mi to připadalo jako dobrý
nápad. Zavolat Landonu Roderickovi, s nímž jsme se znali jako děti a na
kterého jsem nikdy nedokázala zapomenout – přestože on tak snadno
zapomněl na mě.
ISBN 978-80-269-0890-6

Watsonová, Jo
Svatba naoko

Praha: XYZ, 2018, 1 vyd., 304 s.,
299 Kč
Život není fér. Někdy vyhraješ, jindy
prohraješ. A někdy přijdeš domů
a nachytáš svého přítele v posteli s jinou. Důležité je se nezhroutit a třeba
se jako Annie vydat na dovolenou
a užívat si, co to jde.
ISBN 978-80-7597-124-1

16

Watt, Erin
Něco skutečného

Praha: Baronet, 2018, 400 s., váz.
299 Kč
Autorská dvojice Erin Watt přináší
návykový příběh o slavném rockerovi, jenž si potřebuje trochu vylepšit
pověst, a dívce, jejímž úkolem je
předstírat, že je jeho přítelkyní.
ISBN 978-80-269-0875-3

Watt, Erin
Padlý dědic

Praha: Baronet, 2018, 464 s., 209 Kč
Easton Royal je bohatý, chytrý a sexy.
Jediné, po čem v životě touží, je bavit
se. Následky svých činů nikdy nedomýšlí, protože ani nemusí. Dokud se
neobjeví Hartley Wrightová, která
jeho bezstarostným životem otřese.
ISBN 978-80-269-0894-4

Williams, John
Můj syn není Rain Man. Jeden
muž, jeden autistický chlapec
a milion dobrodružství

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 216 s.,
269 Kč
John Williams cítil, že je něco jinak, že
nejsou jako jiná dvojice otec a syn. Jejich svět byl prostě jiný a ani oni, ani
jejich rodina nevěděli proč. U Johnova syna byl později diagnostikován
autismus a spastická diplegie.
ISBN 978-80-266-1287-2

Wolffová, Lina
Na ostří jazyka

Praha: Plus, 2018, 272 s., váz. 299 Kč
„Je mi třicet šest let a hledám muže.
Něžného, ale zase ne moc.“ Tak zní
inzerát Ellinor, která se rozhodne
učinit přítrž svým neúspěšným pokusům o vztah. Seznámí se s literárním
kritikem Calistem, s nímž neváhá jít
hned do postele.
ISBN 978-80-259-0926-3

Yaxley, Richard
Tohle je má píseň

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
224 s., 299 Kč
Ve 40. letech je mladý židovský
hudebník Rafael Ullmann poslán do
nacistického koncentračního tábora.
V letech 70. žije jeho dcera osamělý
život v kanadské prérii.
ISBN 978-80-264-2020-0

ROZH OVO RY
Červenková, Renata; Honzák,
Radkin
Všichni žijem v blázinci

Praha: Vyšehrad, 2018, 216 s., váz.
269 Kč
„Všichni žijem’ v blázinci,“ tvrdí renomovaný psychiatr a psychoterapeut
Radkin Honzák, muž vzdělaný a také
vtipný, který už padesát let naslouchá
lidským strastem.
ISBN 978-80-7601-003-1

Hlaváček, Jiří; Vondráková-Bortlová, Hana
Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Československá
etnografie a folkoristika ve
vzpomínkách pamětníků

Praha: Academia, 2018, 328 s., váz.
Kniha rozhovorů se zástupci tří generací českých etnografů a folkloristů, kteří
reprezentují různé oblasti bádání (pražská a brněnská pobočka Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, univerzitní
katedry, muzea a skanzeny).
ISBN 978-80-200-2859-4

SATI R A
Kosiński, Jerzy
Byl jsem při tom

Praha: Argo, 2018, 104 s.
Chance je zahradník, který desítky
let žije jen na malém prostoru domu
a zahrady. O světě okolo sebe neví
téměř nic, zná ho jen z televizní obrazovky. Když jeho pán zemře, musí
opustit bezpečnou zónu a poprvé od
svých 14 let vyjde mezi lidi.
ISBN 978-80-257-2526-9

SCI-FI, FANTASY
Abercrombie, Joe
Ostré konce

Frenštát pod Radhoštěm: Polaris,
2018, 280 s., brož. 349 Kč
Sbírka třinácti povídek časově zasazených do období začínajícího několik let před událostmi vylíčenými ve
fantasy románu Sama čepel a končícího Rudou zemí.
ISBN 978-80-7332-391-2

Ashton Smith, Clark
Mimo prostor a čas. Vybrané
spisy. Svazek 1

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 344 s.,
váz. 349 Kč
Od uliček středověkého města
Averoigne hemžících se upíry až po
zářivé kupole posledního obydleného
světadílu Zothique nás Clarke Ashton
Smith provádí po zapomenutých
říších nekromancie a nočních můr,
ztracených světů a dalších dimenzí.
ISBN 978-80-259-0054-3

Boulle, Pierre
Planeta opic

Praha: Argo, 2018, 192 s., brož. 248 Kč
Román Planeta opic můžeme zařadit
do klasické science fiction literatury,
i když příběh sám je podán spíše
způsobem dobrodružného románu.
Opičí společnost na vzdálené planetě
ve vesmíru se nápadně podobá té
lidské na Zemi.
ISBN 978-80-257-2555-9

Carey, M. R.
Chlapec na mostě

Brno: Host, 2018, 456 s., váz. 369 Kč
Záhadná epidemie proměnila většinu
populace v nemrtvé hladovce, kteří
požírají všechno, co jim přijde do
cesty, a dál šíří nákazu. Z posledního
lidského sídla v jižní Anglii vyráží na
cestu do Skotska napůl vědecká a napůl vojenská výprava.
ISBN 978-80-7577-531-3

Cch´-Sin, Liou
Vzpomínka na Zemi

Brno: Host, 2018, 752 s., váz.
Velkolepé finále nejoceňovanější
sci–fi série současnosti. Půl století po
Bitvě soudného dne mezi lidmi a Trisolarany stále trvá napjaté přiměří, jehož zárukou je fundamentální princip
temného lesa.
ISBN 978-80-7577-559-7

Cch´-Sin, Liou
Problém tří těles

Brno: Host, 2018, 447 s., brož.
249 Kč
V Říši středu zuří Velká kulturní revoluce a Číňané, kteří nechtějí zůstat
pozadu za Sověty a Američany, se
v rámci tajného vojenského projektu
pokoušejí navázat kontakt s mimozemskými civilizacemi.
ISBN 978-80-7577-594-8

bibliografie
Cch´-Sin, Liou
Temný les

Brno: Host, 2018, 2. vyd., 600 s.,
brož. 259 Kč
Dlouho utajovaná pravda o chystané
mimozemské invazi, k níž má dojít za
čtyři sta let, byla konečně odhalena
a Země se vzpamatovává ze šoku.
ISBN 978-80-7577-595-5

Ferreyra, Juan; Percy, Benjamin; Schmidt, Otto
Green Arrow 1: Smrt a život
Olivera Queena

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 160 s.,
váz. 599 Kč
Jak můžete bojovat s elitou, když
k ní sami patříte? Právě tuhle otázku
obdrží Oliver po jiskrami nabitém
setkání s Black Canary, z nějž je láska
na první pohled.
ISBN 978-80-7595-032-1

Hardenová, Helena
Příliš mnoho pokladů

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 272 s.,
váz. 249 Kč
Rodinným sídlem Ronov nad Bělou
bloudí po nocích podivné stíny. Ozývají se strašidelné zvuky, ráno jsou
dveře, které byly bezpečně zamčené,
otevřené, v jedné místnosti dokonce
hořelo.
ISBN 978-80-243-8081-0

Christopher, Adam
Daudův návrat

Praha: Baronet, 2018, 296 s., váz.
349 Kč
Daud – legendární zabiják – se vrátil
do Dunwallu, města zmítaného zmatkem. Hledá jistou mytickou zbraň,
o níž se říká, že má moc zabít outsidera, a pro její nalezení se nezastaví
před ničím.
ISBN 978-80-269-0753-4

Christopher, Adam
Daudův návrat

Praha: Baronet, 2018, 296 s., brož.
209 Kč
Daud – legendární zabiják – se vrátil
do Dunwallu, města zmítaného zmatkem. Hledá jistou mytickou zbraň,
o níž se říká, že má moc zabít outsidera, a pro její nalezení se nezastaví
před ničím.
ISBN 978-80-269-0754-1

Islington, James
Stín věcí ztracených. Licanius:
Kniha První

Brno: Host, 2018, 678 s., váz. 429 Kč
Uplynulo dvacet let od doby, kdy
byli svrženi a pobiti božští Auguři.
Nadaní, kteří jim kdysi sloužili, byli
ušetřeni pouze proto, že přijali Čtyři
zásady povstalců, a významně tak
omezili svou moc.
ISBN 978-80-7577-461-3

z n o v i n e k k 17. 9. 2 0 1 8 2 8 3 t i t u l ů
navázala publikace Velké problémy
v Malém Vietnamu.
ISBN 978-80-7557-133-5

