obsah
biograﬁe

cestopisy

10

opravdové příběhy

literatura faktu a military

32

56

pro děti a mládež

populárně naučná

16

26

beletrie

nejen pro ženy

2

64

70

turistické průvodce

86

Legenda piktogramů
vyšlo také jako audiokniha

Žijeme (s) knihami
Nakladatelství JOTA, s.r.o., Škárova 16, 612 00 Brno
tel.: 515 919 580, 737 259 004, e-mail: jota@jota.cz
provozní doba: po–pá 8.00–16.00

vyšlo také jako e-kniha
filmový titul
obsahuje DVD
české ocenění
nejprodávanější tituly

www.jota.cz #zijemeknihami

plnobarevné tituly

100 let
36 500 dní
876 000 hodin
52 560 000 minut
3 155 692 600 sekund
A tachometr života
se točí dál…
Blahopřejeme!

biograﬁe,
osobnosti a hvězdy
edice

biograﬁe
3

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

598 Kč, 433 s.

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

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

Také
v limitované
edici s DVD
a propiskou

STOLETÍ
CESTOPIS ŽIVOTEM

MIROSLAVAZIKMUNDA

748 Kč, 433 s.

1 698 Kč, 356 + 464 + 433 s.

www.miloslavstingl.cz
ww.miloslavstin
ngl.cz
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Adam Chroust
Stingl Miloslav
Biograﬁe
cestovatelské
legendy

2016

1 298 Kč, 540 s.

ilustrace Eliška Chytková

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 43 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

Exkluzivní publikace s jedinečnými
barevnými ilustracemi, rozkládacími
mapami, velkou nástěnnou
mapou, cestovním pasem, DVD, CD
a jedním originálním překvapením.
Mezinárodní prémie E. E. Kische 2017
Magnesia Litera 2017 za nakladatelský čin
Český Bestseller roku 2016
v kategorii Cestopisy a reportáže
1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování
v rámci festivalu GO KAMERA 2017
1. místo v kategorii Cena diváků za nejlepší knihu
v rámci festivalu GO KAMERA 2017
2. místo v kategorii Polygrafie v soutěži
Nejkrásnější česká kniha roku 2016

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.

biograﬁe
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Luděk Bukač,
František Suchan
Bukač. Moje hokejové
století
Nemusíte být hokejoví fanoušci, aby vás vtáhnul
příběh neobyčejného života Luďka Bukače. Od dětského okouzlení štvanickým zimákem a Zábrodského LTC přes komunistický převrat, jenž změnil
i hokej a přinesl akademicky pojatou tělovýchovu.
Života s nátlakem StB, ale i přímluvou z nejvyšších
míst strany dovolující poznat zblízka NHL šedesátých let.
Luděk Bukač dokázal coby kouč národního
týmu najít recept na dominantní rudou mašinu
osmdesátých let a zrovna tak uřídit tým v časech
překotně bujícího profesionalismu, kdy hráči trenérům přerůstali přes hlavu.
Nakonec narazil. Zjistil, že svět utíká rychleji,
než je on schopen reagovat. Dobrovolně odešel
a sledoval, jakým silám nezabránil proniknout do
českého hokeje.
Teď na to vše poprvé nabízí svůj otevřený pohled.

398 Kč, 344 + 32 s.

„Dnes na všechno najdete specializované
učitele a instruktory, od malička přichází naše
děti do kontaktu s odborníky na fyzioterapii,
na výživu, na psychologii... To všechno
je přitom postavené úplně mimo podstatu.
Ztratili jsme přirozenost.“

František Suchan
už během studií na FSV UK začal pracovat v deníku Sport
jako hokejový redaktor. V této roli se účastnil i hokejových
mistrovství světa, od roku 2016 pokračoval jako spolupracovník portálu hokej.cz. Stál u zrodu sportovního magazínu
Bez frází, který přináší krátké životopisy českých sportovců
s výjimečnými životními příběhy. Luděk Bukač si ho vybral
jako autora na základě řady společných rozhovorů.

Autobiograﬁe
české hokejové legendy,
trenéra, který dovedl český
reprezentační tým k titulu
mistrů světa v roce
1985 a 1996.

biograﬁe
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Martin Fourcade
Můj sen o zlatě a sněhu
Držitel největšího počtu medailí ze zimních olympijských her
mezi francouzskými sportovci, rekordman v počtu vítězství
v celkovém hodnocení Světového poháru i vítězství během
jedné sezony…
V této knize se ohlíží za svou fascinující životní dráhou.
Vzpomíná na dětství strávené v Pyrenejích, na Alpy, kam
následoval svého staršího bratra, a na pohoří Jura, kde sám
čelil svému osudu a otevřel se sobě i ostatním; nevynechává
ani adrenalin Olympijských her ve Vancouveru a triumf v Soči.
Popisuje vnitřní pohnutky, které ho přiměly překonat jeho
limity, odhaluje svou zranitelnost, a my tak můžeme zahlédnout neuvěřitelnou sílu jeho charakteru. Mluví o svém životě,
o sportu i o setkání s těmi největšími světovými sportovci.
Autobiografie biatlonové legendy.
S předmluvou Gabriely Koukalové.
298 Kč, 208 + 16 s.

Bear Grylls
Bláto, pot a slzy
Bear Grylls ve své bestsellerové autobiografii vypráví o svém
životě nabitém dobrodružstvím. Je upřímný, osobní a dává
čtenářům poznat svou skutečnou osobnost skrývající se za
známou televizní tváří.
Každá kapitola se zabývá jedním životním obdobím, ale
všechny nesou jedno hlavní poselství – člověk může (a měl by)
překonávat i ty nejtěžší životní překážky, i prohra může být
nakonec vítězstvím a člověk má ohromnou sílu – nejenom fyzickou, ale i duševní a mravní. Přes všechny úspěchy a slávu zůstal
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348 Kč, 376 + 24 s.
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447 s.
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s..
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Martin Krejsa
Navždy první
Příběhy legendárních
československých
horolezců
Kniha zachycuje historii československého horolezectví v období od druhé světové války po první výpravy
našich horolezců do nejvyšších hor v sedmdesátých
letech minulého století prostřednictvím vyprávění
legendárních českých a slovenských horolezců. Jedná
se o unikátní autorizovaný soubor portrétů historicky
významných postav československého horolezectví,
které obsahují horolezecký životopis, rozhovor a výčet
nejvýznačnějších výstupů. Nechybí horolezecký slovníček, přehled zásadních výprav a množství dalších
doprovodných materiálů. Kniha vychází s předmluvou
Máry Holečka, fotografiemi Viléma Heckela, Bohumila
Svatoše, Josefa Kývaly, Petra Piechowicze a dalších.
Unikátní autorizované portréty
nejvýznamnějších československých
horolezců na jejich dlouhé cestě
k prvním himálajským výstupům.

Martin Krejsa
je vysokoškolský pedagog, publicista a fotograf, horolezectví se věnuje od roku 1980. Své zážitky z lezení začal
koncem devadesátých let publikovat v horolezeckých
časopisech Adventure a Everest, později se pak stává pravidelným spolupracovníkem časopisů Montana, Lidé a hory
a Horolezec.

leden 2019

biograﬁe
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Dariusz Kortko,
Marcin Pietraszewski
Kukuczka
Jerzy Kukuczka, známý jako „Jurek“, byl slavný
polský horolezec, který jako druhý člověk (po Reinholdu Messnerovi) zdolal všech 14 osmitisícovek.
Trvalo mu to pouze 8 let, což dodnes nikdo nepřekonal. Většinu výstupů uskutečnil bez umělého
kyslíku, v zimě nebo novými cestami, a proto bývá
mnohdy považován za nejlepšího výškového horolezce 20. století. Zahynul 24. října 1989 při výstupu
na Lhoce jižní stěnou ve výšce asi 8200 m n. m.,
když se mu přetrhlo lano. O pár dnů se tak nedožil
ani změny režimu. Právě fakt, že tehdejší komunistický režim v Polsku pro něj byl velkou brzdou, dělá
jeho činy ještě výjimečnější.
Inspirativní životopis
zapomenuté horolezecké legendy.

leden 2019

Úchvatný příběh o překonávání
lidských hranic, o odvaze
i smrtelných rizicích,
které nezastaví toho,
kdo touží dosáhnout vrcholu.

Dariusz Kortko
je polský novinář, dlouhodobě spojený s redakcí deníku
Gazeta Wyborcza. Vystudoval politologii, od roku 1991
pracuje v redakci tohoto polského deníku a od roku 2004
je jejím šéfredaktorem.

Marcin Pietraszewski
je také novinářem píšícím pro Gazetu Wyborczu.

biograﬁe
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Marcus & Martinus
Marcus & Martinus
Náš příběh
Jste připraveni na to, být naprosto fascinováni,
vtaženi do příběhu, objevovat nečekané a do teď
tajené detaily z života úžasných dvojčat, náctiletých
hvězd Marcuse a Martinuse?
A také si výrazně potrénovat „smíchové svaly“,
konečně vidět nikdy nezveřejněné fotky z dětství
těchto kluků (a je to síla, to nám věřte) a nakonec
i zamáčknout slzu, když zjistíte, že jste UŽ na poslední stránce? Pak je tahle kniha prostě a rozhodně
právě pro vás.
Marcus & Martinus. Náš příběh
je prostě a bez debat must have
kniha letošního podzimu, zimy, jara…
No prostě úplně a absolutně napořád.

MMers, je to tady!
398 Kč, 204 s.

Životopisná kniha Marcuse
a Martinuse se řítí na pulty
českých knihkupectví!

Marcus & Martinus
je norské popové hudební duo jednovaječných dvojčat.
Se zpěvem začali již ve svých 5 letech, nyní je jim 16 let.
Žijí v malém městečku Trofors, které má sotva 800 obyvatel, a mají dvě sestry. Byl o nich natočen také celovečerní
dokumentární film, na nějž sbíral filmový štáb materiál
dva roky.

edice

cestopisy

S

E

V

E

R N

L

Í

cestopisy
11

příloha: unikátní
barevné plakáty
Jiří Hanzelka – Miroslav Zikmund

Jiří Hanzelka,
Miroslav Zikmund
Legenda H+Z
& Legenda Z+H
24

Aleš Čuma & Pavel Brabec © 2010

N
L A
A T

Nakladatelství JOTA přináší čtenářům dvoudílnou knihu, která
mapuje 2 společné cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda
po Africe, Americe a Asii. Kniha je výběrem kapitol z celkem
12 originálních titulů (7 knih z první cesty, 6 ze druhé), které
spolu cestovatelé napsali a vydali v letech 1953 až 2008.
Výběr textů, jež pro aktuální vydání upravil Miroslav Zikmund,
vytváří kompaktní celek ve dvousvazkové knize. Ta je zajímavá
i po stránce výtvarné: je vybavena bohatou fotografickou přílohou, kopiemi dobových dokumentů a kresbami výtvarníka
Aleše Čumy.
Speciální vložená obálka tvoří originální přílohu, která
obsahuje dosud nezveřejněné dobové dokumenty: šestnáctistránkový barevný komiks o výstupu na Kilimandžáro, původní
pas Miroslava Zikmunda, povolení k průjezdu Núbijskou pouští,
zápis o nehodě v Sirtě či první originální reportáž vydanou
ve Světě motorů a další zprávy z dobového tisku.
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.

Fenomén českého cestopisu
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598 Kč, 356 s.
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Jiří Hanzelka a Miroslav
Zikmund získali za své
celoživotní dílo Cenu
E. E. Kische a v roce
1999 převzali z rukou
prezidenta Václava
Havla Medaili Za
zásluhy II. stupně.

15

798 Kč, 328 s.

9

11

100

598 Kč, 464 s.
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Miloslav Stingl
Očarovaná Havaj
Havaj, očarovaná Havaj, prý nejkrásnější země světa,
souostroví proslulé svými polynéskými obyvateli,
melodickou hudbou, surfaři, obrovitými orchidejovými plantážemi a vulkány Mauna Keou a Mauna Loou,
sopkami, které se tu rodí i dnes. Souostroví známé
svými prý nejkrásnějšími plážemi světa – Waikiki
a Kaanapali. Země snad s nejlepším podnebím planety. O všech těchto přiléhavých i falešných superlativech „očarované Havaje“ hovoří legendární český cestovatel a etnograf Miloslav Stingl. Na základě četných
výzkumných cest odkrývá i ty tváře dějin a kultury
této vzdálené tichomořské země, o nichž nemáme
dosud tušení.
Aktualizované vydání provází krásné ilustrace,
autorovy dobové snímky a nádherné fotografie jednoho z nejznámějších současných cestovatelů a fotografů Jiřího Kolbaby.
Vyprávění o nejkrásnější části Země
lidí z pera legendárního cestovatele
a s fotografiemi Jiřího Kolbaby.
398 Kč, 334 s.

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.

Audioknihu
namluvil
Tomáš Jirman

199 Kč

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

248 Kč

Jiří Kolbaba
český cestovatel, fotograf a spisovatel, viceprezident Českého klubu cestovatelů. Procestoval všech šest kontinentů
planety, více než 130 zemí světa.

cestopisy
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Jiří Fišar
Pod Annapurnou
svítá modře
Kniha o cestě,
horách a lidech
Kniha Pod Annapurnou svítá modře je rozkročena
mezi opravdu inspirativním příběhem a cestopisem. Hlavní hrdina je zdánlivě obyčejný bankovní úředník, který žije svůj spokojený, úspěšný
a „nalinkovaný“ život. Ovšem jen do chvíle, kdy se
„něco“ stane a on odjede do Himálaje, aby absolvoval 220 km dlouho pěší pouť kolem Annapurny.
Neuvěřitelné? Možná. Ale občas musíte všeho
nechat a vylézt na kopec, abyste viděli svůj život
z jiné perspektivy. Cesta a náhodná setkání s lidmi
utváří a mění názor hlavního hrdiny na svět, vlastní
život a vlastně i ostatní lidi. A vede až k okamžiku,
kdy musí volit a vybrat si svoji další životní cestu.
Otevře další dveře a vstoupí do neznáma?
Otevřete dokořán dveře k nové životní
cestě… ať už vás zavede kamkoli!

Jiří Fišar
absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v roce
2003 získal doktorát z ekonomie. Během postgraduálního
studia se zabýval také studiem kultury, která se stala
tématem jeho disertační práce. K tématu ho přivedlo právě
cestování. Během studia rovněž publikoval články v Hospodářských novinách. Po několikaleté odmlce předkládá své
beletristické dílo inspirované pobytem v Nepálu.

358 Kč, 264
4s
s..

cestopisy
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348 Kč, 232 + 40 s.

Miroslav Náplava
Plavby „sebevrahů“
Na primitivních plavidlech
napříč oceány
K největším dobrodružstvím 20. století patří plavby odvážlivců
na primitivních plavidlech napříč oceány. Opomíjeným hrdinou,
který se v 50. letech 20. století vydal s vorem Kantuta napospas
vlnám Pacifiku, byl Čech Eduard Ingriš. Byl obdivovaným hudebníkem, filmařem a mořeplavcem. Podával si ruku s prezidenty,
přátelil se s hollywoodskými celebritami, jeho filmová hudba
byla nominována na Oscara, byl poradcem Ernesta Hemingwaye.
A v rodné zemi upadl takřka v zapomnění!

Příběhy mořeplavců
Češi a Slováci,
kteří obepluli svět

Mapa plaveb
jako BONUS

598 Kč, 472 s.

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 mnoho dalších otázek naleznete v této
jedinečné publikaci, která zahrnuje i množství faktografických
údajů o technických parametrech konkrétních lodí a informací
nezbytných ke znalosti mořeplavby.

Milan Švihálek, Miroslav
Kačor, Marek Hýža
Zapomenuté výpravy
60 příběhů o českém
cestovatelském srdci

598 Kč, 855 s.

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?

cestopisy
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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. Poté, co navštívil okolo sta zemí všech šesti kontinentů
planety, připravuje četné fotovýstavy, besedy a diashow. Několik desítek
příběhů, postřehů a fotografií tohoto známého dobrodruha nás zavede
doslova do celého světa.

