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Mark Frost
Tajná historie
Twin Peaks
Když se v roce 1990 na televizních obrazovkách objevil seriál Městečko Twin Peaks, získal si okamžitě srdce
fanoušků po celém světě. Režisér David Lynch vybudoval bizarní, fantaskní a často děsivý svět zdánlivě
poklidného maloměsta, v němž se postupně rozplétá
předivo záhad, započatých vraždou mladé dívky. Ale
byl to skutečně opravdový začátek všech podivností,
které jsou s městečkem Twin Peaks spojeny?
Nyní přichází scenárista seriálu Mark Frost s příběhem, na který miliony fanoušků čekaly dlouhých
25 let. Kniha Tajná historie Twin Peaks rozšiřuje svět
původního seriálu a nevysvětlitelné jevy, ke kterým
zde docházelo, zasazuje do nesmírně vrstevnatého
a rozsáhlého příběhu. A jedno tajemství vede ke druhému… až k závěrečným šokujícím událostem…
Mysteriózní kniha, balancující mezi
fikcí a realitou, osvětlující, co a proč
se před pětadvaceti lety v městečku
Twin Peaks vlastně událo.

květen 2017, 598 Kč

Ten nejlepší způsob, jak se naladit
na blížící se 3. řadu seriálu v květnu
2
017
2017

Mark Frost
vystudoval režii a scenáristiku na Carnegie Mellon University. S Davidem Lynchem se podílel na kultovním televizním
seriálu Městečko Twin Peaks (Zlatý glóbus), později na filmové adaptaci oblíbené Slečny Marplové od Agathy Christie. Jeho knihy, ať už thrillery nebo populárně naučné tituly
o golfu a baseballu, se proslavily po celém světě. Česky vyšla
v Nakladatelství JOTA jeho kniha Zápas. Žije v Los Angeles
se svou ženou a synem. Více na ByMarkFrost.com.

Je to jako ten nejkrásnější
jk á ější sen a tta nejhorší
jh
noční
můra dohromady. Vítejte v městečku Twin Peaks.
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Ransom Riggs
Povídky podivných
Ještě dříve, než slečna Peregrinová vytvořila smyčku – domov a útočiště – pro dnes již dobře známé
podivné děti, existovaly příběhy o podivných dětech
a zvířatech, které se tradovaly ústní cestou. Jedná se
o příběhy z historie podivných, ve kterých se dozvíme,
že děti nejprve bez problémů žily ve společnosti lidí
běžných, obyčejných, ale jejich zvláštní schopnosti
a nadání je postupně vytlačovaly na okraj, až je lidé
vyhnali ze svého středu úplně.
Některé z deseti povídek čtenáři zčásti znají ze
zmínek v trilogii o podivných dětech ze sirotčince
slečny Peregrinové, jiné jsou zcela nové a uvádějí
nové, neznámé hrdiny. A kromě jiného se dozvíte
o první ymbryně i o tom, jak se postupně naučila
vytvářet smyčky, v nichž bylo možno žít.
Také vás vždy zajímalo, kde se vzaly
podivné děti ze sirotčince slečny
Peregrinové?
Ti, kdo četli napínavé příběhy o slečně
Peregrinové, si tuto výjimečnou knížku
jistě nenechají ujít.

duben 2017, 298 Kč, 192 s.

Navštivte také webovou stránku
se všemi aktuálními informacemi
ze světa podivných dětí –
www.sirotcinecslecnyperegrinove.cz.

Ransom Riggs

348 Kč
358 s.

368 Kč
424 s.

388 Kč
496 s.

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.

beletrie
5

také jako
audioknihy

349 Kč

349 Kč

298 Kč, 358 + 8 s.

„Kniha, kterou si nejlépe vychutnáte během deštivého večera s větrem vyjícím za okny, je pozoruhodným dílem – propojuje sugestivní vyprávění se znepokojivými starými fotografiemi v celek,
který vám minimálně vyvolá mrazení v zádech.“
Katka Stupková, Neoluxor

"MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN" ﬁlm artwork©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.
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Madeleine Rouxová
Katakomby
Napínavý příběh třetí knihy bestsellerové série Asylum nás opět zavede mezi tři přátele, Dana, Abby
a Jordana. Poslední rok jejich vysokoškolského studia
se chýlí ke konci, a tak vyrážejí na výlet, aby si užili
posledních společně strávených chvil. Jenže cestou do
New Orleansu, kde měli v plánu navštívit Jordanova
strýce, si trojice přátel všimne, že je někdo sleduje.
Dan navíc dostává zprávy od člověka, který zemřel
během minulé halloweenské noci.
Když konečně dorazí do New Orleansu, podivné
okolnosti se ještě stupňují a Dan si musí připustit, že
vše, co se mu přihodilo v uplynulých letech, rozhodně nebyla náhoda, nýbrž osud. Osud, který ho poutá
k velmi zvláštní skupině lidí, jež fanaticky obdivuje
neblaze proslulé vrahy. A jediné, po čem Dan touží,
je, aby přežil…
Minulost je někdy lepší pohřbít.
The New York Times bestseller
srpen 2017

„Autorka využila svůj tvůrčí um k dokonalému vykreslení
děsivého šílenství, které se zde pohupuje na každém
rohu. Je to tak bravurní vykreslení, že sami budete
přemýšlet, zda se to Danielovi jen nezdá.“
Olga Studená, ČBDB.cz

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.

368 Kč
336 s.
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Zoe Sugg
Girl Online
jde svou cestou
Život Penny Porterové se po létě plném zážitků a nečekaných zvratů pomalu vrací do zaběhaných kolejí.
Školní rok začal a Penny je připravená vzít život do
svých rukou a být na světě sama za sebe. Noah, její
Kluk z Brooklynu, nečekaně zrušil všechny koncerty
a není po něm ani vidu ani slechu. Nikdo netuší, kde
se skrývá. A neví to ani Penny. A tak když se Penny
vypraví do Londýna na návštěvu umělecké školy, kde
studuje její spolužačka Megan, zdá se, že by to mohla
být dobrá příležitost najít si nové přátele.
Netrvá dlouho a v Pennyině životě se objevuje
i nový kluk – okouzlující a talentovaný student fotografie Callum. Pomůže Callum Penny zapomenout na
Kluka z Brooklynu? A dokáže vůbec Penny začít nový
život, když to vypadá, že ji Noahův stín pronásleduje
téměř na každém kroku?
Jsem Zoella a každý měsíc
mě na youtube sleduje
víc než 12 milionů fanoušků.

září 2017

„Svižná a čtivá knížka, která příjemně nahlíží do
života teenagera a dotýká se přirozeně a nenásilně
vážných témat.“
Alena Vocelková, iDnes.cz
Nominace na

2015

C. D.Sugg
Zoe
Payne
alias Zoella
máamerický
je
sedmadvacet
volnomyšlenkář
let a žije av spisovatel.
anglickém Proslavil
Brightonu.
se přeJejí
devšímnasedmidílnou
videa
YouTube sleduje
sérií každý
kultovního
měsícdeníku
více než
Mládí
dvanáct
v hajzlu.
milionů
Vystřídal
lidí.bezmála
Zoella spustila
třicet zaměstnání
svůj videokanál
a žádné
v rocese2009
mu podle
– její
příspěvky
jeho slov se
nelíbilo.
zabývají
V tématy,
současnéjako
době
jsousemóda,
věnujekosmetika
provozu
čisvého
životní
nakladatelství
styl, ale nevyhýbá
Aivia Press,
se ani
muzeu
závažnějším
karavanůotázkám
a psaní
spojeným
beletrie. Žije
s životem
v Sonoma
dnešních
County,teenagerů.
severně odMá
Sanvíce
Franciska.
než dvanáct milionů odběratelů na YouTube, téměř šest milionů na
Twitteru a více než devět milionů na Instagramu.

298 Kč, 360 s.

298 Kč, 368 s.
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C. D. Payne
Zázrak v plechovce
Je léto 1949. Studená válka pomalu nabírá na intenzitě, televize postupně zaplavuje americké domácnosti, dělníci stávkují a obyčejní lidé se protloukají,
jak se dá. Wilder S. Flint, čerstvý absolvent jedné ohijské střední školy, si balí kufr a vyráží na dobrodružnou
cestu, po stopách záhadného obchodníka, jenž slibuje zázraky na počkání. Vydejte se společně s Wilderem
na cestu plnou nečekaných překvapení, vtipných situací až k pochopení, že život se jen výjimečně odvíjí
tak, jak si plánujeme.
Nejnovější kniha autora legendárního
Mládí v hajzlu, kterého se v ČR prodalo
již více než 200 000 výtisků.

únor 2017
278 Kč, 196 s.

C. D. Payne
čte z knihy
zde
298 Kč, 312 s.

298 Kč, 328 s.

268 Kč, 328 s.

398 Kč, 576 s.

248 Kč, 224 s.

288 Kč, 304 s.

248 Kč, 284 s.

248 Kč, 286 s.
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Gary Russell
Doctor Who:
Generace velkého
třesku
Kroniky Půvabu
Dokážete si představit, jak všechny překvapí, když se
v sydneyské zátoce otevře časový portál a když zde
dosedne ohromná pyramida, která vyzařuje čirou
energii? A dorazí sem gangster Cyrrus Guča, profesor
Jaanson a nájemná vražedkyně Kik Zabiják, aby zářící
pyramidu obsadili. Těsně v patách je jim skupina
podvodníků chystajících se provést jeden opravdu
husarský kousek.
Tenhle gang sestává z Dlouhonožky (sexy
komika), Psohlavce (který má na starosti bezpečnost
a palebnou sílu), Mrněte (starajícího se o logistiku),
Lopaty (hlavní archeoložky a historičky) a Felčara
(jehož povinností je uchránit vesmír před explozí,
vedle níž velký třesk vypadá jako provlhlá rachejtle).
A když někdo omylem probudí Prastary vesmíru,
věci začnou rázem vypadat velmi komplikovaně.

březen 2017, 288 Kč, 248 s.

srpen 2017

398 Kč, 416 s.

278 Kč, 228 s.

278 Kč, 232 s.

278 Kč

Garry Russel
pracuje na scénářích pro Doctora Who, Torchwood i Dobrodružství Sary Jane a je také autorem celé řady románů
a příruček z prostředí Whoniversa. Je bývalým redaktorem časopisu Doctor Who Magazine a po osm let produkoval audioknihy Doctora Who pro Big Fish Productions. Mimoto je i hercem, kterého nejspíše budete znát jako Dicka
ze seriálu Správná pětka z roku 1978. Bydlí v Cardiffu.

278 Kč, 200 s.
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Samantha Vérantová
Láska, jídlo
a faux pas
Jak vytvořit
francouzskou rodinu
Když se Samantha vznášela na obláčku novomanželského štěstí, nemohla se dočkat, až se odstěhuje do
Francie a začne nový život s novým manželem Jeanem-Lukem a s jeho dětmi. Ale skoro od první chvíle
si začala uvědomovat, že v jejím novém domově je
spousta věcí – včetně zablešených koček, podrážděných puberťáků a jazykové bariéry –, se kterými
nepočítala. Ale když máte druhou šanci na nový život
a lásku, přece to jen tak nevzdáte.
Tato kniha je dojemným a humorným příběhem
o tom, že i navzdory střetu dvou různých kultur
a z toho plynoucím nedorozuměním se nakonec
dá vytvořit šťastná rodina.
Nádherný příběh ze života doplněný
lahodnými recepty.
září 2017

„Upřímné a místy až k slzám dojemné líčení toho,
co se může stát, když se odvážíte uskutečnit své sny.“
Janice MacLeodová,
autorka bestselleru Paris Letters

Příběh lásky Samanthy
a Jeana-Luka z knihy
Sedm dopisů z Paříže pokračuje…
Samantha Vérantová

298 Kč, 256 s.

je amatérská znalkyně vína závislá na cestování a odhodlaná, i když někdy velice nekonvenční, šéfkuchařka. Žije
v jihozápadní Francii, kde se může věnovat všem svým
zálibám a kde se provdala za sexy Francouze, raketového
vědce, kterého potkala v roce 1989, ale potom se 20 let
neviděli. Jejich první i opětovné setkání popisuje v knize
Sedm dopisů z Paříže (Nakladatelství JOTA, 2015).
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Cristina Caboniová
Tajemné cesty parfémů
Elena ztratila všechnu naději a v lásku už nevěří. Pouze tehdy,
když vytváří vůně, dokáže zahnat nejistotu. Pouze zahalená
esencemi květů, dřeva a koření ví, jak se zbavit strachu.
Elena byla odjakživa silná. Od toho dne, kdy ji ještě jako malou holčičku opustila matka, hledá cit a pohlazení. Život ji přivede do jedné z největších prodejen vůní v Paříži, kde se ještě nyní
připravují parfémy podle starodávných receptur. Její výtvory si
brzy získají věhlas. Má jedinečnou schopnost pochopit a zhmotnit touhy lidí: dokáže vytvořit tu správnou vůni k znovuzískání
ztracené lásky, k překonání ostychu, k nalezení klidu. Dosud však
nenašla tu správnou vůni k překonání své vlastní minulosti.
Život mě vystavil zkoušce.
Ale s irisem opět získám naději.
Díky vanilce se cítím chráněná.
Protože parfémy jsou mým osudem.
září 2017

Elizabeth McKenzieová
Dáma s veverkou
Veblen je mladá žena s bohatou fantazií, amatérská překladatelka a svobodný duch v tom pravém slova smyslu. Paul je ambiciózní, nadaný neurolog, který právě objevil způsob, jak napomoci léčbě traumatických poranění mozku. Potkají se, zamilují,
zasnoubí. Tohle by mohl být konec, jenže tady to teprve začíná.
Od randění k manželství vede dlouhá a mnohdy obtížná cesta.
Plánování společného života má i svou odvrácenou stránku,
najednou se začnou vynořovat i dosud přehlížené rozpory, a aby
toho nebylo málo, vstupuje do děje i krásná dědička farmaceutické firmy a jedna zvědavá, inteligentní a nadmíru charismatická veverka.
Originální a zábavný román o lásce a rodině,
válce a přírodě, nových penězích a starých
hodnotách.
září 2017
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Matthew Norman
Všichni jsme nějak
vadní
Andy Carter byl šťastný. Měl solidní zaměstnání,
běhal pro charitu, vedl spokojený život. A pak ho
opustila žena, přišel o práci a zkazil svatbu svého
nejlepšího přítele. Přestěhoval se do New Yorku, kde
žije v maličkém bytě s věčně nabroušeným kocourem
Jeterem, který ani není jeho. Dozvídá se, že mu doma
v Omaze umírá jeho milovaný dědeček, takže se musí
okamžitě vrátit.
V rodném městě je Andy nevyhnutelně konfrontován s nepříjemnou minulostí. Musí se vyrovnat
s bolestí z rozchodu se svou životní láskou, kterou
stále miluje, s radikálně konzervativními názory své
matky, s manželskými problémy rodičů a se svým nejlepším přítelem, který mu ještě neodpustil.
A jako by to nestačilo, vše navíc komplikuje setkání s výstřední Daisy, nezaměstnanou dívkou s patnácti tetováními a spoustou tajemství.
červen 2017

