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ALŽBĚTA VOTAVOVÁ

Ospálek
ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ
Skřítek Ospálek má rád vůni peřin a po kapsách nosí
lahvičku se spací vodičkou. Její kapičky rozdává, když
už jsou děti nachystané v peřinách a očka mají zavřená.
Kniha je určena pro děti, které mají obtíže s navozením
večerního řádu. Hravou formou zpracovává večerní
rituály a obsahuje i část textu pro rodiče, kde se autorka
snaží pomoci rodičům rozpoznat, jak vypadá dítě zralé
na spaní, v čem jsou večerní rituály dobré, pro dítě velmi
potřebné a že jejich absence jej stresuje. Kniha je určena
pro děti od 3 let.
Váz., 48 s., 299 Kč

DAWN HUEBNER

Sourozenecká
příručka
pro přežití
PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ
ILUSTRACE MAGDALENA KOKEŠOVÁ
Mít bratra nebo sestru může být náročné. Může to ale
taky být báječné! Skvělé stránky sourozenectví ale někdy
nevidíme, protože… on všude nechává binec. Ona si
domů vodí kámošky, které pořád jen mluví a mluví, a já
jsem tam jen jako malý ocásek. On se na mě pořád
vytahuje. Ona je horší než naši, protože pořád vykládá,
co bych měla dělat… Sami uznáte, že to není lehké.
Prý se s tím ale dá něco dělat. A neznamená to, že bráchu
nebo ségru odešleme na jinou planetu, že ne? I když nás
někdy štvou, je s nimi často i legrace.
Brož., 128 s., 269 Kč

obchod.portal.cz
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BÍLÁ VODA

Vážení a milí čtenáři,
věřím, že jste si v uplynulých dnech nenechali
ujít Svět knihy. Byl to doslova knižní happen
ing. Tím, že se veletrh kvůli rekonstrukci Prů
myslového paláce musel dočasně „ubytovat“
v dolní části holešovického výstaviště, získal
úplně nový rozměr. Bílé stany rozeseté po lou
ce vypadaly romanticky a protože počasí přálo,
lidé seděli na trávě, aby si se sklenkou prosecca
(Itálie byla četným hostem, tak s čím jiným, že)
prohlíželi své knižní úlovky. Užila jsem si spoustu setkání s autory, slavnými
i těmi začínajícími. Vtipná byla kanadská detektivková královna Shari Lapena,
která by díky svému úspěchu mohla mít hvězdné manýry, ale byla to sympatic
ká „paní odvedle“. Podobně byste v davu přehlédli povídkového bestselleristu
Etgara Kereta a další literární hvězdy. Uvolněné prostředí je pohltilo stejně
jako nás všechny. Srdečná byla i setkání s nakladateli, s nimiž si v průběhu
roku stihneme vyměňovat tak akorát rychlé maily. U stánku malých naklada
telů jsme potkali mimo jiné Veroniku Benešovou Hudečkovou z nakladatelství
Verzone a rozhovor s ní si můžete přečíst na straně 6. A protože mezi českými
autory byla velkou hvězdou Kateřina Tučková se svou novinkou Bílá voda,
nabízíme v Tipu redakce právě tuhle knihu, kterou už navzdory jejímu velké
mu rozsahu stihl přelouskat Milan Valden. Na veletrh vzpomínáme i na straně
26, kde jsme připravili obsáhlejší rekapitulaci. Byly to prostě krásné čtyři dny.
I když já se tedy musím přiznat, že jsem si mezi všemi těmi autorskými čteními
a setkáními nestihla koupit žádnou knihu. Znáte to, kovářova kobyla… A tak
to teď doháním a snažím se pořídit všechno, na co jsem si na veletrhu brousila
zuby. Samolibě si pochvaluju naše Knižní novinky, kde si můžu všechny nové
tituly připomenout. V létě totiž bez knihy nemůžu být. Před nedávnem jsem
sice podlehla rodinnému nátlaku a pořídila si čtečku, protože knihy už máme
opravdu všude, ale i přes tuhle úlitbu elektronické době stejně neodolám papí
rovému vydání. Miluju vůni nové knihy a obracení zatím nedotčených stránek.
Klid, sluníčko a dobrá kniha, to je pro mě ideální léto. Za celou redakci ho
takové přeji i vám
JANA MARXTOVÁ
Motto čísla:
Kniha je kapesní zahrádka.
Arabské přísloví

V současné české literatuře má spisovatelka a kurátorka Kateřina Tučková
(*1980) vybudované již velmi pevné místo a těší se značné pozornosti kritiků
i čtenářské oblibě, o čemž svědčí i to, že její nový, třetí, dlouho očekávaný
román Bílá Voda (vydal Host) vyšel v nákladu, který je na dnešní poměry
neuvěřitelný: 125 tisíc výtisků. Autorka zaujala již prvním románem Vyhnání
Gerty Schnirch (2009), nominovaným na Cenu Jiřího Ortena a na Magnesii
Literu, bestsellerem se staly Žítkovské bohyně (2012; Cena čtenářů České kni
hy, Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů), zájem vyvolala i divadelní hra
Vitka (2018) o skladatelce Vítězslavě Kaprá
lové. Na Bílou Vodu čtenáři čekali deset let
a dočkali se špalku o 688 stranách a bohaté
ho příběhu s lákavými tématy. Kniha se hned
stala bestsellerem, jak se dalo očekávat. Jaká
a o čem je?
Lena Lagnerová má problematickou mi
nulost a aby se s ní vyrovnala a zároveň se
schovala před světem, odjede v roce 2007 do
kláštera Bílá Voda u polských hranic, kde je jí
svěřena péče o knihovnu a písemnosti. Díky
nim Lena proniká do minulosti kláštera i jeho
obyvatelek a také do minulosti své. Jedním
z témat je i skrytá církev za komunistického
režimu, chování kněžích za normalizace, kteří kolaborovali s vládnoucím reži
mem, a internace řeholnic v roce 1950. Autorka střídá časové roviny ve složitě
propleteném vyprávění, které prokládá různými dokumenty, dopisy či deníky
jedné z řeholnic. Rozsáhlý román si po celou dobu udržuje značnou čtivost
a jisté napětí a také čtenářovu zvědavost, což jsou samozřejmě přednosti. Na
druhou stranu románu místy dochází dech, protože některá překvapení autor
ka zbytečně utopí v množství textu. Nicméně, vedle čtivosti nesporně přináší
spoustu zajímavých informací a podnětů k zamyšlení. Bílá voda rozhodně stojí
za přečtení.
MILAN VALDEN

co právě čte

PETR ČTVRTNÍČEK
herec

Četl jsem teď Něžného barbara od Bohu
mila Hrabala, protože jsem ho namluvil
jako audioknihu. A řeknu vám, to bylo tedy
něco. Byl jsem jako ve snách, úplně jsem se
vznášel, jak je ta knížka skvělá. Samozřej
mě, že nejsem takový neznaboh, abych jí
už někdy nečetl, ale je to už dlouho, moc
jsem si nepamatoval, takže teď jsem ji zno
vu objevoval. A jak já byl překvapovanej!
Až teď po tolika letech mně spoustu věcí
došlo a bavilo. Byl to návrat snu z minulosti. Číst tak vrstevnatý text nebylo vů
bec jednoduché, protože to nemůžete odfláknout, musíte číst pořádně, nemů
žete přeskakovat ani se nechávat unést proudem slov. Došlo mi, že než Hrabal
dokončí větu, stihl by člověk uplést svetr. Těch vložených vět a pocitů, které
v nekonečném souvětí vystřídá, to je úplný zázrak. Popasovat se s tím, aby mi
žádné slovíčko neuteklo, byl docela mazec. Jsem nesmírně vděčný, že tahle na
bídka ke mně přišla, že jsem to byl právě já, kdo mohl Něžného barbara načíst
a znovu ho objevit pro sebe i pro posluchače.
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LETEM SVĚTEM
Do Guinnessovy knihy rekordů byla jako nejmladší
dívka, která vydala svou vlastní knihu, zapsána pěti
letá Britka Bella Jay Darková. Dílo s názvem The Lost
Cat (Ztracená kočka) napsala a ilustrovala za pomoci
své matky. Do Guinnessovy knihy rekordů byla dívka
zapsána poté, co se knihy prodalo více než tisíc výtis
ků, což je limit pro uznání rekordu.
Téměř čtyři desítky svazků čítá souborné dílo prvního česko
slovenského prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, které
vydali badatelé z Masarykova ústavu, Archivu Akademie věd
ČR a Ústavu T. G. Masaryka. Práce na 39 svazcích jim zabrala
30 let. Badatelé dílo představili na veletrhu Svět knihy.
Autorka slavného románu Příběh služebnice
Margaret Atwoodová svérázným způso
bem upozornila na přibývající cenzuru a zá
kazy knih v amerických školách. Aby její kni
ha nemohla být v rámci cenzurní mašinerie
spálena, vydala jeden výtisk v nehořlavé po
době. Sama ho zkusila zapálit plamenometem. Kniha vydržela a aukční dům Sothe
by´s ji poté vydražil za 130 tisíc dolarů.
Od 29. června do 18. srpna můžete v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně
navštívit výstavu Milan Kundera (neztracen) v překladech. Mimo jiné tu můžete
vidět autorovy zásahy do překladů jeho knih, také jejich grafická řešení, recenze
světových médií, první vydání a mnoho dalšího.

Výherci soutěží z KN 9/2022 a 12/2022
Soutěž o knihu Domek v Irsku, KN č. 9 : Správná odpověď byla Jules Wake,
knihu posíláme: Radka Henzlová, Louny; Jiří Hradílek, Praha 3.
Soutěž o knihu Ne/promlčeno, KN č. 12: Správná odpověď byla Karel Roden,
knihu posíláme: Klára Chvojková, Praha 10; Marie Machů, Uherský Brod;
Lubomír Zoubek, Brno.

Dovolená na talíři
ŠumaVská kuchařka – krásy
ŠumaVy na taLíři
Ochutnejte Šumavu a poznejte trochu
jinak tento svébytný kus Česka. Delikátní
recepty na houby, knedlíky, lesní ovoce,
polévky, ryby i zvěřinu doplněné
úžasnými fotografiemi.

Low carb pečení
Upeč low carb třeba
chleba! Nechte se inspirovat
skvělými recepty na pečivo, sladké dobroty,
či chuťovkami na večírek. Pochutnávejte si
zdravě, nízkosacharidově a bez lepku.

Vaříme beze zbytku
Osmdesátka úžasných receptů
ze zbytků – i beze zbytku! Řepný burger,
kopřivový špenát, saláty, dezerty i likéry
– množství lahodných bezmasých receptů,
stravitelných i pro fajnovější jazýčky.

Kupujte na www.grada.cz nebo u svého knihkupce

rozhovor

s Lukášem Hlavicou

UCHO – CESTA K SRDCI
Oko – do duše okno. A podle mě ucho – do srdce přímá cesta. Zamilovaní si pře
ce pořád něco šeptají, atmosféru navodíme nejlépe hudbou a cestu ke knížkám
nám otevírají rodiče čtením před spaním. Lukáš Hlavica má hlas, který skutečně
mluví přímo do srdce, a navíc s ním umí krásně kouzlit. V soutěži Audiokniha
roku 2021 získal cenu jako nejlepší interpret knihy Spasitel, jejíž audioverzi vydal
Témbr. Je o dobrodružství člověka ve vesmíru.
Přál jste si někdy být kosmonautem?
To si skutečně nevybavuji. Myslím, že má přání byla
vždy čistě „pozemská“.

Krátí se kniha pro audio verzi nebo ji čtete od A do
Z tak, jak je napsaná?
Přečetl jsem ji celou. Tedy alespoň doufám!

Spasitel má jako audiokniha dvacet a půl hodiny. Kolik
dní jste strávil v nahrávacím studiu?
Bylo to asi deset frekvencí. Každá trvala zhruba tři
a půl hodiny. A přibližně stejnou dobu jsem strávil nad
textem během přípravy.

Díky vám mluví slavní zahraniční herci ve filmech čes
ky. Který vámi dabovaný film si pouštíte nejraději?
Musím se přiznat, že filmy, které jsem daboval, nes
leduji. Filmy si pouštím v originále s titulky a pošetile
doufám, že se zlepším v angličtině. Pokroky jsou ale
bohužel stále zoufale mizivé.

S knihou a mikrofonem jste byl sám. Herci jsou ale spíš
lidé milující kolektiv. Máte samotu rád?
Nebyl jsem sám, byl jsem obklopen strhujícím příběhem
a putoval jsem, společně s hlavním hrdinou románu, po
vzdálených galaxiích. Bylo to úžasné dobrodružství!

Která kniha vás v životě ovlivnila nejvíc?
Je těžké zvolit jednu jedinou. Každá životní etapa byla
spojena s nějakou pro mě zásadní knihou či příběhem.
Od dobrodružství Čtyřlístku, přes Foglarovky, až po

rozhovor

SOUTĚŽ O JEDEN DOWNLOAD A JEDNO CD
S AUDIOKNIHOU SPASITEL (vydává Témbr).
Kdo je autorem knihy Spasitel, kterou pro audioverzi načetl Lukáš Hlavica?
Odpovědi posílejte do 12. července 2022 na adresu
knizni.novinky@sckn.cz
romány Umberta Eca, Johna Irwinga, Michaila Bulga
kova a dalších.
Co jste četl dětem, když byly malé?
Asi nejraději vzpomínám na Mikulášovy patálie, Boříkovy lapálie, Verneovky a Vlaštovky a Amazonky od
Artura Ransoma. Mé děti byly naprosto úžasní poslu
chači! Nádherné chvíle! Číst dětem vřele doporučuji!
JARMILA SKOPALOVÁ

s Ver onikou Benešovou Hudeč kovou

MALÝ NAKLADATEL VYDÁVÁ TO, CO HO ZAJÍMÁ A BAVÍ
Původně se věnovala výtvarnému umění a když se jí nedařilo najít partnera pro
vydání katalogu, zrodila se myšlenka na vlastní nakladatelství.
Mottem vašeho nakladatelství Verzone je, že vydává
te knížky, které sami čtete. Jaké to tedy jsou?
Přesněji: Vydáváme knížky, které nás samotné těší číst.
Malý nakladatel nebo nakladatelka obecně vydává
to, co ho zajímá a baví. Pokud do jakéhokoli projektu
vkládáte vlastní peníze, musíte mít dobrý důvod a dělat
svou práci s velkým nadšením, láskou a přesvědčením.
Z přesvědčení, že nějaké téma by mělo dostat prostor,
nějaká osobnost by neměla zapadnout. Takhle vzniklo
třeba nové vydání memoárů Elišky Junkové, kterou
považuji za velmi inspirativní osobnost i pro současné
čtenáře. Nebo jsme v tandemu s podnikatelkou Kateři
nou Kadlecovou vydali pro radost nejen naši Kuchařku
pro vnučky, aby se nevytratily tradiční rodinné recepty
z našeho rodného kraje. A pak například naše edice
čínské moderní literatury Xin – Čína je kontroverzní
země, obrovská, s bohatou historií, se zvláštním vzta
hem k okolnímu světu, nám velmi vzdálená a těžko po
chopitelná, její literatura nabízí cestu k uchopení tam
ního života, kultury a politiky, ale čínsky sama neumím.
Jestliže si chci přečíst díla současných čínských autorů
v češtině, nezbývá mi, než ty knihy vydat. Podařilo se
nám s předními českými sinology vytvořit mimořádnou
řadu už 21 knih.

Zaujala mě kniha Ludwig van Beethoven. Proč jste
vydali právě tenhle titul?
Knížky jsem si poprvé všimla na klauzurách na plzeňské
Sutnarce. Veronika Bílková totiž zpracovala Beethove
nův život a dílo jako svou diplomovou práci. Výjimečné
je výtvarné zpracování, což vloni uznala i porota Me
zinárodního bienále ilustrací v Bratislavě oceněním za
nakladatelský počin. Autorka je malířka, ale i prakti
kující hudebnice, v knize se prolíná hudba a malířství,
pro mě neodolatelná kombinace. Kniha Ludwig van
Beethoven představuje skvělý příklad vzdělávací knihy,
která je sice didaktická, ale zároveň vizuálně atraktivní,
nikoli podbízivá, s uměleckou ambicí.
Máte také edici pro děti, co byste z ní vybrala?
Nabízí se zmínit Himálajské pohádky, které byly
naší první knihou pro děti, prvním svazkem edice
národních pohádek a získali jsme za ně Zlatou stuhu
za nakladatelský počin. Ovšem dovolím si upozornit
na jinou. Poslední dobou mívám často v ruce knížku
Michaely Veteškové Jak maminka vyprávěla o Československu, soubor reportážních pohádek přibližující
dětem české dějiny dvacátého století. Mám ráda, když
život knihy nekončí přečtením papírových stránek
6

a tenhle titul je krásným příkladem. Autorka po vydání
knihy vymyslela workshop mediálního vzdělávání pro
děti prvního stupně základních škol, vytvořili jsme
k němu pracovní sešit Příručka malého novináře
a nyní postupně společně pracujeme na seminářích
pro pedagogy a metodice výuky mediální gramotnosti.
A jaké tituly teď chystáte?
Kromě kromě zmíněné mediální výchovy připravujeme
s Veronikou Bílkovou knihu o Bedřichu Smetanovi, s Ka
rolínou Čaplovou, po úspěchu Výletníku & Výtvorníku
Prahou, edici pracovních sešitů na výlety Českou repub
likou a se Zdeňkou Kudrnovou obrazové převyprávění
slavných ženských románů Silné a křehké. Věřím, že
krásné a poctivě udělané knihy si v knihovnách českých
čtenářů místo vždy najdou. 
JANA MARXTOVÁ

Při pátrání po osudech vlastních předků, kteří v ukrajinském
Lvově padli za oběť holokaustu, se spisovateli Philippu
Sandsovi podařilo do detailů zrekonstruovat všední
i dobrodružný život Otta von Wächtera, vysokého
důstojníka SS, guvernéra okupovaného Krakova a poté
Lvova, obžalovaného z masové vraždy více než sta tisíc
Židů a Poláků.

Kniha je poutavou rodinnou kronikou a připomínkou
pozoruhodného příběhu autorova dědečka, který
manévroval Evropou ve stínu nacistického vraždění.
Philippe Sands čtenáři také přibližuje, jak tváří v tvář
zvěrstvům hitlerovského Německa vznikal právní koncept
a definice genocidy a zločinu proti lidskosti. Strhující jsou
pasáže, které líčí přípravu a průběh norimberského procesu.

Nakladatelství založené v prosinci 1989

Dáváme kvalitním knihám prostor

Politický veterán v rozhovoru se zkušeným novinářem Lubošem Beniakem rekapituluje svou životní dráhu a neobvykle
otevřeně mluví o zákulisí politiky. Jak dnes Vladimír Špidla
hodnotí svá vítězství a porážky? Jak se dívá na Evropskou
unii a na svoji spolupráci a následný souboj s Milošem
Zemanem? Jak vnímá válku na Ukrajině? Knihu doprovází
řada dokumentárních snímků i soukromých fotografií.

Neopakovatelné osobnosti nežijí jen v šumavské divočině.
Jsou nám mnohem blíž, potkáváme je na ulicích,
v autobusech, kdekoliv. Dvojnásobný držitel ceny Magnesia
Litera Aleš Palán a jeho další kniha rozhovorů s lidmi,
kteří si vytvořili malý osobní svět, fascinující vesmír, kde
platí jejich vlastní pravidla. Publikaci doprovázejí fotografie
renomovaného fotografa Karla Cudlína.

knižní tipy

PRAVDA NEBYLA K DOSTÁNÍ

POSLEDNÍ MONA LISA

Česká spisovatelka Lucie Hlavinková přichází po několika
úspěšných knížkách pro děti a románech pro dospělé s novým
dílem nazvaným Pravda nebyla k dostání. Rodilá Brňanka vy
studovala historii a religionistiku a celý život se věnuje výuce,
překladům různých textů a psaní. Vyhrála několik literárních
soutěží, získala i ocenění od Svazu českých nakladatelů a knih
kupců. Několik let psala příběhy, které nikdy nespatřily světlo
světa, až v roce 2016, kdy se stala vítězkou literární soutěže na
kladatelství Albatros, vydala svou první knihu pro děti. Projekt
pes (ten můj) se později dočkal několika pokračování. U psaní
dětských knížek zůstala a o pár let později vydala sérii pěti knih s názvem Sesterstvo.
Kromě dětských knížek se Lucie Hlavinková pyšní i několika úspěšnými romány
pro dospělé. Její první román, fascinující příběh sester Foxových, zakladatelek spiri
tualismu, vyšel v roce 2017. O dva roky později vydala autorka v nakladatelství Motto
další dva romány. Historický román z roku 1908 Apatykář a román z 50. let o osu
dech známého luxusního salonu Kdo šije u Podolské. Na tato úspěšná díla navazuje
autorka neméně úspěšným románem Pravda nebyla k dostání (vydává Motto).
Děj knihy se odehrává v roce 1982, kdy patnáctiletá Jana objeví starý černý sešit
své matky plný příběhů a zmatených textů. Janě loni zemřel otec, její matka se z toho
stále nevzpamatovala, prarodiče se chovají podezřele a v jejich rodině je spousta ne
vyjasněných věcí. Když Jana objeví matčin sešit, rozhodne se, že tomu všemu přijde
na kloub. Čtení deníku jí totiž přinese víc otázek než odpovědí. Pustí se do pátrání,
které v totalitní době není vůbec jednoduché. Během hledání pravdy o rodinné mi
nulosti zjišťuje, že ne vše je takové, jak se na první pohled zdá.
Příběh z období normalizace je klasická beletrie, ideální čtení na léto, od které
ho se nebudete moci odtrhnout.
VERONIKA JÍLKOVÁ

„Nejednou už prožila vlastní únos, ze zdi v Napoleonově
ložnici sledovala nespočetné tajné schůzky, snášela zírání
milionů lidí a teď, unavená a utahaná, touží po klidu – ale její
příběh zdaleka nekončí.“ To jsou slova z první kapitoly knihy
Poslední Mona Lisa (vydala Jota, překlad Sabina Čechová).
Autor Jonathan Santlofer je nejen spisovatel, ale i malíř. Na
rodil se v New Yorku, studoval na Bostonské univerzitě a na
Pratt Institutte se specializoval na malbu. Kromě toho, že se
jeho Mona Lisa moc dobře čte, mi to nedalo a hledala jsem
i jeho obrazy. Santloferův styl je vytříbený, jeho portréty mají vždy něco navíc, našla
jsem i abstraktní malby a fantazijní struktury s trochou Munchovy tíživosti. Myslím,
že právě schopnost neulpívat na jednom stylu dovoluje Santloferovi psát tak úspěšné
a chytlavé knihy. Zvláště v detektivkách se musí pořád něco dít, napětí se musí někam
táhnout, čtenář musí být překvapován a stejně je překvapován i divák Santloferových
obrazů. Takže: v roce 1911 byla Mona Lisa ukradena a v průběhu dvou let, než byla
do muzea vrácena, udělali podvodníci mnoho kopií. Pravnuk tohoto zloděje z počátku
století nyní cestuje do Florencie. Profesor tamní univerzity chtěl zveřejnit dokumenty,
mezi kterými je zřejmě i deník slavného pradědečka, a tvrdil, že to bude senzační od
halení. Jenže v publikování mu zabránila náhlá smrt. V dopise, kterým jej zve do Itálie,
je také upozornění, aby toto vše zachoval v hlubokém tajemství. Svět umění je, jak se
zdá, v mnohém stejně tajemný i nebezpečný jako svět drogových kartelů. Závislost
na vlastnění originálů se sice nezdá tak život ohrožující jako drogová závislost, ale jak
Jonathan Santlofer popisuje, o život můžete mezi Tizzianem a Da Vincim přijít úplně
stejně. A tady máme co do činění s opravdu třaskavým případem. Touha zjistit, zda
v Louvru nevisí jen kopie, pohání zloděje i policisty. Co myslíte, zjistí pravdu?
JARMILA SKOPALOVÁ

ARTURŮV OSTROV
Arturův ostrov je román z roku 1957, druhý ze čtyř romá
nů slavné italské spisovatelky Elsy Morante (1912–1985),
která za něj dostala Premio Strega jako první žena v historii
této prestižní italské literární ceny (přeložila Alice Flemro
vá, vydalo Argo). Dílo Elsy Morante není příliš rozsáhlé,
zato velmi kvalitní a umělecky hodnotné a řadí ji tak mezi
nejvýznamnější italské spisovatele 20. století. Připomenu
ještě, že Morante byla od roku 1941 manželkou slavného
spisovatele Alberta Moravii; ačkoli se po čase rozešli, for
málně zůstali manželé až do Elsiny smrti.
Hlavní postavou a vypravěčem Arturova ostrova je Arturo Gerace, který
vzpomíná na své dětství a mládí až do svých šestnácti let, které prožil na ostro
vě Procida v Neapolském zálivu. Arturo vyrůstá málem jako divoch na ostrově
v zámečku, jeho matka zemřela při porodu, otec Wilhelm odjíždí na kratší či
dlouhé cesty a k synovi se chová poněkud chladně a odtažitě. O Artura se stará
vychovatel, později vlastně nikdo, po smrti milované fenky Immacolaty je skoro
pořád sám, hodně čte a toulá se po ostrově. Je to až pohádka či jakási báj, Arturo
je zmatené neviňátko, které si musí samo hledat cestu téměř ke všemu… Vše se
změní, když je Arturovi 14 let a otec na ostrov přivede svoji novou nevěstu a brzy
opět odjede. Arturo mladičkou šestnáctiletou a poněkud hloupou a nepříliš hez
kou Nunzii nesnáší, ovšem my tušíme, že za tou nenávistí potlačuje zcela jiné city
a také probouzející se tělesné touhy, což si záhy uvědomí i osamělá Nunzia, která
se však chlapcovým touhám brání, protože jde o zakázaný hřích. Více prozradit
nelze, snad jen ještě to, že v lyrickém románu je skrytý i nečekaný homosexuální
motiv. Postavy se ovšem chovají dosti zvláštně a nevyzpytatelně. Arturo je chvíle
mi dost nesnesitelný kluk, který prostě musí jednou dospět a odejít ze svého ráje,
ani jeho otec to nemá v životě jednoduché, stejně jako jeho nevěsta, která se potá
cí ve svých citech. Opravdu zvláštní, originálně pojaté dílo báječné vypravěčky, na
které bude čtenář patrně ještě dlouho po dočtení myslet.
MILAN VALDEN

Na ostrově uprostřed řeky protékajcí velkoměstem žijí
v primitivních podmínkách tři opuštění chlapci, členové
dětského gangu. Denně se musejí starat, aby nakradenou
kořiští uspokojili muže, pro něhož pracují. Nejvíc ze všeho se
bojí, aby nedospěli a nemuseli opustit jediný způsob života,
který znají. Vše se ale změní, když se jeden z nich skamarádí
s dívkou z normálního světa.