398 Kč, 168 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.

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! Je možné embéčkem objet zeměkouli bez jakýchkoliv znalostí
automechaniky? Jsou nebezpečnější venezuelští leguáni nebo ruští policajti?
Jaká úskalí skýtají silnice na dálném východě? Kteří celníci jsou nejpřísnější?

cena
s DVD
428 Kč
328 Kč, 296 s.

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. Na jejích stránkách si zatančíte s vlky na zamrzlém jezeře,
budete ležet pod čtyři sta kilovým grizzlym, hledat skřítky v temnotách
filipínských pralesů nebo jen tiše naslouchat volání africké noci.
598 Kč, 256 s.

edice

opravdové příběhy
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Reinhold Messner
Wild
Příběh Shackletonovy
expedice
Frank Wild: dobrodruh, silná osobnost a člověk,
na kterého je spolehnutí. V roce 1914 se vydává
s expedicí polárního badatele Ernesta Shackletona
a dalšími 26 muži na přechod Antarktidy. Nepodaří
se jim dostat se k výchozímu bodu, protože jejich
loď rozdrtí ledovec, a jsou nuceni dlouhé měsíce
driftovat na ledové kře a „zachránit se“ na ledovém ostrůvku, který však neznají ani velrybáři,
takže šance na jejich záchranu je mizivá. Velitel
Shackleton se vydává s několika muži na malém
člunu pro pomoc a Wildovým úkolem je udržet
naději 22 trosečníků, kteří dlouhé měsíce čekají na
záchranu, která nemusí přijít. V nepředstavitelných
podmínkách, kruté zimě, neustálé tmě, zápachu,
s nedostatkem jídla a chuti přežít. Udrží je důvěra
ve Franka Wilda a jeho víra v záchranu při životě?
Co dává člověku sílu přežít?
listopad 2018

„Wild je směsice románu a populárně naučné
knihy napsaná autorem, který mrznul více než
všichni jeho čtenáři dohromady. Místy líčí chlad
tak naléhavě, až tím roztřese i toho, kdo je v teple.“
Die Presse

Reinhold Messner
je italský horolezec, cestovatel a spisovatel. Narodil se
v roce 1944 v tyrolském Brixenu. Krátce pracoval jako učitel, ale od roku 1969 se zúčastnil více než stovky cest do hor
a pouští a o těchto cestách napsal více než 35 knih. Je jedním z nejpopulárnějších horolezců světa. Dosáhl severního
i jižního pólu, prošel napříč Antarktidou, Grónskem, pouští
Gobi, Nepálem a východním Tibetem.

„V době jako je ta naše, ve které jsou hodnoty
jako loajalita, přátelství a skromnost brány jako
staromódní fraška, zveřejňuje Reinhold Messner
dílo, ve kterém jako středobod stojí právě tato
lidská bohatství zosobněná Frankem Wildem.“
InKulturA

opravdové
příběhy
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Horolezci
Příběhy velké odvahy
a dobývání
Kniha napsaná ve spolupráci s Royal Geographical
Society a The Alpine Club popisuje příběhy průkopníků, kteří si podmanili závratné výšky naší
planety. Kromě dechberoucích příběhů vytrvalosti
a odolnosti v ní najdete i profily více než stovky
dobyvatelů hor, od Hannibala až po Hillaryho,
s nimiž budete moci prožít jejich triumfy i tragédie.
Zápisky z deníků, fotografie a mapy z dosud nepublikovaných archivů vám přiblíží historicky nejvýznamnější výstupy. Dozvíte se o pozoruhodných
vědeckých objevech, které formovaly běh lidských
dějin, a užijete si příběhy o velké odvaze, přátelství
a dobré náladě tváří v tvář nepřízni osudu. To vše
dělá z knihy Horolezci fascinující čtení pro každého
s duchem dobrodruha.
listopad 2018, 360 s., 252x301 mm

Velkoformátová, celobarevná, fotograﬁcká
a nadstandardně obsáhlá publikace kompletně
mapující historii světového horolezectví.

opravdové
příběhy
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Milan Vranka
Hory byly
jejich osudem
Zcela nové, aktualizované a doplněné vydání velmi
úspěšné knihy o slavných slovenských a českých
horolezcích, které spojovala láska k horám a horolezectví. Bohužel spojila je i smrt, kterou našli
předčasně v horách. Ivan Bortel v peruánskych
Andách, Milan Kriššák a další záchranáři po havárii
vrtulníku ve Vysokých Tatrách, Jozef Psotka na Everestu, šest Slováků pod lavinou na Pamíru, tři po
pádu na Pumori, Juraj Kardhordó na Manaslu, Jindro Martiš pod Annapurnou, Pavel a Ondrej Pochylí
ve Vysokých Tatrách, Karel Jakeš v Belianskych
Tatrách, Vladimír Plulík na Broad Peaku. Životy Juraja Weinczillera a Ivana Gálfyho ukončila zákeřná
choroba. Všichni jmenovaní i mnozí další zaplatili
nejvyšší daň za své sny. Za sny, které nejenom snili,
ale i uskutečňovali...
Hory jako osudová láska slavných
českých a slovenských horolezců.
298 Kč, 200 + 40 s.

Výjimečná kniha o českých
a slovenských horolezcích,
kteří posunuli hranice nejen
alpinismu, ale za svou odvahu
zaplatili tu nejvyšší daň.

Milan Vranka
je novinář, spisovatel, autor nebo spoluautor třiceti knih.
Krom jiného se editorsky a spoluautorsky podílel na čtrnácti ročenkách z knižní řady Kronika športu, je spoluautorem hokejových titulů Útek do špičky a Sme majstri světa.
Byl editorem olympijské publikace XXII. zimné olympijské
hry Soči 2014 a je autorem i řady knih s horolezeckou tematikou. Jeho kniha Ztraceni na Everestu vyšla i v češtině.
288 Kč, 176 + 24 s.

opravdové
příběhy
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Bernadette
McDonaldová
Lezci svobody

listopad 2018

Mezi lety 1980 a 1989 byli polští lezci naprostou
světovou horolezeckou špičkou. Vyrůstali a žili
v nesvobodném Polsku, a přesto se brzy stali nejuznávanějšími himálajskými lezci. Patřili sem mezi
jinými také J. Kukuczka, V. Kurtyka či W. Rutkiewitzová. Přestože tato skupinka vyrostla v těžké poválečné době plné nesvobody a bez reálné šance na
vlastní smysluplný život, vytvořili si svůj svět, díky
němuž se mohli vydat na vlastní „lezeckou“ cestu za
svobodou. V době, kdy běžní občané Polské lidové
republiky byli „chráněni“ před Západem za železnou
oponou, se tito nespoutaní dobrodruzi vydávali
na expedice po Aljašce, Jižní Americe, Evropě,
a především po Asii, která se stala jejich druhým
domovem.
Dechberoucí příběh o největších
postavách světového horolezectví,
které upadly na dlouhá léta
v zapomnění.

„Brilantně vyprávěný příběh o horách a politických
dobrodružstvích, které odkrývají zlatou éru himálajského
lezení, jež bylo velkolepé a tragické zároveň.“
Sir Chris Bonington
Bernadette McDonaldová je držitelkou téměř desítky
literárních cen za knihy s horolezeckou tematikou.
Lezci svobody získali
prestižní ocenění
Boardman Tasker Prize.
Bernadette McDonaldová
je autorka asi desítky knih o horolezectví a horské kultuře
a také držitelka několika literárních ocenění. Kniha Lezci
svobody je jedním z jejích nejúspěšnějších titulů.

opravdové
příběhy
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Laurence Gonzales
Umění přežít
Za deset let od svého prvního vydání přispěl tento bestseller nejen
k záchraně mnoha lidí v těch nejodlehlejších pustinách, ale i k ozdravným
změnám v životech bezpočtu běžných čtenářů. Kombinace dobrodružného
vyprávění, vědeckých poznatků o přežití a praktických rad pomohla lidem
– od nejvýznačnějších byznysmenů přes armádní důstojníky a pedagogy až
po lékaře psychiatry – pochopit, jak účinněji zvládat stres, vyhodnocovat
rizika a rozhodovat se pod tlakem.

328 Kč, 328 s.

Mick Conefrey
Duchové K2
Mick Conefrey přináší v této poutavé knize barvitý popis prvních pokusů o dobytí 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.

348 Kč, 368 s.

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

228 Kč, 184 s.

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

338 Kč, 302 + 16 s.

opravdové
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Andrew Hodges
Alan Turing: Enigma
Alan Turing se zapsal do historie jako vynikající
matematik a zakladatel moderní informatiky, jehož
práce na prolomení německých kódů rozhodujícím
způsobem ovlivnila průběh druhé světové války.
Stydlivého absolventa Cambridge, obdařeného brilantní logikou a technickým nadáním si povšimli
britští zpravodajci a od roku 1938 ho zaměstnávali
ve svém kryptoanalytickém oddělení. Jeho stroje
rozluštily šifrované zprávy německého letectva
a jeho tým prolomil zabezpečené komunikace
nepřátelských ponorek.
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.
Zdařilý popis průkopnické práce
a života otce počítačů Alana Turinga.
listopad 2018

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

Andrew Hodges
vyučuje matematiku na Oxfordské univerzitě. Jeho práce
o Alanu Turingovi, přeložená do mnoha jazyků a nově i zfilmovaná, je novátorským počinem na poli biografie, pokrývající v korpusu jediného hutného vyprávění řadu témat
od matematiky, vědy, informatiky, vojenské historie po
filozofii a hnutí za práva sexuálních menšin. Za Turingovu
biografii obdržel italskou literární cenu Premio letterario
Giovanni Comisso.

opravdové
příběhy
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Josefa Slánská
Zpráva o mém muži
Zpráva o mém muži je otřásajícím svědectvím o době,
ve které se za velké ideály skryly ty nejtěžší zločiny.
Tentokrát se nejedná o pohled „jasné oběti“, ale
manželky jednoho z těch, kteří obludnou mašinerii
pomáhali budovat, aby nakonec skončili na jejím
popravišti. Vzpomínky Josefy Slánské, manželky
generálního tajemníka KSČ nás zavedou na demonstrace ve třicátých letech 20. století, do emigrace
v Moskvě, ale i do Československa poválečné doby.
Bez servítků a idealizací před čtenářem předestírají
realitu doby a vnitřního fungování strany, jejíž nástup k moci předznamenal realitu života u nás prakticky celé druhé poloviny minulého století.
Rudolf Slánský byl ve vykonstruovaném procesu
s protistátním spikleneckým centrem odsouzen
k trestu smrti a 3. prosince 1952 v Praze oběšen.
Výjimečné svědectví o jedné
z nejtěžších dob našich dějin.

listopad 2018

Josefa Slánská
byla manželkou Rudolfa Slánského, významného československého komunistického politika. Byla členkou strany,
ale po manželově zatčení byla z KSČ vyloučena. Členství jí
bylo navráceno po rehabilitaci jejího manžela v roce 1963,
v roce 1969 byla znovu vyloučena. V roce 1977 podepsala
spolu se synem Rudolfem Chartu 77 a s chartisty aktivně
spolupracovala. Zemřela v roce 1995.

Knihu Zpráva o mém muži
napsala Josefa Slánská
v roce 1963, o pět let později
byla připravena do tisku,
avšak její vydání bylo
v roce 1969 zastaveno.

opravdové
příběhy
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Mary Sharrattová
Extáze
Román o Almě Mahlerové

398 Kč, 408 s.

První polibek dostala od slavného malíře Gustava Klimta,
věhlasný skladatel Gustav Mahler se do ní zamiloval na první
pohled a proslulý básník a romanopisec Franz Werfel ji popsal
jako „jednu z mála skutečně magických žen, jaké vůbec existují“. Kdo však byla ta, které padali k nohám nejvýznačnější
muži období secese? Na prahu dospělosti touží krásná Alma
vyniknout jako hudební skladatelka. Rodí se zcela nová éra
příležitostí pro ženy a Alma je odhodlaná tuto atmosféru využít. Zamiluje se do Gustava Mahlera, který je téměř o dvacet
let starší. Mahler však podmiňuje sňatek tím, že se jako jeho
choť vzdá komponování. Zůstane Alma, zachvácená láskou
i obdivem ke Gustavovu nadání, věrná sobě a své vášni pro
umění?
Kniha, která vám zlomí srdce a svede vás
přesně tak, jako to uměla Alma Mahlerová.

Jiří Plachý
Emil Boček. Strach jsem
si nepřipouštěl

298 Kč, 264 + 32 s.

Životní příběh Emila Bočka je vpravdě fascinující. Narodil se
roku 1923 v Brně, odkud odešel tajně na konci roku 1939, balkánskou cestou se dostal do Bejrútu. Jako vojín pěšího pluku
se účastnil ústupových bojů ve Francii v létě 1940. V září 1940
byl již v Británii a přihlásil se k letectvu. Nejdříve sloužil jako
mechanik u stíhacích strojů, v říjnu 1942 byl přijat do pilotního výcviku a mohl se tak stát jedním z nejmladších československých stíhacích pilotů, kteří měli za sebou operační
lety během druhé světové války. Jako pilot-stíhač 310. stíhací
perutě RAF má za sebou 26 operačních letů.
Audioknihu
Je jen málo dosud žijících válečných
namluvil
hrdinů, veteránů bojů 2. světové
Pavel Rímský
války, kteří můžou vydat svědectví.
Generálmajor Emil Boček
je jedním z nich.
199 Kč

opravdové
příběhy
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Helga Weissová
Deník 1938–1945
Příběh dívky, která přežila
holocaust
Deník Helgy Weissové je autentickým svědectvím dívky z pražské židovské
rodiny, která přežila hrůzy 2. světové války. Stejně jako v případě Deníku
Anny Frankové jde o dílo mezinárodního významu, jež se stalo součástí
paměti lidstva.

348 Kč, 204 s.

Jana Vrzalová
Zasnoubena se smrtí
Irena Bernášková, známá jako Inka, byla mimořádnou osobností 20. století.
Byla vychována ve vlasteneckém duchu a po vzniku protektorátu Čechy
a Morava vynaložila všechny své schopnosti na osvobození rodné země.
Za své aktivity byla nacisty popravena a její život, který obětovala pro budoucnost dalších generací, byl téměř zapomenut.
Kniha získala prestižní Mezinárodní hlavní cenu
E. E. Kische 2018.

Günter K. Koschorrek
Nezapomeň na zlé časy

298 Kč, 333 + 36 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. Dostal se až ke Stalingradu, kde se jen těsně vyhnul obklíčení
a potom s wehrmachtem ustupoval zpátky na západ. Na krátkou dobu byl
nasazen ve Francii a v Itálii, ale potom se znovu vrací na východní frontu.

Lucie Hlavinková
Sestry Foxovy
Skutečný příběh zakladatelek
spiritismu
Historický životopisný román popisuje fascinující životní příběh tří sester
Foxových, Američanek z druhé poloviny 19. století, zakladatelek spiritismu. Dívky z obyčejné rodiny prohlašovaly, že byly vyvoleny, aby přinášely
vzkazy z říše mrtvých. Okouzlení jejich šarmem a nevinným vzhledem jim
přineslo tisíce dolarů, slávu a uvedení do těch nejvyšších kruhů. Avšak pokud létáte blízko slunce a vaše křídla jsou slepená falší a podvodem, váš
pád bude o to hlubší…

398 Kč, 384 s.

298 Kč, 271 s.
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P. E. Caquet
Zvon zrady
Když se Neville Chamberlain vracel 30. září 1938
z Německa poté, co se dohodli s Hitlerem na postoupení pohraničních území Československa, přednesl k britskému lidu řeč: „Drazí přátelé, věřím, že
máme před sebou dobu míru.“ Winston Churchill na
to však reagoval slovy: „Zvolili jste hanbu a budete
mít válku.“
Zvon zrady přináší svědectví o událostech vedoucích k podepsání Mnichovské dohody a o následném dění poprvé z pohledu obyvatel tehdejšího
Československa. Autor čerpá z mnoha dosud neprobádaných zdrojů, včetně československého
tisku, vzpomínek pamětníků, soukromých deníků,
vojenských plánů, vládních záznamů a filmových
a rádiových reportáží a přibližuje jednu z nejostudnějších období naší moderní historie, a to naprosto
novým pohledem.
Nový, unikátní pohled
na Mnichovskou zradu očima
obyvatel tehdejšího Československa.
Vycházi k 80. výročí.

březen 2019

Zvon zrady přináší mnoho
překvapivých objevů, jedním z nich
jsou i údaje o síle francouzských
a československých vojsk před
Mnichovem. Dominance Německa
byla pouhá iluze.
P. E. Caquet
je historik specializující se na dějiny devatenáctého a dvacátého století. Dlouhodobě působí na koleji Hughes Hall
v Cambridge, a než vystudoval historii v Cambridge, žil deset let v Praze. Plynule mluví česky, slovensky, francouzsky
a německy.

