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Barbora Tlustá: Bez obalu
– Kniha roku 2019 v kategorii Styl a hobby
Luděk Bukač, František Suchan: Moje hokejové století
– Prémie M. Ivanova 2019
M. Zikmund, P. Horký, M. Náplava, V. Kroc: Století Miroslava Zikmunda
– Prémie M. Ivanova 2018
Adam Chroust: Stingl Miloslav. Biografie cestovatelské legendy
– Magnesia Litera 2017 v kategorii Litera za nakladatelský čin
– 1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování v rámci festivalu GO KAMERA 2017
– Cena diváků v kategorii nejlepší kniha v rámci festivalu GO KAMERA 2017
– Mezinárodní cena Egona Ervína Kische - Prémie, KALF 2017
– Český bestseller roku 2016 v kategorii Cestopisy a reportáže
Miloslav Stingl
– Cena E. E. Kische 2015 za knihu Vúdú, zombie, karnevaly
– Cena E. E. Kische 2014 za celoživotní dílo a za rozsáhlou literární tvorbu
– Stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR za celoživotní dílo
– Několikeré ocenění v soutěžích o Nejkrásnější knihu festivalu GO KAMERA
– Cena E. E. Kische 2012 za knihu Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, díl první
– Cena E. E. Kische 2011 za knihu 2012
Michal Petrov
– Český bestseller 2013 v kategorii Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé za knihu Retro ČS
– Mezinárodní čestné uznání E. E. Kische 2014 za knihu Retro ČS
– 3. místo v kategorii Nejkrásnější kniha festivalu GO KAMERA 2014 za knihu Retro ČS
– Český bestseller roku 2015 v kategorii Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé za knihu Retro ČS 2
– Cena Nejkrásnější komise soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015 za knihu Retro ČS 2
Vlasta Čiháková Noshiro: Mitsuko
– Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou, 2017
– Cena Miroslava Ivanova 2015 za významné dílo literatury faktu
Viliam Poltikovič: Touha po absolutnu
– 2. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování v rámci festivalu GO KAMERA 2017
– 1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha v rámci festivalu GO KAMERA 2018
Jiří Hanzelka & Miroslav Zikmund
– 2. místo v diváckém hlasování v rámci festivalu GO KAMERA 2016 za knihu Legenda Z + H
– Cena města Lysá nad Labem u příležitosti Polabského knižního veletrhu 2011 za knihu Legenda H + Z
Petr Gratias a Pavel Váně: V erbu Progres
– Čestné uznání E. E. Kische 2015
– Nominace na rockovou cenu Břitva 2014 v kategorii Kniha roku
Petr Gratias: Decibely nad Brnem
– Cena Nejkrásnější komise soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015
Alena Thomas: Děláme si to doma sami
– Nominace na cenu Český bestseller 2014 v kategorii Zdraví & životní styl
J. Hanzelka & M. Zikmund, M. Stingl a R. Švaříček: Tamtamy času
– 3. místo Zlatého pruhu Polabí 2011
M. Švihálek, M. Kačor a M. Hýža: Zapomenuté výpravy
– Čestné uznání E. E. Kische 2006
Jiří Rajlich: Karel Janoušek. Jediný československý maršál
– Cena Miroslava Ivanova 2003
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Tajemství

Tereza Dobiášová
Neskutečný příběh
Anežky České
Co vedlo vzdělanou dívku plnou života, dceru českého krále
Přemysla Otakara I., o jejíž ruku žádal sám císař, k rozhodnutí
vzdát se světské moci, tělesné lásky a stát se jeptiškou?
Příběh, který Tajemství vypráví, stojí na půdorysu dochovaných historických faktů. Nahlíží 13. století jako období protichůdných mocenských i duchovních proudů, v jehož centru
stojí Anežka: nejdřív jako osamělé dítě putující po evropských
dvorech, později jako dívka s hlavou popletenou rytířskými
mýty, zrazovaná, a přesto toužící po lásce a naplnění – zároveň ale i dívka vědomá si vlastní zodpovědnosti – vůči své
rodině a zemi. Možná, že její život skrýval tajemství, které by
křesťanské legendy nedovolily vyprávět.
Při hledání pravdy o dívce, která nad českou zemí
z hlubin 13. století stále drží ochrannou ruku, vstoupily do
vyprávění obrazy bytostí lesů, démonů přítomných v gotických
chrámech a magické myšlení středověkých příběhů – i když
o nich už Anežčini legendisté mlčí.