Jackova dvojníka Johna – a jeden
z manželů musí zemřít.
ISBN 978-80-259-0927-0

Lee, Jim; Williams, Rob
Sebevražedný oddíl 2: K zbláznění příčetná

Stehlíková, Petra
Naslouchač

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 144 s.,
váz. 599 Kč, brož. 299 Kč
Operační skupina X pod velením
bezohledné ředitelky Amandy Wallerové vpadla do nejlépe střeženého
vězeňského zařízení na planetě
a „ztopila“ z něj podivuhodnou Černou sféru, kulovitý objekt pocházející
z jiné dimenze.
ISBN 978-80-7595-041-3, ISBN
978-80-7595-040-6

Machová, Petra
Dračí město

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 416 s.,
váz. 329 Kč
Žijí skryti mezi námi. Zbídačeni nepřáteli i vlastním dědictvím. Co když
se staneš jedním z nich? Lidé zkoumají hluboký vesmír, a přitom netuší,
kdo s nimi sdílí planetu Zemi.
ISBN 978-80-7577-600-6

Navarro, Yvonne; Perry, S.D.
Vetřelci – komplet– svazek 4

Praha: Baronet, 2018, 448 s., váz.
399 Kč
Čtvrtý svazek kompletní série Vetřelci
obsahuje romány Koncert zla a Sebevražedná mise.
ISBN 978-80-269-0878-4

Percy, Benjamin;
Schmidt, Otto
Green Arrow 1 – Smrt a život
Olivera Queena

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 160 s.,
brož. 299 Kč
Jak můžete bojovat s elitou, když
k ní sami patříte? Právě tuhle otázku
obdrží Oliver po jiskrami nabitém
setkání s Black Canary, z nějž je láska
na první pohled.
ISBN 978-80-7595-031-4

Pezzullo, Ralph; Mann, Don
SEAL team six: Lov lišky

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 344 s.,
299 Kč
Vláda v Sýrii se rozpadá. Spojenectví
mezi povstaleckými skupinami dostává stále spletitější podobu. V čele
nejobávanější frakce ISIS stojí Farhád
al–Kazáz, známý také jako Liška, který věří, že syrský prezident Bašár al–
Asad nařídil vraždu jeho bratra.
ISBN 978-80-264-2068-2

Ryan, Anthony
Oheň probuzení. Draconis
Memoria – Kniha První

Praha: Paseka, 2018, 300 s., brož.
299 Kč
Ač se příběh odehrává v jediném dni,
ten den možná trvá i 100 let…
ISBN 978-80-7432-928-9

Brno: Host, 2018, 1. vyd., 656 s.,
váz. 429 Kč
V rozlehlých oblastech ovládaných
Kovolodním obchodním syndikátem
neexistuje cennější surovina než krev
draggů. Po vykrvení v zajetí chovaných či v přírodě ulovených draggů
lze vydestilovat elixíry, které obdarují
jejich pány závratnými schopnostmi.
ISBN 978-80-7577-175-9

Kotleta, František
Poslední tango v Havaně

Shaw, Bob
Dvojníci v čase

Jääskeläinen, Pasi Ilmari
Den falešné kočky

Praha: Epocha, 2018, 328 s., brož.
299 Kč
Další volné pokračování jednoho
z nejprodávanějších titulů Františka
Kotlety, a to knihy Příliš dlouhá swingers party, na kterou loni úspěšně

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 269 Kč
Jack Breton vstoupí do paralelního
vesmíru, aby získal zpět svou ženu
Kate, která byla před devíti lety znásilněna a zavražděna. Jenže v tomto
časoprostoru je Kate provdána za

Brno: Host, 2018, 2. vyd., 376 s.,
brož. 249 Kč
Velká válka rozdělila svět na dvě části,
z nichž jedna je obyvatelná a druhá
zamořená jedovatými plyny. Obyvatelnou polovinu chrání štít, který čerpá energii z nerostu zvaného sklenit.
ISBN 978-80-7577-703-4

Walterová-Benešová, Barbora
Došel nám čas
Praha: Brána, 2018, 320 s., váz.
299 Kč
Postapokalyptický román. Lidská rasa
je zhýčkaná moderní dobou, až příliš
jednoduchým životem. Ale jednou se
po stisknutí vypínače světlo nerozsvítí.
ISBN 978-80-7584-071-4

Wells, H. G.
Vynálezci zázraků. Sebrané
povídky H. G. Wellse. Svazek I

Praha: Plus, 2018, 1. vyd., 384 s.,
váz. 399 Kč
Anglický spisovatel Herbert George
Wells proslul zejména svými sci–fi
romány Válka světů nebo Stroj času,
neméně bohatá je ovšem i jeho povídková tvorba.
ISBN 978-80-259-0923-2

Žoldnéři fantazie IX.. Na stopě
zločinu

Praha: Straky na vrbě, 2018, 1. vyd.,
480 s., 280 Kč
Detektivní žánr je klasický a vážený.
Fantastika se s ním často kříží. Nahlédněte, jak dilemata zločinu a jeho
vyšetřování řeší mladí čeští autoři.
ISBN 978-80-87364-83-3

TH R I LLE RY
Bley, Mikaela
Příliš horké léto

Praha: Motto, 2018, 392 s., váz.
399 Kč
Reportérka krimizpráv Ellen Tammová se po obzvlášť náročném případu
vrací do rodného města. Cestou se
dozvídá, že se nedaleko našlo tělo
mrtvé ženy, kterou někdo ubil k smrti, nikdo z místních ji však neznal.
ISBN 978-80-267-1195-7

Cimický, Jan
Ostrov smrti

Praha: Baronet, 2018, 264 s., váz.
299 Kč
Moderní doba, mění se prostředí,
zkracují se vzdálenosti. Objevujeme i ty
nejzapadlejší kouty naší planety. A zároveň v lidských vztazích narůstá krutost
a bezcitnost, agresivita a bezmocnost.
ISBN 978-80-269-0908-8

Crichton, Michael
Vycházející slunce

Praha: Plus, 2018, 2. vyd., 392 s.,
369 Kč
V budově japonské firmy Nakamoto
je nalezeno ženské tělo. Vyšetřováním jsou pověřeni příslušník speciálních služeb Peter Smith a znalec
japonské kultury John Connor.
ISBN 978-80-259-0940-9

Fojtová, Věra
Pachatelé dobra

Brno: Moba, 2018, 1. vyd., 240 s.,
váz. 249 Kč
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Po vydatném nočním dešti najde
lesník Hryc mezi stromy mrtvé tělo,
částečně zasypané hlínou. Přivolaní
kriminalisté dívčino tělo odkryjí a zjistí, že je pod hlínou úplně nahá.
ISBN 978-80-243-8082-7

vyrovnat se s šokujícími událostmi,
které během holocaustu zažil, vyčistil
si díky ní hlavu i srdce a dokázal pak
začít znovu. O svých válečných zážitcích totiž téměř vůbec nemluvil.
ISBN 978-80-257-2525-2

Child, Lincoln;
Preston, Douglas
Město nekonečné noci

literatura pro
děti a mládež

Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 280 s.,
váz. 349 Kč
Když se začne pohřešovat Grace Ozmianová, policie se nejprve domnívá,
že jednoduše vyrazila za dalším
zběsilým dobrodružstvím. Jenže pak
se v opuštěné garáži v Queensu najde
její mrtvola bez hlavy.
ISBN 978-80-7595-035-2

Jackson, Lisa
To mi zaplatíš

Ostrava: Domino, 2018, 488 s., váz.
349 Kč
Temná tajemství jednoho léta ožívají.
Dvacet let čekal vrah na vhodnou
příležitost k pomstě...
ISBN 978-80-7498-272-9

Jacobson, Alan
Drtič

Praha: Baronet, 2018, 440 s., váz.
349 Kč
V příběhu, navazujícím na vynikající
bestseller Sedmá oběť, se Karen Vailová vydává do vinařské oblasti Napa
Valley, kde řádí sériový vrah, který
zanechává své oběti s rozdrcenými
průdušnicemi ve vinných sklepech.
ISBN 978-80-269-0884-5

Minier, Bernard
Noc

Praha: XYZ, 2018, 1. vyd., 536 s.,
brož. 299 Kč
Během vyšetřování vraždy na ropné
plošině narazí norská inspektorka
Kirsten Nigaardová na sérii fotografií.
O pár dní později sedí v toulouské kanceláři kriminalisty Martina
Servaze, který si snímky se zájmem
prohlíží.
ISBN 978-80-7597-083-1

V ZPOM Í N K Y
Laferriere, Dany
Vůně kávy

Praha: Argo, 2018, 248 s., váz.
298 Kč
Jeden z nejvýznamnějších kanadských spisovatelů Dany Laferriere
napsal útlou knihu vzpomínek na
jednu etapu svého raného dětství, jež
bylo navzdory tehdejší kruté haitské
diktatuře a všeobecně panujícímu
strachu idylické.
ISBN 978-80-257-2546-7

O´Neill, Robert
Specialista

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
399 Kč
Robert O´Neill. Účastník 400 bojových misí, bývalý člen Navy SEALs
a žijící legenda. Jeho memoáry, psané
s brutální upřímností a doprovázené osobitým černým humorem, vás
zavedou nejen do první frontové linie
či týlu nepřítele.
ISBN 978-80-264-2001-9