„I z nejhoršího utrpení se dá vytěžit kouzelně
zábavný příběh.”
Washington Post

„Chytře napsaná, zábavná a současně emotivní
kniha o tom, jak se vyrovnat s minulostí a jak
znovu najít smysl života.“
Kirkus Reviews

Matthew Norman
pracuje jako reklamní textař a publikuje na internetových
stránkách Salon, Good Men Project a Weeklings. Jeho první
román Domestic Violets byl nominován na cenu Goodreads
Choice za nejlepší humoristické dílo. Žije se svou ženou
a dvěma dcerami v Baltimoru.
Navštívit ho můžete na jeho blogu www.thenormannation.
com a také na Twitteru @TheNormanNation.
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Chloé Espositová
Šílená
Beth a Alvina jsou jednovaječná dvojčata, ovšem
kromě podoby nemohou být snad už rozdílnější.
Beth se provdala za bohatého italského krasavce
a žije na Sicílii ve vile snů. Alvinin život nestojí za
nic. Bydlí v Londýně v levném podnájmu a vydělává si prodejem pofidérních inzerátů v bulvárních
novinách.
Když Beth pozve Alvinu do vily na Sicílii, Alvie
zprvu váhá. Jenže když dostane výpověď z práce
a spolubydlící ji vyhodí z bytu, představa luxusní
dovolené se nezdá tak marná.
Ovšem po příjezdu na Sicílii naberou události
nečekaný spád. Beth osnuje podezřelý plán a Alvina
se má stát součástí komplotu jako sestřina dvojnice.
Když Alvie okusí život v luxusu, chopí se příležitosti
a bez skrupulí začne odstraňovat všechny, kteří jí
stojí v cestě.
Nic není takové, jak se na první pohled
zdá. Thriller nabitý šokujícími zvraty,
bezuzdným sexem a žízní po krvi,
který nenechá čtenáře vydechnout.

červen 2017, 368 Kč

Sexy thriller, který byl
nejdiskutovanější knihou
londýnského knižního
veletrhu, během něhož
se prodal do 15 zemí.
Chloé Espositová
vystudovala angličtinu na Oxfordské univerzitě a pracovala jako konzultantka, učitelka angličtiny na několika
prestižních britských soukromých školách a jako módní
stylistka ve společnosti Condé Nast. Absolvovala kurzy
tvůrčího psaní na Faber Academy a poté vydala svou
prvotinu, román Šílená. Žije v Londýně s manželem
a dcerou.

Filmová práva koupil
Michael de Luca, producent
Padesáti odstínů šedi.
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Amy Schumerová
Dívka s tetováním
na zádech

srpen 2017

Amy Schumerová tvrdí, že její kniha rozhodně nejsou
memoáry, na druhou stranu nám ale předkládá sbírku
textů, které jsou plné jí samotné – jejího života, zkušeností a různých postřehů či komentářů. Jde o velmi
osobní a také velmi čistou a čtivou zpověď mladé
komičky, která se rozhodla sdílet ve svých krátkých
esejích, fejetonech a zamyšleních úplně všechno.
Některé kousky vás chytí za srdce, jiné vás rozesmějí
a naprosto „odbourají“. Amy Schumerová rozhodně
umí uhodit hřebík na hlavičku a zážitky z puberty
nebo mládí vypráví s takovou vervou, slovním a situačním humorem, že se rozhodně nemůžeme divit
obrovskému ohlasu, který tato kniha v loňském roce
ve Spojených státech vzbudila. Amy Schumerová prostě lidi baví. Na pódiu, ve svých pořadech a teď i ve
své knize.
Amy Schumerová si nebere servítky
a všechno vám sdělí pěkně od plic,
bez zbytečného přikrašlování.

The New York Times a USA Today bestseller

„Po téhle knížce budete Amy Schumerovou
prostě milovat. Jízlivá, uštěpačná (a opravdu
velmi vtipná) komička napsala opravdu ryzí,
nepříliš cenzurovanou zpověď. Získá si vás jak
svým všudypřítomným sarkasmem, tak silnými
emocemi a pocitem sounáležitosti, který ve vás
na každé stránce vyvolá.“
Vogue

Amy Schumerová
je mnoha cenami ověnčenou americkou komičkou, herečkou, scenáristkou a producentkou. Její televizní show
Inside Amy Schumer, nejrůznější komické a moderátorské
výstupy nebo autorský film Vykolejená, v němž si zahrála
hlavní roli, byly pro americkou komediální scénu velkým
zjevením a přinesly této mladé umělkyni nebývalou slávu
i mimo rodné Spojené státy.
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Jesper Bugge Kold
Zimní muži
Dva bratři, Karl a Gerhard, žijí poklidným životem
m
v rodném městě Hamburku. Karl se po smrti otce
ce
ujímá vedení rodinné textilní továrny, Gerhard je
profesorem matematiky na univerzitě.
K moci se ovšem dostává Adolf Hitler a oběma
ma
bratrům se začíná otřásat země pod nohama. Proti
oti
své vůli se oba stávají součástí nacistické mašineerie a jsou nuceni podílet se na věcech, se kterými
mi
sice nesouhlasí, ale zároveň se proti nim nedokáážou postavit. Karl se dostává na frontu a Gerhard
rd
organizuje transporty do koncentračních táborů.
rů.
Oba jsou zatlačeni až do krajnosti, což je hluboce
ce
poznamená.
Napínavý příběh ukazuje, jak rychle se norormální, civilizovaný život může proměnit v absurdní
ní
zmrzačenou skutečnost během války i jak těžké je
hledání vlastního já po jejím skončení.
Zimní muži jsou román o hrůzách války.
y..
Příběh o hranicích mezi dobrem a zlem,
m,
o životě a smrti i o morálních
dilematech a svědomí.

srpen
srp
en 201
2017
7

„Od Remarquova díla Na západní frontě klid
jsem nečetl knihu, která by na mě svým
vylíčením válečných hrůz a toho, jak válka lidi
mrzačí, udělala takový dojem jako Zimní muži.“
Nordjyske Stiftstidende
Jesper Bugge Kold
pracoval jako novinář a nyní je knihovníkem. Na literární
scénu vstoupil v roce 2014 románem Zimní muži, který mu vynesl nominaci na cenu BogForum za nejlepší
debut. Kniha dosáhla úspěchu i v zahraničí. Ve svých
knihách staví i na své dlouhodobé fascinaci moderní evropskou historií i důkladných rešerších dobových faktů.
Žije s manželkou a dětmi na ostrově Fyn.
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Viet anh Nguyen
Sympatizant
V tomto románu sledujeme osudy dvojitého agenta
sloužícího rozvědce socialistického vietnamského státu i tajné službě jihovietnamského režimu, s jejímiž
exponenty se po pádu Saigonu vydá do amerického
exilu. Kniha citlivě vnímá nejen politické intriky na
vysoké úrovni, ale i jejich dopad na lidské osudy, ať
už jde o celý národ nebo jednotlivce vtažené bez své
vůle do víru událostí. Snaží se zachovávat objektivní
pohled bez předpojatosti vůči jedné či druhé straně,
tento pohled však ani náhodou není nezúčastněný.
Protkává se zde hluboká znalost historických reálií se zápletkou ze světa tajných služeb, která v mnoha
ohledech odkazuje na klasiky žánru, jejichž agenti
jsou spíše než superhrdinové obyčejní lidé, jež se ocitli
v nesprávnou dobu na nesprávném místě.
Román z exotického prostředí spojující
špionážní zápletku i vhled do méně
známých událostí nedávné historie.

květen 2017, 398 Kč

Pulitzerova
cena 2016

„Jsem špión, spící agent,
vyzvědač, člověk dvou tváří.
Proto asi není nic
překvapivého, že i mysl
mám dvojitou.“

Viet anh Nguyen
se narodil v roce 1971 ve Vietnamu, odkud jeho rodina 4
roky poté, po sjednocení země pod komunistickou vládou
odešla do amerického exilu. Pohybuje se v akademické
sféře a kromě literatury se věnuje i redigování časopisu
pro vietnamskou emigrantskou komunitu v USA. V rámci
historického výzkumu k románu Sympatizant vytvořil
i jeho nebeletristický protějšek Nikdy nic neumírá: Vietnam
a vzpomínky na válku.
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Adrian Hyland
Diamantová holubice
Rebelka Emily Tempestová se od puberty toulala po celém světě
a nikde doopravdy nezakotvila a nenašla klid. Proto se vrací do
Měsíčního údolí, australské osady, kde kdysi strávila dětství.
Krátce po jejím příjezdu do tábora je zavražděn dávný přítel
a kmenový vůdce Lincoln a viník je okamžitě k mání: podivín
Blakie, až příliš horlivý ochránce tradic a strážce posvátných míst.
Podle všeho je Lincolnova smrt rituální vraždou, trestem za porušení kmenových zákonů, a policie z blízkého městečka hodlá
případ uzavřít. Emily však brzy začne pochybovat a zjišťuje, že
skutečný motiv k vraždě je docela jiný.
Austrálie až na dřeň.
Mysteriózní krimithriller z austrálské pustiny.
„Hylandovi se podařilo barvitě a věrohodně
vykreslit život australských domorodců
a jeho humor je ostrý jako břitva.“
Jaroslav Totušek, Lidovky.cz

leden 2017, 298 Kč, 328 s.

Carol M. Cramová
Toskánské věže
Román Toskánské věže je příběhem mladé ženy, která se odváží
vykročit vlastní cestou a prosadit se v muži ovládaném malířském umění a řemesle. Sofia, dcera věhlasného malíře Barducciho, žije v rodném San Gimignanu provdaná za sobeckého
a ješitného obchodníka se šafránem, ale tajně touží prosadit
svůj talent v malířském umění, do něhož ji svéráznou výchovou
zasvětil otec. Ten však nečekaně umírá a dceru už stihne pouze
vybídnout, aby svůj sen nevzdávala a nepromarnila tak dar od
Boha, kterého se jí dostalo.
O pár měsíců později se v Sieně objevuje otrhaný mládenec,
a žádá o práci v malířské dílně Maestra Manziniho, bývalého přítele Antonia Barducciho…
Svérázná malířka, středověké Toskánsko
a kouzlo zakázaného.
„Cramová vzala práci na románu velmi poctivě.
Už po přečtení několika prvních stran lze
vytušit, že autorka zná dobu i místo, o nichž píše.“
Monika Zavřelová, iDnes.cz

únor 2017, 348 Kč, 376 s.
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Katarzyna Bonda
Dívka o půlnoci

398 Kč, 560 s.

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
okamžitě po vydání stala
naprostým bestsellerem
a porazila i tituly Stephena
Kinga a Joa Nesbøho.
„Katarzyna Bonda rozjíždí velký příběh v rozmáchlém stylu, jehož rozplétání vyžaduje jasnou mysl.
Odměnou vám bude úžas nad tím, jak i ten nejmenší detail a sebenevýznamná postava má v knize
svou roli a jak všechno se vším souvisí.“
Michaela Turková, Centrum detektivky

Na rok 2018 připravujeme
novou knihu se Sašou Zaluskou.

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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Oliver Burian
Padesátka
podle scénáře
Petra Kolečka
Opravdovým kořením Krkonoš jsou místní horalé –
lyžařka s jednou nohou, rolbař, jenž na Tři krále nepije,
legendární lovec žen ozdobený neplodností, barman
se zálibou ve věštění. A také Pavka, nejstarší žijící člen
tradiční běžkařské rodiny Bulánů, který nechal svého
syna Juru porodit na Sněžce ve vysoké nadmořské
výšce, aby se rychleji okysličoval. Jenže jeho syn mu
dělá starosti, místo běžkování totiž nahání úplně jiné
padesátky. Je závislý na svádění zralých žen, jimž vyhání mráz z duší.
Na závod, který Jura asi znovu nedokončí, přijíždí se svou matkou Jan Hilský a vedle skvělého času
má i jeden osobní cíl. Za jeho splněním se vydává do
zasněženého světa horských chat, kde spustí lavinu
událostí a vzpomínek a taky se naučí, jak se proflusává mlha.
Knižní zpracování stejnojmenného
úspěšného filmu Vojty Kotka.

278 Kč, 196 + 32

„Pár sprostých slov na úvod, proč ne? Alespoň jde
vidět, že to není čtení pro děti, ale pro dospělé,
kteří se u knihy rádi pobaví a také si mohou zavzpomínat na ‚zlatá sedmdesátá‘ díky flashbackům.“
Majka Kučerová, TV Guru

Oliver Burian
vyrůstal v domě, v němž bydlel František Hrubín, který mu dal
k dispozici svou knihovnu obsahující díla běžně nedostupná,
a tím v něm probudil zájem o literaturu. Po roce 1989 působil
jako ředitel jazykové školy Angličtina Expres, ředitel distribuce
Bontonu a ředitel distribuční společnosti Panther.
Oliver Burian je autorem sbírky povídek Povídky toaletní
(2014), trilogie Soumrak nosičů (2015) a Julie v červnu, Romeo
na konci listopadu (Nakladatelství JOTA, 2016).

328 Kč, 423 s.
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Kateřina Dubská
Malé zázraky
Žijeme ve světě, kde se prý zázraky nedějí. Ve světě,
který stojí na silných a racionálních pravidlech a ve
kterém na žádné „úlety“ není místo. Snažíme se mít
své životy pevně v rukou, ale jen ztěžka si připustíme,
že právě my jsme těmi, kteří dokážou změnit nejen
sami sebe, ale i věci, jež se nám nelíbí.
Dvanáct povídek Kateřiny Dubské vás vezme do
světa, který známe, ale občas na něj zapomínáme.
Do světa rozhodnutí, která dokážou změnit zdánlivě
nezměnitelné. Je to dvanáct opravdových příběhů
o dvanácti skutečných lidech, které autorka potkala
a kteří jí vyprávěli o situacích, jež se mnohdy zdály neřešitelné. Jsou to příběhy o životě, lásce, smrti, minulosti a o tom, že stačí jen trochu změnit úhel pohledu
a rázem je vše možné.
Malé zázraky se dějí pořád
a každému z nás. Jen je potřeba
pozorně naslouchat svému srdci...

