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Přiznání taxikářů
Jiří Němčík
Jízda taxíkem městem i lidskými osudy
Babičky o berlích, ale i lehké holky po šichtě. Studenti spěchající na vlak k mamince i opilci na cestě z baru do baru.
Lidé obyčejní, excentričtí, zamlklí i hovorní. To je celé široké
spektrum osudů, se kterými se na svých cestách Prahou setkal
Jiří N. Taxikář. Člověk, který pozoruje a naslouchá a z nekonečného přadena osudů splétá krátké příběhy.
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vás vidí řidič taxíku, ze
kterého právě vystupujete? A co se odehrává v hlavě jemu?
Kolik lidí ten den už vezl a co mu všechno o sobě řekli?
Začtěte se do stránek knihy, kterou jeden takový neobyčejně
obyčejný taxikář napsal. Pro vás. O vás. Pro sebe. I o sobě.
Možná budete překvapeni, ale rozhodně se zasmějete. Na
to vemte jed!

Bezvadný... krásně a upřímně popsané kouzlo
okamžiku…

Hezké, moc hezké. O to víc, že to píše chlap, je z toho
cítit opravdovost, autentičnost... tohle je ŽIVOT

únor 2020

Krásně napsaný a ještě máme stejnou vlastnost –
taky si schovávám hezký okamžiky na horší časy.

Není malých rit!

Knihu doprovází ilustrace Aleše Leznara.

píše od dětství články, blogy, hudební recenze.
V roce 2015 vydal novelu Smrthaus popisující
brutálně lyrickým jazykem prostředí starobince,
kde autor strávil rok a půl péčí o staré, bezmocné a šíleně krásné lidi. Novela sklidila poměrně dobré recenze, ale díru do světa neudělala.
Autora to nicméně od psaní neodradilo a v roce
2016 založil facebookový blog Přiznání taxikářů, kde humorně i poeticky zpracovává své
zážitky přirozeně vyplývající z práce pražského
taxikáře.

Beletrie

Jiří Němčík
Já bych si s váma dala hodinu jízdy kamkoliv... jako
Terapeut-kamoš, člověk mluvící i mlčící, musíte bejt
úžasnej zážitek. Budete asi prudce návykovej...
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Mládí v hajzlu: Nadržený rebel
C. D. Payne
Intimní deník Nicka Twispa II.
Tyhle prázdniny začínají pro rodinu Twispových slibně. Nick
mladší má svou milovanou Almy a na obzoru se rýsuje větší role ve sledovaném seriálu. Nick starší snad už deﬁnitivně
našel svou pravou lásku v Treez, se kterou čeká dítě, a navíc
mu nabídli bohatě honorovanou roli dvorního žongléra starověkého čínského císaře ve ﬁlmu natáčeném na Tchaj-wanu.
Takže sluncem zalitá idyla? Ale kdepak, tohle je přece kniha
o Twispech! Napřed se záhadně vypaří Almy. Brzy se ukáže,
že za jejím zmizením stojí rodiče, jimž není zrovna po chuti
dceřina rozjíždějící se herecká kariéra ani nezřízený sexuální
život, a tak se rozhodli odvelet dceru k příbuzným do Egypta.
Chce-li svou milovanou zachránit před životem na ztracené
vartě na konci světa, nezbývá Nickovi než vyrazit za ní. Jenže jak, když mu otec v předtuše pořádného průšvihu zabavil
pas? A dokáže v její nepřítomnosti ovládnout své pudy?

Limitovaná edice
Mládí v hajzlu:
Povolení prudit

298 Kč / 296 s.

Beletrie

C. D. Payne
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Série Mládí v hajzlu, Ilustrace: Jiří Mičkal

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.

Z hovna bič
C. D. Payne
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 (ne, po žádných příbuzenských vazbách nepátrejte, to jen
Dannyho otec projevil svůj republikánský zápal)? 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.
298 Kč / 286 s.

Nestydaté plavky
C. D. Payne
Colm Moran má všechno, co by si jen mohl přát: je mladý, pohledný a pochází
z bohaté rodiny. Právě ukončil studium na Yale a chystá se rozjet závratnou kariéru
hollywoodského producenta nezávislých ﬁlmů, ve kterých by zářila jeho krásná
přítelkyně, nadějná adeptka herecké profese. Schází jen maličkost – přesvědčit
otce, aby mu poskytl počáteční investici.

298 Kč / 312 s.

Vraťte se spolu s ním do roku 1957, kdy hezká děvčata ještě věřila na
počestnost a prťavé bikiny dokázaly vyvolat na pláži pozdvižení!

Holubí mambo
C. D. Payne
To si tak v klidu sedíte, pijete kvalitní sherry, kouříte, plkáte o životě a najednou
se rozrazí dveře, do místnosti vtrhne banda ochránců přírody a vykopne vás na
mráz. Hrozná představa! Zvlášť, když jste holub a nevíte o tom…

Další tituly
C. D. Payne

Beletrie

248 Kč / 224 s.

S vypuštěním „na svobodu“ se holubům od základu změní život a chvíli
se zdá, že rozhodně nehodlají hrát roli hodných hochů. Pak se ale zapojí sokoli,
andulky a vůbec vznikne neuvěřitelný kolotoč náhod a vtipných situací. Nemáte rádi
holuby? Pak věřte, že po Holubím mambu změníte názor a začnete jim fandit.
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Sirotčinec slečny Peregrinové:
Mapa dní
Ransom Riggs
Jacob Portman a jeho podivní přátelé jsou zpět!
Poté, co odvrátil obrovskou hrozbu, která téměř zničila
svět podivných, se Jacob Portman vrací tam, kde jeho příběh začal – na Floridu. Avšak s tím rozdílem, že teď jsou
slečna Peregrinová, Emma a jejich podivní přátelé s ním
a snaží se co nejlépe splynout se světem normálních. Ovšem
bezstarostné dny na pláži a poznávání reálií 21. století brzy
přeruší objev – podzemní bunkr, který patřil Abeovi, Jacobovu dědečkovi.
Na povrch vycházejí překvapivé informace o Abeově
dvojím životě, dávná tajemství se odhalují přímo před očima. A Jacob začíná poznávat nebezpečný odkaz, který zdědil
a který byl jeho součástí dávno předtím, než vstoupil do
časové smyčky slečny Peregrinové. A v sázce je teď víc než
kdykoli předtím.

Ransom Riggs s podivnými dětmi
ještě nekončí, nová kniha
se na pultech objeví již brzy.
398 Kč / 504 s. / 124 x 200 mm

Beletrie

Ransom Riggs
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www.sirotcinecslecnyperegrinove.cz

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.

Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti
Ransom Riggs
Knižní předloha stejnojmenného filmu Tima Burtona
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.

298 Kč / 358 + 8 s. / 130 x 210 mm

348 Kč / 358 s.

349 Kč

339 Kč

368 Kč / 424 s.

388 Kč / 496 s.

298 Kč / 176 s.
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Dům fúrií
Madeleine Rouxová
Přicházejí sem, protože jsou zlí. Nenapravitelní.
Přicházejí sem zemřít.
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.

398 Kč / 391 s. / 140 x 210 mm

Beletrie

Madeleine Rouxová
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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.

Pačinko
Min Jin Lee
Kniha, na které se stanete závislí stejně jako na pačinku!
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 změnily tvář Koreje i Japonska.
•

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
398 Kč / 472 s. / 145 x 210 mm

„ 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...“

„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.

Beletrie

The New York Times
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Čajová dívka z kolibříkové ulice
Lisa See
Silný román o tradicích, pěstování čaje a poutech
mezi matkou a dcerou
V odlehlé čínské horské vesnici pěstuje rodina Li-yan čaj po
celé generace. Jejich čas řídí plynutí ročních období. S příjezdem prvního auta do vesnice do života vesničanů vstoupí
moderní svět. Li-yan, jedna z mála vzdělaných dívek ve vesnici, začne odmítat tradice, které formují její život. Narodí se
jí dcerka mimo manželství s mužem, jehož rodina neschvaluje. Dcerku zachrání před jistou smrtí tak, že ji nechá před
sirotčincem v nedalekém městě. Sama odejde do města za
vzděláním a lepším životem, zatímco její dcerka Hayley šťastně
vyrůstá v Kalifornii v adoptivní rodině. I přesto ji zajímají její
kořeny. Za oceánem Li-yan touží po ztracené dceři. Obě hledají svůj smysl ve studiu čaje pu’erh, který určoval osud jejich
rodiny po staletí.

„Poutavý příběh o cestě Li-yan za svou dcerou
ožívá díky barvitým a precizním detailům,
vykreslujících život v rurální Číně a pěstování čaje.“
Publishers Weekly
červen 2020

„Lisa See přenese čtenáře do odlehlých
čínských hor a ukáže jim nejen utváření pouta
mezi matkou a dcerou, které zahřeje u srdce,
ale poodhalí jim i kulturu Akha a opravdu
fascinující historii obchodu s čajem.“

Lisa See

Real Simple

Beletrie

298 Kč / 384 s.
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Připravujeme

se narodila v Paříži, ale vyrostla v Los Angeles.
Žila s matkou, taktéž spisovatelkou, ale mnoho
času strávila také s otcovou rodinou, která pocházela z Číny, což velmi ovlivnilo její dílo. Pracovala pro Publishers Weekly, psala také články
pro Vogue, Self, More a další tištěná média. Je
autorkou více než desítky knih, které byly přeloženy do 39 jazyků a získaly mnohá ocenění.

Když má štěstí kliku
Aurélie Valognesová
Opuštěné dítě. Mrzutá stařenka. Jakou podobu
může mít štěstí?
Francie roku 1968. Jeanovi je šest let a matka ho ze dne na
den nechá u jeho babičky. Na léto. Napořád. Vůbec to nečekal. Babička taky ne. Vycházet s babi Lucette není zrovna
snadné, skrývá však velké a něžné srdce. Až dosud si žila
mírumilovně po svém, chodila na hřbitov a vášnivě pletla.
Jean je pro ni se svým hbitým jazýčkem jako závan svěžího
vzduchu. Každý z nich na své životní pouti právě zdolává
docela jinou etapu – ona už všechno viděla, on se všemu
diví. Jean a Lucette spolu čekají, až se matka vrátí, a zatím si jeden druhého podmaní. V období plném překotných
společenských změn zjišťují, že i prosté radosti mohou být
kořením života.
Tahle nepravděpodobná dvojice je zárukou léčivě dobré
nálady.

„ Aurélie Valognesová se ve svých nekonečně
něžných příbězích pouští do témat
každodenního života, která se častokrát jeví
jako nesnadná, protože život už takový je…
těžký a krásný zároveň. A přesně takové jsou
i její knihy, nevyhýbají se obtížným životním
situacím, přesto jsou krásné.“
loudiebouhlisblog.wordpress.com

duben 2020

Aurélie Valognesová
svou první knihu Mémé dans les orties napsala
během čtyř měsíců v jedné milánské kavárně.
Vydala si ji pomocí Direct Kindle Publishing
a velmi rychle se o ni začali zajímat čtenáři
a hned po nich i velké vydavatelské domy. Dodnes vydala pět románů a má miliony čtenářů po celém světě, každá z jejích knih se stala
bestsellerem. Je matkou dvou synů a se svou
rodinou žije v Bretagni.

Beletrie

Aurélie Valognesová je ve Francii jednou
z nejúspěšnějších a nejčtenějších
spisovatelek, její knihy se pravidelně drží
na žebříčcích nejprodávanějších knih.
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Vazač vzpomínek
Bridget Collinsová
Příběh lásky překračující hranice všeho
Představte si, že jste provedli něco, z čeho vás tíží svědomí
a pronásleduje vás v bezesných nocích. Představte si, že byste
mohli vymazat svou bolest. A máte možnost zajít do zvláštní
knihvazárny, kde vás tíživých vzpomínek zbaví tím, že je sváží
do knihy, která se pod vaším jménem uloží do trezoru. Ale co
když uděláte něco anebo jste svědkem něčeho, co se nelíbí
někomu jinému a donutil by vás k témuž?
Emmett Farmer je povolán, aby nastoupil do učení
a stal se právě takovým knihvazačem. Nastupuje do učení
k ženě, která – aniž by o tom věděl, protože o své vzpomínky
přišel – svázala jeho vzpomínky na něco, co se jeho rodině
nelíbilo. V trezoru nachází Emmett řady puntičkářsky uspořádaných knih. A jednoho dne učiní ohromující objev – jedna
z knih nese jeho jméno.

Výběr editorů The New York Times
Představte si, že byste mohli
vymazat nesnesitelný žal,
zapomenout na svoji bolest
a navždy skrýt svá tajemství.

„Vazači vzpomínek se v pochmurném
dickensovském světě tohoto románu zmocňují
duší. Nejděsivější obětí se stane hladovějící
matka, která nepoznává své děti, protože
musela prodat vzpomínky na ně.“

Beletrie

The New York Times
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květen 2020

Bridget Collinsová
vystudovala angličtinu v Cambridge a poté herectví na londýnské akademii hudby a dramatických umění. Je autorkou sedmi knih pro YA
a produkovala dvě divadelní hry. Vazač vzpomínek je její první kniha pro dospělé.

Levá strana světa
Lisa Genova
Co je v životě nejcennější?
Perfekcionistická Sarah, absolventka Harvardu, je viceprezidentkou HR ﬁrmy, vozí své děti do jeslí, hodin klavíru a do
fotbalu, a přitom zvládne domů přijet včas na večeři. Její život
je jako balón před prasknutím. Sarah zázračně zvládá každou
minutu až do chvíle, kdy při řízení auta zvedne telefon.
Zranění mozku při autonehodě vyústí v hemispaciální neglekt, neuropsychologickou poruchu, která kompletně
vymaže její vnímání levé strany světa. Sarah najednou není
schopna sama chodit, číst, obléct se, vyčistit si zuby a musí
najít odpovědi na otázky ohledně špatného vztahu s matkou,
která se o ni teď stará.
Zatímco se snaží získat zpátky svou nezávislost a uzdravit se, musí se naučit, že její nový život leží na míle daleko
od osmdesátihodinové pracovní doby. A že štěstí a klid, které
jsou lepší než všechen úspěch na světě, jsou na dosah ruky –
stačí, když zpomalí dost na to, aby si toho všimla.

„Pamatujete, jak jste nemohli odložit Ještě jsem
to já? Tak na tohle si také udělejte v rozvrhu
místo – budete mít úplně stejný pocit.“

srpen 2020

Jodi Picoultová
autorka několika bestsellerů The New York Times

Booklist
„ Neuvěřitelně přesvědčivý příběh… Varování,
které v dnešní době potřebujeme a které bude
souznět se čtenáři, kteří si lámou hlavu s šílenstvím
svého vlastního hektického života.“
Cape Cod Time

Lisa Genova
má titul z biopsychologie a doktorát z neurověd. Je autorkou bestsellerů Ještě jsem to já,
Levá strana světa, Every Note Played (Nakladatelství JOTA připravuje) a dalších. Píše příběhy,
které jsou inspirovány neurovědami a sílou
lidského ducha. Je držitelkou několika ocenění.
Cestuje po celém světě a přednáší o neurologických onemocněních. Podle knižní předlohy
Ještě jsem to já byl natočen film s Julianne
Moore v hlavní roli, za kterou získala Oscara.

Beletrie

„Neodolatelně čtivé a dojemné.“
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Poprvé
Nico Walker
Z válečného veterána bankovním lupičem
Cleveland, Ohio, rok 2003. Mladík se v prvním ročníku vysoké školy zamiluje do Emily, se kterou sdílí vášeň pro extázi
a dramatika Edwarda Albeeho. Jenže Emily se musí odstěhovat. On se nechá vyhodit ze školy a vstoupí do armády.
V zoufalství udržet vztah naživu se vezmou těsně předtím,
než mladý muž odjede na misi do Iráku. Jako armádní zdravotník po krátkém výcviku není připraven na děsivou realitu, která na něj čeká: kouření, čichání stlačeného plynu,
porno, zneužívání léků na bolest, smrt. Snaží se manželství
udržet. Z Iráku se vrátí se silnou neléčenou posttraumatickou stresovou poruchou. Opiátová krize už polyká americký
středozápad. Brzy jede na heroinu a Emily s ním. Snaží se
o normální život, ale když začnou docházet peníze, hlavní
hrdina vyzkouší něco, co by mu mohlo jít – vykrádání bank.

Hlavní role v připravované filmové
adaptaci ztvární Tom Holland (Spider-Man,
Avengers) a Bill Skarsgård (To, Deadpool 2).
Film režírují Anthony a Joe Russo, kteří
se proslavili filmy Avengers: Endgame,
Avengers: Infinity War, Captain America:
Občanská válka a Captain America: Návrat
prvního Avengera.
Jedna z nejlepších knih roku 2019 na
seznamech The New Yorker, Entertainment
Weekly, Vulture, Vogue a Lit Hub

Beletrie

Nominace na cenu
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Román nadatlovaný na
vězeňském psacím stroji
značí příchod syrového,
mrazivě vtipného a překvapivě
pronikavého hlasu z temného
srdce Ameriky.

Nico Walker
pochází z Clevelandu v USA. Sloužil jako armádní zdravotník na více než 250 misích v Iráku. Momentálně si ve vězení odpykává jedenáctiletý trest za vykrádání bank. Poprvé je jeho
debutový román, má autobiograﬁcké prvky.