Szpilman, Władysław
Pianista

Praha: Argo, 2018, 206 s.
Knihu nepsal autor ani tak pro čtenáře jako spíše pro sebe. Pomohla mu

DOBRODRUŽSTVÍ
Brezina, Thomas
V lese vlkodlaků

Praha: Albatros, 2018, 144 s., 199 Kč
To, co začalo jako senzační piknik za svitu měsíce, se pro Erika
promění v horor. Z temného lesa
se vynoří postavy podobné vlkům
a unesou ho. Při pátrání po Erikovi
objeví jeho tři kamarádi překvapivou stopu…
ISBN 978-80-00-05153-6

Jindra, Jaromír
Monika a poklad templářů

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
229 Kč
Monika a její kamarádi Kuba a Arnošt tráví prázdniny nedaleko hradu
Wolfensteinu. Při jedné objevitelské
výpravě do staré zříceniny se Monika
ztratí v podzemních chodbách a nedokáže najít cestu ven. Zachrání ji
tajemný mnich.
ISBN 978-80-253-3753-0

R. Hannibal, James
Třináctý odstavec – Čtvrtý rubín

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
299 Kč
Od okamžiku, kdy Jack Buckles objevil pod legendární Baker Street sídlo
tajné detektivní organizace, uběhl
jeden rok. Jeho otec stále leží v kómatu a nic není jako dřív. Pak ale začnou
Jacka podezírat z krádeže prastarého
drahokamu.
ISBN 978-80-253-3761-5

Russel, James
Ochránci draků

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
176 s., váz. 249 Kč
Divoký a překrásný ostrovní domov
bratrů Flynna a Paddyho ukrývá
neuvěřitelné tajemství: žijí tu draci!
Jakmile to zjistí zlý a mocný Pitbul,
pošle sem své muže, aby zabili draka
a přivezli mu jeho tělo.
ISBN 978-80-264-1995-2

Schleich: Tajemství spolku Horse
Club
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 128 s.,
199 Kč
Seznamte se s Hannou, Lisou, Sofií
a Sarou, holkami, které nade vše
milují přírodu a své koňské přátele.
Když jednoho dne objeví starou
mapu, je to pro ně začátek velkého
a krásného dobrodružství.
ISBN 978-80-264-2030-9

H RY
Zábavný Dinopark

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 32 s.,
99 Kč
Zajímá tě vše o dinosaurech a fascinuje tě období druhohor? Rád
maluješ, luštíš křížovky, hraješ si
a objevuješ? Pak si stačí v této knize
jen vybrat, čím začneš.
ISBN 978-80-266-1285-8

bibliografie
KOM I K SY
Andersenová, Sarah
Kočky útočí

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 199 Kč
Další kniha od autorky komiksů. Nezbytná pro všechny, kteří nemají rádi
větší společenství lidí, navazování nových vztahů je děsí, nejlepší kamarád
je pro ně kniha – a samozřejmě milují
huňaté svetry a kočky.
ISBN 978-80-7544-590-2

Benitez, Joe;
Montiel, Martin; Chen, M.M.
Lady Mechanika: Tabule osudů –
limitovaná edice
Praha: Argo, 2018, 168 s., váz.
598 Kč
Lady Mechanika řeší nový případ,
který ji zavede až do srdce černého
kontinentu, do Afriky. Právě tam se
vypravila vědecká expedice hledat
ztracené město sumerského boha
Enkiho, ve kterém se má podle bájí
nalézat Tabule osudu.
ISBN 978-80-257-2507-8

Goscinny, René
Malý Mikuláš: původní komiks

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 48 s.,
váz. 249 Kč
Věděli jste, že příběhy malého Mikuláše vznikly původně jako komiks?
Knižně dosud nevydané příběhy spatřily světlo světa v roce 1955 a s nimi
i postavička malého Mikuláše.
ISBN 978-80-00-05097-3

PO HÁD K Y
Červená Karkulka

Brno: CPress, 2018, 32 s., 349 Kč
Klasická pohádka o malé Karkulce,
která cestou k babičce potká v lese
zlého vlka, v netradičním hávu. Tato
dětská kniha určená pro čtenáře od
4 let je krásně a bohatě ilustrovaná
a navíc je doplněná fantastickými laserem vyřezávanými stránkami.
ISBN 978-80-264-1849-8*TS 14

Hu, Barbora
Jógátky – Cesta na horu srdce

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 249 Kč
Od útlého dětství jsme zaplavováni
nespočtem informací o světě kolem.
Co ale svět, který je uvnitř nás? Pojďme se do něj ponořit prostřednictvím
devíti poetických příběhů na motivy
indického učení o devíti emocích.
ISBN 978-80-253-3760-8

Kahoun, Jiří
O autech – Pohádky na 4 kolech
Praha: Albatros, 2018, 2. vyd., 80 s.,
229 Kč
Čtení pro kluky malé i velké! Auta,
auta a zase auta! V každém příběhu
najdete nejméně jedno.
ISBN 978-80-00-05137-6

Lamka, Josef; Lamková,
Hana; Koutná, Libuše
Káťa a Škubánek zase spolu

Praha: Albatros, 2018, 3. vyd., 72 s.,
229 Kč
Káťa a Škubánek například u filmu,
u pletení, u hry Pexeso nebo s tajemným hostem... a samozřejmě s kocourem Luciášem a s myškami.
ISBN 978-80-00-05128-4

Lobel, Arnold
Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc
Praha: Albatros, 2018, 4. vyd., 68 s.,
169 Kč

Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák
Žbluňk jsou velcí kamarádi a jeden
bez druhého neudělá krok. I jejich
přátelství však někdy zastíní mráček.
ISBN 978-80-00-05134-5

Lobel, Arnold
Myška a pohádková polívka

Praha: Albatros, 2018, 64 s., 169 Kč
Jak to se statečnou myškou dopadlo,
když ji lasičák unesl k sobě domů? Po
přečtení jejích pohádek se to dozvíte!
ISBN 978-80-00-05136-9

Perníková chaloupka

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 32 s.,
349 Kč
Klasická pohádka o dvou malých
dětech, zlé ježibabě a perníkové
chaloupce, v netradičním hávu. Kniha s krásnými ilustracemi je určena
pro děti od 4 let. Navíc je doplněna
fantastickými laserem vyřezávanými
stránkami.
ISBN 978-80-264-1848-1

Petříčková, Renata; Vaněček,
Michal
Mamutov

Praha: Maxdorf, 2018, 1. vyd., 144 s.,
váz. 249 Kč
Díky modré lahvičce se profesor
Hejhula i s celou svojí vědeckou pracovnou ocitl v pravěku mezi mamuty
a pravěkými lidmi. Zjišťuje, že to tehdy v dávnověku bylo úplně jinak, než
si celý svůj život myslel.
ISBN 978-80-9060-278-6

Zacharník, František
Pohádky z českého království

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
72 s., 199 Kč
Příběhy bájných i skutečných postav
naší země jsou plné hrdinství, tajemné magie, odvahy i důvtipu a zvou
nás do světa poznání a nekonečné
fantazie. Jednoduše psané a čtivé
pohádky.
ISBN 978-80-264-2022-4

PRO D Ě TI
Fletcher, Tom
Skřípouni

Praha: Slovart, 2018, 352 s., váz.
Slýcháte v noci podivné skřípání?
Pátrali jste po tom, co ho způsobuje?
Nenapadlo vás, že třeba cosi vyčkává
ve stínu pod postelí a skrývá se před
vašimi zraky, aby…
ISBN 978-80-7529-579-8

Bagry, traktory a popelářské
vozy

Praha: Albatros, 2018, 30 s., váz.
249 Kč
Bagry, traktory, popelářské vozy –
a to zdaleka není vše. Můžete si prohlédnout i vrtulník, míchačku, kombajn, podíváte se na statek i na letiště
a všude vás čeká spousta zábavy.
ISBN 978-80-00-05032-4

Bartíková, Petra
Co se děje v mraveništi
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Vítr se prohání vysoko v koruně stromu. Větvičky o sebe pleskají a kdesi
dole někdo zaklepal na kmen stromu.
„Datle, co to vyvádíš?“ zavrtěla
sojka hlavičkou. „Podívej, vzbudil jsi
veverky!“ Tak je to na stromě skoro
každý den.
ISBN 978-80-00-04996-0

Publikace je určena předškolním
dětem k rozvoji zrakového vnímání
a prevenci potíží ve čtení a psaní
plynoucích z nedostatečné zrakové
percepce.
ISBN 978-80-266-1302-2

Bartíková, Petra
Co se děje ve včelím úlu

Praha: Brána, 2018, 136 s., váz.
299 Kč
Když Verunka zaslechne ze stodoly
tajemné houkání, rozhodne se celé
věci přijít na kloub. Zjistí, že v jejich
stodole žije tajemný soví skřítek
Hugo, kterému se ztratila družka.
ISBN 978-80-7584-072-1