„Tohle je mnohem víc než historie – je to děsivé
zkoumání nebezpečí, kterému čelíme i dnes:
fakeové zprávy, prolhaní politici a pohled zužující
nacionalismus, které synergicky ohrožují slušnost,
otevřenost a čestnost současné společnosti.“
Simon Mawer,
autor betselleru Skleněný pokoj

literatura faktu
a military
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Max Hastings
Tajná válka
Špioni, šifry a odbojová
hnutí 1939–1945

498 Kč, 640 s.

Kniha Maxe Hastingse rozhodně není vyčerpávajícím líčením tajné války ve druhé světové válce.
Autor se zaměřil na konkrétní přiblížení prostředků,
jaké obě strany v této tajné válce používaly, a postav, které je ovlivnily. Většina publikovaných děl
se zaměřuje na výzvědnou činnost té které země,
Hastings se ale v této knize rozhodl zkoumat otázku
výzvědné činnosti v celosvětovém měřítku. Je málo
pravděpodobné, že se odtajní další skutečnosti –
možná kdyby Vladimir Putin zpřístupnil sovětské
archivy...
Tato publikace je skvěle propracovaná a především historicky podložená a přesná. Ačkoli mnohé
akce popisuje velmi detailně, je čtivá a nechybí v ní
(na pozadí tragických událostí druhé světové války)
ani humor.
Výjimečná kniha o výzvědné činnosti
během 2. světové války.

e New York Times bestseller
Fascinující vyprávění,
které vás přenese za oponu,
do světa tajných služeb
a špionů.
„Hastings obratně těží ze svého daru zkombinovat
znalosti a čtivost v tomto fascinujícím přehledu
operací tajných služeb za 2. sv. války. To vše Hastings
přináší ve své knize, kterou by si měl pořídit každý,
koho 2. sv. válka zajímá.“
Publishers Weekly

Sir Max Hastings
je autorem čtyřiadvaceti knih, tématem mnoha z nich
je právě válka. Studoval na univerzitě v Oxfordu, po roce
ale odešel. Stal se zpravodajem, hlásil pro BBC televizi ze
šedesáti čtyř zemí. V letech 1986 až 2002 byl šéfredaktorem novin Daily Telegraph, poté redaktorem v Evening
Standard. Získal mnoho cen v oblasti žurnalistiky i za své
knihy, naposled literární ocenění za mnohaleté příspěvky
k vojenské historii.
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Karel Richter
Přes krvavé řeky
Čs. východní odboj
bez cenzury a legend
Kniha přináší objevná, často až překvapivě neznámá
fakta o československém východním odboji za druhé
světové války. Díky názorové svobodě, zpřístupnění
nejutajovanějších archivních dokumentů a možnosti
většího časového nadhledu se autorovi podařilo vrátit
této kapitole dějin Čechů a Slováků, zkreslené později
komunistickou cenzurou či různými legendami, historickou pravdivost.
Publikace popisuje období, kdy se na Východě
začínal formovat náš odboj, a končí v předvečer Slovenského národního povstání. Kniha je doslova nabita
faktografickými informacemi, doplněnými svědectvím
účastníků bojů (prostých vojáků i jejich velitelů), vyprávěními obyvatel ukrajinských vesniček, vzpomínkami osobností, úryvky z dopisů, tehdejšího tisku,
z projevů politiků...
Kniha vychází v aktualizovaném
a rozšířeném vydání.

348 Kč, 374 s.

„Rád bych dodatečně ulevil svému svědomí a napravil
vlastní podíl viny na tom, že pravda o našem východním
odboji byla za vlády komunismu účelově zkreslována
podle politických potřeb ÚV KSČ. Tato kniha – i její druhý
svazek Apokalypsa v Karpatech – je tedy dílčí splátkou
celoživotního dluhu v mé osobní vojenskohistorické
bilanci.“

PhDr. Karel Richter, CSc.,
je český spisovatel, historik, publicista a překladatel. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK a Vojenskou akademii,
pracoval jako vědecký pracovník ve Vojenském historickém
ústavu v Praze. Knižně publikuje od konce 60. let a zabývá
se zejména zpracováním vojenských konfliktů novodobé
historie. Je autorem několika desítek významných publikací literatury faktu a spolupracuje také s tiskem, rozhlasem,
televizí a filmem.

398 Kč, 496 s.
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Giles Milton
Když Hitler bral kokain
a Stalin vyloupil banku
Giles Milton je mistrovský vypravěč historických příběhů.
V poutavé próze Když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil banku
uvádí 50 těch nejbizarnějších historických „perliček“. Budete se
podivovat nad příběhy, které se čtou jako fikce, a přitom jsou
zcela pravdivé.
Přečtete si o Hiróovi Onodovi, japonském vojákovi, pro nějž
druhá světová válka skončila až v roce 1974; o tom, jak Agatha
Christie v roce 1926 na jedenáct dní záhadně zmizela; o Mallorym, který možná jako první člověk zdolal Mount Everest; nebo
o tom, kdo doopravdy zabil Rasputina.
Věděli jste o tom, že Hitler bral kokain?
Nebo že Stalin vyloupil banku?
Že mrtvola Charlieho Chaplina byla ukradena
a zloději za ni požadovali výkupné?
278 Kč, 183 s.

Stephen E. Ambrose
Bratrstvo neohrožených
Kniha 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.
Titul je tedy vedle podrobného popisu výcviku a bojů roty E
od Normandie až po obsazení Hitlerova „Orlího hnízda“ také
sondou do mezilidských vztahů elitních vojáků, popisem vzniku
řady přátelství „na život a na smrt“ a také pohledem na
západní frontu druhé světové války očima řadového amerického vojáka.
Slavná literární předloha stejnojmenného
televizního miniseriálu HBO.

298 Kč, 360 s.
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Ian Baxter
Tábor smrti Osvětim
V plynových komorách koncentračního tábora Osvětim-Březinka
přišlo o život přes milion lidí. Nespočet dalších zde zemřelo na
následky nemocí a vyhladovění. Kniha Tábor smrti Osvětim je mrazivou skicou vykreslující toto hanebné zařízení. Zhruba 250 fotografií opatřených podrobnými popisky a doprovodným textem
nám přibližuje, jak se Osvětim vyvinula z brutálního pracovního
tábora na počátku války v doslova továrnu na smrt.
Unikátní fotografie z válečných archivů.
328 Kč, 130 s.

Jiří Rajlich
Karel Janoušek. Jediný
československý maršál
Tato publikace pojednává o dramatických životních osudech
armádního generála in memoriam Karla Janouška, jenž byl za
2. sv. války nejvyšším představitelem čs. letectva ve Velké Británii.
Zákopy italské a ruské fronty, boje legionářů na sibiřské magistrále, budování prvorepublikové čs. armády, hrdinná epopej
čs. letců, to vše a mnoho dalšího tvoří kulisy této knihy.
Armádní generál Karel Janoušek byl
oceněn in memoriam nejvyšším státním
vyznamenáním Řádem Bílého lva I. třídy.
378 Kč, 304 + 144 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.
Pohled na dějiny arabsko-izraelského konfliktu
prizmatem izraelských zpravodajských služeb.
448 Kč, 558 s.
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Bear Grylls
Štvanice
Píše se rok 1945 a nacistické megalomanské plány
jsou v troskách. Ve snaze zachránit na poslední chvíli
hitlerovský odkaz ukryje vrchní velení německé
zásoby uranu hluboko do podzemí, kde má ležet,
dokud Říše opět nepovstane k boji.
V roce 2018 tuto strašnou skutečnost odhalí
bývalý voják SAS Will Jaeger. Jenže uran mezitím
zmizí, a když se Jaeger dozví, že někdo unesl i jeho
ženu Ruth, je si jistý, že nepřítel znovu vytáhl do
boje. Tolik uranu v nesprávných rukou by mohlo
zničit svět. Jaeger ho musí najít dřív, než se stanou
nejhorší obavy skutečností. Nepřítel je však pokaždé
o jeden krok vpředu a tlačí Jaegera do kouta, až
na samý pokraj sil. Nebezpečí je reálné a lidé, kteří
zadržují Ruth, si chtějí vyřídit své staré účty. Je to
závod s časem. A hodiny tikají…
Třetí, závěrečná kniha Gryllsovy
mimořádně napínavé série.
březen 2019

Fascinující bestseller
e Sunday Times
Gryllsovy dobrodružné televizní pořady patří
mezi nejsledovanější na světě – našly si zhruba
1,2 miliardy diváků ve dvou stech zemích.
„Will uchvátí srdce fanoušků klasických
špionážních thrillerů.“
Mail on Sunday
Bear Grylls
sloužil jako výsadkář u speciálních jednotek SAS a následně
ně
vedl řadu průlomových expedicí do nejnehostinnějších
ch
částí světa. Ve 23 letech zdolal Mount Everest, a to jako
ko
dosud nejmladší Brit. Brzy navázaly další úspěchy: obeplul
lul
Velkou Británii a Arktidu, večeřel v horkovzdušném balonu
nu
dy
ve výšce 7500 metrů, přeletěl na paraglidu přes vodopády
Angel Falls ve Venezuele a také přes Himálaj.

348 Kč,
328 s.

348 Kč,
327 s.

398 Kč,
447 s.

348 Kč,
384 s.

348 Kč,
376 + 24 s.
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Craig Russell
Kde se skrývá ďábel
Historický thriller
z Československa 30. let

398 Kč, 488 s.

Craig Russell přichází s moderním gotickým veledílem: Šest uvězněných zrůd. Vrah na svobodě. Rok
1935. Zatímco se Evropa připravuje na katastrofální
válku, v psychiatrické léčebně na odlehlém hradě
v rustikálním prostředí Československa je uvězněno šest vražedných maniaků – takzvaná Ďáblova
šestka. Každý pacient má svůj vlastní temný příběh
a doktor Viktor Kosárek, mladý psychiatr využívající
převratné metody, má za úkol odemknout jejich
smrtonosná tajemství.
Ve stejné době řádí v Praze strašlivý, démonický
vrah známý jako „Kožená zástěra“, který masakruje
oběti po celém městě a uniká dopadení. Zdá se,
že jeho zvrácené zločiny páchá sám ďábel. Co ho
spojuje s šílenými chovanci na Orlím hradě? To ví
jen ďábel sám. A na Viktorovi je, aby to zjistil.
Jak najdeš vraha, když jsi obklopen
šílenstvím?

„Jestliže hledáte nějaký nový výrazný a vzrušující
hlas v kriminální literatuře, pak nemusíte chodit
daleko, je tady Craig Russell.“
Mo Hayder,
autorka bestselleru Panenka a dalších

Podivná pravda za jevy
na Orlím hradě, v ústavu
pro choromyslné zločince.
Společnost Columbia Pictures připravuje
uvedení románu na filmová plátna.

Craig Russell
pochází ze skotského hrabství Fife. Pracoval jako policista,
kreativní ředitel a nyní je spisovatelem na volné noze. Jeho
romány byly dosud přeloženy do pětadvaceti jazyků, podle
čtyř knih natočili v Německu celovečerní filmy a v jednom
si Craig dokonce zahrál epizodní roli detektiva. Za své knihy
získal četná ocenění. Když právě nepíše, rád maluje, vaří
a čte, aniž by to ovšem zvládal všechno najednou.

beletrie
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Steven Saylor
Caesarův trůn
Píše se rok 44 př. n. l. a březnové idy se blíží. Gaius
Julius Caesar, jeden z nejmocnějších mužů historie,
brzy opustí se svými legiemi Řím, aby vedl dobyvačnou válku proti Parthské říši. Gordianus Hledač
se po desítkách let, kdy vyšetřoval zločiny a vraždy
v řadách mocných, chystá na zasloužený odpočinek.
10. března ráno ho ale nečekaně pozve na schůzku
senátor Cicero a posléze samotný Caesar. Oba žádají
totéž: aby zjistil, jestli někdo neosnuje nějaké spiknutí proti Caesarovi.
Gordianus musí oprášit své staré dovednosti
a pokusit se úklady proti Caesarovi odhalit. Spiklenců
je nemálo a jejich plány nezůstávají jen v hlavách
zúčastněných. Březnové idy se rychle blíží a podle
všech temných znamení a krvavých snů to vypadá,
že k minimálně jedné vraždě dojde.
Historická detektivka, která vás vezme
zpět do časů starověkého Říma.

378 Kč, 400 s.

„Saylor dokáže evokovat starověký svět
přesvědčivěji než kterýkoli jiný spisovatel
jeho generace.“
The Sunday Times

Steven Saylor
je autorem oceňované série historických detektivek Roma
Sub Rosa (první z nich je Římská krev) s postavou Gordiana
Hledače a také historických románů Empire a Roma, z nichž
se staly mezinárodní bestsellery. Často se objevuje na
stanici History Channel jako odborník na politiku a život
starověkého Říma. Žije střídavě v kalifornském Berkeley
a texaském Austinu.

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

listopad 2018

…oslnivé, neuvěřitelně vtipné,
zneklidňující a naprosto
nezapomenutelné…
Toltzův debut Zlomek celku byl nominován
na prestižní cenu Man Booker Prize
a Guardian First Book Award.

Steve Toltz
se narodil v Austrálii a studoval na University of Newcastle.
Po studiích hodně cestoval, žil v Montrealu, Vancouveru,
New Yorku, Barceloně a Paříži a pracoval jako kameraman,
učitel angličtiny, soukromý detektiv či scenárista. Nyní se
věnuje psaní, je ženatý a má malého syna.
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Katarzyna Bonda
Masařka
Forenzní psycholožka Saša Zaluská se účastní tradiční běloruské svatby, během níž se stává svědkem
dramatických událostí. Unesená nevěsta je další
ženou spojenou s místním podnikatelem, která
beze stop zmizí. Mezitím dochází v okolních lesích
k opakovaným nálezům lidských pozůstatků. Každým z těchto neobjasněných případů se okrajově
mihne stejné auto – mercedes „masařka“. Navíc
začínají vycházet najevo pochmurná tajemství
obyvatel města, jež jsou pevně spjata s minulostí.
V roce 1946 četa jednoho z tzv. „prokletých vojáků“
protikomunistického odboje provedla pogrom proti
obyvatelům místních pravoslavných vesnic. Před
Sašinýma očima se tak poklidné městečko proměňuje v arénu krvavého vyřizování účtů, během nějž
v plné síle ožívají polsko-běloruské spory.
Není zločinu bez oběti.
Detektivní thriller nejslavnější polské
autorky, „Královny polské krimi“.
únor 2019

Knihy K. Bondy se v Polsku
okamžitě po vydání staly
naprostým bestsellerem
a porazily i tituly Stephena
Kinga a Joa Nesbøho.
Katarzyna Bonda
je v současnosti nejpopulárnější autorkou kriminálních
románů v Polsku. Do polské prózy vnesla nový typ hrdiny –
tzv. investigativního psychologa. Je autorkou několika
románových bestsellerů, mj. knihy Dívka o půlnoci, která
vyšla česky v Nakladatelství JOTA. Napsala také několik
kriminálních dokumentů a učebnici tvůrčího psaní. Profesí
je novinářka a scenáristka.