Čekání na barbary
J. M. Coetzee
Na které straně stojí barbaři?
Desítky let byl Soudce loajálním úředníkem Impéria, staral se
o záležitosti malé osady na hranicích a nevěnoval pozornost
blížící se válce s barbary. Nicméně když do osady přijedou
vyšetřovatelé, stane se svědkem krutého a nespravedlivého
jednání s válečnými zajatci. Otřesen tímto zážitkem pocítí soucit
s oběťmi a spáchá donkichotskou vzpouru, která z něj udělá
nepřítele státu, stejného, jako jsou barbaři. Coetzeeho oceněný román je znepokojivou alegorií války mezi utlačovatelem
a utlačovaným. Soudce není jen obyčejný člověk žijící v krizi
svědomí na obskurním místě v časech dávno zapomenutých.
Reprezentuje všechny lidi žijící v neúnosné spoluvině na režimech, kterým jsou slušnost a spravedlnost cizí.

V září 2019 měla na filmovém festivalu
v Benátkách premiéru anglicko-italská
adaptace Čekání na barbary. Hlavní role
ztvárnili držitel Oscara Mark Rylance,
Johnny Depp a Robert Pattinson.

březen 2020

Od nositele
Nobelovy ceny
za literaturu
„Opravdová literární událost.“

„ Znám jen pár autorů, kteří dokážou
způsobit v srdci člověka takovou divočinu.
Coetzee umí vyvolat nezachytitelný teror
v kafkovském stylu.“
The Sunday Times

John Maxwell Coetzee
je romanopisec, překladatel, lingvista, literární
kritik a jeden z nejvýznamnějších a nejoceňovanějších spisovatelů píšících v angličtině.
Narodil se v Jihoafrické republice, ale ve dvaašedesáti letech emigroval do Austrálie a v roce
2006 získal australské občanství. Je držitelem
Nobelovy ceny za literaturu, dvou cen Booker
Prize, ceny Jerusalem Prize, tří cen CNA Prize
a mnohých dalších.

Beletrie

The New York Times Book Review
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Senátor – O zločinu v nejvyšších
kruzích
Václav Láska
V knize Senátor, volném pokračování Advokáta, vstupuje
bývalý policista Tomáš Krása do světa špinavé politiky.
Tomáš Krása je bývalý policista, který se v prvním dílu s názvem Advokát dostal do křížku s maﬁány v řadách advokátů
i policistů. Ten střet se štěstím přežil. Teď se věnuje malé advokacii v Kladně. Přichází však nabídka, kterou se po chvíli
váhání rozhodne přijmout. A vstupuje do světa politiky. Stává
se senátorem. Velmi rychle se ale i tady dostává ke slovu jeho
policejní duše. Je konfrontován se starou sebevraždou bývalého ministra. Ta by ale sebevraždou tak úplně být nemusela.
Tomáš začne pátrat po tom, jak to před lety bylo. Jenže vysoko
postavené politické kruhy mají enormní zájem na tom, aby se
tenhle starý případ neotevíral. Pročpak asi? Tomáš odmítne
dobře míněnou radu, aby do toho už „neryl“. Pustí se do
objasňování dávného zločinu naplno. A tím se i dostává do
války s protivníky, proti kterým dosud ještě nestál.

„Kniha Advokát je až děsivě trefná a zločinci
v ní jsou až příliš sebejistí. Myslím si, že si velice
snadno najde své čtenáře. Týká se totiž všeho
tak známého okolo nás. Vzhledem k současné
situaci si můžeme být jisti, že autor bude
mít stále o čem psát.“

březen 2020

vaseliteratura.cz o knize Advokát

Václav Láska

Beletrie

378 Kč / 392 s.
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začal svoji profesní kariéru v roce 1992 jako
policista. To mu bylo 18 let. Za jedenáct let
služby vystudoval dvě vysoké školy a vypracoval se z pochůzkáře až na post vyšetřovatele
republikového úřadu vyšetřování. Pak řady
policie opustil a začal pracovat jako advokát.
Otevřel si advokátní kancelář, kterou provozuje
dodnes. V roce 2014 byl zvolen senátorem.

Bude to bolet, doktore? – Tajný deník
mladého lékaře
Adam Kay
Tuto knihu užívejte 3x denně. Smích léčí!
Vítejte ve světě, kde je 97hodinový pracovní týden. Vítejte ve
světě, kde se dělají rozhodnutí o životě a smrti. Vítejte ve světě
s nepřetržitou tsunami tělesných tekutin. Vítejte ve světě, kde
vyděláváte míň než automat na nemocničním parkovišti. Dejte
sbohem svým přátelům a vztahům. Vítejte v životě mladého
lékaře.
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. Dočista bez zábran v nich popisuje, jaké oběti
přinášel ve své době na oltáři vlasti.
V knize se dočtete vše o životě mladého lékaře, a také
pár věcí, které byste raději ani vědět nechtěli. A ano, může
zanechat jizvy.

Kniha, která vás přesvědčí,
že humor a bolest patří k sobě.
298 Kč / 240 s. / 145 x 210 mm

„Stejná jako naše státní zdravotnictví –
tato kniha je plná naděje, zoufalství,
zázraků, katastrof a toho nejostřejšího
šibeničního humoru.“
britský komik

Už zase sloužím o Vánocích
– to je připravovaná kniha Adama Kaye,
na kterou se můžete těšit před Vánoci 2020.

Adam Kay
je oceňovaný komik a scenárista pracující pro
televizi a film. V mládí vystudoval medicínu,
poté šest let pracoval jako porodník a gynekolog
a napsal i několik skript, než medicínu opustil
a začal se věnovat psaní sitcomů pro BBC a další
britské televizní kanály. V současnosti vystupuje
v celé řadě televizních a rádiových pořadů, na
hudebních festivalech i akademických akcích.

Beletrie
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Štvanice
Bear Grylls
Smrt si tě najde, pokud si ji nenajdeš dřív.
Píše se rok 1945 a nacistické megalomanské plány jsou
v troskách. Při vidině porážky a ve snaze zachránit na poslední chvíli hitlerovský odkaz vrchní velení ukryje německé
zásoby uranu hluboko do podzemí, kde má ležet, dokud
Říše jednoho dne opět nepovstane k boji.
V roce 2018 na tuto strašnou pravdu náhodou narazí bývalý voják SAS Will Jaeger. Uran však mezitím zmizí,
a když se Jaeger dozví, že je nezvěstná i jeho žena Ruth,
je si jistý, že nepřítel znovu vytáhl do boje. Tolik uranu
v nesprávných rukou by mohlo zničit svět. Jaeger a jeho tým
ho musí najít dřív, než se stanou nejhorší obavy skutečností.
Nepřítel je však pokaždé o jeden krok napřed a tlačí Jaegera
do kouta, až na samý pokraj sil.
Nebezpečí je reálné a lidé, kteří zadržují Ruth, si chtějí
vyřídit staré účty. Je to závod s časem.
A hodiny tikají…

Autor knihy Bláto, pot a slzy a hvězda
pořadů Muž vs. divočina a Na ostrově
přichází s třetí, závěrečnou knihou
své napínavé dobrodružné série.

398 Kč / 351 s.

Gryllsovy dobrodružné televizní pořady patří
mezi nejsledovanější na světě – našly si zhruba
1,2 miliardy diváků ve dvou stech zemích.

398 Kč
447 s.

348 Kč
384 s.

348 Kč
327 s.

348 Kč
328 s.

348 Kč
376 + 24 s.

sloužil jako výsadkář u speciálních jednotek
SAS a následně vedl řadu průlomových expedicí
do nejnehostinnějších částí světa. Ve 23 letech
zdolal Mount Everest, a to jako dosud nejmladší
Brit. Brzy navázaly další úspěchy: obeplul Velkou Británii a Arktidu, večeřel v horkovzdušném
balonu ve výšce 7500 metrů, přeletěl na paraglidu přes vodopády Angel Falls ve Venezuele
a také přes Himálaj.

Krimi a thriller

Bear Grylls
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Horečka
Megan Abbottová
Mrazivý příběh o vině, rodinných tajemstvích
a smrtící moci lidské touhy
V tomto strhujícím románu, který je literárním ztělesněním
panického záchvatu, se jedna maloměstská střední škola stane
živnou půdou pro záhadnou chorobu.
Deenie Nashová je pilná studentka s pevně semknutou
rodinou: bratrem Elim, který je hvězdou školního hokejového
týmu, a otcem, oblíbeným učitelem. Když ale Deeniina nejlepší
kamarádka dostane ve třídě děsivý a nevyjasněný záchvat,
zdánlivá stabilita Nashových se změní v chaos. Zatímco se
školou šíří zvěsti o nebezpečné epidemii a obyvateli zmítá
davové šílenství, vyplouvají na světlo dlouho skrývaná tajemství, která hrozí zničit přátelství, rodiny i křehký pocit bezpečí,
v němž město dosud žilo.

„V Horečce vytvořila Megan Abbottová
uchvacující portrét života dnešních teenagerů:
brutální zamilovanost, vzájemně neslučitelná
přátelství a první náznaky smyslnosti, to všechno
umocněné spádem moderní technologie.
Horečka je věrná svému názvu:
temná, znepokojivá, podivně krásná
a zcela nezapomenutelná.“

298 Kč / 304 s.

Gillian Flynnová

Krimi a thriller

autorka bestselleru Zmizelá
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„Horečka čtenáře zachvátí v tom nejlepším
slova smyslu. Přísady, které ji tvoří, jsou
mistrovsky zkombinované, trpělivě promíchané
a přivedené k nezadržitelnému varu.“
Slate

Megan Abbottová
je oceňovanou autorkou sedmi románů. Na
Newyorské univerzitě získala doktorát z anglické a americké literatury a její texty vyšly
v The New York Times, The Wall Street Journal,
The Guardian a v mnoha dalších. Její knihy
byly nominovány na mnohá prestižní ocenění.
Zabývá se i literaturou faktu a podílela se na
scénáři seriálu The Deuce: Špína Manhattanu.
Žije v New Yorku.

Mezi námi lháři
Caroline Englandová
Dramatický román s prvky thrilleru, dechberoucí
a pohlcující příběh ze současnosti, příběh o přátelství
a vztazích, ale také o tajemstvích, zradách a lžích…
Opravdu znáte své nejlepší přátele? Co se děje za zavřenými
dveřmi úhledných rodinných domků? Jak dlouho může zůstat
temné tajemství utajeno, než dojde k jeho prozrazení s katastrofálními následky?
Nick a Lisa mají svatbu, ale jejich kamarádka Penny sedí
na okenním parapetu ve čtvrtém patře hotelu a chystá se
skočit. Snoubenci a vůbec všichni přítomní jsou v šoku…
Jenomže brzy se ukáže, že každý z party dlouholetých přátel
má nějaké své tajemství a že jejich vztah nebyl rozhodně založen na důvěře. Jednotlivé lži a tajemství postupně vyplouvají
na povrch a je zřejmé, že dosavadní životy celoživotních přátel
se mohou najednou zhroutit jako domeček z karet.

„Román noir z domácího prostředí,
který vás zavede do srdcí a myslí hlavních
postav a nedá vám vydechnout.“
S. D. Robertson
autor knihy Time to Say Goodbye

348 Kč / 400 s.

Amanda Robsonová
autorka bestselleru Obsession

Caroline Englandová

Top 10 Kindle bestseller

je britská autorka, vystudovala práva na University of Manchester a pracovala jako rozvodová
právnička. Paralelně se věnovala také kreativnímu psaní, publikovala povídky, básně a napsala
také několik románů.

Krimi a thriller

„Nádherně odpozorovaný příběh ze současnosti,
který je stejně nádherně napsaný.“
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Poslední objednávky
Caimh McDonnell
Strhující kriminální zápletka podbarvená břitkým
humorem. Caimh McDonnell to prostě umí!
Jak kdysi řekl jeden moudrý muž: to, že se nadobro odstřihnete
od minulosti, ještě neznamená, že se minulost odstřihne od vás.
Paul nemůže nechat plavat jistou událost ze své minulosti. Když zjistí, že klíčovou roli v ní tehdy hrála konkurenční
detektivní agentura, zatáhne vlastní agenturu do krevní msty,
z níž ani náhodou nemůže vyjít jako vítěz. Záhy stojí před
hrozbou, že jejich ﬁrma zkrachuje a Brigit se zblázní.
Následně se ve Wicklowských horách objeví dlouho pohřbená těla a minulost začne dohánět i Bunnyho. Komu může
tenhle velký chlapík důvěřovat, když nemůže věřit ani sám
sobě? Když se ocitne v situaci, kdy nemá kam utéct ani se na
koho obrátit, učiní nejvyšší oběť, aby ochránil své nejbližší?
Když nezbývá nic jiného než pád, tak pád je všechno.
Dokonce i mohutný pád.

Poslední objednávky jsou působivým
závěrem vychvalované Dublinské trilogie,
v němž se mísí rychlá akce s typicky
irským jízlivým humorem.

„ Jedna z nejzábavnějších detektivek
široko daleko.“

Krimi a thriller

The Express
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378 Kč / 389 s.

378 Kč / 392 s.

červen 2020

Caimh McDonnell
je známý a mnohokrát oceněný irský komik, spisovatel a autor zábavných televizních lahůdek.
Účinkováním v mnoha britských klubech získal
renomé velmi zábavného bělovlasého Ira, jehož
jméno neumí nikdo vyslovit. Často vystupuje na
Edinburském festivalu, byť hlavně kvůli smaženým specialitám, které se tam prodávají. V posledních několika letech se věnuje hlavně psaní.
Když zrovna nevystupuje ani nepíše knihy, vymýšlí pořady pro televizi, a to kupodivu i dětské.

Dvojí život
Flynn Berryová
Chytlavá kniha se skvěle propracovanou
psychologií postav
Claire žije spokojeným životem a pracuje v Londýně jako
uznávaná lékařka. Je ale něco, co o ní nikdo neví. Claire je
dcerou hledaného zločince podezřelého z vraždy…
Před skoro třiceti lety se v domě, v němž Claire a její bratr
strávili dětství, udála brutální vražda. Stalo se to v noci, kdy
obě děti spaly. Druhého dne ráno bylo auto jejich otce nalezeno opuštěné a s krví na sedadlech v blízkosti kanálu La Manche. A od té doby ho nikdo neviděl. Případ se tedy uzavřel…
Ve chvíli, kdy se Claire od policie dozví, že se její otec
našel a žije, se její dokonalý svět a poklidná existence zhroutí.
Co bude dál? Kým vlastně Claire je? A jaký život to celou
dobu vedla? Zbývá jí jediné – zjistit celou pravdu o sobě
a své rodině…

„ Dvojí život je opravdu vzácnou zvláštností
– úžasně napsanou knihou, která vám
pod rukama ubíhá skoro sama.“
The Bookseller

298 Kč / 280 s. / 130 x 200 mm

„Napínavé a zatraceně čtivé.“
Paula Hawkinsová

278 Kč / 278 s.

Flynn Berryová
napsala dosud dva romány, ale podle odborné knižní veřejnosti se od této autorky ještě
máme na co těšit. Její prvotina Nora hledá
vraha získala prestižní cenu Edgar za nejlepší
knižní debut roku, byla přeložena do 16 jazyků
a televizní práva na příběh optovala společnost
Paramount, takže není vyloučeno, že se brzy dočkáme i jeho seriálové verze. Druhá kniha Dvojí
život se kvalitou vyrovná první a sklízí pozitivní
ohlasy po celém světě.

Krimi a thriller

autorka bestselleru Dívka ve vlaku
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Nebe v kleci
Christine Leunensová
Hluboký a zneklidňující příběh o lásce,
která dokáže ničit.
Johannes, nadšený a zanícený člen Hitlerovy mládeže, žije ve
velkém domě ve Vídni. Jednoho dne zjistí, že jeho rodiče ukrývají za falešnou zdí židovskou dívku jménem Elsa. Johannes je
upřímně otřesen. Postupně se ale jeho počáteční hrůza mění
v zájem, následně v lásku a nakonec v posedlost. Jeho rodiče
ale jednoho dne zmizí a Johannes si uvědomí, že je jediný,
kdo o Elsině přítomnosti v domě ví, a je tudíž zodpovědný
za její přežití.
Mezi mladými lidmi vzniká zvláštní vztah, jsou si navzájem manipulátory i manipulovanými. Johannes se obává konce války, protože s ním by přišel o Elsu i jejich vztah. O vztah,
jenž se zmítá mezi vášní a posedlostí, závislostí a lhostejností,
láskou a nenávistí.
Toto poutavé mistrovské dílo zkoumá otázky pravdy a lži
a odhaluje ta nejtemnější zákoutí lidské duše.

„Proč utrpení může učinit některé lidi citlivějšími,
ale jiné naopak krutějšími, a jak válka – mezní
situace z hlediska lidské důstojnosti – rozostřuje
hranice mezi vítězi a poraženými.“

348 Kč / 320 s.

Elle

Kniha se stala literární inspirací pro film
Králíček Jojo režiséra Taiky Waititiho
se Scarlett Johanssonovou v hlavní roli,
který se natáčel i v České republice
a do kin bude uveden 23. 1. 2020.

se narodila v USA italské matce a belgickému
otci. V době dospívání se odstěhovala do Paříže za svým dědečkem, vlámským malířem,
a pracovala jako modelka pro Givenchy, Balmain
a Ninu Ricci. Vystudovala angličtinu a americkou literaturu na Harvardu, je oceňovanou scenáristkou a spisovatelkou. Nyní dokončuje svůj
čtvrtý román.