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 14 s.,
199 Kč
Představ si, že jsi včelka a strávíš
jeden den ve včelím úlu. Celý den
budeš létat z květinky na květinku,
sbírat pyl a v úlu vyrábět med. Ale
dost už bylo řečí. Víš co? Udělej si
pohodlí a pojď se s námi podívat
přímo do úlu…
ISBN 978-80-00-04997-7

Batesová, Dawn
Můj první pejsek. 35 skvělých
nápadů na aktivity se psem

Praha: Mladá fronta, 2018, 128 s.,
brož.
Knížka přináší 35 skvělých aktivit,
díky kterým se z vás a vašeho pejska
stanou nejlepší přátelé i kamarádi na
hraní. Děti se dozvědí, jak se o pejska
dobře postarat.
ISBN 978-80-204-4824-8

Bednaříková, Jiřina
Mezi námi pastelkami. Grafomotorická cvičení a nácvik psaní pro
děti od 3 do 5 let, 1. díl
Brno: Edika, 2018, 64 s., 149 Kč
Pracovní sešit obsahuje systém grafomotorických cvičení, vycházející
z posloupnosti vývoje dovedností
dítěte. Cvičení postupují od nejjednodušších prvků, které se v kresbě
dítěte objevují nejdříve, a přecházejí
k obtížnějším.
ISBN 978-80-266-1272-8

Bednářová, Jiřina
Co si tužky povídaly

Brno: Edika, 2018, 64 s., brož. 149 Kč
Pracovní sešit obsahuje systém grafomotorických cvičení, vycházející z posloupnosti vývoje dovedností dítěte.
ISBN 978-80-266-1273-5

Bednářová, Jiřina
Mezi námi předškoláky pro
děti od 5 do 7 let. Všestranná
příprava dítěte do školy, pro děti
od 5 do 7 let (3.díl)

Brno: Edika, 2018, 3. vyd., 72 s., 149 Kč
Publikace je určena dětem k prověření jejich znalostí, schopností
a dovedností před nástupem do
školy, nejvhodnější je pro věk 5 až 7
roků dítěte.
ISBN 978-80-266-1276-6

Bednářová, Jiřina
Počítání soba Boba – 3. díl. Cvičení pro rozvoj matematických
schopností a logického myšlení
pro děti od 5 do 7 let

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 14 s.,
199 Kč
Představ si, že jsi mravenec a strávíš
jeden den v mraveništi. Jaké to asi
bude?
ISBN 978-80-00-04998-4*TS 14

Brno: Edika, 2018, 2.vyd., 64 s., 149 Kč
Publikace je určena předškolním
dětem k rozvoji matematických
schopností a prevenci potíží v matematice po zahájení školní docházky,
zároveň rozvíjí matematické nadání,
přemýšlení.
ISBN 978-80-266-1301-5

Bartíková, Petra
Co se děje na stromě

Bednářová, Jiřina
Rozvoj zrakového vnímání

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd.,
199 Kč

Brno: Edika, 2018, 2. vyd., 64 s.,
149 Kč
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Bílý, Jan
Soví skřítek Huhugo

Blade, Adam
Ferno, ohnivý drak – Beast
Quest (1)

Praha: Albatros, 2018, 2. vyd., 128 s.,
169 Kč
První ze zdivočelých netvorů je Ohnivý drak Ferno. Je hledaným hrdinou
Tom, obyčejný vesnický kluk?
ISBN 978-80-00-05125-3

Bratři McLeodovi
Objev svůj talent. Jak vymýšlet
příběhy a postavy a jak pracovat
s nápady

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 224 s.,
brož. 199 Kč
Jestli už tě někdy napadlo vytvořit
vlastní film, komiks nebo třeba napsat knihu, asi víš, jak hrozně těžké je
začít. Pomocí vtipných návodů a zábavného obsahu ti dvojice spisovatelů a umělců poskytne inspiraci.
ISBN 978-80-266-1278-0

Burdová, Anna
Kdo v přírodě čaruje

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 72 s.,
249 Kč
V přírodě se děje spousta podivuhodných věcí. Víte třeba, jak vzniká
jinovatka nebo kdo pěstuje čtyřlístky
pro štěstí? Dvanáct pohádkových
příběhů o skřítcích a vílách vám tato
tajemství prozradí.
ISBN 978-80-253-3783-7

Cílek, Václav
Krajiny domova

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 224 s.,
369 Kč
Autorem knihy je populární geolog
a publicista Václav Cílek, v autorské
spolupráci s výtvarnicí Renátou
Fučíkovou vytvořili působivou
a jedinečnou publikaci Krajiny
domova.
ISBN 978-80-00-05131-4

Černý, Michal
Trénink mozku pro 1. stupeň ZŠ
Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 64 s.,
149 Kč
Knížka vychází z konceptu myšlenkových map známého amerického
autora Tony Buzana. Michal Černý
ovšem tuto metodu upravil pro českého dětského čtenáře.
ISBN 978-80-265-0786-4

Černý, Michal
Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ
Brno: BizBooks, 2018, 1. vyd., 44 s.,
149 Kč
Knížka vychází z konceptu myšlenkových map známého amerického
autora Tony Buzana. Michal Černý
ovšem tuto metodu upravil pro českého dětského čtenáře.
ISBN 978-80-265-0787-1

Čtvrtek,Václav
O hajném Robátkovi a jelenu
Větrníkovi

Praha: Albatros, 2018, 5. vyd., 88 s.,
229 Kč
Hajný Robátko byl spravedlivý myslivec, o les i zvířata se dobře staral.
A jelen Větrník mu věrně pomáhal.
Komu se to však vůbec nelíbilo, byl
pan Kotrč. A tak Robátkovi znepříjemňoval život, jak mohl.
ISBN 978-80-00-05138-3

Davis, Jim
Garfield a školní duch

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
80 s., váz. 169 Kč
Garfield tomu nemůže uvěřit! Nejprve mu Jon vezme televizi a pak ho
dokonce chce s Odiem vzít k veterinářce! To už je skutečně na Garfielda
moc. S Odiem se rozhodnou utéct
z domova a zkusit štěstí někde jinde.
ISBN 978-80-264-1993-8

Davisová, Mandy
Superstar

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 229 Kč
Lester nikdy nechodil do školy, vždy
ho učila jeho maminka. Ale nyní nastal čas, aby nastoupil do páté třídy
základní školy. Ale nic není tak, jak si
představoval.
ISBN 978-80-7544-591-9

Doktorka Eliška

Říčany: Junior, 2018, 12 s., 299 Kč
Na statku žije plno veselých zvířátek.
Hrají si a skotačí, a tak není divu, že
se občas některé z nich poraní nebo
onemocní. Ale žádný strach! Mají
svou zvířecí doktorku Elišku, na kterou je každá bolístka a nemoc krátká.
ISBN 978-80-7267-635-4

Drijverová, Martina; Krejčová, Zdenka
Nekonečné prázdniny

Praha: Albatros, 2018, 96 s., váz.
299 Kč
Prázdninový deník devítileté Hanky,
která sní o velkém přátelství a miluje
psy. Dovedete si představit, že by se
někdo netěšil na prázdniny? Devítiletá Hanka má celý červenec prožít
doma, kde nemá žádného kamaráda.
ISBN 978-80-00-05099-7

Harrisonová, Paula
Princezny a zvířátka: Ukradené
krystaly

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
136 s., brož. 149 Kč
Princezny Záchranářky jsou nadšené,
že jedou na návštěvu k Džamintě!
Království Onika s Mlžnou horou a jejím obyvatelem, pandím mládětem, je
prostě překrásné…
ISBN 978-80-264-1996-9

Chajda, Radek
Dobrodružství vzduchoplavby

Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 144 s.,
299 Kč
Vydejte se s námi na dobrodružnou
výpravu historií vzduchoplavby, na
níž vás bude provázet patnáctiletý
Matěj přezdívaný Monty.
ISBN 978-80-266-1300-8

Cholewińska-Szkolik, Aniela
Míša a její malí pacienti: Veterinářka z Lipové kliniky

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 48 s.,
169 Kč
Poznejte Míšu, sympatickou sedmiletou holčičku, která vede veterinární

bibliografie
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kliniku. Míša má velké tajemství –
rozumí řeči zvířat, a tak přesně ví, co
malé pacienty trápí.
ISBN 978-80-264-2063-7

i napínavý příběh a nech se unášet na
vlně dobrodružství společně se svými
oblíbenými bojovníky nindža.
ISBN 978-80-264-1985-3

Johnson, Rebecca
Julinka a její zvířátka – Zatoulaní
pejskové

Lehečková, Hana
Co se děje v Podpostelí

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 88 s.,
149 Kč
Jmenuju se Julinka a až budu velká,
chci se stát zvěrolékařkou. Dnes
v noci byla veliká bouřka a v ulicích
teď běhá spousta vyplašených pejsků.
Jeden se objevil přímo u mého okna.
ISBN 978-80-253-3752-3

Judge, Andrew;
Judge, Chris Judge
Vytvoř si své čarodějnické
dobrodružství

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
152 s., 189 Kč
Baví tě příběhy, ve kterých se létá na
košťatech, nestvůrami se to jen hemží
a dobrodružství číhá na každém
rohu? Skvěle! Pak držíš v ruce tu
správnou knihu!
ISBN 978-80-253-3785-1

Koubská, Patricie;
Bartošová, Iva Košek;
Křováčková, Blanka
Šimonovy pracovní listy 26

Praha: Portál, 2018, 64 s., brož.
169 Kč
Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj
grafomotorických dovedností. Předškolní děti, jimž jsou pracovní listy určeny, se stávají spoluautory hravých
a veselých obrázků.
ISBN 978-80-262-1337-6

Kraft, Jim
Garfieldovo narozeninové
překvapení

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
24 s., váz. 149 Kč
Konečně nadešel ten dlouho očekávaný den: Garfield má narozeniny!
Nic se ale neodehrává tak, jak by si
představoval. Jaká překvapení na
Garfielda čekají? Bude to ta nejlepší,
nebo nejhorší oslava v jeho životě?
ISBN 978-80-264-1994-5

Lee, Andy
Neotvírej tuhle knihu!

