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Scott McCloud
Sochař
David Smith je ochoten vyměnit svůj život za umění,
a to doslova. Podepíše smlouvu se Smrtí, která mu
splní jeho dětský sen: získá schopnost vytvořit jakoukoli sochu holýma rukama. Zbývá mu však pouhých
dvě stě dnů života a on najednou zjišťuje, že se nedokáže rozhodnout, co vytvořit. A když potká lásku
svého života, dny, které mu zbývají, nemohou být
pohnutější a komplikovanější.
Sochař je příběh o touze hraničící s posedlostí, o zoufalých a neobratných krůčcích mladé lásky
a také skvělým, všednodenním portrétem nejúžasnějšího velkoměsta na světě. Vypráví o drobných, vřelých, lidských okamžicích obyčejného života i o skrytých silách dřímajících pod povrchem.
Sochař, kterého autor tvořil pět let
a který dosáhl téměř pěti set stran,
je zároveň oslavou komiksové formy
i nádherným grafickým románem.

498 Kč, 496 s.

„Sochaře od Scotta McClouda považuji za
nejlepší grafický román, který jsem v posledních
letech četl. Vypráví o umění a lásce a o tom, proč se
stále znovu o něco snažíme. Zlomí vám srdce.“
Neil Gaiman
N

Scott McCloud
se narodil v Bostonu a je kreslířem a propagátorem komiksu jako uměleckého žánru. Vytvořil komiksovou sérii
Zot!, poté se věnoval spíše teorii komiksu. Je známý jako
autor knihy Understanding Comics (česky Jak rozumět
komiksu, 2008), kde komiksovou formou popisuje vymezení pojmu, dějiny, mezníky a nejdůležitější představitele komiksu. Sochař je autorovým prvním grafickým
románem a prvním dlouhým příběhem s dospělými
protagonisty.

beletrie
4

Steve Toltz
Tekutý písek
Aldo je podvodník (on tvrdí, že je podnikatel) a hlavně věčný smolař. Není schopen ani úspěšně spáchat
sebevraždu, byť se o to opakovaně pokouší. Nakonec
dospěje k přesvědčení, že je tedy nejspíš nesmrtelný.
Má smůlu ve všem, až to vypadá, že si na něj osud
opravdu zasedl. Dokonce i jeho nejlepší přítel Liam,
sám neúspěšný spisovatel a policajt, o něm mluví jako
o „známém příživníkovi a zoufalci“. Když se jednoho
dne Aldo propadne na samé dno, Liama napadne, že
jeho příští kniha bude pojednávat právě o Aldově nekonečném sledu životních proher a katastrof a o jeho
zoufalé snaze získat zpět životní lásku. To, co začíná
jako pokus o zachycení Aldových opakujících se životních katastrof, se postupně mění v hluboký příběh
o víře a přátelství…
Kniha, díky níž si uvědomíte,
jaké máte v životě štěstí.

připravujeme

Toltzův debut Zlomek celku byl nominován
na prestižní cenu Man Booker Prize (2008)
a Guardian First Book Award.

…oslnivé, neuvěřitelně
vtipné, zneklidňující
a naprosto
nezapomenutelné…

Steve Toltz
se narodil v Austrálii a studoval na University of Newcastle.
Po studiích hodně cestoval, žil v Montrealu, Vancouveru,
New Yorku, Barceloně a Paříži a pracoval jako kameraman,
učitel angličtiny, soukromý detektiv či scenárista. Nyní se
věnuje psaní, je ženatý a má malého syna.
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Madeleine Rouxová
Sanctum
Tři kamarádi, talentovaní a tak trochu netradičně pro
vzdělání zapálení středoškoláci aspirující na univerzitní studium, Dan, Abby a Jordan, které známe z knihy Asylum, se snaží zapomenout na to, co prožili na
letní přípravce v New Hampshire College. Hrůzné zážitky je pronásledují ve snech i v každodenním životě,
ač si nepřejí nic víc než zapomenout. Leč neúspěšně.
Někdo (či něco?) je kontaktuje a dává najevo, že „ještě
není konec“.
Trojice přátel se vrací na známá místa, aby odhalila tajemství, které, jak doufají, je jednou provždy
osvobodí od minulosti. Odlupují jednotlivé vrstvy záhady jako cibuli (a občas je to skutečně i k pláči!), aby
zjistili… Ale to už je na čtenářích.
Dan, Abby a Jordan, které známe
z knihy Asylum, jsou zpět s dalším
napínavým dobrodružstvím!
Vyprávění je opět ozvláštněno
bizarními dobovými fotografiemi.
368 Kč, 336 s.

„Se spoustou doprovodných starobylých fotografií
s cirkusovými výjevy Rouxová pokračuje v příběhu
nahánějícím husí kůži, který udělal z knihy Asylum
tak úžasně čtivou záležitost. Scény líčící bádání
ve strašidelném domě působí kinematograficky
a hrůzostrašně… Rouxová ví, jak napsat knihu,
která má spád, a jak upoutat čtenáře.“
Booklist
Madeleine Rouxová
pochází z Minnesoty a je hrdou absolventkou Beloit
College v oboru tvůrčí psaní a herectví. V současnosti žije
a pracuje ve Wisconsinu. Její knihy se prodávají nejen
v USA, ale také v Británii, Francii, Austrálii a na Tchaj-wanu.
Více na www.madeleine-roux.com.
368 Kč
304 s.
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Ransom Riggs
Sirotčinec
slečny Peregrinové:
Knihovna duší
Podivným dětem ze sirotčince slečny Peregrinové se
čas rychle krátí. Nebezpečný šílenec je na svobodě
a milované slečně Peregrinové stále hrozí nebezpečí.
Jacob Portman a Emma Bloomová jsou tedy nuceni
zorganizovat tu nejsmělejší záchrannou misi. Čeká je
cesta válkou zmítanou krajinou, noví spojenci a nebezpečí, jakému dosud nečelili… Vrátí se Jacob jako
hrdina, tak, jak ho všechny podivné děti znají?
Stejně jako všechny předchozí i tato nová kniha
bestsellerového autora Ransoma Riggse vás rozhodně nenechá v klidu a podmanivou atmosféru opět
doladí více než padesátka zbrusu nových podivných
fotografií.
Tajemně podivný příběh doplněný
strašidelnými dobovými fotografiemi,
z nichž běhá mráz po zádech.
Již nyní se můžete začít těšit na
nový Riggsův román Arcanum!

388 Kč, 496 s.

Více aktuálních informací najdete na
www.sirotcinecslecnyperegrinove.cz.

348 Kč
358 s.

368 Kč
424 s.
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JACOB PORTMAN
Náš hrdina, který vidí
a cítí netvory.

HUGH APISTON
Chlapec, jenž ovládá a chrání
včely, které žijí v jeho žaludku.

OLIVA
ABROHOLOS
ELEPHANTA
Dívka lehčí než vzduch.

V září 2016 vstoupí podivné děti do českých kin, a to pod taktovkou Tima Burtona,
s Evou Greenovou a Samuelem L. Jacksonem v hlavních rolích.

Ransom Riggs
vyrostl na Floridě, ale nyní je jeho domovem kraj podivných dětí – Los Angeles. Byl odchován duchařskými
příběhy a britskými komediemi, což zřejmě vysvětluje,
proč píše právě takové romány, jaké píše. Existuje nenulová možnost, že je právě teď u vás doma a pozoruje vás
z úkrytu pod postelí. (Běžte to prověřit. Počkáme na vás.)
Pokud tam není, vždy ho najdete na Twitteru na adrese
@ransomriggs nebo na ransomriggs.com.
https://www.facebook.com/cinemacitycr/posts/499945776797217
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Mike Tucker
Doctor Who:
Roj hrůzy

278 Kč, 232 s.

Gabby Nicholsová právě ukládá svého syna do postele,
když vtom zaslechne volání dcery. „Maminko, mám
v pokoji tatíka dlouhonožku!“ A pak začnou výkřiky…
Alan Travers míří domů z hospody a něco mu
hrábne do obličeje – pavučina. Ze stínů se vyvalí cosi
obrovského a smrtícího…
Věci naberou rychlého spádu.
Doktora ale nezaujal ani mrtvý muž zamotaný
v obří pavučině, ani zkomolené vzpomínky starého muže. Starosti mu dělají spíš roje zmutovaného
hmyzu.
Když je vesnice odříznuta od vnějšího světa
a s hemžícím se hmyzem začíná jít vážně o krk, je
Doktorovi jasné, že tu není v bezpečí nikdo. Ledaže by
se mu podařilo rozluštit podivné znaky vyryté v prastarém kamenném kruhu a objasnit záhadu sahající
až do druhé světové války.
Další dobrodružství tajemného
humanoidního mimozemšťana,
který si říká Doktor.

Mike Tucker

278 Kč
228 s.

pracoval mezi lety 1985 a 1989 na vizuálních efektech
seriálu Doctor Who a dohlížel i na pár epizod první a druhé z nových sérií pro BBC Wales. Je jedním z mála lidí,
kteří se podíleli jak na „starém“, tak na „novém“ Doctoru
Who. Mimoto i mnohokrát přispěl do Whoniversa jako
autor nezfilmovaných příběhů a občas se zabývá sepisováním svých zážitků z natáčení.
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Soubor povídek slavných
autorů k 50. výročí
vysílání první epizody
kultovního seriálu
Doctor Who.

398 Kč, 416 s.

278 Kč
264 s.

27
278
78 Kč
252 s.

beletrie
10

Julianna Baggottová
Oheň
Po otcově smrti se Partridge ujímá vlády v Dómu,
jednom z posledních útočišť v jinak zničené pustině,
jíž se Země stala. Původně si předsevzal, že svrhne
nelítostný řád Dómu a sjednotí jeho obyvatele se
znetvořenými Starými žijícími za jeho silnými zdmi.
Jenomže s ohromnou mocí, kterou má nyní v rukou, je
vše mnohem nebezpečnější, než si kdy vůbec dokázal
představit.
Pressia získala klíč ke spáse, a když se jí podaří ho
dopravit až do Dómu, Staří se snad vyléčí a všechny
hrůzy se již stanou minulostí.
Jenomže nic není tak jednoduché, jak se zdá, a bývalí spojenci se stávají možnými nepřáteli na život a na
smrt – a osud světa je nejistější než kdy dřív. Zřítí se
lidstvo do záhuby? Nebo z všudypřítomného popela
přece jenom vyvstane nový svět?
Přichází dlouho očekávané
vyvrcholení série Čistý!

378 Kč, 438 s.

Trilogie Čistý získala cenu Americké asociace
knihoven Alex Award za rok 2013, oceněna byla
také prestižním deníkem The New York Times a těšit
se můžete i na filmové zpracování.
„Literární poklad, znepokojující a nezapomenutelný
příběh plný úžasných obrazů...“
The New York Times
Julianna Baggottová
je kritikou oceňovaná bestsellerová autorka, která vydala již dvacítku knih – romány pro dospělé, pro mládež
i sbírky poezie. Oheň je třetím dílem trilogie Čistý, jejíž
filmová práva zakoupila společnost Fox 2000. Romány
J. Baggottové se dočkaly již více než 50 zahraničních vydání a trilogie Čistý byla dosud přeložena do 16 jazyků.
378 Kč
528 s.

378 Kč
512 s.
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Caroline Wallaceová
Nalezení ztracené
Marty
Marta je ztracená. Je ztracená od dětství – někdo ji
zanechal v kufru ve vlaku z Paříže. A pak ji adoptuje
žena, která má na starosti nádražní Ztráty a nálezy.
Postupem času se bohužel ukazuje, že tato paní
není zrovna moc hodná… Malou dívku přesvědčí,
že vytáhne-li byť jen paty „ven“, celé nádraží skončí
v troskách. A tak se nádraží včetně všech excentrických cestujících a ostatních lidí stává pro Martu
celým světem, do nějž patří i světácká a okouzlující Elizabeth, která vlastní kavárničku vedle Ztrát
a nálezů; římský voják, jenž se na nádraží objevuje
každý den ve stejnou dobu se zabalenou svačinkou;
muž s kufrem, který možná patřil Beatles… A Marta celé dětství čeká, až si pro ni někdo přijde, a mezitím se snaží rozluštit hádanku svého života…
Neobyčejně okouzlující a vřelý příběh
o životních ztrátách a nálezech pro
fanoušky Amélie z Montmartru.
srpen 2016

„Tato magická kniha mě okouzlila během
prvních odstavců. Martina osobnost
je jednoduše neodolatelná, přináší světlo
a smích do života všech, které potká.
To stejné udělá také s vaším životem!“
Essentials Magazine
Caroline Wallaceová
absolvovala magisterské studium kreativního psaní,
a než se dala na dráhu spisovatelky, vyučovala několik let
na vysoké škole. Žije v Liverpoolu s manželem a dětmi.
Pod pseudonymem Caroline Smailes napsala dalších pět
románů.
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Zoe Sugg
Girl Online na turné
Když Noah Penny pozve, aby s ním odjela na velké evropské turné, Penny má pocit, že její život už nemůže
být báječnější. Jenomže brzy se ukáže, že cesta do
Evropy nebude zdaleka taková idyla, jak si Penny původně myslela. Její Kluk z Brooklynu je v jednom kole
a nemá na ni vůbec čas, ne každý z jeho týmu Pennyinu přítomnost na turné vítá s nadšením, a aby toho
nebylo málo, někdo (že by nějaká Noahova žárlivá
fanynka?) jí začne posílat výhružné e-mailové zprávy.
Není divu, že netrvá dlouho, a Penny začne mít pocit,
že život na turné není nic pro ni… Stýská se jí totiž
nejenom po domově a nejlepším příteli Elliotovi, ale
i po jejím starém životě, ve kterém nepochybovala
o tom, kým vlastně ve skutečnosti je…
Dokáže Penny po Noahově boku najít
svou životní cestu, nebo je to úkol natolik těžký, že během jednoho dlouho
očekávaného léta přijde o všechno?
Pokračování světového
bestselleru Girl Online.
298 Kč, 368 s.

Kniha od asi nejznámější
youtuberky na světě.
V současnosti má přes
10 050 000 odběratelů.
Nominace na Český bestseller

Zoe Sugg alias ZoellaenyaP .D .C

298 Kč, 360 s.
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Felicia Day
Jak (ne)být divný
na netu
Felicia Day je průkopnice online zábavy a „královna
geeků“. Ve své knize vzpomíná na své neobvyklé
dětství, cestu za internetovou slávou i na to, jak své
podivínství přijala a našla si vlastní místo na slunci.
Poté, co natočila vlastní internetový seriál, se Felicia
stala jedním z nejvýznamnějších tvůrců v oblasti
nových médií. Dnes je její svět naplněn kreativitou,
počítačovými hrami a špetkou feminismu – stejně
jako její memoáry.
V knize Jak (ne)být divný na netu zaznívá Feliciin
zábavný a osobitý hlas a dokazuje, že bychom si
všichni měli vážit toho, čím se od ostatních lišíme,
a najít v sobě odvahu podělit se o to se světem.
Protože dnes je možné vše – dokonce i pro podivíny
z digitálního světa.
Pokud chcete žít život podle toho,
jak sami cítíte a ne jak od vás ostatní
očekávají, nenajdete lepší inspiraci
než Felicii Day.

Felicia Day
je herečka, nejvíce se ale proslavila svou prací v oblasti
internetových videí. Je zakladatelkou webového kanálu
Geek & Soundry a neobyčejně aktivní je také na sociálních
sítích. Na Twitteru (@feliciaday) má více než 2,4 miliony
sledujících a je osmou nejsledovanější osobou na stránkách Goodreads, kde založila sekci Vaginal Fantasy s téměř
14 tisíci členy. Další zajímavosti nejen o její osobě najdete
na www.feliciaday.com nebo www.feliciadaybook.com.