Historická beletrie

Christine Leunensová
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Dopisy ze Sachsenhausenu
James Moloney
Srdceryvný příběh plný hluboké naděje
Margot Baumannová nastupuje na poštovní oddělení velké věznice. Jenže tohle je Německo roku 1944 a věznice je
koncentrační tábor Sachsenhausen. Před brutalitou je Margot chráněná, protože nemá žádný kontakt s vězni. Má však
na starost jejich poštu, a když jednou dostane příkaz dopisy
spálit, je zděšená. Je to pro ni obzvlášť bolestné proto, že její
bratr byl zajat u Stalingradu a rodině od něj nechodí žádné
dopisy. Margot tedy několik psaníček ukradne se záměrem,
že je tajně pošle, jen aby zjistila, že je neúprosně vtahována
do těch srdceryvných slov plných naděje, zoufalství a lásky.
Takto Margot pozná Dietera Kleinschmidta – prostřednictvím krásných a vášnivých dopisů adresovaných jeho milé.
A protože Dieterova přítelkyně se také jmenuje Margot, mladá dívka náhle cítí, jako by četla milostné dopisy napsané
pro ni.

Historická beletrie

Moloneyho napínavý a podmanivý příběh
o lásce, ztrátě a nesmírné statečnosti,
zasazený do doby druhé světové války,
vás uchvátí především svou pravdivostí
a budete nad ním hloubat ještě dlouho
poté, co dočtete poslední stránku.

26

„Historická beletrie ve vrcholné podobě –
hlubokomyslná, relevantní, vrhající nové světlo
na otřepaná témata lásky, věrnosti a přátelství.
Současně je to srdcervoucí četba, která
se vyrovná Deníku Anny Frankové svou
bezprostředností a dopadem.
Nelze než doporučit.“
CBCA Reading Time

duben 2020

James Moloney
je jeden z nejuznávanějších australských romanopisců a autorů dětských knížek, jenž má na
svém kontě přes padesát titulů. Během své třicetileté spisovatelské dráhy získal několik ocenění. Narodil se v Sydney, pracoval jako učitel
a knihovník a nyní žije se svou ženou Kate a třemi dětmi v Brisbane, kde píše každý den ve speciálně postavené boudě na zahradě za domem.

Rašení
Alena Vrbová
Nové vydání úspěšné historické trilogie z období
třicetileté války
Rašení, třetí díl rozsáhlé historické trilogie, volně navazuje
na romány Když kohout dozpíval a Pod kardinálskou pečetí.
Obraz více než dvou set padesáti let vývoje české společnosti od doby pobělohorské dokončuje Alena Vrbová v posledním díle trilogie vylíčením vrcholu národního obrození,
revoluce roku 1848, doby tzv. Bachova absolutismu i let
pozdějších. Své hrdiny, autentické postavy naší historie, sleduje autorka až do osmdesátých let devatenáctého století.
Osu románu tvoří životní příběhy Františka Karla Miltnera,
zakladatele české numizmatiky, a některých členů jeho rozvětvené rodiny. Popisované události z let 1823–1885 (těmito daty je vyprávění ohraničeno) dokumentují nezdolnou
snahu a zásluhy českých lidí o jazykový, literární, vědecký,
kulturní i společenský rozvoj národa za složitých podmínek.
Kniha je doplněna historicky ověřenými rodokmeny
Miltnerů, Kiowských, Mukanů (Mukenšnáblů) a Jirsáků –
Lemberků.

Poslední díl románové trilogie
o vývoji české společnosti v rozmezí
téměř tří století.

březen 2020

348 Kč / 408 s.

328 Kč / 365 s.

byla lékařka, básnířka a prozaička. Po maturitě
v roce 1938 začala studovat medicínu a ﬁlozoﬁi
na Karlově univerzitě v Praze. Studia dokončila
až po druhé světové válce a uplatnila se v obou
oborech. Dlouho pracovala jako lékařka v Mariánských Lázních. Psala novely i povídky z lékařského prostředí a také romány s historickou
tematikou. Zemřela v roce 2004.

Historická beletrie

Alena Vrbová
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Město žen
David R. Gillham
Román o obyčejných lidech v neobyčejné době.
O malých rozhodnutích s obrovskými důsledky.
Píše se rok 1943 a druhá světová válka dosahuje svého vrcholu. Muži jsou na frontě, a tak se z Berlína stává město
žen. Sigrid Schröderová je typická Němka: manžel bojuje na
frontě a ona pracuje, snaží se vyjít s přídělovými lístky a stará
se o hašteřivou tchýni. O zrůdné věci, které nacistický režim
provádí, se moc nezajímá.
Za touto maskou se ovšem skrývá jiná Sigrid, vášnivá
žena, která nedokáže zapomenout na svého bývalého židovského milence, nyní vydanému napospas válečné vřavě. Sigrid
ale brzy zjišťuje, že není jediná, kdo má tajemství. Postupně
se ukazuje, že není vše jen černé nebo bílé a že člověk může
věřit jen sám sobě. A Sigrid se dostává do začarovaného kruhu, kdy je těžké říct, co je správné a co špatné, a co je morální
a co nemorální.

„Nemůžu se dočkat další Gillhamovy knihy –
play it again, Sam.“

Historická beletrie

Stephen King

28

Román bortí stereotypní pohled
na druhou světovou válku. Nabízí škálu
různých charakterů – od německých
matek, které zaslepeny vychovávají své
děti k rasistické nenávisti, přes Němky,
které považují Hitlera za vraha, až po ty,
které jdou hrdě na smrt.
Kým byste byli vy?

srpen 2020

David R. Gillham
vystudoval scenáristiku na univerzitě v Severní
Karolíně. Poté, co se přestěhoval do New Yorku, pracoval více než deset let v nakladatelské
branži. Nyní žije s rodinou v Massachusetts.
Jeho prvotina Město žen vyšla v mnoha jazycích
a stala se mezinárodním bestsellerem.

Město dívek
Elizabeth Gilbertová
Život je pomíjivý, ale i nebezpečný, a nemá smysl
odpírat si potěšení nebo být jiní, než jací jste.
Léto roku 1940. Devatenáctiletá Vivian přijíždí do New Yorku
s kufrem a šicím strojem. Brzy začíná pracovat jako krejčová
v Lily Playhouse, kabaretním divadle své tety Peg na Manhattanu, které se honosí rozkošně špatnou pověstí. Zde se
Vivian rychle stává miláčkem varietních tanečnic a mění brak
a pozlátko, které se hodí jenom pro galerku, na kreace pro
bohyně. V tomto zvláštním městě dívek v době války se Vivian
a její přítelkyně rozhodly být svobodné a pít opojné doušky
života do poslední kapky. A když k Lily přichází legendární
anglická herečka Edna Watsononá, aby se stala hvězdou
nejambicióznější show všech dob, je Vivian jejím kouzlem naprosto uchvácená.
A tak Vivian vypráví svůj příběh a příběhy žen z jejího
okolí – žen, které si žily podle svého, avšak ve špatném století, které s nimi nedokázalo držet krok.

„Intimní a silně smyslné, tyátr se špetkou
nebezpečí.“
srpen 2020

USA Today
„Skvěle se hodí ke koktejlu... nebo dvěma.“
TheSkimm

Již nyní se můžeme těšit
i na filmové zpracování.

268 Kč / 229 s.

pochází z Connecticutu, kde vyrůstala na malé
farmě. Rodina žila na venkově bez televize
a gramofonu, což podle jejích slov vedlo k psaní prvních textů. Vystudovala politické vědy na
Newyorské univerzitě, poté pracovala mimo jiné
jako kuchařka, servírka a redaktorka. Světovou
bestsellerovou autorkou se stala díky svým memoárům Jíst, meditovat, milovat a V dobrém i ve
zlém (Nakladatelství JOTA, 2011).

Historická beletrie

Elizabeth Gilbertová
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Knihy
pro ženy
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Skleněný oceán
Beatriz Williamsová, Lauren Willigová
a Karen Whiteová
Fatální příběh o lásce, zradě a smrti, která před sto lety
drze pochodovala po palubě Lusitanie a lákala do hlubin
oceánu chudé i bohaté, staré i mladé, dobré i zlé…
Květen 2013
Sarah Blakeová je americká spisovatelka, která se marně
snaží najít zajímavé téma na další knihu. Jednoho dne náhodou objeví starý kufřík po svém prapradědovi Patrickovi, který
pracoval v roce 1915 jako stevard na palubě Lusitanie, kde
také zemřel, když ji Němci nechali potopit. V kufříku nalezne
něco, co by mohlo vnést nové světlo na dávnou katastrofu,
a rozhodne se navštívit prapravnuka Roberta Langforda, který
byl zřejmě Patrickovým komplicem.
Duben 1915
Caroline Hochstetterová je mladá a krásná Američanka,
která obývá se svým manželem Gilbertem kajutu první třídy.
Děsí ji běsnění velké války a je ráda, když na palubě potkává
přítele Roberta. Toho s Gilbertem spojují dvě věci – láska ke
stejné ženě a spolupráce pro britskou tajnou službu. Na palubě
se totiž skrývá německý špion.
Koho tehdy navždy pohltily mořské hlubiny a kdo byl tím,
který zradil?
duben 2020

Library Journal

Beatriz Williamsová
pracovala v oblasti strategického poradenství.
Žije v Connecticutu.

Lauren Willigová
je autorkou 19 románů a má diplom z Yaleovy
univerzity. Žije v New Yorku.

Karen Whiteová
napsala více než 20 románů. Narodila se v Londýně, ale nyní žije ve státu Georgie.

Knihy pro ženy

„ Autorky, jež jsou uznávané v kruzích historické
a ženské fikce, společně vytvořily poutavý příběh
spletený ze špionáže, tajemství, romance
a historie. Duchaplný, kultivovaný a dechberoucí
příběh, který se odehrává na pozadí naší
moderní historie. Pro všechny příznivce
historických románů.“
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Ciao Bella
Serena Giuliano
Dospět, odpustit a jíst těstoviny
„Mám strach z čísla čtyři. Je to velmi rozšířená pověra v Asii.
To je sen! Konečně lidé, kteří mi rozumí! Možná bych se měla
přestěhovat…“
„Máte ještě hodně fobií?“
„Kolik máte před sebou roků?“
Anna má strach — z davu, z hluku, z jízdy po dálnici
nebo z naklíčených brambor… A je podruhé těhotná. Aby se
s tímto novým těhotenstvím vyrovnala, rozhodne se navštívit
psycholožku.
Na sezeních Anna vypráví s humorem o příbězích ze
svého života. Zároveň má i ona příležitost vrátit se do země
svého dětství, do Itálie, z níž byla vytržena a odloučena od své
milované babičky. Před očima nám tak vyvstává její rodinná
historie…
Jak moc ovlivňuje dětství život v dospělosti? Můžeme
odpustit neodpustitelné? Jak překonat svůj strach a pokročit
k lepší budoucnosti?
duben 2020

„ Jsem Italka, ale mám také své chyby.“

„Mám ráda tento druh knížek, v nichž se sem
tam objeví trochu filozofické otázky, které si
také sami klademe, aniž by nás obtěžovaly
nebo nám zkazily příběh.

Knihy pro ženy

Serena Giuliano je autorkou blogu, který
s humorem pomáhá mladým maminkám zbavit
se pocitu viny. Stejný humor najdete i v této
vtipné, dojemné a pravdivé knize.

32

Jedinou chybou možná je, že se čte příliš rychle.“
Actu.fr

Serena Giuliano
je francouzská blogerka a spisovatelka. Narodila se v Itálii, a když se ve 12 letech přestěhovala do Francie, neuměla ani slovo francouzsky. Během tří měsíců však jazyk zvládla. Má
diplom z oblasti bankovnictví, pracovala jako
poradce a založila blog o módě. Je matkou
dvou synů a píše blog Wonder Mum věnující
se mateřství. Po třech drobných knížkách Wonder Mum vydala v roce 2019 knihu Ciao Bella.

Veterinářka
Gillian Hicková

298 Kč

Ať už kastruje koně v Dublinu nebo odřezává rohy skotu na wicklowském venkově,
veterinářku Gillian Hickovou humor nikdy neopouští. A právě její neutuchající smysl
pro humor se promítá do této knihy, jež je jakýmsi záznamem náročných situací, se
kterými se v práci jako čerstvě promovaná veterinářka setkává. Nejen že musí pomoci
zvířatům od jejich neduhů, ale musí se vypořádat i s „lidskými“ nástrahami v podobě
dohazovačských matek nebo šovinistických farmářů, kteří se neustále ptají: „A kde je
ten opravdickej veterinář?“

Hygge a polibky
Clara Christensenová

298 Kč

Šestadvacetiletá Bo byla vždy pečlivá a opatrná. I přesto se v práci dočkala výpovědi pro nadbytečnost. Horečnatě shání nové zaměstnání, ale kamarádka Kirsten ji
přesvědčí, aby spolu odjely na chatu její matky v Dánsku. „Jaké tam bude počasí?“
zajímá se Bo, zatímco hledá letenky. „Mizerné,“ odvětí Kirsten věcně. „Ale do Dánska
se přece nikdo nejezdí opalovat. Potřebuješ změnit prostředí.“ Pár dalších kliknutí
a už není cesty zpět. Život Bo začne nabírat docela nový směr.

Z kopce do kopce
Kateřina Dubská

298 Kč

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.

Láskobraní

228 Kč

Láskobraní je příběhem ženy ve
středním věku, která po odchodu
dětí z domova těžce nese chování svého manžela. Nejprve bojuje,
pak rezignuje... a poté ji do života
vstoupí nový muž...

Knihy pro ženy

Blanka Hošková
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Sex ve městě II.
Candace Bushnellová
Volné pokračování bestselleru Sex ve městě
Dvacet let poté, co Candace Bushnellová vydala svou prvotinu Sex ve městě, přichází tato průkopnice s novou knihou
o kladech i záporech seznamování ve středním věku.
Sledujeme, jak se skupina kamarádek vyrovnává s věčným tématem randění a vztahů ve středním věku: zkoušejí
hledat partnera na Tinderu, stávají se objektem milostného
zájmu mnohem mladších mužů, probírají možnost plastických operací, prožívají nadšení z nového přítele nebo se
noří do hlubin deprese. To všechno líčí Bushnellová s pochopením a humorem a živě vykresluje satirický příběh
o životě a lásce ze všech úhlů – manželství a děti, rozvod
a truchlení, i tlak na ženy, aby si udržely mládí a byly úspěšné
ve všech směrech.

„Jestliže existuje nějaká kniha,
která nese pozitivní poselství mladým lidem,
pak je to tato.“

březen 2020

USA Today
„Velmi zábavné čtení.“
Entertainment Weekly
„Silně návykový, důvtipný
a originální příběh.“
Knihy pro ženy

Los Angeles Time
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Candace Bushnellová
je autorkou románů 4 blondýnky, Krása na prodej a Džungle rtěnek. Její prvotina Sex ve městě
se stala předlohou k oblíbenému stejnojmennému televiznímu seriálu i celovečernímu ﬁlmu.
Candace pochází z Connecticutu, vystudovala
Riceovu univerzitu a Newyorskou univerzitu
a je bývalá redaktorka časopisu Vogue a přispěvatelka týdeníku New York Observer. Žije
v New Yorku.

Zámek hříchů
Tiffany Reiszová
Napětí, erotika i netradiční sexuální praktiky…
Na zámku hříchů se rozhodně nudit nebudete.
Poručík Kingsley Boissonneault je muž mnoha tváří a mimořádně bohatých zkušeností, které získal v tajných službách
Francouzské cizinecké legie. Během své kariéry byl snad vším
– špiónem, lhářem i zabijákem… Ale jeho nejnovější mise
se vymyká všemu, co dosud zažil. Má najít synovce svého
nadřízeného, jehož poslední stopy vedou do srdce jednoho
sexuálního kultu.
Kult sídlí v starobylém, rozlehlém zámku a panuje v něm
speciﬁcký řád: vládnou v něm ženy a muži jsou jejich dobrovolní otroci. Ale jde opravdu o jejich svobodné rozhodnutí? To
nikdo netuší a Kingsleyho posláním je zjistit pravdu. Jakmile
však vstoupí do zámku, netrvá dlouho a je zcela omámen
erotickým kouzlem tajemné Madame, která mu nabídne to,
po čem vždy snil.

„Mimořádně pohlcující erotický thriller...
Reiszová vytvořila sadomasochistické scény,
které překypují láskou a empatií na straně jedné
a sexem a utrpením na straně druhé…
a Kingsley je charismatický hlavní hrdina...“

červenec 2020

The New York Times

Publishers Weekly

Tiffany Reiszová
je americká bestsellerová autorka, jejíž série
The Original Sinners získala prestižní cenu za
romantickou literaturu RITA®. Narodila se ve
městě Owensboro v Kentucky, vystudovala angličtinu a poté teologii. Po studiích se zaměřila
na psaní, kromě erotických románů píše i krimi
pro ženy. V současnosti žije v Lexingtonu v Kentucky s manželem a dvěma kočkami.