Pozoruhodný historický román vypráví strhující drama
mladé Číňanky Daiyu v kulisách amerického Západu
osmdesátých let 19. století. Její dětství je přerváno zmizením
rodičů a ona se musí vzdát domova i budoucnosti, kterou
si pro sebe představovala. Kniha přináší zajímavé odkazy na
tradiční čínskou kulturu a seznamuje čtenáře s méně známou kapitolou amerických dějin.
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Renomovaná rakouská autorka Monika Helferová
se v románu vrací k vlastním kořenům, k životu prarodičů
v horské vesnici na pozadí první světové války. Zkoumá
detaily zásadních událostí, jež předcházely narození její
matky, „spratka“, jehož početí provázely neurčité okolnosti,
které způsobily, že ji otec absolutně ignoroval, nezajímal se
o ni a nikdy v životě se na ni ani nepodíval.

Deníkové záznamy, které si od ledna 1944 do května
1945 vede samotářský včelař a bývalý gymnaziální učitel
Egidius Arimond, obsahují vícero nebezpečných tajemství.
Konfrontací mírumilovnosti včel s lidským destruktivním
chováním se Norbertu Scheuerovi podařilo vytvořit
výjimečný a oceňovaný protiválečný román, jenž nepostrádá
napětí, milostné drama ani křehkou poetiku přírody.

NOVINKY Z NAKLADATELST
Kristin Hannahová
Děvčata z Firefly Lane
Román na prostoru více než
třiceti let mapuje vztah dvou
zcela rozdílných žen, které však
pojí nesmírně silné pouto. Jejich
příběh, v němž nechybí komické
chvilky ani dojemné okamžiky, je
tak především velkolepou oslavou
ženského přátelství.

Tom Franklin
Dvě klikaté cesty
Detektivka, kterou si budete
pamatovat! Siles „32“ Jones je
policista v mississippském městečku, kterým hýbe případ zmizelé
studentky. Jednoho dne na rutinní
patrole zahlédne Siles nad nedalekým lesem kroužit hejno supů
a v močálu nalezne mrtvolu…

Kdo je Hamnet a co má společ-ného s nejslavnějším princem
dánským? Odpověď přináší britbrit
ský bestseller roku 2020 před-stavující příběh chlapce, kterého
si sice možná nikdo nepamatuje,
ale jehož jméno se vepsalo do
světa dramatu zlatým písmem.

Shirley Jacksonová
Loterie a jiné povídky
Sbírka pětadvaceti znepokojivých
povídek, ve kterých ale často
zajiskří černý humor. Autorka
ikonického hororu Dům na kopci
ukazuje obyčejné lidi konfrontokonfronto
vané se světem plného zmatku
a nedorozumění, kteří nejsou
schopni vybočit ze zajetých kolejí.

Silvester Lavrík
Poslední baronka

Leïla Slimani
Ruční práce
Strhující životopis téměř zapomenuté hrdinky, jíž byla doktorka
Suzanne Noëlová známá jako
„madame Noël“, feministka usilující o volební právo žen a průkopnice rekonstrukční chirurgie.
Suzanne se nezastavila u léčení,
prosadila se také na poli estetické chirurgie.

Alice Horáčková
Rozpůlený dům
Román o svobodomyslných
ženách a pytlácích, kšeftmanech s textilem a spiritistech se
odehrává v sudetské vesnici první
poloviny 20. st., kde Češi a Němci
žili ve smíšených manželstvích.
Autorka splétá velký román
z rodinných příběhů, vzpomínek
i archivních záznamů.

www.argo.cz

Maggie O‘Farrellová
Hamnet

#mojeargo

Příběh Margity Czóbelové (1891–
1972), slovenské Sidonie Nádherné,
která prožila život plný zvratů. Války,
rozpady impérií, revoluce a totalitní
otalitní
režimy jí vzaly skoro všechno, hrdost
a humor si ale vzít nenechala. Autor
vykreslil barvitý portrét jedné podipodi
vuhodné ženy.

Miloš Urban
Továrna na maso
Historický kriminální román z prv-ní republiky z prostředí Pražských
ústředních jatek. Pro hlavního
hrdinu je práce ochránce pověsti
Ústředních pražských jatek doslova
maso. A co teprve když se v podniku
začnou místo zvířecích kostí objevoobjevo
vat kosti lidské…

www.argo.cz

#mojeargo

TVÍ ARGO

#mojeargo
na vlnách

David Jakš
Míň než kopnout si do psa
Z Asie na vlnách Radiožurnálu – příběhy z osmi zemí východní a jihovýchodní Asie. Dozvíte se například, jak se mstí siamští
duchové, jak nesmlouvavá je drogová mafie nebo jak hrůzně
propracovaný je systém čínské komunistické moci.

Milan Kocourek
Nové britské obrázky
Britské obrázky po brexitu – volné pokračování knihy Britské
obrázky. Autor, spolupracovník Radiožurnálu a České televize,
rozebírá vyhlídky Spojeného království v pobrexitovém kontextu
a zvláštní pozornost věnuje Skotsku a Severnímu Irsku.

Eva Kubátová
Mexikopedie
Podcast o knihách a lidech,
kteří jimi žijí.

Klára Teršová
Bílý pramen
Genius loci Aše, kdysi blyštivého drahokamu Sudet, kde kvetl textilní
průmysl a obchod. Kniha o životě několika německých rodin od první
republiky až do traumatizujícího odsunu přináší znepokojivé svědectví o době a lidech, na které bychom raději zapomněli.

Barbora Majchráková
Zámeček
Co všechno byste udělali pro splnění svého snu? Vzdali byste se
práce? Peněz? Bydlení? Slibně se rozvíjejícího vztahu s flaškou vína?
Nebo byste toho zvládli mnohem víc? Hrdinka pro svůj utopický sen
vlastnit zámek udělala všechno a dokonce i mnohem víc.

Katherine Rundellová
Báječně nerozumné dobrodružství
Vydejte se na nové napínavé dobrodružství s autorkou bestselleru
Dobrodruh! Britská spisovatelka napsala další vzrušující příběh pro
děti, který se tentokrát odehrává v ulicích New Yorku dvacátých let
minulého století. Ve městě, které skrývá mnohá tajemství…

Představujeme vám
magazín #mojeargo!
Více než dva roky pro vás připravujeme internetový měsíčník, ve kterém se dozvíte všechno, co jste kdy chtěli vědět
ze zákulisí našeho nakladatelství!
Novinky. Rozhovory. Akce.
Recenze. Soutěže. Zajímavosti.
Každý měsíc se věnujeme jinému tématu, každý měsíc pro vás
s láskou píšeme o knihách, které
pro vás chystáme. Přihlaste
se do našeho newsletteru na
www.argo.cz a o novém čísle se
dozvíte jako první!

#mojeargo

William Joyce
Olíkova dobrodružná výprava
Dobrodružný příběh o veliké odvaze a síle přátelství zavede čtenáře
do tajuplné říše obývané nejoblíbenějšími dětskými hračkami. Od
spisovatele, ilustrátora, filmaře a spoluautora animovaných filmů Toy
Story: Příběh hraček, Legendární parta, Život brouka a Roboti.

Knihy pohodlně zakoupíte také v přátelském knihkupectví www.kosmas.cz

INTERAKTIVNÍ MAGAZÍN
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www.argo.cz

NOVINKY a DOTISKY
ve výhradní distribuci

399 Kč

149 Kč

149 Kč

brožovaná
112 stran

vázaná
288 stran

brožovaná
112 stran

149 Kč

brožovaná
112 stran

99 Kč

99 Kč

brožovaná
96 stran

169 Kč

brožovaná
96 stran

99 Kč

brožovaná
96 stran

brožovaná
96 stran

169 Kč

brožovaná
96 stran

99 Kč

brožovaná
96 stran

169 Kč

brožovaná
96 stran

249 Kč

vázaná
192 stran

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.
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DUCHOVNÍ
TEORIE A SMĚRY
Osho
Tantra. Nejvyšší poznání

Překl. Žlábková, Jana, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 1. vyd.,
256 s., brož. 300 Kč
Mistr Osho pojímá tantru z mnoha úhlů,
v této sérii promluv se zaměřil na tant
rickou podstatu jedné z nejvyšších nauk
vadžrajány zvané mahámudrá, konkrét
ně na slavnou Píseň mahámudry.
ISBN 978-80-7593-411-6

NÁBOŽE NST VÍ
Co je člověk?

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 472 s., váz. 499 Kč
Obsáhlá studie CO JE ČLOVĚK?, kterou
připravila Papežská biblická komise, se
snaží odpovědět na základní otázky, kte
ré si klademe: Co je podstata člověka?
V čem spočívá lidská přirozenost?
ISBN 978-80-7566-252-1

Chelčický, Petr
Postila I

Praha: Historický ústav AV ČR, 2022,
572 s., 1199 Kč
Daleko nejrozsáhlejším spisem Petra
Chelčického je jeho Postila. Toto dílo
obsahuje téměř 60 homilií, určených
pro všechny neděle církevního roku
a také pro několik dalších svátků.
ISBN 978-80-7286-391-4

Nuzzi, Gianluigi
Vatikán – Poslední soud

Překl. Jacková, Andrea, Brno: CPress,
2022, 352 s., váz. 549 Kč
Italský investigativní novinář Gianluigi
Nuzzi předkládá široké veřejnosti na
nejvýš informovaný vhled do nejtem
nějších finančních hlubin Vatikánu.
ISBN 978-80-264-4209-7

Ráczkevy-Eötvös, Ágnes
Atributy apoštolů a evangelistů

Překl. Fischer, Oldřich Arnošt, Dobřicho
vice: Kava-Pech, 2022, 64 s., váz. 127 Kč
Podrobný popis atributů jednotlivých
apoštolů a evangelistů doplněný mno
hými ilustracemi. Nezbytná pomůcka
nejen každého návštěvníka kostelů, ale
i zvídavého turisty, často stojícího před
sochou či obrazem některého svatého
netuše, o koho se jedná.
ISBN 978-80-88326-28-1

ekonomika
CESTOVNÍ RUCH
Kubíčková, Klára
Kilometry s dětmi

Brno: CPress, 2022, 176 s., brož. 399 Kč
Odhoďte obavy a vydejte se na výlet
– s dětmi, bez auta a třeba i vlakem.
ISBN 978-80-264-4273-8

společenské vědy;
osvěta
H ISTO R I E
Adlington, Lucy
Švadleny z Osvětimi

Překl. Chodilová, Dana, Ostrava:
Domino, 2022, 400 s., váz. 499 Kč

z n o v i n e k k 2 7. 6 . 2 0 2 2 4 15 t i t u l ů

Skutečný příběh žen, které šily šaty
pro nacistickou smetánku. Na pozadí
holokaustu, nacistického vykořisťo
vání a módního průmyslu za války
nabízí historička Lucy Adlington po
hled na životy pětadvaceti převážně
židovských vězeňkyň z Osvětimi.
ISBN 978-80-7498-583-6

Dita Krausová (nar. 1929), jejíž vá
lečné zážitky inspirovaly španělského
autora Antonia Iturbeho k bestselleru
Osvětimská knihovnice a která své
osudy shrnula v autobiografii Od
ložený život (2018), nyní přibližuje
životní pouť svého manžela.
ISBN 978-80-249-4782-2

Caitlín Rábová, Šárka
Tuberkulóza a společnost. Obrazy nemoci v 19. a 20. století

Ledvinka, Václav;
Lašťovka, Marek;
Lašťovková, Barbora a kol.
Pražský uličník

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 248 s., váz.
Obavy z nemocí, které jsou považo
vány za nevyléčitelné či těžko léči
telné, jsou ve společnosti přítomny
od nepaměti. Onemocnění přináší
do života každého jedince nejistotu,
strach, nabourává jeho dosavadní
život a sociální role, které do té doby
zastával.
ISBN 978-80-7422-846-9

Černík, Jiří
Zeměpisný průzkum amerického
Západu v letech 1806–1869

Praha: Libri, 2022, 232 s., váz. 320 Kč
Kniha poskytuje rozsáhlé a zajímavé
informace o průzkumu americké
ho Západu v 19. století. Tvoří ji pět
kapitol, které nesou jména důstojníků
americké armády, vůdců jednotlivých
výprav.
ISBN 978-80-7277-592-7

Čornejová, Ivana
Temno. Stručná historie

Praha: Paseka, 2022, 208 s., váz.
Málokterá etapa českých dějin
vzbuzovala a vzbuzuje u historiků
tak protikladné soudy jako doba
pobělohorská.
ISBN 978-80-7637-286-3

Habaj, Michal; Nývlt, Pavel
Válka o Řecko. Sparťané proti
Athéňanům

Praha: Academia, 2022, 496 s.,
flexovazba
Válka byla konstantou života staro
věkých Řeků, prostředím, v němž
vznikala proslulá díla architektury,
krásné literatury, filozofie nebo poli
tického myšlení.
ISBN 978-80-200-3272-0

Juřík, Pavel
Chotkové – Ve službách státu

Praha: Universum, 2022, 160 s., váz.
399 Kč
Unikátní obrazová publikace
Chotkové – ve službách státu nás
seznámí s tímto významným staro
českým šlechtickým rodem, který se
díky Václavu Antonínovi Chotkovi
(1674–1754) dostal mezi politicky
nejvýznamnější rody říše.
ISBN 978-80-242-8039-4

Knapík, Jiří a kol.
Pionýři, malované děti? Pionýrská organizace ČSM a dětský
kolektiv (1949–1968)

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 544 s., váz.
Dětství spojené s pionýrským hnutím
stále patří k životním zkušenostem
výrazné části současné české spo
lečnosti. Přitom doposud chybělo
moderní historické zpracování dějin
Pionýrské organizace.
ISBN 978-80-7422-837-7

Krausová, Dita
Život s Otou

Praha: Ikar, 2022, 296 s., váz. 359 Kč

Praha: Academia, 2022, 888 s., váz.
1295 Kč
Publikace určená široké čtenářské ve
řejnosti. Svým tématem a zpracová
ním totiž poslouží nejen jako užitečná
pomůcka pro profesionální historiky
či úřady a instituce, ale najde si své
příznivce i v řadách amatérských
zájemců o pražské dějiny.
ISBN 978-80-200-3267-6

Osterkamp, Jana
Řád v rozmanitosti. Dějiny federalismu v habsburské monarchii
od doby předbřeznové do roku
1918
Praha: Argo, 2022, 644 s., váz.
Jana Osterkamp si v knize Řád v roz
manitosti vytkla za cíl prozkoumat
prozatím nedostatečně zpracovanou
problematiku federalizace habsbur
ské monarchie.
ISBN 978-80-257-3707-1

Pirjevec, Jože
Tito a jeho soudruzi

Překl. Kudělová, Milena; Kuděla,
Jiří, Praha: Academia, 2022, 828 s.,
váz. 895 Kč
Kniha je vyvrcholením Pirjevcova
řadu desetiletí trvajícího výzkumu dě
jin bývalé Jugoslávie. Dočkala se veli
ce příznivého ohlasu a v současnosti
patří mezi nejvydávanější historické
monografie ve světě.
ISBN 978-80-200-3249-2

Sands, Philippe
Návrat do Lvova. O kořenech
genocidy a zločinů proti lidskosti

Praha: Prostor, 2022, 624 s., váz.
Autor bestselleru Krysí stezka, syn ži
dovských rodičů, rekonstruuje osobní
a intelektuální genezi dvou mužů,
kteří stáli u zrodu myšlenek genocidy
a zločinů proti lidskosti, přičemž oba,
aniž by o sobě věděli, studovali na
téže univerzitě.
ISBN 978-80-7260-519-4

Tachovská-Vestman, Kateřina
Řekni, že jsi Tachovská

Brno: Moba, 2022, 272 s., váz.
Na pozadí historických událostí se
v této knize rozvíjejí osudy dvou
významných brněnských rodin –
česko-německých Uxů, zakladatelů
Slévárny bratří Uxů na Plotní ulici,
a české rodiny Tachovských, někdej
ších majitelů největší brněnské droge
rie na České.
ISBN 978-80-279-0277-4

Taraba, Luboš
Na Bělehrad! Rakousko-turecká
válka 1716–1718

Praha: Epocha, 2022, 1. vyd., 328 s.,
váz. 359 Kč
Tažení císařského vrchního velitele
Evžena Savojského proti osmanské
říši v roce 1716. Následná bitva sve
dená s Turky u Bělehradu dokázala,
že princ Evžen má na zázraky patent.
ISBN 978-80-278-0071-1
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Turnov

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 472 s., váz.
Dějiny Turnova přinášejí první
komplexní syntézu dějin města. Mo
nografie tak zaznamenává historický
vývoj od prehistorických dob až po
současnost.
ISBN 978-80-7422-847-6

Vaňourek, Martin
Češi se nevzdávají!

Brno: CPress, 2022, 152 s., váz. 299 Kč
Rotný Jaroslav Švarc byl jedním z pa
rašutistů, kteří byli v době německé
okupace vysazeni na české území s cí
lem bojovat proti nacistickému zlu.
ISBN 978-80-264-4192-2

Zudová Lešková, Zlatica a kol.
Za Reinharda Heydricha – Po
Reinhardu Heydrichovi. Síla
a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich
transformace do druhého života

Praha: Historický ústav AV ČR, 2022,
432 s.
Vláda zastupujícího říšského protek
tora Reinharda Heydricha v českých
zemích byla, je a zřejmě nadále zů
stane nejfrekventovanějším tématem
protektorátních dějin, českého domá
cího a československého zahraniční
ho protinacistického odboje.
ISBN 978-80-7286-388-4

KOMUN I K ACE
Telléus, Annika
Naslouchat je umění

Praha: Portál, 2022, 144 s., brož.
299 Kč
Kniha se zaměřuje na schopnost
efektivně, neagresivně a bez odsudku
naslouchat sobě i druhým a využívat
ji pro účinnou mezilidskou komu
nikaci.
ISBN 978-80-262-1869-2

OSO B N OSTI
Urbanek, Mariusz
Rudolf Weigl – Zachránce tisíců
životů

Překl. Tardy, Markéta Páralová, Brno:
CPress, 2022, 336 s., váz. 499 Kč
Všichni znají Oskara Schindlera –
a přitom jen málokdo tuší, kdo byl
přerovský rodák Rudolf Weigl. Jeho
jméno je u nás trestuhodně málo
známé.
ISBN 978-80-264-4196-0

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Provázková Stolinská, Dominika
Komunikace učitele v prostředí
české primární školy

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 92 s.
Publikace informuje o úrovni ko
munikace učitele v současné české
základní škole. Prostřednictvím
publikace chceme zdůraznit význam
komunikace učitele s žákem a s ro
dičem v prostředí české primární
školy.
ISBN 978-80-244-6096-3

PO LITI K A
Kasparov, Garry
Zima přichází

Překl. Kovařík, Petr, Brno: Jota, 2022,
304 s., váz. 398 Kč

Proč je nutné zastavit Vladimíra Pu
tina a nepřátele svobodného světa.
Přesná analýza putinovského režimu
od geniálního šachisty a předního
představitele ruské opozice Garryho
Kasparova.
ISBN 978-80-7565-783-1

Milion chvilek pro demokracii
v památníku

Zlín: Kniha Zlín, 2022, 272 s., brož.
349 Kč
O těch a pro ty, kterým záleží na
demokracii!
ISBN 978-80-7662-327-9

PR ÁVO
Novotná, JUDr. Věra;
Riedlová Jurková, JUDr. Jana
Zákon o sociálně–právní ochraně
dětí 2022
Olomouc: Anag, 2022, 3. aktual.
vyd., 904 s., brož. 749 Kč
Publikace obsahuje komentovaný
text zákona č. 359/1999 Sb., o soci
álně-právní ochraně dětí, v aktuálním
znění k 30. 4. 2022.
ISBN 978-80-7554-366-0

Pokorná, Jarmila;
Lasák, Jan; Kotásek, Josef a kol.
Obchodní společnosti a družstva
Praha: C. H. Beck, 2022, 2. vyd.,
520 s., váz. 990 Kč
Nové vydání učebnice si klade za cíl
podat výklad právní úpravy obchod
ních korporací s odstupem téměř
deseti let po reformě soukromého
práva.
ISBN 978-80-7400-867-2

Schmied, Mgr. Zdeněk;
Košnar, JUDr. Michael
Dovolená a její aplikace v praxi
s praktickými příklady

Olomouc: Anag, 2022, 4. vyd., 232 s.,
brož. 389 Kč
Již více než jeden rok je aplikována nová
právní úprava dovolené „v hodinách“.
Za tuto dobu autoři publikace „Dovo
lená a její aplikace v praxi s praktickými
příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu po
znatků a zkušeností z praxe.
ISBN 978-80-7554-367-7

PSYCH O LOG I E
Erickson, Milton H.;
Rossi, Ernest L.
Hypnotické světy

Překl. Kleinová, Kateřina; Kohoutek,
Tomáš, Praha: Portál, 2022, 344 s.,
brož. 499 Kč
Doslovný záznam Ericksonovy induk
ce klinické hypnózy a jeho přístupu
k nácviku tranzu poskytuje studen
tům i odborníkům jasné příklady vý
voje klinických hypnotických jevů.
ISBN 978-80-262-1889-0

Grof, Stanislav
Dobrodružství sebeobjevování

Praha: Portál, 2022, 432 s., brož.
599 Kč
Ve své době průkopnické, dnes
již klasické dílo je srozumitelným
průvodcem pro sebepoznání i psy
choterapii z hlediska transpersonální
psychologie, jež se zabývá změněný
mi stavy vědomí.
ISBN 978-80-262-1859-3

Horáková, Jana
Oblékám se, tedy jsem. Aneb je
skutečně pravda, že šaty dělají
člověka?

bibliografie
Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 220 s., 280 Kč
Tato kniha se snaží rozklíčovat, zda
tvrzení Šaty dělají člověka je skutečně
pravdivé. Přestože se jedná o popu
lární sousloví, na poli vědy a výzkumu
se jej ještě nikomu nepodařilo jedno
značně potvrdit ani vyvrátit.
ISBN 978-80-244-6015-4

Hubner, Anita
Mám to o sobě říct?