298 Kč, 280 s.

„Felicia je herečka, hráčka, scenáristka, autorka
písní, producentka, režisérka, webmaster, kostýmní návrhářka a královna všech podivínů. Při
čtení její knihy si připadáte, jako byste s Felicií
seděli u večeře a mezi polévkou a dezertem si
prostě vyslechli příběh jejího života. Nedokážu
si představit vtipnější a šarmantnější spolustolovnici. Felicia je neuvěřitelně zábavná, stejně
jako její kniha.“
George R. R. Martin,
autor knižní předlohy seriálu Hra o trůny
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Jennifer Robsonová
Měsíční svit
nad Paříží
Je jaro 1924 a Helena Montagu-Douglas-Parr právě
přijíždí do Paříže, aby si zde léčila rozchodem zlomené srdce. Je připravena přijmout opojný půvab
Města světel a nechává se vtáhnout do světa ztracené generace a okruhu amerických krajanů, s jejichž
podporou nachází odvahu k realizaci svého snu –
stát se umělkyní.
Jako Phoenix se Paříž znovu rodí z popela velké
války a Helena si uvědomuje, že i ona se mění. Dobrá dívka, kterou kdysi byla, tak svědomitá a poslušná, vědoma si svého místa ve světě, je navždy pryč.
Ale teď, když odhodila své staré já, kým se stane
a kam patří?
Fascinující historický román
o anglické dámě, která vymění svůj
usedlý aristokratický život
za hypnotizující salony a opojný svět
ztracené generace Paříže 20. let
20. století.
připravujeme

„Měsíční svit nad Paříží přináší okouzlující portrét
Města světel 20. let. Ze stránek sálá elegance
londýnské aristokracie a podmanivost pařížské
umělecké scény. Tento dojemný milostný příběh
ve mně vyvolal přímo bolestnou touhu vrátit se
zpět v čase.“
Kristina McMorris, autorka románu The Edge of Lost

Jennifer Robsonová
je autorkou několika bestsellerů pro ženy. Vystudovala
ekonomiku na Oxfordské univerzitě, pracovala jako editorka a v současné době je spisovatelkou na plný úvazek. Žije v Torontu s manželem, dětmi, psem a kočkou.
Více o autorce na www.jennifer-robson.com.
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Jessica Knollová
Nejšťastnější dívka
na světě
TiffAni je hrdá na to, čeho dosáhla. Žije v New Yorku,
pracuje v redakci úspěšného módního časopisu, jak si
dávno vysnila, a čeká ji jen zářná budoucnost. Před sebou má svatbu s mužem, jenž se zdá ideálním ve všech
směrech. Toužebně očekávaná událost jen dovrší léta
jejího snažení: vymanit se z pozice maloměstského
děvčete a stát se manželkou muže se jménem i kontem, které jí můžou všichni jen závidět.
Ale minulost, kterou by nejraději vytěsnila z hlavy,
neodbytně dotírá. Minulost, která je jejím nepřítelem.
Postupně vystupuje portrét ženy s duší možná nenávratně poškozenou tragickými událostmi z dětství,
událostmi, jejichž realistický až chladný popis vyvolá
hluboké mrazení. A TiffAni si uvědomuje, že je možná
čas si vše připomenout, podívat se pravdě do očí a najít
sama sebe.
Její dokonalý život je dokonalá lež.

červen 2016

Nejšťastnější dívku na světě budete moci
také brzy zhlédnout na filmovém plátně
s Reese Witherspoonovou v hlavní roli.

Jessica Knollová
pracuje jako senior editorka v magazínu Cosmopolitan
a editorka v SELF. Vyrostla na předměstí Philadelphie
a absolvovala studia na The Shipley School v Pennsylvanii a na Hobart and William Smith Colleges v New Yorku.
Žije v New York City s manželem. Nejšťastnější dívka na
světě je její prvotinou.

„Temné, plné nečekaných zvratů... ostré jako
břitva… napínavé. Rozuzlení příběhu je opravdu
šokující, napínavé jako zpomalený, nervy drásající
hororový film…“
Entertainment Weekly
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Katarzyna Bonda
Dívka o půlnoci

připravujeme

Zima 1993.
V luxusním hotelu v Gdaňsku je nalezeno tělo
mladinké dívky. O několik hodin později umírá při
autonehodě její starší bratr. Obě úmrtí zůstávají
neobjasněna.
Velikonoce 2013.
Forenzní psycholožka Saša Zaluská se vrací
na pobřeží Baltského moře. Ráda by vedla klidný
život, pracovala v bance a starala se o osmiletou
dceru. Vše se však změní, když se s ní spojí Pawel
„Buli” Blawicki, majitel nočního klubu v Sopotech.
Muž tvrdí, že jeho obchodní partner s přezdívkou
Jehla, bývalý známý zpěvák, ho chce zabít. Dochází
k vraždě... Saše rychle dochází, že případ, který přijala, je mnohem komplikovanější a že existuje spojení mezi současnou vraždou a tragickými úmrtími
sourozenců před dvaceti lety.
A klíčem k případu je zřejmě jedna stará ohraná
píseň.
Detektivní thriller nejslavnější polské
autorky, „Královny polské krimi“.

Dívka o půlnoci se v Polsku ihned
po vydání stala bestsellerem a porazila
i tituly Stephena Kinga a Joa Nesbøho.

„Dívka o půlnoci je psychologicky zajímavé, bohaté a rafinované krimi. Je to kus prvotřídní práce a je důkazem, že Katarzyna
Bonda zná řemeslo dobrého detektivkáře
jako málokdo.“
Culture.pl

Katarzyna Bonda
je nejprodávanější ženská spisovatelka v Polsku. Po studiích žurnalistiky a scenáristiky pracovala pro polské vydání Newsweek a Wprost, napsala několik filmových scénářů
a dvě biografie známých polských vrahů. Je autorkou oblíbené trilogie o policejním psychologovi Hubertu Meyerovi
a nyní přichází s novou sérií s forenzní psycholožkou Sašou
Zaluskou v hlavní roli.
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Robert Dugoni
Hrob mé sestry
Tracy Crosswhiteová dvacet let zpochybňuje fakta
týkající se zmizení své sestry Sáry a soud s údajným
vrahem, který následoval. Nevěří, že Edmund House
– již dříve usvědčený násilník, na něhož padla vina za
vraždu Sáry – je skutečný pachatel. Když jí osud nabídne příležitost dosáhnout spravedlnosti, stává se Tracy
detektivem na oddělení vražd v Seattlu a celý svůj další
život zasvětí tomu, aby vypátrala sestřina vraha.
Jednoho dne jsou konečně objeveny Sářiny tělesné
pozůstatky nedaleko jejich rodného městečka v pohoří
Severní Kaskády ve státě Washington. Tracy je pevně
rozhodnutá získat odpovědi na otázky, které ji tak
dlouho trápily. Během pátrání po skutečném vrahovi
však začne odhalovat temná, dlouho střežená tajemství, která navždy změní její vztah k minulosti a otevřou dveře smrtícímu nebezpečí.
Detektivní thriller, který vás naprosto
pohltí a až do poslední strany nenechá
vydechnout.
348 Kč, 392 s.

„To nejlepší, co může dát román
s kriminální zápletkou v kombinaci
s právnickým thrillerem, přičemž konečný
výsledek je opravdu výjimečný.“
Library Journal

Robert Dugoni
vystudoval žurnalistiku a tvůrčí psaní na Stanfordské univerzitě a již během studií získal řadu cen, pracoval také
jako reportér. Poté vystudoval práva a 13 let se také právničině věnoval. Svět práva ale jednoho dne opustil, zavřel
se na tři roky v malé místnosti bez oken a na svět přivedl
své první tři knihy, které získaly několik literárních cen,
a hned první se stala také bestsellerem The New York Times.
Více na www.robertdugoni.com.

Hrob mé sestry patří na Amazonu mezi stovku
nejprodávanějších knih za rok 2014.
Library Journal knihu zařadil mezi pět nejlepších
thrillerů roku 2014.
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Pedro Almodóvar
Patty Diphusa,
Venuše záchodků
V osmdesátých letech vznikla v Madridu na stránkách časopisu La Luna postava Patty Diphusy, drsné,
protřelé a zároveň i neobyčejně soucitné pornohvězdy a madridského sexuálního symbolu. V bizarních
i všedních příhodách, které Patty, literární alter ego
tehdy ještě neznámého režiséra Pedra Almodóvara,
zažívá, utišuje mužské duše a zároveň uspokojuje sexuální potřeby jejich nositelů. Postavou Patty, Venuše
záchodků vzdal Almodóvar s nostalgií hold mládí prožitému v Madridu, kdy byl jeho jediným bohem Andy
Warhol, jediným smyslem života zábava a jedinou zásadou bezstarostnost...
Nové vydání jedinečné knihy
světoznámého režiséra
Pedra Almodóvara.

248 Kč, 232 s.

„Ze všech ženských postav, jaké jsem kdy napsal,
patří Patty mezi mé nejoblíbenější. Holka s takovou chutí do života, že nikdy nespí, naivní, něžná
a groteskní, závistivá a narcistní, přítelkyně všech
lidí a všech rozkoší, vždy ochotná dívat se na věci
z jejich lepší stránky. Patty utíká před samotou
a sama před sebou a dělá to se značnou dávkou
vtipu a selského rozumu.“
Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar
je uznávaný španělský režisér a scenárista (samouk!), držitel dvou Oscarů za filmy Vše o mé matce a Mluv s ní. Byl
vychováván v klášterní škole, odkud utíkal na zakázané
filmy. V 17 letech přišel do Madridu a stal se vůdčí osobností undergroundového hnutí movida madrileña. První
film natočil v roce 1974 a do dneška jich má na kontě
kolem třiceti.
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Ariana Franklinová,
Samantha Normanová
Statečná srdce
Píše se rok 1141. Král Štěpán válčí o korunu se svou
sestřenicí císařovnou Matyldou. V tak nebezpečném
světě nemůže být v bezpečí nikdo, ani jedenáctiletá
dívka jménem Emma. Před jistou smrtí je zachráněna
lučištníkem Gwilem, který ji vezme s sebou v přestrojení za chlapce a naučí ji střílet z luku. Muž, který
Emmě ublížil, se ale stále toulá na svobodě. Kousek
pergamenu, který mu Emma v nestřežené chvíli sebrala, však může být velmi cenným důkazem.
Kenniford je malá, ale strategicky důležitá pevnost patřící šestnáctileté Maud. Ohnivá a nebojácná
hradní paní se postaví tváří v tvář osudu a vražednému hněvu Štěpánovu, když na svém sídle poskytne
ochranu císařovně. Nadchází dlouhá, krutá zima ve
znamení obležení. Kenniford se stává centrem dění
a všechny nitky se sbíhají právě sem…
Jedna dívka je klíčem k míru.
Jeden muž se nezastaví před ničím,
aby ji umlčel.
328 Kč, 328 s.

Poslední román
Ariany Franklinové.
Nepolevující tempo,
strhující děj od první stránky
až po tu poslední.
Ariana Franklinová
byla britská prozaička a novinářka. Do povědomí vešla svou
mimořádně úspěšnou a oceňovanou historickou krimi sérií
s netradiční postavou detektiva – středověkou lékařkou a patoložkou Adélií.

Samantha Normanová,
dcera A. Franklinové, po smrti své matky román Statečná srdce
dokončila. Příběh ji zaujal natolik, že se rozhodla v započaté
sérii pokračovat a v současnosti pracuje na další knize.

328 Kč

328 Kč

328 Kč

328 Kč
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C. D. Payne
Mládí imrvére
v hajzlu
aneb Geny nezapřeš
Nickie Davidson si žil svůj obyčejný poklidný život v zapadlém koutě Indiany. A nejspíš by se na tom nic nezměnilo
nebýt objevu krevních skupin. Jeho (evidentně ne tak
docela vlastní) otec totiž na internetu zjistil, že jeho krevní skupina + krevní skupina jeho manželky dohromady
v žádném případě nedávají malého Nickieho. Následuje
drsný rozchod, po kterém posadí máma Nicka do auta
a frčí s ním směr Las Vegas, kde hodlá obnovit kariéru
tanečnice nahoře bez. Svého synka ovšem vysadí v zanedbané čtvrti na okraji Los Angeles před domem obývaným
výrazně větším množstvím švábů než lidí. Dveře bytu 22B
mu otevře mrzoutský ošuntělý chlápek, ze kterého se
k Nickovu zděšení vyklube jeho pravý otec. Už je to tak,
není žádný Davidson, ale Twisp. Nick Twisp.
Mládí v hajzlu ještě nekončí,
přichází Nick Twisp II.
298 Kč, 328 s.

Ani v dalším dílu rodinné
ságy není nouze o zábavu
a překvapení.
bení
Vracejí se všichni oblíbení
me
hrdinové, které známe
z předchozích dílů.
C. D. Payne

od 198 Kč

při
připravujeme
řipra
p avuj
vu eme
m

je americký volnomyšlenkářský spisovatel. Proslavil
se především sérií kultovního deníku Mládí v hajzlu
(Nakladatelství JOTA). Vystudoval historii evropských zemí
na Harvardu, poté vystřídal bezmála třicet zaměstnání,
a žádné se mu podle jeho slov nelíbilo. V současné době
se věnuje provozu svého nakladatelství Aivia Press, muzeu
karavanů a psaní beletrie. Žije v Sonoma County, severně
od San Franciska.
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298 Kč, 312 s.

248 Kč, 224 s.

288 Kč, 304 s.

248 Kč, 284 s.

268 Kč, 304 s.

248 Kč, 286 s.

ilustrace
Jiří Mičkal
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Oliver Burian
Julie v červnu,
Romeo na konci
listopadu
Příběh je situován do nedaleké budoucnosti a začíná
u lože umírajícího starce. Jeho schovanka se od něj
dozvídá tajemství svého života a Romeo jí předává
knihu, kterou pro ni napsal s prosbou, aby mu z ní
v jeho posledních dnech četla. Prosí ji, ať jej soudí až
po jejím dočtení.
Při předčítání se Claudie vrací do doby před jejím
narozením a dočítá se o kouzlech a úskalích vztahu
mezi starším mužem a mladou ženou od seznámení
až po rozchod a rozvod. Zároveň je kniha i sondou do
způsobu života generace Claudiiných rodičů; života,
který díky masivnímu technologickému pokroku již
prakticky zmizel.
Jsme svědky paralelně se vyvíjejících příběhů
Claudiiny první lásky a nově nacházeného vztahu
s otcem. Daří se jim k sobě najít cestu a užívat si vzájemnou přítomnost, ale nemilosrdná ruka osudu vše
změní.
328 Kč, 424 s.

I když jsme obklopeni
supermoderní technikou,
uvnitř jsme všichni
stejně zranitelní…
Oliver Burian
prožil dětství na Letné. Vyrůstal v činžáku, v němž bydlel
František Hrubín, který mu dal k dispozici svou rozsáhlou
knihovnu obsahující díla běžně nedostupná, a tím v něm
probudil mimořádný zájem o literaturu. Po roce 1989 působil jako ředitel jazykové školy Angličtina Expres, ředitel
distribuce Bontonu a spolumajitel a ředitel distribuční
společnosti Panther.
Oliver Burian je autorem sbírky povídek Povídky
toaletní (2014) a trilogie Soumrak nosičů (2015).
Více na www.oliverburian.cz.
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Blanka Hošková
Voňavé (na)dělení
Ani ve své páté knize se Blanka Hošková nevzdaluje
od témat, která její čtenářky dobře znají. Opět je její
hlavní hrdinkou žena v mezní životní situaci, postavená před problémy, se kterými si musí poradit prakticky
zcela sama.
Ve Voňavém (na)dělení se setkáváme s typickou
obětí bossingu, ženou, která po mnoha letech opouští
zaměstnání, protože dál nemůže snášet ataky svého
nadřízeného. Procházíme s ní etapami velkého nadšení z nově nabyté svobody, těšení se na lepší příští,
následujeme ji na Úřad práce i na pracovní pohovory
a propadáme spolu s ní do beznaděje. Podaří se zralé
ženě s dospělými dětmi nalézt pevnou půdu pod nohama? Umírá skutečně naděje poslední?
Žádná životní etapa není
bezvýchodná!

248 Kč, 224 s.

Příběhy o tom,
co všechny důvěrně známe,
ale prožít (si) musíme samy.

Blanka Hošková
se narodila v Brně, kde dodnes bydlí i pracuje. V raném
mládí se věnovala psaní poezie a svými články také přispívala do ženských časopisů, ale po narození dcery se
literárně na jedenáct let odmlčela. Před čtyřmi lety se opět
chopila pera a v psaní pokračuje. V listopadu 2014 vyšlo
v Nakladatelství JOTA její Láskobraní, v březnu 2015 Horko
domácího krbu, v červenci 2015 Kamilenky a v říjnu 2015
Zlato(v)lásky.

228 Kč,
256 s.

238 Kč,
224 s.

248 Kč,
310 s.

248 Kč,
247 s.
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Kateřina Dubská
Dcery

358 Kč, 600 s.

Ve svém druhém románu autorka vypráví příběh čtyř
generací své vlastní rodiny a jeho děj se ze Slovácka
přesouvá do Prahy a do severních Čech. Zpočátku je
velká stmelená rodina schopná společně čelit dopadům dějinných zvratů české historie, která až tragicky
poznamenává osudy některých jejích členů.
Nositelkami síly celé rodiny jsou Josefčiny dcery,
ale čím více se rozpadávají jejich vlastní manželství
i původně pevné rodinné vztahy, tím osudověji o tuto
sílu přicházejí. Jako místy až černá niť se knihou vinou
otázky nad vztahy mezi ženami, které jsou zdánlivě
příliš silné, a muži, kteří jsou zdánlivě příliš slabí, i vědomí, že jeden tragický okamžik v životě první generace dokáže poznamenat životy těch, kteří se teprve narodí, a lidé sami zranění svá zranění přenášejí dál a dál.
Pestrá mozaika příběhů rodičů,
dětí a vnuků nenechá čtenáře
vydechnout svou někdy až brutální
energií, přesto dává naději, že
i sebetěžší rodinnou historii zatíženou
mlčením a tajnostmi lze unést.

Každá rodina má ve skříni své kostlivce,
a čím méně se o nich mluví, tím více
chrastí kostmi, aby na sebe upozornili.