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
199 Kč
Proboha! Koukám, že jsi vzal do ruky
tuto knihu. Doufám, že to bylo jenom
omylem. Chápu to, omyly se prostě
stávají. Stačí, abys ji neotvíral! A co
se stane, když ji náhodou otevřeš?
Každý ví, že zakázané ovoce nejlépe
chutná.
ISBN 978-80-251-4897-6

LEGO® CITY Pomoc je na cestě

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 32 s.,
199 Kč
Každý den udržuje skupina hrdinů ve
městě LEGO® City pořádek a bezpečí. Tito stateční mužové a ženy jezdí
v sanitkách, policejních autech a létají
v helikoptérách.
ISBN 978-80-264-1941-9

LEGO® NINJAGO® Nindžovské
mise

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
299 Kč
Hrdinové městečka Ninjago opět
vyrážejí chránit svět a užívat si
hromady zábavy! Přidej se k nim,
řeš zajímavé úkoly, přečti si komiks

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd., 80 s.,
249 Kč
Už vás někdy napadlo, co se děje pod
vaší postelí, když zhasnete lampičku
a pokoj se zahalí do tmy? Skrývá se
tam strašidlo nebo tam jen tichounce
leží zapomenuté hračky? Možná tam
bydlí skřítci nebo pavoučci s lucerničkami.
ISBN 978-80-253-3777-6

Lobel, Arnold
Prasátko na útěku

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 68 s.,
váz. 189 Kč
Prasátko si spokojeně žilo na malém
statku. Ale jednoho dne se statkářka
pustila do velkého úklidu a co se
nestalo! Vyčistila dvorek a zbavila
se i bahnitého rybníčku, v kterém si
prasátko tak lebedilo.
ISBN 978-80-00-05095-9

M. Marlinová, Ann;
Parnellová, Annie
Kouzla slečny Láryfáry

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
249 Kč
Kdo by neznal paní Láryfáry! Třeba
v Javorovicích ji zná každý! Teď ale
musela odcestovat, a tak požádala
svoji praneteř Sáru, aby se jí postarala o dům a o zvířátka.
ISBN 978-80-253-3759-2

Martinec, Václav
Mluvená mateřština. Jak se stát
řečníkem během 15 lekcí
Brno: Edika, 2018, 1. vyd., 152 s.,
249 Kč
Chcete zlepšit mluvní projev svého
dítěte? Kniha Mluvená mateřština vám v patnácti lekcích nabídne
různorodé aktivity a návody, jak
formou her a cvičení s dětmi ve
skupině nebo jen doma ve dvojici
nechat rozeznívat slova a zacházet
s lidskou řečí.
ISBN 978-80-266-1286-5

Overdeck, Laura
Kolik morčat se vejde do letadla?
Odpovědi na nejzáludnější
dětské otázky
Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 144 s.,
269 Kč
Pokud tě zajímají ztřeštěnosti, jako
třeba kolik včel by dokázalo naplnit
medem celý džbánek nebo jak dlouho by člověk letěl na Pluto, pak je
tato knížka plná matematiky a zábavy
přesně pro tebe.
ISBN 978-80-265-0770-3

Peyo
Gargamel a šmoulové

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 48 s.,
149 Kč
Zloduch Gargamel chystá na šmouly
další ze svých léček, ale lov se mu
vždycky trochu zvrtne.
ISBN 978-80-00-05122-2

Pullman, Philip
Jeho temné esence – Box

Praha: Argo, 2018, 1210 s.
Box obsahuje trilogii Jeho temné
esence – Zlatý kompas, Jedinečný
nůž a Jantarové kukátko.
ISBN 978-80-257-2517-7

Semschová, Jana
Heršoftýna

Praha: Agentura Krigl, 2018, 1. vyd.,
180 s., váz. 222 Kč
Uprostřed hlubokých lesů, horských
strání a zapomenutých slatí je domeček pod vykotlaným dubem, ve
kterém bydlí Heršoftýna. Postarší,
kulaťoučké – bohužel nezařazené –
strašidlo.
ISBN 978-80-88104-38-4

Simpson, Dana
Terka a její jednorožec

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
224 s., 299 Kč
Věříte, že existují jednorožci? Terka
ano. Jak by taky ne, když jednoho
z nich trefila kamenem do hlavy, když
házela žabky u rybníka! A ač je to
neuvěřitelné, toto mýtické stvoření
a bystré děvče se stanou nejlepšími
kamarádkami.
ISBN 978-80-264-2023-1

Solomons, David
Moje tělocvikářka je vládkyní
mimozemšťanů

Praha: Brio, 2018, 304 s., brož.
Mám zachránit svět? Vždyť mě ani
nikdo nechce do družstva… Zack
a Lara mají superschopnosti.
ISBN 978-80-7529-580-4

Straffi, Iginio
Regal Academy – Kouzelný
průvodce Pohádkovou zemí

Praha: CooBoo, 2018, 1. vyd., 88 s.,
249 Kč
Díky této knížce odhalíte všechno,
co je třeba vědět o jedinečné škole
v Pohádkové zemi. Zažijete spoustu
dobrodružství s Rose a jejími přáteli
a vydáte se na cestu do kouzelného
království, ve kterém žijí draci, hrdinové a princezny.
ISBN 978-80-7544-601-5

Walliams, David
Nejhorší děti na světě 2

Praha: Argo, 2018, 288 s., flexovazba, 298 Kč
Četli jste Nejhorší děti na světě?
A myslíte si, že horší děti než hrdinové téhle vypečené knížky (samozřejmě kromě vás) neexistují? Pchá!
Šeredně se mýlíte! Připravte se, že
kluci a holky v „dvojce“ jsou daleko
příšernější!
ISBN 978-80-257-2494-1

Weber, Susanne; Vogel,
Kirsten
Světluška Glorie

Brno: Computer Press, 2018, 1. vyd.,
120 s., váz. 229 Kč
Ahoj, já jsem Glorie. Světluška Glorie, abych byla přesná. A nejenže se
jmenuju Světluška, ale taky jí jsem.
Přes den spím a večer, když se setmí,
vstávám. Moc ráda se v noci vydávám
na cesty po našem lese Vesmíru.
ISBN 978-80-264-1997-6

PRO D ÍVK Y
Dayová, Susie
Tajnosti super sester

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
249 Kč
Z nejlepších kamarádek Jem
a Georgie se staly sestry. Povedlo se
jim dát totiž dohromady své rozvedené rodiče, takže Georgiina matka
a Jemin otec teď začali bydlet společně a ony jsou teď příbuzné.
ISBN 978-80-253-3756-1
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Harrisonová, Paula
Kamarádky ze zámku – Případ
ukradené korunky

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
144 s., 159 Kč
Milly a Jess jsou nejlepší kamarádky.
Nic na tom nemění skutečnost, že
jedna je princezna a druhá zámecká
služebná. Jsou si podobné jako vejce
vejci, proto si s oblibou vyměňují své
role a baví se tím, jak ostatní napálily.
ISBN 978-80-253-3782-0

Johnson, Rebecca
Veterinární akademie – Lék pro
poníka

Praha: Fragment, 2018, 1. vyd.,
120 s., 179 Kč
Hanna, Abbey a Talika pilně studují
na škole pro budoucí zvěrolékařky.
V následujících týdnech se budou
věnovat péči o býky, krávy a telátka.
Abby to bere opravdu vážně. Dokonce se přihlásí do soutěže v odchytávání telat.
ISBN 978-80-253-3780-6

Petroffová, Shani
Romeo ... Jak se ta holka jmenuje?
Praha: Fragment, 2018, 208 s., brož.
229 Kč
Amanda alias Julie by si rozhodně
nenechala ujít příležitost vystoupit
na jevišti. Proto si Emily myslí, že
přihlásit se jako záskok je naprosto
bezpečné. Na zkouškách školního
představení bude nablízku Timovi
alias Romeovi.
ISBN 978-80-253-3755-4

PRO K LUK Y
Vajsejtlová, Barbora
Velký závod

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 128 s.,
váz. 249 Kč
Osmiletý Tomáš ze všeho nejradši
jezdí na kole, jenže v okolí bydlí
jen starší kluci, kteří ho mezi sebe
nechtějí brát. Když začne chodit do
cyklistického týmu, najde nejen nové
kamarády.
ISBN 978-80-00-05096-6