Nová kniha o talentované
é
forenzní psycholožce Saše
e
Zaluské. Psychologické
portréty zločinců ji krok
po kroku zavedou k odhalení
en
ní
přízračného tajemství z vlastní
asstníí
minulosti...
398 Kč, 560
0 s.
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Min Jin Lee
Pačinko
Pačinko je hazardní hra, kterou všichni hrají,
ale společnost jí opovrhuje. Pačinko jsou peníze
a jakuza.
Sundža je negramotná dívka z malé jihokorejské vesnice, která za celý život pozná hodně dřiny
a jen málo vlídnosti a pochopení. Těsně před válkou
ji osud zavane do Japonska, kde se kromě bídy musí
potýkat i s pohrdáním a diskriminací. Rodina je pro
ni vším, požehnáním i prokletím. Svým dětem se ze
všech sil snaží zajistit lepší život, ale vzdělání samo
o sobě nestačí. Podnikat v pačinku je pro Korejce
v Japonsku jediný způsob, jak zbohatnout, ale
peníze nejsou zárukou štěstí.
Strhující příběh korejské rodiny se odehrává na
pozadí dramatických událostí, které ve dvacátém
století změnily tvář Koreje i Japonska.
Kniha, na které se stanete závislí
stejně jako na pačinku!
březen 2019

•
•
•
•

Jedna z 25 nejočekávanějších knih pro ženy roku 2017
podle Elle
Jedna z deseti knih, které je nutno si přečíst, podle BBC
Best New Books podle Entertainment Weekly
Amazon Best Book únor 2017

„Dechberoucí… citlivý, jasný vhled do chaotické
krajiny života jako takového… Lee naznačuje,
že za fasádami lidí se skrývá bezpočet osobních
tužeb, nadějí a trápení… stačí mít jen trpělivost
a empatii za ně nahlédnout a naslouchat...“
The New York Times
„Monumentální, elegantní román, který vás zcela
pohltí... Román spojuje dokumentární detaily
s empatií té nejlepší fikce… je to čistá radost.“
The Daily Mail

Min Jin Lee
je autorkou bestselleru Free Food for Millionaires a získala
stipendium New York Foundation na psaní fikce, Pedenovu cenu za nejlepší povídku a Narrative Prize pro nové
a začínající autory. Mezi jinými píše do The New York Times,
Condé Nast Traveler, The London Times, The Wall Street
Journal a Food and Wine. Více informací na MinJinLee.com.
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Simon Lelic
Dům
Londýňané Jack a Sydney se do svého domu nastěhovali před rokem. Vypadal jako jejich vysněný
domov: spousta místa, úžasná poloha, a navíc sympatický majitel, který jim sdělil, že oni jsou ti nejlepší zájemci, a proto jim dá přednost před řadou
jiných, mnohem zámožnějších zájemců…
Jenomže když se po nastěhování do domu stane
několik divných věcí a dojde k děsivému objevu na
půdě, začne si Jack říkat, jestli je paranoidní, nebo
jestli se skutečně „něco“ děje. Komplikované sítě
se pomalu splétají, na scéně se objevují lži a děsivá
tajemství jsou pohřbívána…
Ale protože Jackovi a Syd ani nic jiného v podstatě nezbývá, rozhodnou se, že si toho raději
nebudou všímat. Jenže to je velká chyba. Protože
krátce nato je kdosi zavražděn. U jejich zadních
dveří.
Co kdyby se váš dokonalý dům stal
místem dokonalé vraždy?
únor 2019

„Tato kniha není jen duchařský román silně
ovlivněný velkým Alfredem Hitchcockem,
je to hold vzdaný tomuto mistrovi,
a vy se budete bát od začátku až do konce.“
Daily Mail

Simon Lelic
je autorem tří románů, které zaznamenaly úspěch u čtenářů a byly také oceněny několika literárními cenami.
Čtvrtý román Dům je prvním psychologickým thrillerem,
inspirovaným Lelikovou láskou k Alfredu Hitchcockovi
a Stephenu Kingovi.

„Chytrá a přesvědčivá zápletka plná zvratů
vám bude nahánět hrůzu v tom nejlepším
slova smyslu.“
The Sunday Mirror

„Děsivé a nervy drásající čtení.“
The Guardian
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Roland Merullo
Potěšení z obyčejnosti
Tajná dovolená
papeže s dalajlámou

březen 2019

Hravý, pozitivní román popisuje bizarní situaci –
dva nejsvětější muži na světě se setkají ve Vatikánu
a zjistí, že by si potřebovali dopřát krátkou – neoficiální! – dovolenou. Když se jim podaří tento neotřelý
nápad realizovat a ocitnou se v malebné italské
krajině, znovu objevují každodenní krásy i výzvy
obyčejného života.
Na cestě je doprovází papežův lehce neurotický
bratranec Paulo, jenž působí jako papežův osobní
asistent, a jeho žena Rosa, díky nimž by se oběma
váženým mužům nepodařilo z Vatikánu nepozorovaně proklouznout. Tato různorodá čtveřice
se vydává na společnou cestu, jakousi expedici
k sobě samým. A každému z nich oněch pár plných,
neobvyklých, a přitom tak obyčejných dnů přinese
mnoho nového a inspirativního.
Milý, neokázalý příběh o snaze prožít
v našich každodenních životech kus
božské dokonalosti.

Co se stane, když se papež
a dalajláma rozhodnou,
že si potřebují udělat
krátkou tajnou dovolenou?
„Rozmarné a lehce neuctivé podobenství
napříč náboženskými doktrínami a lidskými
vztahy, které nabízí neotřelé vhledy tam,
kde byste je čekali nejmíň… Kouzelný příběh
oslavující spojení zdánlivě neslučitelného.“
Booklist

Roland Merullo
je autorem více než desítky románů a také několika
populárně naučných knih a memoárů, za které získal
řadu literárních ocenění. O jeho knihy projevilo zájem
také několik filmových společností. V současné době žije
v Massachusetts s ženou a dvěma dcerami.

beletrie
41

Karine Giébelová
Pouhý stín
Chloé Beauchampsová je mladá žena, která, zdá se,
uspěla ve všem: je okouzlující, bystrá, má úžasnou
kariéru a brzy by měla být jmenovaná výkonnou
ředitelkou jedné významné marketingové agentury.
Je zamilovaná do šarmantního mladého muže. Před
světem ale skrývá své nedostatky a hrůzy, které zažila v dětství. Někdo ji pronásleduje na ulici, vnikne
do jejího domu, když je pryč, a dokonce i když spí,
bez ustání ji někdo pozoruje. Její dokonalý život se
pomalu mění v noční můru. Strach se stává jejím
jediným společníkem. Mluví o tom s přáteli a obrátí
se také na policii. Ale nikdo ji nebere vážně, nikdo
ji neposlouchá.
Kdo z jejího okolí by chtěl Chloé zničit? Přivést
ji k šílenství? Chtít, aby se zabila? A je dost možné,
že se mu to také podaří…
Dokonalý život, který se vteřinu
po vteřině mění v peklo na zemi.

březen 2019

Manipuluješ? Staneš se kořistí.
Rozkazuješ? Naučíš se poslouchat.
Pohrdáš? Naučíš se respektovat.
Chceš žít? Zemřeš v tichosti…
Karine Giébelová
je řazena mezi velké naděje francouzského psychologického thrilleru. Vystudovala práva, měla různá zaměstnání,
od novinářky a fotografky pro jedny malé noviny až po
vedoucí směny v MacDonaldu. Nyní pracuje v oboru, který
vystudovala, a píše knihy. Její knihy byly přeloženy do
mnoha jazyků a oceněny několika literárními cenami.

„Zápletka a tempo tohoto románu vás
nenechají vydechnout, budou vás držet
v neustálém očekávání toho nejhoršího.
Podařený, velmi zneklidňující thriller, který
by se určitě líbil fanouškům seriálu Scream.“
ActuaLitté
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Jessica Knollová
Oblíbená sestra
Když se pět veleúspěšných žen objeví v reality
show nazvané Goal Diggers, která se odehrává
v New York City, producenti netuší, že tato série
skončí vraždou.
Brett je u fanoušků velmi oblíbená. Teprve
sedmadvacetiletá, s tetováním, ale úspěšná podnikatelka, a navíc čerstvě zasnoubená je trnem v oku
ostatních účinkujících.
Kelly, Brettina starší sestra a také obchodní partnerka, je poslední účinkující. A postará se o to, aby
tajemství, které se sestrou mají, zůstalo neodhaleno.
Stefanie je z účinkujících žen nejstarší. Je tmavé
pleti a je úspěšnou autorkou erotických románů.
Hodně se toho povídalo o jejím sexy manželovi,
tentokrát je ale v centru zájmu její konfliktní vztah
s Brett, bývalou nejlepší kamarádkou.
Dvě sestry v jedné reality show.
Jedna z nich se nedožije konce.
Kdo za tím je?
leden 2019

e New York Times bestseller
„Paničky z Beverly Hills jsou slabý odvar vedle
hvězd účinkujících v literární reality show
Jessicy Knollové Oblíbená sestra.“
Cosmopolitan
„Strhující... lahodně syrové a nespoutaně zábavné.“
People Magazine
Jessica Knollová
je autorka bestselleru Nejšťastnější dívka na světě, které
chystá na filmová plátna produkční společnost Reese
Witherspoonové. Knollová pracuje jako redaktorka a píše
pro magazíny Cosmopolitan a Self. Vyrostla na předměstí
Filadelfie a nyní žije v Los Angeles s manželem a jejich
buldogem Beatrice. Oblíbená sestra její druhý román.
358 Kč, 392 s.

beletrie
43

Marlena de Blasi
Tisíc dnů
v Toskánsku
Americká šéfkuchařka Marlena de Blasi má dvě
životní vášně – lásku a jídlo. Obojí nachází v míře
vrchovaté v toskánské vesničce San Casciano dei
Bagni, kam se přestěhuje se svým italským manželem Fernandem. Malebný toskánský venkov, kraj
starých olivovníkových hájů a horkých etruských
pramenů, je místem, kde hodlají najít ty pravé
ingredience dobrého života.
Manželé navštěvují místní sezonní slavnosti
a ochutnají čerstvě vylisovaný olivový olej nakapaný
na krajíc opečeného venkovského chleba či na oleji
osmažené cuketové květy. Objevují venkovské osterie, kde se vaří podle toho, co se toho dne sklidilo,
případně ulovilo. Poznávají místní obyvatele i jednu
vesnickou krásku, jejíž nemoc Marlenu naučí, že šťastný život je ve skutečnosti volbou každého člověka.
Šťastný život je ve skutečnosti
volbou každého z nás!
298 Kč, 288 s.

Román plný těch nejrozmanitějších
a nejlahodnějších zemitých
chutí stejně jako tradiční
toskánská kuchyně, doplněný
autorčinými recepty.
Marlena de Blasi
je bestsellerová autorka řady románů, které se odehrávají
v atraktivních oblastech slunné Itálie. Je šéfkuchařkou,
novinářkou, poradkyní v gastronomii a kritičkou restaurací.
Vydala také dvě mezinárodně úspěšné italské kuchařky.
S manželem Fernandem se přestěhovala z Benátek do
městečka San Casciano v Toskánsku a v současnosti žijí
v umbrijském Orvietu. Pořádá také gastronomické výlety
Toskánskem a Umbrií.

348 Kč, 344 s.
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Alexandra Borowitzová
Rodina a jiné
katastrofy

leden 2019

Emily ví, že je neurotická. Ale není to žádná katastrofa, se svými slabostmi už umí docela dobře
pracovat. Má je pod kontrolou. Více méně. Naštěstí
má vedle sebe stabilního a spolehlivého Davida,
který se už brzy stane jejím manželem — tedy za
předpokladu, že přežijí svatbu, na kterou se chystá
dorazit celá Emiliina disfunkční rodina. Na svatbu
se těší především její matka, terapeutka Marla,
která své děti diagnostikovala od útlého mládí
a nyní má pocit, že svatba je dokonalá příležitost
absolvovat pár rodinných terapeutických sezení.
Když tento hororový týden nastane, každý den se
děje nějaká menší či větší katastrofa. Obzvlášť když
si matka nedá pokoj a do všeho se míchá a mimoděk vdechne nový život starým, dávno pohřbeným
tajemstvím…
Pouta, která nás svazují dohromady
s naší rodinou, se sice mohou ohnout,
ale zlomit se jen tak lehce nedají.

Vtipný a osvěžující příběh
o rodinných poutech a pohromách,
ke kterým dojde, když se jedné
chaotičce vymkne její
chaos z rukou.
„Směs humoru a srdce, která bude
rezonovat s každým, kdo miluje svou
rodinu navzdory všem těm jejím dobře
míněným snahám.“
Kirkus

Alexandra Borowitzová
píše od 6 let, její rodina a přátelé jsou jí nekonečnou studnicí inspirace. Vyrostla v New Yorku, po vysoké pracovala
v San Franciscu na reklamních start-upech.
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Holly Ringlandová
Ztracené květiny
Alice Hartové
Devítiletá Alice žije v izolovaném domě u moře
a matčiny čarokrásné květiny a jejich skryté poselství ji chrání před temnými náladami otce. Když
však Alicin život navždy poznamená rodinná tragédie, bere si Alici pod svá křídla babička, o které
neměla do té doby ani potuchy. Na květinové farmě, kde nyní Alice s babičkou žije, má každá rostlina
svůj význam a pro Alicino ztracené a zlomené srdce
se stává způsobem, jak vyjádřit slovy nevyjádřitelné.
Jak Alice dospívá a postupně odkrývá rodinná
tajemství, velkou zradu a poznává pravý charakter
muže, kterého miluje, uvědomuje si, že jsou příběhy, které nedokážou vyjádřit ani květiny. Pokud
chce opravdu získat svobodu, po které touží, musí
najít odvahu čelit tomu nejsilnějšímu příběhu,
který zná. Svému vlastnímu.
Příběh lásky, ztráty, zrady a očistné
síly, který se odehrává v mýtické
krajině centrální Austrálie.

duben 2019

„Ztracené květiny Alice Hartové je kniha,
která září… Holly Ringlandová je talentovaná,
přirozená vypravěčka a její román —
o nalezení magie v temnu, o síle svobody
i svobodě příběhu — je opravdový a něžný.
Mimořádně působivý debut.“
Brooke Davisová,
autorka bestselleru Ztráty & nálezy

Holly Ringlandová
vyrůstala a běhala bosá v matčině tropické zahradě na
východním pobřeží Austrálie. Její zájem o kulturu a příběhy pramení z dvouleté cesty po Severní Americe, kterou
s rodinou absolvovala v devíti letech, kdy cestovali dodávkou z jednoho národního parku do druhého. Vystudovala
kreativní psaní na univerzitě v Manchesteru a nyní žije
mezi Velkou Británií a Austrálií.

„Román Ztracené květiny Alice Hartové
je literární klenot.“
Ali Cobby Eckermannová,
australská básnířka
„Tento román je plný odvahy, srdce a lásky.“
Ashley Hay,
autorka The Railwayman’s Wife

beletrie
46

Madeleine Rouxová
Dům fúrií
Poté co utekla ze školy, kde byly tělesné tresty na
denním pořádku, je sedmnáctiletá Louisa nadšená, že se jí podařilo najít práci jako pokojská
v penzionu. Ale brzy po jejím příjezdu do Coldthistle
House si začíná uvědomovat, že záhadný majitel
penzionu, pan Morningside, svým hostům nabízí
kromě ubytování ještě další služby. Penzion není
ani zdaleka místem odpočinku, je spíše místem
soudu, a pan Morningside a jeho zvláštní personál
jsou pověřeni vykonat spravedlnost na těch, kteří
byli v minulosti ušetřeni.
Louisa se začíná obávat o mladého muže jménem Lee, který není stejný jako ostatní hosté. Je charizmatický a milý a Louisa ví, že je možná na ní, aby
ho zachránila před neodvratným osudem. Ale jak
v tomto domě plném lží může vědět, komu věřit?
Kniha je doplněna přízračnými
ilustracemi a fotografiemi, které
oživují podivný svět, ve kterém
je hranice mezi lidmi a duchy
opravdu tenká.

listopad 2018

Nový horor od autorky
série Asylum, bestselleru
e New York Times.