Překl. Nováková, Milena, Praha:
Portál, 2022, 248 s., brož. 399 Kč
V této knize autorka zúročuje své
zkušenosti poradkyně a lektorky
a snaží se lidem s duševním onemoc
něním pomoci v tom, aby se v ma
ximální míře zapojili do společnosti
a fungovali nezávisle.
ISBN 978-80-262-1870-8

Moore, Thomas
Terapie duše

Překl. Kolmačka, Pavel, Praha: Portál,
2022, 280 s., brož. 399 Kč
Hluboká, a přesto praktická a sro
zumitelná kniha je určena nejen
terapeutům jako vytyčení duchov
ního základu jejich povolání, ale
všem, kdo mají zkušenost s pomocí
druhým, s nasloucháním, na koho se
ostatní obracejí se svými starostmi
a potřebami.
ISBN 978-80-262-1877-7

Perls, Frederick S.
Gestalt terapie doslova

Praha: Portál, 2022, 344 s., brož.
499 Kč
Kniha je souborem přepisů tří
workshopů, které se odehrály ve slav
ném Esalenském institutu v roce 1968.
ISBN 978-80-262-1861-6

Petráš, Václav
Psychologie vítězství

Praha: Portál, 2022, 360 s., váz.
499 Kč
Tato kniha je praktickým a efektivním
nástrojem pro ty, kteří na sobě chtějí
pracovat – ať už se jedná o sportovce,
na které se obrací primárně, nebo
o kohokoli jiného.
ISBN 978-80-262-1871-5

RO ČE N K Y
Melková, Pavla
Česká architektura 2020–2021

Praha: Prostor, 2022, 184 s., brož.
584 Kč
Ročenka české architektury pravi
delně informuje především laickou
zajímající se veřejnost o situaci
v oboru a přináší podněty a inspiraci.
Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka
slouží jako stručný přehled soudobé
české architektonické scény.
ISBN 978-80-87064-32-0

RO D I N NÁ
V ÝCH OVA
Suchánková, Petra
Maminek není nikdy dost

Praha: Fortuna Libri, 2022, 208 s.,
váz. 329 Kč
Tato knížka umožňuje nahlédnout
pod pokličku života s dítětem v pěs
tounské péči. Vypráví o radostech
i trápeních jedné pěstounské rodiny
během deseti let od přijetí holčičky
Kristýnky z dětského domova do
doby, kdy dorůstá v mladou slečnu.
ISBN 978-80-7546-393-7

Veselý, Petr; Lomová, Ivana;
Součková, Adéla a kol.
Rozvod šestkrát jinak

Brno: CPress, 2022, 160 s., váz.
369 Kč
Nemusí to skončit zničenou psychi
kou. Osvětová publikace s povídkami
známých autorů. Máloco způsobí
v dětské duši takový zmatek jako
rozvod rodičů.
ISBN 978-80-264-4252-3

SBO R N Í K Y
Eichler, Patrik; Ort, Daniel
Masaryk: Politik na evropské
úrovni

Praha: Academia, 2022, 180 s.,
flexovazba, 265 Kč
Sborník „Masaryk: Politik na evrop
ské úrovni“ vznikl na základě stej
nojmenné mezinárodní konference
pořádané 26. 9. 2017 u příležitosti
80. výročí úmrtí Tomáše Garrigua
Masaryka z iniciativy Ministerstva
zahraničních věcí ČR.
ISBN 978-80-200-3163-1

Suchomelová, Lenka
Sborník Asociace učitelů češtiny
jako cizího jazyka 2021

Praha: Akropolis, 2022, 160 s., brož.
199 Kč
V šestnáctém sborníku čtenářům
předkládáme výběr z příspěvků před
nesených na čtyřech pravidelných
setkáních AUČCJ uskutečněných
v průběhu roku 2021.
ISBN 978-80-7470-419-2

SO CI O LOG I E
Rychlík, Martin
Dějiny lidí

Praha: Academia, 2022, 648 s., váz.
950 Kč
Všichni lidé všech dob si dávají jména,
mají vymezenou rodinu a příbuzné,
dávají si dary, zdobí svá těla, pečují
o vlasy, počítají, užívají gest, zhotovují
nástroje, dělí si mezi sebou práci, znají
zákony, truchlí či nějak „tancují“.
ISBN 978-80-200-3198-3

SPO LEČE NSK É
VĚ DY
Bělíček, Jan
V chapadlech murmuru. Jak číst
literaturu krize

Praha: Paseka, 2022, 232 s., brož.
Když literární kritik a novinář Jan
Bělíček přemýšlel, jaké slovo vystihu
je naši současnost nejlépe, vyskočil
na něj zničehonic podivný výraz
murmur.
ISBN 978-80-7637-279-5

Lovelock, James
Novacén. Nadcházející věk
hyperinteligence

Překl. Prokeš, Jan, Brno: Host, 2022,
1. vyd., 151 s., brož. 299 Kč
Technologická vize budoucnosti od
autora teorie Gaia. Pro současnost,
kdy se za nejvlivnější planetární fak
tor obecně považuje lidská činnost,
se vžil termín antropocén. Avšak
podle legendárního myslitele a vědce
Jamese Lovelocka už tato éra končí.
ISBN 978-80-275-1153-2

Ord, Toby
Nad propastí. Existenční riziko
a budoucnost lidstva
Praha: Argo, 2022, 488 s., brož.

z n o v i n e k k 2 7. 6 . 2 0 2 2 4 15 t i t u l ů
Pokud vše půjde dobře, historie lid
stva se ocitá teprve na svém počátku.
Náš druh přežije miliardy let, což je
dost času na to, aby skoncoval s ne
mocemi, chudobou a nespravedlností
a rozkvetl do podoby, kterou si dnes
ještě neumíme představit.
ISBN 978-80-257-3779-8

Rees, Martin
O budoucnosti

Praha: Academia, 2022, 180 s., brož.
295 Kč
Budoucnost lidstva na Zemi zásadně
závisí na budoucnosti vědy a na tom,
jak úspěšně k řešení svých problémů
využijeme technologický pokrok.
Musíme však myslet racionálně, glo
bálně, kolektivně, optimisticky a dlou
hodobě předvídat.
ISBN 978-80-200-3304-8

Steelová, Carolyn
Sitopie. Jak zachránit svět
pomocí jídla

Překl. Hanišová, Viktorie, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 471 s., brož. 499 Kč
Budoucnost prochází žaludkem.
Snad žádnou tělesnou potřebu ne
pociťujeme tak naléhavě jako hlad
a žízeň. Starost o plný žaludek proto
stojí v základu každého života i celé
lidské civilizace.
ISBN 978-80-275-1056-6

Williamsová, Joanna
Akademické svobody ve věku
konformity

Překl. Beránek, Jiří, Praha: Academia,
2022, 232 s., brož. 365 Kč
Tato provokativní kniha sleduje zánik
akademických svobod v kontextu mě
nících se představ o účelu univerzity
a povaze vědění a je výzvou a volá
ním do zbraně za sílu akademického
myšlení.
ISBN 978-80-200-3067-2

STUD I E
Grof, Stanislav
LSD psychoterapie

Praha: Práh, 2022, 600 s., váz. 670 Kč
Tato kniha je mimo jiné i vizuální
hostinou s mnoha barevnými kresba
mi a obrazy, vytvořenými účastníky
výzkumu. Mnohé z nich přinášejí
archetypální výjevy kolektivního lid
ského vědomí, které jsou významným
doplňkem textu.
ISBN 978-80-7252-934-6

Ž IVOTN Í ST YL
Dobelli, Rolf
Umění dobře žít

Překl. Daňková, Iva, Praha: Pragma,
2022, 320 s., váz. 379 Kč
Již od starověku, nejméně 2500 let,
si lidé opakovaně kladli otázku po
dobrém životě: Jak mám žít?
ISBN 978-80-242-7915-2

Gedgaudas, Nora
Přirozená strava našich předků –
2. díl. Spalování tuků jako zdroj
energie

Olomouc: Fontána, 2022, 428 s.,
brož.
V knize vysvětluje odbornice na paleo
dietu a známá výživová poradkyně
Nora Gedgaudasová výhody ketono
vé diety (nebo diety spalování tuků),
která odvrátí váš metabolismus od
závislosti na cukru a promění jej na
spalování zdravých tuků.
ISBN 978-80-7651-112-5
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Málková, Hana; Pávek, Martin;
Málková, Iva
Já zhubnu – s rozumem, zdravě
a natrvalo

Praha: Smart Press, 2022, 232 s.,
váz. 499 Kč
Podle průzkumů společnosti STOB
téměř každá žena vyzkoušela ales
poň jednou za život nějakou dietu.
A neúspěšně. Trápíte se také vy kvůli
nadbytečným kilům a jste prostě jen
nespokojeni s tím, jak vypadáte?
ISBN 978-80-88244-27-1

PO ČÍTAČE
Matoušek, David
Programování mikrokontrolérů ATmega bez předchozích
znalostí

Brno: Computer Press, 2022, 344 s.,
brož. 449 Kč
Nenašli jste zatím publikaci, která
by programování mikrokontrolérů
ATmega vysvětlila jednoduše od úpl
ných základů?
ISBN 978-80-251-5042-9

matematické
a přírodní vědy

VOJ E NSK Á
TECH N I K A

E NC YK LO PE D IE

Brzkovský, Norbert
Tanková esa druhé světové války

Bellmann, Heiko
Hmyz – Nový průvodce přírodou
Překl. Doubková, Pavla, Praha: Uni
versum, 2022, 256 s., brož. 399 Kč
Výpravná publikace obsahuje přes
450 druhů hmyzu z celé Evropy.
ISBN 978-80-242-7959-6

Hochleitner, Rupert
Minerály – Nový průvodce
přírodou

Překl. Kapic, Tomáš, Praha: Univer
sum, 2022, 256 s., brož. 399 Kč
Výpravná publikace obsahuje přes
350 minerálů, drahokamů a hornin,
které spolehlivě určíte díky výstižným
barevným fotografiím, kresbám
a přehledným popiskům.
ISBN 978-80-242-7958-9

SBO R N Í K Y
Cesty a cestičky školské matematiky. Sborník k životnímu jubileu
Františka Kuřiny
Hradec Králové: Gaudeamus, 2022,
1. vyd., 100 s., brož.
Sborník k životnímu jubileu pana
profesora RNDr. Františka Kuřiny,
CSc. (*1932), vydává Přírodovědec
ká fakulta Univerzity Hradec Králové,
přináší čtenářům ohlédnutí za životní
profesní dráhou našeho předního
učitele matematiky a didaktiky.
ISBN 978-80-7435-852-4

Ž IVOTN Í
PROSTŘ E DÍ
Shellenberger, Michael
Apokalypsa nebude

Brno: CPress, 2022, 168 s., váz.
429 Kč
Osm velkých příběhů tankových es,
jejich strojů a taktiky.
ISBN 978-80-264-4250-9

zdravotnic tví
ALTE R NATIVN Í
M E D ICÍ NA
Beiser, Rudi
Oleje, krémy a masti z léčivých
rostlin

Praha: Mladá fronta, 2022, 160 s.,
váz. 399 Kč
Žádnému fanouškovi léčivých rostlin,
který rád využívá jejich sílu pro své
zdraví, by neměla chybět v domácí
knihovně kniha Rudiho Beisera
o tom, jak si připravit vlastní bylinný
olej, krém nebo mast.
ISBN 978-80-204-6016-5

C VIČE N Í
Striano, Philip
Cvičení pro zdravá záda –
anatomie

Překl. Večerek, Svatopluk, Brno:
CPress, 2022, 160 s., váz. 499 Kč
Bolí vás záda? Možná to vyřeší právě
tato snadno realizovatelná cvičení!
ISBN 978-80-264-4254-7

KUCHAŘ K Y
Denková, Martina
Dorty. Sladká kuchařka

Praha: Argo, 2022, 456 s., brož.
Změna klimatu je skutečná, ale
neznamená konec světa. Dokonce
to není ani ten největší současný
problém životního prostředí. Michael
Shellenberger bojuje za zelenější pla
netu už celá desetiletí.
ISBN 978-80-257-3769-9

České Budějovice: Dona, 2022,
1. vyd., 126 s., brož. 199 Kč
Není nad doma s láskou upečený dort.
Jen my sami víme, jaké suroviny jsme
při jeho přípravě použili, od kvalitního
čerstvého másla, slepený či ozdobený
chutnou domácí marmeládou, až po
krémy připravené podle tradičních
i moderních předpisů.
ISBN 978-80-7322-237-6

technické vědy

Foberová, Nela
Neváhej a peč!

E N E RG E TI K A
ÚZ č. 1485 Energetika. Úplné
znění předpisů

Ostrava: Sagit, 2022, 1. vyd., 297 Kč
Publikace obsahuje aktuální texty
nosných zákonů z oblasti energetiky
– energetický zákon, zákon o hospo
daření energií, zákon o podporova
ných zdrojích energie, které se od
roku 2022 podstatně změnily.
ISBN 978-80-7488-524-2

Brno: CPress, 2022, 104 s., váz.
349 Kč
Napadlo vás, jaká může být pečení
zábava? Ne? Tak uvázat zástěrky
a jdeme na to!
ISBN 978-80-264-4217-2

Hubáčková, Markéta;
Chvapilová, Jitka;
Šrámčíková, Jana a kol.
Bylinkopedie v kuchyni

Brno: CPress, 2022, 192 s., váz.
399 Kč

bibliografie
Využijte bylinky v domácnosti – jak
při přípravě pokrmů, tak pro léčbu
nebo jen tak pro radost!
ISBN 978-80-264-4221-9

Köpplová, Sára Fábry
Zhubni v kuchyni

Brno: CPress, 2022, 176 s., váz.
399 Kč
Vždy můžete vařit zdravěji! Moderní
kuchařka plná odlehčených receptů.
ISBN 978-80-264-4193-9

Oliver, Jamie
7krát jinak. Snadné nápady
z vašich oblíbených surovin

Překl. Moravcová, Stanislava, Praha:
Slovart, 2022, 320 s., váz. 699 Kč
Hledáte novou inspiraci? Jamie má
něco pro vás. Oslavu 18 nejoblíbe
nějších surovin ve více než 120 re
ceptech na hitovky s maximem chuti
a minimem úsilí.
ISBN 978-80-276-0447-0

Raichlen, Steven
Jak grilovat. Velká ilustrovaná
kniha o technikách barbecue

Praha: Slovart, 2022, 504 s., váz.
Kniha pomůže řešit otázky, se který
mi jste se jistě setkali při grilování, ale
nevěděli jste, na koho se obrátit, aby
vám poradil. Povede vás na každém
kroku pečením na otevřeném ohni.
ISBN 978-80-276-0525-5

Weissenberger, Christiane;
Müller, Sven-David
Zdravá a chutná strava při
onemocnění dnou

Překl. Hávová, Jana, Brno: CPress,
2022, 96 s., brož. 229 Kč
Jak upravit svůj jídelníček, a přitom
neztratit radost z dobrého jídla?
ISBN 978-80-264-4198-4

NÁPOJ E
Scheufler, Pavel
Pivo za císaře pána

Praha: Slovart, 2022, 160 s., váz.
Říká se, že pivo je český národní ná
poj. A žádné jiné řemeslo nesouviselo
v minulosti tak významně s hospo
dářským a politickým vývojem čes
kých zemí jako pivovarství. Ale jak se
pivo dříve vařilo?
ISBN 978-80-276-0407-4

SE XUALITA
Chia, Mantak; Abrams, Rachel
Carlton
Multiorgasmická žena

Překl. Ryčová, Pavla, Praha: Práh,
2022, 312 s., brož. 330 Kč
Rozviňte svůj sexuální potenciál,
zlepšete svůj sexuální život. V Če
chách dávno doprodaný světový
bestseller nyní znovu dostupný v revi
dovaném vydání.
ISBN 978-80-7252-933-9

ZDRAVOTNICKÉ
PŘÍRUČK Y
Gregorová, Jana; Tašková, Ivana
a kol.
Antikoagulační terapie

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd., 352 s.,
brož.
Antikoagulační terapie patří s ohle
dem na mortalitu trombózy a em
bolie ke klíčovým oblastem moderní
farmakoterapie.
ISBN 978-80-7345-728-0

z n o v i n e k k 2 7. 6 . 2 0 2 2 4 15 t i t u l ů
Heepen, Günther H.
Schüsslerovy minerální soli

Olomouc: Fontána, 2022, 130 s.,
brož. 428 Kč
Léčba pomocí minerálních solí Dr.
Schüsslera postupuje v souladu
s potřebami těla. Důvěřujte jemným
a šetrným účinkům těchto solí, mají
schopnost nastartovat samoléčivé
schopnosti, aniž by mohly uškodit.
ISBN 978-80-7651-107-1

Klírová, Monika
Neinvazivní mozková stimulace
v psychiatrii

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd., 104 s.,
váz. 395 Kč
Přes obrovské pokroky v poznání příčin
psychiatrických poruch zůstává řada
z nich stále obtížně léčitelná. V sou
časné době však psychiatrie disponuje
novými terapeutickými strategiemi,
které jsou založeny na pochopení jejich
základních mechanismů působení.
ISBN 978-80-7345-719-8

Kotík, Luboš
Předoperační vyšetření
dospělých

Praha: Maxdorf, 2022, 4. vyd., 168 s.,
brož.
Přichází čtvrté, přepracované a rozšířené
vydání praktické příručky (nevelké rozsa
hem, ale podstatné a hutné svým obsa
hem) shrnující na jednom místě všechny
aspekty předoperačního vyšetření.
ISBN 978-80-7345-714-3

Miklánková, Ludmila;
Pugnerová, Michaela;
Rechtik, Zdeněk
Motorické dovednosti v kontextu kognitivních procesů a self–
conceptu dítěte

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 94 s.
Podpora motoriky dítěte má proka
zatelně efekty v oblasti kognitivních
procesů a exekutivních funkcí. Tato
problematika je v daleko větší míře
řešena v zahraniční odborné literatu
ře než v českých vodách.
ISBN 978-80-244-6035-2

Ryšavá, Romana; Viklický,
Ondřej a kol.
Vybrané doporučené postupy
v nefrologii

Praha: Maxdorf, 2022, 1. vyd.,
264 s., váz.
Prakticky koncipovaný přehled
vybraných nejdůležitějších doporu
čení v nefrologické praxi. Jednotlivé
kapitoly vycházejí z aktuálně platných
mezinárodních doporučení.
ISBN 978-80-7345-729-7

Tomáš Veselý, Jan
Chcete být zdraví a nic o svých
tělech nevíte

Olomouc: Fontána, 2022, brož.
Kniha Chcete být zdraví a nic o svých
tělech nevíte je třetí v řadě od tera
peuta pohybových bolestí Ing. Jana
Tomáše Veselého z Nových Hradů
v jižních Čechách.
ISBN 978-80-7651-092-0

umění; hudba
FOTOG R AFI E
Šálek, Václav
Fotografie

Brumovice: Carpe diem, 2022,
1. vyd., 88 s., váz. 499 Kč

První fotografická publikace výraz
ného fotografa ČTK, kterou završuje
dvacet let práce pro výše jmenova
nou agenturu a která zároveň vychází
u příležitosti jeho putovní výstavy po
České republice.
ISBN 978-80-7487-317-1

HUD BA
Jaromír 99
Mimosezóna. Písňové texty
Priessnitz, Umakart a dalších

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 192 s.,
váz. 549 Kč
Výpravně provedená sbírka písňo
vých textů a ilustrací Jaromíra Švejdí
ka. Jaromír 99 je jedna z nejvýraz
nějších osobností domácí umělecké
scény. V devadesátých letech se pro
sadil jako zpěvák, skladatel a textař
kultovní jesenické kapely Priessnitz.
ISBN 978-80-275-1096-2

PAM ÁTK Y
Juřík, Pavel
Památky Čech, Moravy a Slezska

Praha: Universum, 2022, 464 s., váz.
699 Kč
Zlatý klíč k památkám České republi
ky je všestrannou a ojedinělou příruč
kou pro milovníky památek a historie.
ISBN 978-80-242-8038-7

UM Ě LECK É
SM Ě RY
Třeštík, Michael
Umění vnímat umění – guerilla
writing about art

Praha: Motto, 2022, 272 s., váz. 699 Kč
Už nikdy se na obrazy nebudete dívat
stejně. Michael Třeštík svým „gueri
lla“ přístupem přináší svěží pohled na
svět umění.
ISBN 978-80-267-2292-2

učebnice
JA Z YKOVÉ
PŘ Í RUČK Y
Malovec, Miroslav
Velký česko-esperantský slovník

Dobřichovice: Kava-Pech, 2022,
750 s., brož.
Nejobsažnější vydání česko-esperant
ského slovníku, přináší asi 24.000
hesel a 23.000 odvozenin, celkem
kolem 47.000 slov. Vychází z před
cházejícího slovníku (Kraft, 1998).
ISBN 978-80-88326-29-8

Navrátilová, Jana; May, Karel
Poklad na Stříbrném jezeře /
Der Schatz im Silbersee

Praha: Edika, 2022, 200 s., brož.
299 Kč
Slavná mayovka upravená pro výuku!
ISBN 978-80-266-1754-9

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Mikulčák, CSc., RNDr. Jiří; Charvát, CSc., RNDr. Jura; Macháček,
CSc., RNDr. Martin a kol.
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední
školy
Praha: Prometheus, 2022, 3. vyd.,
280 s., brož. 282 Kč
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Důležitá pomůcka pro řešení prak
tických problémů v matematice,
fyzice, chemii, astronomii i v dalších
přírodovědných oborech respektuje
požadavky, které vyplývají z vývoje
v posledních desetiletích, jak v odbor
né oblasti, tak ve školské praxi.
ISBN 978-80-7196-534-3

UM Ě N Í
Cuddy, Robbin
Jak kreslit psy a štěňata

Brno: CPress, 2022, 68 s., váz. 269 Kč
Návody krok za krokem pro více než
25 plemen.
ISBN 978-80-264-4218-9

spor t
a tělov ýchova
AUTOMOBILOVÉ
SPORTY
Straka, Martin
1983 Vojtěch−Enge

Praha: Slovart, 2022, 336 s., brož.
499 Kč
Strhující příběh automobilových zá
vodníků Zdeňka Vojtěcha a Břetislava
Engeho, kteří se v roce 1983 stali
hvězdami mistrovství Evropy cestov
ních automobilů a svým BMW 635
CSi Hartge vyrobeným podomácku
v Praze a v Liberci okouzlili svět.
ISBN 978-80-276-0335-0

JÓGA
Beierová, Dana
Jóga

Brno: CPress, 2022, 200 s., brož.
399 Kč
Kdekoli a kdykoli si chceš užít jógo
vou praxi a potřebuješ k tomu zají
mavou inspiraci!
ISBN 978-80-264-4249-3

TUR ISTICK É
PRŮVO DCE
Matušková, Lenka; Vidová,
Martina
Kdo se nudí, míří do Brna

Brno: CPress, 2022, 208 s., brož.
399 Kč
Nezáleží na tom, jestli Brnem projíž
díte nebo tu bydlíte roky. Brno dávno
není nudné město
ISBN 978-80-264-4277-6

Petřinová, Iva
Hravý průvodce Českem I.

Praha: Fragment, 2022, 208 s., brož.
349 Kč
24 jedinečně ilustrovaných výletů od
autorů oceněného bestselleru Hravý
průvodce Prahou. Čekají vás prázdni
ny nebo volný víkend?
ISBN 978-80-253-5759-0

TUR ISTI K A
Tobiášová, Tereza
Terezina dobrodružství

Brno: CPress, 2022, 224 s., brož.
399 Kč
Vtipný cestovní deník nejen pro
zaneprázdněné rodiče. Známá mo
derátorka Tereza Tobiášová má děti
i hromadu pracovních povinností, ale
cestování se kvůli tomu nehodlá vzdát.
ISBN 978-80-264-4267-7

jazykověda;
literární vědy
JA Z YKOVÉ
UČE B N ICE

Irácká hovorová arabština

Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd,
2022, 1. vyd., 244 s., 375 Kč
Třetí, aktualizované vydání Učebnice
irácké hovorové arabštiny reflektuje
současné reálie Iráku. Tuto konverzač
ní příručku mohou použít i ti, kdož se
chtějí domluvit v oblasti Zálivu.
ISBN 978-80-88099-32-1

LI NGVISTI K A
Polická, Alena
Dynamika šíření lexikálních
inovací

Brno: Masarykova univerzita, 2022,
290 s., brož. 390 Kč
Kniha představuje aktuální trendy i his
torický vývoj teoretických konceptů stu
dia neologismů a sociolektismů, včetně
paralel a paradoxů v jejich slovníkovém
zpracování, tj. otázky vzájemného vzta
hu neografie a sociolektografie.
ISBN 978-80-280-0031-8

LITE R ÁR N Í
H ISTO R I E
Cahová, Ivana
Dramatik Max Zweig – prorok
nového humanismu

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 448 s.
Publikace se zabývá životem a dílem
Maxe Zweiga, původem moravské
ho, německy píšícího židovského
dramatika z Izraele. Cílem této práce
je zviditelnit a zpřístupnit Zweigovy
rané literární a dramatické texty.
ISBN 978-80-244-6042-0

Couceiro, Eduardo Fernández
Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury

Praha: Academia, 2022, 180 s., váz.
350 Kč
Kniha komplexně zkoumá proces
pronikání humanismu a renesance do
české knižní kultury.
ISBN 978-80-200-3305-5

krásná literatura
BIOG R AFI E
Brzkovský, Norbert
Hvězda Afriky. Hans-Joachim
Marseille – dramatický příběh
legendárního esa

Praha: Universum, 2022, 196 s., váz.
399 Kč
První český životopis legendárního ně
meckého stíhače, jemuž je připisováno
17 sestřelů za jediný den. Slavný stíhač
německé Luftwaffe Hans−Joachim
Marseille (1919–1942) rozhodně ne
splňoval ideál árijského hrdiny.
ISBN 978-80-242-8026-4

Escobar, Juan Pablo
Pablo Escobar. Můj otec

Překl. Staňková, Ilona, Praha: Univer
sum, 2022, 440 s., váz. 499 Kč
Až dosud se zdálo, že o vzestupu
a pádu nejslavnějšího drogového
bosse všech dob Pabla Escobara bylo
řečeno vše.
ISBN 978-80-242-8146-9

bibliografie
Kolouch, František
Nejvyšší oběť

Praha: Karmelitánské nakladatelství,
2022, 496 s., flexovazba
Kniha Nejvyšší oběť je prvním po
drobným životopisem posledního
lidického kněze Josefa Štemberky.
Na pozadí a v kontextu tehdejších
událostí přibližuje jeho život. Opírá
se přitom o archivní materiály i svě
dectví pamětníků.
ISBN 978-80-7566-267-5

Macek, Petr
Helena Vondráčková – Každá
trampota má svou mez

Praha: Universum, 2022, 312 s., váz.
399 Kč
Rozšířená a nově i celobarevná živo
topisná kniha.
ISBN 978-80-242-8164-3

Morton, Andrew
Diana – Její skutečný příběh –
jejími vlastními slovy

Praha: Universum, 2022, 400 s., váz.
499 Kč
Senzační biografie princezny Diany
napsaná za její spolupráce a přináše
jící exkluzivní nový materiál.
ISBN 978-80-242-7592-5