PRO M L ÁD E Ž
Andersen, Jan
Dusty: V nebezpečí

Brno: Cpress, 2018, 1. vyd., 208 s.,
váz. 229 Kč
Když se do Pavlova domu vloupali
zloději, Dusty se zachoval jako
skutečný hrdina: okamžitě je zahnal
a pustil se do pronásledování. Přes
veškerou jeho snahu se však lupičům
podařilo uniknout.
ISBN 978-80-264-1952-5

Březinová, Ivona
Jmenuji se Martina

Praha: Albatros, 2018, 3. vyd., 128 s.,
229 Kč
Martina vyrůstala pouze se zamindrákovanou matkou. Veškerá výchova
směřovala k tomu, aby se z dcery
nestala boubelka. Nesmí být tlustá,
osamělá a nešťastná jako máma.
Martina tedy kopíruje matčiny nepřetržité diety.
ISBN 978-80-00-05160-4

Connerová, Amanda; Palmiotti, Jimmy; Timms, John
Harley Quinn 2: Joker miluje
Harley
Praha: BB art, 2018, 1. vyd., 144 s.,
váz. 599 Kč

Být tou nejpsychotičtější psychiatričkou na světě není snadné, ale už to
vypadá, že se Harley konečně zadaří.
Ať už se mistryně mely a magoření ocitne v nudistické kolonii nebo
v bruslařské aréně smrti.
ISBN 978-80-7595-043-7

Sands, Kevin
Alchymistova šifra – Znamení
moru

Praha: Fragment, 2018, 384 s., váz.
349 Kč
Do Londýna dorazila černá smrt a celým městem se šíří nemoc a strach.
Pokud nějaký lékárník nepřijde
s opravdu účinným lékem, čeká město podle tajemného proroka zkáza.
ISBN 978-80-253-3749-3

Williamsová, Jessie Williamsová
Laura a kočičí důvěra. Příběhy
z farmy Naděje

Brno: CPress, 2018, 1. vyd., 152 s.,
169 Kč
Laura onemocněla a přišla o zrak.
Každé ráno teď doufá, že když otevře
oči, uvidí kolem sebe všechny ty úžasné tvary a barvy, jako to bylo dřív.
To se však už nikdy nestane. Musí se
smířit se zcela novým světem zvuků,
vůní a hmatových vjemů.
ISBN 978-80-264-2062-0

SCI-FI, FANTASY
Adams, Douglas
Stopařův průvodce Galaxií 4. –
Sbohem, a dík za ryby. Stopařův
průvodce po galaxii 4.díl

Praha: Argo, 2018, 138 s., váz.
Všimli byste si, kdyby ze světa zmizel
jeden populární živočišný druh? A vadilo by vám to? Arthur Dent se vrací
po dlouhém stopu na Zemi, která kupodivu je stále na svém místě – ale na
ní není všechno na svém místě.
ISBN 978-80-257-2481-1

Blade, Adam
Nixa, rozsévačka smrti – Beast
Quest (19)

Praha: Albatros, 2018, 1. vyd., 120 s.,
váz. 169 Kč
Hbitý Taladon, Tomův otec, se vrátil!
Ale není to ten Taladon, kterého
všichni znali. Uvízl mezi světem
živých a světem duchů. Aby ho vrátil
mezi živé, musí se Tom vydat do Zapovězené země.
ISBN 978-80-00-05102-4

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.

Kůstek ve vydání „Scholastic“, které naučilo
celou jednu generaci dětí milovat komiks,
míří nyní do vaší knihovny!
Fantasy příběh, kde se prolíná velké osudové dobrodružství
s humorem, vás zavede do světa, který je plný prapodivných
bytostí – věčně hladových krysáků, bojových včel, obřích
draků... Do světa krásného i nebezpečného.

Nové
barev
né
vydán
í!

K dostání na www.obchod.crew.cz a u dobrých knihkupců.

Zpátky do školy s Mladou frontou

Žádejte u svého knihkupce.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

Přijměte pozvání Thovta
a nechte se vést k branám
poznání a hluboké moudrosti.

Jan van Helsing,
a další autoři
odhalují lži a iluze naší doby.

WWW.ANCH-BOOKS.EU

KNIŽNÍ NOVINKY
Objevte úžasné veci
ˇ kolem nás

UMĚLEC NA
OSTŘÍ NOŽE
Irvine Welsh
Jim Francis vede spokojený
život. Úspěšný malíř a sochař
žije v klidu s rodinou v Kalifornii. Někteří o něm říkají, že je
to lhář a podvodník. Ale Jimova
minulost je velmi temná. Žil zcela jinak a jeho žebříček hodnot
byl od současnosti velmi odlišný.

NEJVLIVNĚJŠÍ
OSOBNOSTI
NAŠÍ DOBY
Roberto Mottadelli
V tomto ilustrovaném svazku
najdete nejvlivnější osobnosti
dvacátého a jednadvacátého století, od architekta Le Corbusiera, astronauta Neila Armstronga
až po návrhářku Coco Chanel.

LŽI, DOKUD MŮŽEŠ
Mary Kubice
Clara Solbergová je poznamenána tragickou událostí. Zjišťuje, že
o nehodě, jež se jí tak hluboce
dotýká, neví vlastně vůbec nic
a aby odhalila tajemství a podvody, kterými je příběh zahalen,
musí se vydat na lov pravdy. Jenže by bylo lepší, kdyby některá
tajemství byla raději pohřbena…

HÁDANKA JMÉNEM
OLIVER

ČARODĚJOVY
HODINY

Liz Nugent

John Bellairs

Oliver Ryan je dokonalým
příkladem úspěšného muže. Žije
na předměstí s manželkou Alicí.
Celé okolí jim jejich život i vztah
závidí. Ovšem jen do doby, kdy
Oliver jednoho večera napadne
Alici, a ta upadne do kómatu.
Oliver má co vysvětlovat…

Lewis Barnavelt je sirotek.
Když přijde za svým strýcem
Jonathanem, očekává, že se setká s obyčejným člověkem. Ale
není tomu tak. Strýček Jonathan
a jeho sousedka, paní Zimmermannová, jsou čarodějové!
Lewis je nadšený.

NEJVLIVNĚJŠÍ ŽENY
NAŠÍ DOBY

VELKÉ OBJEVY
A VYNÁLEZY

NEJKRÁSNĚJŠÍ
HRADY A ZÁMKY

Pasqualetti Johnson Chiara

Morelli Gianni

Jasmina Trifoni

Jak by vypadal náš život bez
aut, televize, internetu? Bez
ohledu na otázku, zda by takový
život byl lepší nebo horší, víme
s jistotou, že jsou vynálezy, bez
kterých bychom se v dnešním
světě neobešli

Laura Pasqualetti v této knize
předkládá čtenářům portréty padesáti působivých žen.
Nepředstavuje nejslavnější osobnosti či ženy prosté jakékoli kritiky, ale nepochybně inspirativní
a odvážné dámy.

Ohodnoťte knížky na
www.knihydobrovsky.cz
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Seznamte se s těmi nejkrásnějšími hrady a zámky celého světa.
Některé z nich jsou pohádkové,
jiné strašidelné, mnohé mají
pohnutou historii nebo jsou
spojeny s legendárními šlechtici
či panovníky.

František Čech
Divoký obchod

Robin Sloan
Kvásek

Právnický thriller z období divoké
fotovoltaiky. Úspěšný pražský
advokát Petr Cihlář vyráží do
zapadlých vesnic na Jesenicku
dokončit obchod, na kterém
závisí nejen vysoká odměna pro
jeho zaměstnavatele, ale také
Cihlářova kariéra.

Nová kniha od autora románu
Nonstop knihkupectví pana
Penumbry. Mladá programátorka
Lois kvůli pracovnímu vytížení
a stresu téměř nejí. Když ve
svém okolí objeví tajemnou
rozvážku jídla, je nadšená.
Radost jí však nevydrží dlouho…

349 Kč
Česká beletrie

299 Kč
Vychází 21. září
Překladová beletrie

Oksana Bula
Medvěd nechce
jít spát

Andrew Caldecott
Opskurno

Kniha pro nejmenší s roztomilými
ilustracemi. Co dělají zvířátka
v zimě, když všechno zasype
sníh? Třeba takový medvěd
celou zimu prospí. Po setkání se
zubrem se však rozhodne, že
chce poznat sníh i mráz.

Město Opskurno si žije uzavřeno
samo do sebe — navzdory
pozoruhodné architektuře
a průkopnické vědě se o něm
nezmiňují žádné mapy. Pod
výstředním zevnějškem totiž číhá
temné tajemství, které nesmí
nikdo objevit, natož použít.

269 Kč
Pro děti od dvou let

389 Kč
Fantasy

N. K. Jemisinová
Páté roční období

Timo Parvela
Bjørn Sortland
Kepler62: Průkopníci

První díl nejoceňovanější fantasy
série současnosti. Vydejte se
na výpravu do světa, kde boj
o život není zdaleka ničím novým
a větší strach než dlouhá chladná
noc budí orogénové — ti, kdo
ovládají sílu země jako zbraň.