Madeleine Rouxová

368 Kč
304 s.

368 Kč
336 s.

368 Kč,
326 s.

pochází z Minnesoty a je hrdou absolventkou Beloit
College v oboru tvůrčí psaní a herectví. V současnosti žije
a pracuje ve Wisconsinu, kde si mezi prací na nové knize
s apokalyptickou tematikou pochutnává na místním pivu.
Její knihy se prodávají nejen v USA, ale také v Británii,
Francii, Austrálii a na Tchaj-wanu. Na internetu se s ní můžete setkat na adrese www.madeleine-roux.com.
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Ransom Riggs
Sirotčinec slečny
Peregrinové
pro podivné děti
Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec. Zvláštní sbírka
velice podivných fotografií. Strašidelný příběh jako
dělaný pro Tima Burtona.
To vše čeká na odhalení v knize Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti, nezapomenutelném
románu, kde děj a děsivé fotografie přináší jedinečný
čtenářský zážitek. Náš příběh začíná strašnou rodinnou
tragédií, která přivede šestnáctiletého Jacoba k cestě na
vzdálený ostrov u břehů Walesu, kde objevuje rozpadající se trosky sirotčince slečny Peregrinové pro podivné
děti. Když Jacob bloumá jeho opuštěnými ložnicemi
a chodbami, ukazuje se postupně, že děti slečny Peregrinové byly víc než podivné. Byly možná nebezpečné.
Možná byly na opuštěném ostrově drženy v jakési karanténě z velmi dobrých důvodů. A nějak – i když to zní
jako něco nemožného – jsou možná stále naživu.
Knižní předloha stejnojmenného
filmu Tima Burtona.

298 Kč, 358 + 8 s.

www.sirotcinecslecnyperegrinove.cz

349 Kč

349 Kč

339 Kč

Ransom Riggs
vyrostl na Floridě, ale nyní je jeho domovem kraj podivných
dětí – Los Angeles. Byl odchován duchařskými příběhy
a britskými komediemi, což zřejmě vysvětluje, proč píše
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.

348 Kč,,
34
358
35
58 s.
58

368 Kč,,
3
424
42
24
4 s.

388 Kč,,
3
496
49
96 s.
96

298
9 Kč,,
176
17
76 s.
76
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Zoe Sugg
Girl Online
Penny má tajemství. Pod přezdívkou Girl Online si
začne psát blog o svém životě – o klucích a kamarádkách, o trablech, ale také o záchvatech paniky
a úzkosti, kterými trpí.
Když ji ovšem na školním představení potká ten
„největší trapas na světě“ a situace začne být na
všech frontách na pováženou, rodiče ji vezmou s sebou na pár dnů do New Yorku. A tam Penny potká
Noaha: úžasného charismatického muzikanta a vůbec poprvé v životě se doopravdy zamiluje. A jak jinak
(je přece blogerka!), o své pocity se upřímně podělí
se všemi čtenářkami svého anonymního blogu.
Jenomže Noah má taky svoje tajemství. A kvůli
němu její anonymita na webu jednoho dne praskne
jako mýdlová bublina – a v ohrožení se neocitne
jenom ona, ale i její vztahy k nejbližším přátelům.
První román Zoelly, jedné
z nejúspěšnějších blogerek
současnosti, kterou každý
měsíc na YouTube sleduje
víc než 12 milionů fanoušků!

298 Kč, 360 s.

„Girl Online je skvělou ukázkou dobře zvládnutého
žánru romance. Autorka ale míří i na vážné problémy,
s nimiž se dnešní generace teenagerů často potýká,
jako je kyberšikana nebo ztráta anonymity na internetu.“
Soňa Nováková, iLiteratura.cz

Nová Zoellina kniha již brzy!
Zoe Sugg alias Zoella

298 Kč, 359 s.

298 Kč, 368 s.

má osmadvacet let a žije v Anglii. Její videa na YouTube
sleduje každý měsíc více než dvanáct milionů lidí. Zoella
spustila svůj videokanál v roce 2009 a její příspěvky se zabývají tématy, jako jsou móda, kosmetika či životní styl, ale
nevyhýbá se ani závažnějším otázkám spojeným s životem
dnešních teenagerů. Má více než dvanáct milionů odběratelů na YouTube, téměř šest milionů na Twitteru a více než
devět milionů na Instagramu.

beletrie
49

C. D. Payne
Z hovna bič
Co si asi tak může člověk slibovat od života, když ho
osud obdaří ne zrovna přitažlivým zjevem, mizerným zrakem, předčasnou plešatostí a navrch jménem Daniel Richard Nixon? Nejspíš nic moc. Takže
žádný div, že je z Dannyho v osmatřiceti osaměle
žijící muž se špatně placeným zaměstnáním, těžce
závislý na alkoholu a nikotinu. A když pak v práci
dojde k reorganizaci a jeho místo zruší pro nadbytečnost, je to už vyloženě na mašli. Na druhou stranu by ale mohlo být i hůř. Čeká na Dannyho nová,
úžasná kariéra v maloobchodním prodeji či v psychoterapeutické praxi? Najde konečně spřízněnou
duši, s níž by kráčel životem? Na všechny tyto i další
otázky vám odpoví nejnovější humoristický román
C. D. Payna.
Nová kniha autora kultovního
Mládí v hajzlu, plná břitkého
humoru...
A tentokrát dokonce i básní!
298 Kč, 286 s.

C. D. Payne
je americký volnomyšlenkář a spisovatel. Proslavil se především sérií kultovního deníku Mládí v hajzlu. Vystudoval
historii evropských zemí na Harvardu, poté se živil jako
redaktor, grafik, reklamní textař či fotograf. Měl asi třicet
zaměstnání a žádné se mu podle jeho slov nelíbilo. V současné době se věnuje provozu svého nakladatelství Aivia
Press, muzeu karavanů a psaní beletrie. Žije v Sonoma
County, severně od San Francisca.

298 Kč, 328 s.

od 198 Kč

ilustrace Jiří Mičkal
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Trevor Baxendale
Doctor Who:
Dávný čas
Kroniky Půvabu
Phaeroni zmizeli již před miliony let. Cestovali napříč
hvězdami po stezkách z času a prostoru a zanechali
po sobě jen pár stop. Ale co se Phaeronům vlastně
přihodilo? Někteří věří, že je vyhladila nějaká nezastavitelná síla... jiní tvrdí, že se vyhladili sami.
Ale co když je ve skutečnosti zastihl mnohem
strašlivější osud?
V daleké budoucnosti objeví lidstvo poslední
phaeronskou stezku – a Doktor s Clarou se vydávají
odhalit, kam tato stezka vede. Každý z výzkumného
týmu ví přesně, po čem pátrat – ale pouze Doktor
ví přesně, co naleznou.
Protože kromě Doktora nikdo nezná pravé tajemství Phaeronů: obludné tajemství, tak mocné
a strašlivé, že muselo být pohřbeno v nejhlubším
hrobu ve vesmíru.
Dávný čas je novým příběhem
odehrávajícím se ve vesmíru kultovního
britského sci-fi seriálu Doctor Who.

298 Kč, 272 s.

288 Kč, 244 s.

278 Kč, 200 s.

398 Kč, 416 s.

Trevor Baxendale
píše licencovanou beletrii už od roku 1988, kdy mu v nakladatelství BBC Books vyšel jeho první whoviánský román
s názvem The Janus Conjunction. Kromě řady povídek,
komiksů a scénářů k rozhlasovým hrám píše i romány
z prostředí Torchwoodu nebo Blake´s 7.
278 Kč, 264 s.

278 Kč, 252 s.

beletrie
51

Jesper Bugge Kold
Zimní muži
Dva bratři, Karl a Gerhard, žijí klidným životem v rodném Hamburku.
K moci se ovšem dostává Adolf Hitler a oběma bratrům se začíná otřásat
země pod nohama. Proti své vůli se oba stávají součástí nacistické mašinerie a jsou nuceni podílet se na věcech, se kterými sice nesouhlasí, ale
zároveň se proti nim nedokážou postavit. Napínavý příběh ukazuje, jak
rychle se normální život může proměnit v absurdní skutečnost během
války i jak těžké je hledání vlastního já po jejím skončení.

348 Kč, 376 s.

Mark Frost
Tajná historie Twin Peaks
Mark Frost, spolutvůrce přelomového televizního seriálu, nyní přichází
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. Na jeho počátku se prostřednictvím cestovních deníků Lewise
a Clarka vracíme na samý počátek 19. století. Jedno tajemství však vede ke
druhému... až k závěrečným šokujícím událostem...

Honza Žanek Hlaváček
50 odstínů hantecu
To, že hantec způsobuje dobrou náladu a navíc chutná skvěle, zjistíte
v dvojknize 50 odstínů hantecu. V 50 rozhovorech s našimi celebritami, které
se nějakým způsobem „dotkly“ hantecu, se dočtete i dost pikantní historky
legendárních brněnských postav. Pro tápající v tomto slangu nechybí ani
hantecový slovníček. Naprosto revolučním počinem je siamské dvojče publikace – hantecová kuchařka. Podle ní zaručeně uvaří skvělé jídlo s příchutí
hantecu i naprostý kuchařský antitalent.

598 Kč, 368 s.

Ilustrace
a grafické
zpracování
Libor
Machata
mediální partner

298 Kč, 272 s.

Zuzana Beranová
Všechny vůně Afriky
Tereza se do Afriky vydala za poklidnou úřednickou prací na českém konzulátu v Keni. Ale protože má černý kontinent zvláštní erotický půvab a taky
smysl pro humor, vedle jedovatých hadů, nesnesitelné šéfové a vrcholícího
kmenového konfliktu jí nastražil do cesty také muže. Keňského umělce,
jehož kouzlu Tereza dlouho neodolá a vydává se s ním na cestu, která voní...
všemi vůněmi Afriky.
298 Kč, 304 s.
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Adam Kay
Bude to bolet, doktore?
Když Adam Kay poprvé vkročil na nemocniční oddělení, rázem si uvědomil,
že na medicíně je neučili spoustě věcí… Jeho deníky z první linie státního
zdravotnictví – potají nadrápané po dlouhých nočních šichtách, nekonečných
dnech a prošvihnutých víkendech – jsou střídavě legrační, děsivé a srdcervoucí. Bez zábran v nich popisuje, jaké oběti přinášel ve své době na oltář
vlasti. Dočtete se v nich vše o životě mladého lékaře, a také pár věcí, které
byste raději ani vědět nechtěli. A ano, může zanechat jizvy.

298 Kč, 240 s.

Colson Whitehead
Podzemní železnice

Pulitzerova
cena 2017

Cora je otrokyně na bavlníkové plantáži, kde lidé žijí v příšerných podmínkách. Caesar, otrok, kterého páni nedávno přikoupili, vypráví Coře
o podzemní železnici a přesvědčí ji k riskantnímu útěku na sever. Ve
Whiteheadově pojetí nepředstavuje Podzemní železnice jen historický
krycí název pro síť tajných cest, dráha tu získává i fyzickou podobu. Coru
a Caesara odváží zchátralý nákladní vagon na sever za svobodou.

328 Kč, 328 s.

Alexander Boldizar
Ošklivec

348 Kč, 400 s.

Mužduk Ošklivec IV. je stopětatřicetikilový horal ze Sibiře, přeborník ve vrhání balvanů, jehož domovinu ukradne americký právník a chystá se z ní
udělat motýlí rezervaci pro bohaté turisty. Aby získal zpět zemi i čest svého
národa, vydává se Mužduk na právnickou fakultu Harvardovy univerzity,
aby se naučil vrhat slova namísto balvanů. Na dobrodružné cestě bojuje
s druhými studenty, povstalci z řad Tuaregů, profesory práva, černou magií,
byrokraty, postmodernisty a nakonec i s časem a prostorem.
Somerset Prize zanejlepší beletristické dílo roku 2016.

Lucy Vineová
Sexy chaotička

298 Kč, 288 s.

Ellie Knightová je možná stejná jako ty. Její život se nevyvíjí zrovna podle jejích představ. Pár lidí by o ní asi řeklo, že je tak trochu praštěná, ale no a co?!
Copak se tvůj život ubírá přesně tam, kam chceš? Že chodíš do práce, která
tě nebaví, a navíc si tam s sebou často přineseš i dost odpornou kocovinu? No
co už! Stačí se přece jen rozhlédnout kolem – copak vidíš někoho, kdo to má
jinak? To těžko! A ruku na srdce: ty máš životní plán, kterého se ti daří
držet?

beletrie
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Claire Cameronová
Poslední neandertálská žena
Před 40 000 lety zemi brázdí poslední rodina Neandertálců. Dívka, nejstarší
dcera, právě dospívá a její rodina jí hledá vhodného partnera. Netrvá však
dlouho a nesmlouvavá země si vybírá svou daň a zanechává Dívku samotnou. V současnosti pracuje archeoložka Rosamunde až do pozdní fáze těhotenství ve snaze odkrýt nově nalezené ostatky neandertálské ženy předtím,
než porodí. Oba příběhy spojené sdílenou zkušeností porodu a raného
mateřství zkoumají často tabuizovaná témata života ženy.

328 Kč, 320 s.

Grady Hendrix
Exorcismus mé nejlepší
kamarádky
Malé klidné americké městečko na přelomu let 1988 a 1989, kdy o mobilu
a internetu neměl ještě nikdo ani tušení. Dvě středoškolačky, které jsou
kamarádkami na život a na smrt. Když se oné osudné noci Gretchen ztratí
v lese, zažívají Abby a další dvě spolužačky při jejím celonočním hledání
muka – co když už ji nenajdou živou? Gretchen se nakonec objeví – trochu
otřesená, ale na první pohled v pořádku. Něco se jí ale té noci stalo a Gretchen už není tou dívkou, co dřív, tedy... ne tak úplně.

348 Kč, 392 s.

Vlasta Javořická
Srdce hladová
Půvabný milostný příběh oblíbené autorky nás zavede do malého městečka,
kde začínající lékař Marek Štolba prožívá první citové okouzlení s mladičkou studentkou zdravotní školy Stáňou Kosárkovou. Pak však na dovolené u svých rodičů pozná studentku medicíny Jiřinu Tetourovou, se kterou
se posléze ožení. Dozvuky zmařené lásky ho však ještě dlouho pronásledují.
duben 2019

Jarmila Loukotková
Křik neviditelných pávů
V historickém románu oblíbené české autorky se ocitáme přímo uprostřed
první punské války, v rozhodujících okamžicích života římského vojevůdce
Atilia Regula. Vzpomíná na svou lásku ke kartaginské dívce Olmaaně, ženě
Marcii a dětem, na své přátele i protivníky, filozofy a politiky. K pověstnému
„Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno“ je v této chvíli ještě daleko, ale pyšná paví krása města již dává tušit jeho zkázu. Řím se brzy vydá
v jeho stopách...
348 Kč, 614 s.
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Kateřina Dubská
Z kopce do kopce
Co se stane s vaším životem, když doslova vyfuníte
na kopec a potkáte HO? S nádherným výhledem,
sadem (v němž zrovna se stéblem trávy v puse
relaxuje srnka), soustavou polorozpadlých šop na
dvoře a pálenicí ve včelíně… Je to on! Dům! Ten
dům, kvůli kterému opustíte město se všemi jeho
kavárnami, hospůdkami, divadly, koncertními sály
a přáteli. Dům, kvůli kterému změníte úplně všechno
– odložíte lodičky, pořídíte slepice a kozy, jež se
chovají trochu jako potměšilí kamzíci, přežijete rozsáhlou přestavbu a nakonec zjistíte, že byste přes
všechna protivenství své rozhodnutí nikdy nezměnili.
Kateřina Dubská vás vezme na výlet. A věřte,
že na tomto výletě uslyšíte bzučet včely, mečet
kozy, štěkat psy a pocítíte až neovladatelnou touhu
vyrazit hledat svůj vlastní Kopec.