Kateřina Dubská

298 Kč, 336 s.

je spoluzakladatelkou firmy Computer Press a vydavatelství ERA. Před jedenácti lety založila Nadační fond
Verda, který jako jediný soukromý nadační fond u nás
podporuje romské studenty. V současné době žije v Bílých
Karpatech na samotě u lesa, chová včely a píše knihy. Rodina její matky pochází z moravských Tupes a její prapradědeček se jmenoval Gabriel. Více se o autorce dozvíte
na www.katerinadubska.cz.
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Zuzana Beranová
Poslední nosorožec
Eva přijíždí do Zimbabwe se svým manželem Vladimírem, ošetřovatelem zvířat, který sem převáží poslední
zdravý pár vzácných nosorožců bílých, jimž hrozí vyhynutí. Afrika je poslední záchranou také pro Evu, která
si od exotického dobrodružství slibuje vyřešení svých
problémů. Vladimír je však zcela pohlcen prací.
V době epidemie cholery se Eva při pomoci nemocným sama nakazí, život jí zachrání místní lékař a z původně„profesionálního“ vztahu se nepozorovaně stává
milenecký poměr. Vladimír si až příliš pozdě uvědomí,
že Evu nenávratně ztratil. Balí si nejnutnější věci, včetně zbraně, a odhodlává se k absurdnímu plánu, který
je v rozporu se vším, čemu doposud věřil. Dává mu
však naději, že zachrání jak nosorožce, tak svůj vztah.
Eva se však již dostala do bodu, z něhož není návratu.
Další podmanivá kniha Zuzany
Beranové nás tentokrát zavede
do Zimbabwe, kde na pozadí boje
o přežití vzácného druhu nosorožce
sledujeme boj o záchranu jednoho
vztahu.

278 Kč, 238 s.

„Autorka je dobrou vypravěčkou,
dokáže kombinovat napínavý děj s nadhledem,
ironií i náznakem humoru v situacích,
kdy postavám už dobrá nálada opravdu dochází.“
Jiří Lojín, vaseliteratura.cz

Zuzana Beranová
vystudovala žurnalistiku, pracovala pro MF DNES a následně působila na českých ambasádách v Nigérii, Keni a Zimbabwe. V současné době pracuje pro EU v Namibii, kde žije
se svou rodinou. Je autorkou životopisu Joy Adamsonové,
slavné spisovatelky a ochránkyně přírody, která získala
světovou proslulost díky lvici Else. Biografie Setkání se
smrtí. Příběh opavské rodačky Joy Adamsonové vyšla také
v angličtině.

298 Kč, 304 s.
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Kristy Brombergová
Rychle a nespoutaně
Třetí díl začíná dramatickými okamžiky Coltonovy
havárie na závodní dráze. A i když Colton jako zázrakem přežije, Rylee se obává následků, jež by se
mohly promítnout na jejich křehkém vztahu, který
tak dlouho pracně slepovali. Coltonova zranění jsou
vážná, ale daleko větší muka se odehrávají v jeho
duši. Rylee tak s hrůzou sleduje jeho boj s démony
minulosti.
Když už se zdá, že jejich vztah přeci jen dojde
naplnění, osud znovu zasáhne nečekanou silou. Příběh Coltona a Rylee nabere dramatický spád a stává
se přímo thrillerem, ve kterém jde doslova o život.
A právě v takových vypjatých okamžicích, kdy si
člověk sáhne až na dno a skutečně pozná sám sebe,
se nezkrotný bouřlivák Colton a nesmírně obětavá
Rylee musí rozhodnout, co dál.
V životě nejde o to, jak přežít bouři,
ale jak tančit v dešti.
Podaří se Rylee a Coltonovi bouří projít
a tančit společně?
328 Kč, 424 s.

„Kristy Brombergová – královna prologů a advokátka
lidských srdcí.“
TotallyBookedBlog
Rychle a nespoutaně je závěrečný díl erotické trilogie,
která okamžitě po vydání zaujala nejvyšší příčky
bestsellerových žebříčků, včetně těch nejprestižnějších
jako jsou The New York Times a USA Today.
Kristy Brombergová
je na první pohled nenápadná žena, v jejímž nitru ale
sálá žár, který z ní vytryskne pokaždé, když se její prsty
dotknou počítačových kláves. Má ráda dietní kolu s rumem, muziku na plné pecky a ve spíži má tajnou skrýš
na čokoládu. Žije v Jižní Kalifornii, a když si potřebuje na
chvíli odpočinout od každodenního chaosu, můžete ji
spatřit na běžeckém pásu nebo se čtečkou v ruce, začtenou do nějaké dobré lechtivé knížky.

328 Kč, 350 s.

328 Kč, 405 s.
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Christina Laurenová
Božský milenec
Když se Ruby Millerová dozví, že ji šéf posílá na prodlouženou pracovní cestu do New Yorku, je v šoku. Jako jedna z nejnadějnějších a nejbystřejších mladých inženýrek
v Londýně to z profesního hlediska zvládne levou zadní.
Děsí ji ale fakt, že bude celý měsíc pracovat – a spát v jednom hotelu – s Niallem Stellou, ﬁremním expertem na
městské plánování a nejvíc sexy chlapem na světě, po
kterém už pár měsíců kouká.
Čerstvě rozvedený Niall se neumí uvolnit ani porušovat pravidla a co se týká žen, je naprosto bezradný. Přesto
hned pozná, že otevřená Kaliforňanka Ruby je jako závan
čerstvého větru. Ruby si vezme za úkol dostat sexy Brita
z jeho ulity, a když se do toho pustí, není cesty zpět.
Upjatý Brit na vysoké pozici.
Dobrodružná Američanka na stáži.
Sexy
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„Zatím nejinspirativnější kniha Christiny Laurenové! Žhavější by mohla být jen, kdyby chytla.
Nikdo jiný takové romance nepíše – humorně,
s citem a těmi nejžhavějšími scénami!“
Kate Spencer, vh1.com

Čtvrtá kniha ze série Božských pro vaše
žhavé léto!

květen 2016, 348 Kč

Pan Božský – jediný muž, kterého si
můžete vzít do postele, aniž by to
tomu vašemu vadilo.

298 Kč
304 s.

348 Kč
320 s.

348 Kč
352 s.
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Vášnivý sprosťák
Na rozdíl od svých nejlepších kamarádek, Mii a Loly,
je Harlow Vega známá tím, že si vždycky ráda užije.
Provdat se opilá v Městě hříchu za až komicky svůdného, drsného kanadského rybáře Finna Robertse,
který (žádné překvápko) dokonale vládne svýma
svalnatýma rukama, rty i tělem – to je přesně její styl.
Ale byla to jen jednorázovka: sprostá, drsná a nekomplikovaná…, dokud se Finn pracovně neobjevil
v San Diegu, kde Harlow žije. Není připravená na vážný vztah, ale když jsou spolu, uvědomí si, že na něm
přece jen cosi je. Možná to není láska (kruci, ani ho
nemá ráda), ale jejich vzrušující hrátky jim poskytují
dokonalé rozptýlení od děsivých životních změn, kterým oba čelí. Dohodli se na sexu – divokém a vášnivém – ale teď se z jejich dohody začíná klubat něco
opravdovějšího.

„Tenhle sladce svůdný příběh je poklad. Zbožňuju
každé slovo.“
Sylvia Day, autorka bestsellerové série Crossfire

Nic není lepšího než sex s ex…,
pokud se nezamiluješ.
Další Vášnivý na sebe nenechá
dlouho čekat.

298 Kč, 311 s.

Christina Laurenová
je pseudonym dvou nejlepších kamarádek, spřízněných duší, mentálních dvojčat a spisovatelského tandemu Christiny Hobbsové a Lauren Billingsové, autorek
bestsellerových sérií Božský a Vášnivý. Můžete je najít
online na christinalaurenbooks.com, facebook.com/
ChristinaLaurenBooks nebo na Twitteru pod @seeCwrite
a @lolashoes.

328 Kč
367 s.
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Katherine Pancolová
Muchachas
[mučačas] 3
V posledním dílu trilogie Muchachas se setkáváme
zároveň se Stellou, s Joséphine, Hortense i Calypso.
Stella se konečně postaví svému tyranskému nevlastnímu otci. Hortense uskuteční svůj sen a Calypso objeví lásku a pravdu o svém původu. Joséphine
najde svou novou rodinu. Naše hrdinky se potkávají
a ovládají se navzájem. Každá z nich má odlišnou povahu: dobyvatelka Hortense, mstitelka Stella, křehká
Joséphine, zasněná Calypso. Každá po svém uzavírá
svůj příběh.
Volné pokračování předchozí
úspěšné trilogie z Paříže!
Všechno se zaplétá, rozplétá, znovu
zaplétá. Muchachas kráčejí dlouhými
kroky kupředu. Člověk nikdy neví, co
se stane. Zadrží dech, drží jim palce.
Viva las muchachas!
348 Kč, 455 s.

„Autorčiny postavy jsou velice moderní. Dostanou
se vám pod kůži. Ať jsou to pokladní v supermarketu nebo protřelé holky v minisukni, všechny zapomněly na předsudky, na klišé. Ničeho se nebojí, jsou
jako samurajové. Jsou připravené na všechno.“
Éric Neuhoff, Le Figaro

Katherine Pancolová

398 Kč
608 s.

398 Kč
704 s.

398 Kč 298 Kč
732 s. 336 s.

298 Kč
312 s.

295 Kč
304 s.

je autorkou mnoha knih, ale celosvětového úspěchu
dosáhla s trilogií Žluté oči krokodýlů, Pomalý valčík želviček a Veverky z Central Parku bývají v pondělí smutné
(česky Nakladatelství JOTA 2011, 2012, 2013), jíž se jen
ve Francii prodalo přes 6 milionů výtisků a byla přeložena do 31 jazyků. V roce 2014 vyšel v Nakladatelství
JOTA i její román Líbejte mě. Nyní přichází s novou sérií
Muchachas, ve které můžeme sledovat další životní
cesty postav z předchozí úspěšné trilogie.
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Julie Halpernová
Mateřská, ale určitě
ne dovolená
Šestatřicetiletá Annie je středoškolská učitelka na
mateřské dovolené, kterou si představovala jako blažené období, kdy se bude sbližovat se svým miminkem. Jenže namísto toho musí řešit problémy s vlastním tělem prosakujícím snad ze všech možných
i nemožných otvorů; s dítětem, které odmítá spát;
s manželem, který se s ní chce pořád milovat (jemu
snad přeskočilo??); s nezadanými kamarádkami, co
jí nedokáží poradit; a s matkou, jež se právě teď rozhodla odjet na dovolenou. Jediní, kdo Annie OPRAVDU chápou, jsou ti báječní lidé, s nimiž tráví bezesné
noci při telemarketingu. Annie je ale pevně rozhodnutá nalézt tu správnou cestu, milovat své miminko,
svého manžela a samu sebe – i když bude muset po
zbytek plodného života nosit chrániče bradavek.
Bez servítků podané, zasvěcené
a ohromně zábavné vyprávění o zaměstnané ženě, která je přesvědčena,
že je připravená pořídit si dítě, dokud ji
mateřská nevyvede z omylu.

červen 2016

Povinná četba pro všechny dokonalé ženy,
toho času matky na plný úvazek!

Julie Halpernová
je autorkou pěti románů pro mládež a jedné obrázkové
knihy pro děti. Mateřská, ale určitě ne dovolená je jejím
prvním románem pro dospělé. Předtím, než se stala mámou na plný úvazek a spisovatelkou, pracovala jako školní
knihovnice. Ve svém imaginárním volném čase ráda cestuje, kouká na televizní pořady pro dospělé a cpe se pečivem. Žije na předměstí Chicaga spolu se svým manželem
a dvěma dětmi.

„Tenhle román, břitký a současně svěží, vám uteče
rozhodně rychleji než týdny mateřské dovolené.
Čtěte s miminkem u prsu, ať si ten váš bouřlivý
smích taky užije.“
časopis PARENTS

edice
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Ota Hofman
Lucie a zázraky
Lucie a zázraky je moderní pohádka o pětileté holčičce
Lucii z dětského domova, která by moc chtěla maminku; o velké holce Petře, která šije zvířátka tak trochu
jinak, než skutečná zvířátka vypadají; a o velkém klukovi Mikulášovi, který maluje reklamy a pokoje.
Když Mikuláš maluje pokoje v dětském domově,
potkává malou smutnou Lucii. Aby ji aspoň trošičku
rozveselil, dá jí růžového pejska, prý jí ho posílá maminka. A v noci se stane zázrak – pejsek obživne a Lucie věří, že ji dovede za maminkou.
Druhý den jedou děti na výlet do zoo, kde Luciin
pejsek způsobí řadu zmatků. Lucie chce utéct a nastává kolotoč bláznivých situací a honiček…
Moderní pohádka o tom,
co se všechno může stát,
když po světě běhá obživlý
růžový plyšový pes.
Nové vydání nádherné knihy,
kterou si ze svého dětství
všichni pamatují.
srpen 2016

Ota Hofman
byl prozaik a filmový scenárista, napsal více než desítku knih
pro děti a mládež, z nichž některé byly zfilmovány a setkaly
se s velkým diváckým ohlasem. Filmy jako Lucie, postrach
ulice, Chobotnice z II. patra, Návštěvníci nebo Pan Tau, které
vznikly podle jeho předlohy, dosáhly velkého úspěchu i ve
světě a budou navždy spojené s dětstvím předlistopadové
generace.

ilustrace Jitka Kolínská
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Matt Groening
Simpsonova
knihovna moudrosti:
Margina kniha
Mysleli jste si, že toho o Marge k vědění zase až tak
moc není? Možná budete překvapeni, kolik toho
naše milá známá Marge Simpsonová skrývá za tím
znepokojeným mručením a svou až nebezpečně vysokou modrou trvalou. Ještě víc vás možná zaskočí, že
Marge je sice v mnoha ohledech velmi konzervativní,
zároveň však také velice inteligentní a vášnivá, je to
žena, která si jde tvrdě za svým.
V této knize se vydáte po stopách žen rodiny Bouvierových, budete se potýkat s každodenními trápeními milující matky v domácnosti, přiučíte se mnoha
skvělým trikům, které vám dokonce mohou pomoci
vyzrát na vlastní rodinné příslušníky. Tím nejdůležitějším ale je, že se určitě dobře pobavíte – popravdě
řečeno, už jste se někdy ve Springfieldu se Simpsonovými nudili?

258 Kč, 96 s.

Dokonce i Marge, máma Simpsonovy rodiny,
ta, která to všecko drží jakž takž pohromadě,
už má svoji vlastní knihu.

Matt Groening

258 Kč, 96 s.

258 Kč, 96 s.

258 Kč, 96 s.

je tvůrcem a výkonným producentem seriálů Simpsonovi
a Futurama a držitelem ceny Emmy. Před 25 lety si získal
pozornost tvůrců jednoho zábavného pořadu, kteří ho
požádali o sérii krátkých skečů. Později byl formát rozšířen a 17. 12. 1989 byl odvysílán první dvacetiminutový
díl o svérázné rodině Simpsonových (v češtině Vánoce
u Simpsonových). Pozornost, kterou nový seriál vzbudil,
mu pak vynesla místo v hlavním vysílacím čase.

pro děti
a mládež
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Simpsonovi:
Rodinná historie
Takže vy si myslíte, že Simpsonovy znáte? Ne
tak docela! Kniha Simpsonovi: Rodinná historie odhaluje 25 let fakt a vtipů a uvádí je
v dříve nevídané chronologické podobě. Cestujte
v čase s Mattem Groeningem, jenž nadzvedne
oponu a odhalí vám události, které proměnily
jeho obyčejnou rodinu v popkulturní fenomén.
Nostalgické vyprávění, barevné koláže,
směsice vzpomínek, pohledy zpět i vpřed, vše,
co provázelo zrod naší oblíbené rodiny Simpsonových.
Objemná kniha je naditá obrázky
a zaplňuje všechna bílá místa,
o kterých jste neměli ani tušení,
a tím dává historii rodiny
Simpsonových celistvou podobu.
Obsahuje unikátní původní záběry
z prvních dílů série.
Nominace na Český bestseller
598 Kč, 304 s.

rrodiny Simpsonových
v jedné jediné knize

258 Kč
120 s.

258 Kč
120 s.

258 Kč
144 s.

298 Kč
128 s.

598 Kč
208 + 32 s.

298 Kč
192 s.
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Jo Nesbø
Doktor Proktor
a prdicí prášek
Když se klučina jménem Bulík přestěhuje do uličky
Dělová, rychle se skamarádí s Lízou ze sousedství
a dobromyslným, byť podivínským vynálezcem
doktorem Proktorem. Doposud zneuznaný vědátor
vynalezl prdicí prášek a zprvu nepříliš použitelná věc
se ukazuje jako ten nejbáječnější vynález na světě.
Do cesty se jim však nečekaně staví padouchové pan
Trán a jeho synové Truls a Trym, jejichž zlovolným přičiněním se hrdinové ocitají ve víru řady nebezpečných
situací, kdy jim jde doslova o krk.
„Dokonale prolnutý příběh.
Také laskavé poučení o přátelství, snech
a spravedlnosti. A v neposlední řadě
i přehlídka uvolněnosti a všední veselé
nevázanosti.“
Klára Kubíčková, MF Dnes
Zbrusu nový Doktor Proktor
je již na cestě!