Čtvrtá část napínavého
finsko-norského vesmírného
dobrodružství z budoucnosti.
Kosmické lodě po dlouhé cestě
konečně dorazí do cíle. Skupinka
dětí poprvé vstoupí na povrch
vzdálené planety Kepler62e.

389 Kč
Fantasy

269 Kč
Pro čtenáře od devíti let

Ferdinand
von Schirach
Vina

Rachel Kadishová
Váha inkoustu

Osm členů dechové kapely
brutálně znásilní mladou dívku —
tak začíná napínavá povídková
sbírka, kterou berlínský advokát
a oceňovaný spisovatel Ferdinand
von Schirach založil na reálných
případech z advokátní praxe.

269 Kč
Krimi

hostbrno.cz

Vychází 21. září

Nejnovější román americké
židovské autorky Rachel
Kadishové vypráví o dvou
ženách, jež od sebe dělí celá
staletí, a o obětech, které musely
podstoupit, aby naplnily své
životní poslání.

399 Kč
Překladová beletrie

knižní tipy

BELLA FIGURA
sličnými Italkami? Co všechno ochutnala a zakusila? A hlavně, v čem se skrývá ono
kouzlo spokojeného života, skrytého jako pod zaklínadlem v označení bella figura?
Vše a mnohem více vám prozradí svižný a čtivý příběh.
Vydejte se na stránkách knihy, vydané nakladatelstvím Metafora, na dovolenou,
jakou jste ještě nezažili. Autorka vás donutí vážně se zamyslet nad kvalitou a rychlostí
vlastního života. Zamilujete si Florencii, italskou bezprostřednost a přidrzlost. Poznáte,
že upřímně se usmát nemusí být trest a dobré jídlo je nejlepší s přáteli. Autorka nešetří
ani popisy architektury a genia loci sličného města, doslova budete mít pocit, že jste na
Ponte alle Grazie i jinde s ní.
Milovníci dobrého italského jídla si také přijdou na své, protože Mohammadi proložila své vyprávění také recepty na lahodné pokrmy. Knihu Bella figura: Jíst, milovat
a žít po italsku ocení ti, kterým se líbilo Jíst, meditovat, milovat, ale i těm, jimž učaroval
Rok v Provenci. Stejně jako Peter Mayle vtipně a s nadhledem objevoval slunnou Provence, uhrane vám příběh zprvu plaché a neprůbojné Kamin, která se dokázala během
roku stát pravou Florenťankou a najít to svoje pravé štěstí.
HELENA HERYNKOVÁ

Příběh o cestě. O cestě za klidnějším, jednodušším a příjemnějším životem. Příběh o roce života ve Florencii, a především o hledání bella figura.
Kamin bylo třicet, měla práci v prestižním časopise,
skoro žádný volný čas a jednu kočku. Mnohaleté zírání do
monitoru a telefonu jí zkazilo oči, zkřivilo bradu a připravilo
o jakýkoliv elán do života. Pak náhle přišla o práci, vyhodili ji
z bytu a kočka utekla neznámo kam. Kamin se chystala definitivně zhroutit, ale ozvala se jí známá Christobel, aby žila
rok ve Florencii v jejím bytě a konečně napsala knihu, jak původně toužila. A tak se Kamin vydala na svou velkou cestu.
Autorka knihy Kamin Mohammadi, narozená v Iránu a žijící ve Velké Británii, se
ve třiceti rozhodla kompletně přetočit svůj život. Skutečně přijala nabídku své přítelkyně a odjela psát knihu do Firenze, tedy Florencie. Důkazem, že ona cesta se jí vyplatila,
je právě vycházející novinka, autobiografický román Bella figura (vydává Metafora,
překlad Kateřina Harris Lipenská). Co autorce/hlavní hrdince dal a vzal život mezi

JAN DISMAS ZELENKA
J. G. Pisendela, houslisty a po jistou dobu kapelníka Drážďanského dvorního orchestru.
Kromě práce komponisty se po celý svůj život věnoval i pedagogické činnosti. Napsal 21
mší (jedna se nedochovala), z nichž posledních šest, označovaných jako Missae ultimae,
patří k vrcholům jeho odkazu a katolické církevní hudby vůbec, dále mj. čtyři rekviem a tři
oratoria a několik lamentací pro sólový hlas s komorním instrumentálním doprovodem;
velké oblibě se těší také jeho šest Triosonát pro dva hoboje, fagot a basso continuo. Zelenkovo dílo bylo po jeho smrti uloženo do archivních skříní drážďanského chóru jako
majetek panovníka a po dlouhou dobu nebylo možné je opisovat či vydávat. Neznáme ani
Zelenkovu tvář. Existují dvě podobizny, ale není zcela potvrzeno, že by patřily jemu, nebo
alespoň jedna z nich. V posledních desetiletích došlo k provedení většiny Zelenkových závažných skladeb a bylo potvrzeno, že se po právu řadí mezi nejoriginálnější tvůrce vrcholného barokního období. Směle ho můžeme přiřadit k velikánům české a evropské hudby.
Monografie Janice B. Stockigt je spíše odborně zaměřená, ale současně neztrácí
na zřeteli čtivost. Sleduje všechny peripetie Zelenkova života a rozsáhlé tvorby, všechny
otázky kolem jeho slávy, zapomnění i znovuobjevování, osvětluje i temná místa ve skladatelově životě a je základem i referenčním textem veškerého dalšího zelenkovského bádání. Obsahuje četné reprodukce a množství notových příkladů a podrobných výkladů
Zelenkových děl. To vše zasazuje do přitažlivého líčení politických a kulturních poměrů
té doby, náboženského prostředí tehdejšího Saska i opulentních barokních slavností
a procesí na základě dobových pramenů.
MILAN VALDEN

Nakladatelství Vyšehrad pokračuje ve své záslužné edici monografií slavných hudebních skladatelů a po svazcích o Dvořákovi, Bachovi, Händelovi a Vivaldim vydalo knihu Jan Dismas
Zelenka (1679–1745), což je ještě záslužnější, protože se týká
českého skladatele, jenž byl po své smrti na dvě století prakticky zapomenut. Autorkou knihy je australská specialistka na
hudbu barokního období Janice B. Stockigt (přeložila Vlasta
Hesounová; odbornou revizi provedl Robert Hugo, varhaník,
cembalista, dirigent, hudební teoretik především v oblasti barokní hudby a vysokoškolský pedagog). V originále vyšla kniha v roce 2000 a pro české
vydání napsala autorka novou předmluvu, v níž shrnula výsledky zelenkovského bádání
za léta, která uplynula od prvního britského vydání v Oxford University Press.
Zelenka sloužil více než třicet let u dvora saského kurfiřta a polského krále v Dráž
ďanech a jeho umění v té době dosáhlo závratných výšin. Do Drážďan odešel v roce
1710 nebo 1711 a stal se violinistou či kontrabasistou dvorní kapely Augusta II. Silného.
V Drážďanech Zelenka také zemřel. Do vlasti se vrátil pravděpodobně pouze jednou,
když pro velkolepé slavnosti korunovace habsburského císaře Karla VI. českým králem
na podzim roku 1723 napsal, nastudoval a v pražském Klementinu provedl rozsáhlou
skladbu k velké alegorické hře o životě svatého Václava Sub olea pacis et palma virtutis
a několik orchestrálních skladeb. Za svého života získal Zelenka obdiv svých současníků,
především J. S. Bacha, G. P. Telemanna a svého pravděpodobně jediného blízkého přítele

….JENOM JÁ JSEM LETADLO
Miluju tohle pořekadlo. Celé zní: všichni se zbláznili, jenom
já jsem letadlo. Podtitul knížky, která má českém vydání část
tohoto pořekadla, zní: Váš průvodce každodenním šílenstvím.
Autorka Andrea Jolander (jde o pseudonym) se věnuje běžným situacím, které prožívá skutečně každý, ale každý si vždy
myslí, že tohle a takhle to ještě nikdo nikdy neprožíval. Vezměme si třeba lásku. Andrea velmi přesně popisuje, že zamilovanost a následné odmítnutí ze strany milovaného objektu může
způsobit ty samé těžké stavy jako absťák u drogově závislého
člověka. Zahučet do něčeho emocionálně a bez očekávané
odezvy znamená skutečné vnitřní zranění. Ale jak popisuje o dvě stránky dál, lidé, žijící
v partnerství desetiletí, nejsou schopni říct nic o životě svého partnera před vlastní svatbou
či počátkem společného života. Víme tak málo o tom, koho milujeme! Neznáme jeho dětství, traumata, výchovu, sotva poznáme jeho nebo její rodiče. A po dvaceti letech přicházíme k terapeutovi s otázkou: „Proč jen je takový?“ A on takový dřív nebyl? To si opravdu

bereme někoho, koho vlastně neznáme? Autorka dává nahlédnout do dotazníku, který
předkládá svým klientům, aby je lépe poznala. Jsou tam klasické dotazy na matku, otce,
vzpomínky na první dva roky života, dotaz na důležité osoby v dětství i dospívání. Vím, jak
tyto otázky klienty vyvádějí z míry. Myslí si, že nejdůležitější je to, co se jim děje teď. Zapomínají na svoji minulost, často ji chtějí vymazat. Ale Andrea Jolander píše: „…je mimořádně
důležité, co jste se naučili o vztazích ve vlastní rodině a jaký druh vztahu vám svým životem
poskytli za vzor rodiče.“ Je ale nutno říct, že třeba turbulentní a vášnivý vztah dvou rodičů
choleriků může u dítěte vyvolat pocit absolutní životní nejistoty a ne představu, že hádky
a usmiřování jsou přece tak nádherné! Samozřejmě i tato knížka se neobejde bez kapitoly,
věnované moderním technologiím a tomu, jak je umíme užívat. Ne ve smyslu technickém,
samozřejmě, ale jaké jsme ochotni jim dát ve svém životě místo. Kniha …jenom já jsem
letadlo (vydává Portál, překlad Jindra Hubková) je důkazem toho, že každý autor zpracovává stejné téma jinak, jinými slovy a z jiného úhlu pohledu. Je to důležité, protože čtenář
si tak může vybrat toho autora, který mluví jeho jazykem.
JARMILA SKOPALOVÁ
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PROSTOR