Knihy pro ženy

„Fantastické... Silné, neotřelé hlavní
postavy a řada záhad a zápletek s nečekanými
vyústěními... Vřele doporučujeme jak autorčiným
novým čtenářkám, tak těm, které jsou již
s jejím světem obeznámeny.“
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Božská mrcha
Christina Laurenová
Vznětlivý vztah. Rozpálená přitažlivost.
Ale spolu být nemůžou.
V této novele pokračují Chloe Millsová a Bennett Ryan ve
svém žhavém, svárlivém vztahu plném lásky i nenávisti tam,
kde Božský bastard skončil. A posunou ho na další úroveň…
Když se kariéra Chloe začne konečně rozjíždět, Bennett
si přeje, aby zpomalila a aby se svou „internistkou, ze které se
stala přítelkyně“ mohl strávit divokou noc. Ideálně takovou,
kdy by jí ukázal, že je pořád šéf.
Když Chloe poněkolikáté odmítne vzít si kvůli Bennettovi volno, Bennett přestane brát „ne“ jako odpověď. A tak
mají najednou v ruce dvě letenky, ocitají se ve vile ve Francii
a dostanou se k překvapivému rozhovoru, který – jak jinak –
skončí v posteli.

„Chytré, sexy, uspokojující...
stane se romantickou klasikou.“
Tara Sue, autorka bestselleru The Submissive
srpen 2020

Těšit se můžete na další knihy
ze série Božský – Božská sexbomba
a Božské začátky.

Knihy pro ženy

Christina Laurenová
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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).

Spolubydlící
Christina Laurenová
Když svatbou vztah nekončí, ale teprve začíná…

348 Kč / 352 s.

Holland Bakkerová má byteček na Manhattanu, nenáročnou asistentskou práci
v divadle a touhu stát se spisovatelkou. Už šest měsíců ale nenapsala ani řádku. Místo toho den co den postává ve stanici metra na Padesáté ulici a dychtivě
poslouchá, když hraje On. Calvin, chlap s těma nejuhrančivějšíma zelenýma očima,
neodolatelným irským přízvukem a ďábelskými prsty na strunách kytary. Právě takového sólistu by nutně potřebovali v divadle, které vede Hollandin strýc. Jenže
to má drobný háček: Calvin je ve Státech už pár let nelegálně.

Miluji tě, nenávidím tě
Christina Laurenová
Zamilovaní nepřátelé dvou konkurenčních firem
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.
348 Kč / 376 s.

Vášnivý lhář
Christina Laurenová

298 Kč / 352 s.

London se po několika letech strávených na vysoké
škole oddává surfování. Nic neřeší, nic neplánuje. Ale
když ji jednou ráno spláchne pořádná vlna a večer ji
úplně převálcuje sexy úsměv Luka Suttera, vychýlí se
trochu ze svého kurzu… a nabere jeho směr. London
si s Lukem sice užívá, ale pak se všechno nějak zamotá, což je přesně to, čemu se chtěla vyhnout.

Knihy pro ženy

Vášnivá dvojka, která nechce
randit, natož se zamilovat…
anebo si to jen nalhává?
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Co sežral žralok
Ludmila Bakonyi Selingerová
Kdysi býval postrach moří, teď však celý jenom hoří,
má to jedné příčiny a to jeho svačiny…
Co sežral žralok je vtipná a hravá multimediální kniha s důležitým poselstvím. Tvoří ji humorný příběh o nenasytné parybě
plný říkanek, písniček, nápaditých ilustrací v komiksovém stylu
a hlavně poutavých informací doplněných o zajímavé úkoly
a tipy. Písničky jsou nejen ve formě notového zápisu s akordy,
ale mají vlastní QR kódy, díky kterým si můžete jejich nahrávky pustit z internetu. Všem dětem předškolního a mladšího
školního věku kromě zábavy osvětlí, jak zacházet s odpady
a ještě lépe – jak a proč jim předcházet.

Na útesu v golfském proudu
Je dnes velká sláva,
Divákům se představuje
Filmová star pravá.
Jak se pozná od normální?
Inu je to snadné:
Ona se vám totiž blýská,
Až vám brada spadne.
duben 2020

Ilustrace: Alessandro Ceccarelli

Ludmila Bakonyi
Selingerová
je autorka, maminka, učitelka a divadelnice.
Napsala dětské knihy V trávníku, V korunách
stromů a Pod vodní hladinou; Drabčíkova pouť
a O nebi a zemi aneb Meteorologické pohádky.
Se souborem Divadlo Pampeliška koncipuje
představení a programy na podporu dětské
čtenářské gramotnosti. Autorsky se podílí na
dobročinných projektech a její pohádky byly
odvysílány na stanici Rádio Junior Českého
rozhlasu a v pořadu Malovaná čítanka na ČT :D.

Pro děti a mládež

Její tělo totiž halí
Šaty jako z pohádky,
Pakliže jste módy znalí,
Tak jste jistě už poznali,
Že jsou to jen odpadky!
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Tajný život mazlíčků 2
Stéphane Lapussʼ, Goum
Co asi tak dělají vaše domácí zvířata,
když nejste doma?
Kdybyste byli sami a měli pro sebe celý den byt nebo dům,
co byste dělali? Protože to je případ koček, psů, křečků
a domácích králíků! Jakmile lidé odejdou do práce, mají celý
dům pro sebe a mohou jej celý den využívat. Tolik příležitostí,
jak prožít různá dobrodružství a setkávat se navzájem. Samozřejmě přitom nadělají spoustu hloupostí… Ale jsou tak
roztomilí, že jim všechno odpustíme! Tentokrát si bude Snížek
hrát na superkrálíka. Nová obyvatelka Daisy bude ostatně
pomoc Super Snížka potřebovat. Max, který je vystresovaný
z nového mimina v domě, bude muset navštívit veterináře,
než odjede na studijní pobyt na farmu k Roosterovi, který se
ničeho nebojí. Gidget bude chodit do kurzů ke Kouli, aby se
z ní stala opravdová kočka. A starý baset Dědek si otevře
„školu neposlušnosti“ pro všechna mláďata ze čtvrti. Zkrátka… na nudu není čas!

Tajný život mazlíčků už znáte z filmů!
Max, Baron, Mel, Gidget, Snížek, Koule,
Ozón a ostatní vám zase přinášejí další sérii
gagů, v nichž vám prozradí svoje tajemství…

duben 2020

Pro děti a mládež

Stéphane Lapussʼ
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je belgický autor komiksů. Po studiích infograﬁky se začal věnovat psaní scénářů ke komiksům. Vydal přes třicet knih, z nichž některé vyšly
i v češtině, např. knižní podoba navazující na
ﬁlm Mimoni. Je také autorem kreslených biograﬁí Beatles a Michaela Jacksona.

Goum
198 Kč / 48 s.

je belgický kreslíř komiksů.

Addamsova rodina
Calliope Glassová
Ikonická Addamsova rodina se vrací!
Animovaný trhák letošního podzimu nyní i knižně.
Novomanželům Morticii a Gomezovi Addamsovým rozzuřený
dav pokazil svatbu, a tak se rozhodli vyměnit Starý svět za
Nový. Addamsovi jsou tak trochu jiní než všichni ostatní. Mají
vytříbeně strašlivý vkus a delikátně hnusné chutě, a i když
se vzájemně pokoušejí zabít, mají se rádi až za hrob. Rodina
Addamsových se potýká s obvyklými trablemi – dospívajícími
dětmi, všetečnou tchyní a nevychovanými domácími mazlíčky.
Jejich domov snů, pro maloměšťáky rozpadající se ruina, se
stane trnem v oku Margaux, moderátorce reality show, která je shodou okolností také majitelkou realit v sousedství –
a Addamsovi jí kazí ceny. Na oslavu zkoušky dospělosti Addamse juniora se navíc sjede celá široká rodina, což Margaux
nemůže dopustit. Chce Addamsovy nejprve vyštvat a později
zničit. Válka sousedů vypukne naplno.

278 Kč / 176 + 8 s. / 130 x 200 mm

březen
2020

Pro děti a mládež

Kniha je doplněna
8 stranami barevných
fotografií z filmu.

41

Jméno této knihy je tajné
Pseudonymous Bosch
Varování: Tuto upoutávku autor knihy
Pseudonymous Bosch nenapsal ani neschválil.
I když by Pseudonymous Bosch nejraději vychválil svou knihu až do nebes (je to totiž docela ješitný člověk), vůbec ho
netěší, že jste se o existenci jeho statečných jedenáctiletých
hrdinů, tedy o Kas a Maxu Ernestovi, dozvěděli. Dost mu také
vadí, že se v jeho příběhu dočtete o tom, jak tajemný kufřík
plný ampulek, nazvaný Symfonie vůní, způsobil, že se neohrožená dvojice vydala pátrat po neznámém kouzelníkovi, jenž
se za mimořádně záhadných okolností ztratil ze svého domu.
(A vězte, že celý případ jeho zmizení vážně dost „smrdí“, a to
doslova.) A už vůbec není autor nadšený z toho, že se seznámíte se všemi těmi nervy drásajícími dobrodružstvími, které
Kas s Maxem Ernestem zažijí, když budou přinuceni postavit
se mimořádně odporným zloduchům, kteří plánují zničit celý svět.
Abyste totiž věděli: nejenom jméno této knihy je tajné,
ale tajný je i samotný celý příběh. Protože jde o tajemství.
MEGAtajemství!!!

„ Jméno této knihy je tajné je mimořádně
napínavý, zábavný a okouzlující příběh pro
všechny kluky a holky, co milují dobrodružství,
a navíc se rádi zasmějí.“
Booklist

Pro děti a mládež

Připravujeme:
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298 Kč / 384 s.

ilustrace: Gilbert Ford

Pseudonymous Bosch
je pseudonym autora deseti úspěšných knih pro
děti. Mnoho se o něm neví, snad jen že vášnivě
miluje čokoládu a sýry a stejně vášnivě nenávidí
majonézu. Fámy o výskytu PB jsou asi tak časté
a stejně spolehlivé jako zprávy o únosech lidí
mimozemšťany. Pokud někdy potkáte někoho,
kdo tvrdí, že je Pseudonymous, je téměř jisté,
že se jedná o podvodníka. O skutečném PB se
v současnosti říká, že se skrývá v jeskyni uprostřed neprostupné džungle (i když existují i zprávy,
že pobývá někde v Grónsku). Možná nějaké indicie
najdete na www.pseudonymousbosch.com.

Neuvěřitelný Oliver a čtyři žolíci
Pseudonymous Bosch
Devítiletý Oliver touží stát se profesionálním
kouzelníkem.
Oliver sní o tom, že se jednoho dne stane kouzelníkem. Trpí
ale trémou, a tak není divu, že se úplně zděsí, když mu jeho
nejlepší kamarádky, dvojčata Týna a Bea, oznámí, že mu domluvily kouzelnické představení na narozeninové oslavě namyšleného spolužáka Maddoxe. Oliver ví, že má jen jedinou
šanci, jak se úplně neztrapnit – musí navštívit místní kouzelnický krámek a přesvědčit majitele, aby ho v rychlosti naučil
alespoň jedno kouzlo. Velký Zukinni se mu však vysměje a pošle ho domů jen se stařičkým cylindrem prožraným od molů.
Naštěstí se ukáže, že ošuntělý klobouk v sobě skrývá
obrovské překvapení – žije v něm nesmírně vtipný králík jménem Benny, který Oliverovi nabídne, že mu s představením
pomůže. Pak se ale stane něco, co nikdo nečeká – na narozeninové oslavě záhadně zmizí jeden z Maddoxových dárků,
a Oliver je obviněn z jeho krádeže. A tak musí malý kouzelník sebrat všechen svůj důvtip a odvahu, aby krádež vyšetřil
a zachránil svou dobrou pověst.
Podaří se mu to? Odhalí zloděje? A jestli ano, dokáže
pak všechny přítomné ohromit i svým kouzelnickým uměním?

srpen 2020

Neuvěřitelný Oliver a čtyři žolíci je první knihou vtipné a mimořádně zábavné
trilogie pro děti ve věku 8–10 let, v níž se Oliverovi sice žádné kouzlo skoro
nikdy stoprocentně nepovede, zato žádná záhada nezůstane neobjasněná.

Pro děti a mládež

Kniha je doplněna skvělými ilustracemi uznávaného ilustrátora Shanea Pangburna.
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Nejhorší večírek tvého života
Andy Rowski
Sídlo, krvavá minulost, večírek, který se promění v noční
můru. Budeš si muset vybrat… Ale vybereš si dobře?
Halloween ve venkovském sídle na samotě. Jsi s partou
kamarádů pozvaný na večírek roku.
Když dorazíte, hostitel Victor vám vypráví strašidelný
a krvavý příběh tohoto starého panství: před sto lety jeden
muž v záchvatu šílenství nemilosrdně vyvraždil celou svou
rodinu a pak si vystřelil mozek z hlavy. Od té doby se Bezhlavý Baron potuluje po chodbách domu a v bezhvězdných
nocích ho můžeme slyšet kvílet…
Zatímco se posmíváš kamarádovi a jeho druhořadým
duchařským historkám plným krve, ozve se pronikavý výkřik
a každému je jasné, že večírek se „zvrtnul“.

Gamebook – Interaktivní hororová kniha
Budeš tvůrcem svého příběhu.
Sám si zvolíš svou cestu, sám se
rozhodneš, kudy a kam se vydáš. Budeš
si umět správně vybrat, abys přežil?

březen 2020
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Ilustrace: Lucie Dessertineová
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„ Ideální by bylo číst tuto knížku u plamene svíčky
v domě pohrouženém do tmy. Čtenář bude
s radostí provázet Sašu (nebo ho nechá žalostně
umřít), kam a jak dlouho se mu zachce.
A kdykoliv se může otočit a vrátit do příběhu,
styl je jednoduchý a působivý, některé pasáže
prožíváme, trochu se bojíme, ale také reptáme,
že jsme špatně zvolili! Jsme doslova Sašou…“
culturevsnews.com

Nevhodné pro čtenáře mladší 13 let

Andy Rowski,
vl. jménem Nadège Dabrowski, známá také
jako Andy nebo Andy Raconte, je francouzská
youtuberka, modelka, herečka a spisovatelka.
Její kanál ANDY na YouTube přesáhl dva milióny sledujících. Účastnila se soutěží Miss, zahrála si v seriálu a ve francouzských komediích,
jako modelka pracovala v USA. Nejhorší večírek
tvého života je její druhá knížka, v roce 2016
vydala knihu Princesse 2.0.

Poslední člověk
Lee Bacon
Lidé jsou zakázaný druh a světu vládnou roboti. Ale co
když se najednou objeví dívka, která potřebuje pomoct?
V budoucnosti roboti vyhubili lidi a dvanáctiletému robotovi XR_935 to vyhovuje. Bez lidí nejsou války, znečištění ani
zločin. Prostě žádné problémy. Každý člen robo-společnosti
má svůj účel. Šestnáct hodin denně pracuje a osm se nabíjí.
Všechno běží jako po másle. Až do dne, kdy XR objeví něco
nemožného: lidskou dívku jménem Emma. Jenže lidé jsou teď
ve světě bráni jako nepřátelská životní forma.
Emmě je taky dvanáct. Celý dosavadní život strávila
v podzemním bunkru schovaná před stroji.
Emma však musí opustit bunkr a vydat se na nebezpečné dobrodružství za tajemným bodem na mapě. Robot XR
a jeho dva přátelé překonají počáteční strach a rozhodnou se
dívce pomoct. Ale jak přežijí ve světě, kde se pravidla nikdy
neporušují a lidé nesmí existovat? A co na konci své cesty
objeví?

„V tomto zábavném sci-fi dobrodružství jde
opravdu o hodně. Komunikace mezi roboty
a dívkou je často vtipná a někdy zmatená pro
humorný efekt. Bacon důvtipně a pozorně řeší
témata přátelství, tolerance a spolupráce.“
Publishers Weekly

duben 2020

Lee Bacon
vyrostl v Texasu a poprvé začal psát na základní
škole. Psal povídky a básničky s cílem rozesmát
své spolužáky. O dvacet let později použil stejnou techniku při psaní své první knihy pro děti.
Vystřídal spoustu zaměstnání – pracoval na
farmě, jako asistent v galerii, barman a literární
agent. Dnes je spisovatelem a překladatelem.
Jeho knihy byly přeloženy do třiadvaceti jazyků.

Pro děti a mládež

Filmová práva koupila společnost
Sony Pictures. Na filmu pracují
producenti Phil Lord a Christopher Miller,
kteří se proslavili filmy Spider-Man:
Paralelní světy a Zataženo, občas trakaře.
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Buď cool jako kočka
Stéphane Garnier
Chceš, aby tě ostatní uznávali? Chceš být cool?
Chceš být v pohodě na duši i na těle? Jako kočka?
Ziggy, kočka, která má samé dobré nápady a umí mluvit, ti
pomůže překonat tvou nesmělost a strachy. Dobrý den, pohodo a sebedůvěro! Abys získal víc svobody, ukáže ti, jak být
milý na rodiče (pst, tajný dokument!).
Najdeš tady zkrátka rady, jak žít šťastně jako kočka. Protože ty jsi skutečná kočka!
Originální a optimistická knížka pro mládež inspirovaná
bestsellerem Chovejte se jako kočka.
Je určena čtenářům od 9 let a obsahuje jednoduché, rozumné rady. V 18 situacích se Ziggy stává parťákem a koučem
čtenáře a učí ho žít jako kočka: jak být charismatický, jak odolávat stresu, jak být samostatný, jak být v pohodě, jak porazit
nesmělost, jak se obejít bez mobilu, jak být milý na rodiče.

Svobodná, sebevědomá, nezávislá,
vytrvalá, zen… a šťastná!
květen 2020

Stéphane Garnier
„ Velice povedená knížka, byla to dobrá koupě.“
„Vydařený dárek pro dítě.“

Pro děti a mládež

livre.fnac.com
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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, např. La lutte, c’est classe,
Perles de People, Perles de Politiques, Légendes
à la con, Super radin. Jeho knížka Chovejte se
jako kočka (Nakladatelství JOTA, 2018) byla
přeložena do 28 jazyků a stala se světovým
bestsellerem. Na ni navázal druhý díl Chovejte
se jako kočka 2 (Nakladatelství JOTA, 2019).