228 Kč, 200 s.
ilustrace Per Dybvig

„Neuvěřitelně vtipná, úplně bláznivá a výjimečně
skvostná kniha. Pět zasmání z plných plic na stránku,
dokonalá zápletka a spousta fantastických postav.“
The Guardian
S doktorem Proktorem se můžete setkat také
na filmovém plátně.

Jo Nesbø

298 Kč
200 s.

348 Kč
284 s.

348 Kč
303 s.

298 Kč
212 s.

je známý zejména jako autor detektivních románů s hlavním
hrdinou Harrym Holem a napsal také několik dětských knih
s poněkud svérázným doktorem Proktorem. V roce 2012
vyšly v Nakladatelství JOTA první dva díly: Doktor Proktor
a prdicí prášek a Doktor Proktor a vana času a v roce 2013 díl
třetí a čtvrtý: Doktor Proktor a konec světa. Možná... a Doktor
Proktor a velká loupež zlata. Jeho knihy byly přeloženy do 40
jazyků a doposud se prodalo přes 14 milionů výtisků.

pro děti
Audioknihy
a mládež
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Doktor Proktor
a konec světa.
Možná…
Doktor Proktor a konec světa. Možná… je název zatím
předposledního dílu ze série knih o šíleném, nebo
aspoň skoro šíleném, profesoru Proktorovi a jeho
stejně smýšlejících spoluhrdinech. Už jste slyšeli, že
konec světa je na spadnutí? A že budeme patrně čelit
ohromné invazi z vesmíru? Pokud si chcete všechny
ty více či méně pravděpodobné předpovědi ujasnit
a hodláte v dohledné době přečíst jen jednu knihu
o konci světa, sedminohých peruánských pavoucích
a samozřejmě o Bulíkovi, Líze a doktoru Proktorovi,
pak jste tu správně. Nyní si ji můžete dokonce i poslechnout. Možná…
Zábavné a napínavé pokračování
příběhu o doktoru Proktorovi.
Další kolotoč šílených událostí
se roztáčí nejen ve vašich
audiopřehrávačích!

připravujeme

Audioknihy pro dítka,
co nejsou žádný prdítka.

David Novotný
je členem souboru Dejvického divadla a filmoví a televizní
diváci jej znají např. ze snímků Tmavomodrý svět, Kožené
slunce, Non Plus Ultras, Pravidla lži, Karamazovi, O rodičích
a dětech či Křídla Vánoc nebo ze seriálů Hořící keř, České století, Okresní přebor, Čtvrtá hvězda a Clona. Hojně se věnuje
i dabingu.
268 Kč

288 Kč
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Udělej si svoji knihu
400 stran pro vaše
nápady
Co můžete s knihou dělat?
* vymyslet si vlastní název a typ knihy – deník, památníček, herbář, kronika, první román, komiks
anebo jen spousta stran na malování, kdy se nebudou papíry válet po celém bytě…
* vytvořit si vlastní obal knihy – kreslením (fixou,
pastelkami, voskovkami, tužkou, tuší...), malováním, lepením (fotografií, samolepek, fólií, korálků,
ozdobných kamínků...), případně dalšími kreativními způsoby, na které jistě snadno přijdete
* vytvořit si vlastní obsah včetně grafického zpracování.
Rád maluješ, píšeš, tvoříš? Přebal
zahoď někam pěkně do koše a udělej
si vlastní...

198 Kč, 400 s.

Jedinečný projekt
Nakladatelství JOTA nazvaný
Udělej si svoji knihu má
za cíl rozvíjet kreativitu
nejen dětí, ale i tvořivých
dospělých.

„Prázdná“ kniha se 400 stranami
umožňuje vytvořit si knižní skvost
podle vlastní fantazie.
Potěšte sebe i své blízké originálním
dárkem!

rá
u
h
Tak
!
o
h
o
do t

pro děti
a mládež
39

Lauren Myracleová
Deset
Viki Perryová má deset. A deset, to už NĚCO znamená!
Znamená to dvojciferné číslo narozenin, více odpovědnosti a skoro už i postup na druhý stupeň základní
školy.
Deset znamená, že Viki dokáže už spoustu věcí
– umí se postarat o tříletého brášku Toma a zvládne
i starší sestru, typicky náladovou teenagerku. A po
boku má nejlepší kamarádku na světě – Amandu, se
kterou se dá podnikat ledasco veselého i dobrodružného. Jenže ani v deseti není život jen procházka růžových sadem a Viki zjišťuje, že i na ni čeká pár pěkně
těžkých rozhodnutí a dramatických situací…
Jedna z nejoblíbenějších
a nejprodávanějších sérií pro děti
a mládež na našem trhu!
Život je hned veselejší, když máte
kamarádku, jako je Viki Perryová!

238 Kč, 200 s.

Viky Perryovou milují
miliony mladých čtenářek
po celém světě.

Lauren Myracleová
se narodila roku 1969, má tři sestry a tři bratry, také tři
kočky a dnes už i tři děti a jednoho manžela. Údajně si
stále něco píše už odmala a knížky s hlavní hrdinkou Viki
tvoří jen malou část její tvorby. Ráda čte (překvapivé,
že?!), chodí na procházky s dětmi i bez nich a k jejím
největším tajemstvím patří skutečnost, že nejraději
snídá kolu a párek ohřátý v mikrovlnce.

238 Kč
192 s.

238 Kč
200 s.

238 Kč
220 s.

248 Kč
292 s.
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Andrew Hodges
Alan Turing: Enigma
Alan Turing se zapsal do historie jako vynikající matematik a zakladatel moderní informatiky, jehož práce
na prolomení německých kódů rozhodujícím způsobem ovlivnila průběh druhé světové války.
Stydlivého, brilantní logikou a technickým nadáním obdařeného absolventa Cambridge si povšimli
britští zpravodajci a od roku 1938 ho zaměstnávali
ve svém kryptoanalytickém oddělení. První velký
úspěch slavil v roce 1940, kdy jeho stroje rozluštily
šifrované zprávy německého letectva.
Turingův smělý rozlet na prahu počítačové éry
však v roce 1952 zastavilo odhalení jeho homosexuality, které z něj učinilo kriminálního odsouzence a vystavilo ho ponižujícímu zacházení. Turing, ostudně
zavržený okolím, svůj život o dva roky později dobrovolně ukončil.
Obsáhlá, zevrubná biografie se opírá o bohatý poznámkový aparát, text doplňuje fotografická příloha.
Výjimečně zdařile skloubený,
zasvěcený popis průkopnické práce
a života otce počítačů Alana Turinga.

připravujeme

Italská literární cena Premio letterario Giovanni
Comisso

Andrew Hodges
vyučuje matematiku na Wadhamské koleji Oxfordské univerzity, věnuje se problematice fyziky elementárních částic
a je rovněž popularizátorem matematiky a vědy. Jeho práce
o Alanu Turingovi z roku 1983, přeložená do mnoha jazyků
a nově i zfilmovaná, je novátorským počinem na poli biografie, pokrývající v korpusu jediného hutného vyprávění řadu
témat od matematiky, vědy, informatiky, vojenské historie
po filozofii a hnutí za práva sexuálních menšin.

Knižní předloha oscarového
ﬁlmu Kód Enigmy
s B. Cumberbatchem
v hlavní roli.
„Strhující příběh génia, vynesený na světlo světa se
vším všudy. Andrew Hodges dává čtenáři více než
jen skvělou biografii.“
The Sunday Times

opravdové
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Otto Weiss
I viděl Bůh,
že je to špatné

září 2016

ilustrace Helga Weissová

Novela Otty Weisse I viděl Bůh, že je to špatné je jedinečným literárním počinem a zároveň silným osobním svědectvím historického významu. Otto Weiss
tuto knihu napsal v roce 1943 v Terezíně, kresbami
ji doplnila jeho dcera Helga, autorka Deníku 1938–
1945, tehdy 13letá. Společně pak knihu věnovali
Helžině matce Ireně k narozeninám. Krátce poté byl
Otto Weiss zařazen do transportu do Osvětimi, odkud
se už nevrátil.
Bůh, který na sebe vzal lidskou podobu, se přichází podívat do Terezína, aby se na vlastní kůži přesvědčil, jaká je mezi vězněnými Židy situace. Do prostého
příběhu je vložena vážnost i hloubka, předstíraný
úsměv zakrývá hořkost a smutek. Kniha odhaluje
zrůdnost a rafinovanost lživé nacistické propagandy
užívané k utajení pravdy a k oklamání světa.
Výjimečné osobní svědectví
z terezínského ghetta, které
přečkalo válku zazděné na půdě
místních kasáren.

Otto Weiss
se narodil 4. července 1898 v Pardubicích. Chtěl studovat hudbu, ale kvůli vážnému zranění ruky, které utrpěl
v 1. světové válce, se svého snu musel vzdát. Pracoval
tedy jako bankovní úředník. Psal verše, které vyšly knižně
v roce 1998 pod názvem Tak bolely hvězdy. V říjnu 1944 byl
z terezínského ghetta deportován do Osvětimi, kde jeho
stopy končí. Patrně byl hned po příjezdu poslán do plynové
komory.

opravdové
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Helga Weissová
Deník 1938–1945
Příběh dívky, která přežila holocaust
Deník Helgy Weissové je autentickým svědectvím dívky z pražské židovské
rodiny, která přežila hrůzy 2. světové války. Stejně jako v případě Deníku Anny
Frankové jde o dílo mezinárodního významu, jež se stane součástí paměti
lidstva.
Vychází s předmluvou Zdeňka Mahlera
a doslovem Ivana Klímy.

348 Kč, 204 s.

Laura Hillenbrandová
Nezlomný
V roce 1943 se do Tichého oceánu zřítil americký bombardér. Havárii přežil
mladý poručík Louis Zamperini, před sebou má ale jedno z nejneuvěřitelnějších dramat 2. světové války – tisíce mil na otevřeném moři a těžké roky
v japonských zajateckých táborech. Jeho život dotýkající se samotné hranice
lidských možností bude záviset na jeho vytrvalosti...
Knižní předloha filmu Angeliny Jolie.

398 Kč, 436 s.

Caroline Stoessingerová
Století moudrosti
Jedinečná klavíristka Alice Herzová Sommerová na vlastní oči viděla celé minulé století a první dekádu století tohoto. Přestože byla vězněna v Terezíně
a nacisté jí zavraždili matku, manžela a přátele, přestože jí mnohem později
předčasně zemřel syn, Alice nad tím vším vždy zvítězila svou schopností žít
život bez zahořklosti.
S předmluvou Václava Havla.

298 Kč, 264 s.

Post Bellum
Místa Paměti národa
Příběhy lidí a míst kolem nás
Tato unikátní kniha si nečiní ambice být učebnicí českých a československých
dějin. Ukáže vám, že místa, která každý den míjíte, nejsou tak obyčejná,
jak vypadají, a lidé, které každý den potkáváte, jsou mnohdy opravdovými
hrdiny. Hrdiny, již mají co říct dalším generacím a jejichž hlas by neměl být
opomenut.

498 Kč, 496 s.
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Reinhold Messner
Pád nebes
První dobytí Matterhornu je příběhem o přátelství,
které se rozpadlo, o souboji dvou výprav, o zklamání
i o velké tragédii. O zdolání této populární hory se
jako první pokusil v roce 1857 italský horolezec, lovec
a průvodce Jean-Antoine Carrel. O jeho snahách se
dozvěděl Whymper, který do Alp původně odjel jako
ilustrátor horských panoramat. Oba muži se spřátelili a na počátku 60. let 19. století spolu nebo každý
zvlášť podnikli několik neúspěšných pokusů o dobytí
Matterhornu, o což se na přelomu 50. a 60. let pokusila i řada dalších horolezců.
Úspěchu dosáhl až roku 1865 Whymper se svou
družinou, jejíchž několik členů při sestupu zahynulo.
Carrel dobyl vrchol o tři dny později.
Do dnešních dní si tato ikonická a oblíbená hora
vyžádala kolem 500 obětí.
Mimořádně poutavá kniha nejslavnějšího horolezce současnosti se dotýká
témat spojených s lidským bytím
a základními etickými hodnotami, jako
jsou odpovědnost, důvěra a zrada.

srpen 2016

„Reinhold Messner se ve své knize zabývá mýty
a dějinami spojenými s touto nevypočitatelnou horou,
ale zároveň vypráví hluboce lidský příběh o ctižádosti,
horolezeckém štěstí, strachu a odpovědnosti.“
Abendzeitung
„Reinhold Messner líčí epizodu z dějin horolezectví
tak napínavě, jako by to byla detektivka.“
Bücherjournal

Reinhold Messner

348 Kč,
200 s.
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Robert Birkby
Everest
Legendární Scott Fischer
a jeho život ve výškách
Everest je strhující vyprávění a oslava života prožitého ve výškách, bez hranic či omezení, života charismatického člověka, překypujícího entuziasmem
a téměř nadlidskou vytrvalostí. Je také svěží a energickou připomínkou toho,
že je potřeba stále posouvat hranice a limity.

398 Kč, 408 + 8 s.

Bear Grylls
Příběhy skutečné odvahy
Bear ve své nové knize líčí strhující příběhy dobrodruhů, průzkumníků, vojáků, špionů i obyčejných lidí, kteří se odmítli vzdát i v těch nejzoufalejších
situacích – příběhy, které ho inspirují po celý život. Všechny se vyznačují dojemnou statečností, nezlomnou houževnatostí tváří v tvář smrti a mimořádnou psychickou odolností mužů a žen, kteří měli jedno společné – skutečnou
odvahu.
368 Kč, 327 s.

Joe Simpson
Setkání se smrtí
Joe Simpson dokázal z hlediska vysokohorského horolezectví skoro nemožné. Se zlomenou nohou, opuštěný, obklopen ledovými stěnami, ovlivněn
halucinacemi, hladový a žíznivý se doplazil do základního tábora. Spolu
s ním prožíváme vteřinu za vteřinou jeho dilema – žít – vzdát se, žít – vzdát
se, vzdát se – žít. Pevná vůle a odhodlání nevzdat se v podmínkách sebekrutějších dokázala, že život zvítězil.
Předloha filmu Pád do ticha.

228 Kč, 184 s.

Peter Zuckerman,
Amanda Padoanová
Pohřbeni v oblacích
V srpnu 2008 zahynulo na K2 za jediný den 11 horolezců. O lezcích ze západního světa byla napsána hromada knih a natočeno několik dokumentů.
V centru celé tragédie tehdy ale stáli dva Šerpové – Čiring Dordže a Pemba
Gjalje. Nejenže sami jako zázrakem přežili, ale svým hrdinským počínáním
navíc zachránili několik dalších životů.

338 Kč, 302 + 16 s.
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Elizabeth Gilbertová
Velké kouzlo
Elizabeth Gilbertová, autorka bestselleru Jíst, meditovat, milovat, ve své nové knize sdílí se čtenáři svůj
jedinečný pohled na kreativitu. S úžasnou empatií
a bezbřehou velkorysostí nám dává nahlédnout do
tajemného světa inspirace. Vybízí nás, abychom přijali svou přirozenou zvídavost a odložili zbytečné obavy.
Ukazuje, jak uchopit vše, co milujeme, a jak naopak
čelit tomu, čeho se nejvíce bojíme. Ze všech úhlů pohledu se zabývá postoji, zvyky a návyky, které potřebuje každý, kdo chce žít co možná nejtvořivější život.
Je jedno, jestli chcete napsat knihu, dělat umění,
jít za svým dávným životním snem nebo jen prosytit
svůj každodenní život uvědomělostí a vášní, VELKÉ
KOUZLO, které pocítíte v okamžiku, kdy objevíte svůj
vnitřní poklad, vám otevře dveře do světa zázraků
a radosti.
Jak prožít bohatý život bez obav!
Máte odvahu objevit poklady, jež jsou
ukryty ve vašem nitru? Tato kniha bude
vaším průvodcem na úžasné cestě
za poznáním sama sebe.

268 Kč, 229 s.

Inspirativní kniha úspěšné
autorky o cestě za naplňujícím,
bohatým životem, o kterém
sní každý z nás.

Elizabeth Gilbertová
je autorkou bestsellerového memoáru Jíst, meditovat,
milovat, který si našel přes 7 milionů čtenářů, vyšel ve
40 jazycích a byl také zfilmován (s Julií Roberts a Javierem Bardenem). Volné pokračování V dobrém i ve zlém
(Nakladatelství JOTA, 2011) bylo prodáno do 27 zemí
a okamžitě se ocitlo na žebříčku nejprodávanějších knih.
Gilbertová byla v roce 2011 zařazena časopisem Time
Magazine na seznam 100 nejvlivnějších lidí na světě.