278 Kč, 240 s.

„Mám ráda příběhy, kde se stane něco úžasného,
nepravděpodobného a změní to směr žití danému
člověku. Kniha Malé zázraky mě chytla za srdce už
v úvodu a vydrželo mi to po celou dobu čtení.“
Jana Dořičáková, Topčtení.cz

Kateřina Dubská

298 Kč, 336 s.

358 Kč, 600 s.

je spoluzakladatelkou firmy Computer Press a vydavatelství ERA. Před sedmnácti 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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Blanka Hošková
Trojhra
Patříte mezi ty, které vyhrály v loterii a na první dobrou si našly životního partnera, se kterým prožívají
spokojený a plnohodnotný partnerský život, anebo
jste vybíraly tak dlouho, až jste přebraly či si dokonce
nevybraly vůbec?
Trojhra vypráví příběh dvou žen, jejichž povahy,
způsob života i životní priority jsou diametrálně odlišné, přestože jejich náručí i srdcem prochází ve stejném období jeden a tentýž muž aneb…
Příběh muže, jenž udržuje dva paralelní vztahy
a miluje dvě ženy. Zatímco má potřebu ochraňovat
křehkou květinku před nástrahami života a náladami
despotického manžela, pomalu ale jistě se mu pod
kůži dostává žena zcela opačného vzezření i chápání
smyslu života, kterou kdysi bytostně miloval.
Různé druhy vztahů, které,
ač závratně krásné, nemusí být
v životě těmi vítěznými…

červen 2017

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 pěti lety se opět
chopila pera a v psaní pokračuje. Od konce roku 2014 vyšlo
v Nakladatelství JOTA šest jejích knih.

228 Kč,
256 s.

238 Kč,
224 s.

248 Kč,
310 s.

248 Kč,
247 s.

248 Kč,
222 s.
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Zuzana
Z
uz
Beranová
Všechny
V
še
vůně Afriky
AAfrika.
frikka. Žhnoucí kontinent tisíce vůní. Vůní starodávmagie,
temných rituálů, rozvláčného bezčasí,
nnéé m
a
země i nepolapitelného temperamentu
kkrví
rví nnasáklé
a
mužů. Afrika, která z vás dostane to nejlepší i to
jjejích
ejícch m
nnejhorší
ejhhoršš a zbytek odhodí do prachu prudkého slunce.
TTereza
ereza se do Afriky vydala za poklidnou úřednickou
pprací
rací naa českém konzulátě v Keni. Jenže to by nebyla
AAfrika,
frikka, aby jí nepřičarovala pár českých turistů v nessnázích,
názííchh jejichž dramatické osudy Terezu okamžitě
ppohltily.
ohlttilyy Ale protože má černý kontinent zvláštní eropůvab
ttický
iccký pů
ů a taky smysl pro humor, vedle jedovatých
hhadů,
adů, nnesnesitelné šéfové a vrcholícího kmenového
iktu
kkonfl
onflikt
t jí nastražil do cesty také muže. Keňského
uumělce,
mělcee jehož kouzlu Tereza dlouho neodolá a vydává
ssee s nním
ím
m na cestu, která voní… všemi vůněmi Afriky.
Drsné,
D
rssné šokující i podmanivé a kouzelné
dobrodružství
d
obro
české úřednice
naa konzulátě
n
ko
v Keni vás zanese tam,
kkde
kd
de vvoní všechny vůně Afriky.
298 Kč
Kč,, 304
304 s.
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. 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.
278 Kč, 238 s.
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Otto Weiss
I viděl Bůh,
že je to špatné
Novela Otty Weisse I viděl Bůh, že je to špatné je jeedinečným literárním počinem a zároveň silným osobbním svědectvím historického významu. Otto Weiss
iss
tuto knihu napsal v roce 1943 v Terezíně, kresbami
mi
ji doplnila jeho dcera Helga, autorka Deníku 1938–
8–
1945, tehdy 13letá. Společně pak knihu věnovali
ali
Helžině matce Ireně k narozeninám. Krátce poté byl
Otto Weiss zařazen do transportu do Osvětimi, odkud
ud
se už nevrátil.
Bůh, který na sebe vzal lidskou podobu, se přicháází podívat do Terezína, aby se na vlastní kůži přesvěddčil, jaká je mezi vězněnými Židy situace. Do prostého
ho
příběhu je vložena vážnost i hloubka, předstíraný
ný
úsměv zakrývá hořkost a smutek. Kniha odhaluje
uje
zrůdnost a rafinovanost lživé nacistické propagandy
dy
užívané k utajení pravdy a k oklamání světa.
Výjimečné osobní svědectví
z terezínského ghetta, které
přečkalo válku zazděné na půdě
místních kasáren.

288
88 Kč
Kč,, 1
112
12 s
s..

ilustrace
ilustr
ilu
il
strace
str
ace Hel
Helga
ga Wei
Weisso
Weissová
ssová
sso
vá

„Příběh, v němž se zračí celá tragédie holocaustu,
který však nepostrádá ani typický židovský humor.“
Michaela Gübelová, Xantypa

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.

Helga Weissová
Deník 1938–1945
Příběh dívky, která
přežila holocaust
348 Kč, 204 s.

edice
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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
nedokážou 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 a ohromně
zábavné vyprávění o zaměstnané ženě,
která je přesvědčena, že je připravená
pořídit si dítě, dokud ji mateřská
nevyvede z omylu.

298 Kč, 287 s.

„Mateřská, ale určitě ne dovolená popisuje přeměnu
ženy v matku. Chce hlavně povzbudit – na večer,
když dítě spí a rodič poklimbává též, bude tato
kniha dobrou přítelkyní.“
Martina Siwek Macáková, iLiteratura.cz

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.

Jak přežít horskou dráhu
zvanou mateřská aneb tři
kila štěstí a život naruby!
„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

nejen
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Christina Laurenová
Vášnivý lhář
London se po několika letech strávených na vysoké
škole oddává surfování, po nocích pracuje za barem
a vysedává s kamarády. Nic neřeší, nic neplánuje.
Když ji ale jednou ráno spláchne pořádná vlna a večer
ji úplně převálcuje sexy úsměv Luka Suttera, vychýlí
se trochu ze svého kurzu… a nabere jeho směr.
Luke funguje v módu děvkaře tak dlouho, že už
se ani nepozastavuje nad tím, co vlastně dělá. Ale po
úžasné noci s London si uvědomí, že se od zničujícího
rozchodu vůbec nikam neposunul. Díky London zatouží zase po něčem víc.
London si s Lukem sice užívá, ale když zjistí, jaká
je jeho minulost, všechno se nějak zamotá, což je
přesně to, čemu se chtěla vyhnout. Pak už je na Lukovi, aby změnil svůj život a přesvědčil ji, že nemá
přehazovat výhybku.
Na dvojku, co nechce randit
ani se do sebe zamilovat,
jsou spolu nějak často nazí.
jso
únor 2017, 298 Kč, 352 s.

„Supersexy, sofistikovaná romance, která dokonale zachycuje touhu, vzrušení, pochybnosti
a tvář mladé lásky.“
Kirkus Reviews

„Zapomeňte na to, co vám prodávají
jako ‚porno pro matky‘. TOHLE je porno.
Pornografická literatura bez zbytečných
nánosů. Odstíny jsou jen čajíček pro
holčičky, kterým chybí fantazie
i pohlavní život.“
Hindzu.otaku.cz
„Ve čtvrtém románu série Vášnivých se
autorkám podařilo dát klasické zápletce
nový šmrnc. Sledovat, jak děvkař Luke
potká tu pravou polovičku a nechá se
okouzlit samostatnou London, která
se ze všeho nejvíc děsí vztahů, je místy
zábavné až příliš.“
RT Book Reviews

328 Kč
367 s.

298 Kč
311 s.

298 Kč
311 s.

Božský
Svérázná Britka a suchar z Bostonu: tak rozdílné povahy jako Pippa a Jensen aby pohledal. Ona je pro
každou srandu, on se hroutí pod tíhou odpovědnosti.
Řízením osudu se tihle dva setkají na společné dovolené organizované partičkou přátel, kterou věrné
čtenářky znají již z předchozích dílů oblíbené série
Božský. Putování po vinicích je pro Pippu, jež se právě
vzpamatovává z nechutného rozchodu, vítanou příležitostí, jak na všechno zapomenout. Jensen se výletu
účastní tak trochu z donucení a jen doufá, že vína
bude dost, aby tu nudu přežil. Nuda se však nekoná.
Celý výlet se změní v bláznivý sled událostí a zprvu
improvizovaný vztah dvou cizích lidí postupně přeroste v hlubokou vášeň.
Závěrečný díl, ve kterém se uzavírají
osudy hrdinů celé série Božský.
Drama i humor, vtipné dialogy, láska
pošetilá i vášnivá a zejména sex,
který si hrdinové románu umí náležitě
vychutnat.
květen 2017
7

BOŽSK
BOŽ
SKÝ

Jediný milenec,
kterého si můžete
vzít do postele,
aniž by to tomu
vašemu vadilo

Christina Laurenová
je pseudonym dvou nejlepších kamarádek (spřízněných duší / skoro-dvojčat) a spolupracovnic Christiny
Hobbsové a Lauren Billingsové. Autorky píší jak fikci
pro mladistvé, tak pro dospělé, a už spolu vytvořily
čtrnáct The New York Times bestsellerů. Jejich knihy
jsou přeloženy do více než 31 jazyků. (Některé romány
obsahují líbání, jiné HÓÓÓDNĚ líbání.)

298 Kč
304 s.

348 Kč
320 s.

348 Kč
352 s.

348 Kč
348 s.

edice
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Craig Robinson,
Adam Mansbach
Jake je fake
Jake neumí pořádně hrát ani na jediný nástroj,
dokonce ani na kazoo (a to zvládne každý trouba). A výtvarné umění? Jeho výtvory by nevystavili ani na školní nástěnce, natož někde v galerii. Což je doopravdy problém, protože si právě
prošvindloval cestičku do Akademie múzických
a výtvarných umění pro schopné a talentované
děti (a Jakeovi je jasné, že on není ani jedno
z toho). Jenže rodiče od něj čekají stejný úspěch
jako od jeho sestry, která už chodí do posledního
ročníku a je nádherná a okouzlující a úžasná zpěvačka a jde jí zkrátka všechno, na co sáhne. Jake,
který vyniká spíš smyslem pro humor než uměleckým nadáním, bude muset rychle něco vymyslet, než to na něj praskne a ze školy ho vyrazí.
Ohromně zábavná kniha plná
nekorektního humoru a kouzelných
ilustrací Keitha Knighta.
červen 2017
ilustrace Keith Knight

C. D. Payne
Craig
Robinson
je
americký komik,
hudebník aa spisovatel.
herec, kterýProslavil
ve svémseautorje americký
volnomyšlenkář
přeském
debutu
Jake je fake
svůj úžasný
humor
devším
sedmidílnou
sériípřenáší
kultovního
deníkusmysl
Mládíprov hajzlu.
do
psané bezmála
podoby. Jetřicet
známý
hlavně účinkováním
americké
Vystřídal
zaměstnání
a žádné sevmu
podle
verzi
Kancl a komediálních
Apokalypsa
jeho seriálu
slov nelíbilo.
V současné blockbusterech
době se věnuje
provozu
v Hollywoodu,
To byl zítra
flámPress,
a Travička
zelená.
svého
nakladatelství
Aivia
muzeu
karavanů a psaní

Adam
beletrie. ŽijeMansbach
v Sonoma County, severně od San Franciska.

je romanopisec, scenárista, kritik a humorista. Jeho knihy se umístily na špici žebříčku bestsellerů The New York
Times.
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Matt Groening
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.
598 Kč, 304 s.

Nominace na

2014

rodiny Simpsonových
v jedné jediné knize

Matt Groening

258 Kč

298 Kč
192 s.

je tvůrcem a výkonným producentem seriálů Simpsonovi
a Futurama a držitelem ceny Emmy. Před 27 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 /
Futurama:
Propletená lapálie
Co by se stalo, kdyby se posádka Planet Expressu a obyvatelé Nového New Yorku potkali
se Simpsonovými a obyvateli Springfieldu…
A jak je to vůbec možné? Přicházejí Simpsonovi
plní Futuramy! Futurama zaplavená Simpsonovými! Účinkují: zlí mozkové, mimozemšťané
s laktózovou intolerancí, obří klubko vlny, létající
auta, záměny identity, ovládnutí světa, tkanivo
reality roztrhané na kusy, myslící planeta sbírající komiksy, Deweyův desetinný systém, meloun
samojed, otrokářství, vesmírní piráti, mocí posedlí upíři, bitvy superhrdinů, nelichotivé spodní
prádlo, šílená věda, která se vymkla kontrole
a mnohem, mnohem víc! Toto je sága, na kterou
jste čekali! Příběh tak velký, tak ambiciózní a tak
strhující, ve kterém najdete pohromadě nové
příběhy, mezihry, úvodní skici, grafické návrhy
postav a galerii plakátů od předních talentů komiksové grafiky.
Homer vs. Bender? Tak to je nářez!

598 Kč, 208 + 32 s.

Obsahuje bonusový reprint komiksu
SIMPSONOVI č. 1 – zažijte znovu devadesátá léta
s úplně prvními Simpsonovými!

258 Kč
120 s.

258 Kč
120 s.

258 Kč
144 s.

258 Kč
128 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.v
„Přehlídka uvolněnosti a všední veselé
nevázanosti.“
Klára Kubíčková, MF Dnes
„Neuvěřitelně vtipná, úplně bláznivá
a výjimečně skvostná kniha. Pět zasmání z plných plic na stránku, dokonalá zápletka a spousta fantastických postav.“
228 Kč, 200 s.

The Guardian

ilustrace Per Dybvig

TAKÉ JAKO AUDIOKNIHY!

288 Kč

288 Kč

288 Kč

připravujeme

Jo Nesbø

228 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
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Lauren Myracleová
Deset
Viki Perryová má deset. A 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. Jenže ani v deseti není život jen procházka růžovým
sadem a Viki zjišťuje, že i na ni čeká pár pěkně těžkých rozhodnutí
a dramatických situací…
Neobyčejný deník obyčejné holky.
Život je hned veselejší, když máte kamarádku,
jako je Viki Perryová!

od 238 Kč

238 Kč, 200 s.

Erica Bertelegniová
100 přání
Je nedělení odpoledne a skoro třináctiletá Aurora Bílá právě vešla do
knihkupectví, jehož prodavačka umí… létat! A nejen to, taky čarovat! Aurora díky ní zjistí, že pod jejím milovaným městem Římem se
nachází vedení světa kouzel, a aby o něm nikomu neřekla, dostane
od jeho královny velkolepý dar: 100 přání! 99 z nich však musí splnit
ostatním a jen to poslední může být její.
Co si asi bude Aurora přát? Bude dál jenom přihlížet snům ostatních, nebo se stane hrdinkou toho svého?
13 let, 100 přání a 1 kouzelný příběh!