Seife, Charles
Skutečný Hawking

Překl. Klíma, Jan; Stránský, Pavel,
Praha: Argo, 2022, 388 s., váz. 588 Kč
Ve své knize autor zkoumá, jak došlo
k tomu, že Steven Hawking je pova
žován za jednoho z největších géniů
lidstva. Hawking sice strávil svou
vědeckou dráhu řešením hlubokých
fyzikálních problémů, jeho proslulost
však nespočívá ve vědě.
ISBN 978-80-257-3716-3

Trávníček, Jiří
Betty a my. O jednom českém
kulturním fenoménu

Brno: Host, 2022, 240 s., brož.
Kdybyste měla dát svému dítěti na
cestu životem jednu knihu, která by to
byla? Vejce a já. Takto odpověděla Mar
ta Kubišová na dotaz Tomáše Halíka
v roce 2015. Proč zrovna Betty Mac
Donaldová, autorka Vejce a já, dosáhla
u českých čtenářů takové popularity?
ISBN 978-80-275-1075-7

Würger, Takis
Noah. O jednom přeživším

Brno: Host, 2022, 180 s., váz.
Pašerák, vězeň, zloděj, námořník,
bojovník, zachránce. Příběh hrdiny.
Ve třinácti letech se Noah Klieger bě
hem německé okupace Belgie připojil
k podzemní organizaci a pomáhal pa
šovat do Švýcarska židovské děti.
ISBN 978-80-275-1157-0

CESTO PISY
Machytková, Marie
Sama v Tokiu

Brno: CPress, 2022, 464 s., váz. 469 Kč
Fascinující příběh novinářky, která
propadla japonské kultuře.
ISBN 978-80-264-4215-8

Zárybnická, Alena
Alpami na kole 2 – Jedeme
obytkou

Praha: Universum, 2022, 224 s., váz.
499 Kč
Populární televizní rosnička Alena
Zárybnická vás opět provede nejhez
čími místy Alp.
ISBN 978-80-242-8193-3

Žmolík, Václav
Krajinou vína 2

Praha: Edice ČT, 2022, 208 s., váz.
269 Kč
Víte, kde mají na návsi pomník s vin
nými hrozny? Proč se Sylvánskému
říká zelené, i když je to víno bílé? S čím
je dobré ho párovat? Jak se pije košer
víno nebo kde jsou Modré sklepy?
ISBN 978-80-7404-355-0

DE TE K TIVK Y,
KRIMI
Blaedel, Sara
Dávno ztracená

Překl. Jírková, Magdalena, Praha:
Práh, 2022, 280 s., váz. 359 Kč
I ta největší tajemství jednou vyjdou
na povrch… Žena zavražděná v Anglii
figurovala osmnáct let na seznamu
pohřešovaných Dánů a angličtí vy
šetřovatelé jsou v koncích. Chybí jim
pachatel i motiv.
ISBN 978-80-7252-931-5

Goffa, Martin
Bez těla

Praha: Kalibr, 2022, 296 s., váz.
299 Kč
Když se jednoho květnového dopo
ledne notorický zlodějíček Krajka při
docela obyčejné vloupačce rozhodne
otevřít i dveře koupelny, netuší, jaká
hrůzná podívaná na něj uvnitř čeká.
ISBN 978-80-242-8074-5

Greaney, Mark
Na mušce

Překl. Ryčovský, Ivan, Praha: Kalibr,
2022, 384 s., váz. 399 Kč
Před čtyřmi lety Courta Gentryho
zradili jeho šéfové ze CIA. Aby unikl,
musel zlikvidovat i bývalé parťáky, ale
přežil. Teď se coby špičkový zabiják
s přezdívkou Šedý muž živí zabíjením
lidí na objednávku.
ISBN 978-80-242-8114-8

James, Peter
To je tvá smrt

z n o v i n e k k 2 7. 6 . 2 0 2 2 4 15 t i t u l ů
ku vychází v překladu Ferdinanda
Stiebitze jako 62. svazek.
ISBN 978-80-7483-168-3

ESE J E , ÚVAHY
Chambers, Oswald
To nejlepší pro jeho slávu

Překl. Švecová, Alena, Praha: Návrat
domů, 2022, 408 s., váz. 385 Kč
Nejznámější práce Oswalda Cham
berse přináší soubor úvah, které
jsou určeny ke krátké každodenní
meditaci nad Božím slovem. Kniha je
oblíbena pro autorův svěží styl i pro
objevování starých i nových pokladů
biblického poselství.
ISBN 978-80-7255-446-1

Burge, Gary M.
Příběh římského setníka

Komárek, Stanislav
Jungovské eseje z devadesátých
let (2 svazky)

Cartland, Barbara
Dobrodružství v Paříži

Praha: Academia, 2022, 640 s., váz.
695 Kč
Devadesátá léta dvacátého století
představovala u nás a ve východnější
Evropě jakési „jaro národů“, jako
když na pahýl ořezaná vrba znovu
obrazí. Autor je rád, že si tohoto zá
vratného období dosyta užil po opě
tovném návratu z exilu do Čech.
ISBN 978-80-200-3330-7

Ngozi Adichieová, Chimamanda
Zápisky o smutku

Brno: Host, 2022, 100 s., brož.
Na smrt blízkých se nikdy nepřipraví
me. Má však smysl se o to pokoušet.
V roce 2020 náhle zemřel James
Nwoye Adichie. Jeho nenadálá smrt
zasáhla celou rodinu roztroušenou
po světě, včetně jeho dcery a globální
spisovatelské hvězdy Chimamandy
Ngozi Adichieové.
ISBN 978-80-275-1152-5

FE J E TO NY
Boučková, Tereza
Hodiny tikají – Šedesát plus
jeden fejeton o životě

Překl. Pavlíček, Stanislav, Praha:
Kalibr, 2022, 416 s., váz. 399 Kč
V Brightonu je při návratu z práce
unesena z parkoviště u svého domu
mladá žena.
ISBN 978-80-242-8016-5

Praha: Odeon, 2022, 272 s., váz.
349 Kč
Knížka s podtitulem 60 plus jeden
fejeton o životě shrnuje autorčinu
publicistickou tvorbu z posledních
pěti let.
ISBN 978-80-207-2096-2

Kallentoft, Mons
Poslouchej, jak šeptám

Šilhová, Lucie
Hřích mám pořád v záloze

Brno: Host, 2022, 325 s., váz.
Kam až je zoufalý otec ochoten zajít
v pátrání po ztracené dceři? Pokračo
vání románu Dívej se, jak padám.
ISBN 978-80-275-1064-1

Riedová, Emma
Suďte spravedlivě

Praha: Brána, 2022, 368 s., váz.
399 Kč
Soubor detektivních případů ze stře
dověku, které řeší bystrý a zkušený
mistr Petr, je románově propojený
a jeho hlavními ingrediencemi jsou
tajemství, napětí a láska.
ISBN 978-80-242-8063-9

DIVADELNÍ HRY
Sofoklés
Antigoné, Élektrá

Praha: Artur, 2022, 160 s., brož.
Dvě antické tragédie s ústředními
ženskými hrdinkami z pera starořec
kého dramatika o pomstě, spravedl
nosti i zodpovědnosti člověka k člově

Překl. Kordíková, Jana, Brno: Jota,
2022, 336 s., váz. 398 Kč
Rozdělí je slib a pak jejich lásku
možná navždy překazí druhá světová
válka. Napínavý historický román byl
inspirován skutečnými událostmi.
ISBN 978-80-7565-083-2

Praha: Motto, 2022, 168 s., váz.
349 Kč
Divoká sbírka fejetonů, která vás při
praví o poslední zbytky nesebevědo
mí. „Dívat se na svět očima padesátky
je jako koukat do nedopité lahve
vína,“ říká Lucie Šilhová.
ISBN 978-80-267-2231-1

Václav Sládek, Josef
Má Amerika

Brno: Host, 2022, 264 s., váz.
Křišťálová studánka v Chicagu? Feje
tony a příhody, v nichž Josef Václav
Sládek (1845—1912) na pokračování
informoval soudobou českou ve
řejnost o svých zážitcích ze Severní
Ameriky v letech 1868—1870.
ISBN 978-80-275-1098-6

H ISTO R ICK É
ROM ÁNY
Antonová, Jennifer
Za svitu měsíce
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Překl. Švecová, Alena, Praha: Návrat
domů, 2022, 180 s., váz. 285 Kč
Přenesme se spolu o dva tisíce let
zpět, abychom nahlédli do domác
nosti římského setníka Appia. Kromě
Appia v tomto příběhu potkáme
spoustu dalších postav.
ISBN 978-80-7255-444-7

Překl. Volná, Kristina, Praha: Baro
net, 2022, 160 s., váz. 259 Kč
Zena a Kendric jsou dvojčata z kní
žecího rodu z Wiedensteinu, malého
nezávislého knížectví mezi Francií
a Německem. Dokáže pravá láska
zvítězit nad knížecím titulem a naplá
novanou budoucností?
ISBN 978-80-269-1843-1

Červenák, Juraj
Pro hrst dukátů

Překl. Pilch, Robert, Praha: Argo,
2022, 392 s., váz. 448 Kč
Žhavé léto roku 1601. V kremnic
ké mincovně, kde z drahých kovů
vytěžených v uherských hornických
městech razí nejlepší dukáty, tolary
a groše v celé říši, došlo k vážnému
incidentu – z pokladnice zamčené na
tři zámky zmizela razidla.
ISBN 978-80-257-3778-1

Doerr, Anthony
Město v oblacích

Překl. Šustrová, Blanka, Brno: Moba,
2022, 696 s., váz. 599 Kč
Hrdinové románu Cloud Cuckoo
Land se snaží pochopit svět kolem
sebe: Anna a Omeir na protějších
stranách impozantního městského
opevnění v průběhu obléhání Kon
stantinopole v roce 1453.
ISBN 978-80-279-0238-5

D‘Silva, Renita
Dítě války

Praha: Fortuna Libri, 2022, 400 s.,
váz.
Osud Clary Knightové určuje válka.
Z válečného sirotka se stane ošetřo
vatelkou statečných vojáku první svě
tové války. Zamiluje se do jednoho
ze svých pacientu a prožije s ním kus
života v jeho indické vlasti.
ISBN 978-80-7546-385-2

Grmolec, Zdeněk
Pod císařským orlem

Brno: Moba, 2022, 248 s., váz.
299 Kč
Mladší syn císaře Ferdinanda III.
Leopold se připravuje na kněžskou
dráhu, „učí“ ho jeho strýc Leopold Vi
lém, který byl biskupem a velmistrem
Řádu německých rytířů.
ISBN 978-80-279-0253-8

Hlavinková, Lucie
Pravda nebyla k dostání

Praha: Motto, 2022, 240 s., váz.
399 Kč
Co všechno vám můžou vzít? Histo
rický román od autorky bestselleru
Kdo šije u Podolské. Píše se rok 1982
a v patnáctileté Janě se kromě dospě

losti probouzí i poznání, že s minulos
tí její rodiny není cosi v pořádku.
ISBN 978-80-267-2280-9

Körnerová, Hana Marie
Druhý břeh

Brno: Moba, 2022, 336 s., váz. 339 Kč
Sestry Hermína a Stefanie, které po
revoluci uprchly z Francie, nacházejí
po dlouhé a dobrodružné cestě Ev
ropou nový domov v Čechách. Život
na malém panství však komplikuje
nenávist příbuzných.
ISBN 978-80-279-0474-7

Lavrík, Silvester
Poslední baronka

Praha: Argo, 2022, 456 s., váz.
Je krátce po válce a spišským Stráž
kám vládne revoluční národní výbor
pod dohledem majora Rudé armády.
Ovládá vše až na místní baronku
Margitu Czóbelovou.
ISBN 978-80-257-3824-5

Niedl, František
Železná rukavice

Brno: Moba, 2022, 272 s., váz.
Ondřej z Rohatce se usadil na hradě
Jenčov, který dostal od markraběte
Karla se služby, jenž mu prokázal při
tažení v Itálii. Avšak ne všichni jsou
z takového stavu nadšeni. Co je asi
může k tomu bezvýznamnému zboží
přitahovat?
ISBN 978-80-279-0241-5

Pauw, Marion
Stíny Osvětimi

Brno: CPress, 2022, 224 s., váz.
399 Kč
Neviděly se 50 let. Teď nastal čas po
stavit se stínům minulosti.
ISBN 978-80-264-4216-5

Quinn, Kate
Kód růže

Překl. Faltejsková, Lenka, Brno:
Moba, 2022, 664 s., váz.
Rok 1940. Zuří druhá světová válka
a Británie se připravuje k boji s na
cistickým Německem. V zámečku
Bletchley Park je založeno speciální
kryptografické pracoviště, kde se ty
nejbystřejší hlavy učí dešifrovat tajné
informace nepřátelských vojsk.
ISBN 978-80-279-0239-2

Stern, Paula
Kávová dynastie – Dny probuzení

Překl. Hermanová, Eva, Praha:
Motto, 2022, 320 s., váz. 399 Kč
Pražírna kávy v průběhu věků. První
díl historické rodinné ságy s kapkou
romantiky. Když se Eberhard Ahrens
berg vrátil po válce domů, nalezl
jen trosky – otec nacista padl v boji,
z domu zbyla ruina, rodinný podnik
je zavřený.
ISBN 978-80-267-2171-0

Stránský, Jiří
Aukce

Praha: Argo, 2022, 544 s., váz.
598 Kč
Román Aukce bezprostředně nava
zuje na Zdivočelou zemi a spolu s ní
tvoří románovou ságu o životních
osudech Antonína Maděry, jeho
rodiny a přátel od roku 1947 až do
začátku devadesátých let.
ISBN 978-80-257-3722-4

Štráfeldová, Milena
Krycí jméno Studentka

Praha: Ikar, 2022, 360 s., váz. 399 Kč

bibliografie
„Plať pravidelně známky ROH a my ti
dovolíme jezdit na nákupy do NDR.“
ISBN 978-80-249-4779-2

Vondruška, Vlastimil
Ďáblova čísla

Brno: Moba, 2022, 240 s., váz. 329 Kč
Při běžné úřední cestě královského
písaře Jiřího Adama z Dobronína
do Dvora Králové dojde ve městě
k vraždě. I když se radnice snaží utajit
její okolnosti, mezi lidmi se rychle šíří
panika, protože okolnosti napovídají,
že jde o zásah temných sil.
ISBN 978-80-279-0062-6

Wilková, Scarlett
Až uvidíš moře

Praha: Motto, 2022, 424 s., váz.
449 Kč
Cizincem ve vlastní zemi. Románový
debut známé novinářky. V roce 1948
přijalo Československo tisíce uprch
líků, kteří za dramatických okolností
opustili občanskou válkou rozdělené
Řecko.
ISBN 978-80-267-2260-1

Zhangová, Jenny Tinghui
Pět Číňanů oběšených v Idahu

Praha: Prostor, 2022, 344 s., brož.
397 Kč
Pozoruhodný historický román vy
práví strhující drama mladé Číňanky
Taj-jü v kulisách amerického Západu
v 80. letech 19. století.
ISBN 978-80-7260-518-7

H O RO RY
Cichowlas, Robert; Radecki,
Łukasz
Městečko

Překl. Vojtíšek, Honza, Český Krum
lov: Martin Štefko, 2022, 1. vyd.,
360 s., brož. 399 Kč
Spisovatel Marcin Lanowicz má
problémy s autorským blokem, a tak
se s manželkou rozhodne pro dovo
lenou v malém městě na Mazurech.
Morwany zpočátku splňují jejich
očekávání.
ISBN 978-80-88067-50-4

Záhrobská, Anička
Za zrcadlem

Brno: CPress, 2022, 64 s., váz. 229 Kč
Odvážíte se ještě někdy pohlédnout
do zrcadla?
ISBN 978-80-264-4145-8

LEGENDY, MÝTY,
POVĚSTI
Ralphs, Matt
Severské mýty

Praha: Slovart, 2022, 144 s., váz.
Chcete vědět, jak Tór získal své
kladivo, proč je Ódin jednooký
anebo proč severští bohové vůbec
nestárnou? Odpovědi skrývá tento
soubor více než dvaceti starosever
ských mýtů.
ISBN 978-80-276-0499-9

KOM I K SY
Bendis, Brian Michael
Alias – limitovaná edice

Překl. Klíčník, Richard, Praha: Argo,
2022, 720 s., váz. 2388 Kč
Legendární komiks Briana M. Ben
dise, kvůli kterému v nakladatelství
Marvel založili řadu MAX pro příbě
hy poněkud drsnějšího ražení.
ISBN 978-80-257-3826-9

z n o v i n e k k 2 7. 6 . 2 0 2 2 4 15 t i t u l ů
Harari, Lucas
Přitažlivost

Překl. Krušinová, Markéta, Praha:
Argo, 2022, 152 s., váz. 648 Kč
Poutavý, noirový grafický román
o odhalování mocných tajemství
světa přírody je komiksový debut
francouzského výtvarníka Lucase
Harariho (*1990).
ISBN 978-80-257-3758-3

Howard, Robert Ervin
Conan z Cimmerie – Svazek IV.

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2022, 168 s., váz. 788 Kč
Ve čtvrtém svazku komiksových
adaptací z dílny francouzských
výtvarníků a scenáristů najdete
především jediný román s Conanem
v hlavní roli, který kdy Robert E. Ho
ward napsal.
ISBN 978-80-257-3753-8

Howard, Robert Ervin
Conan z Cimmerie – Svazek IV.

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2022, 168 s., váz. 788 Kč
Ve čtvrtém svazku komiksových
adaptací z dílny francouzských
výtvarníků a scenáristů najdete
především jediný román s Conanem
v hlavní roli, který kdy Robert E. Ho
ward napsal.
ISBN 978-80-257-3754-5

Howard, Robert Ervin
Conan z Cimmerie – Svazek IV.

Brno: CPress, 2022, 256 s., váz.
499 Kč
Smečka fejsbukové matky má novou
posilu! Jak to dopadne, když rodina
chce pejska, ale hlava rodiny si trvá
na svém?
ISBN 978-80-264-4256-1

Ruská satira má hluboké kořeny. Již
sám název této knihy je ironickým od
kazem na podobnou sovětskou tradici
malých, povětšinou oslavných próz.
ISBN 978-80-242-8157-5

Platzová, Magdaléna
Život po Kafkovi

Překl. Urban, Miloš, Praha: Argo,
2022, 272 s., váz. 398 Kč
Sbírka pětadvaceti naturalistických
povídek o světě plném děsivých děr.
Jak si povšimla Donna Tarttová, před
ní americká spisovatelka současnosti,
titulní povídka je také hororová, ale
v těch ostatních je hrozba skrytější.
ISBN 978-80-257-3752-1

Praha: Argo, 2022, 240 s., váz.
Román inspirovaný osudem Kafkovy
snoubenky Felice Bauerové. Kdo
vlastně byla Kafkova snoubenka
Felice Bauerová, žena, kterou gene
race Kafkových fanoušků znají jen
jako milovnici masitých pokrmů,
těžkého nábytku a přesně nařízených
hodinek?
ISBN 978-80-257-3820-7

Střelecká, Petra
Filtrovaná káva

Brno: CPress, 2022, 248 s., váz.
490 Kč
Autorka Petra Střelecká je zakladatel
kou kavárny a pražírny kávy Industra
Coffee v Brně, oceňovanou baristkou
na světových soutěžích a lektorkou
kávových kurzů.
ISBN 978-80-264-4251-6

PO E Z I E
Bittová, Lenka
Návraty

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2022, 168 s., váz. 788 Kč
Ve čtvrtém svazku komiksových
adaptací z dílny francouzských
výtvarníků a scenáristů najdete
především jediný román s Conanem
v hlavní roli, který kdy Robert E. Ho
ward napsal.
ISBN 978-80-257-3755-2

Praha: Galén, 2022, 97 s., brož.
250 Kč
Básnický knižní debut Lenky Bittové
je v mnohém překvapením. Autorka
žijící po mnoha letech prožitých ve
Spojených státech v Českých Budějo
vicích se s poezií setkala až ve zralém
věku. A takřka okamžitě se ukázal její
mimořádný básnický talent.
ISBN 978-80-7492-603-7

Shelleyová, Mary
Frankenstein

Ibsen, Henrik
Peer Gynt

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2022, 208 s., váz. 688 Kč
Po obrovském úspěchu své komik
sové adaptace Stokerova klasického
románu Dracula se francouzský
kreslíř Georges Bess (1947) vrhl na
další monument světové fantastické
a hororové prózy: na román Mary
Shelleyové Frankenstein.
ISBN 978-80-257-3814-6

Shelleyová, Mary
Frankenstein – limitovaná verze

Překl. Podaný, Richard, Praha: Argo,
2022, 208 s., váz. 788 Kč
Po obrovském úspěchu své komik
sové adaptace Stokerova klasického
románu Dracula se francouzský
kreslíř Georges Bess (1947) vrhl na
další monument světové fantastické
a hororové prózy: na román Mary
Shelleyové Frankenstein.
ISBN 978-80-257-3813-9

OSO B N OSTI
Brodská, Tereza
Moje máma Jana Brejchová

Praha: Universum, 2022, 408 s., váz.
599 Kč
Tato kniha je životním příběhem he
rečky Jany Brejchové, jedné z největ
ších českých filmových hvězd, zachy
cený její dcerou Terezou Brodskou.
ISBN 978-80-242-8105-6

Nachtigallová, Lucie
Deník psa Aragorna

Praha: Artur, 2022, 232 s., brož.
Klasická dramatická báseň norského
dramatika Henrika Ibsena pojednává
o osobitém hledání životních hodnot
nezkrotného Peera Gynta, který utíká
před svou minulostí a stává se světo
běžníkem.
ISBN 978-80-7483-170-6

Šťastná, Marie
Vtáčení

Praha: Odeon, 2022, 80 s., brož.
199 Kč
Nová básnická sbírka významné
české autorky.
ISBN 978-80-207-2094-8

PO PUL ÁR N Ě
NAUČNÁ
Smolíková, Klára; Vavrečka,
Lukáš
Nečtu! Poslouchám

Praha: Universum, 2022, 192 s.,
brož. 399 Kč
Trápí vás, jak málo času zbývá na
čtení? Pojďme společně objevovat
historii i současnost poslouchání
a nahrávání četby.
ISBN 978-80-242-8126-1

POVÍ D K Y
Glukhovsky, Dmitry
Povídky o vlasti

Překl. Bošková, Pavla, Praha: Kalibr,
2022, 240 s., váz. 299 Kč
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Jacksonová, Shirley
Loterie a jiné povídky

Jansa, Pavel
Povídky skoro pro každého

Slušovice: Monument, 2022, 171 s.,
brož. 210 Kč
Povídky skoro pro každého vyprávějí
vesele o vážných věcech a v jejich
zábavném hávu se skrývá moudrý
nadhled. Hrdinové povídek žijí svými
láskami, nevěrami a neláskami ve
svém malém světě, ale se střídavými
úspěchy taky vzdorují světu velkému.
ISBN 978-80-88143-40-6

Murakami, Haruki
První osoba jednotného čísla

Překl. Jurkovič, Tomáš, Praha:
Odeon, 2022, 184 s., váz. 329 Kč
Od japonského vydání posledního
románu Komturova smrt uběhly už
více než čtyři roky. Haruki Murakami
nyní přichází s novou sbírkou poví
dek, kterou identifikuje už názvem:
První osoba jednotného čísla.
ISBN 978-80-207-2097-9

PRÓZ A
Fousek, Josef
Slečna ze zámku Kozel

Praha: Brána, 2022, 372 s., váz.
359 Kč
Stejně jako ve všech svých knihách,
i v této se Josef Fousek dotýká pro
žívané skutečnosti, nemíjí neduhy
nás lidí a společnosti, ale především
hledá laskavost a naději.
ISBN 978-80-242-7939-8

Kaprálová, Dora
Utrpení a jiné žánry

Brno: Druhé město, 2022, 200 s.,
brož. 289 Kč
Tyto autorčiny prózy mají nejblíže
k její předchozí knize Ostrovy. Oproti
ní zde ubylo berlínsko-brněnských
témat.
ISBN 978-80-7227-879-4

Mazal, Tomáš; Magris, Claudio
Oči moře

Praha: Academia, 2022, 184 s., váz.
350 Kč
Claudio Magris se zde vrací k tématu,
jež je mu blízké a o němž psal už v ro
mánu Poslepu, k sochám z lodních
přídí, hledícím před sebe na moře
vstříc osudu a odvracejícím působení
zlých sil.
ISBN 978-80-200-3356-7

PŘ Í BĚ HY
Bechynková, Lucie
Opravdové zločiny

Brno: CPress, 2022, 280 s., váz.
399 Kč
Detaily a zákulisí nejznámějších zloči
nů podle úspěšného podcastu.
ISBN 978-80-264-4194-6

Canfield, Jack;
Hansen, Mark Victor
Slepičí polévka pro duši – Najděte své štěstí
Praha: Práh, 2022, 464 s., brož.
349 Kč
Ke štěstí vede spousta cest. Příběhy
v této knize vám nepochybně pomů
žou nalézt takovou cestu i cíl, které
sedí právě vám.
ISBN 978-80-7252-937-7

Hlaváček, Honza Žanek
To nechceš! A na svatbě tuplem
ne

Brno: Jota, 2022, 192 s., váz. 348 Kč
Noční můry všech nevěst na jednom
místě. Svatba optikou profesionální
ho hudebníka. Co všechno se může
pokazit na svatebním obřadu a na
svatební oslavě?
ISBN 978-80-7565-082-5