388 Kč, 480 s.
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Lisa Eldridge
Face Paint
Historie make-upu
Rtěnka. Tvářenka. Řasenka. Zdají se být moderními
vymoženostmi, ale zdobení rtů, tváří a očí je možná
jednou z nejstarších společenských zvyklostí na světě. Lisa Eldridge, přední světová vizážistka, jejíž práci
můžeme vidět na přehlídkových molech a na červeném koberci, stejně jako na lesklých obálkách módních časopisů či na reklamních plakátech, odhaluje ve
své knize Face Paint celou historii tohoto uměleckého
odvětví. Sleduje jej od úplných počátků přes starověk,
antiku, viktoriánskou dobu a zlatý věk Hollywoodu až
ke špičkovým technologiím dneška a zítřka. Bohatě
ilustrovaný svazek zkoumá také roli, již make-up
sehrál v ženských dějinách, a způsoby, kterými nás
všechny vábí a fascinuje.
Face Paint je jedinečná publikace
mapující historii i současnost make-upu
a styl slavných módních ikon.
Odhaluje také legendy kosmetického
průmyslu a úžasné příběhy zakladatelů
velkých značek.

připravujeme

„Ukliďte si na nočním stolku a vypněte YouTube.
Kniha Lisy Eldridge je povinné čtení.“
Teen Vogue

„Face Paint se noří do historie make-upu, doplňují
ji atraktivní fotografie… a nádherná obálka.“
New York Post

Lisa Eldridge
je s více než 20letou praxí jednou z nejuznávanějších vizážistek současnosti. V historii spolupracovala se známými
značkami, navrhla a vyprodukovala svou vlastní řadu líčidel a spolupracuje s předními fotografy, celebritami a časopisy. V současné době pracuje jako kreativní ředitelka
společnosti Lancôme makeup. Kromě toho píše blog o kráse (www.lisaeldridge.com) a má svůj kanál i na YouTube
(přes 1 250 000 odběratelů). Momentálně žije v Londýně.

populárně
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Jeho Svatost Dalajlama,
Desmond Tutu,
Douglas Carlton Abrams
Kniha radosti
Jeho Svatost Dalajlama a arcibiskup Tutu jsou spirituálními mistry a významnými duchovními vůdci
dnešní doby. Jsou také známí svým radostným přístupem k životu, a to navzdory nelehkému osudu jak
svého vlastního, tak celého národa. I když jsou představiteli dvou odlišných světových náboženství, pojí
je vřelé dlouholeté přátelství.
V této knize se se čtenáři podělí o to, jak v dnešní
náročné a chaotické době nalézt trvalé štěstí a každodenní radost. Čerpají z hloubky svých duchovních
filozofií a „teoretické poučky“ uvádějí do praxe. Nečekejte ovšem zkostnatělou moudrost dvou starých
mužů, nýbrž láskyplný a respektující dialog plný humoru, lidskosti a samozřejmě radosti. Jak jinak.
Kniha radosti vychází u příležitosti
dalajlamových 80. narozenin.
připravujeme

Tändzin Gjamccho
je 14. tibetský dalajlama. Je hlavou Ústřední tibetské
správy sídlící v indické Dharamsale a je považován za duchovního vůdce Tibeťanů. Pochází ze zemědělské rodiny
a nástupcem 13. dalajlamy byl rozpoznán ve dvou letech.

Desmond Mpilo Tutu
je jihoafrický anglikánský arcibiskup. Proslul především jako
oponent apartheidu a v roce 1984 se stal druhým Jihoafričanem, který obdržel Nobelovu cenu míru.

Dialog dvou nejvýznamnějších
osobností současného
duchovního světa o radosti
a pocitu štěstí.
Hledáte inspiraci?
Tady ji máte!

populárně
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Richard Händl
Šedé eminence
v české historii
Kniha Šedé eminence v české historii se zabývá českými historickými osobnostmi, o kterých se v hodinách
dějepisu mlčí. Ve své době to ale byly osoby důležité,
neboť hýbaly českou politickou scénou, společenským děním, někdy i kulturou a často tím vším dohromady. Dnes jsou však většinou známy jen úzkému
okruhu historiků.
Víte, kdo byl nejmladším a také nejsympatičtějším potomkem Karla IV. a jak dopadl? Která česká
královna měla největší vliv na politiku? Kdo byl nejbohatším člověkem zemí Koruny české nebo proč
udělali Přemyslovci dvakrát tu stejnou chybu? Nevíte?
Richard Händl vám to prozradí. A nejen to!
Kniha obsahuje 18 kapitol – 18 příběhů významných, přesto málo známých postav české historie,
doplněna je ilustracemi Jiřího Šorma.

348 Kč, 264 s.

ilustrace Jiří Šorm

Nechte se unést poutavým vyprávěním
Richarda Händla a vypravte se na
dobrodružnou cestu do naší historie.

Richard Händl

298 Kč, 330 s.

328 Kč, 302 s.

se narodil, žije a bude žít v Praze. Publicista historických
zajímavostí, zpívající klavírista, moderátor, jachtař. Výrazný extrovert, ovšem velmi plachý. Milovník hospůdek.
Účastník intelektuálních restauračních debat a hádek
ve všech oborech. Ze všech oborů ale od mládí preferuje
historii. Pochází z hudební rodiny a živit se hudbou je jeho
povinnost i radost. Žije si báječně – a to ho baví.

populárně
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Nathan Belofsky
Podivná medicína
Kniha Podivná medicína nabízí pronikavý pohled na
lékařskou praxi v průběhu historie. Upozorňuje na
pochybné myšlenky, bizarně prováděná ošetření a na
nejhrubší myslitelné chyby, jichž se lékaři dopouštěli.
Kniha popisuje aplikaci chybných vědeckých závěrů
stejně jako procedury, z nichž se obrací žaludek a které napáchaly na pacientech více škody než užitku.
Dozvíte se, že se staří Egypťané snažili dnu léčit
pomocí elektrického úhoře nebo že středověcí lékaři
strkali pacientům do úst zapálené svíčky, aby odtamtud vypudili neviditelné červy, kteří jim ohlodávali
zuby. Že renesanční lékaři určovali dobu operace podle postavení hvězd, kromě toho radili epileptikům,
aby si obstarali krev čerstvě sťatých zločinců. A nejen
to. Zkrátka a dobře, dozvíte se o medicíně věci, které
byste raději ani vědět nechtěli.
Podivná medicína přináší takový obraz
historie lékařství, jaký jste dosud
neviděli.
268 Kč, 208 s.

„Injekce do zadku proti těmto praktikám vypadá
jako procházka růžovým sadem.“
Publishers Weekly

Nathan Belofsky
je povoláním právník, žije a pracuje v New Yorku.
Jeho práce bývají citovány v předních periodikách jako
The New Yorker Book Bench, Publishers Weekly a Booklist. V roce 2010 vydal Knihu o podivných a kuriózních
právních zvláštnostech a o tři roky později následovala
Podivná medicína. Je také autorem webové stránky
www.strangemedicine.com.

„Belofsky nabízí fascinující pouť dějinami medicíny
od Babylonu přes Řecko, Římskou říši, středověk,
renesanci a Ameriku devatenáctého století... Kniha
Podivná medicína líčí lékaře, kteří byli často urputní
a vytrvalí, ale jen občas také doopravdy vynalézaví
či geniální.“
Booklist

populárně
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Mitchell L. Gaynor
Plán genové terapie
Zemřela vaše matka na rakovinu? Trpěl váš otec srdečním onemocněním a babička cukrovkou? Vzdali
jste boj s nadbytečnými kily, protože přece všichni ve
vaší rodině byli odjakživa „trochu neforemní“? Máte
s přibývajícím věkem stále větší obavy o své zdraví?
Uznávaný onkolog a průkopník celostní medicíny
přichází s revolučním přístupem k prevenci a léčení
nemocí, o kterých jsme se dlouho domnívali, že jsou
dědičné. Zatímco klasická medicína se zaměřuje na
léčení příznaků, doktor Mitchell Gaynor zvolil jinou
cestu – zacílil přímo na DNA. Nemůžeme ovlivnit
geny, se kterými se rodíme, ale můžeme změnit způsob, jakým se během našeho života projeví.
Vezměte své zdraví a život do vlastních
rukou! S touto knihou to zvládnete.

srpen 2016

Nemusíte onemocnět rakovinou ani
zemřít na infarkt.

„Jedinečný průvodce, který vám ukáže, jak beze
zbytku využít skrytou sílu jídla a zvrátit genetickou
predispozici k nemocem.“
Publishers Weekly

Mitchell L. Gaynor
byl uznávaným onkologem, průkopníkem „integrační medicíny“ a autorem několika knih pojednávajících o zdravém životním stylu, ve kterých shrnul zkušenosti, které
nasbíral během své 30leté praxe. Vyléčil několik desítek
nemocných rakovinou a dalším stovkám pomohl vážným
zdravotním problémům předejít a znovu nalézt energii
a životní sílu. Zemřel v září 2015.
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Steﬀen Kirchner
Motivační lži
Proč jen pozitivní
myšlení nefunguje?
Chcete změnit svůj život, ale jste již alergičtí na věty
typu „Myslete pozitivně!“, „Naprogramujte se na
úspěch!“, „Prvním krokem k úspěchu je vaše sebevědomí!“?
Kouč Steffen Kirchner bourá mýty a odhaluje lživá
motivační tvrzení, která často nejen, že nepomáhají
k úspěchu, ale často naši situaci ještě zhoršují. Místo
nich nabízí konkrétní alternativy a řešení, která mohou postupně, krok po kroku ovlivnit váš život k lepšímu. Zapomeňte na to, že klíčem k úspěchu je tvrdá
práce a zdravé sebevědomí, že pozitivní afirmace
změní váš život, nebo že když budete úspěšní, budete
také šťastní.
Úspěchu můžete dosáhnout, i když
o sobě pochybujete, pochybnosti
a vnitřní nejistota vám dokonce mohou pomoci dosáhnout větších cílů.
září 2016

„Nejúspěšnější německý motivační kouč.“
Bild der Frau

Steﬀen Kirchner
je profesionální sportovní kouč a motivační poradce televizních stanic Sky a ZDF. Píše sloupky pro magazín FOCUS
a přednáší o motivaci, osobním výkonu a vedení lidí.
Spolupracuje se společnostmi Adidas, Audi, Siemens, VW,
ThyssenKrupp a také s mnoha profesionálními sportovními kluby a atlety po celém světě. Jako mentální trenér se
také s německým národním týmem účastnil Olympiády
v roce 2012.

„Praktické a zábavné… Kirchner je špičkový
odborník – ve sportě, v životě, v práci.“
DIE WELT
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Amy Jo Goddard,
Kurt Brungardt
Lesbická tajemství
sexu pro muže
Co přináší ženám největší slast? Lesbická tajemství sexu pro muže otevírají dveře do ložnic homosexuálních žen a odpovídají na intimní otázky o jejich
sexualitě. Tato upřímná a otevřená kniha pomáhá
mužům stát se lepšími milenci. Předkládá jasně čitelnou mapu ženského těla s přesně vyznačenými
„záchytnými“ body a radí, jak přesně postupovat od
polibků přes bod G až k velkému O. A co je nejdůležitější – pomůže vám najít novou úroveň intimity
a sexuálního uspokojení.
Kniha je plná rozhovorů, průzkumů a necenzurovaných hlasů žen, mluvících upřímně o tom, co přesně
chtějí dělat s milencem, jakož i tipy, techniky a smyslné hry. Lesbická tajemství sexu pro muže je konečně
průvodce, který naplňuje všechny sexuální potřeby
a touhy ženy.

připravujeme

Když lesby sdílí tajemství
svých ložnic…

Inspirace pro muže,
jež touží uspokojit svou
ženu způsobem, o kterém
se jí ani nesnilo.

Amy Jo Goddard
studovala lidskou sexualitu na New York University a má
v této oblasti více než 20 let zkušeností. Pořádá přednášky, kurzy a působí také jako sexuální kouč. Její druhá kniha Žena v ohni: 9 prvků, jak probudit vaši erotickou energii,
osobní sílu a sexuální inteligenci vyšla v září 2015 spolu
s druhým vydáním její nejprodávanější knihy Lesbická
tajemství sexu pro muže. Více na www.amyjogoddard.com.
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Xochi Balfour
Přirozeně
Cesta ke zdravějšímu
a šťastnějšímu životu
Tato kniha není jen krásnou kuchařkou plnou receptů
na zdravá a lahodná jídla. Xochi Balfour, která svůj
život zasvětila naturopatii a „smysluplnému životnímu stylu“ se věnuje také domácí kosmetice, drahým
kamenům, kořením, aromaterapii, zkrátka všemu, co
potřebujeme, abychom našli rovnováhu, získali energii
a posílili své zdraví. Její recepty jsou přirozeně bezlepkové a bezlaktózové, z velké části založené na rostlinné
stravě, ale nevyhýbá se ani šťavnatému steaku.
Dozvíme se, jak připravit energetické tyčinky a kuličky, které je dobré mít po ruce, když nás přepadne
chuť na něco sladkého; banánovo-mandlové palačinky, které jsou zdravou a neméně chutnou variantou
klasických palačinek; horkou čokoládu, která zahřeje
i u srdce; nebo fenyklové gazpacho, které ochladí
v horkých letních dnech.
Nádherná kniha plná barevných
fotografií, která nejenže uspokojí vaše
chutě, ale také vás pohladí na duši.

Xochi Balfour
je úspěšnou blogerkou a nadšenou propagátorkou smysluplného přístupu k životu. Před několika lety opustila
teplé kancelářské místo a starou dodávku přebudovala na
food truck, kterým brázdí ulice Londýna a prodává „zdravý
fastfood“. Hledá inspiraci v nejrůznějších kulturách a své
zkušenosti, zážitky a postřehy sdílí na svých stránkách
www.thenaturalista.co.uk.

září 2016
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William Davis
Život bez pšenice:
10denní detox
Cesta k trvalému
zhubnutí a skvělému
zdraví
Díky knize Život bez pšenice, bestselleru The New York
Times, se miliony lidí dozvěděly, jak mohou zvrátit
dlouholeté chronické zdravotní problémy, když ze
svých jídelníčků odstraní prapůvodce všeho – pšenici.
Nyní doktor William Davis přichází s jednoduchým
programem desetidenního detoxu. Tato bezobilná
očistná kúra vám poskytne pečlivě sestavené plány
jídel a výtečné recepty, abyste mohli v co možná
nejkratší době zcela vysadit pšenici a další příbuzné
obiloviny. Kromě zbrusu nového, dynamického programu vás dr. Davis naučí, jak rozpoznat a zmírnit
symptomy pšeničného „absťáku“, jak se vyhýbat
všudypřítomným nástrahám, které mohou sabotovat
úspěch, a jak můžete pomocí nutričních doplňků podpořit výsledky v oblastech hubnutí a zdraví.
298 Kč, 336 s.

Tento nový přírůstek ve vaší
bezpšeničné knihovně vás krok
za krokem provede kompletním
detoxikačním procesem.

Davis, MD,
C.William
D. Payne

328 Kč, 320 s.

298 Kč, 336 s.
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stránky o zdraví. Žije se svou rodinou ve Wisconsinu
a v jeho spíži nenajdete žádné buchty ani koblihy.
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Angela Blatteis,
Vivienne Vella
Polévkový detox
Chcete shodit přebytečná kila, získat zpět ztracenou
energii a očistit své tělo? Nevyhovuje vám detoxikace
založená na konzumaci čerstvě vylisovaných džusů, které často obsahují velké množství cukru, málo
výživných látek a víceméně žádnou vlákninu? Pak je
tato žhavá novinka – polévkový detox – určena právě
vám!
V knize se dozvíte základní informace o toxinech,
o potravinách vyvolávajících záněty a překyselení
organismu, o tělesných orgánech, o výživových doporučeních a samozřejmě také o tom, proč k detoxikaci
zvolit právě polévky. Vyzkoušet si budete moci také
50 jednoduchých receptů na lahodné a zdravé polévky, naučíte se, jak vyživit a zároveň vyčistit své tělo
pomocí tohoto tradičního pokrmu (i když v novém
kabátě).
Polévkování je nové džusování!
Ideální detox?
V létě studená polévka, v zimě teplá!

srpen 2016

Velkou fanynkou očisty
a terapie pomocí polévek
je také Gwyneth Paltrow!