288 Kč, 264 s.

Udělej si svoji knihu
400 stran pro vaše nápady!
Rád maluješ, píšeš, tvoříš? Vytvoř si svou vlastní knihu! Deník, památníček, herbář, kroniku, první román, komiks, zkrátka cokoli tě napadne. Volné strany popiš, pokresli, polep, je to jen na tobě. Také obal
sundej a udělej si vlastní – papírový, textilní nebo jen knihu polep
fotografiemi, samolepkami, fólií, korálky, kamínky… Je to jen a jen
tvoje kniha, dělej si s ní, cokoli se ti zlíbí.
„Prázdná“ kniha se 400 stranami umožňuje
vytvořit si knižní skvost podle vlastní fantazie.
248 Kč, 400 s.

edice
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Lucie Hlavinková
Sestry Foxovy
Kam odejdou duše zemřelých? Kam se poděje podstata člověka, kterého jsme milovali? Mohou se mrtví
vracet a komunikovat s námi? Na tyto odvěké otázky
přinesly odpověď milionům zoufalých pozůstalých
sestry Foxovy v Americe druhé poloviny 19. století.
Lidem přestávají stačit staré náboženské odpovědi na otázky, které po staletí trápí lidskou zvědavost.
Moderní doba přináší úžasné vynálezy, proč by si tedy
duchové z říše mrtvých nemohli najít cestu, jak se
spojit s námi živými a odhalit tak tajemství posmrtného života?
Poptávka po komunikaci s mrtvými je obrovská,
lidé všech společenských vrstev jsou ochotni platit
jakékoliv peníze, jen aby nalezli útěchu. U mladých,
okouzlujících a nevinně vypadajících dívek, vyhledávaných médií, se dveře netrhnou. Jenomže cena za
slávu, peníze a zbožnou úctu je vysoká…
Skutečný příběh, který vás zavede
na spiritistické seance, do světa
na pomezí života a smrti.
září 2017

Fascinující životní příběh
mladých žen, zakladatelek
spiritistického hnutí.

C. D. Payne
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Více na www.lucie-hlavinkova.cz.
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Lisa Anselmová
Život v Paříži,
můj splněný sen
Newyorčanka Lisa žije dlouhá léta v těsném sepětí se
svou milovanou matkou, která má na dceru velký vliv.
Teprve když matka zemře, si Lisa začne uvědomovat,
že si vlastně nevybudovala žádný osobní život. Klade
si otázku, kým je bez matky a jejích očekávání.
Ve snaze dobrat se odpovědí zaměří Lisa pozornost na svoji oblíbenou destinaci – Paříž, kde si impulzivně pořídí byt. Najednou se ocitá v roli běžné
obyvatelky města, o němž se domnívala, že jej zná.
Velmi rychle ale zjišťuje, že život tu nebude jen šňůra
pikniků u Seiny; všechno od navazování vztahů po
starosti s vlastnictvím bytu je tu jiné a Lisa začíná
pochybovat o sobě i o své lásce k Paříži. Přišla sem
nicméně hledat štěstí a nemůže se jen tak vzdát. Spokojenost přece stojí za to, aby o ni člověk bojoval, ne?
Inspirativní příběh pro každého,
kdo si kdy připadal ztracený či zoufalý,
avšak sní o něčem víc.
květen 2017, 298 Kč

„Paříž je v tomto vyprávění víc než jen kulisa – je to
aktivní postava, která přispívá k autorčině
osobnímu růstu.“
Travel & Leisure

Lisa Anselmová
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Hope Jahrenová
Když šeptá listí
Příběh stromů
a mého života
Uznávaná vědkyně Hope Jahrenová vybudovala tři
laboratoře, v nichž studuje stromy, květiny, semena
a půdu. Její knižní prvotina odhaluje mnohé ze života rostlin, ale nejen to. Je to kniha o práci a lásce,
o životě a radosti a také o nevyhnutelných součástech
vědecké práce – zklamáních, úspěších i zajímavých
objevech.
Autorčin zkoumavý pohled na rostliny, její úžasná
duševní houževnatost a bystrá pozorování oživují každou stránku této nevšední knihy. Otevře vám dveře
ke krásným a složitým mechanismům uvnitř každého listu, stébla trávy a okvětního lístku, a tím navždy
změní váš pohled na svět přírody. Je to výmluvný příklad toho, co se může stát, když v sobě objevíte vášeň,
energii a odvahu, abyste žili tím, co opravdu milujete,
a postupně se stali osobou, jíž jste se stát měli.
červenec 2017

„Hope Jahrenová je hlasem, na který svět vědy už
dlouho čekal.“
Nature

C. D. Payne
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„Vladimir Nabokov jednou prohlásil, že spisovatel
by měl mít přesnost básníka a představivost vědce.
Geobioložce Hope Jahrenové nechybí ani jedno.“
The New York Times
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Neil Strauss
Pravda
V této knize se Neil Strauss, autor kontroverzního
bestselleru Hra, pouští do velmi obtížného tématu:
partnerských vztahů. A během této divoké a nadmíru
zábavné cesty se snaží najít odpovědi na otázky, které
si muži i ženy pokládají každý den: Je přirozené být
celý život věrný jednomu člověku? Mohou alternativy
k monogamii přinést lepší vztahy a větší štěstí? Co nás
přitahuje na partnerech, které si vybíráme? Dokážeme zamezit uvadání vášně a romantiky s postupujícím časem?
Hledání odpovědí autora zavede do odvykací
léčebny pro sexuálně závislé, nejmodernějších vědeckých laboratoří, současných harémů, na sexuální
orgie a – což je nejděsivější – k vlastní matce. Jeho
zjištění změní vše, co do té doby věděl o lásce, sexu,
vztazích i o sobě samém.
Pravda je pronikavě upřímná
a neodolatelně čtivá kniha, která může
mít stejný vliv i na vás.
Nepříjemně upřímná kniha o vztazích.
červen 2017

„Pronikavý a překvapivě vyčerpávající
průzkum mužské psýchy.“
Australian, Nejlepší knihy roku 2015

„Brutálně upřímný a citově vyčerpávající popis
hledání sexuální svobody… Ano, jsou v tom orgie
a večírky s výměnami sexuálních partnerů, ale
také mnohem intenzivnější debaty o významu
důvěrného vztahu a skrytých příčinách sexuálního
chování.“
Booklist

Neil Strauss
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Marlena de Blasi
Večery v Umbrii
Pravidelně každý čtvrtek večer se skupinka čtyř žen
z italského venkova schází ve zchátralém kamenném
domě v kopcích nad městečkem Orvieto. Tam společně
vaří, usedají ke skvělým večeřím při svitu svíček, pijí svá
oblíbená místní vína a rozprávějí.
Líčení společných večeří, oblíbených ingrediencí
a receptů, jejichž tajemství je předáváno z generace na
generaci, se prolíná s vyprávěním o životních osudech
těchto čtyř žen, které se autorce postupně svěřují se
svými příběhy o lásce, ztracené i nalezené, o stárnutí,
opuštění, střetech s mafií a pokrevní mstě.
Výtečné jídlo, výborné víno, západ
slunce nad umbrijskými kopci
a obyčejný, ale přitom bohatý život
místních žen… To vše na vás čeká
v nové knize Marleny de Blasi,
autorky bestselleru Tisíc dnů v Toskánsku.

březen 2017, 348 Kč, 344 s.

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. Jeho schopnosti
a vizionářství ovšem sahaly mnohem dále. Ještě před
válkou přišel s konceptem univerzálního stroje, jenž se
v roce 1945 zhmotnil do prvního návrhu programovatelného počítače.
Turingův smělý rozlet na prahu počítačové éry však
v roce 1952 zastavilo odhalení jeho homosexuality, které
z něj učinilo společenského vyvrhele. O dva roky později,
zavržený okolím, svůj život dobrovolně ukončil a Velká
Británie tak ztratila jednoho ze svých největších vědců
a myslitelů.
Knižní předloha oscarového filmu
Kód Enigmy s B. Cumberbatchem
v hlavní roli.
září 2017
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Helga Weissová
Deník 1938–1945
Příběh dívky, která přežila holocaust

348 Kč, 204 s.

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.
„Vzrušující, otřesné i jímavé čtení; je přesvědčivé
a má smutnou krásu opravdovosti.“
Agáta Pilátová, Týdeník Rozhlas

Günter K. Koschorrek
Nezapomeň na zlé časy

398 Kč, 384 s.

Čtenáři se dostává do rukou deník obyčejného vojáka wehrmachtu, který
narukoval na podzim 1942 ve svých 19 letech do armády a byl nasazen na
východní frontě. Popisuje své zážitky z bojů, ale také každodenní život vojáků.
Z knihy není patrná žádná nacionalistická ideologie, spíše naopak – je zřejmé,
že většina vojáků wehrmachtu nebojovala za vlast nebo za nacistické dobyvačné cíle, ale pouze proto, aby oni sami a jejich nejbližší kamarádi přežili.
Dramatické zážitky vojáka wehrmachtu.

Post Bellum
Místa Paměti národa
Příběhy lidí a míst kolem nás

498 Kč, 496 s.

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.

Laura Hillenbrandová
Nezlomný

398 Kč, 436 s.

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.
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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.

328 Kč, 252 s.

„Autorovo jméno dává tušit, že kniha bude podložená
faktografií, čtení na úrovni doplní úvahy o etice, odpovědnosti, důvěře a zradě.“
Martin Tučka, Lezec.cz
„Reinhold Messner se ponořil hluboko do historie, aby
prozkoumal každé zákoutí tolik náročné a nevyzpytatelné hory, která si vzala již mnoho životů…
Velmi silný příběh.“
Jana Klouparová, Knihcentrum
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Milan Vranka
Ztraceni na Everestu
Když v roce 1975 britská expedice dosáhla expedičním stylem
v jihozápadní stěně vrcholu Mount Everestu, její vedoucí Chris Bonington prohlásil: „Vylézt tuto cestu alpským stylem je nereálné!“
A výzva byla na světě.
Psal se 17. říjen 1988. Čtveřice špičkových slovenských horolezců Dušan Becík, Peter Božík, Jaroslav Jaško a Jozef Just přelezla jihozápadní stěnu Mount Everestu až na Jižní vrchol alpským
stylem. Just potom vystoupil i na hlavní vrchol. Při sestupu však
všichni zůstali nezvěstní…
Příběh jednoho velkého
zapomenutého prvenství.

288 Kč, 176 + 24 s.

Mick Conefrey
Duchové K2
Mick Conefrey přináší v této poutavé knize barvitý popis prvních pokusů o dosažení vrcholu K2 i fascinující vhled do složitého dědictví
jejího prvovýstupu. Mapuje historii, ve které hned několik velkých
a úspěšných mužů propadlo kouzlu K2. Pro všechny se tato hora stala posedlostí, ale ani jednomu nepřinesla štěstí.
Duchové K2 je mistrovské dílo horolezecké literatury, vystavěné
na napětí a obsazené samými tragickými hrdiny a výstředními snílky.
Podmanivý příběh nejvražednější světové hory.
348 Kč, 368 s.

Bear Grylls
Příběhy skutečné odvahy
říjen 2017

348 Kč, 327 s.

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.
U některých vám přeběhne mráz po zádech, u jiných vám naskočí
husí kůže po celém těle – přežití nebylo nikdy procházkou růžovým
sadem. Všechny se však vyznačují dojemnou statečností, nezlomnou
houževnatostí tváří v tvář smrti a mimořádnou psychickou odolností
mužů a žen, kteří měli jedno společné – skutečnou odvahu.
Dechberoucí příběhy o přežití a hrdinství, které
vypráví o tom, jakou sílu v sobě člověk dokáže najít,
když mu jde o holý život.
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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.

Ed Viesturs
Na vrchol žádné
zkratky nevedou
Osmnáct let se snažil Ed Viesturs dosáhnout na svatý grál alpinismu: stanout na vrcholu všech osmitisícových hor planety bez pomoci umělého kyslíku. Ve své knize líčí osudově chybná rozhodnutí
svých kolegů horolezců, několik případů, kdy sám jen se štěstím
vyvázl, a také pár záchranných akcí, kterých se zúčastnil. A poprvé
také detailně popisuje klíčovou roli, kterou sehrál při katastrofě na
Everestu v roce 1996, proslavené Jonem Krakauerem v jeho knize
Peklo blízko nebe.
Dostat se na vrchol je možnost.
Vrátit se zpátky dolů je povinnost.

398 Kč, 408 + 8 s.

348 Kč, 374 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, 318 s.
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Meik Wiking
Hygge
Prostě šťastný způsob
života
Proč jsou Dánové nejšťastnějšími lidmi na světě? Odpovědí je hygge, říká Meik Wiking, ředitel Institutu pro
výzkum štěstí v Kodani. Hygge je pocit, který zažíváte
během bouřky, když jste v pohodlných ponožkách
schoulení na pohovce, přikrytí měkkou dekou. Je to
ten pocit, když u stolu osvětleném svíčkami společně
se svými milovanými jíte své oblíbené jídlo a povídáte
si. Je to pocit, který se vás zmocní, když se s šálkem oblíbené kávy v ruce díváte na rudé ranní světlo na jasné
modré obloze. Hygge je o atmosféře a prožitku. Je to
o sdílení se s lidmi, které máme rádi. Pocit domova. Pocit bezpečí. Pocit vnitřního klidu a blaženosti.
Tato kniha vám nabídne rady a tipy, jak know-how
nejšťastnějšího národa na světě můžete využít ve svém
životě i vy.
Světový bestseller, který vyšel
v 28 zemích, přinášející vědecky
podložená fakta o tom,
co nás činí šťastnými.

duben 2017, 298 Kč, 288 s.

Hygge – inspirativní fenomén
dnešní uspěchané doby
„Klíčovou knihou je Hygge: Prostě šťastný způsob
života od Meika Wikinga. Hřejivá atmosféra
podtržená svíčkami z Ikea. Klid, spokojenost.
Pohodlíčko, zdravé mlsání, vkusný interiér.“
Karolína Vránková, Respekt
Meik Wiking
je ředitelem Institutu pro výzkum štěstí, výzkumným
partnerem Světové databáze štěstí a zakládajícím členem Latinskoamerické sítě pro politiku pohody a kvality
života. Výsledky jeho výzkumu byly zveřejněny ve více
než pěti stech různých médiích včetně The Washington
Post, BBC, Huffington Post, The Times, The Guardian. Přednáší po celém světě, účastnil se mj. také konference TEDx.
Jeho kniha Hygge byla přeložena do 28 jazyků.