Kopta, Václav
Zlaté časy

Praha: Radioservis, 2022, 112 s., váz.
Zlaté časy – tohle slovní spojení
v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek,
nostalgie nebo životní etapy, která
má s odstupem času víc barev.
ISBN 978-80-7686-000-1

Lachnittová, Martina
Deník holky z lékárny

Brno: CPress, 2022, 192 s., váz.
349 Kč
Příběhy z lékárny, které pobaví i pou
čí. Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo
v lékárně pracuje, jaké má vzdělání
a povinnosti?
ISBN 978-80-264-4176-2

Lindholmová, Megan;
Parkerová, K.J.;
Crowley, John a kol.
Kniha magie

Praha: Argo, 2022, 472 s., váz.
Kniha magie představuje dosud
nikdy nevydané příběhy hvězdné
sestavy moderních mistrů žánru,
z nichž mnozí se vracejí do svých
nejoblíbenějších světů. Čekají na vás
příběhy od George R. R. Martina, K.
J. Parkerové, Scotta Lynche, Gartha
Nixe.
ISBN 978-80-257-3360-8

Prošková, Denisa
Znáte jejich příběhy? 31 příběhů
holek a kluků z dětských domovů
Praha: Ikar, 2022, 184 s., váz. 299 Kč
Kdo vlastně jsou „děti vyrůstající
v dětských domovech“?
ISBN 978-80-249-4764-8

Rosewood, Jack
Sérioví vrazi: Patnáct příběhů,
které otřásly světem

Překl. Hlaváč, Marek, Brno: CPress,
2022, 288 s., váz. 399 Kč
Jména, po jejichž vyslovení se ohléd
nete přes rameno a zkontrolujete,
zda jste v místnosti sami.
ISBN 978-80-264-4197-7

Šorelová, Magdalena;
Škápíková, Jitka
Příběhy slavných značek

Praha: Radioservis, 2022, 200 s.,
váz. 299 Kč
Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy
geniální nápad. Pokud se k tomu při
dá dřina, pokora a vytrvalost, může
vzniknout legendární výrobek, který
provází životem celé generace od
praprarodičů až po prapravnuky.
ISBN 978-80-7686-001-8

bibliografie
Švecová, Jana
Legenda o Ladě

Praha: Fragment, 2022, 272 s., brož.
299 Kč
Na den, kdy na ni se šťastným úsmě
vem Ilja zamával a pak se pod ním
během chvilky prolomil led, Lada
nikdy nezapomene. Dokáže smrt jen
brát, nebo také dávat?
ISBN 978-80-253-5712-5

ROM ÁNY
Aciman, André
Dej mi své jméno / Najdi mě

Překl. Podhorná, Lucie, Praha:
Slovart, 2022, 400 s., váz. 569 Kč
Román Dej mi své jméno se čte
nářem nezachází v rukavičkách,
nedělá si žádné iluze a je zcela
nezapomenutelný. Příběh nečekané
a silné lásky mezi dospívajícím Eliem
a o pár let starším Oliverem ode
hrávající se ve vile na jednom útesu
italské Riviéry.
ISBN 978-80-276-0602-3

Austenová, Jane
Northangerské opatství

Překl. Hilská, Kateřina, Praha:
Slovart, 2022, 232 s., váz. 349 Kč
Módní lázeňské město před dvěma
sty lety: sem si jezdili angličtí otcové
léčit v horkých pramenech klouby
stižené dnou a spolu s manželkami
uvádět dcery do společnosti s cílem
upoutat zájem vyhlédnutých ženichů.
V překladu K. Hilské.
ISBN 978-80-276-0399-2

Bennett, Brit
Matky

Překl. Steinerová, Irena, Praha: Ikar,
2022, 256 s., váz. 359 Kč
Nadia Turnerová je krásná, avšak
rebelující a smutkem zmítaná sedm
náctiletá dívka.
ISBN 978-80-249-4785-3

Bezděková, Zdeňka
Říkali mi Leni

Praha: Albatros, 2022, 152 s., váz.
299 Kč
Příběh desetileté dívenky, která
postupně zjišťuje, kdo je a kam patří,
strhuje, dojímá a současně burcuje
čtenáře dnes stejně jako před více
než šedesáti lety.
ISBN 978-80-00-06702-5

Bowen, Rhys
Malířka z Benátek

Překl. Palowská, Květa, Praha:
Motto, 2022, 432 s., váz. 469 Kč
Příběh zakázané lásky odehrávající se
na nejromantičtějším místě na světě.
ISBN 978-80-267-2274-8

Connelly, Michael
Temné hodiny

Překl. Kobělka, Jiří, Praha: Slovart,
2022, 294 s., váz. 349 Kč
Poslední den v roce, který patřil
k nejtvrdším v dějinách země, střílejí
obyvatelé Los Angeles do vzduchu
ze svých zbraní, aby dodrželi starou
silvestrovskou tradici. Mezi sprškou
olova snášející se k zemi je však i jed
na dobře mířená kulka.
ISBN 978-80-276-0476-0

Čtyřoká, Marie
Růžové bludičky

Brno: Moba, 2022, 344 s., váz.
Knihovnice „Růžového oddělení“ lá
zeňské knihovny v malém jihočeském
městě se všemožně snaží pomáhat

čtenářkám, převážně klientkám
z místního léčebného zařízení, po
sílit těla a duše, týrané neurózou či
depresemi.
ISBN 978-80-279-0272-9

Didionová, Joan
Demokracie

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 268 s., brož.
V románu Demokracie se v rychlých
střizích střídají výjevy z New Yorku
a Havaje, Jakarty a Kuala Lumpuru,
vojenských základen a luxusních
hotelů.
ISBN 978-80-7422-839-1

Diop, David
V noci je každá krev černá

Překl. Havel, Tomáš, Praha: Argo,
2022, 160 s., váz.
Alfa Ndiaye a Mademba Diop jsou
jedni z mnoha senegalských střelců
bojujících pod francouzskou vlajkou
v zákopech první světové války. Jsou
nejlepší přátelé, znají se od dětství,
vyrůstali spolu.
ISBN 978-80-257-3726-2

Durastanti, Claudia
Cizinka

Překl. Flemrová, Sára, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 248 s., váz. 349 Kč
Kdo tě naučil mluvit? A v jakém
jazyce sníš? Román s autobiografic
kými prvky z pera současné italské
autorky.
ISBN 978-80-7662-330-9

Dušková, Vlasta
Třinácté okno

Praha: Ikar, 2022, 432 s., váz. 399 Kč
Co se skrývá v jednom lidském
životě?
ISBN 978-80-249-4762-4

Feldmanová, Ellen
Živí a ztracení

Překl. Svobodová, Růžena, Brno:
Jota, 2022, 336 s., váz. 398 Kč
Millie Mosbachové a jejímu bratru
Davidovi se těsně před Křišťálovou
nocí podaří uprchnout do Spojených
států, své rodiče a malou sestru však
nechávají v Berlíně. Dechberoucí
příběh o lásce, přežití a odpuštění
sobě i druhým.
ISBN 978-80-7565-084-9

Fílová, Karolína
Přístav

Brno: Host, 2022, 216 s., váz.
Je vůbec možné najít dokonalost,
když všechno kolem je relativní? Když
se před vámi objeví kavárna Přístav,
už není třeba se trápit. Jednoduše si
sednete, necháte si přinášet jeden
šálek za druhým a postupně se pro
měňujete ve figurínu. Vaše věčnost
právě začíná!
ISBN 978-80-275-1085-6

Gillerová, Katarína
Mlha mezi námi

Překl. Chromý, Adam, Praha: Motto,
2022, 296 s., váz. 399 Kč
Odpouštět je těžší než milovat. Čtve
řice přátel na dovolené v Apalačském
pohoří usiluje o přízeň půvabné
Caroline, která v tajemném sídle ro
zehrává hru plnou intrik.
ISBN 978-80-267-2259-5

Glockner, David
Tajemství rodu Rottových

Praha: Brána, 2022, 464 s., váz.
499 Kč

z n o v i n e k k 2 7. 6 . 2 0 2 2 4 15 t i t u l ů
V ústavu pro duševně postižené v za
padlém koutě severních Čech žije již
půl století František Stenio.
ISBN 978-80-242-7943-5

Goodwin, Sarah
Rok v ráji

Dvě intimní, autobiograficky laděné
prózy slavné finské autorky.
ISBN 978-80-257-3699-9

jejich dětství a dospívání, jejich rané
mládí a dosažení dospělosti.
ISBN 978-80-275-1040-5

Jirglová, Petra
Nejdražší suvenýr

Millerová, Madeline
Achilleova píseň / Kirke

Překl. Havlen, Michael, Ostrava:
Domino, 2022, 360 s., váz. 449 Kč
Dobrodružná výzva, která se změní
v boj o přežití.
ISBN 978-80-7498-587-4

Praha: Ikar, 2022, 256 s., brož.
299 Kč
Třiatřicetiletý Roman, který se ještě
pořád tak trochu drží máminy sukně,
se vydává do dalekého Mexika.
ISBN 978-80-249-4822-5

Gorkij, Maxim
Na dně

Kalvo, Are
Hory peklo ráj

Gorkij, Maxim
Zrození člověka

King, Stephen
Billy Summers

Praha: Artur, 2022, 111 s., brož.
Nejslavnější drama ruského spi
sovatele z roku 1902 je vzrušující
a zajímavou sondou do života lidí na
dně tehdejší ruské společnosti. Stále
často divadly po celém světě uváděná
hra vychází v edici D v překladu L.
Suchařípy jako 68. svazek.
ISBN 978-80-7483-169-0

Překl. Dvořák, Libor, Praha: Odeon,
2022, 280 s., váz. 399 Kč
Maxim Gorkij (1868–1936) je jednou
z nejpozoruhodnějších postav ruské
literatury.
ISBN 978-80-207-2093-1

Heinrichová, Alena Adrianet
Medovník s pepřem

Praha: CooBoo, 2022, 304 s., váz.
349 Kč
Když ho miluješ, máš pořád co řešit!
ISBN 978-80-7661-491-8

Helferová, Monika
Pakáž

Praha: Prostor, 2022, 144 s., brož.
297 Kč
Uznávaná rakouská autorka Monika
Helferová se v románovém zpra
cování vrací k vlastním kořenům
a zkoumá detaily zásadních událostí,
jež předcházely narození její matky,
„spratka“.
ISBN 978-80-7260-520-0

Horová, Marie
Pro oči nevidím

Brno: Moba, 2022, 296 s., váz.
Psychologa Martina Steina jednoho
dne navštíví jeho přítelkyně, se kte
rou se již řadu let neviděl, a požádá
ho, aby jí pomohl nalézt desetiletého
syna, který se ztratil.
ISBN 978-80-279-0267-5

Houellebecq, Michel
Podvolení

Praha: Odeon, 2022, 248 s., váz.
399 Kč
Známý provokatér Michel Houelle
becq napsal román o tom, jak se
z Francie stane islámský stát.
ISBN 978-80-207-2095-5

Jakoubková, Alena
Maminka vaří líp, miláčku

Brno: Moba, 2022, 288 s., váz.
299 Kč
Běla se za Pavla, jehož rodiče mají
restauraci na malém městě, provdá
z velké lásky. Kvůli budoucímu man
želovi se dokonce vyučila kuchařkou,
ačkoli odjakživa toužila být učitelkou.
ISBN 978-80-279-0275-0

Janssonová, Tove
Dcera sochaře, Fair Play

Překl. Holá, Jana Satrapa; Bilincová,
Naďa, Praha: Argo, 2022, 212 s., váz.

20

Brno: Host, 2022, 335 s., brož.
Jak se norský komik pokusil stát se
milovníkem hor. Are Kalvo vyrostl
přímo uprostřed pohlednicové
krajiny severozápadního Norska, na
statku pod horami, za kterými lidé
cestují přes půl planety. Do přírody
ho to přesto nikdy netáhlo.
ISBN 978-80-275-1080-1

Překl. Bartlová, Adéla, Praha: Pavel
Dobrovský – BETA, 2022, 1. vyd.,
416 s., váz. 480 Kč
Billy Summers je nájemný vrah,
nejlepší ve svém oboru. Ale jeho
cíl musí být špatný člověk. Jen díky
tomu může spát. A teď chce skončit.
Nejprve však musí dodělat poslední
džob.
ISBN 978-80-7593-412-3

Klimeš, David
Vir

Překl. Kačer, Tomáš, Praha: Slovart,
2022, 769 s., váz. 769 Kč
Komplet dvou knih.
ISBN 978-80-276-0600-9

Moreland, Melanie
Struny srdce

Překl. Selementová, Zuzana, Praha:
Baronet, 2022, 328 s., váz. 379 Kč
Jedinou cestou z osamění a smutku
je otevřít srdce a nechat se jím vést.
Nový román Melanie Moreland
vypráví o síle hudby, lásky a pocho
pení. Charlotte se utápí v zoufalství
v nenáviděné práci ve firmě svého
bohatého otce.
ISBN 978-80-269-1837-0

O‘Farrellová, Maggie
Hamnet

Praha: Argo, 2022, 348 s., váz.
Hamnet se inspiruje životem slavné
ho dramatika. Je to příběh o poutu
mezi dvojčaty a o manželství pozna
menaném žalem. A také o neoby
čejné ženě, jejíž jméno se většinou
zmiňuje jen na okraj.
ISBN 978-80-257-3793-4

Oliver, Sophie
Grandhotel Schwarzenberg –
Začátek nových časů

Praha: Akropolis, 2022, 196 s., brož.
Vítek nemá úplně dobré vztahy se
svým otcem. Dobře ale ví, jak by za
reagovaly úřady, kdyby se o něj ales
poň trochu nestaral. Vztah plný nudy
a prázdna prolomí nezvyklý rodinný
výměnný obchod.
ISBN 978-80-7470-424-6

Překl. Straková, Anna, Brno: Moba,
2022, 272 s., váz.
Grandhotel Schwarzenberg je ob
líbený u hostů z celého světa. Karel
navíc uskutečnil svůj sen, otevřel si na
Predigtstuhlu horský hotýlek a údaj
ně našel velkou lásku. Anna v ni však
nevěří. Není její syn láskou pouze
zaslepený?
ISBN 978-80-279-0246-0

Koubek, Vilém
Smějící se bestie

Osemanová, Alice
Nick a Charlie

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 264 s.,
brož. 349 Kč
Druhé šance jsou velmi vzácné,
Vincent Krhavý však jednu takovou
dostane. Otázkou ovšem je, zda za
odměnu, či za trest. Dluží totiž lidem,
kteří jej rozhodně nenechají z odpo
činku jen tak odejít.
ISBN 978-80-275-1065-8

Mádl, Jiří
Přitažlivost planety Krypton

Brno: BizBooks, 2022, 304 s., brož.
449 Kč
Románový debut oblíbeného herce,
scenáristy a režiséra. Neobvyklý
vztah Martina a Veroniky trvá s pře
stávkami několik let.
ISBN 978-80-265-1078-9

Martin-Lugand, Agnes
Hotel pod šťastnou hvězdou

Praha: Motto, 2022, 376 s., váz.
399 Kč
Kam až musíme dojít, abychom obje
vili domov? Mladá tulačka Hermine
našla jako pokojská v Provence nejen
práci, ale i náhradní rodinu.
ISBN 978-80-267-2279-3

Medelová, Elena
Zázraky

Brno: Host, 2022, 238 s., váz.
Hlad a bolest mají jméno ženy. María
a Alicia se narodily v různých dobách,
a přesto se jejich životy podobají:

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
CooBoo, 2022, 176 s., brož. 269 Kč
Stýskání lásku jenom umocňuje,
že jo?
ISBN 978-80-7661-498-7

Peroutková, Ivana
Dobrodružky

Praha: CooBoo, 2022, 192 s., váz.
299 Kč
Někdy se musíte ztratit, abyste našli
sami sebe. Maruška se musela z již
ních Čech přestěhovat do Prahy, pro
tože se její rodiče rozvedli a máma
chce ve městě začít nový život.
ISBN 978-80-7661-377-5

Perrinová, Valérie
Tři

Překl. Řihánková, Jitka, Brno: Jota,
2022, 600 s., váz. 498 Kč
1986. Adrien, Étienne a Nina se
potkají na základce. Okamžitě se
spřátelí. Jsou nerozluční. Milují stejné
věci, stejnou muziku. Společně se učí
i poflakují, bojují s učiteli a hledají své
místo v rodinách i ve světě dospělých.
ISBN 978-80-7565-889-0

Poláček, Karel
Okresní město / Bylo nás pět

Brno: Host, 2022, 488 s., 199 Kč
Vrcholné práce autora, jehož díla pa
tří do zlatého fondu literatury první
poloviny dvacátého století.
ISBN 978-80-275-0419-0

bibliografie
Pospíšilová, Jarmila
Palec a selská pýcha

Brno: Moba, 2022, 256 s., váz.
Do jedné z místních částí Kročína,
tedy obce, v níž Viktor Palec vykoná
vá funkci starosty, se přistěhuje mla
dá rodina původem z města. Koupili
jeden ze starých gruntů a s elánem se
pouští do rekonstrukce.
ISBN 978-80-279-0265-1

Prášková, Markéta
Balada o snech

Brno: Moba, 2022, 304 s., váz.
Rodinná sága o hloubce lidské touhy
chránit svoje milované a o desítky let
skrývané vině.
ISBN 978-80-279-0270-5

Pyronová, Bobbie
Zůstaň

Překl. Kadlecová, Eva, Brno: CPress,
2022, 296 s., váz. 299 Kč
Dojemným příběhem dívky z azylo
vého domu a psa z ulice, kterému se
rozhodne najít ztracenou rodinu, bu
dou uneseni všichni milovníci zvířat.
ISBN 978-80-264-4219-6

Rejman, Martin
Kruhy na rybníku

Praha: Motto, 2022, 288 s., váz.
399 Kč
Jsou vztahy, které neustále čeří hladinu.
ISBN 978-80-267-2293-9

Remarque, Erich Maria
Jiskra života

Překl. Houbová, Věra, Praha: Ikar,
2022, 368 s., váz. 399 Kč
Koncentrační tábor Mellern slouží
jako odkladiště vězňů – převážně
Židů, kteří v důsledku tělesné slabosti
již nejsou schopni práce.
ISBN 978-80-249-4736-5

Rina, Lin
Kroniky prachu

Překl. Heeg, Dagmar, Praha: Frag
ment, 2022, 544 s., váz. 449 Kč
Police v knihovnách jsou plné prachu,
ale i úžasných příběhů, které stojí za
to číst. Jako třeba tento… Animant
nezajímá svět šatů, plesů a pozlátka.
ISBN 978-80-253-5665-4

River, Adriana
Sedmé nebe – Nebeská řeka

Praha: Fragment, 2022, 312 s., váz.
349 Kč
Co když je svět úplně jiný a skrývá
temná a děsivá tajemství?
ISBN 978-80-253-5677-7

Shem, Samuel
Dům Páně

Praha: Argo, 2022, 384 s., váz.
Román z lékařského prostředí s vý
raznými autobiografickými prvky,
který při svém uvedení na americký
knižní trh v roce 1978 způsobil do
slova poprask v literárních i medicín
ských kruzích.
ISBN 978-80-257-3686-9

Starnone, Domenico
Střepy na via Gemito

Překl. Flemrová, Alice, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 432 s., váz. 569 Kč
Oceňovaný neapolský román nejen
pro milovníky Eleny Ferrante.
ISBN 978-80-7662-348-4

Šalanda, Marek
Slovácko sa nenudí

Brno: BizBooks, 2022, 224 s., váz.
399 Kč

z n o v i n e k k 2 7. 6 . 2 0 2 2 4 15 t i t u l ů
Kniha Slovácko sa nenudí volně inspi
rovaná kultovním galuškovským cyk
lem popisuje putování po kouzelném
vinařském kraji.
ISBN 978-80-265-1079-6

Špaček, Viktor
Čistý, skromný život

Brno: Host, 2022, 192 s., váz.
Povídky vymodelované citlivýma ru
kama sochaře. Muž, který jednou ve
čer v pantoflích otevře dveře a zjistí,
že za nimi je milenec jeho manželky
a s ním vše, co se snaží sám před
sebou skrýt.
ISBN 978-80-275-1077-1

Tapia, Ivan; Linde, Montse
Papírový dům – Akademie

Překl. Klepačová, Pavla, Praha: Jan
Vašut, 2022, 168 s., váz. 499 Kč
Úniková kniha na motivy úspěšného
seriálu Netflixu. Jeden z nejčtenějších
španělských deníků uveřejnil šokující
inzerát. Sociální sítě explodují statisí
ci příspěvků. Celý národ je na nohou.
ISBN 978-80-7541-324-6

Teršová, Klára
Bílý pramen

Praha: Argo, 2022, 180 s., váz. 298 Kč
Tato kniha je autorčiným holdem
městu Aši, po kterém dnes neštěkne
ani pes. Pořád zde nacházíme pozů
statky minulosti. Rozpadlé zdi domů,
sklepy, studny. Je to krajina tajemná,
kde si daň za historický vývoj vybrala
příroda.
ISBN 978-80-257-3800-9

Tottmanová, Julie
Zachraň mě

Překl. Nuhlíčková, Ivana, Praha: Ikar,
2022, 192 s., váz. 329 Kč
Hlavní hrdina příběhu je obrovský
neapolský mastif, kterého rodina
odložila poté, co jim z roztomilého
štěňátka nečekaně vyrostl.
ISBN 978-80-249-4731-0

Urban, Miloš
Továrna na maso

Zapata, Mariana
Srdcem proti zdi

Překl. Bičíková, Romana, Praha:
Fragment, 2022, 496 s., brož. 469 Kč
Nejtěžší zkouška jejího života právě
začíná! Romantický hit od autorky
bestselleru Kulti.
ISBN 978-80-253-5799-6

ROZH OVO RY
Beniak, Luboš; Špidla, Vladimír
Špidla aneb Zdroje jsou…

Praha: Prostor, 2022, 264 s., váz.
397 Kč
Politický veterán v rozhovoru se zkuše
ným novinářem Lubošem Beniakem,
který ho nikdy nevolil, rekapituluje
svou životní dráhu a neobvykle otevře
ně mluví o zákulisí politiky.
ISBN 978-80-7260-524-8

Žďárská, Jana
Slasti a strasti vědců naší vlasti

Praha: Academia, 2022, 340 s., váz.
395 Kč
Kniha nabízí čtenářům rozhovory
s významnými českými vědci, které
byly v průběhu několika let publiko
vány v Československém časopise
pro fyziku.
ISBN 978-80-200-3324-6

SCI-FI, FANTASY
Abnett, Dan
Kajícnice – Warhammer 40 000

Překl. Hrnčíř, Marek, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2022, 352 s.,
brož. 389 Kč
V tajemném městě královny Mab svá
dějí síly světla a temnoty boj na život
a na smrt za nalezení pravdy.
ISBN 978-80-7332-492-6

Castell, Sebastien de
Pád Argosanů

Překl. Kadlec, Peter, Praha: Egmont,
2022, 384 s., váz. 449 Kč
Prequel k oblíbené sérii Divotvůrce.
ISBN 978-80-252-5071-6

Praha: Argo, 2022, 320 s., váz.
398 Kč
Vystudovaný technik, který stál u po
čátků neonového rozsvěcení Prahy
ve 20. letech 20. století, je pro svou
tvořivost a činorodost zlákán zdánlivě
jiným oborem: má vylepšovat spole
čenský obraz Ústředních pražských
jatek.
ISBN 978-80-257-3794-1

Crouch, Blake
Temná hmota

Wake, Jules
S láskou z Říma

Překl. Valentová, Martina, Praha:
Fragment, 2022, 104 s., váz. 269 Kč
Sto let klidu a míru skončilo. Teď se
bude bojovat!
ISBN 978-80-253-5761-3

Překl. Chromý, Adam, Praha: Motto,
2022, 328 s., brož. 399 Kč
Všechny cesty vedou... k tobě. Lisa se
do Říma vydává pátrat po otci, které
ho si pamatuje jen z dětství.
ISBN 978-80-267-2278-6

Wisemanová, Ellen Marie
Tmavé stěny Willardu

Překl. Vlčková, Jana, Praha: Ikar,
2022, 352 s., váz. 359 Kč
Izzy je sedmnáct a je poloviční
sirotek.
ISBN 978-80-249-4792-1

Youngová, Samantha;
Pomýlené srdce

Překl. Heitelová, Renata, Praha: Ikar,
2022, 392 s., váz. 399 Kč
Pro děvčata McKennovy byla Jane
jako sestra.
ISBN 978-80-249-4740-2

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Laser, 2022, 320 s., brož. 399 Kč
Temná hmota je jedna z nejlepších
knih jakéhokoli roku… a jakékoli
reality.
ISBN 978-80-242-8153-7

Drake, Jon
Útok monster – Poslední město

Furman, Simon
Jak vycvičit draky – Jezdci
z Blpu: Černý pasažér

Překl. Kolebáčová, Radka, Praha:
Egmont, 2022, 64 s., brož. 169 Kč
Hrdinové ze světa filmů Jak vycvičit
draka se na vás těší v dalším komikso
vém příběhu!
ISBN 978-80-252-5261-1

Gierová, Kerstin
Druhá stříbrná kniha snů

Překl. Eliášová, Tereza, Praha: Coo
Boo, 2022, 360 s., váz. 369 Kč
Druhý díl napínavé snové trilogie
od bestselerové autorky Kerstin
Gierové!
ISBN 978-80-7661-471-0
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Herbert, Brian;
Anderson, Kevin J.
Duna: Lady z Caladanu