Angela Blatteis
a Vivienne Vella
jsou majitelkami úspěšného losangeleského podniku
SOUPURE, který se specializuje na přípravu, prodej a rozvoz zdravých polévek. Více se o autorkách můžete dozvědět na www.soupure.com.

populárně
naučná
58

Jozef Augustín
U kávy o kávě
a kávovinách
Kniha, která neřest povýší na umění, z jejíchž stránek
voní nejen káva, ale i moře, hory a exotické dálky. Už
jen cesta kávových zrn má v sobě nádech tajemství
a dobrodružství, o jakých jsme čítali jako děti.
Nečekejte ale romantické vyprávění, U kávy o kávě
a kávovinách je kniha pro kávové znalce i běžné konzumenty. Seznámí vás poutavou formou s historií i současností pěstování kávovníku, zpracování kávových zrn
a zasvětí do tajemství pražení. Jozef Augustín, oceňovaný odborník na kávovou tematiku, ale nenechá své
čtenáře o kávě jen snít, v jeho knize najdete i množství
prověřených receptů na kávové speciality, které si můžete připravit i v domácích podmínkách.
Aktualizované rozšířené vydání
jedinečné publikace, která se
stala uznávanou a respektovanou
nejen mezi baristy.
září 2016, 398 Kč

Připravujeme také slovenské
vydání této jedinečné knihy.
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Michal Petrov
RETRO ČS 2
Jak jsme si to (u)žili
za reálného socialismu
Retro ČS 2 navazuje na stejnojmennou úspěšnou
publikaci, která získala také řadu významných ocenění. Zatímco „jednička“ se věnovala tzv. měkkému
konzumu, tedy zboží rychlé spotřeby, „dvojka“ patří
konzumu „tvrdému“ – odívání, obouvání, bydlení,
elektronice.
Prohrabejte spolu s autorem po letech znovu svou
školní aktovku, oblečte své vysněné džíny z Tuzexu,
pořiďte první nahrávku na vytoužený kazetový magnetofon. A pokud jste nic z toho nezažili, nahlédněte
alespoň do života svých rodičů či prarodičů. Kniha
výborně doplní rodinná alba, protože se opírá o bohatství autorova osobního obrazového archivu, který
patří k nejrozsáhlejším u nás.
S předmluvou Václava Moravce.

498 Kč, 284 s.

Michal Petrov
zažil jako zpravodaj ČT v Německu první vlnu tzv. ostalgie, sentimentálního stesku po fenoménech spojených
se zaniklou NDR. Po sbírání zkušeností v celé řadě dalších
redakcí se vrátil na Kavčí hory, aby se podílel na vzniku
zpravodajského programu ČT24. Této příležitosti využil i ke
splnění svého snu – pokusit se alespoň částečně zmapovat
socialistický konzum u nás. V roce 2008 se tak stává duchovním autorem magazínu Retro, věnovaného fenoménům čtyř dekád před revolučním rokem 1989.

246 Kč, 498 s.

limitovaná edice
se síťovkou 548 Kč
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Cameron Diaz
Body Book
Body Book není příručka, která by ženám předepisovala, co mají splnit za týden, za třicet dní či za rok. Je
to kniha, která předpokládá dlouhodobou, nejlépe
trvalou, změnu celého životního stylu. Je to rádce,
s jehož pomocí můžete prožít dlouhý, šťastný a hlavně zdravý život. Velkým povzbuzením pro vás může
být i to, že také Cameron kdysi trápila špatná pleť,
nehezká postava a prachmizerná kondice. V její knize
najdete všechno, co musíte vědět, aby vaše cesta za
krásnou postavou a spokojeným duchem byla úspěšná.
Chcete mít postavu
hollywoodské bohyně?
Cameron Diaz odhaluje,
jak si takové tělo
vypěstovat a udržet.

448 Kč, 296 s.

Cameron Diaz pro své fanynky
a věrné čtenářky připravuje
novou knihu na téma
dlouhověkosti a stárnutí.

Cameron Diaz
patří k nejžádanějším americkým herečkám současnosti
a byla již čtyřikrát nominovaná na ocenění Zlatý Glóbus.
V mládí se věnovala modelingu a jako filmová herečka
debutovala v jednadvaceti letech. Od té doby hrála v téměř padesáti filmech. Angažuje se také v projektech týkajících se ochrany životního prostředí, práva na vzdělání
a rovnoprávnosti žen.
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Alena omas
Děláme si to
doma sami 2
Alena Thomas do obchodu moc nechodí. Jen máloco si neumí vyrobit sama. Zatímco v první knize se
soustředila na domácí kosmetiku, drogerii a léčivé
přípravky, v druhé rozšiřuje svůj záběr i na základní
potraviny, které dennodenně nakupujeme. Odteď
už nemusíme. Ze svých nákupních seznamů si laskavě škrtněte chleba, kečup, hořčici, povidla, dětské
přesnídávky a spoustu dalších položek, které můžete
snadno vyrobit doma, ze surovin, které budete mít
pod kontrolou, a bez nežádoucích aditiv či konzervantů.
Kniha je koncipována cyklicky od jara do zimy.
Na podzim například vyrobíte léčivé sirupy, abyste
zimu přežili ve zdraví, a na jaře zase využijete vše,
co právě vyraší, abyste dobili baterie.
V knize můžete opět najít nádherné
fotografie Lukáše Koňaříka.
Bible DIY
398 Kč, 216 s.

Pokračování populární
příručky domácí výroby
Děláme si to doma sami, která
byla nominována na cenu
Český bestseller.
Alena

omas

objevila před pár lety možnosti a výhody výroby nejen
domácí kosmetiky a založila tematicky zaměřený blog,
který si brzy získal velkou popularitu. Své recepty pravidelně předvádí v různých televizních pořadech. Během
krátké doby kolem ní vznikla nadšená komunita stejně
zaměřených lidí, kterým není lhostejné, co jedí, čím se
natírají a jakými produkty ve svých domovech obklopují
sebe i své děti.

398 Kč, 248 s.
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Julia Childová,
Simone Becková
Umění francouzské
kuchyně 2
O bohatosti a rozmanitosti francouzské kuchyně pochybuje jen málokdo. Proto Julia Childová a Simone
Becková přicházejí s novými recepty na pokrmy, které
jste v první knize nenašli.
Ve druhé knize tak můžete vybírat z celé nové
řady jídel, francouzským chlebem počínaje a konfitovanou husou konče, naučíte se připravovat venkovská
ragú, pošírované kuře s omáčkou, lákavé zeleninové
pokrmy i královské napoleonky. Díky četným kresbám
jsou už tak přehledné instrukce dvojnásob jasné.
Julia Childová a Simone Becková vám i v této
knize otevřou nové světy, ze kterých se budou těšit
všechny vaše smysly. Bon appétit!
Pokračování světoznámé bible
kulinářského umění, základní příručky
všech milovníků francouzské kuchyně.
598 Kč, 728 s.

Život americké spisovatelky
a známé televizní osobnosti
Julie Childové inspiroval
tvůrce ﬁlmu Julie a Julia s Meryl
Streepovou v hlavní roli.
Julia Childová
C. D. Payne

598 Kč, 896 s.
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ským Řádem čestné legie a byla jí také udělena Prezidentská medaile svobody. Julia Childová zemřela v roce 2004.
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Tom Hodgkinson
Líný rodič
Také máte pocit, že jste se stali otroky svých dětí? Z přehnaně
zaníceného rodičovství však vede cesta ven. Existuje jednoduché
řešení, které váš život učiní snazším a finančně méně náročným,
život vašich dětí učiní radostnějším a navíc vám pomůže vychovat
děti šťastné a soběstačné. Toto řešení autor knihy nazývá „líné rodičovství“ a jeho mantra zní jednoduše: „Nechte je být.“ Líný rodič
je totiž dobrý rodič.
Lenošením a nečinností k lepšímu rodičovství!
268 Kč, 248 s.

Anne Berest, Audrey Diwan,
Caroline de Maigret,
Sophie Mas
Jak se stát Pařížankou
Pařížanka a Paříž. Synonyma pro specifický životní styl i názory. Pařížanku poznáte všude na světě díky jejímu osobitému účesu a způsobu, jakým si dokáže vychutnávat život. Je neustále šik a elegantní.
Nemusí se ani moc namáhat a muži jí padají k nohám. Samozřejmě
že Pařížanka je žena jako všechny ostatní, ale se špetkou něčeho
navíc… A pokud se chcete dozvědět i něco z jejích tajných triků,
zkuste zalistovat touto knihou od okouzlujících rodilých Pařížanek.
Život je krásný… po francouzsku!
„Nemusíte být Francouzka, abyste mohla být
Pařížanka.“
Karl Lagerfeld

348 Kč, 272 s.

Arteterapie: Vysmáté lebky
Počítač, mobil, práce, stres… Také tolik toužíte po relaxaci, klidu
a tichu, daleko od každodenního shonu? S Vysmátými lebkami se
nejen uvolníte, ale také získáte nadhled nad všedními starostmi,
které nás tolik ubíjejí.
Tak najděte pastelky, fixy, voskovky nebo křídy a pojďte na to!
Relaxační omalovánky nejen pro dospělé!

148 Kč, 64 s.
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Andrew Jennings
Špinavá hra
Ve své nejnovější knize Špinavá hra britský investigativní novinář Andrew Jennings, který proslul jako
neúnavný kritik poměrů v zákulisí mezinárodního
sportu, odhaluje šokující rozměry korupce a podvodů
v nejvyšších patrech světového fotbalu. Své poznatky prezentoval i v prestižním pořadu televize BBC
Panorama a zásadním způsobem přispěl k největšímu zemětřesení v Mezinárodní fotbalové federaci
(FIFA) za více než sto let její existence.
V téměř detektivní story, která by se mohla jmenovat „Blattříčku, zavírej vrátka“, Jennings rozkryl
mafiánské způsoby fotbalových šéfů, podrobně popsal jejich zločiny a důkazy o nich předal americké
FBI. Další vyšetřování pak vedlo k zatčení několika
členů výkonného výboru FIFA a rezignaci prezidenta
Seppa Blattera.
Poutavé vyprávění zkušeného
žurnalisty se opírá o léta rešerší
i práce v terénu, při níž objevil řadu
dosud nezveřejněných dokumentů.
květen 2016

Knihu lze
považovat za deﬁnitivní
portrét úpadku FIFA a mužů,
kteří ukradli fotbal.
Andrew Jennings
je britský investigativní novinář, který spolupracoval
s mnoha významnými periodiky. Když pracoval pro BBC,
vedení odmítlo odvysílat jeho dokument týkající se korupce ve Scotland Yardu, což vedlo k vydání jeho první knihy
s názvem Scotland Yard's Cocaine Connection. Za svou aktivní účast na odhalení několika dalších afér získal nejrůznější
prestižní ocenění.

Andrew Jennings – muž,
který odhalil nekalé praktiky
nejen ve světě fotbalu.
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Joby Warrick
Vzestup Islámského
státu
Pod černou vlajkou
teroru
Je Islámský stát nepochopená, anebo spíš nepochopitelná organizace? A je to jen parta hrdlořezů? Akty
tohoto nejvýraznějšího nestátního ozbrojeného aktéra
současnosti jsou nepřehlédnutelné. Přestože jsou však
zmínky o bojovnících tzv. Islámského státu téměř všudypřítomné, co o nich vlastně víme a co víme o vzniku
skupiny samotné?
Islám, Střední východ, sunnité, ší’ité, sektářské násilí. Pro laika jistě věci nesnadné k pochopení, tato kniha
pro něj však může být zdatným průvodcem. Na pomezí
žurnalistiky a beletrie totiž přináší čtivé vyprávění, díky
němuž se pro vás z exoticky znějících jmen stanou důvěrně známé postavy, jejichž životní osudy velice srozumitelně propojí komplexní pavučinu událostí.
Islámský stát „for Dummies“.
červen 2016

Nejlepší kniha roku 2015 dle The New York Times,
The Washington Post, People Magazine, San Francisco
Chronicle, Kansas City Star a Kirkus Reviews
„Pro čtenáře zajímající se o kořeny Islámského státu
a génia zla jeho kmotra Abú Musaba Zarkávího
neexistuje vhodnější kniha, s níž začít, než právě
Vzestup Islámského státu.“
The New York Times
„Vzestup Islámského státu je nejlepším a nejúplnějším vyprávěním příšerného příběhu ISIS, se kterým
jsem se kdy setkal. Je to také jedno z nejdůkladnějších odhalení katastrofálního rozhodnutí administrativy George W. Bushe vtrhnout v roce 2003 do
Iráku včetně následného debaklu.“
Washington Independent

Joby Warrick
je americký novinář, držitel Pulitzerovy ceny. Píše pro
renomovaná média jako The News and Observer nebo
The Washington Post a specializuje se na Blízký východ,
diplomacii a národní bezpečnost. Jeho články vzbuzují
zájem nejen v USA a obdržel již řadu novinářských ocenění. Je také autorem knihy The Triple Agent pojednávající
o vražedném atentátu na afghánské základně Chapman
v r. 2009, při kterém zahynulo nejvíce agentů CIA v historii.
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Garry Kasparov
Zima přichází
Proč je nutné zastavit
Vladimira Putina
Vzestup Vladimira Putina – od důstojníka KGB až na
post prezidenta – se měl stát signálem, který by upozornil svět, že se Rusko odklání od demokracie. Navíc
během let se ukázalo, že Amerika a další světové velmoci se k Putinovi chovají více než smířlivě. Putin se
stal nejenom diktátorem, ale i nebezpečím pro celý
svět. S obřími zdroji a nukleárními zbraněmi má velkou moc negativně ovlivňovat politickou svobodu po
celém světě.
Garry Kasparov je Putinovým kritikem více než
deset let a celý svět je nyní svědkem toho, jak se jeho
neblahé předpovědi naplňují.
Hrozba Putinova Ruska je nyní
mimořádně aktuální a svět se k ní musí
postavit čelem.

září 2016

„… Garry Kasparov je šampion disciplín, jako jsou
svoboda, demokracie a lidská práva v Rusku. Svým
silným hlasem bojuje každý den za ty, kteří se neumějí bít za sebe sami.“
John McCain, senátor USA

Garry Kasparov
byl přes dvacet let nejlepším světovým hráčem šachu.
V roce 2005 ukončil kariéru a stal se vůdcem prodemokratické ruské opozice proti Vladimiru Putinovi a tři roky nato
také kandidoval v prezidentských volbách. Přispívá jako
editor do deníku The Wall Street Journal a jeho kniha Jak
život napodobuje šachy vyšla v 23 jazycích. Žije v exilu, jejž
si sám zvolil (v New Yorku s manželkou Dashou).

„Garry Kasparov je mistrovský mozek nejenom v šachu, ale i v politice a porozuměl zlu putinovského
režimu lépe než kdokoli jiný. Kniha je jasný a přesný
zápis o stavu, který zapříčinil Západ svou nečinností
vůči Putinovi – a je to také mocné varování před tím,
co se stane, když nebudeme jednat ani v budoucnosti.“
Bill Browder, autor knihy Red Notice
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Giles Milton
Když Hitler bral
kokain a Stalin
vyloupil banku
Giles Milton je mistrovský vypravěč historických příběhů. V poutavé próze Když Hitler bral kokain a Stalin
vyloupil banku uvádí 50 těch nejbizarnějších historických „perliček“.
Přečtete si o Hiróovi Onodovi, japonském vojákovi, pro nějž druhá světová válka skončila až v roce
1974, o tom, jak Agatha Christie v roce 1926 na jedenáct dní záhadně zmizela, o Mallorym, který možná
jako první člověk zdolal Mount Everest, nebo o tom,
kdo doopravdy zabil Rasputina.
Kniha vrhá světlo na některé z nejvykřičenějších
příběhů dějin a jejich nejokázalejší a nejbarvitější postavy – zvířata nevyjímaje.
Věděli jste o tom, že Hitler bral
kokain? Nebo že Stalin vyloupil
banku? Že mrtvola Charlieho
Chaplina byla ukradena a zloději
za ni požadovali výkupné?

278 Kč, 184 s.

50 nejbizarnějších
historických perliček
„Giles Milton je muž, který umí udělat z historie událost a nechává ji ožít… Skvělá inspirace
pro všechny, kdo věří, že dějiny mohou být
vzrušující a zábavné.“
The Times

Giles Milton
je celosvětově známý spisovatel a historik. Narodil se
v Buckinghamshiru a vystudoval Bristolskou univerzitu.
Proslavil se svými bestsellery v žánru popularizované historie, které byly přeloženy do dvaceti jazyků. Napsal také
tři romány a tři knížky pro děti. Žije střídavě v jižním Londýně a Burgundsku a je ženatý s výtvarnicí a ilustrátorkou
Alexandrou Miltonovou. Má tři dcery.
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Susan Butlerová
Stalin a Roosevelt
Portrét partnerství
Josif Vissarionovič Stalin a Franklin Delano Roosevelt spolu na
první pohled nemohli mít nic společného.
Jeden pocházel z bohaté rodiny a prožil hezké dětství, druhý
byl dítětem gruzínského ševce, jehož život byl zdeformován alkoholem. Jeden byl jako politik velmi populární, druhý proslul jako
krvavý diktátor a muž s násilnickou minulostí.
V této knize se dozvíte, co mohlo svést tyto dva odlišné muže
dohromady. A nejen to!

498 Kč, 680 s.

Jedinečný příběh historicky významného vztahu.