S Hygge to nekončí…
Těšte se na Lykke,
ve kterém najdete
návod na štěstí.

populárně
naučná
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Jeho Svatost dalajláma,
Desmond Tutu,
Douglas Carlton Abrams
Kniha radosti
Jeho Svatost dalajláma 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.
Dva duchovní velikáni, držitelé
Nobelovy ceny za mír. Pět dní.
Jedna věčná otázka.
únor 2017, 348 Kč, 352 s.

„Hlavní zdroj štěstí je uvnitř nás samotných.“
Jeho Svatost dalajláma

Rozhovory s Jeho Svatostí
dalajlámou o tom,
jak být šťastný v dnešním
proměnlivém světě.
„Naše laskavost roste jen tehdy, je-li vystavena
zkoušce.“
Arcibiskup Desmond Tutu

Tändzin Gjamccho
je 14. tibetský dalajláma. Je hlavou Ústřední tibetské
správy sídlící v indické Dharamsale a je považován za duchovního vůdce Tibeťanů. Pochází ze zemědělské rodiny
a nástupcem 13. dalajlámy 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.

populárně
naučná
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Stéphane Allix
Experiment
Důkaz o posmrtném
životě?
Můžeme komunikovat s mrtvými? Někteří lidé tvrdí,
že ano, a dokonce si z této komunikace udělali živnost.
Na konzultace k nim přicházejí tisíce lidí. Mají skutečně
výjimečné schopnosti, nebo jde o pouhou iluzi?
Stéphane Allix hledal odpověď na tyto otázky během setkání se šesti médii. Výsledky jsou ohromující
a potvrzují, co už dřív odhalila vědecká bádání na toto
téma: posmrtný život je dnes zcela racionální hypotézou.
Jak se člověk stane médiem? Je to dar, nebo prokletí? Jak popsat to, co se děje po smrti? Kam odcházíme? Může konzultace u média pomoci při procesu
truchlení? Jak se vyhnout šarlatánům?
To vše a ještě mnohem víc se dozvíte v této
neobyčejné knize.
Kniha respektovaného novináře, která
dokazuje existenci posmrtného života.
březen 2017, 278 Kč, 224 s.

Stéphane Allix
je bývalý válečný reportér, autor několika knih a filmových dokumentů, zakladatel Institutu pro výzkum neobvyklých zážitků (www.inrees.com) a šéfredaktor časopisu
Neprozkoumáno. Po tragické smrti svého mladšího bratra
se začal zajímat o posmrtný život, s otcem se dohodli na
neobvyklém experimentu, který Allix realizoval po jeho
smrti, výsledky přináší v knize Experiment: Důkaz o posmrtném životě?

Když zemřel otec, umístil jsem
do jeho rakve několik předmětů.
Nikomu jsem o tom neřekl.
Nějaký čas poté jsem se setkal
s médii, s lidmi, kteří tvrdí,
že komunikují s mrtvými.
Podaří se jim zjistit,
o jaké předměty šlo?
Byl to experiment.

populárně
naučná
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Tom Hodgkinson
Podnikání
pro bohémy
Tom Hodgkinson se naučil podnikat na základě pracně
získané vlastní zkušenosti. Ze čtyřhodinového pracovního nasazení, kdy se jako spisovatel na volné noze živil
psaním knih, se vrhl do podnikání a z propagátora pohodového životního stylu se najednou stal neurotický
cholerik.
Tom nabízí praktické rady, popisuje komické situace a seznamuje nás se všemi nástroji, jichž je zapotřebí
k tomu, abychom mohli přetavit svůj talent do ziskového a zároveň zábavného podnikání. Tento základní
průvodce pro všechny, kdo usilují o větší svobodu
v pracovním životě, přináší informace od marketingu
přes účetnictví až k nutnosti delegovat úkoly na spolupracovníky. Nezapomíná ani na umění přesvědčovat
a vyjednávat a nabízí návod na to, jak neztratit hlavu,
když nám stres začne přerůstat přes hlavu.
Užívejte si a vydělávejte přitom peníze!
červen 2017

„Skvostná kniha. Velice čtivá a užitečná pro všechny, kdo se rozhodují k tomu, že učiní zásadní krok
a začnou řídit svůj vlastní osud.“
Luke Johnson, Channel 4 a Pizza Express
„Nepostradatelná publikace pro ty z nás,
kterým se začínají klížit oči už při samotné
myšlence na výkazy.“
Dominic West, herec a režisér
Tom Hodgkinson

268 Kč
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Šárka Vávrová
Deník koučky
Všichni toužíme po spokojeném a naplněném životě,
ale zdaleka ne všichni takový život máme. Řešíme
problémy s partnerem, trápí nás nedostatek financí,
chodíme do práce, která nás nebaví, a na své koníčky
často nemáme ani čas, ani energii. Nedokážeme žít
přítomností a neustále se vztahujeme k budoucnosti.
Šárka Vávrová sdílí se čtenáři příběhy ze své dlouholeté praxe, ale nebojí se mluvit ani o svých osobních
zkušenostech. Dotýká se témat, která rezonují s většinou z nás – jak vybudovat dokonalý vztah; jak získat
práci, která by nás naplňovala a zároveň finančně zajistila; jak v sobě objevit zdravé sebevědomí, jak čelit
každodennímu stresu a uchovat si své tělo zdravé – to
a mnoho dalšího se dočtete v její knize Deník koučky.

Šárko, moc děkuji za vyřešení mých
úzkostných a panických stavů.
Myslela jsem, že to už nikdy
nezvládnu a můj život byla jedna
velká úzkost. Zažívám nový život
a mám zase „křídla“. děkuji
Pavla

Šárko, jsem těhotná sice je to zatím
5 měsíc,ale moc vám chci poděkovat. Díky
vám věřím na zázraky, protože jsem už
nedoufala,že otěhotním a už vůbec ne přirozenou cestou. A teď už vím,že vše bude
v pořádku, tak jak to říkáte :o))Díky za nový
život a za vaši pomoc.
Jana

Hluboký pramen inspirace pro
všechny, kdo chtějí žít spokojeně.
Abyste mohli vše a nemuseli nic.

Zdravím Vás Šárko, vnímám se jako sebevědomá žena.Vždy tomu tak v mém životě
nebylo. O to víc si uvědomuji a mám radost,
jakou proměnou jsem prošla a jaký je ze
mě člověk. V různých oblastech života a mé
osobnosti je ze mě sebevědomá žena, která
na sebe snížila požadavky. Jsem tolerantnější
k okolí. To vše je také vaše zásluha. Děkuji
moc za pomoc, Lenka.

srpen 2017

Šárka Vávrová
je psychoterapeutka a integrativní koučka, která pomáhá
lidem na cestě ke svobodě, k bohatství, životnímu poslání
a trvalému štěstí. Je také motivační mluvčí, mentorka, lektorka
a tvůrkyně originální metody s názvem Psychologie štěstí.
Více na www.sarkavavrova.cz.

Nová kniha přední české
koučky a psychoterapeutky,
za niž mluví stovky
spokojených klientů.
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Michal Petrov
Retro ČS 3
(Povolená) dovolená
V poslední knize série Retro ČS si čtenář konečně užije
i trochu zaslouženého odpočinku. Expedice do časů socialismu startuje během uhelných prázdnin roku 1979,
ale autor se zaměřuje na trávení volného času a zejména cestování před tímto datem i po něm. A forma
odpočinku, které je věnována poslední kapitola, leckterého čtenáře určitě překvapí. Třetím dílem se uzavírá
úspěšný knižní cyklus, kterým Michal Petrov navázal
na svůj televizní a později i rozhlasový projekt. Jako
pamětník závěrečné fáze československého socialismu
nabízí čtenářům vedle obecné informační hodnoty
i řadu osobních postřehů. Téma a jeho zpracování mu
přinesly úspěch jak u odborníků, tak u široké čtenářské
obce – první dva díly trilogie Retro ČS se staly knižními
bestsellery ve své kategorii.
Vydejte se do retrosvěta,
který byl lecjaký, jen ne černobílý.
Úspěšný knižní cyklus
Retro ČS se uzavírá.

říjen 2017

„Pod plastovým stromkem ověšeným fondánovou
čokokolekcí přidělenou soudruhy z ROH sedí převážně
‚měkké‘ dárky zabalené v pomačkaném vánočním papíru (recyklovaném z loňska a předloňska). Na sladký život
za totáče si můžeme zavzpomínat díky knihám Retro ČS.“
Kateřina Kadlecová, Reflex
2015

2013

Michal Petrov

498 Kč, 246 s.

498 Kč, 246 s.

zažil jako zpravodaj ČT v Německu první vlnu 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.

populárně
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David J. Kent
Tesla – génius,
který zkrotil
elektřinu
Kdo byl Nikola Tesla? Vizionářský vynálezce? Excentrický génius? Rebel a outsider? David J. Kent v této
graficky výjimečné publikaci odhaluje život, dramata
a tajemství obklopující tuto excentrickou osobnost. Je
autorem mnoha dechberoucích vynálezů, včetně několika, které změnily svět. Střídavý proud, bezdrátová
komunikace, elektromotor, ale také meziplanetární
komunikace a paprsky smrti. Na svou dobu převratné
objevy, dnes přirozená součást našeho každodenního
života. V Americe se o tomto podivném Slovanovi proslýchalo, že je příbuzným hraběte Drákuly. I přesto, že
v roce 1893 uchvátil návštěvníky světové výstavy v Chicagu nádherným, do té doby nevídaným osvětlením se
100 000 žárovkami, byl po zbytek života prakticky zapomenut. Stal se slavným a uznávaným teprve po své
smrti a je také předmětem různých konspiračních teorií
a popkulturním idolem.
„Věda je jen perverzí, pokud jejím
největším cílem není lepší lidstvo.“

listopad 2017

TESLA:
THE WIZARD OF ELECTRICITY

to life. The white stucco Exposition buildings lit up the night as they
reflected the never-before-seen electrical light display. As the “White
City” erupted into light, Westinghouse and Tesla knew that alternating
current would be the electricity of the future.
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David J. Kent
je vědcem, cestovatelem a autorem čtyř knih o Nikolu Teslovi,
Thomasu Edisonovi a Abrahamu Lincolnovi. Více než pětatřicet let se věnuje mořské biologii, environmentální toxikologii
a konzultační činnosti. Více zajímavých informací najdete na
jeho stránkách www.davidjkent-writer.com.
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Cameron Diaz
se Sandrou Bark
Longevity book
O umění stárnout
a žít naplno

448 Kč, 263 s.

Kniha poskytuje čtivý a zevrubný výklad o fungování
ženského těla i mysli od chvíle, kdy se na našich hlavách
někdy po třicítce objeví první šedivý vlas, přes klimakterium, které může začít po čtyřicítce nebo padesátce,
a seznamuje nás i se všemi zvýšenými zdravotními riziky,
kterým musíme čelit po oslavě šedesátých narozenin.
Průměrná délka našeho života je delší než kdykoli dřív
v minulosti. Abychom si však tento dar dlouhověkosti
mohli náležitě užívat, je zcela zásadní celému procesu
stárnutí velmi dobře porozumět a dobře se tak připravit
na vše, co nás čeká.
Být sexy nemá žádnou dobu expirace.

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.
Pokračování světoznámé bible
kulinářského umění, základní příručky
všech milovníků francouzské kuchyně.
598 Kč, 896 s.
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Dita Von Teese
Vaše znaménko
krásy
Průvodce světem
extravagantní ženy
Jak se z obyčejné dívky stane burleskní tanečnice a poté
módní ikona? Vlastně jednoduše: musíte brát krásu jako
umělecký obor. Dita Von Teese už jako malá obdivovala
filmové hvězdy starého Hollywoodu, které ji později
inspirovaly k vytvoření vlastního jedinečného stylu. Ať
už zrovna ve třpytivém prádélku předvádí divákům své
slavné číslo v obří sklence na martini nebo okouzluje na
galavečeru v originální hedvábné róbě, vypadá vždycky
dokonale. A co je nejzajímavější? Za její krásou nestojí
tým stylistů a vizážistů – o ty perfektní rudé rty, svůdné oční linky, dramatické oblouky obočí a lesklé lokny se
Dita stará zásadně sama!
Sebevědomí je sexy!

798 Kč, 400 s.

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.
Fascinující kniha o historii líčení.
Lisa Eldridge je vizážistkou
hollywoodských hvězd.
498 Kč, 240 s.
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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 šarmu
a způsobu, jakým si dokáže vychutnávat život. Je neustále šik a elegantní. Pokud se chcete dozvědět i něco z jejích tajných triků, zkuste
zalistovat touto knihou od okouzlujících rodilých Pařížanek. Život je
krásný… po francouzsku!
Pařížanku můžete z Paříže kdykoliv kamkoliv
odvézt, ale její šarm jí nikdy nevezmete.

348 Kč, 272 s.

Tom Hodgkinson
Líný rodič
červen 2017

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.

Elizabeth Gilbertová
Velké kouzlo
Elizabeth Gilbertová ve své nové knize sdílí se čtenáři svůj jedinečný
pohled na kreativitu. Vybízí nás, abychom přijali svou přirozenou
zvídavost a odložili zbytečné obavy. Na názorných příkladech ukazuje, jak uchopit vše, co milujeme, a jak naopak čelit tomu, čeho se
nejvíce bojíme. Suverénně balancuje mezi oduševnělým duchovnem a optimistickým pragmatismem a povzbuzuje nás k odhalení
„cenných klenotů“, které jsou ukryty uvnitř každého z nás.
Od autorky bestselleru Jíst, meditovat, milovat

268 Kč, 229 s.
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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 a rozšířené vydání
jedinečné publikace, která se
stala uznávanou a respektovanou
nejen mezi baristy.
398 Kč, 360 s.