Udělej si svoji knihu
– 400 stran pro vaše nápady!
„Prázdná“ kniha vám umožňuje vytvořit si knižní
skvost podle vlastní fantazie.
Rad maluješ, píšeš, tvoříš? Vytvoř si svou vlastni 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.
248 Kč / 400 s.

Jedinečný projekt Nakladatelství JOTA nazvaný UDĚLEJ SI SVOJI KNIHU má
za cíl rozvíjet kreativitu nejen dětí, ale i tvořivých dospělých.

Jedenáct
Lauren Myracleová
Neobyčejný deník obyčejné holky

238 Kč / 192 s.

Viki je vtipná, citlivá, svébytná a hlavně v březnu oslavila JEDENÁCT! A právě v den jedenáctých narozenin
se pro nás otevírají stránky poutavého Viktorčina deníku, ve kterém si hrdinka měsíc po měsíci s vtipem
a břitkými postřehy zaznamenává své potíže s pubertální, náladovou starší sestrou, legrácky s mladším bráškou, nedorozumění s někdy nedůvtipnými rodiči, trable
s novou, namyšlenou rivalkou Gábinou či narůstající
odcizení mezi ní a nejlepší kamarádkou Amandou.

Mýty a legendy pro unavené
rodiče a jejich děti
Dan Green

Na stránkách bohatě ilustrované knížky Dana Greena ožívají starobylé mýty
a legendy z celého světa. Tradiční příběhy vyprávěné netradiční formou seznamují
čtenáře s duhovými hady, kyklopy, draky i odvážnými hrdiny...
398 Kč / 224 s.

Ilustrace: David Lyttleton

Pro děti a mládež

Brána do úžasného světa plného prapodivných
tvorů a neuvěřitelných událostí se otevírá…
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Opravdové
příběhy
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Touhy a úděl – První ženy
na osmitisícovkách
Dina Štěrbová
Jedinečná kniha o prvních ženách na nejvyšších
vrcholech, na které autorka vytrvale pracovala 15 let.
Na planetě Zemi máme čtrnáct horských masivů převyšujících
magickou hranici 8 000 metrů nad mořem. I když k jejich
vrcholům dlouho vzhlíželi převážně jen muži, objevila se již po
druhé světové válce výjimka potvrzující, že ani ženám nejsou
velehory lhostejné. Zatímco mužské prvovýstupy na vrcholech
koruny Himálaje byly dovršeny v šedesátých letech dvacátého století, prvními ženami na osmitisícovém vrcholu Manaslu
se staly s velkým časovým odstupem až Japonky v roce 1974.
Osudy prvních žen na nejvyšších vrcholech byly často
velmi složité, ba až kruté a splnění jejich osmitisícových snů
vyžadovalo obrovskou energii, horolezecké mistrovství, cílevědomost, odvahu a dřinu, často ovšem i nutnost vyrovnat se
s těžkou psychickou frustrací. Bohužel platí, že „osmitisícové“
touhy a sny žen byly zhusta vykoupeny nejen slzami a krví, ale
opakovaně i cenou nejvyšší.

Cílem bylo přinést autentické dokumenty
a současně se vcítit do tužeb a osudů všech
účastnic této dvacet čtyři let trvající ženské
odysey. Kromě množství jedinečných fotografií
kniha obsahuje i přesné tabulky.

498 Kč / 407 s. / 160 x 230 mm

Dina Štěrbová
je jedna z nejvýznamnějších postav ženského
výškového horolezectví, která jako první československá horolezkyně vystoupila na osmitisícový
vrchol. S manželem uskutečnili množství horolezeckých i vodáckých výprav po celém světě.
Od roku 2006 Dina Štěrbová spolupracuje na
humanitárním projektu Czech Hospital v pákistánském Karakoramu, v rámci kterého se snaží
zlepšit životní situaci v extrémních podmínkách
vysokohorských vesnic.

Opravdové příběhy

Kniha popisuje velmi čtivou a zároveň
faktograficky přesnou metodou jednotlivé
osmitisícovky jak z hlediska prostupnosti
a výstupů ženských expedic, tak i z hlediska
geografického, historického a geopolitického.
Dina Štěrbová mnohé z aktérek osobně
navštívila, některé údaje jí poskytly kamarádky
nebo pozůstalí, jiné objevila v archivech.
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Navždy první –
Příběhy legendárních
československých horolezců
Martin Krejsa

898 Kč / 678 s.

Unikátní autorizované portréty
nejvýznamnějších československých
horolezců na jejich dlouhé cestě
k prvním himálajským výstupům
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.

Horolezci – Příběhy
o odvaze dobývání hor
Velkoformátová, celobarevná,
fotografická a nadstandardně obsáhlá
publikace kompletně mapující historii
světového horolezectví

Opravdové příběhy

798 Kč / 360 s.
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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.

Zabíjení nemožného
Reinhold Messner

398 Kč

Editoři v knize shromáždili eseje nejlepších horolezců světa (mezi jinými
i Adama Ondry či Igora Kollera), kteří
se zamýšlejí nad vývojem tradičního
a také volného horolezectví a nad
článkem Reinholda Messnera z roku
1968 s názvem Zabíjení nemožného.

328 Kč

328 Kč

348 Kč

Kukuczka
Dariusz Kortko, Marcin Pietraszewski

428 Kč

Jerzy Kukuczka byl slavný polský horolezec, který jako druhý člověk (po Reinholdu
Messnerovi) zdolal všech 14 osmitisícovek. Trvalo mu to pouze osm let, což dodnes
nikdo nepřekonal. Většinu výstupů navíc uskutečnil bez umělého kyslíku, v zimě nebo
novými cestami, a proto bývá mnohdy považován za nejlepšího výškového horolezce
20. století. Biograﬁe ale také popisuje, s jakými dnes nepředstavitelnými obtížemi se
tehdy horolezci setkávali a jaký boj na mnoha frontách je to stálo.

Kurtyka
Bernadette McDonaldová

368 Kč

Wojtek Kurtyka je jedním z největších horolezců všech dob
a stal se jednou z vůdčích postav polské zlaté horolezecké
generace, jež v 70. a 80. letech 20. století zásadně posunula
hranice himálajského lezení. Díky svému vizionářskému přístupu vylezl mnoho dodnes uznávaných cest. Výjimečný je
především jeho prvovýstup alpským stylem západní stěnou
Gašerbrumu IV, kterému se někdy přezdívá „výstup století“.

398 Kč

Hory byly jejich osudem

328 Kč

Doplněné vydání velmi úspěšné slovenské knihy Koniec
Pavúkov v Tatrách o slovenských a českých horolezcích,
které spojovala láska k horám a horolezectví. Bohužel,
spojila je i smrt, kterou našli předčasně ve svých milovaných horách. Všichni horolezci, jejichž životní osudy Milan
Vranka ve své knize přibližuje, zaplatili tu nejvyšší daň.

288 Kč

Opravdové příběhy

Milan Vranka
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Černobyl – Historie
jaderné katastrofy
Serhii Plokhy
O Černobylu komplexně a bez cenzury
Dozvíte se, co jste ještě nevěděli o největší nukleární katastrofě naší doby. Nedokonalý reaktor, chyby obsluhy, exploze a radioaktivní zamoření značné části Evropy...
398 Kč / 400 s.

Kniha vystihuje, co se v dubnu 1986 odehrálo v černobylské jaderné elektrárně. Autor vás seznámí s genezí sovětského jaderného výzkumu, konstrukcí dvou
hlavních typů reaktorů užívaných v SSSR, s jejich přednostmi i chybami. Nastiňuje
i výstavbu jaderné elektrárny u Černobylu, spojenou s problémy i proslulou sovětskou fušeřinou.

Bláto, pot a slzy
Bear Grylls
Autobiografie mistra přežití Beara Gryllse
Bear Grylls je muž, který vždy vyhledával ta nejextrémnější dobrodružství. Znají
a obdivují ho miliony lidí – jako hlavní postavu celosvětově oblíbených dobrodružných seriálů či jako úspěšného spisovatele – protože Bear Grylls přežil tam,
kam se odváží jen málokdo. Nyní poprvé Bear vypráví o svém akčním životě.
Bláto, pot a slzy je strhující a zábavnou povinnou četbou nejen pro adrenalinové
závisláky, ale i pro salónní dobrodruhy.
348 Kč / 376 + 24 s.

Chlapec, který následoval svého
otce do Osvětimi
Jeremy Dronfield

Opravdové příběhy

Silný a dojemný příběh o lásce mezi otcem a synem
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398 Kč / 408 s.

Gustav Kleinmann, vídeňský židovský čalouník, je v roce 1939 zatčen nacisty
a spolu se svým dospívajícím synem Fritzem odvlečen do německého Buchenwaldu. Tam se začíná jejich nepředstavitelný příběh plný násilí, hladu a nucených prací,
v rámci nichž budovali koncentrační tábor, své vlastní vězení. Když Gustava zařadili do
transportu do Osvětimi, což se tehdy rovnalo rozsudku smrti, odmítl ho Fritz opustit.

Vražedná pole
Haing Somnang Ngor
Nic nezformovalo můj život tak, jako to, že jsem
přežil režim Pol Pota. Jsem přeživší kambodžského
holocaustu. To je to, co jsem.
Proslavil se díky svému oscarovému výkonu jako Dith Pran
ve ﬁlmu Vražedná pole, ale klíčem k úspěchu Hainga Ngora
na ﬁlmovém plátně bylo to, co si prožil na vlastní kůži na
rýžových polích a pracovních táborech revoluční Kambodži.
Tato kniha je mimořádně silným memoárem o životě
v zemi, kde vládl komunistický režim Rudých Khmerů. Autor
líčí sestup země do nepředstavitelného pekla: světa otroků
a nesmyslné brutality, v níž zanikl jakýkoli rodinný život. Ale
vedle bolesti a strastí kniha přináší i naději a je zářným příkladem toho, jak dokáže ten nejlepší druh lásky „rozkvést“
kvůli sdílené zkušenosti děsivého utrpení. Tato kniha připomíná hrůzy války, ale je především důkazem o nezlomnosti
lidského ducha. Jejím autorem je očitý svědek opravdových
„vražedných polí“, jenž měl to neuvěřitelné štěstí, že přežil.

Haing S. Ngor je jediný herec asijského
původu, který získal Oscara v kategorii
nejlepší mužský herecký výkon
ve vedlejší roli.

červen 2020

Haing Somnang Ngor
byl kambodžsko-americký lékař, herec a spisovatel. Za vlády Rudých Khmerů přežil v koncentračních táborech jen díky svým lékařským
znalostem, které ale musel skrývat. Po pádu
Rudých Khmerů pracoval jako doktor v uprchlickém táboře v Thajsku a v roce 1980 emigroval
do USA. V roce 1996 byl zastřelen před svým
domem v Los Angeles.

Opravdové příběhy

Film Vražedná pole byl v roce 1985
oceněn třemi Oscary, jedním Zlatým
glóbem a osmi cenami BAFTA.
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Gabriela Novotná. Cesta na Dakar
Gabriela Novotná, Jan Somerauer
Inspirativní příběh první Češky, která dojela
nejtěžší závod světa
„Když se člověk rozhodne a něco si přeje, nemrhá svým úsilím, i kdyby se nedostal až k tomu kýženému konci. V každý
moment té cesty na tom bude líp, než kdyby se do ní vůbec
nepustil.“ Gábina Novotná ovšem na ten kýžený konec došla,
dokázala dojet na motorce nejnáročnější rally závod světa, legendární Dakar. Kniha popisuje nevšední cestu, která ji vedla
přes nejrůznější překážky; když jezdila kvůli tréninkům skrz
republiku, připadala si, jako by skákala po hrbolaté cestě,
když se snažila sehnat peníze na zaplacení závodu, cítila na
kůži štiplavý pouštní písek, a když ležela doma se zraněním,
měla pocit, že se boří do těžkého bláta, které jí brání pokračovat. I přesto nelituje. Kromě toho negativního se totiž dočkala
mnoha zásadních posunů, skvělých lidí a neopakovatelných
zážitků. Jak se zdá, cílová rampa nejsledovanějšího závodu
světa nebyla koncem příběhu, ve kterém nás na závěr potká
nečekaný zvrat. Neuvěřitelný příběh jedné trochu šílené mladé ženy pokračuje.

„Gábina nikdy nešla lehkou cestou,
vždycky s námi jela tu nejtěžší. Náhradní
varianta neexistovala. Tím vždycky překvapila
nejen mě, ale i kluky z party.“

Opravdové příběhy

Jan Veselý, motocyklový závodník
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„Gabriela je na jednu stranu milá a krásná
a na druhou extrémně odhodlaná. V Rusku
o takových lidech říkáme, že mají uvnitř
ocelový prut – znamená to, že cestou
za velikým cílem je nic neohne.“
Anastasiya Nifontova, motocyklová závodnice

398 Kč / 238 s. / 160 x 230 mm

Gabriela Novotná
je první česká motocyklistka na Rally Dakar.
Ve svých devětadvaceti letech si v roce 2018
splnila životní sen, a i když ji zastavilo zranění
a nejtěžší rally světa napoprvé nedojela, napřela
veškeré své síly, aby o rok později stála na startu
znovu a dotáhla vše do úspěšného konce.

Jan Somerauer
je dvanáctým rokem kmenovým redaktorem nejoblíbenějšího českého motomagazínu Motohouse
a kromě testů motorek se zabývá širokou škálou
témat. Díky tomu se mu podařilo sepsat rozhovory
s mnoha osobnostmi české i světové motoscény.

Od slackline k tiché radosti
Anna Hanuš Kuchařová
O výškách, lajně v tisíci metrech nad propastí
a změněném stavu vědomí
O chození po lajně v tisícimetrových výškách, kde se probouzí nečekaná vnitřní síla. Osm let života, kdy se dívka mění
v ženu. Volí mezi tím, co má ráda a co miluje. Po prvních
rozechvělých krůčcích vysoko nad zemí skočí do odvážného
života. Vír dobrodružství ji prožene Evropou i Amerikou, kde
se potká s lidmi, kteří ji fascinují. Nejvíc ji ale oslňuje pravidelné chvění tenkého popruhu pod jejími chodidly, na kterém
závisí její život. Jak je možné, že lidské tělo dokáže chodit ve
volném vzduchu? Co se to děje s její myslí, když překonává
vlastní ego? A co na ni čeká ve stavu změněného vědomí, do
kterého ji dostává rytmická chůze prostorem mezi skalami?

duben 2020

je architektka, která opustila práci, aby se stala
provazochodkyní, slacklinerkou. Chodila po
lajnách na čtyřech kontinentech. Nad pouští,
mořem i ledovcem. Nejvýš kilometr nad zemí.
Je nejlepší Češkou v tomto sportu. Na krátkou
dobu držela evropský rekord a dlouhodobě patří
do širší světové špičky. Je organizátorkou i účastnicí mezinárodních slackline projektů. Založila
Slackline Academy a čtyři roky byla prezidentkou
České asociace slackline. Jako první strávila na
lajně 24 hodin bez přestávky. A ve vzduchu dokonce řekla „ano“ jednomu báječnému muži.

Opravdové příběhy

Anna Hanuš Kuchařová
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Století Miroslava Zikmunda
M. Zikmund, P. Horký, M. Náplava, V. Kroc
Bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže,
který poznal celý svět
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.

„V mém mládí byly cestopisy Hanzelky
a Zikmunda velmi známé a já jsem je jako
chlapec také četl. Patřilo k všeobecnému
vzdělání je znát.“
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Limitovaná edice: 748 Kč (kniha + DVD + propiska)

Dárkový box: 1 698 Kč (356 + 464 + 433 s.)

Opravdové příběhy

598 Kč / 433 s. / 170 x 240 mm

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.

Stingl Miloslav – Biografie
cestovatelské legendy
Adam Chroust
152 navštívených zemí, 14 cest kolem světa,
43 knih ve 240 vydáních, 17 milionů prodaných knih
a desítky tisíc dokumentů, fotografií a archiválií
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!

Exkluzivní publikace
s jedinečnými barevnými
ilustracemi, rozkládacími
mapami, velkou nástěnnou
mapou, cestovním pasem,
DVD, CD a originálním
překvapením.

•

Mezinárodní prémie E. E. Kische 2017

1298 Kč / 540 s. / 210 x 260 mm

•

Magnesia Litera 2017 za nakladatelský čin

ilustrace: Eliška Chytková

•

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

vystudoval historii na Masarykově univerzitě,
dnes působí jako dokumentátor, producent
a projektový manažer. Díky své vášni se spřátelil
s cestovatelem a spisovatelem Miloslavem Stinglem a získal svolení podrobně zmapovat jeho
pozoruhodný životní příběh.