Překl. Chodilová, Dana, Praha:
Baronet, 2022, 600 s., váz. 599 Kč
Druhá část třídílné série z vesmíru
Duny se odehrává v době bezpro
středně předcházející klíčovým udá
lostem legendárního románu Franka
Herberta, v bouřlivých časech, než
šlechtický rod Atreidů přestěhoval
své operace z planety Caladan na
poušť.
ISBN 978-80-269-1840-0

Chambersová, Becky
V jednom zapadlém koutě
galaxie

Překl. Šprtová, Michaela, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 383 s., váz. 449 Kč
Návrat do světa úspěšné sci-fi série
Poutníci. Planeta Gora je bez vody,
bez vzduchu, bez života, a tudíž zcela
nezajímavá. Její výhodou je jen to, že
se nachází v blízkosti zajímavějších
světů – to z ní dělá příhodnou zastáv
ku pro lodě cestující červími dírami
Galaktického společenství.
ISBN 978-80-275-1055-9

Ilegální jablko

Osoblaha: Nakladatelství Pampeliš
kov, 2022, 1. vyd., 130 s., váz. 312 Kč
Pěna se zastavila těsně před ní. Zou
fale do ní plácla rukou, chtěla ji roz
metat, odstranit, dostat se zpět. Ale
uhodila se o tvrdý kámen. Ucouvla.
Pěna ihned o těch několik centimetrů
narostla.
ISBN 978-80-908202-7-2

Ireland, Justina
Star Wars – Vrcholná Republika
– Ze stínů

Překl. Potužník, Lukáš, Praha:
Egmont, 2022, 296 s., brož. 349 Kč
Nejtemnější tajemství je někdy nejtěž
ší vynést na světlo.
ISBN 978-80-252-5115-7

Kadlečková, Vilma
Mycelium VIII: Program
apokalypsy

Praha: Argo, 2022, 616 s., brož.
588 Kč
Velkolepé vyvrcholení nejobsáhlejší
české sci-fi ságy Mycelium je zde.
Intriky, psychotronika a krvavé oběti.
Všechno míří právě sem. Tohle už
je konec.
ISBN 978-80-257-3836-8

Kemmererová, Brigid
Odvážná a smrtící přísaha

Překl. Farnesi, Magdaléna, Praha:
CooBoo, 2022, 408 s., váz. 449 Kč
Neboj se, nikdy se nevzdávej a věř
svému srdci!
ISBN 978-80-7661-492-5

Kibuishi, Kazu
Amulet 7. Ohnězář

Praha: Paseka, 2022, 208 s., váz.
Emily, Trellis a Vigo navštíví ostrov
Algos, kde mohou získat přístup
a vstoupit do ztracených vzpomínek.
Doufají, že odhalí události z Trellisina
tajemného dětství – znalosti, které
mohou použít proti králi elfů.
ISBN 978-80-7637-292-4

Kotleta, František
Aga. Legie: Svazek 5

Praha: Epocha, 2022, 1. vyd., cca 320
stran s., brož. 320 Kč
Vítejte ve vesmíru, kde poslední na
dějí lidstva na záchranu okupované

planety je nákladní loď Kraksna a její
svébytná posádka. Vítejte ve vesmíru
Františka Kotlety a Kristýny Sněgoňo
vé, který je temný, krutý i zábavný.
ISBN 978-80-278-0073-5

Kristoff, Jay
Říše upíra

Překl. Stupková, Kateřina; Michalí
ková, Adéla, Praha: CooBoo, 2022,
800 s., váz. 599 Kč
Temná fantasy sága začínající ve
chvíli, kdy přichází konec lidstva. Od
posledního východu slunce uplynulo
dvacet sedm let.
ISBN 978-80-7661-516-8

Linhart, Jiří J.
Mágové a šarlatáni

Praha: Epocha, 2022, 1. vyd., 376 s.,
brož. 299 Kč
Obsah slov z dávných časů vtahuje
hlavního hrdinu do pátrání po
jejich autorovi, záhadném F. F. Při
hledání stop vedoucích k rozluštění
tajemství Karlovi zdatně sekunduje
jeho přítelkyně Eliška. Zjišťují, že
na světě možná existuje ještě jed
no řemeslo, na něž lidé už dávno
zapomněli.
ISBN 978-80-278-0057-5

Loureiro, Manel
Apokalypsa Z: Hněv Spravedlivých

Praha: Argo, 2022, 336 s., váz.
Nadešel konec civilizace. Pryč jsou
internet, televize i mobilní telefony.
Zůstalo jen málo z toho, co by člově
ku připomínalo, že je stále lidským
tvorem. Nastala apokalypsa. Zbývá
už jen jediný cíl: PŘEŽÍT.
ISBN 978-80-257-3746-0

Mae, Natalie
Krutá milost

Překl. Polochová, Markéta, Praha:
Fragment, 2022, 344 s., brož. 399 Kč
Pokračování strhují fantasy Laskavý
jed.
ISBN 978-80-253-5804-7

Ortega, Lucie
Tma pod srdcem

Praha: Fragment, 2022, 344 s., váz.
399 Kč
Pokračování slovanské fantasy Světla
nad močálem. Za událostmi z minu
lého léta by Lena nejraději udělala
tlustou čáru.
ISBN 978-80-253-5840-5

Pratchett, Terry
Dámy a pánové – limitovaná
sběratelská edice

Překl. Kantůrek, Jan, Praha: Talpress,
2022, 344 s., váz. 399 Kč
14. díl ze Zeměplošského cyklu, nej
legračnější a nejpodivuhodnější fan
tasy v této i jakékoliv jiné Galaxii.
ISBN 978-80-7197-792-6

Pratchett, Terry
Malí bohové – limitovaná sběratelská edice

Překl. Kantůrek, Jan, Praha: Talpress,
2022, 344 s., váz. 399 Kč
13. díl ze Zeměplošského cyklu, nej
legračnější a nejpodivuhodnější fan
tasy v této i jakékoliv jiné Galaxii.
ISBN 978-80-7197-791-9

Pratchett, Terry
Muži ve zbrani – limitovaná
sběratelská edice

Překl. Kantůrek, Jan, Praha: Talpress,
2022, 374 s., váz. 399 Kč

bibliografie
15. díl ze Zeměplošského cyklu, nej
legračnější a nejpodivuhodnější fan
tasy v této i jakékoliv jiné Galaxii.
ISBN 978-80-7197-793-3

nu je tu! Paige Mahoneyové se poda
řilo zničit jádro detektoru Senshield.
Jen o vlásek při tom unikla smrti.
ISBN 978-80-275-1042-9

Rogersonová, Margaret
Vespertina – Temná kněžka

Schwabová, Victoria;
Kovačeva, Elizabet
Město duchů/ Tunel kostí/ Most
duší

Překl. Dušek, Zdík, Praha: Fragment,
2022, 344 s., váz. 469 Kč
Atmosférická fantasy od autorky
bestselleru Kouzla rodu Thornů.
Artemisie se chce stát Šedou sestrou,
členkou řádu starajícího se o klidný
přechod duší na onen svět.
ISBN 978-80-253-5800-9

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter a Kámen mudrců –
ilustrované vydání

Praha: Slovart, 2022, 936 s., váz.
849 Kč
Kdekoli se objeví duchové, tam se
vydá i Cassidy… anebo je to naopak?
ISBN 978-80-276-0603-0

Steadmanová, A. F.
Skandar a zloděj jednorožců

Překl. Medek, Vladimír, Praha: Alba
tros, 2022, 256 s., váz. 549 Kč
Příběh Harryho Pottera znovu ožívá.
Zcela nové ztvárnění kouzelnického
světa od ilustrátora Jima Kaye.
ISBN 978-80-00-06696-7

Překl. Orlando, Daniela, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 336 s., váz. 399 Kč
Jednorožci nepatří do pohádek, patří
do zlých snů. Tyto smrtelně nebez
pečné stvůry může zkrotit jen jezdec,
který jim pomáhal se vylíhnout.
Skandar Smith.
ISBN 978-80-275-0743-6

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter a princ dvojí krve

Troska, J.M.
Kapitán Nemo

Překl. Medek, Pavel, Praha: Albatros,
2022, 536 s., váz. 569 Kč
Šestý díl příběhů Harryho Pottera.
ISBN 978-80-00-06610-3

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter a prokleté dítě

Překl. Eliáš, Petr, Praha: Albatros,
2022, 384 s., váz. 549 Kč
Harry Potter to nikdy neměl snadné
a teď, jako přepracovaný zaměst
nanec Ministerstva kouzel, manžel
a otec tří školáků, to má ještě těžší.
ISBN 978-80-00-06722-3

Rowlingová, Joanne K.
Harry Potter a Tajemná komnata
– ilustrované vydání
Překl. Medek, Vladimír, Praha: Alba
tros, 2022, 272 s., váz. 549 Kč
Ponořte se do krásných ilustrací
plných detailů, které i v druhém
díle legendární kouzelnické série
vyčaroval Jim Kay, držitel ceny Kate
Greenawayové.
ISBN 978-80-00-06633-2

Ryan, Anthony
Černá píseň

Brno: Host, 2022, 557 s., brož.
Vyvrcholení příběhu Vélina Al Sorny.
Ocelová horda, armáda fanatiků
vedená válečníkem, který o sobě
tvrdí, že je vtělením boha, zpustošila
Ctihodné království a valí se přes celý
Dálný západ. Temného rytíře Kehl
branda nedokáže zastavit nikdo.
ISBN 978-80-275-0815-0

Shannonová, Samantha
A zrodí se píseň

Překl. Kapsová, Lenka, Brno: Host,
2022, 2. vyd., 423 s., brož. 299 Kč
Není tu bezpečno. Nevzdáme se.
Po krvavé bitvě v Kruhu z růží je
Paige Mahoneyová jako Kmotryně
v neustálém ohrožení. Stabilizace
roztříštěného londýnského podsvětí,
kterému nyní vládne, bude složitější,
než se kdy zdálo.
ISBN 978-80-275-0928-7

Shannonová, Samantha;
Kapsová, Lenka
Když spadne maska

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 623 s.,
váz. 549 Kč
Dlouho očekávaný čtvrtý díl úspěšné
série o jasnovidcích a totalitním Scio

Brno: CPress, 2022, 472 s., váz.
499 Kč
Nemova říše, Rozkazy z éteru a Nevi
ditelná armáda – legendární trilogie
Kapitán Nemo z pera klasika české
sci-fi J. M. Trosky.
ISBN 978-80-264-4253-0

Verne, Jules
Africká mise

Dobřichovice: Kava-Pech, 2022,
90 s., váz.
Poslední nedokončený román Julese
Verna, popisující misi francouzských
politiků do Konga, v kterém značnou
roli zraje mezinárodní jazyk espe
ranto, zamýšlený jako společný jazyk
afrického kontinentu.
ISBN 978-80-88326-26-7

Williams, Tad
Říše trav – Svazek I

Překl. Kotrle, Petr, Praha: Laser,
2022, 416 s., váz. 499 Kč
Triumfální návrat do světa Východ
ního Ardu a trilogie Jasný osten, Žal
a Trn, jednoho z nejmilovanějších
a nejoceňovanějších fantasy cyklů,
který inspiroval Christophera Paoli
niho (Eragon) i George R.
ISBN 978-80-242-8071-4

Williams, Walter Jon
Hardware

Překl. Drobek, Aleš, Praha: Argo,
2022, 408 s., váz.
Román Hardware je jedním z vrchol
ných děl kyberpunku a jako takový
mimo jiné posloužil i jako prvotní
inspirace ke vzniku RPG hry Cy
berpunk a následně tak i k počítačové
hry Cyberpunk 2077.
ISBN 978-80-257-3750-7

TH R I LLE RY
Adler-Olsen, Jussi
Chlorid sodný

Překl. Václavů, Kristina, Brno: Host,
2022, 479 s., váz. 499 Kč
Carl Morck a oddělení Q se vrací s již
devátým případem.
ISBN 978-80-275-1158-7

Boltherová, Stine; Holmová, Line
Pro dítě to nejlepší
Překl. Jírková, Magdalena, Brno:
Host, 2022, 1. vyd., 544 s., váz.
499 Kč

z n o v i n e k k 2 7. 6 . 2 0 2 2 4 15 t i t u l ů
Padesát let starý případ a vražda
vysokého funkcionáře spolu na první
pohled nesouvisejí. Na ten druhý už
ano. Maria Justová pracuje jako histo
rička v Policejním muzeu v Kodani.
ISBN 978-80-275-0780-1

Galbraith, Robert
Neklidná krev

Překl. Šenkyřík, Ladislav, Zlín: Kniha
Zlín, 2022, 976 s., váz. 699 Kč
Pravé zlo nezničí ani čas. Pátý případ
Cormorana Strika a Robin Ellacotto
vé. Soukromého detektiva Cormora
na Strika osloví s prosbou o pomoc
žena, jejíž matka před čtyřiceti lety
zmizela za podivných okolností.
ISBN 978-80-7662-326-2

Kendare, Blake
Všechna ta těla

Překl. Kubešová, Pavla, Praha: Frag
ment, 2022, 256 s., brož. 349 Kč
Geniální thriller od autorky série Tři
temné koruny.
ISBN 978-80-253-5839-9

Kliesch, Vincent
Auris. Thriller podle námětu
Sebastiana Fitzeka

Olomouc: Anag, 2022, 1. vyd., 376 s.,
váz. 399 Kč
Je mladá. Věří v pravdu. Osudová
chyba? Sebemenší odchylka ve zvuku
hlasu stačí k rozlišení pravdy od lži.
Rychlý a neobvyklý, takový je napí
navý thriller zrozený ze spolupráce
dvou autorů bestsellerů!
ISBN 978-80-7554-362-2

Lapena, Shari
Nepříliš šťastná rodina

Praha: Kalibr, 2022, 312 s., váz.
399 Kč
Nejnovější příběh mistryně psycho
thrilleru – opět dokonale drásavý
a neodložitelný. Brecken Hill je drahá
adresa. Musíte mít hodně peněz,
abyste tu mohli bydlet. Tak jako Fred
a Sheila Mertonovi. Žádné bohatství
vás však neochrání.
ISBN 978-80-242-8090-5

Lunding-Sorensenová, Anne-Sophie
Tajemství sanatoria

Překl. Mrázová, Daniela, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 328 s., váz. 399 Kč
Příběh o nesvobodě, lásce a posed
losti — i o tom, jak se daří zlu, když
moc je slepá. Píše se rok 1928. Do
nervového sanatoria na dánském
venkově přijíždí z Vídně doktorka
Hannah Neumannová. Jejím úkolem
je zastavit sérii sebevražd.
ISBN 978-80-275-1028-3

Marr, Elle
Pohřbené lži

Překl. Dubovská, Hana, Ostrava:
Domino, 2022, 304 s., váz. 399 Kč
Narodila jsem se v zajetí. Marissa
prožila prvních sedm roků svého
života ve sklepě.
ISBN 978-80-7498-579-9

May, Peter
Noční brána

Překl. Kaprová, Linda, Brno: Host,
2022, 1. vyd., 399 s., váz. 449 Kč
Enzo Macleod se vrací vyřešit dvě
vraždy, které od sebe dělí víc než půl
století. V ospalé francouzské vísce
vytrhnou kořeny vyvráceného stromu
ze země ostatky muže s prostřelenou
hlavou.
ISBN 978-80-275-1081-8
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Mayne, Andrew
Černý korál

Překl. Lžička, Milan, Praha: Kalibr,
2022, 304 s., váz. 399 Kč
Když začne floridská policejní potápěč
ka rozplétat dávno odložený případ
obestřený tajemstvím, netuší, že tím vy
pudí z úkrytu mnohonásobného vraha.
ISBN 978-80-242-8152-0

Tuti, Ilaria
Dcera popela

Praha: Argo, 2022, 372 s., váz.
Komisařka Battagliová cítí, že se její
důvěrně známý svět nezadržitelně
hroutí. Z hromádky popela ale také
může povstat život v nové podobě.
Jde opravdu o její poslední případ?
ISBN 978-80-257-3777-4

V ZPOM Í N K Y
Kohout, Pavel
Letorosty samomluv

Praha: Odeon, 2022, 208 s., váz.
359 Kč
Ve svém čtyřiadevadesátém roce se
autor několika desítek divadelních
her, románů, memoárománů a filmo
vých scénářů Pavel Kohout rozhodne
pod „anonymním pseudonymem“
Pako naskočit znovu do nekončícího
štafetového závodu.
ISBN 978-80-207-2087-0

Peutrec, Eva Le
Vzpomínky na jižní Pacifik

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2022, 124 s., brož. 199 Kč
Nová Kaledonie se na první pohled
jeví jako ráj na zemi. Azurově modrá
laguna, nádherné písčité pláže a en
demické rostliny dělají z tohoto ostro
va v jižním Pacifiku vyhledávanou
turistickou oblast.
ISBN 978-80-7422-862-9

literatura pro
děti a mládež

Tygry tam však místo počítače čeká
obrovská vodní příšera.
ISBN 978-80-253-5806-1

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Ohnivé oko

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 120 s., váz. 199 Kč
Další případ pro tebe a Klub Tygrů!
Vezmi lupu a zapoj se do pátrání.
ISBN 978-80-253-5719-4

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Palác stříbrných
panterů

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 136 s., váz. 199 Kč
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé
dobrodružství z první ruky!
ISBN 978-80-253-5749-1

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Safari v ohrožení

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 136 s., váz. 199 Kč
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé
dobrodružství z první ruky!
ISBN 978-80-253-5764-4

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Samurajův meč

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 136 s., váz. 199 Kč
Nový případ pro tebe a Klub Tygrů!
Vezmi lupu a zapoj se do pátrání.
ISBN 978-80-253-5750-7

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Strašidelný obchod
Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 136 s., váz. 199 Kč
V zapadlé městské uličce je schovaný
záhadný obchod, o kterém Klub Ty
grů dosud nikdy neslyšel.
ISBN 978-80-253-5741-5

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Záhada divokých
duchů

DOBRODRUŽSTVÍ

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 120 s., váz. 199 Kč
Přidej se k detektivům z Klubu Tygrů!
ISBN 978-80-253-5748-4

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Fantom Benátek

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Ztracená Atlantida

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Chrám hromů

Březinová, Ivona
Chapadla ohně

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 128 s., váz. 199 Kč
Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé
dobrodružství z první ruky!
ISBN 978-80-253-5747-7

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 124 s., váz. 199 Kč
Přidej se k detektivům z Klubu Tygrů!
ISBN 978-80-253-5746-0

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Jed červeného
leguána

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 136 s., váz. 199 Kč
Nový případ pro tebe a Klub Tygrů!
Vezmi lupu a zapoj se do pátrání.
ISBN 978-80-253-5740-8

Brezina, Thomas
Klub Tygrů – Netvor z hlubin

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 144 s., váz. 199 Kč
Lukovi někdo ukradl nejdůležitější
předmět z jeho detektivní výbavy –
speciální minipočítač. Zloděj mu ho
chce vrátit a k předání má dojít v noč
ních hodinách u jezírka v parku. Na

Překl. Steidlová, Dagmar, Praha:
Fragment, 2022, 136 s., váz. 199 Kč
Klub Tygrů tráví prázdniny na řeckém
ostrově Naxos.
ISBN 978-80-253-5742-2

Praha: Albatros, 2022, 112 s., váz.
299 Kč
Gang odvážných versus divoký požár.
Sedmá kniha ze série GO! Gang
odvážných čeká prázdninové dobro
družství na ostrově Tenerife.
ISBN 978-80-00-06720-9

Foglar, Jaroslav; Žák, David Jan;
Čech, Pavel
Rychlé šípy – sešit 1

Praha: Albatros, 2022, 72 s., brož.
249 Kč
Sešitové vydání Rchlých šípů otevírá
celý nový svět příběhů Jaroslava
Foglara!
ISBN 978-80-00-06731-5

Hunterová, Erin
Kočičí válečníci: Nové proroctví
(5) – Stmívání
Překl. Krenželoková, Beata, Praha:
Albatros, 2022, 312 s., brož. 269 Kč

bibliografie
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Druhá série Kočičích válečníků se
pomalu blíží do finále!
ISBN 978-80-00-06716-2

Zábavná dobrodružství chytrého
a mazaného Vika pokračují!
ISBN 978-80-00-06570-0

Hunterová, Erin
Zákon smečky (1) – Mrtvé město

Kopecká, Tereza
Honba za světlitem

Praha: Albatros, 2022, 216 s., brož.
249 Kč
Celosvětově úspěšný bestseler
o statečné a nezdolné smečce psů!
Zvířecí sága o statečné a nezdolné
smečce psů, z nichž každý pes
je jiné rasy, jiné povahy, přesto
jsou svázáni společným poutem
přátelství.
ISBN 978-80-00-06691-2

Hunterová, Erin
Zákon smečky: Soumrak (1) –
Rozdělená smečka

Překl. Čuchna, Matěj, Praha: Alba
tros, 2022, 224 s., brož. 249 Kč
Podaří se nové Alfě udržet tlupu po
spolu, nebo se znovu rozdělí?
ISBN 978-80-00-06689-9

Hunterová, Erin
Zákon smečky: Soumrak (2) –
Přízraky noci

Překl. Čuchna, Matěj, Praha: Alba
tros, 2022, 224 s., brož. 249 Kč
Žije v divoké psí smečce zrádce?
Druhý díl z nové řady úspěšné série
Zákon smečky. Život v divoké smečce
ovládá nedůvěra.
ISBN 978-80-00-06686-8

Hunterová, Erin
Zákon smečky: Soumrak (3) –
Ve stínech

Překl. Čuchna, Matěj, Praha: Alba
tros, 2022, 240 s., brož. 249 Kč
Fenka Bouře je odhodlaná chránit
svou smečku před jakýmkoli nebez
pečím, ale jak ji má bránit před hroz
bou, která pochází zevnitř?
ISBN 978-80-00-06688-2

Hunterová, Erin
Zákon smečky: Soumrak (4) –
Rudý měsíc

Překl. Čuchna, Matěj, Praha: Alba
tros, 2022, 232 s., brož. 249 Kč
Divoká smečka konečně prožívá
radostné dny.
ISBN 978-80-00-06690-5

Hunterová, Erin
Zákon smečky: Soumrak (5) –
Vyhnanství

Překl. Čuchna, Matěj, Praha: Alba
tros, 2022, 240 s., brož. 249 Kč
Dobrodružství divoké psí smečky
pokračuje… Věrná fena Bouře, která
usilovně hledala zrádce, jenž vnáší
do smečky chaos a strach, se ocitá
v osamění.
ISBN 978-80-00-06687-5

Hunterová, Erin
Zákon smečky: Soumrak (6) –
Poslední bitva

Překl. Čuchna, Matěj, Praha: Alba
tros, 2022, 256 s., brož. 249 Kč
Nastal čas skoncovat se zrádkyní.
Nenechte si ujít napínavé závěrečné
dobrodružství série Zákon smečky:
Soumrak! Bouře konečně zjistila, kdo
stál za veškerým zlem, které potkalo
její bývalou smečku.
ISBN 978-80-00-06685-1

Jonsson, Runer
Druhá kniha vikinga Vika

Překl. Vohryzek, Josef, Praha: Alba
tros, 2022, 312 s., váz. 299 Kč
Viking Vike je zpátky. Konečně!

Brno: CPress, 2022, 200 s., brož.
349 Kč
Jedinečný kostičkovaný příběh pro
změnu na stránkách knihy!
ISBN 978-80-264-4225-7

Leysenová, An
Baba Jaga

Praha: Pikola, 2022, 56 s., váz. 279 Kč
Dobrodružný příběh o statečné hol
čičce Olze a zlé ježibabě ožívá v této
knížce díky nádherným ilustracím An
Leysenové.
ISBN 978-80-242-8103-2

Matějka, Vít Martin
Klub Klikařů – Boj o Krkavec

Praha: Fragment, 2022, 136 s., váz.
299 Kč
Krkavec – na první pohled obyčejný
kopec se starou rozhlednou a televiz
ní věží kousek za Plzní. Dobrodružný
příběh party kamarádů nejen pro
fanoušky foglarovek.
ISBN 978-80-253-5801-6

Pearson, Luke; Davies, Stephen
Hilda a loď duchů

Praha: Paseka, 2022, 192 s., váz.
V Trolberském zálivu se ztrácejí lodě
a Hilda se rozhodne, že přijde záhadě
na kloub. Ještě že se může spoleh
nout na pomoc kamarádky Fridy
a svérázného Poleňáka. Možná že za
vším stojí nějaké tajemné bytosti.
ISBN 978-80-7637-283-2

Reviláková, Naďa
Vlajka Viktora Vaňka

Praha: Albatros, 2022, 136 s., váz.
349 Kč
Hrdinka bestselleru Deník Dory
Grayové opět v akci!
ISBN 978-80-00-06697-4

Rienzo, Marta De
Korálky z rybízu

Překl. Fojtů, Martina, Praha: Frag
ment, 2022, 152 s., váz. 299 Kč
Vyprávění o prázdninových dobro
družstvích městského chlapečka na
venkově a nacházení výjimečného
v obyčejných věcech.
ISBN 978-80-253-5763-7

Rundellová, Katherine
Báječně nerozumné dobrodružství

Překl. Puchalská, Barbora Punge,
Praha: Argo, 2022, 252 s., váz. 348 Kč
Kniha plná překvapivých zvratů, ne
falšovaných cirkusových zvířat a kr
kolomné akrobacie slibuje dokonalý
čtenářský zážitek.
ISBN 978-80-257-3728-6

Škodová, Barbora
Já, hasička

Brno: CPress, 2022, 192 s., váz.
349 Kč
Z obyčejné holky superhrdinkou!
ISBN 978-80-264-4146-5

Thornton, Nicki
Záhada Kvílející čarodějnice

Překl. Glanzová, Markéta, Brno:
CPress, 2022, 336 s., váz. 349 Kč
Mluvící kočka, magie a Kvílející
čarodějnice. To je záruka velkého
dobrodružství!
ISBN 978-80-264-4149-6

Verne, Jules; Neff, Ondřej
Dva roky prázdnin

Praha: Albatros, 2022, 276 s., váz.
369 Kč
Dobrodružný román s ilustracemi
Zdeňka Buriana!
ISBN 978-80-00-06646-2

encyklopedie

Urbánek, Martin;
Sekaninová, Štěpánka
Příběh bydlení

Praha: Albatros, 2022, 84 s., váz.
299 Kč
Žijeme v domech a bytech a spoustu
věcí uvnitř nich bereme jako samo
zřejmost. Ilustrovaná encyklopedie,
ve které je zajímavostí až na půdu.
ISBN 978-80-00-06577-9

KOM I K SY
Goscinny, René; Sempé, Jean-Jacques;
Malý Mikuláš: původní komiks

Překl. Sýkorová, Tamara; Brunclíko
vá, Kristýna, Praha: Albatros, 2022,
48 s., váz. 299 Kč
Legendární komiksové příběhy
malého rošťáka, který baví celé ge
nerace dětí. Věděli jste, že příběhy
malého Mikuláše vznikly původně
jako komiks?
ISBN 978-80-00-06692-9

Grečko, Tomáš; Kolenčík, Andrej
Šašek Vtipťápek

Praha: Meander, 2022, 136 s., váz.
368 Kč
Komiksová kniha pro odrostlejší děti
a mládež Šašek Vtipťápek vznikla
podle příběhů a kreseb, které autoři
společně vytvářeli ještě na základní
škole.
ISBN 978-80-7558-199-0

Kačaljaková, Kristína
Kde trčíš?!?