„Je-li v názvu zmínka o kávě dokonce třikrát, musí být
čtení tímto magickým zrnem nabité k prasknutí. Mezi
kapitolami se několikrát zvednete, abyste si došli a připravili tu vaši oblíbenou.“
Alena Bouchalová, Neoluxor
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398 Kč, 360 s.
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Petr Novotný a kol.
Pivařka
Tajemství domácího
pivovarství

partner knihy
Pivní sklo a láhve

Pivařka je ryze český, v našich poměrech zcela unikátní projekt. Tři nadšenci do domácího vaření piva se
jednoho dne rozhodli, že osloví ostatní domavarníky,
vyberou od nich ty nejlepší a nejověřenější receptury
a vydají je. Jako inspiraci pro další. Podařilo se shromáždit 100 zcela unikátních receptů! Ale nečekejte jen „kuchařku“, kniha je opatřena i kapitolami o historii vaření
a hlavně odborným a rozsáhlým úvodem do domácího
pivovarství.
Všechny recepty jsou optimalizovány na stejné
množství piva a počítají s dostupností vstupních surovin na českém trhu. A malý bonus – domavarníci mají
i vlastní etikety a speciální názvy pro své produkty.
Pivařka vám otevře zcela nový
a netušený svět chutí a vůní!
A v nejednom z vás jistě vyvolá
i touhu experimentovat…

duben 2017, 398 Kč, 328 s.

Vše o domácím vaření piva!
HISTORIE – TEORIE – RADY – NÁVODY – RECEPTY
STOLANSKÝ KŘEČEK 12°
SLÁDEK

AUTORŮV TAG

ALKOHOL
ABV

HOŘKOST
IBU

BARVA
EBC

PAVEL DVOŘÁČEK

VÝBORNĚ PITELNÉ PIVO

5,1 %

25

8

O PIVU

DEKOKCE

Tento ležák vznikal z kdysi jen teoretického receptu mojí první várky, který jsem poté stále
zlepšoval, až z něj vznikl tento VELICE pitelný
světlý ležák s pěkným řízem, bohatou pěnou
a pikantní hořkostí.
Styl

Světlý ležák,
Czech Premium Pale Lager (3B)

Mladina

1,048 | 11,8 %
1,015 |

FG

I 1/3

25 L

OG
BG

1,009 |

celé dílo

20 min

52 °C

20 min

62 °C

25 min

72 °C

25 min

100 °C

10 min

2/3
odpočívají

62 °C

3,8 %
2,4 %

2rmutová

37 °C
celé dílo

II 1/3

72 °C

25 min

100 °C

10 min

73 °C

20 min

2/3
odpočívají

celé dílo

SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY

78 °C

3. místo v Soutěži domácích výrobců piva 2014
ve Žďáru nad Sázavou v kategorii český světlý
ležák.

CHMELOVAR

SUROVINY
Rmutovací
Vyslazovací

Premiant

17 g

90 min

Žatecký červeňák

25 g

45 min

5īJLSÈUDINFMFOâ
/FmMUSPWBOâ

Žatecký červeňák

25 g

10 min

0CTBIBMLPIPMVNJO 4LMBEVKUFQīJUFQMPUďNBY¡

(87,7 %)

Mnichovský

0,63 kg

(12,3 %)
17 g

Žatecký červeňák

50 g

Spodní z pivovaru

150 ml

›

›

FERMENTACE
8 dnů

spodní

8,5 °C

Hradící ventil
7 dnů – 1,1 bar
52 dnů – 0,9 bar

2 °C

Se zbytkovým cukrem
Pokud se nepoužívá řízené tlakovaní pomocí
hradícího ventilu, je třeba nechat pivo prokvasit
na cca 4 % a stáčet se zbytkovým cukrem.

222

.JLSPQJWPWBS

/

13,0 L
4,50 kg

Premiant

90minutový

21,0 L

Plzeňský
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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.
Rychlá, levná a zdravá očista těla,
mysli i domácnosti.
Bible Do It Yourself

398 Kč, 216 s.

foto Lukáš Koňařík

„Je to drahé…, stejně to není bio…, má to stejnou
kvalitu jako to, co můžu běžně koupit… To jsou asi tři
nejčastější námitky proti biovýrobkům. Alena Thomas
vám je vyvrátí.“
Jana Kantorková, Právo
Nominace na

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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Andrew J. Wakeﬁeld
Očkování:
Bezohledná lež
Jak zmanipulovat davy
Jestliže se autismus ještě vaší rodiny netýká, jednou
se týkat bude. A pokud se něco nezmění, máte téměř
stoprocentní jistotu. Proto se vás týká i tato kniha.
Nejde o žádný jednostranný pohled na banální spor
britských lékařů, ale o zprávu z bojové linie jedné
významné války – války proti kompromisům v medicíně, proti korupci ve vědě i proti reálně přítomnému
ohrožení dětí v zájmu politiky a tučných zisků. Je to
příběh o tom, jak se „Systém“ vypořádává s nesouhlasem ze strany lékařů a vědců.
Dr. Wakefield v této knize přináší důkazy svých
kontroverzních tvrzení a vyzývá rodiče, aby si stáli za
svým právem na informace.
Kniha, která rozpoutala diskuzi
o negativních dopadech
očkování.
červen 2017

Kontroverzní kniha lékaře,
který poukázal na jasnou
souvislost mezi očkováním
a autismem, za což byl
„vyššími“ lékařskými kruhy
exkomunikován.
Dr. Andrew J. Wakeﬁeld

Dr. Wakeﬁeld
si přesto stojí za svým.

je lékař se specializací na gastroenterologii, který získal
řadu stipendií a ocenění a publikoval více než 130 vědecky cenných článků a odborných komentářů. Poté, co
narazil na spojitost mezi zánětlivým onemocněním střev
(a následně neurologickými problémy) a očkováním
a své závěry zveřejnil, byl vyloučen z lékařské akademické obce a přišel o licenci. Je ženatý a má čtyři děti.
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William Davis
Život bez pšenice:
150 receptů pro
zdravou kuchyni
Kniha Život bez pšenice otřásla základy dietologického
světa. Její autor, uznávaný kardiolog William Davis, odhalil, že učiněná epidemie nepříjemných zdravotních
problémů může být navždy smetena z povrchu zemského, když učiníme jeden prostý krok: rozloučíme se
s pšenicí. Na Davisův bestseller navazuje jeho kuchařka
Život bez pšenice: 150 receptů pro zdravou kuchyni, která
přináší neotřelé a výtečné recepty, jež vám pomohou
zhubnout a zvítězit nad nemocemi. Pochutnáte si na
lahodných quesadillách, oceníte restovanou roštěnou
se zeleninou, velice lákavý koláč s arašídovým máslem a nanejvýš překvapivé bezpšeničné hity, jako je
francouzský toust s borůvkami, kuře à la bruschetta
s těstovinami angel hair, boloňské špagety či sametové
čajové koláčky.
Vařte podle této kuchařky
a zlepšete tak svůj zdravotní stav.
květen 2017

„Minulý rok jsem napsala článek
Po čem nejvíce tloustneme. Impulzem
pro mě byla kniha Williama Davise
Život bez pšenice. Začaly mi psát
desítky nadšených lidí, jak mělo právě
vyloučení pšenice největší vliv na jejich
zdraví, energii a hmotnost.“
Anna Jermářová, Rungo.cz
William Davis, MD,

Zaznamenejte si
své osobní úspěchy
na cestě ke zdraví

298 Kč, 224 s.
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298 Kč, 336 s.

328 Kč, 320 s.

298 Kč, 344 s.
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Shalane Flanaganová,
Elyse Kopecky
Běhejte rychle,
jezte pomalu
Úspěšná maratonská běžkyně a zkušená šéfkuchařka
spojily své síly a společně změní váš pohled na sportovní výživu. Zapomeňte na počítání kalorií, na posedlost zvýšenou konzumací bílkovin i na to, že tuk je váš
nepřítel. Omezovat se dietou totiž opravdu neprospívá
vašemu zdraví ani výkonnosti.
Kniha obsahuje více než stovku lákavých receptů
na kvalitní jídla pro celý den, ale nechybí ani zajímavé
postřehy a znalosti z oblasti výživy a příběhy plné inspirace. Čerpá z letitých zkušeností, lásky k dobrému jídlu,
sportovního nadšení a v neposlední řadě z přátelství.
Všechny recepty jsou poctivě ověřené v praxi a jistě je
ocení každý sportovec, který stojí o skvělý výkon, dobré
zdraví a jedinečné labužnické zážitky.
Zaměřeno na chuť i výživové hodnoty.
Výživné recepty nejen pro sportovce.
březen 2017, 488 Kč, 256 s.

The New York Times bestseller

Rozmazlujte se výtečnými
pokrmy a projezte
se ke skvělé kondici!
Shalane Flanaganová

Vrcholový sport
a vynikající jídlo
mají jít ruku v ruce.

je úspěšná maratonská běžkyně světové úrovně, držitelka několika amerických rekordů a čtyřnásobná olympionička. Své zkušenosti zúročila také jako trenérka.

Elyse Kopecky
se jako šéfkuchařka zaměřuje na přípravu jídel z přirozených surovin: bez umělých konzervantů, barviv a ochucovadel, zdravě a s co nejvyšším obsahem prospěšných látek.

populárně
naučná
61

David Ludwig
Máte stále hlad?
Zapomeňte na vše, co jste se učili o dodržování diet.
V knize Máte stále hlad? známý endokrinolog Dr. David Ludwig vysvětluje, proč tradiční diety nefungují,
a prezentuje nový radikální plán, který vám pomůže
zhubnout bez hladovění, zlepší vaše zdraví a budete se
po něm cítit báječně.
Více než dvě desetiletí stál Dr. Ludwig v čele výzkumu kontroly hmotnosti. Jeho průkopnické studie
ukazují, že naše tukové buňky nerostou v důsledku
přejídání; je to přesně naopak – tukové buňky byly naprogramovány k růstu, a to nás vede k přejídání. Proto
Dr. Ludwig cílí přímo na tukové buňky a nabízí recepty a jídelní plány, pomocí kterých ztratíte kilogramy
a centimetry, a to bez hladovění a vnitřního boje.
Expert a „válečník proti obezitě“
přepisuje pravidla týkající
se hmotnostního úbytku, diet a zdraví.
The New York Times bestseller
listopad 2017

Proč tradiční
diety nefungují.
„Máte stále hlad? obratně zkoumá fakta ukrytá za
výběrem toho, co jíme. Tyto informace, tak skvěle
podané, změní váš pohled na jídlo a zdraví.“
David Perlmutter,
autor bestselleru Moučný mozek
David S. Ludwig, MD, PhD,
je praktikující endokrinolog, badatel a profesor na Harvard
Medical School a Harvard School of Public Health. Jeho výzkum se zaměřuje na to, jak strava ovlivňuje hormony, metabolismus, tělesnou hmotnost a duševní pohodu. Magazín
Time ho nazval „bojovníkem proti obezitě“, a to kvůli jeho
veřejným aktivitám za lepší stravování. Publikoval přes 150
vědeckých článků a je také autorem několika knih.

Zapomeňte na vše,
co jste se učili
o dodržování diet!
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ug Kitchen
Fuck(t) drsná
veganská kuchařka
Na trhu je miliarda knížek, které kážou, že se má jíst
víc kapusty, proč zázvor bojuje se záněty nebo jak se
vaří z mikrozeleniny. Jenomže tyhle kuchařky bývají
často nuda s velkým N nebo parádní snobárna a dost
často si ty jejich trendy dlabance stejně nemůžeme finančně dovolit.
Thug Kitchen žijí v reálu a vědí, která bije, a tak
v téhle kuchařce najdete přes 100 receptů na samé
dobré žrádlo od snídaně, co vás nakopne do novýho dne, až po pořádně pikantní křupky k večernímu
filmu. A navíc praktický tipy, co ve kšeftě nakoupit,
abyste se nezruinovali, i základní kuchařský postupy, abyste vaření zvládli v cukuletu a navíc se u toho
super bavili (hele, vaření fakt není žádnej vesmírnej
výzkum!).
Veganská strava je skvělej a taky
zdravej žvanec pro všechny lidi,
co jim není šumaprdel,
co do sebe cpou.
květen 2017, 398 Kč

The New York Times bestseller
„Milí čtenáři, já Thug Kitchen miluju.
Ti sráči si neberou servítky a jejich vzkaz čtenářům je
prostý: přestaňte spoléhat na mikrovlnku,
přestaňte spoléhat na průmyslově zpracované sračky."
Jamie Oliver

Tohle vaření se vám zadře
pod kůži a hlavně pod jazyk!
„Tohle je nejspíš moje vůbec nejoblíbenější
záležitost!“
Gwyneth Paltrow

ug Kitchen
jsou dva (trochu tajemný) lidi z Los Angeles, co měli plný
zuby hotovek, konzerv a podobných sraček a pustili se
do vaření. Protože se jejich „umění domácí kuchyně“
rychle rozkřiklo, založili si webovky a FB, aby i cizí lidi zjistili, že „lilek“ není nadávka a veganská jídla nejsou jenom
zdravá, ale že jsou také dobrá, že na to, že jíte „zdravě“
okamžitě zapomenete a budete se olizovat až za ušima.
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Elizabeth Blackburnová,
nová,
Elissa Epelová
Telomery
Žijte déle a buďte
navždy mladí
Napadlo vás někdy, proč někteří šedesátnícii vypadají
na čtyřicet a také se tak cítí a proč se naopak
ak někteří čtyřicátníci cítí a vypadají na šedesát? Mohou za
to telomery, koncové části chromozomů.. Vhodné
každodenní návyky mohou chránit naše telomery
a prodlužovat délku zdravého života – počet
et let, kdy
zůstáváme zdraví, aktivní a bez nemocí. Na kvalitu
telomer má vliv spánek, pohyb, složky stravy
avy a chemické látky; chronický stres, negativní myšlenky,
napjaté vztahy a dokonce i špatní sousedé je mohou
systematicky narušovat.
Autorky opírající se o vědecky podloženéé znalosti
předkládají seznamy potravin a současně doporučují
oporučují
typy a rozsah pohybových aktivit, které jsouu pro naše
telomery zdravé.
Návod na zdravý a dlouhý život.

červenec 2017

Od držitelky
Nobelovy ceny

Dr. Elizabeth Blackburnová,
PhD,
získala Nobelovu cenu za lékařství a fyziologii za objev
molekulární povahy telomer, které slouží jako ochranná
zakončení chromozomů, a za objev enzymu telomerázy,
která plní funkci údržby telomer. Časopis Time ji zařadil
mezi 100 nejvlivnějších osobností dějin.

Dr. Elissa Epelová, PhD,
je přední zdravotní psycholožka zabývající se stresem,
stárnutím a obezitou.