Opravdové příběhy

•

Adam Chroust
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Cestopisy
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Na vlnách s Petrem Voldánem
– Ušima, očima i srdcem kolem světa
Petr Voldán
Vyplujte vstříc dobrodružství do exotických dálek
i romantických zákoutí naší země.
„Koho jsem potkal, co jsem viděl, leccos i zkusil a mnohé
zažil...“ Tak charakterizuje Petr Voldán knihu, ve které vás
vyzývá: pojďte si povídat. V řádcích se zrcadlí šestadvacetiletá zkušenost s rozhlasovým mikrofonem, okouzlení zvukem
a provokativní nutkání objevovat zajímavosti doma i ve světě.
Vydáte se s ním na cesty, na kterých budete společně hledat
klíče k příběhům lidí neznámých i světem obdivovaných. Dozvíte se, jak se přestupuje z ledoborce na ledoborec, jak se
natáčí „holínková“ reportáž nebo jaké to je vést koně, který ve Walesu tahá lodě s výletníky. Knihu tohoto ostříleného
rozhlasáka budete nejen číst, díky zvláštní zvukové linii vyprávění ji možná v duchu i uslyšíte. A nejlépe prý bude ladit
u šálku dobré kávy.

květen 2020

Petr Voldán
se poprvé setkal s mikrofonem při studiu žurnalistiky. A byla z toho láska na celý život. V pražském rozhlase pracoval následujících dvacet šest
let. 11 let působil jako stálý rozhlasový zahraniční
zpravodaj v Moskvě, Londýně a znovu v Moskvě,
poté se přestěhoval do Bruselu, kde byl 12 let
asistentem v Evropském parlamentu. Od roku
1999 ho můžete pravidelně vídat v televizním
pořadu ČT Postřehy odjinud. Kromě toho glosuje
dvakrát týdně aktuální události a vysílá talk show
Na cestách s Petrem Voldánem na vlnách ČRo
Hradec Králové a ČRo Pardubice.

Cestopisy

Vydejte se po stopách (a výjimečně
nebudou jen zvukové) rozhlasového
moderátora Petra Voldána, který
vás svým osobitým vyprávěním zavede
do míst, kam se vydal, a seznámí s lidmi,
které potkal. Vítejte na palubě!
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Busny

www.busny.cz

Zpět

www.facebook.com/busny

Vracíme se z Afriky.
Jsme Marika a David a už rok prorážíme naším růžovým
busem hrbolaté cesty afrického kontinentu.
Stanuli jsme na Střelkovém mysu, nejjižnějším cípu Afriky, s jednou nohou v Indickém oceánu, s druhou v Atlantickém. Takto rozkročeni se ptáme dálek, kam dál. Měla to být
cesta kolem světa, měli jsme se nalodit v Jihoafrické republice
a pokračovat v naší pouti Jižní Amerikou. Jenže se zdá, že
nás Afrika nechce pustit. Nebo jsme to my, kteří ještě nejsme
připraveni dát jí sbohem?
Cíl je tedy jasný – po východní části jsme se dostali TAM,
po té západní se musíme dostat ZPĚT! Protože Afrika se nám
i se vším červeným prachem dostala pod kůži a my jsme se do
ní bláznivě zamilovali, vydáváme se západním pobřežím na
dobrodružnou cestu zpátky domů.

Busny nakonec TAM do Afriky dorazili.
Co se ale stane cestou ZPĚT?
298 Kč / 207 s. / 145 x 210 mm

Naskočte do busu a vydejte se cestou
necestou s námi!
O dvou lidech, jednom medvídkovi a jejich
pohledu na svět z cesty růžovým busem.
Znáte z internetové televize MALL.TV.

Marika Dumková

Cestopisy

348 Kč / 296 s.

60

pochází z Brna, kde žije a pracuje jako architektka. Je tou pořádkumilovnější obyvatelkou busu
VW Syncro, ve kterém s partnerem Davidem
projeli Afriku. Má dvojče a lidé si je pletou. Ráda
tvoří a víc než mluvení před kamerou jí jde psaní
a kreslení. Také ráda pozoruje, učí se a pracuje,
miluje přírodu i města, sport, barvy a sladké.

Na motorce kolem světa
Vojtěch Lavický
Příběh o jedné cestě kolem světa, dvou lidech,
pěti stech západů slunce a bezpočtu dechberoucích
výhledů ze sedla motorky
Je duben 2016 a my stojíme v centru Brna na startu naší
životní cesty. Mísí se v nás strach i vzrušení. Následující skoro
dva roky nás naše věrné stroje dennodenně unášejí krajinou
vstříc novým zážitkům. Od pouští Íránu přes velehory střední
Asie až do Země vycházejícího slunce. Přes oceán do nejjižnějšího města světa, kolem solných plání, inckých památek
a zasněžených vrcholků And až do zemí kávy, kakaa a rumu.
Budu vám vyprávět, jaké byly počáteční plány, které nakonec stejně dopadly úplně jinak, jak jsme se na cestě učili,
užívali si i vztekali nebo jak jsme se ze zamilovanosti dostali
na křižovatku, ze které jsme se každý vydali svou cestou.
Všechny ty nečekané změny ale k cestování patří a dělají
jej tak krásným a návykovým. Důležité je se z toho nepodělat.
To se ale dřív nebo později stejně stane, takže žádný stres,
toaleťák do kapsy a směle do světa!

O tom, že člověk míní a život mění.
červen 2020

Vojtěch Lavický
pochází z Brna, kde na VUT vystudoval obor Telekomunikace. Pár let bydlel i v Praze, ale Brno je
prostě srdcovka, a tak se po cestě kolem světa zase vrátil zpět. Záhy pochopil, že nejhezčí
pohled na svět je ze sedla motorky. Z menších
dovolených po Evropě se postupně stali větší
a pomyslným vrcholem byla téměř dvouroční
cesta kolem světa. Baví ho cestování, focení,
nekonečné koukání do papírových map a řízení
všeho, co má motor. Miluje hory, přírodu a sladkosti, cizí mu ale nejsou ani města a technika.

Cestopisy

Že stát se může cokoliv, a když už
si myslíte, že máte vyhráno,
něco se zrovna pokazí.
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Velká cesta kilem
za Čingischánem
Jana a Daniel Urbanovi
Škodou 100 do Mongolska a zpět

398 Kč / 320 + 32 s.

Manželé Urbanovi zase vyrazili na dlouhou cestu starým střepem. Škodou 100 z roku 1969. A na své dlouhé cestě si psali deník, aby ani
jedna historka, ani jeden zážitek nezapadl. I vy se proto s nimi můžete
vydat ze Strašína přes Pamír do Mongolska a nakonec do Prahy na
Václavák. Sáhli si až na dno, projeli vyprahlou stepí ve 40stupňových
vedrech, topili se v bahně, zapadali sněhem a málem zmrzli, vydrápali
se do víc jak 4 600 metrů nad mořem, jeli tam, kam si troufnou jen
velká terénní auta, byli okradeni a bylo jim pomoženo. Několikrát byli
na pokraji konce, ale nakonec všechny problémy vyřešili a podařilo se
jim ve zdraví přijet domů.

www.skoda100nacestach.cz
www.facebook.com/daniel.urban.5201

Příběhy mořeplavců –
Češi a Slováci, kteří
obepluli svět
Jedinečná kniha o historii
české a slovenské mořeplavby
Publikace o historii české a slovenské mořeplavby vás provede vývojem
tohoto pozoruhodného fenoménu země, jež má k moři víc než daleko.
Kniha je bohatě provázena fotograﬁemi, dobovými materiály a ručně
malovanou samostatně vloženou mapou s vyznačenými trasami.

Cestopisy

598 Kč / 465 s.
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Ilustrace:
Mikkel Odehnalů

Mapa plaveb
jako BONUS

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

248 Kč / 120 s.

www.miloslavstingl.cz

Sloni žijí do sta let
Miroslav Zikmund, Petr Horký,
Miroslav Náplava
Nezbývá než nasednout na vlnu
vzpomínek a nechat se vést časem.

598 Kč

798 Kč

Cestopisy

348 Kč / 264 s.

Vyplujte na zámořskou cestu do exotické Srí Lanky a do vzpomínek
cestovatele Miroslava Zikmunda, který vám chce vyprávět o čajových
plantážích, divokém oceánu, nezapomenutelných výhledech z nevyzpytatelných hor, na jejichž vrcholcích se vám zamotá hlava horkým vzduchem promíseným s vůní ibišku a jasmínu. Vydejte se na cestu náhod,
přátelství a zrání a oslavte s ním sto let naplněných cizokrajnými dálkami, pestrými barvami, tisícem chutí a zážitků!
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Zvon zrady – Mnichovská dohoda
a Československo 1938
P. E. Caquet
Výjimečné svědectví o době a politické situaci,
ve které byla podepsána Mnichovská dohoda.
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 je to mír pro naši dobu.“ 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 jedno z nejostudnějších období naší moderní historie, a to naprosto novým pohledem.

„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.“

348 Kč / 280 s. / 145 x 210 mm

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.

Literatura faktu a military

Simon Mawer, autor bestselleru Skleněný pokoj
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Dějiny druhé světové
války
Liddell Hart
Nové vydání jedinečné a vyčerpávající
publikace o historii druhé světové
války od nejvlivnějšího britského
armádního spisovatele

598 Kč / 768 + 32 s.

červenec
2020

Liddell Hart je považován za „nejvlivnějšího armádního spisovatele Británie“, byl nejen předním vojenským analytikem, ale také jedinečným historikem a spisovatelem, takže jeho obsáhlé dějiny jsou vynikajícím materiálem, jenž zájemcům o tuto problematiku přináší ucelený pohled na dějiny
druhé světové války z hlediska vojenského. Rozsah této práce je ojedinělý.
Na necelých tisíci stranách se autorovi podařilo vytvořit vynikající dokument pojednávající o vojenských operacích celé druhé světové války;
velmi přehledně po kapitolách analyzuje situaci na jednotlivých frontách
a podává ucelený obraz vojenské problematiky tohoto šestiletého období.
Tato obsáhlá práce skvěle analyzuje vojenskou strategii a v neposlední
řadě rovněž odhaluje mnohé politické aspekty druhé světové války.

Přes krvavé řeky
Karel Richter

Literatura faktu a military

Československý východní odboj
bez cenzury a legend
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348 Kč / 374 s.

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. Kniha je velmi čtivá a je doslova
nabita faktograﬁckými informacemi.

398 Kč

Tajná válka – Špioni,
šifry a odbojová hnutí
1939–1945
Max Hastings
Fascinující vyprávění, které vás
přenese za oponu do světa tajných
služeb a špionů.

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. Kniha Maxe Hastingse 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.

Bratrstvo neohrožených
Stephen E. Ambrose
Slavná literární předloha
stejnojmenného televizního seriálu
Rota E 506. pluku 101. vzdušné výsadkové divize z Normandie až do
Hitlerova Orlího hnízda.

298 Kč / 360 s.

„Mezi těmi veterány byl evidentní tak blízký a důvěrný vztah, že dodnes
zůstávají jakýmsi bratrstvem neohrožených,“ napsal po dokončení knihy
v roce 1991. Titul je tedy vedle podrobného popisu výcviku a bojů roty E
od Normandie až po obsazení Hitlerova „Orlího hnízda“ v Berchtesgadenu také sondou do mezilidských vztahů elitních vojáků, popisem vzniku
řady přátelství „na život a na smrt“ a v neposlední řadě také pohledem
na západní frontu druhé světové války očima řadového amerického vojáka.

Literatura faktu a military

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

67
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naučná
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Sedm zákonů – Jak civilizace vznikají,
dosahují vrcholu a upadají
Miroslav Bárta
Společnost se stává velkou, když staří muži sází stromy,
o nichž vědí, že v jejich stínu nebudou nikdy odpočívat.
Žijeme v epoše, která nemá obdoby? A budeme první civilizací, která poroste věčně? Nebo je vše prostě jinak a jsme
jen dalším kamínkem do mozaiky příběhů člověka na tomto
světě? Správná odpověď je pravděpodobně ano i ne. Naše
civilizace, úroveň technologií a znalostí obecně, vyspělost
komunikací a lékařské péče i míra blahobytu mluví samy za
sebe. Stejně tak ovšem můžeme pozorovat, že podobně jako
v minulosti i dnes čelíme dobře známým výzvám, jakými jsou
nárůst byrokracie, fungování či selhávání elit, role společenské smlouvy i lídrů, nadbytek nebo naopak chybějící zdroje
energie, ekonomické krize nebo (ne)schopnost přizpůsobit se
proměnám přírodního prostředí. Tato kniha nabízí možnost
podívat se na dnešní svět jako součást dlouhé časové řady
dějin, procesů i dílčích událostí, jejichž charakteristiky prozrazují, že existuje sedm univerzálních zákonů, kterým podléhají
všechny civilizace.

duben 2020

je významný český egyptolog a archeolog, dlouholetý ředitel Českého egyptologického ústavu
Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy. Je nositelem
mnoha prestižních mezinárodních cen za svou
činnost ve vědě a působil také na mnoha univerzitách v západní Evropě i v zámoří. Je také autorem
mnoha mimořádných publikací. Bártovy teorie
a jejich aplikace vzbudily velký zájem i na mezinárodních fórech OECD, v podnikatelské sféře či
v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu
ČR, stejně jako v českých veřejnoprávních a soukromých médiích, s nimiž pravidelně komunikuje.

Populárně naučná

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
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Jeans Story. Retro Blue
Michal Petrov
Džíny, nebo rifle? Co nosíte vy?
Džíny a rokenrol jsou mocnější než Rudá armáda, řekl kdysi francouzský ﬁlozof Régis Debray. Žádné zákazy téhle vlně
nedokázaly učinit přítrž, žádná překážka nebyla dost vysoká,
aby ji modré nohavice nepřekročily. Ani v Československu, ani
jinde ve východním bloku, jak dokazuje Michal Petrov ve své
poslední knize. I přes společné jmenovatele psaly džíny svou
indigovou barvou v každé zemi socialistické Evropy jiný příběh. Ačkoliv tenhle evergreen módy dnes vnímáme naprosto
samozřejmě, kdysi ztělesňoval pro drtivou většinu mladých
sen, který často zůstal nenaplněný celé roky. Co byli ochotni
pro něj podstoupit a riskovat? Jaké byly cesty pašeráků, překupníků a veksláků? Kde se vůbec celá ta modrá posedlost
zrodila?

Populárně naučná

Jak se obyčejné látkové džíny dokázaly
probít železnou oponou – dokonce i do
Sovětského svazu? Odpověď na tuhle
otázku dá kniha Jeans Story. Retro Blue.
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Michal Petrov navazuje novou publikací
Jeans Story. Retro Blue netradičním
způsobem na své předchozí tři tituly
Retro ČS. Oproti nim se zaměřuje
na džíny jako jediné téma, ale akční
rádius rozšiřuje daleko za hranice
bývalého Československa, do ostatních
satelitů Moskvy, do Jugoslávie,
Itálie i za oceán.

498 Kč / 312 s. / 230 x 250 mm

Michal Petrov
je autorem úspěšného televizního cyklu Retro,
oceněného v roce 2009 prestižní cenou Televizní akademie Elsa. Na televizní práci navázal
i knižním vydáním publikací Retro ČS, které se
setkaly s velkým zájmem čtenářů. Tituly se dočkaly obchodního i odborného ocenění, získaly
cenu Český Bestseller 2013, 2014 a čestné
uznání v rámci mezinárodních cen E. E. Kische
za literaturu faktu.

Retro ČS – Co bylo (a nebylo)
za reálného socialismu
Michal Petrov
Vydejte se proti proudu času do světa,
který byl lecjaký, jen ne černobílý.

498 Kč / 246 s.

Retro ČS čtenáře vrátí do let socialistického konzumu – k věcem každodenní
spotřeby, které provázely (anebo v nedostatkové socialistické ekonomice naopak
neprovázely) průměrného obyvatele Československa. Pestrý obrazový doprovod
umožní každému připomenout si éru čtyř dekád před rokem 1989.

Retro ČS 2 – Jak jsme si to (u)žili
za reálného socialismu
Michal Petrov
Další vzpomínání na léta (ne)dávno minulá
Zatímco Retro ČS 1 se věnovala tzv. měkkému konzumu, tedy zboží rychlé spotřeby,
„dvojka“ patří konzumu „tvrdému“ – odívání, obouvání, bydlení, elektronice.
498 Kč / 284 s.

Prohrabejte spolu s autorem po letech znovu svou školní aktovku, oblečte své
vysněné džíny z Tuzexu, pořiďte první nahrávku na vytoužený kazetový magnetofon. A pokud jste nic z toho nezažili, nahlédněte alespoň do života svých rodičů
či prarodičů.

Retro ČS 3 – (Povolená) dovolená
Michal Petrov

498 Kč / 338 s.

V dalším pokračování knihy Retro ČS si čtenář konečně užije i trochu zaslouženého odpočinku, dokonce
i neplánovaného. Expedice do časů socialismu startuje
během uhelných prázdnin zkraje roku 1979, ale autor
se jak textem, tak i již tradičně bohatým obrazovým
doprovodem zaměřuje na trávení volného času a zejména cestování před tímto datem i po něm.