Praha: Portál, 2022, 64 s., brož.
199 Kč
Jsi poslední naděje, zachránce a tajný
agent! Čas na světě se zastavil. Nic se
nehýbe, vše stojí. Co teď? Záchranná
akce je jen na tobě! Pomoz opravit
kouzelné hodiny a vrať do světa řád!
ISBN 978-80-262-1896-8

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka:
komiks

Překl. Herodek, Martin, Brno:
Computer Press, 2022, 48 s., brož.
199 Kč
Minusova dobrodružství v originál
ním komiksovém příběhu!
ISBN 978-80-251-5053-5

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka:
komiks 2

Překl. Herodek, Martin, Brno:
Computer Press, 2022, 48 s., brož.
199 Kč
Minusova dobrodružství v originál
ním komiksovém příběhu!
ISBN 978-80-251-5054-2

Kid, Cube
Deník malého Minecrafťáka:
komiks 4

Překl. Herodek, Martin, Brno:
Computer Press, 2022, 48 s., brož.
199 Kč
Čtvrté pokračování Minusových dob
rodružství v originálním komiksovém
příběhu!
ISBN 978-80-251-5052-8
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Kriek, Erik
Psanec

Překl. Harmsel, Veronika Havlíková
ter, Praha: Argo, 2022, 192 s., váz.
698 Kč
Tohle je Island. 10. století. Vikinský
válečník Hallstein se po sedmi letech
vyhnanství vrací domů. Ví dobře,
že na něj nikdo nečeká s otevřenou
náručí, vždyť zabil svého nejlepšího
přítele. Přesto se plaví zpátky, jeho
trest skončil.
ISBN 978-80-257-3815-3

Šinkai, Makoto
To bylo tvé jméno. 1

Překl. Stříbrný, Jakub, Praha: Eg
mont, 2022, 184 s., brož. 269 Kč
Příběh dvou lidí, jejichž osudy jsou
nerozlučně svázány. Slavný příběh
pro milovníky anime a mangy.
ISBN 978-80-252-5268-0

Šinkai, Makoto
To bylo tvé jméno. 2

Překl. Stříbrný, Jakub, Praha: Eg
mont, 2022, 184 s., brož. 269 Kč
Cesty osudu jsou nevyzpytatelné.
Pokračování slavného příběhu pro
milovníky anime a mangy. Už několik
měsíců si Taki vyměňoval tělo s Micu
hou, ale to nečekaně skončilo.
ISBN 978-80-252-5288-8

Šinkai, Makoto
To bylo tvé jméno. 3

Překl. Stříbrný, Jakub, Praha: Eg
mont, 2022, 176 s., brož. 269 Kč
Cesty osudu jsou nevyzpytatelné.
Pokračování slavného příběhu pro
milovníky anime a mangy. Vše směřu
je k dramatickému závěru.
ISBN 978-80-252-5289-5

Tobin, Paul
Plants vs. Zombies – Trávník
zkázy

Překl. Herodek, Martin, Brno:
Computer Press, 2022, 88 s., brož.
249 Kč
S blížícím se koncem října se v měs
tečku začínají na jednotlivých trávní
cích objevovat nejrůznější udělátka
a podivuhodná stvoření.
ISBN 978-80-251-5041-2

LE PO R E L A
Malý, Radek; Tachezy, Andrea
Rostík a sedm budíků

Praha: Meander, 2022, 14 s., 228 Kč
Kdo z nás nemá někdy problém ráno
vylézt z postele, že? Rostík si musí
nařídit dokonce šest budíků – ale
z postele ho vytáhne až ten sedmý,
speciální! Leporelo pro malé i větší
spáče od Radka Malého, básníka
a autora mnoha knih pro děti.
ISBN 978-80-7558-210-2

Powell, Richard
Malý beránek

Brno: CPress, 2022, 12 s., 119 Kč
Interaktivní leporelo s posuvnými
obrázky, které podporuje rozvoj
zrakového vnímání, jemné motoriky
a myšlení.
ISBN 978-80-264-4004-8

Powell, Richard
Malý pejsek

Brno: CPress, 2022, 12 s., 119 Kč
Interaktivní leporelo s posuvnými
obrázky, které podporuje rozvoj
zrakového vnímání, jemné motoriky
a myšlení.
ISBN 978-80-264-4005-5

Zmatlíková, Helena
Zvířátka v přírodě

Praha: Fragment, 2022, 16 s., lepor.,
99 Kč
Rozkládací leporelo pro nejmenší
s veselými obrázky zvířátek, které žijí
v přírodě.
ISBN 978-80-253-5672-2

PO E Z I E
Fischerová, Daniela
Tramvaj letí!

Praha: Meander, 2022, 18 s., 228 Kč
Tramvaj stojí u refýže. Nikdo ještě
netuší, že v tramvaji je kouzelník.
Vtom se celá tramvaj vznese. Bojíte
se? Nebojte se! Je to kouzlo, nebo
trik?
ISBN 978-80-7558-193-8

Hrubín, František
Paleček

Praha: Albatros, 2022, 12 s., 149 Kč
Pohádka přebásněná Františkem
Hrubínem, klasikem české poezie,
je doprovázena půvabnými obrázky
Heleny Zmatlíkové.
ISBN 978-80-00-06635-6

Hrubín, František
Říkadla pro celý den (a taky
navečer)

Praha: Meander, 2022, 64 s., váz.
328 Kč
František Hrubín patří již po několik
generací mezi nejoblíbenější a také
nejvyhledávanější tvůrce poezie
pro děti.
ISBN 978-80-7558-211-9

Marianová, Tereza
Keřolelo

Praha: Meander, 2022, 18 s., 228 Kč
I květiny mají sousedy. O patro
výš šumí tajemné keře. Co si
vyprávějí a kdo se v nich schovává?
Po rozchichotaném Květolelu
se ponoříte do houštin nového
poznání.
ISBN 978-80-7558-194-5

Marianová, Tereza
Květolelo

Praha: Meander, 2022, 18 s., 228 Kč
Síť kořenů, chlorofyl listů, vábení
květů i folklór českých bylin skrývají
nejednu legrační básničku. Objevte,
jak jsou květiny zábavné!
ISBN 978-80-7558-213-3

Stará, Ester
Ó, ó, ó, vajíčko!

Praha: Nakladatelství 65. pole, 2022,
80 s., váz. 498 Kč
Veršovaný příběh z hmyzí říše Ó, ó,
ó, vajíčko! je vyprávěním o velké lásce
a odhodlání. Houseňák Pepík putuje
za svou vyvolenou a nic ho nezastaví.
Inspirací pro jednotlivé postavy byli
skuteční brouci, včely, larvy a zejmé
na motýli.
ISBN 978-80-88268-68-0

PO HÁD K Y
Müllerová, Else
Stříbrný prach z hvězd

Překl. Špinková, Martina, Praha:
Portál, 2022, 112 s., váz. 329 Kč
Pohádková kniha určená k tomu,
aby dětem pomohla vypořádat se
s rušivými vlivy dne, zbavit se případ
ných obav a úzkostí a aby navodila
atmosféru, ve které se bude dětem
krásně usínat.
ISBN 978-80-262-1865-4

bibliografie
Němcová, Božena;
Erben, Karel Jaromír
Pohádky

Praha: Albatros, 2022, 112 s., váz.
269 Kč
Reedice úspěšného výboru českých
klasických pohádek našich největších
pohádkářů.
ISBN 978-80-00-06567-0

Svěrák, Zdeněk
Tatínku, ta se ti povedla

Praha: Albatros, 2022, 48 s., váz.
299 Kč
Pohádková knížka od Zdeňka Svěrá
ka! Pohádky na dobrou noc vyprávějí
dětem obvykle maminky.
ISBN 978-80-00-06693-6

Wechterowicz, Przemyslaw
Úsměv pro žabku

Překl. Kolouchová, Barbora, Brno:
Host, 2022, 1. vyd., 36 s., váz. 349 Kč
Co vám zaručeně zvedne náladu,
když jste smutní? Byla jedna malá
Žabka, na kterou náhle padl smu
tek a nikdo ji nedokázal rozveselit.
Její maminka byla zrovna daleko,
ale v srdci ucítila, že se něco děje,
a poslala své dcerce zvláštní
vzkaz.
ISBN 978-80-275-1160-0

PRO DĚ TI
Arnautová, Maita
Supertajný zápisník hráče

Praha: Pikola, 2022, 96 s., váz.
299 Kč
Myslíš jen na hraní počítačových her,
epické tahy a ta nejvyšší skóre?
ISBN 978-80-242-7856-8

Barochová, Věra Hudáčková
Pohlaď koně po duši

Praha: Fragment, 2022, 192 s., váz.
269 Kč
Pouto mezi koněm a člověkem doká
že zázraky.
ISBN 978-80-253-5756-9

Barochová, Věra Hudáčková
Příběhy ze zoo – Lachtánek
nezbeda

Praha: Fragment, 2022, 96 s., váz.
249 Kč
Přijde uličnický lachtánek na to, že
mít svoji hlavu se často nevyplácí?
Lachtánek Tonda je pěkný nezbeda.
ISBN 978-80-253-5797-2

Braunová, Petra
Tramvaj plná strašidel

de Mullenheim, Sophie
Misál pro děti. Když mši rozumíš, tak se nenudíš!

Praha: Paulínky, 2022, 1. vyd., 64 s.,
brož. 169 Kč
Misál pro děti ocení hlavně zvídaví
školáci, kteří už umí číst a dávno
vyrostli z obrázkových misálků.
Mnohdy se totiž při mši hrozně nudí,
protože moc nechápou, co se při ní
děje a proč.
ISBN 978-80-7450-423-5

Disney – Sladké sny, Mickey

Praha: Egmont, 2022, 72 s., váz.
299 Kč
Nostalgicky ilustrovaná sbírka příbě
hů na dobrou noc od Disneyho.
ISBN 978-80-252-5152-2

Dobroruka, Luděk J.;
Dobroruková, Jana
Malá tajemství přírody II:
Příroda doma

Praha: Pikola, 2022, 128 s., váz.
399 Kč
Miluješ přírodu a chceš se o ní dozvě
dět co nejvíce?
ISBN 978-80-242-8083-7

Francs, Nicole Colas des
Od semínka k plodu

Překl. Šavlíková, Lucie, Praha: Pikola,
2022, 16 s., 299 Kč
Povídej si s rodiči o přírodním kolo
běhu, ukazuj na obrázcích a vyprávěj
příběhy. Pro děti od 3 let.
ISBN 978-80-242-7984-8

Hillestad, Dori Butlerová
Strašidelná knihovna – Schovávaná s duchy
Překl. Soukup, Václav, Praha: Frag
ment, 2022, 128 s., váz. 199 Kč
Chcete, aby děti rády četly? Nabíd
něte jim příběh, který je bude bavit.
Pozvěte je do Strašidelné knihovny!
ISBN 978-80-253-5802-3

Hlavinková, Lucie
Sesterstvo a kouzelná kočka
Fabiola

Praha: Albatros, 2022, 120 s., váz.
299 Kč
Bára, Míša, Ela a kouzelná kočka
Fabiola – to je Sesterstvo! První díl
nové série od autorky bestselleru
Projekt pes.
ISBN 978-80-00-06694-3

Chmelařová, Veronika
Od venuše po atomy

Praha: Pikola, 2022, 160 s., váz.
299 Kč
Bojíte se tmy? Co když se v ní schová
vají strašidla? Davidovi rodiče pracují
dlouho do noci, a tak musí trávit ve
čery v bytě pod Vyšehradem sám.
ISBN 978-80-242-8177-3

Brno: CPress, 2022, 104 s., váz.
399 Kč
Objevte svět českého umění! Zábav
ně ilustrovaný průvodce pro děti.
Chcete dětem ukázat, že umění ne
musí být nuda a porozumět mu může
úplně každý?
ISBN 978-80-264-4255-4

Cantini, Barbara
Puf a Brunhilda: Kolo osudu

Jelley, Craig
Minecraft – Příručka bojovníka

Praha: Pikola, 2022, 64 s., váz.
299 Kč
Puf je černý kocourek, tedy pokud
nepočítáte bílou špičku ocásku.
ISBN 978-80-242-8036-3

Cobb, Amelia
Ema a její kouzelná zoo – Rošťácká žirafa
Překl. Brožová, Eva, Praha: Frag
ment, 2022, 104 s., váz. 199 Kč
Jedenáctý díl kouzelné série pro
všechny milovnice zvířat!
ISBN 978-80-253-5751-4

Překl. Zavadil, Vilém, Praha: Egmont,
2022, 96 s., váz. 299 Kč
S touhle knížkou v Minecraftu vy
hrajete!
ISBN 978-80-252-5275-8

Jirous, Ivan Martin
Ptala se Františky Marta

Praha: Meander, 2022, 14 s., 198 Kč
Ivan Martin Jirous psal svým dcerám,
Františce a Martě, v dopisech z vě
zení básničky a pohádky, které pak
vyšly souborně v knize Magor dětem.
ISBN 978-80-7558-167-9
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Kirbyová, Katie
Totálně katastrofická přátelství
Lottie Brooksové

Překl. Pavliková, Adriana, Praha:
Fragment, 2022, 400 s., váz. 349 Kč
Lottie čeká, že druhé pololetí zvládne
levou zadní. To by ovšem nesměla
být jedním z vrcholů kamarádského
trojúhelníku!
ISBN 978-80-253-5796-5

Leroy, Jean
Úplně poslední velký zlý vlk

Překl. Brunclíková, Kristýna, Praha:
Albatros, 2022, 32 s., váz. 269 Kč
Vlk číhá v lese na něco (nebo spíš
někoho) k snědku.
ISBN 978-80-00-06698-1

Manas, Pedro
Anna Kadabra – Úplňkový klub

Praha: Fragment, 2022, 128 s., váz.
249 Kč
Při kouzlení občas něco zbabrá, ka
marádka je však dobrá! Vydejte se za
Annou Kadabrou do Měsíčkova.
ISBN 978-80-253-5753-8

McBrien, Thomas
Minecraft – Kreativní příručka

Překl. Zavadil, Vilém, Praha: Egmont,
2022, 96 s., váz. 299 Kč
Nejlepší kreativní tipy ze světa Mi
necraftu!
ISBN 978-80-252-5274-1

Minecraft – Stavební chuťovky 2
Praha: Egmont, 2022, 96 s., váz.
299 Kč
Postavte si parádní miniprojekty!
ISBN 978-80-252-5182-9

Moderdovská, Daniela
Planeta Země se usmívá

Praha: Fortuna Libri, 2022, 32 s.,
váz. 329 Kč
Vypravěčem knížky Planeta Země
se usmívá je samotná planeta Země
a hlavními hrdiny jsou členové
rodiny Zelenkových, především
děti Olívie, Filípek a malá Ema.
Planeta Země vysvětluje dětem,
proč bývá smutná a kdy má důvod
se usmívat.
ISBN 978-80-7546-387-6

Mornštajnová, Alena
Kapka Ája

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 72 s., váz.
369 Kč
Jak to chodí ve škole pro vodní kap
ky? Co se tam učí? To budete koukat!
Takové předměty totiž na svém rozvr
hu nenajdete. Škoda, kdo by nechtěl
mít hodinu skákání do vody?
ISBN 978-80-275-1089-4

Pavlásek, Lukáš
Bláznivá škola

Praha: Pikola, 2022, 168 s., váz.
349 Kč
Tahle škola vás bude bavit! Je totiž
bláznivá! No uznejte sami, kde jinde
byste si mohli při hodině přírodopisu
vše vyzkoušet na vlastní kůži?
ISBN 978-80-242-8181-0

Petrák, František
Labyrinty

Praha: Meander, 2022, 18 s., 268 Kč
Správná cesta ven z bludiště je
klikatá, plná dobrodružství a hrozí
na ní mnohá nebezpečí. Labyrint
je místo plné meandrů, zatáček,
překážek a zátočin, zkrátka hotové
bludiště.
ISBN 978-80-7558-197-6
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Sekaninová, Štěpánka
Jak lidé sportovali a sportují

Praha: Albatros, 2022, 40 s., váz.
269 Kč
Zábavná historie sportu pro děti.
ISBN 978-80-00-06578-6

Sekora, Ondřej
Ferdův slabikář

Praha: Albatros, 2022, 80 s., váz.
269 Kč
Veselá knížka seznamuje děti pro
střednictvím Ferdy Mravence s jed
notlivými písmeny abecedy.
ISBN 978-80-00-06652-3

Suchá, Romana
Mušlenčiny léčivé pohádky pro
dětskou duši
Brno: CPress, 2022, 96 s., váz.
349 Kč
Co se děje ve tvém nitru? Laskavé
příběhy, díky kterým děti porozumí
vlastním emocím.
ISBN 978-80-264-4269-1

Sundin, David
Opovaž se mě číst!

Praha: Pikola, 2022, 40 s., váz.
329 Kč
Pokud se bojíš humoru, žertů a zlo
myslností, tuhle knihu rozhodně
nečti! Udělá totiž cokoli, co je v její
moci, aby ji každý nechal na pokoji.
Mění se v ní slova, zaklapne se ti před
očima a najednou, kde se vzal, tu se
vzal – krokodýl!
ISBN 978-80-242-8129-2

Sykesová, Julie
Akademie jednorožců: Róza
a Křišťál

Praha: Pikola, 2022, 112 s., váz.
249 Kč
Róza je štěstím bez sebe, začíná totiž
studovat na Akademii jednorožců.
ISBN 978-80-242-8112-4

Šafařík, Denis
Beztvárci aneb Putování za
kouzelným stromem

Praha: Fragment, 2022, 48 s., váz.
199 Kč
Rozpustile veršovaná pohádka
pro malé i velké snílky a dobro
druhy. Představte si pohádkovou
zemi, kde žijí Beztvárci – roztomilí
tvorečkové, kteří však vypadají tak
nějak nijace.
ISBN 978-80-253-5752-1

Šlik, Petr Hugo
Marta si vzpomíná

Praha: Albatros, 2022, 64 s., váz.
299 Kč
Jak se vyrovnat se ztrátou někoho
blízkého? Optimistické vyprávění
o nelehkém tématu.
ISBN 978-80-00-06704-9

Štarková, Petra;
Šporclová, Veronika
Největší nemehlo pod sluncem
Praha: Albatros, 2022, 104 s., váz.
299 Kč
Co s tím, když máte pocit, že nic
neumíte?
ISBN 978-80-00-06715-5

Vaněk, Jaroslav
Kočičí dotek

Praha: Fragment, 2022, 176 s., váz.
249 Kč
Dokáže rozmazlený kocourek na
pravit sobeckou holčičku a vlastně
i sám sebe?
ISBN 978-80-253-5798-9

Willsová, Amanda
Poníci od stříbrné řeky – Dům na
vřesovišti
Překl. Neumanová, Romana, Praha:
Fragment, 2022, 128 s., váz. 249 Kč
Když Poppy narazí na opuštěný dům
vysoko na vřesovišti, netuší, jaká
tajemství skrývá.
ISBN 978-80-253-5718-7

Zednikovičová, Lucia
Jak se stal Gustík pilotem

Praha: Fragment, 2022, 56 s., váz.
299 Kč
Krásný příběh o tom, jak je důležité
jít si za svým snem. Vrabčáček Gustík
touží stát se pilotem.
ISBN 978-80-253-5760-6

PRO DÍVK Y
Kopecká, Tereza
Berta puberta

Brno: CPress, 2022, 120 s., váz.
329 Kč
Mít starší sestru, která se najednou
začne podivně měnit, je pěkná otra
va! Sestra zůstává sestrou i přes to,
že je napadena extrémně protivnou
pubertou... Fajn, ale kdo to s ní má
vydžet?
ISBN 978-80-264-4195-3

PRO K LUK Y
Coninx, Harry
Hvězdy fotbalového hřiště –
Mbappé

Překl. Jiříček, Petr, Praha: Fragment,
2022, 128 s., brož. 199 Kč
Skvělá edice pro kluky o nejslavněj
ších fotbalistech dnešní doby.
ISBN 978-80-253-5841-2

PRO M L ÁDE Ž
Chiang, Cliff; Sudžuka, Goran;
Azzarello, Brian
Wonder Woman 6: Kosti

Překl. Švanda, Pave, Praha: BB art,
2022, 160 s., brož. 499 Kč
Bohové mají nového krále. Amazonky
mají novou královnu. Ale pouze jeden
může vládnout.
ISBN 978-80-7595-567-8

Oh, Axie
XOXO

Překl. Trusová, Veronika, Praha:
CooBoo, 2022, 304 s., brož. 349 Kč
Láska v rytmu k-popu!
ISBN 978-80-7661-499-4

Sigunsdotterová, Kristina
Tajemství Humly Hanssonové

Překl. Stiessová, Helena, Brno: Host,
2022, 110 s., váz. 349 Kč
Někdy svět vypadá tak černě, že po
může už jen černý humor.
ISBN 978-80-275-1070-2

Stehlíková, Olga
Mojenka

Brno: Host, 2022, 1. vyd., 192 s.,
váz. 399 Kč
Všichni jsme propojení — stromy, hou
by, zvířata i lidé. Magdaléna má ráda
les, mech, kapradiny, různé odstíny
zelené barvy, zvířecí stopy a parůžky.
ISBN 978-80-275-1090-0

PRO N E JM E NŠÍ
Miminko vidí – Dobrou noc!

Praha: Egmont, 2022, 10 s., 149 Kč
V knížkách Miminko vidí najdete vel
ké černobílé vzory a kontrastní barvy,

bibliografie
které bude vaše děťátko dychtivě
sledovat od prvních dní.
ISBN 978-80-252-5229-1

Miminko vidí – Úplně první
knížka

Praha: Egmont, 2022, 10 s., 149 Kč
V knížkách Miminko vidí najdete
velké černo-bílé vzory a kontrastní
barvy, které bude vaše děťátko dych
tivě sledovat od prvních dní.
ISBN 978-80-252-5227-7
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má jasno: stane se superhrdinou
a bude bojovat se zločinem jakožto
Kašoman!
ISBN 978-80-257-3811-5

Flanagan, John
Hraničářův učeň – Kniha čtrnáctá – Souboj na Araluenu

PŘ Í BĚ HY

Překl. Tenklová, Zdena, Praha:
Egmont, 2022, 296 s., váz. 369 Kč
Podaří se Maddie pomoct Horácovi
a Gilanovi, kteří jsou obleženi ve sta
ré pevnosti?
ISBN 978-80-252-5280-2

Materna, Dan;
Souralová, Veronika
Když jsem byla štěně

Flanagan, John
Hraničářův učeň – Kniha dvanáctá – Královská hraničářka

Brno: CPress, 2022, 104 s., váz.
349 Kč
Slečna Amy Růžová vás provede
krásným příběhem malých štěněcích
uličníků. V domku u Trnkové za
hrady se narodí osm štěňat zlatých
retrívrů.
ISBN 978-80-264-3975-2

Moravec, Tomáš
Černý Bert – příběhy ze života
nehorázně spokojeného psa

Brno: CPress, 2022, 248 s., váz.
429 Kč
S Bertem vám nuda nikdy nehrozí.
Doporučuje deset pejskařů z deseti.
ISBN 978-80-264-4223-3

Pospíšilová, Zuzana
Nové příběhy se šťastným
koncem – Vyděšený kalous

Praha: Fragment, 2022, 136 s., váz.
199 Kč
Dokážou děti zachránit kalouse, který
se dostal do úzkých? Příběh z české
přírody, který se skutečně stal!
ISBN 978-80-253-5762-0

SCI-FI, FANTASY
Blade, Adam
Space Wars 1 – Útok robodraka
Překl. Závadová, Kateřina, Praha:
Albatros, 2022, 160 s., váz. 249 Kč
Vesmírná jízda od autora Beast
Questu! I ve vesmíru číhají pořádná
monstra!
ISBN 978-80-00-06662-2

Brennan, J. H.
Hrad temnoty – GrailQuest 1

Překl. Hořejší, Josef, Frenštát pod
Radhoštěm: Polaris, 2022, 180 s.,
brož. 249 Kč
Otevřte tuto knihu a stanete se jed
ním z jejích hrdinů, rytířů kulatého
stolu na dvoře krále Artuše. Ale
pozor, čeká vás obtížný a nebezpeč
ný úkol.
ISBN 978-80-7332-477-3

Colfer, Chris
Země příběhů – Za hranice
království

Překl. Volhejnová, Veronika, Praha:
Fragment, 2022, 336 s., váz. 399 Kč
Maskovaný muž prchá a pomocí
mocného kouzla shromažďuje armá
du těch nejhorších ničemů. Čtvrtý
díl světově úspěšné série ze země
pohádek.
ISBN 978-80-253-5743-9

Čupová, Kateřina
Hrnečku, vař!