„Telomery na konci vaší DNA nevykonávají jen
slepě povely udílené vaším genetickým kódem.
Telomery vám naslouchají.
A vstřebávají instrukce, které jim dáte.“
Eric Kandel, laureát Nobelovy ceny,
autor knihy In Search of Memory:
The Emergence of a New Science of Mind
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Carolyn Deanová
Zázrak jménem hořčík

348 Kč, 360 s.

Hořčík je nepostradatelná živina, životně důležitá pro naše zdraví
a pocit pohody. Začleníte-li tento minerál do své stravy, bude vás
chránit před takovými hrozbami, jako jsou srdeční nemoci, mrtvice, osteoporóza, cukrovka, deprese, artritida i astma, nebo vám
pomůže mírnit jejich projevy. Přesto většina obyvatel západního
světa stále vykazuje nebezpečně velký hořčíkový deficit. Tento
úžasný průvodce světem magnesia vám umožní pochopit, jak nesmírně důležitou roli hořčík hraje ve vašem těle a životě.
Trpíte pocity úzkosti, migrénami, bolí vás záda?
Zkuste hořčík!

Mark Sircus
Jedlá soda – unikátní
přírodní léčba
Víte, že existuje přírodní prostředek, snadno dostupný a velmi levný,
který vám pomůže vyřešit spoustu zdravotních problémů a vyléčit
nemoci, jako je třeba onemocnění ledvin, infekce způsobené plísněmi, chřipka, vysoký krevní tlak, cukrovka a dokonce i rakovina? Tento
zázrak se jmenuje jedlá soda. Víme, že soda dokonale vyčistí nehty,
zuby a odstraní jakýkoli zápach. Dr. Sircus ale jako první shrnul bohaté využití jedlé sody v medicíně.
Jedlá soda – noční můra farmaceutického průmyslu.
leden 2017, 288 Kč, 236 s.

Nina Teicholzová
Tuk – velké překvapení
Proč máslo, maso a sýr
patří ke zdravé stravě

398 Kč, 495 s.

Celá desetiletí nám tvrdili, že abychom zhubli a byli zdraví, musíme
omezit tuk. Co když je ale problém jinde? A co když všechna ta jídla,
která jsme si odpírali, by nám ve skutečnosti mohla pomoci bojovat
s obezitou, diabetem a onemocněním srdce? Se závěry podloženými
devíti lety výzkumu odhaluje autorka nemyslitelné: vše, co nám kdy
o tuku tvrdili, je špatně.
Nasycené tuky našemu zdraví nejenže neškodí,
ale dokonce mu prospívají.
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Angela Blatteisová,
Vivienne Vellaová
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, potravinách vyvolávajících záněty a překyselení organismu a samozřejmě zde najdete také 50 jednoduchých receptů na lahodné a zdravé polévky.
Polévkování je nové džusování!

květen 2017, 298 Kč
280 + 16 s.

Xochi Balfourová
Přirozeně
Cesta ke zdravějšímu
a šťastnějšímu životu
Tato kniha není jen krásnou kuchařkou plnou receptů na zdravá
a lahodná jídla. Xochi Balfourová, 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.
Jednoduchý a inspirativní rádce s recepty
pro zdravé tělo i mysl.

398 Kč, 256 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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David I. Kertzer
Papež a Mussolini
Papež a Mussolini vypráví příběh dvou mužů, kteří
se dostali k moci v roce 1922 a společně změnili běh
dějin 20. století. V mnoha ohledech nemohli být rozdílnější. První byl vzdělaný a zbožný, druhý násilnický
a nevěřící. I přesto měli Pius XI. a „Duce“ mnoho společného. Ani jeden nevěřil v demokracii, oba z duše
nenáviděli komunismus, měli sklony k impulzivnímu
chování a extrémně hájili výsadní postavení svých
úřadů. A také potřebovali jeden druhého k tomu, aby
si udrželi moc a dosáhli svých politických cílů.
Kertzer ve své nové knize přináší důkazy o tom,
že Pius XI. hrál klíčovou roli v upevnění Mussoliniho
moci a pozice diktátora. Výměnou za podporu Vatikánu Mussolini navrátil církvi mnoho privilegií, o které
přišla.
Působivý příběh přinášející
znepokojující informace o tajném
vztahu mezi papežem Piem XI.
a Benitem Mussolinim, založený
na autorově sedmiletém bádání
v odtajněných vatikánských archivech.

březen 2017, 488 Kč, 535 s.

Když dobro a zlo
nestojí proti sobě!
Pulitzerova
cena 2015

David I. Kertzer
je americký antropolog a historik specializující se na
politické, demografické a náboženské dějiny Itálie. Získal mnoho významných ocenění, mj. finalista National
Book Award v roce 1997 a Pulitzerovu cenu v roce 2015.
Více na www.davidkertzer.com.

„Kniha poodhrnuje složité zákulisí vatikánské politiky i to, jak se do ní promítaly osobnosti hlavních
aktérů. Nezastírá, že se katolická církev ve třicátých
letech i v době druhé světové války nacházela ve složité situaci, k níž však špičky Vatikánu bohužel samy
přispěly. I dnes může působit jako silné varování.“
Jan Lukavec, iLiteratura.cz
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Giles Milton
Když Lenin přišel
o mozek a Churchill
obětoval ovci

duben 2017, 278 Kč, 192 s.

Ani v další knize svých Fascinujících poznámek z historie pod čarou nás Giles Milton nešetří a servíruje nám
ještě bizarnější historické příběhy, které nashromáždil
během svého dlouholetého vědeckého výzkumu.
Věděli jste například, že se Churchill během druhé
světové války připravoval zaútočit na Německo pomocí
biologických zbraní, které by zemi učinily neobyvatelnou na několik desetiletí, a obětoval tomu ovci, a to
nejednu? Nebo že Leninovi po smrti vyjmuli mozek,
nakrájeli na třicet tisíc drobných plátků a podrobili
zevrubnému zkoumání? A jeho srdce záhadně zmizelo
a dosud nebylo nalezeno? Že nevěříte? Historie píše
příběhy, které by mnohdy nevymyslel ani ten nejkreativnější spisovatel.
Další neuvěřitelné a svérázné
historické „perličky“ z pera Gilese
Miltona, jednoho z nejzábavnějších
a nejoriginálnějších historiků
dnešní doby.

„Historie není plná jen nudných dat, dávno zapomenutých bitev a povinně známých osobností. Existuje celá
řada nadmíru zajímavých historek a dějepisných událostí, které se ve škole nedozvíte.
Kniha Gilese Miltona je poutavým čtením. Budete ji mít
přečtenou za pár hodin a jedno je jisté – budete chtít víc!“
Dagmar Čechová, Blesk

Giles Milton

278 Kč, 183 s.

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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Jiří Rajlich
Karel Janoušek
Jediný československý maršál
Tato publikace pojednává o dramatických životních osudech armádního generála in memoriam RNDr. Karla Janouška, jenž byl
za 2. světové války nejvyšším představitelem čs. letectva ve Velké
Británii. Zákopy italské a ruské fronty, boje legionářů na sibiřské
magistrále, budování prvorepublikové československé armády a
letectva, hrdinná epopej československých letců ve Francii a Velké
Británii, to vše a mnoho dalšího tvoří kulisy, v nichž se odehrál
nevšední příběh československého generála a britského leteckého maršála.

378 Kč, 304 + 144 s.

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 předloha stejnojmenného televizního
seriálu HBO.
298 Kč, 360 s.

Jesús Hernández
Operace Valkýra
Atentát na Hitlera z 20. července 1944 byl velkým úspěchem a paradoxně i hlavním selháním hnutí odporu proti nacistickému režimu.
Bomba, která explodovala onoho dne ve Vůdcově hlavním stanu
a která měla na místě ukončit diktátorův život, představovala vyvrcholení nekonečné série snah, jež začaly před více než desetiletím
a jejichž cílem bylo zbavit Německo nacistické noční můry.
Kromě oněch nejistých hodin, které následovaly po atentátu
z 20. července 1944, nebyla nikdy Hitlerova moc skutečně ohrožena.
Vše o spiknutí, které mohlo změnit dějiny 20. století.
348 Kč, 340 s.
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Susan Butlerová
Stalin a Roosevelt
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, 672 + 28 s.

Eric Lichtblau
Nacisté ve službách USA
Tisíce nacistů 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 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.
Pravdivý příběh o tom, jak se Amerika stala
bezpečným rájem pro Hitlerovy muže.

348 Kč, 376 + 8 s.

Garry Kasparov
Zima přichází
Proč je nutné zastavit
Vladimira Putina

348 Kč, 303 s.

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.
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Joby Warrick
Vzestup Islámského státu
Pod černou vlajkou teroru
Přestože jsou zmínky o bojovnících tzv. Islámského státu téměř
všudypřítomné, co o nich vlastně víme a co víme o vzniku skupiny samotné? Na pomezí žurnalistiky a beletrie přináší tato kniha
čtivé vyprávění, díky němuž se pro vás z exoticky znějících jmen
stanou důvěrně známé postavy, jejichž životní osudy velice srozumitelně propojí komplexní pavučinu událostí.
Předloha pro připravovaný seriál HBO v produkci
Bradleyho Coopera.

Pulitzerova
cena 2015

398 Kč, 416 s.

Benny Morris, Ian Black
Mossad
Izraelské tajné války
Autoři předkládají jednu z nejrozsáhlejších a nejrespektovanějších
studií o historii izraelských tajných služeb od počátků 20. století až
do roku 1991. Čtenář se dozvídá o leckdy až úsměvných počátcích
budování izraelského zpravodajského aparátu před druhou světovou válkou a začíná tak chápat klíčovou roli prvních příslušníků
tajných služeb pro vznik Izraele. Autoři popisují nejen širší vojensko-politické souvislosti, ale též osobní profil prvních nadšených
budovatelů, kteří tehdy stáli v čele obávané a výkonné mašinérie.

448 Kč, 558 s.

Andrew Jennings
Špinavá hra
Britský investigativní novinář Andrew Jennings v této knize odhaluje šokující rozměry korupce a podvodů v nejvyšších patrech světového fotbalu. 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.
Definitivní portrét úpadku FIFA a mužů,
kteří ukradli fotbal!
298 Kč, 296 s.
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Terry Gilliam
Gilliameska
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.

duben 2017, 598 Kč, 304 s.

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

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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Anna Pasternaková
Lara
Skutečný příběh lásky,
který inspiroval román
Doktor Živago
Doktor Živago si našel miliony čtenářů, ale o příběhu,
který stál v pozadí, se toho doposud mnoho nevědělo. Pasternak často opakoval, že Lara skutečně existuje, čímž čtenáře upozorňoval na svou životní lásku
a literární múzu Olgu Ivinskou.
Olga za oddanou lásku ke svému „Borjovi“ tvrdě
zaplatila. Kvůli spojení s kontroverzním spisovatelem a jeho dílem byla dvakrát odsouzena k pobytu
v sibiřském pracovním táboře. Její život je příběhem
plným nepředstavitelného hrdinství, věrnosti, utrpení a osobních ztrát.
Anna Pasternaková čerpá z archivních a rodinných zdrojů a vůbec poprvé odhaluje Olžinu nezastupitelnou roli v Pasternakově životě. Přesvědčivě
dokládá, že bez Olgy by Pasternak Doktora Živaga
nikdy nedokončil ani nevydal.
duben 2017, 348 Kč, 368 + 16 s.

„Fascinující příběh… bez šťastného konce, který
postrádá i Pasternakův slavný román, což ale ani
jedné z knih neubírá na poutavosti.“
Spectator

Pravdivý příběh tragické
vášnivé lásky Borise Pasternaka
a Olgy Ivinské, který inspiroval
román Doktor Živago.

Anna Pasternaková
je spisovatelka a novinářka, pochází ze slavné rodiny Pasternakových. Pravidelně přispívá do časopisů Sunday Times
Style, Condé Nast Traveler, Harper´s Bazaar a dalších. Lara
je její čtvrtou vydanou knihou. V současnosti žije s manželem a dcerou v anglickém Oxfordshiru.
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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!
„Čtyři tisíce hodin mravenčí práce
daly vzniknout nevšední biografii
fenomenální legendy.“
Zuzana Dorogiová, E15
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1298 Kč, 540 s.

ilustrace Eliška Chytková

Exkluzivní publikace
s nádhernými barevnými
ilustracemi, rozkládacími
mapami, velkou nástěnnou
mapou, DVD a jedním
originálním překvapením.
Adam Chroust
vystudoval historii na Masarykově Univerzitě, dnes působí jako dokumentátor, producent a projektový manažer,
několik let spoluorganizuje Cestovatelské středy v Národním muzeu v Praze. 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.

Nominace na

2016

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.

www.miloslavstingl.cz
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Adam Skolnick
Na jeden nádech
Soutěžení ve volném potápění testuje hranice lidských schopností přežít v jednom z nejnehostinnějších prostředí na planetě. Lidé, kteří holdují tomuto
sportu na vrcholové úrovni, se běžně potápějí do
takových hloubek, že se jim vnitřní orgány deformují
tlakem, ztrácejí ve tmě prostorovou orientaci a jedna
jediná chybička je může stát život.
Jen málokterý volný potápěč se zatím potopil do
takové hloubky jako Nicholas Mevoli. Nick byl přirozený talent lámající rekordy. Když tedy v roce 2013
dorazil na světově nejprestižnější soutěž ve volném
potápění Vertical Blue, mělo se všeobecně za to,
že jeho hvězdná kariéra bude pokračovat. Namísto toho se tato osudová soutěž stala jeho poslední
a stín pochybností padl i na samotnou budoucnost
volného potápění.
Volné potápění a touha pokořit
hranice lidských možností.

září 2017

„Skolnick nás bere na návštěvu do odlehlých
končin, do podmořských říší, které většina
z nás nikdy nespatří a v nichž jsou testovány
samotné hranice lidských možností.“
Elizabeth Gilbertová, autorka bestsellerů
Jíst, meditovat, milovat a V dobrém i ve zlém

Působivé nahlédnutí do zákulisí podivuhodné
a fascinující sportovní disciplíny volného
potápění a příběh tragického a předčasného
skonu největšího volného potápěče Ameriky.

Adam Skolnick
píše pro mnohá prestižní média a webové portály. Během
své spisovatelské dráhy navštívil pětačtyřicet zemí a je
autorem či spoluautorem více než pětadvaceti průvodců
Lonely Planet. Jeho reportáž o smrti Nicholase Mevoliho
během soutěže Vertical Blue obdržela dvě ocenění britské
Asociace pro zlepšení kvality veřejných služeb (APSE).

biograﬁe
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Donna Karan
Moje cesta
V této upřímné autobiografii, s předmluvou Barbry
Streisand, se proslulá módní návrhářka Donna Karan
důvěrně svěřuje se svým osamělým dětstvím, více než
čtyřmi desetiletími strávenými v módním průmyslu,
dvěma manželstvími, mateřstvím a neutuchající touhou po sebepřijetí a nalezení duševního klidu. Moje
cesta je příběhem mladé ženy, která se díky své vizi
a tvrdé práci stala vzorem pro ženy na celém světě.
Jděte za svými sny a svět vám může
ležet u nohou.
S předmluvou Barbry Streisand.