Retro ČS 1 – 3

1 298 Kč

Populárně naučná

Jak jsme (ne)cestovali
za reálného socialismu.
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Astrofyzika pro lidi ve spěchu
Neil deGrasse Tyson
Chcete poznat vesmír, ale nemáte čas?
Přesně pro vás je tato kniha!
Co je to prostor a čas? V jakém smyslu jsme my součástí
vesmíru? V jakém smyslu je vesmír součástí nás samých?
Odborníkem na všechny tyto nutkavé otázky je uznávaný
astrofyzik a autor mnoha bestsellerů Neil deGrasse Tyson.
Čas zabývat se úvahami o kosmu má v dnešní době
málokdo. Pro nás ostatní je ideální právě tato stručná
a srozumitelná kniha plná Tysonova osobitého humoru, jejíž
lehce stravitelné kapitoly se dají konzumovat bez ohledu na
čas a místo, kde se právě nacházíte.
Ať už si ji otevřete u ranní kávy nebo cestou v autobusu, letadle či vlaku, s touto knihou snadno porozumíte
všem základním otázkám vesmíru, od teorie velkého třesku
po černé díry, od kvarků po kvantovou mechaniku, od objevování planet po hledání života ve vesmíru.
Astrofyzika pro lidi ve spěchu je určena všem, kdo
nemají čas probírat se tlustými knihami, přesto však touží
porozumět vesmíru.
březen 2020

Populárně naučná

Kniha se držela déle než rok na seznamu
nejprodávanějších titulů deníku
The New York Times a prodalo
se jí více než milion výtisků.
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„Tyson píše o vědě brilantním způsobem...
[jeho] vhled a poznatky jsou cenné pro každého
učitele, vědce, pedagoga i každého zájemce
o poznání vesmíru.“
Forbes

Základní pojednání o vesmíru
od jednoho z nejslavnějších
a nejuznávanějších astrofyziků
současnosti.

Neil deGrasse Tyson
se narodil v New Yorku stejný týden, jako byla
založena NASA. O vesmír se začal zajímat již
v 9 letech. Vystudoval fyziku na Harvardu,
PhD má z astrofyziky z Kolumbijské univerzity
a doktorský výzkum dělal ve spolupráci s Princetonskou univerzitou. Po studiích se stal ředitelem newyorského Haydenova planetária.

Hra o trůny. Mytologie
Gwendal Fossois
Poznejte mýty, na kterých stojí Hra o trůny!
Když George R. R. Martin vytvářel svět pro svou nepřehlédnutelnou románovou ságu, jež si podmanila fanoušky po celém
světě, inspiroval se mnoha slavnými mýty. Svět Hry o trůny je
plný odkazů na mytologii: lidé bůhvíjakým zázrakem vstávají
z mrtvých, další zase neuhoří v ohni či umějí měnit své vzezření,
jsou tu draci a vlkodlaci i hordy na kost zmrzlých oživlých mrtvol… Ostatně čím by byla Daenerys bez svých draků? Koho
by zajímala Noční hlídka, kdyby se na druhé straně Zdi nevyskytovali Bílí chodci? A odkud se vlastně vzala Melisandra?
Ve Hře o trůny najdeme nepřebernou spoustu odkazů
na řecké a římské legendy a mýty (ale také na ty severské,
anglosaské či artušovské). Stejně tak na nás při čtení a sledování neustále pomrkávají rozličná náboženství a lidové kulty,
které této sáze dodávají jedinečný ráz. A proto ji všichni také
tak milujeme!
Gwendal Fossois vás zve, abyste se (znovu a jinak) seznámili s mytologickým světem Hry o trůny. A vězte, že o překvapení na této cestě nebude nouze…
květen 2020

Objevte svět vaší oblíbené ságy skrze
mytologii, která byla Georgi R. R. Martinovi
při psaní inspirací.

vystudoval žurnalistiku na univerzitě Paris Nanterre a psaným slovem se také živí. Založil blog
s názvem Echos Art (https://echosart.wordpress.
com) a kromě Hra o trůny. Mytologie napsal
další milé populárně naučné knihy.

Populárně naučná

Gwendal Fossois
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Dějiny světa v 50 psech
Mackenzi Leeová
Ilustrovaná sbírka příběhů o psech, kteří uměli sedět,
zůstat a všímat si historie.
Většina milovníků psů zná Fida a Lajku, co ale taková Marha,
fena staroanglického ovčáka Paula McCartneyho? Nebo Peritas, spolehlivý psí společník Alexandra Velikého? Lidé mají
již od počátků své existence své milované společníky – psy.
Od starověkých Egypťanů, mumiﬁkujících svá štěňata, přes
indiánskou legendu o králi, který odmítl přejít do posmrtného
života, pokud to nebude umožněno i jeho psu, až po internetové memy a oblibu výrazů jako jsou „rozpláclý korgi“ – lidé
jsou svými psy bez nejmenších pochyb přímo posedlí. Dějiny
světa v 50 psech, napsané formou krátkých ilustrovaných esejů prokládaných historickými a psími fakty, nám představují
několik nejpozoruhodnějších momentů dějin očima psů, kteří
se stali jejich svědky.

červen 2020

Ilustrace: Petra Eriksson

Populárně naučná

Mackenzi Leeová
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vystudovala historii a literaturu pro děti a mládež
na Simmons College. Píše pro dospělé i pro děti
a její knihy se dostaly na žebříček deníku The
New York Times. Pokud zrovna nepíše, pracuje
jako nezávislá knihkupkyně, pije kvanta lehké
koly, sleduje Star Wars nebo dovádí se svým
bernardýnem jménem Queenie.

Ulicemi Brna proti proudu času
Petr Fiala
Vydejme se na cestu historickou tramvají, teda
šalinou, po brněnských městských částech.
Ulicemi Brna proti proudu času není kniha odborná, je to vlastně návod. Nebo motivace. Protože jak chcete jinak poznat město, než se jím projít? Ovšem různých
bedekrů, průvodců a jiných procházkových pomocníků má Brno až nadbytek, proto
vznikla tato kniha. My totiž Brnem jen tak neprojdeme. My jej projedeme tramvají.
448 Kč / 352 s.

Kniha vyšla za finanční podpory
statutárního města Brna.

Za svědky minulosti
Milan Švihálek
Výpravy za technickými památkami a mizejícími
řemesly Čech, Moravy a Slezska

598 Kč / 488 s.

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.

Barvy času – Novodobé dějiny
světa v kolorovaných fotografiích

698 Kč / 432 s.

Tato výjimečná kniha 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. Na základě vzácných fotograﬁí
vytvořila Marina Amaralová dvě stě úchvatných obrazů, které přivedla k životu 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.

Populárně naučná

Dan Jones, Marina Amaralová
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Umění vytvářet vzpomínky
– Jak si vytvořit a zapamatovat
šťastné okamžiky
Meik Wiking
Víte, co je klíčem k dlouhodobému pocitu štěstí?
Hezké vzpomínky!
Vzpomínky jsou stavebními kameny naší identity, podílejí se
na tom, kým jsme a jak se chováme i jak se cítíme. Meik
Wiking při výzkumu štěstí zjistil, že jsou lidé šťastnější, pokud
se staví k minulosti pozitivně až nostalgicky. Jenže jak na to,
abychom si vytvářeli a pamatovali vzpomínky, které nám budou trvale přinášet radost?
Autor ve své nejnovější knize zkoumá, jak v mozku vznikají mentální obrazy, jak se ukládají a vyvolávají, a zároveň
mysl také opouštějí – proč máme tendenci zapomínat určité
okamžiky, abychom udělali prostor pro hlubší a smysluplnější.
Meik Wiking na základě dat, rozhovorů, celosvětových studií
a experimentů z reálného života vysvětluje nuance nostalgie
a různé způsoby, jak si utváříme vzpomínky na zážitky a jak
si je vybavujeme – odhaluje, jakou sílu má mezi vzpomínkami
prvotní zkušenost a proč dokáže hudba, vůně nebo chuť nečekaně vyvolat prožitek z minulosti. V neposlední řadě nám
autor ukazuje, jak si každý z nás může vytvářet vřelé vzpomínky, které nás budou hřát po celé roky.
duben 2020
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To pravé HYGGE
s modrobílou obálkou!

Populárně naučná

Vzpomenete si na svůj první polibek? Na den, kdy
jste odmaturovali? Na vydařenou dovolenou?
Nebo na nejlepší jídlo, co jste kdy ochutnali?

298 Kč / 288 s.

Meik Wiking
je ředitelem Institutu pro výzkum štěstí, výzkumným partnerem Světové databáze štěstí
a zakládajícím členem Latinskoamerické sítě pro
politiku pohody a kvality života. Výsledky jeho
výzkumu byly zveřejněny ve více než pěti stech
různých médiích včetně The Washington Post,
BBC, The Huﬃngton Post, The Times, The Guardian a mnoha dalších. Přednáší po celém světě, mj. se zúčastnil také konference TEDx. Jeho
kniha Hygge vyšla v 28 zemích. Žije v Kodani.

Chovejte se jako kočka 2
Stéphane Garnier
„Všechno, co jsem vám ještě neřekl…“

298 Kč / 279 s.

V mé předchozí knížce jsem shromáždil čtyřicet inspirujících kočičích vlastností, nadání a schopností, které bychom my sami měli přijmout pro pocit
spokojenosti. Během měsíců, které následovaly po vydání první knížky,
jsem si při rozhovorech a různých pozorováních uvědomil, že jsem rozhodně neřekl všechno! Ziggy mi pravidelně našeptával nová slova, nová
poselství. Dostal jsem tedy nápad sdílet s vámi tento deník psaný dvěma
rukama a dvěma tlapkami a prozradit vám, čím vším se ještě můžeme
inspirovat, abychom byli ještě šťastnější! Ať mluvíme o lásce, zdraví nebo
o práci, ozvěny kočičího způsobu života mi našeptávaly poselství, zákony
a životní rady. Ziggy mi odhalil jejich tajemství. Tajemství, o nichž jsem
mu musel slíbit, že vám je předám ještě předtím, než před několika týdny
usnul…

248 Kč / 160 s.

Nejen u koček je možné najít inspiraci pro
harmonický život… Těšte se na Dartha Vadera!

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

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, soucitu, velkorysosti a mnoha dalšího s vědeckými poznatky,
které se probíranou tematikou zabývají. Kniha nám ukazuje, jak se poučit
z utrpení (ať už vlastního nebo utrpení kolem nás), popřípadě jak si uvědomit, že jsme součástí velkého společenství a že v ničem, co prožíváme,
nikdy nejsme a nebudeme sami. Nikdo z nás nedokáže uniknout utrpení. To však neznamená, že nemůžeme prožívat radost. Netrapme se kvůli
věcem, které nedokážeme změnit. „Pokud s tím lze něco udělat, jaký je
důvod ke sklíčenosti? Pokud se nic dělat nedá, k čemu je být sklíčený?“

Populárně naučná

Rozhovory a myšlenky dvou velkých
mužů, držitelů Nobelovy ceny za mír
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Pomalu – Jednoduchý život
v hektickém světě
Brooke McAlaryová
Už vás nebaví věčný shon? Zpomalte. Ještě dnes.
Je to jen na vás.
Drazí přátelé,
píšu Vám, abych Vás informovala, že odstupuji ze závodů,
které měli za cíl se Vám vyrovnat. Uvědomila jsem si, že neustálé pokusy s Vámi soutěžit měli negativní dopad na mé
zdraví, bankovní účet, sebevědomí a mou schopnost cítit se
spokojeně. To je cena, kterou již nejsem ochotná platit. Jsem
unavená. Jsem frustrovaná. Jsem naštvaná. Toužím po jednoduchých věcech. Ležet v trávě a pozorovat mraky. Jen tak
si zajet na pláž. Večery trávit venku u ohně. Cítit bláznivou
radost, když z hlíny vyroste semínko. Dívat se večer s rodinou na
ﬁlmy. Procházet se, kam mě nohy zavedou. Psát rukou, jen tak
pro zábavu. Trávit víkendy příjemně, trochu sportovat a trochu
večírkovat, navštívit místa, která chci vidět a cítit. Je nad slunce jasnější, že můžu o hodně přijít, když s Vámi budu i nadále
soutěžit. Už dál tuto roli nemohu hrát. Prosím, přijměte tento
dopis jako oﬁciální oznámení s platnou účinností.
Srdečně, Brooke
květen 2020

„ Velmi čtivá a atraktivní kniha pro všechny,
kteří chtějí zpomalit a vydechnout.“

https://slowyourhome.com

Library Journal

Populárně naučná

Brooke McAlaryová
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„McAlaryová dává tímto moudrým základem
self-help velmi potřebný dárek těm z nás, kteří
si toho na bedra neustále nakládáme příliš.“
Publishers Weekly

je australská blogerka, která kromě psaní blogu
natáčí i své podcasty. Poté, co u ní byla v roce
2011 diagnostikovaná vážná poporodní deprese, se rozhodla, že ze svého života odstraní
všechny extrémy a propojí se s tím, co je pro ni
opravdu důležité. Vnořila se tedy do „ﬁlozoﬁe
pomalého života“, začali ji testovat sama na
sobě a postupně sdílet na svém blogu a ve
svých podcastech.

Žít lehce
Lucie a Janek Sedlářovi
Inspirativní příběhy lidí, kteří odešli z města a vybudovali
si svůj domov v souladu s přírodou a jejími cykly.
Lucie a Janek Sedlářovi si plní sen – společně s dětmi cestují
starým obytným autem po zapadlých, ale dechberoucích krajích naší země a hledají svůj vysněný pozemek, rodový statek,
místo, kde by se usadili, tvořili a žili v souladu s přírodou. Při
tomto putování navštěvují inspirativní lidi, kteří již udržitelným způsobem života žijí, jsou částečně soběstační, respektují sebe, ostatní i Matku Zemi.
A protože je Janek Sedlář talentovaný fotograf, tyto
zajímavé lidské příběhy doplnil plnobarevnými fotograﬁemi.
Zavedou nás na krásná místa a dají nám nahlédnout do lidských srdcí. Proč se tito lidé rozhodli opustit dosavadní způsob života, proč si vybrali k pobytu zrovna toto místo, jak se
dá žít v rozestavěném slaměném domě, jak se žije bez lednice
a jak se může stát, že vám někdo daruje pozemek… Když
totiž budujete rodový statek, budujete nejen místo k životu,
ale prozkoumáváte také svůj vnitřní svět. A o to všechno se
s vámi Lucie a Janek Sedlářovi podělí.

www.janeksedlar.com
www.doprovazenapout.cz
srpen 2020

Lucie a Janek Sedlářovi
vzali život do svých rukou. Janka většinou najdete za volantem jejich úžasného karavanu.
Když zrovna neřídí, tak někde něco fotí (většinou stromy) nebo natáčí. Sem tam si s někým
zajde do lesa a povídá si s ním o životě. Říká
tomu Doprovázená pouť. Lucie je vystudovaná psycholožka lehce šmrncnutá žurnalistikou
a muzikoterapií. A také matka, máma, maminka, ta, která se láskyplně stará o teplo rodinného krbu. Společně s Jankem nyní tvoří rodinný
projekt Žít lehce.

Populárně naučná

https://zitlehce.cz
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Láska k nedokonalým
věcem – Jak přijmout
sama sebe ve světě
usilujícím o dokonalost
Haemin Sunim

298 Kč / 352 s.

Co když pro to, aby byl člověk šťastný, stačí
jen být sám sebou? Stejně jako když v letadle
dostaneme pokyn nasadit kyslíkovou masku
napřed sobě a teprve pak pomáhat ostatním,
musíme být nejprve v míru sami se sebou,
než budeme moci být v míru se světem kolem
sebe. V tomto pokračování svého mezinárodního bestselleru Věci, které uvidíte, jen když
zpomalíte se Haemin Sunim s moudrostí sobě
vlastní věnuje tématu péče o sebe a tvrdí, že
pouze přijetím sebe sama – a všech nedostatků, díky kterým jsme sami sebou – můžeme
dosáhnout soucitných a naplňujících vztahů.

298 Kč / 328 s.

Umění prostého života
– 100 zenových aktivit
pro klidnější život
Shunmyo Masuno

Populárně naučná

Zen je dokonalým lékem na chaos
moderního života.
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278 Kč / 223 s.

Pomocí jasných, praktických a snadno zvládnutelných lekcí – každý den
jedné po dobu 100 dní – čerpá renomovaný buddhistický mnich Shunmyo
Masuno ze sto let staré moudrosti, aby vám ukázal, jak do moderního
života vnést podstatu zen buddhismu.
Naučíte se zhluboka vydechnout a odstranit tak negativní emoce,
myslet jasně díky prostému zařízení svého domu, večer si uspořádat boty,
abyste si uspořádali i svou mysl, pěstovat květinu a pozorovat, jak roste,
méně se zabývat věcmi, které nemůžete ovlivnit, a ještě mnohem víc…

Bez obalu – Jak žít zero
waste
Barbora Tlustá
První česká kniha o životním stylu
zero waste!
Zero waste znamená nulový odpad. Znamená to žít bez odpadu, udržitelným způsobem, být šetrný k životnímu prostředí, k místu, kde žijeme
a chceme žít i nadále. Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik odpadu vyprodukujete? Kolik čeho kupujete, kolik obalů pak vyhodíte? Máte pocit, že
toho doma máte prostě moc? Zkuste zero waste!
328 Kč / 208 s.

Ilustrace a fotografie:
Eliška Blažek Bártová,
Eva Růžičková

Tato knížka je pro všechny, kteří by zero waste chtěli vyzkoušet, ale
zatím neví, jak na to. Ukáže vám, jak do života postupně zavádět změny,
které vám pomůžou omezit produkci odpadu, odmítnout zbytečný přebytek, začít žít udržitelně a uvědoměle, zdravě, kreativně a v klidu. Heslem
této knihy je: zavádějte změny do života tak, abyste z nich měli radost.

Do p*dele s plasty – 101
způsobů, jak se osvobodit
od plastů a zachránit svět
Emilly Barrettová
Průvodce životem bez plastových
odpadů

198 Kč / 128 s.

Tato kniha přináší 101 snadných způsobů, jak omezit plasty, a dotýká
se tří hlavních oblastí: jídla a pití, domácnosti a životního stylu. Napoví
vám ohledně nákupů a uchování potravin, hygieny či módy a zjistíte, že
vaše snaha o udržitelnější život je nejen výzvou, ale může přinést i spoustu
překvapivých objevů a zábavy. Dotýká se totiž i některých situací v životě, které by vás možná nenapadly. Víte, že běžná žvýkačka je vyrobena
z plastů? Že plasty mohou obsahovat i některé čajové sáčky?