Praha: Argo, 2022, 208 s., váz.
548 Kč
Co si v dnešní době počít s kouzel
ným hrnečkem, který vaří kaši? Víťa

Překl. Tenklová, Zdena, Praha:
Egmont, 2022, 456 s., váz. 369 Kč
Když se Will stal členem hraničářské
ho sboru, složil slavnostní přísahu.
ISBN 978-80-252-5279-6

Flanagan, John
Hraničářův učeň – Kniha jedenáctá – Ztracené příběhy

Překl. Tenklová, Zdena, Praha:
Egmont, 2022, 408 s., váz. 369 Kč
Většina legend Araluenu, od útě
ku hraničářského učně Willa ze
Skandie až po Horácovu cestu do
Nihon-džinu, od příběhu, jak prin
cezna Kasandra přišla ke jménu
Evanlyn, až po příběh o Alyssině
věznění na hradě Macindawu, je
dobře známá.
ISBN 978-80-252-5278-9

Flanagan, John
Hraničářův učeň – Kniha patnáctá – Ztracený princ
Překl. Tenklová, Zdena, Praha:
Egmont, 2022, 272 s., váz. 369 Kč
Will Dohoda a jeho učeňka Maddie
dostanou naléhavé pozvání na hrad
Araluen.
ISBN 978-80-252-5281-9

Flanagan, John
Hraničářův učeň – První roky –
Bitva na Hackhamské pláni

Překl. Pohl, Milan, Praha: Egmont,
2022, 352 s., váz. 349 Kč
Mír v Araluenu je v ohrožení a nově
korunovaný král Duncan se připravu
je na válku.
ISBN 978-80-252-5283-3

Flanagan, John
Hraničářův učeň – První roky –
Turnaj na Gorlanu
Překl. Pohl, Milan, Praha: Egmont,
2022, 372 s., váz. 349 Kč
Příběh z prvních let hraničářského
sboru v království Araluen.
ISBN 978-80-252-5282-6

Furman, Simon
Jak vycvičit draky – Jezdci
z Blpu: Ledový hrad

Překl. Kolebáčová, Radka, Praha:
Egmont, 2022, 64 s., brož. 169 Kč
Hrdinové ze světa filmů Jak vycvičit
draka se na vás těší ve dvou komik
sových příbězích! Ostrov Blp čelí
nebezpečí v podobě záludného
návštěvníka, který se vydává za ob
chodníka s kožichy.
ISBN 978-80-252-5260-4

Furman, Simon
Jak vycvičit draky – Jezdci
z Blpu: Nebezpečí z hlubiny

Překl. Kolebáčová, Radka, Praha:
Egmont, 2022, 64 s., brož. 169 Kč
Hrdinové ze světa filmů Jak vycvičit

draka se na vás těší v novém ko
miksu!
ISBN 978-80-252-5259-8

Harrowová, Alix E.
Čarodějnice dřívější a budoucí

Překl. Špínová, Adéla, Praha: Coo
Boo, 2022, 592 s., váz. 499 Kč
Čarodějnice neexistují. Zatím. V roce
1893 už se čarodějky na světě ne
vyskytují.
ISBN 978-80-7661-480-2

Lewisová, Erika; Salvatore,
Robert Anthony
Barva draků

Překl. Michnová, Drahomíra, Praha:
Fragment, 2022, 352 s., brož. 349 Kč
Ovládnout magii není snadné a Mag
gie si to moc dobře uvědomuje.
ISBN 978-80-253-5803-0

Riordan, Rick
Percy Jackson – Moře nestvůr

Překl. Chodilová, Dana, Praha: Frag
ment, 2022, 304 s., váz. 399 Kč
Napůl chlapec... napůl bůh. Dohro
mady Percy Jackson!
ISBN 978-80-253-5745-3

hudebniny
HUD E BN I NY
Dvořák, Antonín
Pět moravských dvojzpěvů
B 107. pro čtyři ženské hlasy
a cappella ve skladatelově úpravě
Praha: Bärenreiter Praha, 2022,
1. vyd., 44 s., 249 Kč
Moravské dvojzpěvy pro dva ženské
hlasy s doprovodem klavíru složil
Dvořák v roce 1876. Pro kariéru
tehdy ještě neznámého skladatele
šlo o přelomový počin, který zahájil
Dvořákovu cestu k zahraničnímu
uznání.
ISBN 979-0-2601-0930-8

Pivoda, Ondřej; Spurný, Lubomír
Pavel Haas. A Catalogue of the
Music and Writings
Praha: Bärenreiter Praha, 2022,
1. vyd., 268 s., 420 Kč
Přestože život skladatele Pavla Haase
(1899–1944) byl ukončen náhle
v hrůzách koncentračního tábora
Osvětim, jeho dílo přetrvalo a dnes
zažívá zvýšený zájem ze strany hu
debníků i vědců. Tento nejtalento
vanější žák Leoše Janáčka se nyní
dočkal reprezentativní publikace
v angličtině.
ISBN 978-80-86385-42-6

Sládek, Ferdinand
Náš poklad – díl I. 270 národních písní

Praha: Bärenreiter Praha, 2022, 4.
vyd., 200 s., 395 Kč
Alba obsahují celkem 270 písní
z Čech, Moravy a Slovenska v úpravě
samotného Ferdinanda Sládka či Jana
Maláta. Úpravy podtrhují lidový cha
rakter písní, přitom se však nevzdáva
jí klasické klavírní sazby.
ISBN 979-0-2601-0953-7

Sládek, Ferdinand
Náš poklad – díl II. 270 národních písní

Praha: Bärenreiter Praha, 2022, 5.
vyd., 144 s., 345 Kč
Alba obsahují celkem 270 písní
z Čech, Moravy a Slovenska v úpravě
samotného Ferdinanda Sládka či Jana
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Maláta. Úpravy podtrhují lidový cha
rakter písní, přitom se však nevzdáva
jí klasické klavírní sazby.
ISBN 979-0-2601-0954-4

vysokoškolská
skripta; učebnice
CESTOVNÍ RUCH
Vaníček, Jiří
Nové trendy ve venkovském
cestovním ruchu

Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2022, 1. vyd., 138 s., brož. 306 Kč
Venkovský cestovní ruch je nejšetr
nější formou cestovního ruchu. Hlav
ní důvod spočívá v tom, že na rozdíl
od městského cestovního ruchu má
charakter individuálního cestovního
ruchu a ve většině případů mu ne
hrozí masový charakter, a tedy ani
overturismus.
ISBN 978-80-245-2436-8

PE DAGOG I K A ,
D I DAK TI K A
Růžička, Michal a kol.
Společné vzdělávání a role
rodičů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 148 s.
Předložená publikace prezentuje ně
kolik výzkumných šetření, která byla
realizována ve spolupráci akademic
kých pracovníků a studentů Ústavu
speciálněpedagogických studií na
Univerzitě Palackého v Olomouci
v rámci projektu IGA_PdF_2020_028.
ISBN 978-80-244-5951-6

PSYCH O LOG I E
Komrska, Štěpán (ed.);
Komrska, Eva (ed.);
Dolejš, Martin (ed.)
Mezinárodní studentské
psychologické dny 2022: bulletin
abstraktů

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 32 s.
Mezinárodní studentské psychologic
ké dny jsou určeny studentům baka
lářských a navazujících magisterských
studijních oborů psychologie, které
se studují v rámci České republiky
a Slovenské republiky.
ISBN 978-80-244-6122-9

Turková, Marie;
Malínská, Zdeňka;
Pilka, Radovan a kol.
Atlas of Ultrasound Images in
Gynaecology and Obstetrics

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 80 s.
Tento ultrazvukový atlas je určen
především pro pregraduální i post
graduální studenty medicíny, lékaře
a ke vzdělávání nejen zdravotníků, ale
i laické veřejnosti. Cílem je naučit se
orientovat při popisu ultrazvukových
fotografií pomocí schematických
náčrtů.
ISBN 978-80-244-6046-8

ZOO LOG I E
Fellnerová, Ivana; Bezdíček, Jiří
Fyziologie živočichů názorně
a v souvislostech

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 380 s.
Fyziologie živočichů názorně v sou
vislostech.
ISBN 978-80-244-4016-3

mapy a atlasy
ATL ASY
Smolová, Irena a kol.
Atlas lázeňství na česko-polském
pohraničí

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 124 s.
Česko-polské pohraničí se vyznačuje
bohatstvím přírodních zdrojů a dlou
hou tradicí lázeňství. V současné
době je v území 29 lokalit se statutem
lázeňských míst.
ISBN 978-80-244-5994-3

Šimůnek, Robert
Historický atlas měst České
republiky, sv. 34, Dvůr Králové
nad Labem

Praha: Historický ústav AV ČR,
2022, 40 s.
34. svazek je věnován Dvoru Králové
nad Labem, dalšímu z východočes
kých věnných měst, pro která byl
Historický atlas měst zpracován.
ISBN 978-80-7286-389-1

ZDRAVOTNICTVÍ
Fellnerová, Ivana;
Čelechovský, Alois
Obecná fyziologie II – tkáně
a orgánové soustavy

Tituly v bibliografii Knižních
novinek jsou čerpány
z internetové databáze

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 148 s.
Obecná fyziologie.
ISBN 978-80-244-4015-6

Ščudla, Vlastimil;
Horák, Pavel a kol.
Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství

Olomouc: Univerzita Palackého,
2022, 1. vyd., 680 s., 699 Kč
Publikace má sloužit potřebám stu
dentů medicíny a mladých lékařů při
přípravě ke zkoušce, která následuje
po absolvování společného kmene
a atestace z interny.
ISBN 978-80-244-5957-8

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.

REKORDNÍ SVĚT KNIHY 2022
Foto: archiv Svět knihy Praha 2022

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha, který letos poprvé probíhal pod širým nebem, přilákal druhý červnový víkend rekordních 54 tisíc návštěvníků.

Již 27. ročník proběhl v provizorních venkovních prostorech na Výstavišti Praha v Holešovicích. Netradiční atmosféra připomínající
letní festival návštěvníky nadchla. „Upravený
koncept se očividně osvědčil, lidem se na Světě knihy líbilo, strávili tady delší čas než dříve
a koupili si zřejmě i více knih, což potvrzují
první informace z řad nakladatelů o rekordních tržbách. A to je pro nás vlastně důležitější
než přesná návštěvnost,“ okomentoval dění
na festivalu jeho ředitel Radovan Auer.
Čestným hostem letošního ročníku byla
Itálie a bylo to hostování plné temperamentu, dobrého vína a samozřejmě kvalitního
čtení. Návštěvníky zaujala vynikající vypravěčka Donatella Di Pietrantonio nebo autorka
silných příběhů Viola Ardone, která v rámci
diskuse společně se Stefanií Auci upozornila
na nedostatek ženské perspektivy v předkládání historie. Představil se také autor knih pro
děti a mládež Guido Sgardoli nebo romanopisec Gianfranco Calligarich. Elena Pasoli, ředitelka veletrhu v Bologni, k italské účasti na
veletrhu Svět knihy Praha řekla: „Zažila jsem
dva báječné dny, veletrh je skvělý, s velkým
počtem mezinárodních vystavovatelů, velkým
profesním programem a mnoha návštěvníky.“
České čtenáře potěšila i další setkání
s významnými zahraničními autory a autorkami. Zcela zaplněnému Velkému sálu se
představila například kanadská spisovatelka
Shari Lapena, izraelský povídkový mistr Etgar
Keret nebo britská autorka Naomi Woodová.
Neobvyklým pohledem na lži, ženy a marockou společnost zaujala návštěvníky francouzsko-marocká spisovatelka Leïla Slimani, přijel
také lidskoprávní aktivista Nathan Law nominovaný na Nobelovu cenu nebo argentinská
autorka a literární kritička Elsa Drucaroff, která
návštěvníkům přiblížila téma cenzury.
Veletržními branami prošla samozřejmě
i celá řada současných českých osobností
v čele s Kateřinou Tučkovou, Alenou Mornštajnovou, Zdeňkem Svěrákem, Arnoštem Goldflamem, Radkou Třeštíkovou nebo Tomášem
Sedláčkem.

Svět knihy Praha nezůstal lhostejný
k dění na Ukrajině a tamním autorům poskytl veletržní střechu nad hlavou, aby se mohli
představit nejen českým, ale i ukrajinským
čtenářům, kteří u nás našli dočasný domov.
„Chtěli jsme návštěvníkům ukázat bohatost
tamní kultury a zároveň umožnit Ukrajincům
přístup k jejich literatuře,“ vysvětlil Radovan
Auer. Pro ukrajinské občany byl vstup na veletrh zdarma a součástí programu byla také
četba ukrajinských pohádek českým i ukrajinským dětem. Na veletrhu vystavovalo 19 ukrajinských nakladatelů, z nichž polovina se akce
osobně zúčastnila. Prahu navštívilo 10 literárních osobností, mezi nimiž byli například básnířka Kataryna Michalicyna, autorka románů
Jevhenija Kononenko a zástupce krymských
Tatarů Alim Alijev. „Na pár dní jsme se díky
vám, poprvé od začátku války, mohli dostat
do normálního světa, připadat si zase jako lidé
a viděli jsme, jak moc vám na nás záleží, a to
je nedocenitelné,“ řekli ukrajinští spisovatelé.
Na festivalu nechyběly debaty významných světových a českých spisovatelů o tématech jako svoboda slova, globalizace, historie
nebo budoucnost. Svět knihy Praha 2022 tak
dostál svého motta převzatého od významného italského myslitele Umberta Eca: „Žijeme
pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“
Každý rok se na Světě knihy Praha předává také řada významných ocenění. Mezi nimi
již pojedenácté nechyběla Cena Jiřího Theinera, která byla v minulosti určena tomu, kdo
v zahraničí významně přispívá k šíření a propagaci české literatury. S letošním ročníkem
se statut ceny Jiřího Theinera změnil. Ocenění
je udělováno osobnostem, které jsou hlasem
svobody proti cenzuře a v boji za demokracii.
První laureátkou takto pozměněné prestižní
ceny se měla stát rusky píšící běloruská spisovatelka, investigativní novinářka a také první
Běloruska oceněná Nobelovou cenou za literaturu Světlana Alexijevičová, která kvůli své
neúčasti cenu věnovala ukrajinským autorům.
„Ráda bych uvedla, že ukrajinská delegace spi-

sovatelů, reprezentující tuto statečnou zemi,
kterou všichni obdivujeme a v jejíž vítězství
věříme, si zaslouží Cenu Jiřího Theinera. Ukrajina je dnes v čele boje proti ZLU. A musí vědět, že jsme s ní,“ napsala ve svém vyjádření.
Nechyběl bohatý doprovodný program,
mnoho diskusí a přednášek, jichž se za čtyři
festivalové dny zúčastnilo 746 účinkujících,
mezi nimiž byli oblíbení světoví a čeští autoři,
odborníci, filosofové a literární kritici.
Kromě velkých vydavatelských domů
a nakladatelství se veletrhu zúčastnili také malí
nakladatelé. Jejich venkovní stánky poutaly
pozornost velkého množství návštěvníků.
Kromě přiblížení světa knih široké i odborné veřejnosti se veletrh snaží prohloubit
lásku k literatuře i nejmenších čtenářů, pro
které byl připraven bohatý doprovodný program v pavilonu Rosteme s knihou.
Byly to plnokrevné čtyři dny, které vlily
optimismus do žil celému knižnímu světu.
Čtení stále láká, žije!

SVĚT KNIHY PRAHA 2022 V ČÍSLECH
Počet vystavovatelů: 416
Počet expozic: 156
Výstavní plocha: 3 046 m2
Literární festival
Počet účinkujících: 746
Počet programů: 465
Počet výstav: 9
Celkový počet návštěvníků: 54 000
Zúčastněné země a regiony (vystavující a zapojené do programu): Argentina, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie,
Hongkong, Island, Itálie, Izrael, Kanada, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo,
Nigérie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Tchaj-wan, Ukrajina, USA, Velká Británie
Celkem se na veletrhu a festivalu prezentovali hosté ze 33 zemí a regionů světa.

Nová dětská knížka
Aleny Mornštajnové

Vydejte se spolu
s Ájou do školy
pro vodní kapky!

K a zu K ib uis hi

Amulet 7
Začátek konce je tady. Výpravu zaskočí návrat
lovce Gabilana a konečně odhalíme původ
a záměry tajemného hlasu, kvůli kterému
Emily znovu prožije nejtěžší okamžik svého
života. Kazu Kibuishi v pohádkové fantasy
Amulet spojuje vlivy ze Star Wars, Pána
prstenů nebo ze série o Harrym Potterovi.

Luke Pearson
s tePhen Davies

Hilda a loď duchů
V Trolberském zálivu se ztrácejí lodě a u starého
větrného mlýnu se děje něco podivného.
Modrovlasá rozumbrada Hilda musí vyřešit obě
záhady, aby ochránila městečko Trolberg před
nebezpečím. Ještě že se může spolehnout na
pomoc kamarádky Fridy a svérázného Poleňáka.

vo j těch M atocha
kareL osoha

Prašina:
Křídový panáček 3
Na Prašině začne řádit tajemný žhář a na
ohořelých stěnách se objeví podivný symbol…
Svět knižního fenoménu se rozrůstá v komiksové
sérii s novými příběhy, novými hrdiny a novými
záhadami. Toto jsou kroniky Prašiny.

Ja n B ě l íč ek

V chapadlech
murmuru
Chaos, zmatení, nejistota, úzkost,
polarizace – těmito slovy často popisujeme
dnešní svět. Svébytná čítanka současné
beletrie hledá jejich odraz v dílech
současných autorů a autorek, například
Eleny Ferrante, Karla Oveho Knausgarda,
Édouarda Louise či Sally Rooneyové.

Luke Pearson
s tePhen Davies

Hilda a loď duchů
Podle jedněch tragická epocha, podle
druhých čas kultury a vzdělanosti. Málokterá
etapa českých dějin vzbuzuje u historiků
tak protikladné soudy. Přední odbornice
přináší přehledný a vyvážený pohled
na dobu, kterou jsme si podle Jiráskova
románu uvykli nazývat temnem.

Pe tr a r autiainenová

Popel a sníh
Novinářka Inkeri přijíždí v roce 1947 na
sever psát reportáž o tom, jak se Laponsko
zotavuje po skončení války. Zároveň pátrá
po osudu svého manžela, který během bojů
za nevyjasněných okolností zmizel. Závratný
příběh z mystického prostředí severských
pustin se stal finskou literární senzací.

žebříček

nejprodávanější knihy

TIŠTĚNÉ KNIHY

v knihkupectvích podle počtu prodaných výtisků za období 6. 6. 2022 až 12. 6. 2022

beletrie
1. Kateřina Tučková Bílá Voda Host
2. Shari Lapena Nepříliš šťastná rodina Kalibr
3. Robert Galbraith Neklidná krev Kniha Zlín
4. Vlastimil Vondruška Ďáblova čísla Moba
5. Stephen King Billy Summers Beta Dobrovský
6. Matt Haig Půlnoční knihovna Fobos
7. Jussi AdlerOlsen Chlorid sodný Host
8. Julie Caplinová Domek v Irsku Cosmopolis
9. Tereza Brodská Moje máma Jana Brejchová Universum
10. František Kotleta, Kristýna Sněgoňová Legie – AGA Epocha

populárně-naučná
1. Karin Lednická Životice – Obraz (po)zapomenuté tragédie Bílá vrána
2. James Clear Atomové návyky Jan Melvil Publishing
3. Jan Menděl Uprdelismus Pragma
4. Kolektiv ÚZ 1434 – Občanský zákoník Sagit
5. Roman Pavela Zeleninová zahrádka Edice České televize
6. Tomáš Kosačík Nakup a uvař na 2 dny Břicháč Tom
7. Linda Bartošová Novinářky CPress
8. Tomáš Kosačík Nejjednodušší plán 29 dní Břicháč Tom
9. Václav Minář Autoškola 2022 – Moderní učebnice a testové otázky Grada
10. Michaela Kačírková, Zuzana Rybová Pohybový vývoj dítěte s láskou a respektem Esence

pro děti a mládež
1. James Norbury Panda a dráček Pragma
2. Vojtěch Matocha Prašina – Křídový panáček 2 Paseka
3. Nagabe Dívka ze země Venku 1 Gate
4. Tacuja Endó Spy x Family 4 Crew
5. Tacuja Endó Spy x Family 1 Crew
6. Coleen Hooverová Ugly Love Simon & Schuster
7. Vojtěch Matocha Prašina – Křídový panáček 1 Paseka
8. Gege Akutami Jujutsu Kaisen – Prokleté války 1 Crew
9. Masaši Kišimoto Naruto Uzumaki Crew
10. Gege Akutami Jujutsu Kaisen – Prokleté války 2 Crew
Děkujeme všem knihkupcům, kteří se do sestavování žebříčku zapojují. Pokud se na jeho přípravě zatím nepodílíte a měli byste zájem,
kontaktujte prosím sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který data zpracovává, tel.: 224 219 944, email: sckn@sckn.cz.
Aktuální týdenní žebříček i historii přehledů nejprodávanějších knih od roku 2002 najdete na www.sckn.cz.

E-KNIHY

Květen 2022 (z dat od firem Palmknihy.cz, alza.cz a kosmas.cz)
1. Kateřina Tučková Bílá voda Host
2. Peter May Noční brána Host
3. Tim Weaver Stín ve dveřích Mystery Press
4. Kristýna Sněgoňová, František Kotleta Legie V: Aga Epocha
5. Robert Galbraith Neklidná krev Kniha Zlín
6. Vlastimil Vondruška Ďáblova čísla Moba
7. Kristen Callihan Drahý nepřítel Baronet
8. Jan Kotouč Bitva o české země Brokilon
9. Vilma Kadlečíková Mycelium VII: Zakázané směry Argo
10. Elle Kennedy Bouřlivá noc Baronet
30

KNIŽNÍ BESTSELLERY
nakladatelství

MOBA

Nicolas Barreau

Dagmar
Digma Čechová

Čas třešní

Co když žádné
zítra nebude?

Aurélie a André jsou šťastný
milenecký pár a zdá se, že se
jim daří i profesně. André má za
sebou úspěšné autorské čtení
a dámské publikum mu leží
u nohou. Spisovatel si užívá
pozornosti, ve skutečnosti ho ale
zaměstnává něco jiného – na
svatého Valentýna se chystá
požádat svou lásku o ruku. Právě
toho dne ale dostane Auréliina
restaurace nečekaně michelinskou
hvězdu a mladá kuchařka neví,
kde jí hlava stojí…

Elena Bellmar

Odplata
za chamtivost
Toni Morales se chce
konečně zaměřit na
vyšetření vraždy svého
nevlastního bratra.
Události však nabírají
rychlý spád. V hotelu je
nalezeno zazděné tělo
a Toni se navíc obává,
že v jeho týmu je někdo,
komu nemůže důvěřovat.

www.mobaknihy.cz

Štěpánčinou realitou
otřese nejen zpráva
o tom, že už nikdy nespatří
kamarádku Zu, ale také
nečekané dědictví. K jeho
přijetí však vede jeden
velký krok: odpuštění.
Lze zapomenout na zradu,
která jí rozklížila rodinu?

Holly Martin

Věra Fojtová

Svítání nad
Safírovým zálivem

Neviditelná
zranění

Aria dělá všechno, co může,
aby udržela rodinný hotel
nad vodou. Odpovědí na
její potíže by mohl být Noah.
Před rokem však Arie zlomil
srdce a ona dobře ví, že
práce a láska by se neměly
míchat dohromady.

Mělo to začít tak idylicky.
První taneční, první polibek…
Jenže to by nesměl být rok
1941 a šestnáctileté Rút by
na prsou nesměla svítit žlutá
hvězda. Místo střevíčků
čekají Rút jen tvrdé
dřeváky a pochod smrti.

Håkan Nesser

Šachy pod sopkou
Úspěšný spisovatel Franz J. Lunde
zmizí beze stopy. Zůstane po
něm pouze vrak shořelého auta
a nedokončená novela nazvaná
Autorovy poslední dny a smrt. V ní
Lunde popisuje pronásledování,
jemuž byl vystaven. Znepokojivý
text se dostane do rukou komisaře
Gunnara Barbarottiho, místo
odpovědí však přinese jen mnoho
dalších nejasností. Komisař je
nakloněn verzi, že spisovatel
Lunde zmizel o své vůli.