říjen 2018

Nový román Kateřiny Dubské,
ze kterého voní suchá tráva,
zní zpěv ptáků a září paprsky
zapadajícího slunce.

Kateřina Dubská

298 Kč,
336 s.

358 Kč,
600 s.

278 Kč,
240 s.

je spoluzakladatelkou firmy Computer Press a vydavatelství ERA. V roce 2001 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.
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Blanka Hošková
Dietnikum
Tři kamarádky, tři osudy, jedna ulice. A také děti,
radosti, zklamání, manželé a milenci…
Přemýšlíte někdy, co se vlastně děje na upravených zahradách a za nablýskanými okny vilek na
předměstích? Doufáte v idylu a barvotiskové štěstí
jako z reklamy na střešní okna? Nebo tušíte, že ne
vše je tak dokonalé jako fasády, kolem kterých procházíte? V „naší“ ulici se sešly tři ženy v kritické životní situaci, každá je jiná, ale možná proto je pojí velmi
silné přátelské pouto. Mohou jedna druhou vyslechnout, poradit si nebo si dát třeba na zahradě plné
dětských hraček bramborák. Anebo víno. Otevírá se
před námi příběh o lásce, velkém zklamání, a ještě
větší důvěře. A také o tom, že když někomu vezmete
naději, začne se topit. V sobě, v alkoholu…
Dietnikum je ženské etnikum
věčných dietářek stále přibírajících
a hubnoucích, chronicky začínajících
a vzájemně se podporujících.
248 Kč, 248 s.

Známe to všechny – občas potřebujeme pomocnou
ruku přátel, někdy pomůžou dětské paže kolem krku
a někdy musíme tu pomocnou ruku najít na konci
vlastního ramene. O tom a také o hledání lásky
je nejnovější kniha Blanky Hoškové.

Blanka Hošková
se narodila v Brně, kde dodnes bydlí i pracuje. Je rozvedená
a má jednu dceru. V raném mládí se věnovala psaní poezie
a svoji tvorbu přednášela v klubu Leitnerka. Svými články
také přispívala do ženských časopisů, ale po narození dcery
se literárně na jedenáct let odmlčela. Před několika lety se
k psaní opět vrátila a zařadila se mezi naše nejplodnější
autorky.

238 Kč, 248 Kč, 228 Kč, 248 Kč, 248 Kč, 228 Kč,
224 s. 310 s. 256 s. 247 s.
222 s.
144 s.
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Nathalie Jomardová
Drobeček
Deník nepřipravené
matky
Na těhotenském testu se objevila druhá čárka a vy
záříte štěstím. Těšíte se na tu krásnou dobu, kdy
budete nosit pod srdcem plod vaší lásky. A ještě víc
se těšíte, až se to malé narodí, budete ho milovat,
ba přímo zbožňovat.
Rozhodla jste se být dobrou matkou, a tak čtete
všechny knihy a sledujete ty nejmódnější blogy, které
radí, jak dělat vše „správně“. A pak přijde porod a každodenní realita. A vy zjišťujete, že vaše nejúžasnější
miminko se ani zdaleka nechová tak, jak jste si vysnila,
a všechny ty chytré rady vám jsou naprosto k ničemu.
Pomalu necháváte stranou všechny teze studovaných
psychologů, postupně opouštíte svá přesvědčení, která
jste si vysnila v těhotenství, a padáte na tvrdou zem. Váš
život se smršťuje a vy máte jen jednu touhu – přežít.
Kniha, jež by neměla chybět na žádné
toaletě, na které se může unavená
matka zamknout a získat tak pár
minut sama pro sebe.

listopad 2018

Varování č. 1:
Nečtěte v přeplněné tramvaji,
mohli byste poprskat spolucestující!
Varování č. 2:
Nedoporučujeme těhotným,
mohly by přijít o iluze!
Nathalie Jomardová
je nejen talentovaná francouzská ilustrátorka, ale také
matka, která se umí na výchovu podívat s nadhledem
a s notnou dávkou humoru. Svými ilustracemi doplňuje
svůj blog i knihy a ilustrovala také francouzská vydání
bestsellerů Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Je narozená
ve znamení raka, v ascendentu čokolády.
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Clara Christensenová
Hygge a polibky
Šestadvacetiletá Bo byla vždycky pečlivá a opatrná. Přesto se v práci právě dočkala výpovědi pro
nadbytečnost a životní plány se začínají párat jako
nepovedený svetr. Bo začíná horečnatě shánět nové
zaměstnání, ale kamarádka Kirsten ji přesvědčí,
aby spolu jely na dovolenou, na chatu její matky
v Severním Jutsku, což je kraj v Dánsku, o kterém Bo
v životě neslyšela, až se za to stydí.
„Jaké tam bude počasí?“ zajímá se Bo, zatímco
hledá na internetu letenky. „Mizerné,“ odvětí Kirsten věcně. „Londýn je proti Skagenu středomořské
letovisko. A teď v listopadu je tam patnáct hodin
denně tma. Ale do Dánska se nikdo nejezdí opalovat.
Potřebuješ změnit prostředí, a navíc nikdy nevíš,
koho tam potkáš.“
Pár dalších kliknutí, a není cesty zpět. Život Bo
nabírá docela nový směr.
Kniha pro čtenáře z kteréhokoli kouta
na světě, kteří umějí ocenit dánské
umění hygge.
listopad 2018

Až se opět vrátí zima,
zapalte svíčky,
zabalte se do deky
a relaxujte s romantickým
hygge románem…
Když se životní plány
začnou párat jako
nepovedený svetr,
je čas na změnu.
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Rosie Blakeová
Život zn. Hygge
Venkovské městečko Yulethorpe zažívá pošmourný
podzim, a stejně tak zasmušilí jsou i jeho obyvatelé. A vypadá to, že i poslední otevřený obchod,
hračkářství, brzy skončí, protože jeho majitelka
už nemá energii bojovat s nezájmem zákazníků
a pesimismem sousedů. Jenomže pak se v městečku
objeví mladá Dánka jménem Klára Kristensenová. Shodou náhod se hned první večer seznámí
s Luisou, excentrickou majitelkou hračkářství. Slovo
dá slovo, Klára se u Luisy ubytuje a domluví se s ní,
že se pokusí postavit na nohy její krachující obchod.
Netrvá dlouho a díky Klářiným nápadům podle
hygge, tedy skandinávského konceptu spokojeného života, a její přátelské povaze se krámek stává
středobodem celého městečka.
Pak se však v Yulethorpu nečekaně objevuje
Luisin syn a na další „problémy“ je zaděláno...
Kniha, která funguje jako přátelské,
vřelé objetí... čisté hygge.
298 Kč, 360 s.

Rosie Blakeová
je mladá autorka, žurnalistka a bloggerka, která píše pro
řadu časopisů, mj. Cosmopolitan, The Sunday People a Best
Magazine. Vystupuje na ITV, Sky a Channel 4 a před románem Život zn. Hygge vydala tři úspěšné romány pro ženy:
How to Get a (Love) Life (2014), How to Stuff Up Christmas
(2015) a How to Find Your (First) Husband (2016).

Nastupující hvězda „ženské
romantické literatury“ Rosie
Blakeová přináší na knižní
trh pozitivní milostný příběh
pro všechny čtenářky, které
mají rády horkou čokoládu,
zatažené závěsy, příjemné
světlo svíček a chvilky
pod hřejivou dekou, kdy
se mohou začíst do knihy,
která jim přinese pocit
štěstí a pohody.
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Christina Laurenová
Miluji tě,
nenávidím tě
Carter a Evie se seznámí na trapném halloweenském večírku a okamžitě si padnou do oka. A ani
fakt, že oba pracují na vysokých pozicích konkurenčních hollywoodských společností, nijak nezmenší jejich vzájemnou fyzickou přitažlivost.
Když se ale jejich agentury sloučí a na dané pracovní pozici může zůstat jen jeden z nich, vše jde
okamžitě stranou. To, co mohl být nádherný romantický vztah, se rychle promění ve válku bez pravidel.
Může se Carter přestat snažit zalíbit se všem
a prohlédnout hru své šéfové? Může Evie zkrotit
svou soutěživou povahu, aby mohla konečně
zjistit, co od života doopravdy chce? Mohou tito
zamilovaní nepřátelé skončit jako šťastný pár,
nebo to celé skončí katastrofou a minimálně jedním
zlomeným srdcem?

348 Kč, 376 s.

V lásce a v práci
je dovoleno vše.

„Napěchované skvělými vylomeninami,
popkulturními referencemi a úsměvným
flirtováním, je to romantický příběh jako
stvořený pro 21. století.“
Kirkus Reviews
„Ohromně zábavné a vtipné. Je to nesmírně
příjemný a zároveň dráždivý milostný
román.“
The Washington Post

Christina Laurenová ještě
neřekla své poslední slovo.
Příští rok se těšte
na novinku Spolubydlící.

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.)
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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.

348 Kč, 386 s.

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.

298 Kč, 352 s.
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Emily Phillipsová
Olivie se snaží
Olivie s Felixem se snaží o dítě. Dokonce se kvůli
tomu, že chtějí založit rodinu, přestěhovali na předměstí. Přestože však ke svému sexuálnímu životu
přistupují s vojenskou precizností, po prckovi není
stále ani stopy, a přitom potomci všech nejbližších přátel jako by přicházeli na svět každý týden.
Olivie se ale nesnaží jen o dítě, snaží se i o povýšení
v zaměstnání, a když do firmy nastoupí nový (a také
velice pohledný) šéf, vydá se po nebezpečné cestě, na které může ztratit úplně všechno, na čem jí
v životě záleží.
Nesmírně vtipný a upřímný román
o tom, co čekat, když nejste
v očekávání.
Je vůbec nutné mít dítě, aby se
člověk cítil šťastný a spokojený?

únor 2019

„Vtipné, hořkosladké, dojemné… Nedokázala
jsem knihu odložit!“
Mariah Keyesová,
autorka knihy Žena, která mi ukradla život

„Vtipné, laskavé, skvělé.“
Lucy Vineová,
autorka knihy Sexy chaotička

„Hluboce dojemný, syrový příběh, vyprávěný
s obrovským humorem.“
Louise O’Neillová,
autorka bestselleru Asking For It

Emily Phillipsová
měla vždy dva hlavní životní cíle: napsat knihu a mít dítě.
Jako šéfredaktorka časopisu Grazia mimo jiné vyzpovídala
takové celebrity, jako je Amy Poehlerová a Jane Birkinová.
Vrcholem její kariéry bylo, když jí Jamie Dornan (zatímco
si svlékal tričko) řekl, že pro jeho postavu sériového vraha
v irském seriálu The Fall by „byla ta pravá oběť“. Žije s manželem a dvěma kočkami v Londýně.
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Kathy Letteová
Jak zabít manžela
a další šikovné tipy
pro domácnost
Každá žena občas zatouží zbavit se svého chotě. Když ale Jazz Jardinovou zatknou a obviní z vraždy manžela, vtip náhle přestává být vtipem. Bezdětná kariéristka Hannah a uštvaná pracující matka Cassie
se ze všech sil snaží prokázat nevinu své kamarádky a přitom objevují
zradu, nevěru, nečekané zápletky, štíhlejší stehna i o mnoho mladší
milence. Vydrží jejich přátelství tyto čím dál temnější objevy?
Román, díky kterému si budete číst i dodatky psané
malým písmem na předsvatebních smlouvách.

288 Kč, 304 s.

Julie Halpernová
Mateřská, ale určitě
ne dovolená
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 s ní chce pořád
spát (jemu snad přeskočilo?); s nezadanými kamarádkami, co jí
nedokážou poradit; a s matkou, jež se právě teď rozhodla odjet
na dovolenou... Poznáváte se?
Jak přežít horskou dráhu zvanou mateřská
aneb 3 kila štěstí a život naruby.

298 Kč, 287 s.

Lisa Anselmová
Život v Paříži,
můj splněný sen
Život v Paříži, můj splněný sen je příběhem pro každého, kdo si kdy
připadá ztracený či zoufalý, avšak nepřestává věřit a sní o něčem
víc. Tato upřímná biografie čtenáři přibližuje hledání vnitřního
klidu a smyslu života jedné (osamělé) ženy a to, jak ji dobré i zlé
aspekty života v cizině naučily nebát se strachu, vážit si sebe samé
a vytvářet si skutečný a trvale spokojený život ve Městě světla.
Protože spokojenost stojí za to, aby o ni člověk bojoval, ne?
Když hlavní roli při hledání svého „já“ hraje Paříž.

298 Kč, 280 s.
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Lauren Myracleová
Deset
Viki Perryová má deset. A deset, to už NĚCO znamená! Znamená to dvojciferné číslo narozenin, více
odpovědnosti a skoro už i postup na druhý stupeň
základní školy.
Deset znamená, že Viki dokáže už spoustu věcí –
umí se postarat o tříletého brášku Toma a zvládne
i starší sestru, typicky náladovou teenagerku. A po
boku má nejlepší kamarádku na světě – Amandu, se
kterou se dá podnikat ledasco veselého i dobrodružného. Jenže ani v deseti není život jen procházka
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!

238 Kč, 200 s.

„S Viki si v knížce Deset užijete parádní rok
plný nejen školy, ale především zábavy.“
Časopis ABC

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

238 Kč,
192 s.

238 Kč,
200 s.

238 Kč,
220 s.

248 Kč,
292 s.
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Jo Nesbø
Doktor Proktor
a vana času
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel
svou dávnou lásku Julietu Margarínovou. V Lízině poštovní schránce se jednoho dne objeví zvláštní pohlednice. Je od doktora Proktora. Líze a Bulíkovi se
podaří vzkaz rozluštit a zjišťují, že doktor Proktor se
bez jejich pomoci nemůže dostat nazpět z minulosti.
Doktorovi věrní přátelé se brzy ocitají v Paříži, kde
potkávají Julietu. Tyto hrdličky se musely před téměř čtyřiceti lety rozdělit za dramatických okolností
a doktor Proktor nyní vyrazil za pomoci svého starého vynálezu, vany času, do minulosti, aby změnil
chod tehdejších událostí. Nepodařilo se mu však
vrátit do přítomnosti a nezbývá tedy nic jiného,
než aby Líza s Bulíkem podnikli svou životní koupel
a vyrazili do minulosti na pomoc doktoru Proktorovi.
Zběsilá jízda časem v zábavném
a napínavém pokračování příběhů
o doktoru Proktorovi.

278 Kč, 288 s.

Doktor Proktor opět
v kině i v knize!

268 Kč

288 Kč

288 Kč

Jo Nesbø

298 Kč,
200 s.

348 Kč
284 s.

348 Kč
303 s.

228 Kč
200 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.
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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 vám umožňuje vytvořit
si knižní skvost podle vlastní fantazie.

Craig Robinson,
Adam Mansbach
Jake je fake
Jake neumí pořádně hrát na žádný nástroj. 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 talentované děti (a Jakeovi je jasné, že on není ani jedno z toho). Jenže
rodiče od něj čekají stejný úspěch jako od jeho talentované sestry.
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.
„Smál jsem se, až mi šušně létaly z nosu.“
Dave Barry, autor knihy Město šílenců

248 Kč, 400 s.

248 Kč, 144 s.
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Matt Groening
Simpsonovi:
Rodinná historie
Kniha Simpsonovi: Rodinná historie odhaluje 25 let fakt a vtipů
a uvádí je v dříve nevídané chronologické podobě. Nostalgické
vyprávění, barevné koláže, směsice vzpomínek, pohledy zpět
i vpřed, zkrátka vše, co provázelo zrod naší oblíbené rodiny
Simpsonových,
mpsonov včetně původních záběrů z prvních dílů série.

r
rodiny
Simpsonových
v jedné jediné knize

258 Kč
598 Kč, 304 s.

298 Kč
192 s.

Simpsonovi
Futurama:
Propletená lapálie

Obsahuje bonusový
reprint komiksu
SIMPSONOVI č. 1

598 Kč, 208 + 32 s.

Co by se stalo, kdyby se posádka Planet Expressu a obyvatelé Nového New Yorku potkali se Simpsonovými a obyvateli
Springfieldu... Přicházejí Simpsonovi plní Futuramy! Futurama zaplavená Simpsonovými!
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.
Zažijte znovu devadesátá léta s úplně
prvními Simpsonovými!