398 Kč, 352 s.

Rich Cohen
Slunce, Měsíc
a Rolling Stones
Jedinečné svědectví ze zákulisí největší rock’n’rollové kapely, v podání hudebního žurnalisty, který byl
jako reportér časopisu Rolling Stone přímým svědkem
slavného turné v devadesátých letech. Slunce, Měsíc
a Rolling Stones vás bezpochyby přiměje k tomu, abyste
si každou jejich píseň ve své audiotéce poslechli nanovo,
a navíc se pídili po málo známých skvostech. Tato muzika, spolu s Cohenovým neotřelým a elektrizujícím vylíčením kapely, je definitivní odpovědí na otázku, proč na
Rolling Stones nikdy nezapomeneme.
„Existuje slunce, existuje měsíc
a existují Rolling Stones.“
Drogy, skandály, milenky,
přeplněné stadióny – a hudba!
368 Kč, 384 s.
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Alex Ferguson,
Michael Moritz
Leader
38 let v čele nejen
Manchesteru United

398 Kč, 344 + 32 s.

Po ukončení své mimořádné trenérské kariéry, kterou
odstartoval ve Skotsku a v níž pak dalších 27 let pokračoval ve fotbalovém klubu Manchester United, sir
Alex Ferguson shrnul své zkušenosti do knihy Leader.
Nejúspěšnější fotbalový kouč všech dob v ní analyzuje
zásadní rozhodnutí, která musel za 38 let strávených na
trenérské lavičce jako vůdce udělat, a společně se svým
přítelem a spolupracovníkem sirem Michaelem Moritzem z nich vyvozuje závěry, které poslouží jako ponaučení pro každého, kdo chce být dlouhodobě úspěšný ve
sportu, podnikání a v životě vůbec.
Nepostradatelný zdroj inspirace
pro všechny, kteří se chtějí stát leadery!

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...
Tato kniha rozhovorů přináší také dosud nezveřejněné informace ze života tohoto výjimečného cestovatele,
které nezazněly ani ve stejnojmenném filmu.
Nechme si vyprávět příběh minulého
století mužem, který jej zažil...
připravujeme

biograﬁe
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Tom Jones
Tom Jones
Znovu na vrcholu
Kariéra sira Toma Jonese v riskantním a nestabilním oboru, notoricky známém krátkými uměleckými životy, trvá už přes padesát let. Ve své vůbec
první autobiografii Tom vypráví historky ze svého fascinujícího a pozoruhodného života, od počátečního vzestupu k následným neplodným létům až po
pozdější období uměleckého znovuzrození.

leden 2017,
398 Kč, 470 + 32 s.

Julia Childová, Alex Prud’homme
Můj život ve Francii
Málokdo ví, že cesta na kuchařské výsluní trvala kuchařské legendě Julii
Childové dlouhé roky. Když se 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 kurzů Cordon
Bleu, které změnily její život navždy.
378 Kč, 400 s.

Patricia Gucci
Ve jménu Gucci
Patricia Gucci se narodila sice z láskyplného, ale nemanželského vztahu. Její
narození mohlo stát Alda Gucciho kariéru. Kniha mapuje hluboký milostný
vztah Patriciiných rodičů, opírá se o autorčiny vzpomínky, o milostné dopisy,
rozhovory s matkou a nikdy nepublikované fotografie. Je to zároveň i příběh
Patricie, která se ze zcela izolované a před světem tajené malé holčičky stala
oficiální mluvčí značky Gucci a v důsledku vnitřního rozvratu mezi Aldem
a jeho syny i univerzální dědičkou po svém otci.

Andre Agassi
Open
Otevřená zpověď
Autobiografie Andreho Agassiho je upřímnou výpovědí jednoho z nejlepších
tenistů nedávné minulosti o vlastním životě. Kniha představuje pronikavou
sondu do duše i mysli mladého muže, kterému nebylo dopřáno normální
dětství a musel se vyrovnávat s dominantním otcem i sám se sebou a posléze vzdorovat slávě, ztrátě soukromí, zájmu médií, která ho oslavovala i odsuzovala. V tomto nekonečném boji hledá smysl svého života a často uvažuje
o konci kariéry.

388 Kč, 320 + 16 s.

398 Kč, 416 s.
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Příběhy mořeplavců
Češi a Slováci,
kteří obepluli svět
Dlouho očekávaná publikace o historii české a slovenské mořeplavby vás provede vývojem tohoto pozoruhodného fenoménu země, jež má k moři víc než
daleko. Obsahuje množství příběhů nejvýznačnějších
českých a slovenských mořeplavců 20. a 21. století,
kteří dokázali obeplout svět.
Kdy a proč napadlo naše mořeplavce obeplout
svět? Jak se dá v našich podmínkách postavit loď? Co
vše během plaveb zdolali a do jakých úskalí a nebezpečí se dostali? Co jim plavba dala a naopak vzala? Kudy
vede nejkratší cesta ze srdce Evropy na moře? Odpověď
na tyto a množství dalších otázek naleznete v této jedinečné publikaci, která zahrnuje i množství faktografických údajů o technických parametrech konkrétních
lodí a informací nezbytných ke znalosti mořeplavby.
Kniha je bohatě provázena fotografiemi, dobovými materiály a samostatně vloženou mapou s vyznačenými trasami. Doplňují ji krásné ilustrace.
Úžasné plavby českých a slovenských
mořeplavců, kteří jako jediní dokázali
obeplout svět.
Ilustrace Mikkel Odehnalů
alů

Jiří Albrecht
Jiří Denk
Oldřich Karásek
Richard Konkolski
Rudolf Krautschneider
Ivan Orel
Vlado Porvaznik
František Sýkora
Jozeff Varsányi
a další

srpen 2017

Autoři knihy Příběhy mořeplavců
budou jedni z hlavních hostů XIV.
mezinárodního ﬁlmového festivalu
Voda Moře Oceány, který
se uskuteční 14.–17. 9. 2017
v Hluboké nad Vltavou.
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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…
Miloslav Stingl je jedním
z nejpřekládanějších českých autorů.
Celkovému počtu vydání všech jeho
knih se nepodařilo přiblížit žádnému
z českých spisovatelů.
248 Kč, 120 s.

Cena E. E. Kische 2015 za Vúdú, zombie, karnevaly
Cena E. E. Kische 2014 za celoživotní dílo
Stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR za celoživotní dílo
Ocenění v soutěžích o Nejkrásnější knihu festivalu GO KAMERA
Cena E. E. Kische 2012 za Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, díl první
Cena E. E. Kische 2011 za knihu 2012

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.
348 Kč

398 Kč

328 Kč

368 Kč

348 Kč

298 Kč

cestopisy
83

Jiří Hanzelka,
Miroslav Zikmund
Legenda H+Z
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 s.

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.
398 Kč, 344 s.

Milan Švihálek, Miroslav
Kačor, Marek Hýža
Zapomenuté výpravy
60 příběhů o českém
cestovatelském srdci
Příběhy 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. Kde se vzalo jejich odhodlání, čím
byli motivováni a proč jejich touha po širém světě dokázala překonat
všechny překážky?

598 Kč, 855 s.
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Lucie Drbohlavová
Hedvábnou stezkou
Mozaika barev, vůní, osudů

398 Kč, 384 s.

Sledujte stopy dávných karavan až do Střední Asie, samého srdce Hedvábné
stezky. Zde stávala velkolepá města, na jejichž vyhlášených bazarech se prodávalo zboží putující z nejrůznějších koutů Asie do Arábie a Evropy. Začtěte se
do vyprávění o pohnutých osudech tamních lidí, nechejte se okouzlit barvitostí a rozmanitostí místních kultur, seznamte se s paradoxy středoasijských
dějin v příbězích psaných s humorem a nadhledem.

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.

Viliam Poltikovič
Touha po absolutnu
Svatí muži Indie

378 Kč, 264 s.

Kniha je určena nejen zájemcům o Indii a východní kultury, ale i těm, kdo
hledají duchovní poznání a smysl bytí i veškerého stvoření. Vždyť Indie prostřednictvím buddhismu a jógy ovlivnila nejen celou Asii, ale v několika posledních desetiletích i západní svět. V knize vyvstává živá duchovní tradice
prastaré Indie, kterou nesou indičtí svatí muži, s nimiž autor žil a putoval
během natáčení řady dokumentárních filmů.

Alastair Bonnett
Ztracená místa, tajná města
a jiné záhady na mapě světa

328 Kč, 288 s.

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.
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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.

398 Kč, 168 s.

Michal Vičar
Embéčkem kolem světa
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!
cena s DVD
428 Kč

Milan Daněk
Ti, kteří utíkají pěšky
Tarahumarové a poselství
Bílého koně

328 Kč, 296 s.

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.

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!
358 Kč, s DVD 498 Kč,
228 s.

VÍCE NEŽ 100 DESTINACÍ
PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU
BONUSY

CELOBAREVNÉ PUBLIKACE

Rough Guides CZ

edice

K PRŮVODCŮM

#SNAMIZAZIJETEVIC

Turistické průvodce

„Průvodce řady Rough dobře znám a používám je
proto, že jsou nejlepší!“

turistické
průvodce

Dr. Miloslav Stingl, indiánský náčelník,
spisovatel, etnograf, cestovatel
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a
akční cen

298 Kč

328 str., 29 map
16 str. bar. přílohy
Cena 398 Kč

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

a
akční cen

365 str., 50 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

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

598 Kč

394 str., 31 map
32 str. bar. přílohy
Cena 498 Kč

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

298 Kč

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

a
akční cen

298 Kč

a
akční cen

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

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

a
akční cen

398 Kč

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

245 str., 12 map
celobarevná publikace
Cena 458 Kč

a
akční cen

198 Kč

402 str., 37 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

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

a
akční cen

298 Kč

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

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

a
akční cen

298 Kč

496 str., 56 map
celobarevná publikace
Cena 688 Kč

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

370 str., 18 map
8 str. bar. přílohy
Cena 498 Kč

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

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

398 Kč

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

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.

a
akční cen

298 Kč

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

NOVÉ VYDÁNÍ 2017

a
akční cen

798 Kč

1038 str., 81 map
celobarevná publikace
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

a
akční cen

198 Kč

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

398 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

a
akční cen

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

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

a
akční cen

248 Kč

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

a
akční cen

a
akční cen

248 Kč

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

640 str., 49 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

298 Kč

NOVÉ VYDÁNÍ 2017
748 Kč

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

NOVÉ VYDÁNÍ 2017

a
akční cen

298 Kč

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

a
akční cen

298 Kč

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

a
akční cen

248 Kč

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

turistické
průvodce

„Nejužitečnější rady bez zbytečných okras.“

89

The Times

a
akční cen

248 Kč

a
akční cen

a
akční cen

248 Kč

298 Kč
a
akční cen

298 Kč

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

382 str.,16 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

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

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

753 str., 88 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

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

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

447 str., 50 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

a
akční cen

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

416 str., 36 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

a
akční cen

298 Kč

845 str., 95 map
celobarevná publikace
Cena 898 Kč

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

298 Kč

531 str., 68 map
celobarevná publikace
Cena 698 Kč

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

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

a
akční cen

298 Kč

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

431 str., 39 map
celobarevná publikace
548 Kč

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

90

a
akční cen

298 Kč

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

368 str., 27 map
celobarevná publikace
Cena 578 Kč

342 str., 40 map
celobarevná publikace
Cena 498 Kč

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

467 str., 54 map
celobarevná publikace
Cena 648 Kč

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

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

a
akční cen

248 Kč

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

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

944 str
str., 100 map
celobarevná publikace
Cena 998 Kč

a
akční cen

248 Kč

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

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

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

779 str., 94 map
20 str. bar. přílohy
Cena 898 Kč

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

a
akční cen

298 Kč

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

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

704 str., 66 map
celobarevná publikace
Cena 698 Kč

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

CONGRESS HOTEL
PRAGUE

www.webcestovatelu.cz
HLEDEJTE nové cesty, SDÍLEJTE své zážitky,
OBJEVUJTE svɄt.
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ČESKÝ Bali
resort na
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ubytování přímo u moře
český personál
česká a indonéská kuchyně
pro rodiny s dětmi
transport a výlety
potápěčské centrum
korálová zahrada u resortu
tradiční balijské masáže / dva bazény
individuální přístup
i pro nepotápěče
vlastní 43 m dlouhý vrak před resortem
nové vily z roku 2015

info@relaxbali.cz
+420 608 925 000
+420 602 610 853
+62 811 39 39 733
+62 878 619 69 733

www.relaxbali.com

NAKLADATELSTVÍ JOTA VE SPOLEČNOSTI

KŘEST KNIHY MALÉ ZÁZRAKY: M. ZIMA, K. DUBSKÁ,
R. RŮŽOVÁ

KŘEST KNIHY ZAPOMENUTÉ VÝPRAVY: K. HLADKÁ, R.
KONKOLSKI, S. NOVÁČKOVÁ, I. PETR, M. HÝŽA

PREZENTACE KNIHY I VIDĚL BŮH, ŽE JE TO ŠPATNÉ:
H. HOŠKOVÁ-WEISSOVÁ, J. HOŠEK

O. BURIAN, G. KASPAROV, AUTOR KNIHY
ZIMA PŘICHÁZÍ

KŘEST KNIHY PADESÁTKA: H. VAGNEROVÁ, V. KOTEK,
O. BURIAN, V. CIBULKOVÁ, M. NEKVINDA, R. RŮŽOVÁ

PREZENTACE KNIHY PÁD NEBES: R. MESSNER

KŘEST KNIHY U KÁVY O KÁVĚ A KÁVOVINÁCH:
R. RŮŽOVÁ, E. NOVOTNÁ, B. ŠTOFKOVÁ,
J. AUGUSTÍN, A. SVOJANOVSKÝ

MAGNESIA LITERA – LITERA ZA NAKLADATELSKÝ ČIN:
A. CHROUST, B. ŠTOFKOVÁ, K. HLADKÁ, M. STINGL,
E. CHYTKOVÁ, Š. RUSŇÁK

JIŽ VÍCE NEŽ 400 TITULŮ
NAKLADATELSTVÍ JOTA K DOSTÁNÍ JAKO

E-KNIHY
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vždy výhodněji na

www. JOTA. CZ

na našem e-shopu

20% SLEVA