Eric Lichtblau
Nacisté ve službách USA
Tisíce nacistů, od strážných z koncentračních táborů až po osoby zastávající vysoké funkce v německé Třetí říši, mizely po druhé světové
válce na druhou stranu Atlantického oceánu, aby zde začaly v tichosti nový život. Tito lidé, z nichž mnozí figurovali na seznamech
válečných zločinců, se ocitli pod ochranou americké vlády, CIA, FBI
či armády a pokračovali dál ve své práci coby špioni, odborníci na
zpravodajskou činnost nebo špičkoví vědci.
Nacisté ve službách USA nabízí poprvé na základě donedávna
tajných dokumentů ucelený příběh o tom,jak je možné, že řada někdejších nacistů mohla žít v USA po dlouhé desítky let jako obyčejní
občané.

348 Kč, 376 + 8 s.

Pravdivý příběh o tom, jak se Amerika stala bezpečným rájem pro Hitlerovy muže.

Stephen E. Ambrose
Bratrstvo neohrožených
Bratrstvo neohrožených představuje práci vynikajícího historika
o pozoruhodné rotě armády USA. Kromě bojových úspěchů, mezi
něž patří excelentní výkony při invazi v Normandii, v bojích v Ardenách nebo v Holandsku, Ambroseho zaujal zvláštní vztah mezi jejími
příslušníky, který přetrval dlouhá desetiletí po skončení války.
Slavná literární předloha stejnojmenného televizního miniseriálu HBO.

298 Kč, 360 s.
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Julia Childová,
Alex Prud’homme
Můj život ve Francii
Julia Childová je sice ikonická kuchařská legenda, jež
představila francouzskou kuchyni milionům nejenom
amerických domácností, ale jen málokdo ví, že se
dlouhá léta s vařením jenom míjela a její cesta na
kuchařské výsluní trvala dlouhé roky.
Když se Julia v roce 1948 přestěhovala s manželem Paulem, který pracoval v diplomacii, do Francie,
nemluvila francouzsky a o zemi galského kohouta
nevěděla téměř nic. Netrvalo však dlouho a Paříž si
doslova zamilovala. Nadšení z francouzské kuchyně
ji přivedlo i do proslulých kurzů Cordon Bleu, které
změnily její život navždy.
Memoáry Julie Childové jsou plné báječných příběhů spojených s francouzskou kuchyní a pozoruhodnými lidmi, které Julia během svého života poznala.
„Tato kniha pojednává o věcech,
které jsem ve svém životě milovala
nejvíce: o mém muži Paulu Childovi,
la belle France a nekonečné radosti
z vaření a jídla.“

srpen 2016

„Živé a nakažlivé… elegantní, ale neokázalé
vyprávění Julie Childové okamžitě vtáhne čtenáře
do jejích příběhů.“
Chicago Sun

Julia ChildováenyaP .D .C
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rteleb francouzským Řádem čestné legie a byla jí také udělena Prezidentská medaile svobody. Julia Childová zemřela v roce 2004.

598 Kč, 896 s.

598 Kč, 728 s.
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P. Horký, V. Kroc,
M. Náplava, M. Zikmund
Století
Miroslava Zikmunda
Tato životopisná kniha přináší osobitý pohled na
bouřlivé dějiny 20. století očima muže, který poznal celý svět. Byl počat za Habsburků a narodil se
5 měsíců po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup komunismu i jeho pád. Pobýval v Africe, když zanikal koloniální systém, setkal
se s několika prezidenty a seznámil se s Gagarinem
i Hillarym. Zažil nástup demokracie a „všemocného“
kapitalismu...
Kniha rozhovorů, které s Miroslavem Zikmundem vedli Petr Horký, Vladimír Kroc a Miroslav Náplava, přináší také dosud nezveřejněné informace ze
života tohoto výjimečného cestovatele, které nezazněly ani ve stejnojmenném filmu. Text je doplněn
bohatou obrazovou přílohou s množstvím unikátních fotografií.
Nechme si vyprávět příběh minulého
století mužem, který jej zažil...

připravujeme

„V mém mládí byly cestopisy Hanzelky a Zikmunda
velmi známé a já jsem je jako chlapec také četl.
Patřilo k všeobecnému vzdělání je znát.“
Václav Havel

Miroslav Zikmund
procestoval v letech 1947–1950 společně s Jiřím Hanzelkou v osobním automobilu Tatra 87 čtyřicet čtyři zemí
Evropy, Afriky a Jižní Ameriky, v letech 1959–1964 dvěma
vozidly Tatra 805 země Asie, Austrálie a Oceánie. Celkem
projeli 83 zemí světa. Jejich 18 knih bylo přeloženo do
11 jazyků a vyšly nákladem cca 6,5 milionu výtisků. Po roce
1970 nesměli publikovat, některé knihy zůstaly v rukopisu
nebo vyšly v ineditní edici.
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Adam Chroust
Stingl Miloslav.
Biograﬁe
cestovatelské
legendy
Významný český cestovatel a spisovatel Miloslav
Stingl po desítkách let zarytého mlčení souhlasil se
zpracováním a zveřejněním svého neuvěřitelného
životního příběhu, na který netrpělivě čekalo několik generací jeho věrných čtenářů. Fascinující život
autora, který své etnografické výzkumy uveřejnil
ve 42 knihách, jež vyšly ve 240 vydáních v nákladu
převyšujícím 17 milionů výtisků, je dodnes opředen mnoha dohady a tajemstvími. Stingl prožil za
hranicemi své země devatenáct let, pojďme se tedy
podívat, jeho očima, jak se měnil svět. O překvapivá
setkání se slavnými krajany, vládci a světoznámými
osobnostmi nebude nouze!
Tajemství prolomeno!
Legendární cestovatel prozradil
detaily svého pozoruhodného života.
připravujeme

Dlouho očekávaná kniha
vychází s bonusem v podobě DVD,
zajímavých dokumentů a mapy.
Limitovaná edice nabídne další
doprovodné materiály.
Adam Chroust
vystudoval historii na Masarykově univerzitě. Působí jako
dokumentátor a producent a pracuje v managementu
Pražské paroplavební společnosti. Je milovníkem dějin
19. a 20. století. Fascinují ho setkání s osobnostmi, do jejichž života se významně promítají mezníky české a světové historie. Díky své vášni se spřátelil s cestovatelem a spisovatelem Miloslavem Stinglem a získal svolení podrobně
zmapovat jeho pozoruhodný životní příběh.

M. Stinglovi byla udělena cena E. E. Kische
za celoživotní dílo, Stříbrná medaile u příležitosti
předávání pamětních medailí Senátu Parlamentu ČR
a jeho knihy získaly mnoho dalších ocenění.
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Rich Cohen
Slunce, měsíc
a Rolling Stones
Mladý novinář Rich Cohen dostal v 25 letech zakázku
snů. Časopis Rolling Stone ho poslal do Toronta, aby se
tam seznámil s kapelou Rolling Stones a napsal o ní
reportáž. Tak začalo Cohenovo dobrodružství, během
nějž se seznámil a posléze spřátelil se všemi fascinujícími členy kapely: s Mickem Jaggerem, Keithem
Richardsem, Ronem Woodem a Charliem Wattsem.
Během 15letého přátelství strávil s kapelou
spoustu času, napsal o ní řadu reportáží, stal se jakýmsi neoficiálním členem týmu a měl přístup na
místa, která byla lidem zvenku zapovězena.
Cohenova kniha zachycuje dění uvnitř Rolling
Stones, jejich vývoj a všechny zásadní události…
zároveň je to však životní příběh samotného Cohena
– příběh o mladém fanouškovi, kterému se shodou
životních náhod stalo, že nakonec mezi svými hrdiny
žil a pracoval.
Originální pohled do zákulisí
Rolling Stones!
září 2016

„Zcela fascinující kniha… Cohen nahlíží na
vše, co je na Rolling Stones tak fascinující sice
pohledem člověka, který byl u toho, ale který
přesto nikdy neztratil zdravý odstup.
Jsou to skvěle zpracované memoáry,
jež oplývají humorem a nadšením.“
Ian Frazier, autor Deníku sprosté matky
Rich Cohen
je oceňovaný novinář, reportér a spisovatel. Napsal několik
knih, které byly velmi kladně přijaty kritikou i laickou veřejností. Jeho články vycházejí v prestižních periodicích,
jako jsou The New Yorker nebo Vanity Fair. Dlouhé roky je
také spolupracujícím editorem hudebního časopisu Rolling
Stone. Žije v Connecticutu.
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Terry Gilliam
Gilliamesque
Terry Gilliam, režisér, scenárista, animátor, herec
a jediný nebritský člen skupiny Monty Python ve
svých předsmrtných memoárech živelně líčí svou pitoreskní životní pouť z chladného severu amerického
státu Minnesota až do nejžhavějšího prostředí současnosti – Hollywoodu, s delšími či kratšími zajížďkami do kulturní divočiny New Yorku, L.A. a Londýna
60. a 70. let minulého století. Mnohé z jeho životních epizod si svou barevností a neotřelostí nezadají
s jeho jedinečným výtvarným a režisérským rukopisem. Svůj životní příběh vypráví Terry Gilliam ve slovech i obrazech vůbec poprvé a odhaluje zde i umělecká díla, která dosud nebyla nikdy zveřejněna.
Bez cenzury nahlédneme do kreativní
mysli výjimečné osobnosti, aby se
před našima očima objevil
jedinečný portrét populární
kultury konce 20. století.

připravujeme

„Kniha oplývá zábavnými příběhy
a vizuálními poznámkami, fotografiemi,
kresbami a ilustracemi, vše doplněné
autorovými říznými komentáři a úvahami. “
Kirkus Review

Terry Gilliam
je americký filmový režisér a výtvarník, který se proslavil
zejména jako člen skupiny Monty Python. Je autorem animovaných pasáží v jednotlivých dílech Monty Pythonova
létajícího cirkusu a režisérem mnoha úspěšných celovečerních filmů, jako jsou Monty Python a Svatý Grál, Král rybář,
Dvanáct opic, Brazil, Strach a hnus v Las Vegas a dalších.
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Donna Karan
Moje cesta
Renomovaná módní návrhářka Donna Karan ve své
knize sdílí intimní detaily ze svého osamělého dětství,
nejistého dospívání a prvních nepříjemných pracovních zkušeností. Otevřeně mluví o dvou důležitých
mužích svého života, se kterými měla paralelní vztah,
o mateřství a s nadhledem a grácií pohlíží na více než
čtyřicet let strávených ve světě módy.
Donna byla teprve tříletá, když jí zemřel otec –
tato událost ji poznamenala na celý život. Z nesmělé
holčičky vyrostla nejistá dívka, která v sobě našla odvahu a víru, aby vyzrála v úžasnou, silnou, ale přitom
citlivou ženu. A také úspěšnou podnikatelku a módní
návrhářku.
Kniha vychází s předmluvou
Barbry Streisand.

připravujeme

Harper's Bazaar knihu
zařadil mezi nejlepší
knihy roku 2015.
„Z Donny tryská vášeň a zároveň je plně oddaná
ženám, rodině, návrhářství a všem těm jejím filantropickým aktivitám. Její život má silný duchovní
rozměr a její srdce je jedno z největších, které znám.
Její příběh je opravdu fascinující!“
Calvin Klein

Donna Karan
se narodila do rodiny krejčího-módního návrháře a modelky-designérky. Studovala design, školu však nedokončila a začala pracovat v módním průmyslu. V roce 1984
vytvořila vlastní značku, kterou později rozšířila o řadu
pro mladé DKNY. Donna Karan získala mnoho ocenění, je
přezdívána Královnou Sedmé Avenue a angažuje se také
v dobročinných aktivitách.

biograﬁe
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Alex Ferguson,
Michael Morritz
Leader
38 let v čele
Sir Alexander Ferguson, největší fotbalová manažerská hvězda všech dob, přichází s knihou, ve které mluví o své kariéře, zkušenostech, důležitých momentech
a rozhodnutích a samozřejmě také o lidech, které na
své neobyčejné cestě potkal.
Leader není teoretickou příručkou pro fotbalové
hráče a manažery sportovních klubů, nýbrž upřímnou
výpovědí cílevědomého a silného muže. Ferguson
není vystudovaný manažer, školu opustil ve 14 letech,
živil se „rukama“ a po práci tvrdě trénoval. Je to muž,
který se vždy díval otevřenýma očima a naslouchal.
Je nesmírně disciplinovaný a to stejné vyžaduje po
svých hráčích a spolupracovnících.
Kniha vychází z rozhovorů s jeho přítelem Michaelem Moritzem a dotýká se nejrůznějších témat.
Nahlédněte do světa fotbalu
a do zákulisí sportovních klubů
očima jedné z nejvýznamnějších
fotbalových osobností.

připravujeme

„Kniha plná fascinujících nahlédnutí do kariéry
manažera, která se klene přes čtyři dekády.“
The Telegraph

Sir Alexander Chapman Ferguson
je bývalý skotský fotbalista a pozdější manažer, který vedl
anglický klub Manchester United v letech 1986–2003. Pod
jeho vedením vyhrál klub celou řadu trofejí včetně 13 vítězství v Lize mistrů.

Sir Michael Moritz
je kapitálový investor, který spolupracuje s řadou předních světových firem (Apple, YouTube, Google, LinkedIn, Yahoo! atd.)

„Ferguson je jedním z nejúspěšnějších mužů
v oboru – nejen ve fotbale, ale v jakémkoli
sportovním odvětví. Vzepřel se normám
a jeho výjimečné schopností jsou s časem
stále markantnější.“
The Times

Nepostradatelný zdroj
inspirace pro všechny
manažery, kteří se chtějí stát
leadery!
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Milan Švihálek, Miroslav
Kačor, Marek Hýža
Zapomenuté výpravy
REEDICE

Velká kniha o českém cestovatelském srdci. Šedesát
příběhů o lidech, kteří v posledních dvou stoletích
pomáhali přes veškerou nepřízeň, lhostejnost a nepochopení doby otevírat našemu národu okno do světa.
Čtenář může v knize nalézt odpověď na základní otázku, na kterou si museli odpovídat lidé uzavření v zemi
bez možnosti svobodně cestovat, popřípadě putovat
světem bez potřebných financí. Kde se vzalo jejich
odhodlání, čím byli motivováni a proč jejich touha
po širém světě dokázala překonat všechny překážky?
Kniha Zapomenuté výpravy je o odvaze nevzdat se
a prošlapávat cestu, byť je to jakkoliv obtížné.
Rozšířené a aktualizované vydání obsahuje jedinečné dobové fotografie, doprovodné materiály
a ilustrace.
Výjimečná publikace o prakticky
neznámých českých cestovatelích
a dobrodruzích.
připravujeme

Milan Švihálek je scenárista, moderátor, novinář a spisovatel, autor
mnoha televizních pořadů.
Miroslav Kačor je novinář, produkční, dramaturg a také režisér.
Je autorem dokumentárního cyklu
ČT Osudové okamžiky.
Marek Hýža je redaktor a dramaturg
ČT a podílel se na přípravě mnoha
televizních pořadů.

Třicet nových
a třicet původních příběhů
většinou neznámých lidí,
kteří dokázali mimořádné,
mnohdy světově ojedinělé
kousky, aby pak byli
zapomenuti.

cestopisy
80

Lucie Drbohlavová
Hedvábnou stezkou
Mozaika barev, vůní,
osudů

398 Kč, 384 s.

Pohodlně se usaďte, let na kouzelném koberci právě
začíná. Budeme sledovat stopy dávných karavan až
do Střední Asie, do samého srdce Hedvábné stezky.
Tady stávala velkolepá města, na jejichž vyhlášených
bazarech se prodávalo a překládalo zboží putující
z nejrůznějších koutů Asie do Arábie a Evropy.
Nalejte si šálek dobrého čaje a začtěte se do vyprávění o pohnutých osudech tamních lidí, nechejte
se okouzlit barvitostí a rozmanitostí místních kultur,
seznamte se s paradoxy středoasijských dějin i politiky v příbězích psaných s humorem a nadhledem.
Pobavte se veselými i napínavými příhodami,
nahlédněte do míst, kam se kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci nejspíš v blízké budoucnosti jen
tak nepodíváte, a inspirujte se autorčinými zkušenostmi, jak si lze užít cestování s batohem na zádech
a s poloprázdnou kapsou.
Svět není černobílý, je nádherně
pestrobarevný, stačí si jen sundat brýle.

Víte, co je třeba ohlídat, když kupujete burku,
a na co si musíte dávat pozor, když se v ní
procházíte po bazaru? A jestlipak tušíte,
proč mají afghánské cukrárny zrcadla na všech
stěnách, nebo jak pít vodku tak,
„aby to Alláh neviděl“?
Lucie Drbohlavová
strávila ve Střední Asii přes dva a půl roku. Během studia
mezinárodních vztahů a diplomacie i mezi pobyty na misích organizace Člověk v tísni cestovala se svým manželem
Petrem po Asii, Africe i Jižní Americe. Většinou podnikali
několikaměsíční cesty s batohem na zádech, během nichž
projeli a poznali určitý region. Na svých cestách se učí
místním jazykům, často jezdí stopem nebo trekují mezi
vesnicemi, aby co nejlépe poznali život obyčejných lidí,
jejich kulturu, tradice, náboženství i hodnoty.

cestopisy
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Miloslav Stingl
Sex v pěti dílech
světa
Významný český cestovatel Miloslav Stingl tentokrát
zvolil poněkud jiný pohled – svých bohatých cestovatelských zkušeností využil k vytvoření poutavého
vyprávění o milostných a sexuálních praktikách na
pěti kontinentech. Pro českého čtenáře je bezesporu
zajímavé vydat se do exotických míst a nahlédnout do
tajemství tak intimního, jako je sex.
Ještě dnes existují některé indiánské kmeny a africké národy, nad jejichž svatebními či zásnubními
rituály člověk žasne. Jako by necestoval pouze prostorem, ale i v čase. Jak a s kým se milovali staří Řekové
a Římané, co všechno je v sexu dovoleno a kde už
musely zakročit příslušné orgány, kam až sahá lidská
fantazie…
Tento tematický výlet vás rozhodně
nudit nebude.