258 Kč
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Christina De Witteová
Kompletní příručka
přežití pro holky
O lásce, image, škole
a hlavně o tom, jak
zvládnout život
v pohodě
Christina De Witteová sama teprve nedávno oslavila dvacáté narozeniny, takže si ještě velmi dobře
pamatuje, jak může být dospívání náročné. Proto
jsou její rady a doporučení konkrétní, srozumitelné
a praxí prověřené. Ve své knize se věnujeme všemu
podstatnému, co dnešní dospívající dívky tolik řeší
– od závažných témat jako přátelství, láska, vztahy
v rodině, genderové otázky, šikana či tlak vrstevníků
i rodiny až po aktuální otázky spojené s životním
stylem a image. Christina a její komiksové alter ego
Chrostin zdůrazňují, že není třeba podléhat nerealistickým společenským normám, a podněcují
mladé čtenářky, aby rozvíjely svou jedinečnost
a sebevědomou osobitost.

také jako

e-kniha

listopad 2018

Čtivý, vtipný a neotřele ilustrovaný
průvodce životem pro dospívající dívky
PODZIM

ZIMA

JARO

LÉTO

Christina De Witteová
alias Chrostin, autorka komiksů a ilustrátorka, je mimořádně
aktivní a oblíbená na sociálních sítích (jen na Instagramu
má 55 000 sledujících). Komiksy začala malovat už na
umělecké škole a brzy se zrodila i její komiksová hrdinka
Chrostin. Christina vystudovala obor komunikací na vysoké
škole a v současnosti žije se svým otcem, dědečkem,
bratrem a kočkou v malém městě v Belgii.

Eliška
Jmenuji se Eliška. Je mi šest let.
Dvakrát jsem prodělala onkologické onemocnění.
Moc ráda se fotím, zpívám a hraju si na herečku.
Mým velkým snem je, až budu velká, stát se
modelkou nebo herečkou...

edice
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Agnes Miksch
Diář 1 000
statečných 2019
Tento diář není jako jiné roční diáře… Svým obsahem i posláním je jedinečný. Zahrnuje mnoho inspirativních příspěvků různých osobností z našeho
kulturního a společenského prostředí, ale i osob
neznámých, zdánlivě „obyčejných“. Všechny spojuje
jedno: jsou jedněmi z 1 000 statečných, kteří se rozhodli pravidelně přispívat na optimalizující studie
v oboru dětské onkologie a hematologie, které jsou
realizované v rámci nadace Národ dětem. A svými
zcela osobními příspěvky vás budou po celý rok bavit,
nutit se zamýšlet a především inspirovat. Inspirovat
k touze jít dál, chtít víc, umět otevřít své srdce.
Těšte se na Jiřího Kolbabu, Miroslava Bobka,
Lenku Klicperovou, Dana Přibáně, Petra Horkého, Miroslava Náplavu, Viet Anh Doana
a mnoho dalších.
Vydání tohoto diáře podpořila
i tiskárna
, která
se tak stala jedním z 1 000 statečných.

298 Kč, 192 s.

Koupí tohoto charitativního
diáře, který podpořily jedinečné
osobnosti, přispějete na ﬁnancování
studií v oboru dětské onkologie
a hematologie. Buďte stateční i vy!

Agnes Miksch
je zakladatelka projektu 1 000 statečných, členka správní
rady nadace Národ dětem, organizátorka koncertů Motol
Motolice a provozovatelka předškolního zařízení Seminarium.

„Jediné, o co by měl inteligentní člověk v tomto
světě usilovat, je poznat to, co nemůže zničit
ani smrt.“
Buddha

www.1000statecnych.cz
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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.

298 Kč, 288 s.

„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
Hygge – inspirativní fenomén dnešní uspěchané doby
Pokud chcete být ve svém životě šťastní, musíte ho mít!
To pravé HYGGE s modrobílou obálkou!
Meik Wiking

298 Kč, 288 s.

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. Stejný úspěch
provází i jeho novou knihu Lykke.
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Stéphane Garnier
Chovejte se jako
kočka
Kočka všechno pochopila, dělejme to jako ona! Tato
samozřejmost inspirovala Stéphana Garniera k napsání příručky o osobním rozvoji pojaté jinak než
podobné knihy. Kočka je svobodná, klidná, pozorující, opatrná, elegantní, charismatická, samostatná,
hrdá, nezávislá... Má tolik záviděníhodných vlastností, které můžete snadno rozvíjet, když se jí budete
inspirovat ve svém každodenním životě.
Nechejte se tedy vést Stéphanem Garnierem
a jeho společníkem Ziggym, kteří vám krok po kroku vysvětlí, jak pozorováním vaší kočky zlepšit svůj
život. Záleží na vás, jak budete myslet a jednat! Už
nebudete podléhat rozkazům ani tlakům všedního
života! V kanceláři, v rodině nebo mezi přáteli vám
kočka pomůže lépe zvládat stres, tříbit vaši nezávislost, zvyšovat vaše charisma...
Kočka je váš nejlepší kouč!
248 Kč, 160 s.

„Je to překvapující knížka.
Není dlouhá, je legrační, ale hlavně plná
užitečných a rozumných rad.“
www.des-livres-et-nous.com

První kniha inspirovaná
kočkou, která vám poradí,
jak lépe žít každodenní život!
Stéphane Garnier
je muž mnoha profesí, pracoval mj. jako zvukař v USA,
truhlář, webmaster, účetní, zpěvák, prodavač, realitní
makléř, třídič balíků, satirik, bloger, spisovatel... Je autorem mnoha, většinou satirických, knih. Knížku Chovejte se
jako kočka napsal za tři týdny. Se svým kocourem Ziggym
bydlí na lodi v Lyonu.

„Kočka se nesnaží být někým jiným, nesnaží
se být lvem, králem zvířat. Nesnaží se být
ani psem, a už vůbec se na to za sebe nezlobí
nebo se netýrá dietou, nechodí na plastické
operace a nevzdychá před zrcadlem.
Ví, kým je, a je na to náležitě hrdá.“
VaseLiteratura.cz
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Norbert
N
o
Pautner
Ruční
písmo
R
u
33
3
3 nejkrásnějších abeced

298 Kč, 80 s.

KKniha
nih vás uvede do oblasti handletteringu, rukou
kkresleného
res
písma. Po vysvětlení základních pojmůů přináší předlohy 33 jedinečných abeced, které
m
s po
pomocí čtverečkovaného papíru a pravítka snadno
zzvládne
vlá začátečník, ale inspiraci mezi nimi najde
i zku
zkušený písmomalíř. Každou abecedu doprovází
ppodrobný
od
návod, jak na papíře zkonstruovat písmena
m
en a souvislé nápisy, i tipy, k jakému účelu se
pprávě
ráv tento rukopis nejlépe hodí.
OObjevte krásu ručního písma – umění, které
ppřetrvalo
řet
staletí a má své pevné místo i v digitálním
221.
1. sstoletí. Nápaditý poutač obchodu nebo restaurrace,
ace působivý dopis milované osobě, originální
ppozvánka
ozv
na oslavu či titulní list rodinné kroniky,
ttoo jsjsou jen některé příklady zpracování textů, které
ppoužití
ouž rukou kresleného písma promění v osobitý
kousek.
uumělecký
mě
Bohatě ilustrovaná publikace
je praktickým rádcem i malým
uměleckým dílem.

S knihou Ruční písmo zvládnete vytvořit:
• elegantní písmo
• komiksové písmo
• středověké písmo
• westernové písmo
• sportovní písmo
• písmo ve stylu art deco
• plakátové písmo
a mnoho dalších jedinečných stylů písma
pro všechny příležitosti.

Norbert Pautner
kreslil a maloval od chvíle, kdy dokázal držet pero v ruce.
Po studiu synologie, japonologie a dějin umění v Hamburku nyní žije a pracuje jako nezávislý autor a ilustrátor
v Berlíně. Je pevně přesvědčen, že všichni jsou kreativní
a měli by být věrní mottu: „Kreslení, malba, řemesla: To je
zábava, kterou zvládne každý!“

populárně
naučná
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Ada Bartlová
Vše, co jste chtěli
vědět o módě
Ada Bartlová, zakladatelka blogu Módní peklo, se
proslavila nejen nemilosrdnou kritikou oděvních
nešvarů, ale také užitečnými radami. Na základě
mnohaletých zkušeností a nabytých znalostí teď
sestavila knihu pro všechny ženy, které už mají plné
zuby tisíckrát opakovaných frází o francouzském
šarmu a slim džínách jako základu šatníku.
Ada vám mj. doporučí, jak se nejlépe oblékat
podle typu své postavy, představí vám nejrůznější
oděvní materiály, prozradí vám, jak poznat kvalitní
oblečení, a zavede vás do zákulisí módního průmyslu. Nepřijdete ani o její břitkou kritiku pekelných
módních chyb a základní doporučení, jak se nevkusu
v oblékání snadno vyhnout. A pro ty čtenářky, které
stále ještě svůj styl hledají, vytvořila Ada přehlednou
ilustrovanou encyklopedii více než třiceti stylů oblékání.
Kniha vychází z českých reálií, respektuje místní
zvyklosti (občas, pravda, spíš jízlivě nerespektuje)
a radí, jak na nákupy v českých obchodech.
Taková kniha o stylu tu ještě nebyla!

498 Kč, 408 s.

Od zakladatelky blogu
Módní peklo.
Všichni chceme být krásní,
a kdo říká, že ne, ten tráví
před zrcadlem nejdelší dobu!
Ada Bartlová
se narodila do krejčovské rodiny a už od malička věděla,
že každé šaty nemají jen líc, ale i rub a že ani jednu stranu
nelze ošidit. Když v roce 2010 založila blog Módní peklo,
obula se nejen do módních nedostatků z ulice, ale i do
šlendriánu v obchodech. Popularity, kterou jí blog přinesl,
nakonec zkusila využít ke vzdělávání čtenářů, kteří kupodivu nejen neprotestovali, ale dokonce Módní peklo v roce
2012 odměnili Křišťálovou lupou v kategorii One (wo)man
show.

Brání-li vám ve výraznějším
oblékání obavy, ať jsou aspoň
vaše a ne někoho jiného.
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Alena omas
Děláme si to doma
sami 3
Herbář receptů
pro domácí lékárnu,
kosmetický salón i špajz

498 Kč, 416 s.

Byliny, keře a stromy…

Třetí knížka Děláme si to doma sami je taková jako
naše současné životy, plná dětí, zahradních skrýší
a bylinkového vyrábění. Tentokrát se točí kolem
toho, co roste kolem našich domů a co běžně třeba
nepoužíváme. Když člověk ví, stačí pak natáhnout
ruku, utrhnout, vyrýpnout, sesbírat a dál se můžou
dít jen samé zázraky. Děláme si to doma sami 3 je
domácí lékárna, drogerie, kosmetický salón a špajz,
co nám roste za domem. A kromě toho také herbář.
S touhle výpravnou knihou už tuhle třiačtyřicítku
dalších bylin, keřů a stromů a) vždycky poznáte, b)
vždycky najdete, protože budete vědět, kdy a kam se
za nimi vypravit a c) vždycky využijete do posledního
lístku, protože budete vědět, jaké mají účinky a na
jakou část lidského těla jejich sílu zacílit.

Budeme z nich vařit, budeme
je zavařovat, nakládat do oleje,
budeme je sušit, a dokonce
louhovat v alkoholu!

Alena omas

398 Kč, 248 s.

398 Kč, 216 s.

před pár lety objevila 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.
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Esther Perelová
Kniha pro každého,
kdo někdy miloval
Přehodnocení nevěry
Nevěra může pár připravit o vztah, štěstí i identitu. Přesto tuhle běžnou lidskou zkušenost
často špatně chápeme. Proč lidé podvádějí –
a to i ve šťastných manželstvích? Proč nevěra
tolik bolí? A když řekneme nevěra, co přesně
tím myslíme? Nepřipravují naše romantická
očekávání spojená s manželstvím půdu pro
zradu? Existuje něco takového jako manželství
odolné proti nevěře? Je možné milovat víc než
jednu osobu najednou? Může nevěra prospět
našemu manželství? Věhlasná párová terapeutka Esther Perelová v této strhující knize,
která se čte jedním dechem, splétá příběhy lidí
ze skutečného života s pronikavou psychologickou a kulturní analýzou.
Přelomové čtení o milostných
vztazích!
348 Kč, 344 s.

„Konečně kniha, která na nevěru pohlíží
z čerstvé perspektivy. Není jen užitečná,
ale vpravdě zábavná!“
Diane von Fürstenbergová,
autorka The Woman I Wanted to Be

C. D. Payne
Esther
Perelová
pracuje
je
americký
jakovolnomyšlenkář
psychoterapeutka
a spisovatel.
a je jedním
Proslavil
z nejpronikase především sedmidílnou
vějších
a nejoriginálnějších
sérií kultovního
hlasů hovořících
deníku Mládí
o moderní
v hajzlu.
lásce.
Vystřídal
Provozuje
bezmálaterapeutickou
třicet zaměstnání
praxi vaNew
žádnéYorku
se mu
a působí
podle
jako
jeho organizační
slov nelíbilo.poradkyně
V současné
pro době
společnosti
se věnuje
Fortune
provozu
500
po
svého
celém
nakladatelství
světě. Její proslulé
Aivia Press,
TED muzeu
Talks sikaravanů
získaly osmnáct
a psaní
milionů
beletrie. diváků
Žije v Sonoma
a předchozí
County,
bestseller
severněMating
od San in
Franciska.
Captivity
se stal celosvětovým fenoménem a byl přeložen do čtyřiadvaceti jazyků.

„Další fascinující kniha Esther Perelové;
erudovaná, originální, a především:
užitečná. Koho z nás se nevěra tak
či onak nedotkla? Perelová přichází
se svěžím a pozoruhodně nezaujatým
pohledem na tuto odvěkou agonii,
a její přístup pomůže každému,
kdo cítí úzkost v srdci.“
Helen Fisherová,
autorka Anatomy of Love
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Milan Švihálek
Za svědky minulosti
Výpravy za technickými
památkami a mizejícími
řemesly Čech, Moravy
a Slezska
Minulost a život předků lze poznávat nejen díky
ozvěnám, které k nám doléhají ze stránek dávných
kronik, z nápěvů starých písní a fresek na chrámových stěnách, ale i díky vzkazům, které nám přes
práh staletí posílají ve svých výrobcích a plodech
práce někdejší řemeslníci. Setkáváme se s nimi
všude v naší vlasti. Se starými hamry, papírnami,
lanovkami, sklárnami a cihlářskými skanzeny. Možná se o nich neví tolik jako o památkách kulturních
a uměleckých, přesto i ony vypovídají o naší minulosti, poskytují obraz toho, jak se kdysi žilo, s jakými technickými problémy se lidé potýkali na cestě
k pokroku a lepšímu životu. Vydejte se s námi na společnou pouť mezi stíny dávných řemeslníků a možná
tam potkáte i kousek sebe, svůj obraz a své dětství.
598 Kč, 488 s.

ilustrace Tereza Jirků Váňa

S klukovskou zvědavostí na
výpravách za větrnými mlýny,
zaprášenými kovadlinami
a ztichlými šachtami.
Kniha je provázena množstvím
dobových materiálů,
ilustracemi, mapou
s vyznačenými lokalitami
a praktickými informacemi
o otevíracích hodinách.