Populárně naučná

Také vám nedá spát pomyšlení, že naše planeta je zahlcena plastovým
odpadem? Že jsou ho plné oceány? Jen žádnou paniku! Prognózy ekologů
jsou neradostné, ale boj s plasty už začal a zapojit se do něj můžete i vy.

81

Kéž by to naši četli – Kniha pro
každého rodiče
Philippa Perryová
Každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo šťastné,
a nechce nic pokazit. Ale jak na to?
V této poutavé, chytré a vřelé knize vám zkušená psychoterapeutka Philippa Perryová řekne, na čem opravdu záleží
a jakému chování je důležité se vyhýbat – zásadní pro a proti
v rodičovství. Její příběh začíná u rodičů samotných, u toho,
jak se v minulosti utvářela a vyvíjela jejich vlastní psychika –
a jak toto všechno může také ovlivnit jejich vlastní rodičovství.
Místo toho, aby tvořila „dokonalý“ plán, nabízí autorka
barvitý pohled na věci, které pomáhají vytvořit hezký vztah
mezi dítětem a rodičem. Tato osvěžující a neodsuzující kniha
vám pomůže pochopit, jak výchova, kterou jste jako děti prošli, může ovlivnit způsob, jakým vychováváte své vlastní dítě,
a prolomit negativní vzorce a stále se opakující chyby.
Kéž by to naši četli je kniha, která nehodnotí, nýbrž
moudře radí, je to kniha, která vám pomůže pochopit, jaké
vztahy máme se svými dětmi, co stojí v cestě dobré komunikaci a co ji může zlepšit.

únor 2020

„Dokonale ucelený pohled na to, co to znamená
být rozumný a emočně zdatný rodič… Nesmírně
vřelé, moudré, plné naděje a povzbuzení.“
Alain de Botton
autor knihy How Proust Can Change Your Life

Populárně naučná

Philippa Perryová
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je britská psychoterapeutka a autorka několika
populárně naučných graﬁckých novel. Pravidelně také přispívá do různých odborných i širší
veřejnosti určených časopisů a moderovala také
několik vysílání The Culture Show na BBC Two.
Je vdaná za umělce Graysona Perryho, se kterým má dceru, a společně žijí v Londýně.

Pinball efekt
James Burke
Jak vznikly ty největší světové vynálezy?
Pinball efekt nás provede mnoha různými cestami po síti
poznání. Tato kniha kupříkladu vděčí za svůj vznik německému klenotníkovi Johannu Gutenbergovi, jenž si v 15. století
jednoho dne popletl datum. Lampa, kterou možná právě používáte ke čtení, vznikla před čtyřmi stoletími díky italským
horníkům, jejichž potíže je přivedly k poznání vakua uvnitř
žárovky. Objev Ameriky přispěl ke vzniku vědního oboru antropologie.
Putování po cestách nejdůležitějších objevů v historii
skýtá, podobně jako detektivka, úskoky i překvapivé zvraty
a rozuzlení. Burke staví na dlouholetém výzkumu a jeho cesta
pomáhá vytvořit si ucelený obrázek, jenž odráží dalekosáhlé
a důležité následky objevů pro budoucnost. Čtenáři je poodhalen základní mechanismus změn, způsobující propojení
a vzájemné ovlivňování věcí, událostí a fakt.

„James Burke je rozhodně jedním
z nejzajímavějších myslitelů
západního světa.“

duben 2020

The Washington Post

Jak renesanční vodní zahrady umožnily
vznik karburátoru a další překvapení
na cestě lidského poznání.

je britský moderátor, historik vědy, spisovatel
a televizní producent, který úzce spolupracoval
s BBC1 na několika dokumentárních seriálech.
Je autorem více než desítky knih, mj. bestsellerů Souvislosti a Den, kdy se změnil vesmír.
Pravidelně také přispíval do časopisů Scientific
American a Time. Royal Television Society mu
udělila zlatou a stříbrnou medaili za jeho přínos
televiznímu průmyslu.

Populárně naučná

James Burke
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Ketodieta
Leanne Vogelová
Začněte se cítit skvěle – a hned teď!
Mezinárodní bestseller propagátorky zdravého životního stylu
Leanne Vogelové se bezprostředně po svém vydání v roce
2017 zařadil mezi nejprodávanější knihy o ketodietě – revolučním přístupu k uzdravení, léčení, zhubnutí a štěstí. Skvěle
napsaný průvodce plný praktických tipů a rad vám ukáže, jak
jíst tuky a zároveň se vyvarovat posedlosti jídlem, zhubnout
a nalézt energii do života. Chcete-li zkusit něco nového a originálního, každá stránka knihy Leanne Vogelové ukazuje, jak
strava bohatá na přirozeně zdravé tuky pomůže uzdravit vaše
tělo i duši. Zkušenosti s programem Fat Fueled neboli „Jezdíme na tuk“ jsou ohromující. Toužíte po tom cítit se opět plní
energie, aniž byste měli hlad a zároveň pocit, že jste se o něco
připravili? Pak toto je ta správná kniha.

Kniha, která vám pomůže znovu převzít
kontrolu nad tím, co jíte!

648 Kč / 448 s. / 203 x 254 mm

„Keto příběh“ Leanne Vogelové začal
v roce 2014, kdy přešla na životní styl
s vysokým podílem tuků a nízkým
obsahem uhlohydrátů. A od základů
jí pozitivně změnil život.
Změňte i ten váš.

Populárně naučná

Leanne Vogelová
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„Tato kniha změní způsob, jakým pohlížíte
na jídlo, na své zdraví a štěstí.“
Amazon

dělá svou práci s opravdovou vášní a plným nasazením. Její webové stránky a Youtube kanál
Healthful Pursuit za poslední tři roky pomohl
více než pěti milionům lidí, kteří se rozhodli pro
ketodietu. Stravovací program Fat Fueled (Jezdíme na tuk) využívá tuky, které přijímáme ve
stravě, k léčení, výživě a vyvážení těla.

Čím starší, tím lepší, ale starší
Caroline de Maigret, Sophie Mas
„Věk je něco, na čem nezáleží, pokud nejste sýr.“

Luis Buñuel

Caroline a Sophie píšou tak, jako si povídají s kamarádkami
u sklenky vína. Neberou si servítky, nešetří nikoho, a nejméně
sebe. Nebojí se říct nahlas ani věci, kolem kterých se často
chodí po špičkách. Stejně jako všechny ostatní ženy i ony vnímají, jak čas rychle běží – kromě jiného je na ulici už nikdo
nikdy neosloví Mademoiselle. Pochopitelně je to nenechává
zcela v klidu, ale dokážou se statečně podívat pravdě do
očí. Prostě věci nejsou, co bývaly: probudíš se, cítíš se skvěle,
a přitom ti všichni říkají, že vypadáš unaveně. Na večírek
dorazí atraktivní třicátník, a ty mu nestojíš ani za letmý pohled. Mladá žena ti „zalichotí“ poznámkou, že by jednoho
dne chtěla vypadat jako ty… a tak by se dalo pokračovat
donekonečna.
Tyto nepřehlédnutelné, přitažlivé a šarmantní Francouzky, jejichž styl je prostě nezaměnitelný, se sice tu a tam
nostalgicky ohlédnou do minulosti, ale jinak žijí skrz naskrz
v přítomnosti a užívají si každý den. A jistě, je to sice trochu
divný pocit být starší než francouzský prezident, ale nakonec
NO A CO? A ano, vrásky kolem očí nejsou žádná velká výhra,
ale bože, jak nudně musel žít ten, kdo je nemá!
388 Kč / 264 s.

Caroline de Maigret a Sophie Mas
jsou autorkami mezinárodního bestselleru
Jak se stát Pařížankou.

Caroline de Maigret
je francouzská modelka. Založila produkční
hudební společnost Bonus Tracks Records.

Sophie Mas
je produkční, herečka a publicistka.

Populárně naučná

Nyní přicházejí s novou knihou, v níž nás tyto
vtipné, moudré a mimořádně šik Francouzky
seznámí s tím, co si ženy kolem čtyřicítky
myslí a cítí, a poskytnou nám řadu
nepostradatelných, vlastní zkušeností
prověřených rad, jak se vypořádat s láskou,
životem a vůbec vším ostatním.
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Velmoci a diplomacie
Mária Holubová Dvořáková
Fakta, příběhy a diplomatické hry evropských velmocí
ve fascinujícím, více než tisíciletém období našich dějin
Tři vnuci Karla Velikého si ve Verdunu v roce 843 rozdělili
Franskou říši, čímž rozpoutali mezi svými dědici více než tisíciletý boj o území, moc a vládu. Vedli mezi sebou války, uzavírali mír, který nikdy nedodrželi, a mocenské zápasy nebrali
konce. Oběťmi se nakonec stali i oni sami, protože v rámci
politiky jejich dynastie uzavírali výhodné sňatky bez lásky,
a to někdy i mezi nejbližšími příbuznými, takže jejich potomci, kteří v Evropě vládli, trpěli genetickými a psychickými poruchami. Panovníci to v té době neměli vůbec jednoduché.
Jejich výchova byla tvrdá, mnohdy na hranici šikany, a o rodičovské lásce si mohli nechat jen zdát. I přesto přese všechno
tato dynastická politika, postavená na výhodných sňatcích,
významně zasahovala do diplomacie a mezinárodních vztahů
až do období první světové války, kterou bychom mohli nazvat velkou válkou ve velké rodině.

Velmoci a diplomacie je jedinečná
publikace předkládající historická fakta,
která doplňuje příběhy ze zákulisí
evropské diplomacie a sňatkové
politiky na panovnických dvorech.

srpen 2020

Připravujeme také slovenské
vydání této jedinečné
publikace.

Populárně naučná

Mária Holubová Dvořáková
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je slovenská expertka na diplomatický protokol, na Fakultě politických věd a mezinárodních
vztahů UMB vyučuje mimo jiné i dějiny velmocí
a základy protokolu, věnovala se také politickým dějinám států V4.

Pivařka2 – Průvodce
domácího sládka
Petr Novotný a kolektiv
Vše o domácím vaření piva –
historie, teorie, rady, návody, recepty

598 Kč / 500 s.

Pivařka2 vám otevře
zcela nový a netušený
svět chutí a vůní!

Zcela unikátní domovarnický projekt pokračuje! V novém, přepracovaném
a doplněném vydání naleznete nejen zcela unikátní recepty, ale i rozpracovanou teoretickou část, která umožní bezproblémové vaření domácího
piva i úplným začátečníkům. Ovšem i ostřílení praktici zde najdou velké
množství praktických rad a návodů pro svou další práci. Kniha je samozřejmě opatřena i bohatou fotograﬁckou přílohou, tabulkami, které vám
usnadní přepočty, a kapitolami o historii vaření piva. Všechny recepty jsou
optimalizovány na stejné množství piva a počítají s dostupností vstupních
surovin na českém trhu. A proti prvnímu vydání jsou optimalizovány tak,
aby byly přístupné i úplným začátečníkům.

Bohemian Rhapsody
Owen Williams
Ze zákulisí filmového megahitu

Zakoupit můžete i společně s DVD.

Autor Owen Williams nás zavádí do centra dění, v němž se natáčel
tento vynikající ﬁlm, a nechává nás nahlédnout pod pokličku příběhu i práce na scénách, rekvizitách a kostýmech. Čtenáři se tak dostává do rukou
nádherný suvenýr a připomínka nezapomenutelného ﬁlmového zážitku.

Oficiální kniha k výpravnému filmu Bohemian Rhapsody
o skupině Queen od společnosti Twentieth Century Fox.

Populárně naučná

498 Kč / 160 s.

Kniha dokumentuje fantastickou cestu Freddieho Mercuryho a skupiny
Queen, jak byli zachyceni ve ﬁlmu, od prvních úspěchů až po strhující
vystoupení na koncertu Live Aid v londýnském Wembley v roce 1985.
Obsahuje stovky jevištních i zákulisních fotograﬁí členů kapely a jejich
doprovodu: Freddieho Mercuryho, Briana Maye, Rogera Taylora, Johna Deacona, Jima Beache, Paula Prentera, Mary Austinové, Johna Reida a dalších.
Tyto legendární postavy jsou na stránkách knihy představeny s detailností
velkého ﬁlmového plátna.
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JIŽ VÍCE NEŽ 100 DESTINACÍ
PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE

Rough Guides CZ
#SNAMIZAZIJETEVIC

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU
CELOBAREVNÉ PUBLIKACE

Turistické
průvodce
88

458 Kč / 245 s. / 12 map

898 Kč / 744 s. / 53 map

578 Kč / 416 s. / 30 map

16 stran barevné přílohy

celobarevná publikace

celobarevná publikace

12 stran barevné přílohy

598 Kč / 365 s. / 50 map

598 Kč / 402 s. / 37 map

348 Kč / 248 s. / 15 map

498 Kč / 394 s. / 31 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

16 stran barevné přílohy

32 stran barevné přílohy

688 Kč / 496 s. / 56 map

998 Kč / 1 264 s. / 125 map

498 Kč / 370 s. / 18 map

648 Kč / 376 s. / 29 map

celobarevná publikace

32 stran barevné přílohy

8 stran barevné přílohy

8 stran barevné přílohy

748 Kč / 640 s. / 49 map

548 Kč / 368 s. / 41 map

998 Kč / 1 038 s. / 81 map

548 Kč / 400 s. / 32 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

12 stran barevné přílohy

Turistické průvodce

398 Kč / 328 s. / 29 map
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Turistické průvodce
90

598 Kč / 334 s. / 28 map

548 Kč / 432 s. / 32 map

648 Kč / 464 s. / 34 map

748 Kč / 508 s. / 38 map

celobarevná publikace

24 stran barevné přílohy

celobarevná publikace

celobarevná publikace

září 2020

598 Kč / 382 s. / 16 map

88 map

748 Kč / 753 s. / 88 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

598 Kč / 392 s. / 49 map

1 198 Kč / 912 s. / 73 map

598 Kč / 447 s. / 50 map

598 Kč / 445 s. / 50 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

898 Kč / 845 s. / 95 map

698 Kč / 531 s. / 68 map

698 Kč / 512 s. / 67 map

748 Kč / 544 s. / 41 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

březen 2020

celobarevná publikace

578 Kč / 368 s. / 27 map

květen 2020

celobarevná publikace

598 Kč / 407 s. / 54 map

798 Kč / 620 s. / 48 map

598 Kč / 336 s. / 39 map

648 Kč / 467 s. / 54 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

998 Kč / 944 s. / 100 map

598 Kč / 400 s. / 42 map

648 Kč / 488 s. / 40 map

498 Kč / 392 s. / 42 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

8 stran barevné přílohy

898 Kč / 779 s. / 94 map

698 Kč / 512 s. / 56 map

748 Kč / 624 s. / 57 map

748 Kč / 560 s. / 51 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

Turistické průvodce

548 Kč / 431 s. / 39 map
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TURISTICKÉ PRŮVODCE
Z NAKLADATELSTVÍ JOTA

Turistické průvodce

EVROPA
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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

AFRIKA

ASIE

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

Egypt
Jižní Afrika
Keňa
Maroko
Namibie, Botswana
Tanzanie

Arménie
Bali a Lombok
Bangkok
Čína
Gruzie
Indie jih
Indie sever
Indonésie
Írán
Izrael
Japonsko
Jemen
Jihovýchodní Asie
Jordánsko
Kambodža
Malajsie
Laos
Mongolsko
Myanmar (Barma)
Nepál
Srí Lanka
Thajsko
Tibet
Vietnam

AUSTRÁLIE
Austrálie
Nový Zéland

„Nejužitečnější rady
bez zbytečných okras.“
The Times

JEDNA TÉMĚŘ NEPROVEDITELNÁ MISE.
JEDINÝ MUŽ, KTERÝ MÁ ODVAHU JI PODNIKNOUT.

DOBRODRUŽNÁ ŠPIONÁŽNÍ TRILOGIE
OD MISTRA PŘEŽITÍ

BEARA GRYLLSE

Bývalý elitní voják Will Jaeger, zdrcený brutálním únosem a nejspíš i vraždou
manželky a syna, uteče až na samý konec světa, aby se tam skryl a pokusil se
znovu nalézt klid. V africkém vězení, kde trpí neprávem, je však objeven a přinucen
podniknout ještě jednu poslední misi. Má stanout tváří v tvář kruté minulosti.
Čtyři strašné cesty. Jedna nemožná stezka. A jen jeden muž se může
pokusit ji zdolat. Will Jaeger. Lovec.

Nepřehlédněte také
další napínavé knihy
Beara Gryllse.

TAKÉ JAKO

E-KNIHY

slevy

pro
rodiny
s dětmi

RODINNÉ PASY
 slevy až 50% pro rodiny s dětmi do 18 let
 registrace rodin ZDARMA
 slevová síť na území České republiky na spotřební nákupy,
kulturu, sport a volný čas

Zaregistrujte se
bezplatně na:

.cz
y
s
a
P
e
n
n
i
www.Rod

Projekt Rodinné pasy je ﬁnancován a realizován těmito kraji a městy:

Projekt Rodinné pasy je financován těmito kraji a městy:

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

www.livingstone.cz