Kvalitní Knihy se obejdou i bez čtenářů

Vlastimil Vondruška
Epištoly o elitách a lidu

AJ Grayson
Chlapec v parku

Volné pokračování úspěšné knihy Breviář pozitivní
anarchie, která podrobně rozebírala nejrůznější
problémy současnosti. Jim se věnuje i nový titul,
ale tentokrát z pohledu dvou odlišných vrstev
– elity a lidu. Lid, to jsou ti ostatní,
jejichž běh života je určován vládci.

Dylan chodívá během své obědové přestávky do parku
a baví se sledováním kolemjdoucích. Všimne si zde
malého chlapce a to, co byl zpočátku jen běžný zájem,
se rázem mění v posedlost. Dylan se vydává na temnou
a děsivou cestu, na jejímž konci má učinit objev, který
celý jeho dosavadní život obrátí vzhůru nohama.

Leif GW Persson
Zemřít dvakrát

Benjamin Black
Hroby se otevřely

Kathryn Taylor
Léto divokých květin

Na malém ostrůvku v jezeře Mälaren
najde jednoho dne skaut Edvin
lidskou lebku zabořenou do mechu.
Ačkoliv je Edvinovi teprve deset let,
hned ví, co musí udělat…

Když v Dublinu po havárii vzplane
auto a v něm uhoří řidič, podle
policie se jedná buď o nehodu,
anebo sebevraždu. Jenže důkazy
z pitvy svědčí o něčem jiném...

Zoe se spontánně rozhodne vrátit do
Cornwallu, kde chce konečně vyjasnit
tajemství onoho léta. Setká se však se
svou velkou láskou Jackem, a znovu
pojme naději na život po jeho boku…

Nakladatelství MOBA

KNIŽNÍ NOVINKY V ZÁŘÍ
Styl je vaše DNA.
Nenechte si ho vzít

Nový román

Poznejte osobnost

Radky Třeštíkové

a dílo jednoho

…o návratu

z nejvýznamnějších českých

domů

spisovatelů
hlouběji
spisov
v

Některá

Někdy

vítězství stojí

stačí

víc, než jen

málo,

velký balík

abyste

peněz... 1. díl

ztratili

bestsellerové

půdu pod

série

nohama…

www.albatrosmedia.cz

JEDINEčNÁ A VYčERPÁVAJÍCÍ
KNIHA O RUMU,
kterou si prostě musíte
vychutnat až do dna!
Od cukrové třtiny po degustaci

Vousy
Nezbytný doplněk každého
vousatého gentlemana

také jako e-kniha

Taková kniha o stylu
tady ještě nebyla!
Od Ady Bartlové,
zakladatelky
Módního pekla

vždy výhodněji na www.jota.cz

Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3, 130 00
e-mail: olysklad@volny.cz, mob: 602 387 509

Největší novinka letošního roku - velká kniha
o dějinách českého
a československého
sportu od renomovaných historiků. Historie,
osobnosti, výsledky,
nejdůležitější okamžiky
našeho sportu od roku
1918 po dnešek!

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 27. 8. až 2. 9. 2018

beletrie
1. František Kotleta Poslední tango v Havaně Epocha
2. Alena Mornštajnová Hana Host
3. Ivanka Devátá Kde spí lufťáci Motto
4. Heather Morrisová Tatér z Osvětimi BizBooks
5. Patrik Hartl Malý pražský erotikon Bourdon
6. Dan Brown Počátek Argo
7. Daniel Cole Loutkář Knižní klub
8. Daniel Cole Hadrový panák Knižní klub
9. Patrik Hartl Okamžiky štěstí Bourdon
10. Viola Stern Fischerová, Veronika Homolová Tóthová Mengeleho děvče Ikar

populárně-naučná
1. Pavel Kolář, Renata Červenková Labyrint pohybu Vyšehrad
2. Kolektiv Školní atlas Kartografie
3. Radkin Honzák, Renata Červenková Všichni žijeme v blázinci Vyšehrad
4. Margit Slimáková Velmi osobní kniha o zdraví BizBooks
5. Erik Tabery Opuštěná společnost Paseka
6. Elli H. Radingerová Moudrost vlků Mladá fronta
7. Radkin Honzák Psychosomatická prvouka Vyšehrad
8. Stéphane Garnier Chovejte se jako kočka Jota
9. Tomáš Kosačík Břicháč Tom a Lucie Tomáš Kosačík
10. Marek Herman Najděte si svého marťana Hanex

pro děti a mládež
1. Emilia Dziubaková Rok v lese Host
2. John Green Jedna želva za druhou Yoli
3. Vojtěch Matocha Prašina Paseka
4. Kolektiv Vtipy pro děti CPress
5. Franchesa Cavallo, Elena Favilli Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky Albatros
6: Jeﬀ Kinney Deník malého poseroutky 12 CooBoo
7. Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu Albatros
8. David Walliams Nejhorší děti na světě 2 Argo
9. Neal Shusterman Smrtka Yoli
10. Adrián Macho Gerda, příběh velryby CPress
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz

AUDIOKNIHY

Červenec 2018

1. Bernard Minier Noc XYZ, čte J. Žák
2. Mark Manson Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le Audioteka, Bookmedia, čte D. Prachař
3. Jan Mühlfeit, Melina Costi Pozitivní leader Management Press, čte A. Zbořil
4. John Flanagan Výkupné za Eraka Audioteka, Bookmedia, čte M. Ruml
5. Jaroslav Kmenta Boss Babiš Audioteka, Bookmedia, čte P. Kubes
6. T. M. Logan Lži Audioteka, Bookmedia, čte M. Preiss
7. Tim Weaver Zlomené srdce Audioteka, Bookmedia, čte I. Bareš
8. Dan Brown Počátek Tympanum, čte M. Sláma
9. Don Miguel Ruiz Čtyři dohody Tympanum, čte J. Dušek
10. Erik Tabery Opuštěná společnost Audioteka, Bookmedia, čte více interpretů
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Tabook

Nakladatelé a autoři osobně,
program pro celou rodinu:
výstavy, čtení, divadla,
koncerty, živé město…
Dobré vlakové spojení!

obr kniha

Éditions du Rouergue
Dwie Siostry
Nakladatelství Starého Lva
Planeta Tangerina…

Karel Haloun
Vojtěch Mašek
Jan Němec
Miroslav Petříček
Renata Putzlacher
hudba
György Spiró
Marek Šindelka
& divadlo
Ilija Trojanow
Clarinet Factory
Eugeniusz
Koonda Holaa
Tkaczyszyn-Dycki… Divadlo Líšeň
HaDivadlo
Sakra Buraja
Pavla Dombrovská
Carlito & Carlos Manouche
výstavy

kniha ilustrace

Olivier Douzou
Eva Lindström
Alžběta Zemanová
Palo Bálik
Sophie Martineck
Madalena Matoso
Loïc Gaume
Palo Čejka

Československo

aneb: Židé, Němci, Maďaři,
Romové, Poláci, Rusíni...
Fedor Gál, Jan Tesař,
Robert Svoboda,
Bohunka Koklesová,
Jana Horváthová

Dora Kaprálová
Kateřina Tučková
Arnošt Golfdlam…

Školy
Knihovny
Galerie
Ateliéry
Průvod
Autoři
Nakladatelé

Dead
or Alive?
Literární
časopisy

ART BASICS for CHILDREN

NOVINKY a DOTISKY

ve výhradní distribuci

vázaná | 220 stran | 499 Kč

vázaná | 240 stran | 299 Kč

brožovaná | 460 stran | 299 Kč

brožovaná | 256 stran | 99 Kč

vázaná | 240 stran | 299 Kč

vázaná | 160 stran | 249 Kč

vázané | 40 - 52 stran | 199 Kč za 1ks

vázaná | 48 stran | 199 Kč

vázaná | 48 stran | 199 Kč

vázaná | 48 stran | 199 Kč

vázaná | 48 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.