248 Kč, 120 s.

Miloslav Stingl je jedním z nejpřekládanějších
českých autorů. Celkovému počtu vydání všech
jeho knih se nepodařilo přiblížit žádnému
z českých spisovatelů.

Miloslav Stingl
je významný český cestovatel, etnograf a spisovatel. Mnohokrát se osobně setkal s řadou domorodých kultur a tyto
své zážitky zpracoval v četných knihách. Na cestách strávil
20 let, navštívil kolem 150 zemí a američtí indiáni kmene
Kikapú ho zvolili svým čestným náčelníkem.
Stingl patří k nejpřekládanějším českým autorům,
jeho knihy vyšly v mnoha jazycích v celkovém nákladu,
jenž přesáhl několik milionů.

348 Kč

398 Kč

328 Kč

368 Kč

348 Kč

298 Kč
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Jiří Hanzelka,
Miroslav Zikmund
Legenda H+Z
Výběr toho nejlepšího z cest Hanzelky a Zikmunda
po Africe a Americe. První svazek s podnázvem První
cesta dokumentuje první etapu cesty kolem světa
v letech 1947 až 1950.
Cestopisy Hanzelky a Zikmunda vycházely ve své
době ve stotisícových nákladech v celkovém počtu 6
milionů výtisků! Popularita autorů se rovnala slávě
filmových hvězd. Kvůli komunistické cenzuře a uvěznění mezi ostnaté dráty železné opony po roce 1968
zůstaly dlouho pouze v knihovnách jejich obdivovatelů. Ale značka H+Z zůstává pojmem i dnes.
Zikmund a Hanzelka získali v roce 1993 za své celoživotní dílo Cenu E. E. Kische, v roce 1999 převzali
z rukou prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy
II. stupně.

598 Kč, 356

„V mém mládí byly cestopisy Hanzelky a Zikmunda
velmi známé a já jsem je jako chlapec také četl.
Patřilo k všeobecnému vzdělání je znát.“
Václav Havel

Jiří Hanzelka
a Miroslav Zikmund

598 Kč, 464 s.

procestovali v letech 1947–1950 v osobním automobilu
Tatra 87 čtyřicet čtyři zemí Evropy, Afriky a Jižní Ameriky,
v letech 1959–1964 dvěma vozidly Tatra 805 země Asie,
Austrálie a Oceánie. Celkem projeli 83 zemí světa. Jejich
18 knih bylo přeloženo do 11 jazyků a vyšly nákladem
cca 6,5 milionu výtisků. Po roce 1970 nesměli publikovat,
některé knihy zůstaly v rukopisu nebo vyšly v samizdatu.

cestopisy
83

Vladimír Plešinger
Amazonie
a řeky příběhů
Amazonka je největším veletokem světa, „sladkým
mořem“, a její nedostupnost je magnetem, který k ní
od samotného objevení v 15. století přitahoval objevitele, dobrodruhy, kartografy i cestovatele. Někteří
byli vedeni čistě vědeckými pohnutkami, jiní hledali
naleziště zlata a kaučuku nebo bájná zlatá města.
Všichni trpěli hladem, odolávali nájezdům hmyzu
i nepřátelských indiánských kmenů a jen málo z nich
se vrátilo domů do Evropy, aby o fascinujícím koutu
světa podali svědectví.
Sedm kapitol – sedm příběhů odvážných mužů
a žen – čtenáře provede historií dobývání ryzí džungle. Provede vás příběhy odvahy, zrady, přátelství
i nenávisti. A to ve zcela unikátní knize, opatřené dobovými ilustracemi, mapami i citacemi z cestovatelských deníků přímých účastníků jednotlivých výprav.
Vydejte se po stopách odvážných
dobrodruhů, z nichž přežila
jen hrstka.
398 Kč, 344 s.

Amazonie a řeky příběhů získala První cenu
E. E. Kische 2015
Kniha Konga získala cenu E. E. Kische 2008,
2. místo v soutěži festivalu GO KAMERA 2008,
1. místo v soutěži festivalu TOURMAP 2008
Peru pod kůží získala cenu Zlatého pruhu Polabí 2010

Vladimír Plešinger
své knihy nazývá „pobytopisy“, protože vycházejí nikoliv
z turistických nebo expedičních cest, ale z delších pobytů
v jednotlivých zemích. Kniha Konga (Nakladatelství JOTA,
2007) byla oceněna jako nejlepší česká kniha literatury
faktu za rok 2007 cenou E. E. Kische. V Nakladatelství JOTA
vyšly i další autorovy knihy: Peru pod kůží (2010), která získala cenu Zlatého pruhu Polabí, a Na střeše Afriky (2012).

688 Kč
356 s.

378 Kč
376 + 64 s.

378 Kč
380 s.
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Petr Slavík
Blízká setkání
Blízká setkání nejsou jen exkluzivní obrazovou publikací plnou
nádherných fotografií, za kterou jejich autor obdržel řadu mezinárodních ocenění, ale i pestrou mozaikou dobrodružných příběhů plných lásky k přírodě a jejím obyvatelům.
Příběhy fotografií a fotografie příběhů.

598 Kč, 256 s.

Miroslav Náplava, Petr Horký
Albánie – kráska se špatnou
pověstí
Vzpomínáte si na dětskou říkanku Nebe, peklo, ráj, kam tě duše
dám? Nechali jste někde ve světě kousek své duše stejně jako Petr
Horký a Miroslav Náplava v Albánii? Proč se lidé téhle země bojí?
Jaká je pravda a co jsou předsudky? Zapomeňte na všechno, co jste
se kdy o Evropě naučili! Krevní msta, bunkry, divoké hory, nádherné
pláže, středověký lexikon životních pravidel kanun – i to je Albánie!
Evropská země fantastických horských scenerií
a divokého mořského pobřeží, která jakoby byla
z jiného kontinentu.
358 Kč, s DVD 498 Kč,
228 s.

Alastair Bonnett
Ztracená místa, tajná města
a jiné záhady na mapě světa
Poznejte 47 neobvyklých míst po celém světě – od Leningradu na
chladném severu po Mekku v rozpálené poušti, od vod Bengálského
zálivu po hory střední Ameriky, od míst obecně známých až po taková, jež zná jen pár místních domorodců. Autor vám přiblíží mnohá
další podivuhodná i podivná místa – a věřte, že až knihu dočtete do
konce, budete už navždy studovat mapy jinýma očima.
Putování po ukrytých, zapomenutých a neznámých místech naší planety.
328 Kč, 288 s.
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Milan Daněk
Ti, kteří utíkají pěšky
Tarahumarové a poselství
Bílého koně
Knížka Ti, kteří utíkají pěšky seznámí čtenáře s historií a tradicí dálkových běhů, odkryje tajemný háv, do něhož jsou „nejlepší běžci
planety“, indiáni kmene Tarahumara, zahaleni, a přiblíží krásy
mexické krajiny, která turisty kvůli vleklým drogovým válkám
příliš neláká.
České pokračování příběhu z běžeckého
bestselleru Zrozeni k běhu.

298 Kč, 168 s.

Část výtěžku z prodeje knihy je věnována
na podporu Tarahumarů.
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Zábavný i poutavý příběh embéčka, které se
dvěma mladými dobrodruhy na palubě projelo
přes dvacet států.
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Kniha Embéčkem kolem světa je inspirativním cestopisem, zachycujícím s humorem patálie cesty kolem zeměkoule, který vás bude bavit
od začátku do konce. Současně je i příručkou přežití pro ty, kterým
v garáži nedočkavě dřímá auto po dědečkovi!
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Michal Vičar
Embéčkem kolem světa

cena s DVD
428 Kč
328 Kč, 296 s.

Jiří Kolbaba
Šest kontinentů – Příběhy z cest
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba si intenzivně plní své klukovské
sny. Náruživě cestuje a sbírá po celém světě informace, obrázky
exotické přírody a lidských tváří. Několik desítek příběhů a postřehů
tohoto známého dobrodruha nás zavede doslova do celého světa.
Všechny kapitoly jsou doplněny barevnými fotografiemi.
Cestujte skrz dechberoucí fotografie
a poutavé příběhy Jiřího Kolbaby.

398 Kč, 168 s.

CELOBAREVNÉ PRŮVODCE NAKLADATELSTVÍ JOTA

VÍCE NEŽ 100 DESTINACÍ
PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE
TAKÉ JAKO E-KNIHY

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU

E
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

edice

turistické průvodce

„Průvodce řady Rough dobře znám a používám je
proto, že jsou nejlepší!“
Dr. Miloslav Stingl, indiánský náčelník,
spisovatel, etnograf, cestovatel

turistické
průvodce
87

Bonusy k průvodcům

NOVÉ VYDÁNÍ 2016

832 str., 86 map
36 str. bar. přílohy
Cena 848 Kč

472 str., 40 map
32 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

686 str., 24 map
8 str. bar. přílohy
Cena 748 Kč

1 188 str., 92 map
36 str. bar. přílohy
Cena 1 098 Kč

248 str., 15 map
16 str. bar. přílohy
Cena 348 Kč

224 str., 20 map
16 str. bar. přílohy
Cena 348 Kč

990 str., 60 map
24 str. bar. přílohy
Cena 898 Kč

365 str., 50 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

NOVÉ VYDÁNÍ 2016

496 str., 56 map
celobarevná publikace
Cena 688 Kč

245 str., 12 map
celobarevná publikace
Cena 458 Kč

776 str., 70 map
32 str. bar. přílohy
Cena 788 Kč

1 120 str., 160 map
32 str. bar. přílohy
Cena 1 098 Kč

1 264 str., 125 map
32 str. bar. přílohy
Cena 998 Kč

886 str., 80 map
32 str. bar. přílohy
Cena 898 Kč

NOVÉ VYDÁNÍ 2016

490 str., 40 map
24 str. bar. přílohy
Cena 668 Kč

720 str., 73 map
32 str. bar. přílohy
Cena 778 Kč

turistické
průvodce

turistické
průvodce
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Průvodce řady Rough Guides a Bradt se pravidelně umisťují
v soutěži festivalu TOURMAP a TOURFILM
(2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015)
a získaly také ocenění na festivalu GO KAMERA (2002, 2003, 2016).
Získaly i prestižní ocenění udělované společnostmi BAA a Expedia.

PP

660 str., 47 map
36 str. bar. přílohy
Cena 698 Kč

1 118 str., 96 map
36 str. bar. přílohy
Cena 898 Kč

562 str., 73 map
32 str. bar. přílohy
Cena 698 Kč

1 156 str., 100 map
32 str. bar. přílohy
Cena 998 Kč

414 str., 29 map
16 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

1 316 str., 128 map
42 str. bar. přílohy
Cena 1 498 Kč

258 str., 25 map
48 str. bar. přílohy
Cena 498 Kč

970 str., 78 map
32 str. bar. přílohy
Cena 498 Kč

427 str., 38 map
24 str. bar. přílohy
Cena 578 Kč

430 str., 28 map
32 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

1 312 str., 90 map
36 str. bar. přílohy
Cena 1 198 Kč

1 050 str., 84 map
20 str. bar. přílohy
Cena 998 Kč

692 str., 82 map
40 str. bar. přílohy
Cena 748 Kč

432 str., 32 map
24 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

432 str., 49 map
32 str. bar. přílohy
Cena 588 Kč

656 str., 52 map
24 str. bar. přílohy
Cena 748 Kč

318 str., 35 map
24 str. bar. přílohy
Cena 528 Kč

382 str., 45 map
36 str. bar. přílohy
Cena 498 Kč

787 str., 60 map
20 str. bar. přílohy
Cena 748 Kč

360 str., 32 map
40 str. bar. přílohy
Cena 538 Kč

turistické
průvodce

„Nejužitečnější rady bez zbytečných okras.“

89

The Times

478 str., 41 map
24 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

312 str., 40 map
24 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

753 str., 88 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

382 str.,16 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

569 str., 90 map
32 str. bar. přílohy
Cena 698 Kč

940 str., 76 map
32 str. bar. přílohy
Cena 998 Kč

845 str., 95 map
celobarevná publikace
Cena 898 Kč

670 str., 88 map
36 str. bar. přílohy
Cena 778 Kč

604 str., 40 map
32 str. bar. přílohy
Cena 698 Kč

460 str., 46 map
32 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

587 str., 70 map
20 str. bar. přílohy
Cena 688 Kč

662 str., 70 map
32 str. bar. přílohy
Cena 728 Kč

924 str., 112 map
36 str. bar. přílohy
Cena 798 Kč

NOVÉ VYDÁNÍ 2016

470 str., 40 map
16 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

416 str., 36 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

456 str., 36 map
16 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

564 str., 40 map
32 str. bar. přílohy
Cena 648 Kč

464 str., 50 map
32 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

624 str., 80 map
32 str. bar. přílohy
Cena 678 Kč

turistické
průvodce

„Průvodce Nakladatelství JOTA vám sníží náklady na cestu.“
Jiří Kolbaba, fotograf

turistické
průvodce

90
PP

1 114 str., 123 map
24 str. bar. přílohy
Cena 898 Kč

368 str., 27 map
celobarevná publikace
Cena 578 Kč

256 str., 25 map
12 str. bar. přílohy
Cena 448 Kč

400 str., 31 map
24 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

520 str., 53 map
32 str. bar. přílohy
Cena 778 Kč

516 str., 40 map
32 str. bar. přílohy
Cena 698 Kč

540 str., 84 map
24 str. bar. přílohy
Cena 798 Kč

200 str., 18 map
28 str. bar. přílohy
Cena 278 Kč

342 str., 40 map
celobarevná publikace
Cena 498 Kč

NOVÉ VYDÁNÍ 2016

712 str., 70 map
40 str. bar. přílohy
Cena 898 Kč

704 str., 66 map
celobarevná publikace
Cena 698 Kč

196 str., 38 map
32 str. bar. přílohy
Cena 398 Kč

915 str., 110 map
20 str. bar. přílohy
Cena 998 Kč

NOVÉ VYDÁNÍ 2016

696 str., 45 map
28 str. bar. přílohy
Cena 798 Kč

676 str., 32 map
32 str. bar. přílohy
Cena 798 Kč

944 str., 100 map
celobarevná publikace
Cena 998 Kč

480 str., 40 map
20 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

550 str., 40 map
32 str. bar. přílohy
Cena 698 Kč

SLAVÍME VÍCE NEŽ 20 PARÁDNÍCH LET
SPOLEÎNÉHO CESTOVÁNÍ!
Dáváme pěednost zážitkım pěedbvzpomínkami.

ASIE

AFRIKA

AMERIKA

AUSTRÁLIE

NEJBOHATŠÍ NABÍDKA OPRAVDOVÉ EXOTIKY
Rádi Vám pěipravíme netradiÏní cestu na míru.

WWW.LIVINGSTONE.CZ

ANTARKTIDA

JAKÝ ČASOPIS BYSTE SI VZALI
NA CESTU KOLEM SVĚTA?
Každý měsíc 100 stran
cestopisů, reportáží,
rozhovorů, událostí
a objevů z historie
i současnosti života
naší planety.

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ GEOGRAFICKÝ ČASOPIS S VÍCE
NEŽ DVACETILETOU TRADICÍ VE ZCELA NOVÉ PODOBĚ

Více informací
a výhodné předplatné
najdete na

WWW.KOKTEJL.CZ
Dostupné také
v elektronické verzi

Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu
rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření
a realizace systému poskytování slev a dalších
výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku.
CO VÁM REGISTRACE DO PROJEKTU PŘINESE:
ř

Bezplatné zapojení do projektu

ř Slevovou kartu „Rodinný pas“
ř Slevu 5 až 50 % na služby, výrobky a volnočasové aktivity
ř Možnost čerpání slev a výhod od více než
800 poskytovatelů slev v celé ČR
ř Veřejné akce pro celou rodinu
ř 4x ročně Časopis rodinka
Podmínkou účasti v projektu je pouze bydliště
v zapojeném kraji a dítě do 18 let.
Pro více informací a registraci do projektu
navštivte www.rodinnepasy.cz

Kontaktní centrum projektu: Mendlovo nám. 1ř603 00 Brno
Infolinka: +420 543 211 254 | E-mail: info@rodinnepasy.cz | www.rodinnepasy.cz