Milan Švihálek
pracoval v ostravském studiu Československé a později
České televize jako redaktor, moderátor, scenárista a dramaturg. Podílel se téměř na tisícovce televizních pořadů
a je autorem stovek scénářů k publicistickým, dokumentárním, zábavným a vzdělávacím pořadům a seriálům.
Jako novinář na volné noze spolupracuje s řadou novin
a časopisů a také s Českým rozhlasem.
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Dan Jones,
Marina Amaralová
Barvy času
Ikonické fotograﬁe
19. a 20. století
Výjimečná kniha Barvy času pokrývá přes sto
let světových dějin – od vlády královny Viktorie
a americké občanské války ke kubánské krizi a počátkům vesmírného věku. Zaznamenává vzestup
a pád impérií, vědecké objevy, průmyslový vývoj,
umění, tragédie válek, politiku míru a životy mužů
a žen, kteří tvořili dějiny.
Ilustrovaný text je společným dílem nadané
brazilské umělkyně a britského historika, autora
bestsellerů žebříčku The New York Times. Na základě vzácných fotografií vytvořila Marina Amaralová
dvě stě úchvatných obrazů, které přivedla k životu
s pomocí digitálního kolorování. Dan Jones napsal
ke každému z nich text, jenž jej zasazuje do historického kontextu a tká z nich živoucí obraz světa,
v němž dnes žijeme.

duben 2019

Barvy času, spojení nádherných
fotograﬁí a dobře zvolených
slov, nabízí jedinečný vhled
do minulosti.
Dan Jones
je historik, moderátor a mnoha cenami ověnčený novinář.
Píše pro The Sunday Times, The Daily Telegraph, The Wall
Streed Journal a další významná média. Je také autorem
několika mezinárodních bestsellerů, jako např. The Plantagenets, The Templars a The Wars of the Roses.

Marina Amaralová
je brazilská umělkyně specializující se na kolorování historických fotografií.

Skvělá malířka a autor
historických bestsellerů
spojili svůj talent a dali nový
barevný život dvěma stům
fotograﬁí zásadních událostí
a osobností moderního světa.
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Dirk Becker,
Dieter H. Wirtz
Velká kniha o rumu

798 Kč, 320 s.

Rum od cukrové třtiny až po degustaci. Rum je,
stejně jako víno nebo whisky, alkohol, který si zaslouží ušlechtilá slova. Výjimečné aroma, delikátní
chuť... tento úžasný nektar se degustuje stejně
jako velká vína. A navzdory tomu, co si mnozí myslí, jediným domovem tohoto moku není Karibik.
Od Karibiku přes Latinskou Ameriku a Evropu až
po Japonsko... autoři nás vezmou na dobrodružnou cestu za poznáním těch největších značek,
známých i méně známých, a otevřou nám dveře
do lihovarů, které používají celou škálu výrobních
metod, od těch tradičních až po ty nejmodernější.
Určitě netušíte, že na světě existuje 16 000 různých druhů rumu a rozmanitost jejich chutí nezná
mezí. Ovšem existují jen dvě hlavní variety – rum
vyrobený z melasy, což je to, co zbyde při zpracování cukrové třtiny, a rum z čerstvé třtinové šťávy.
Ten první je zpravidla sladší a těžší, ten druhý je
svěžejší a jemnější. S námi ochutnáte nejen ty
nejznámější.
Střízlivost je úžasná věc...,
pokud se užívá s mírou.

Jedinečná a vyčerpávající
kniha o rumu, kterou
si prostě musíte
vychutnat až do dna!
Popis zpracování cukrové
třtiny, popis výroby rumu,
historie jednotlivých oblastí
a značky místních rumů,
recepty na míchané nápoje.

Je libo Doorly´s z Barbadosu,
Angosturu z Trinidadu a Tobago
Appleton z Jamajky,
Centenario z Kostariky
nebo Diplomático z Venezuely?

populárně
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Jean Artignan
Praktický průvodce
světem vousů
Vousy jsou pro muže prostředkem, jak podtrhnout
svůj styl, i když důvody pro knír, bradku či plnovous jsou různé – někdo má rád pohodlí a nerad
se holí, někdo chce zase vypadat trochu zralejší
a někomu se prostě vousy líbí. Dnešní moderní doba
přeje mužskému porostu více než kdykoli v minulosti a oldschoolové barber shopy raší jako houby
po dešti. Chcete vědět, jak vybrat vhodný styl
a střih vousů, tak, aby odpovídal vašemu vzhledu
a osobnosti? Jak si vousy správně zastřihovat?
Jak o své vousy pečovat? Jak si zvolit vhodný styl
kníru a jak ho stříhat a udržovat? Dále se seznámíte
s tradičním rituálem holení, který praktikují klasičtí
holiči, a dozvíte se tipy a triky, jak vyřešit nedostatky, problémy a každodenní potíže kolem vousů.
Moderní průvodce, který by neměl
chybět na nočním stolku žádného
gentlemana.

Jean Artignan
je autorem úspěšného francouzského blogu barbechic.fr.
Blog založil v roce 2013, kdy se začal zajímat o vousy, ale
nikde nenašel žádné uspokojivé informace. Sám tedy informace získával a dělil se s dalšími na svém blogu. Jeho
úspěch postupně rostl a v současné době má 25 000 sledujících, jeho knihy se jen ve Francii prodalo několik desítek
tisíc a přeložena byla do několika jazyků.

298 Kč, 96 s.

populárně
naučná
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Tom Hodgkinson
Líný rodič
Lenošením
a nečinností
k lepšímu
rodičovství
Také máte pocit, že jste se stali otroky svých
dětí? Tom Hodgkinson vám nabízí řešení –
jmenuje se „líné rodičovství“. Líný rodič je totiž
dobrý rodič. Tím, jak přehnaně zasahujeme do
života svých dětí, jim bráníme, aby vyrostly
a postaraly se samy o sebe. Stáhněte se. Nechte
je žít. Jde o zaručený úspěch pro obě strany – vy
budete mít méně práce a dítě tím jen získá, vy
i vaše děti se naučíte užívat každodenního života a také samostatnosti a nezávislosti.
Vychovávejte své děti tradiční
metodou podle MANIFESTU
LÍNÉHO RODIČE, který naleznete
uvnitř naší nejprodávanější knihy
let 2009–2012!
268 Kč, 248 s.

Knihou Líný rodič se nechali inspirovat i Tereza Maxová,
Tatiana Vilhelmová a Vojta Dyk.
„V těchto stresem nabitých časech... bychom si
všichni měli dopřát četbu takové knížky.“
Library Journal
Skvostná kniha.
Velice čtivá a užitečná
pro všechny, kdo se
rozhodují k tomu,
že učiní zásadní krok
a začnou řídit svůj
vlastní osud.
298 Kč, 231 s.

Tom Hodgkinson
je šéfredaktorem časopisu Idler (Lenoch), který se těší stále
větší popularitě, a jeho revoluční díla o návratu k přirozenému životu, bezbřehé lenosti a tradičním hodnotám
se překládají do mnoha jazyků. Po letech strávených na
devonském venkově se vrátil do Londýna, kde řídí svou
Akademii lenosti a hraje na ukulele.

populárně
naučná
83

V poslední knize série Retro ČS si čtenář konečněě
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.
Jak jsme (ne)cestovali
za reálného socialismu.

TE
DARUJ

Michal Petrov
Retro ČS 3
(Povolená) dovolená

POMÍNKY!
VZ

498 Kč, 338 s.

„Pod plastovým stromkem ověšeným fondánovou
čokokolekcí přidělenou soudruhy z ROH sedí převážně
‚měkké‘ dárky zabalené v pomačkaném vánočním papíru
(recyklovaném z loňska
ka a předloňska). Na sladký život
za totáče si můžeme zavzpomínat díkyy kknihám
nihá
ni
hám
m Re
Retr
Retro
troo ČS.“
ČS
Kateřina
Kat
Ka
teřina Kadlecová, Reflex

2013

22015
0155

Retro ČS 1–3

Michal Petrov
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 otcem
magazínu Retro, věnovaného fenoménům čtyř dekád před
revolučním rokem 1989.

498 Kč, 246 s.

498 Kč, 284
84 s.
498

1 298
29 Kč

populárně
naučná
84

připravujeme

298 Kč, 328 s.

Haemin Sunim
Věci, které uvidíte,
jen když zpomalíte
Tato kniha jednoduchou a srozumitelnou formou esejů a krátkých poselství,
s nadhledem a pochopením pro člověka žijícího současným hektickým životním stylem inspiruje čtenáře k jinému pohledu na svět a k hledání cesty
ke šťastnějšímu a vyrovnanějšímu životu. Ohromná obliba této knížky v
mnoha zemích, milióny prodaných výtisků a řada získaných ocenění svědčí o
tom, že její myšlenky jsou velmi aktuální pro široký okruh lidí z nejrůznějších
koutů světa.

Desmond Morris
Nahá opice

288 Kč, 232 s.

V tomto světovém bestselleru vydaném poprvé v roce 1967, ale nadmíru
aktuálním i dnes, vypráví známý britský zoolog Desmond Morris o zvířecí podstatě člověka, o lidském jednání, které se vyvinulo z jednání zvířat.
Právě v živočišné říši autor nachází zdroje a zárodky běžných lidských reakcí
a zažitých mechanismů chování.

Jeho Svatost dalajláma XIV.,
Desmond Tutu, Douglas Abrams
Kniha radosti

348 Kč, 352 s.

Douglas Abrams mistrně propojil životní příběhy dvou blízkých přátel – Jeho
Svatosti dalajlámy a arcibiskupa Desmonda Tutua, jejich odpovědi na otázky
týkající se překážek na cestě k radosti, pokory, humoru, odpuštění, vděčnosti
a dalších. Nikdo z nás nedokáže uniknout utrpení. To však neznamená, že nemůžeme prožívat radost. Netrapme se kvůli věcem, které nedokážeme změnit.

Petr Novotný a kolektiv
Pivařka
Tajemství domácího pivovarství

398 Kč, 328 s.

Už tajuplný název napovídá, že se jedná v českých poměrech o zcela unikátní
projekt. Tři nadšenci do domácího vaření piva se jednoho dne rozhodli, že osloví ostatní domovarníky, 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.

populárně
naučná
85

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.

TERAZ AJ
V SLOVENČINE

398 Kč, 360 s.

William Davis
Život bez pšenice
Autor odhaluje pravdu o moderní pšenici a rozebírá její historickou roli
v lidském jídelníčku. Už to není ta vydatná základní potravina, kterou naši
předci pěstovali pro svůj chléb vezdejší; dnešní pšenice byla geneticky
změněna tak, aby výrobcům potravin přinesla největší výnosy za cenu
nejnižších nákladů. Kniha nabízí velmi poučný pohled na tuto důvěrně
známou potravinu a poskytuje návod, jak se uzdravit a nadobro se zbavit
přebytečných kil.

298 Kč, 336 s.

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.

288 Kč, 236 s.

Julia Childová, Simone Becková,
Louisette Bertholleová
Umění francouzské kuchyně
Umění francouzské kuchyně už více než pět desetiletí slouží jako bohatý
zdroj poučení a inspirace gurmánům celého světa a jistě nabídne spoustu
skvělých zážitků i vám.
Světoznámá bible kulinářského umění a základní
příručka všech milovníků francouzské kuchyně.

598 Kč, 896 s.

VÍCE NEŽ 100 DESTINACÍ
PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU
CELOBAREVNÉ PUBLIKACE
BONUSY
K PRŮVODCŮM

Rough Guides CZ

edice

#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

a
akční cen

298 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

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

a
akční cen

298 Kč

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

496 str., 56 map
celobarevná publikace
Cena 688 Kč

a
akční cen

398 Kč

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

turistické
průvodce
88

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

798 Kč

376 str., 29 map
8 str. bar. přílohy
Cena 648 Kč

a
akční cen

198 Kč

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

640 str., 49 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

368 str., 41 map
celobarevná publikace
Cena 548 Kč

a
akční cen

a
akční cen

398 Kč

248 Kč

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

1038 str., 81 map
celobarevná publikace
Cena 998 Kč

LISTOPAD 2018

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

a
akční cen

298 Kč

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

a
akční cen

248 Kč

LISTOPAD 2018

508 str., 38 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

a
akční cen

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

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

a
akční cen

248 Kč

298 Kč
a
akční cen

298 Kč

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

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

753 str., 88 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

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

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

turistické
průvodce

„Nejužitečnější rady bez zbytečných okras.“

89

The Times

382 str.,16 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

LEDEN 2019

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

a
akční cen

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

445 str., 50 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

a
akční cen

298 Kč

845 str., 95 map
celobarevná publikace
Cena 898 Kč

447 str., 50 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

298 Kč

531 str., 68 map
celobarevná publikace
Cena 698 Kč

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

544 str., 41 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

a
akční cen

298 Kč

431 str., 39 map
celobarevná publikace
Cena 548 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

407 str., 54 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

a
akční cen

248 Kč

LEDEN 2019

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

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

467 str., 54 map
celobarevná publikace
Cena 648 Kč

944 str., 100 map
celobarevná publikace
Cena 998 Kč

turistické
průvodce

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

90

a
akční cen

248 Kč

LISTOPAD 2018

400 str., 42 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

779 str., 94 map
celobarevná publikace
Cena 898 Kč

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

624 str., 57 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

a
akční cen

298 Kč

560 str., 51 map
celobarevná publikace
Cena 748 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

TURISTICKÉ PRŮVODCE Z NAKLADATELSTVÍ JOTA

Evropa
Albánie
Alpy
Amsterodam
Andalusie
Anglie a Wales
Athény
Barcelona
Benátky
Bretaň & Normandie
Budapešť
Bulharsko
Burgundsko a údolí Loiry
Černá Hora
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Korsika
Londýn
Madrid
Maďarsko
Mallorca a Menorca
Německo
Norsko
Paříž
Petrohrad
Pobaltské státy

Portugalsko
Provence
Pyreneje
Rakousko
Rumunsko
Řecké ostrovy
Řecko
Řím
Sardinie
Sicílie
Skotsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina
Vídeň

Amerika
Argentina
Brazílie
Dominikánská republika
Florida
Chile
Kanada
Karibik
Kostarika
Kuba
Mexiko
New York
Peru
Střední Amerika
USA východ
USA západ
Venezuela

Asie
Bali a Lombok
Bangkok
Čína
Gruzie
Indie jih
Indie sever
Indonésie
Írán
Izrael
Japonsko
Jemen
Jihovýchodní Asie
Jordánsko
Kambodža
Laos
Mongolsko
Myanmar (Barma)

Afrika
Egypt
Jižní Afrika
Keňa
Maroko
Namibie, Botswana
Tanzanie
Austrálie
Austrálie
Nový Zéland

Nepál
Srí Lanka
Thajsko
Vietnam

NEJBOHATŠÍ
NABÍDKA
OPRAVDOVÉ
EXOTIKY
Rádi vám připravíme
i netradiční cestu na míru.

www.livingstone.cz

21. – 24. 2. 2019
Výstaviště Praha – Holešovice
www.holidayworld.cz
www.top-gastro.cz

Slevová karta ZDARMA pro osoby nad 55 let
Více než 2.400 poskytovatelů slev v celé ČR
Celoroční slevy od 5 do 50 %
Bonusové a sezónní slevy
Cestování, ubytování, zdravotnictví, wellness ...

Registrujte se
Projekt SENIOR PASY podporují:

na www.SeniorPasy.cz
KONTAKTNÍ CENTRUM:
SENIOR PASY, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
tel.: +420 543 210 790, +420 840 111 122
e-mail: info@seniorpasy.cz

Postarámse!
se o vá
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n potápěčsk
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e
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ČE
li
resort na Ba

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 / +420 602 344 534 / +420 608 925 000
+62 811 39 39 733 / +62 878 619 69 733 / www.relaxbali.com

CONGRESS HOTEL
PRAGUE

www.kartograﬁe.cz

Atlasy světa pro každého