říjen 2021
398 Kč

Ilustrace: Petr Nikl

je česká autorka, režisérka, dramaturgyně,
kurátorka a kulturní manažerka. Vystudovala
dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie
múzických umění v Praze. Působila jako dramaturgyně Jihočeského divadla, poté založila sdružení Barevný děti, věnující se sociální integraci
cizinců skrz divadelní a další umělecké formy.
Jako autorka, literární recenzentka a dramaturgyně externě spolupracovala s Českým rozhlasem. Pracuje jako kurátorka interaktivních
expozic pro děti. Pro Hands On! International
Association of Children in Museums koncipuje
rozvoj organizace, občas pracuje v divadle, pohybuje se mezi Prahou a Šumavou a píše: scénáře, libreta a hlavně příběhy.

Beletrie

MgA. Tereza Dobiášová
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’84

k.elkir
Dospívat je obtížné za každého režimu
a v každé době, když ale dospíváte
zrovna v době husákovské šedi,
svět je ještě o trochu komplikovanější.

září 2021
398 Kč / 512 s. / 145 x 210 mm

k.elkir
Autor vystupující pod pseudonymem k.elkir se narodil roku 1973
v Praze. Román ´84 je jeho prvotinou.

Dusná realita normalizačního Československa poloviny osmdesátých let
je v rozsáhlém románu ´84 popisována pohledem jedenáctiletého chlapce. Do dětského fantazijního světa proniká všudypřítomná vyprázdněnost.
A to nejen ve škole, ale i v jeho rodině. Pocit bezvýchodnosti a šeď každodenního života jej vedou k úniku do snů a úvah o smyslu vlastní existence.
Kája je synek „z dobré rodiny“, dobře se učí, ví, že co se říká doma,
se jinde neříká a že základem všeho je mít dobré známky a nevyčnívat.
Z reality, které nerozumí, uniká do snů. O krásné slovenské dívce Perinbabě a o chlapcích kolem ohňů ve slovenských horách, básnících toužících
po svobodě, ale i o politických osobnostech časů minulých, současných
a budoucích.

Malučký princ

Antoine de Saint-Exupéry,
Petr Odehnal
Malý princ tentokrát
ve valašštině!

listopad 2021

Beletrie

288 Kč
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Ilustrace:
Roman Kudláček

Kdy by neznal Malého prince, nejznámější literární dílo francouzského spisovatele a pilota Antoina
de Saint-Exupéryho. Byl přeložen
do více než 300 jazyků a dialektů.
Martina Dlabajová, vášnivá sběratelka knižních vydání tohoto dílka,
oslovila Petra Odehnala, historika
z muzea ve Valašských Kloboukách,
aby se ujal vytvoření valašské verze
Malučký princ.

288 Kč / 127 s.
dotisk

Hendrixova kytara
Kateřina Dubská

Jeden mladý muž, jedna kytara a jedno (nejen)
socialistické Československo. Aneb příběh o tom,
co má společného Jimi Hendrix s klukem
ze severní Moravy. Svobodu. Kytaru. A touhu.
O čem jste snili, když jste byli malí? Že až vyrostete, nebudete
muset nikoho poslouchat a budete si žít po svém? Hendrixova kytara je o snech. O snech plných svobody. Jenže když
vyrůstáte v socialistickém Československu, můžete si o ní
nechat jen zdát. Dokud ovšem nepotkáte HUDBU. Ta dokáže
pohnout vaší duší i tělem a donutí vás k činu. Založíte
kapelu a pořád někde narážíte. Až utečete za dráty, kde jste
konečně sami sebou a plníte si sny. A za svým si jdete velmi
cílevědomě.
Hendrixova kytara je kniha o svobodě a o ceně, kterou za
ni zaplatíte. Tehdy i dnes. Je o muži, kterého si kytara několikrát našla, a on si až po letech uvědomil, jaká je cena jeho
svobody a talentu. A že ji neplatil sám. Místy je to až bolestné
čtení. Možná každý z nás má v sobě podobnou„Hendrixovu
kytaru“ – symbol rozletu a touhy žít si jen po svém. Jenže její
cena je pro mnohé z nás příliš vysoká, takže to vzdáme nebo
uhneme. Nebo to ani nezkusíme. Ale tahle kniha říká – vstaň
a běž. Protože svobodní nemůžeme být jen napůl.

již vyšlo
398 Kč / 543 s. / 130 x 200 mm

Kateřina Dubská

358 Kč / 600 s.

278 Kč / 240 s.

298 Kč / 223 s.

dotisk

www.katerinadubska.cz
www.facebook.com/katerinadubskaspisovatelka

Podívejte
se na trailer

Beletrie

328 Kč / 336 s.

dotisk

vystudovala Střední odbornou školu knihovnickou v Brně a Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Je spoluzakladatelkou firmy
Computer Press a vydavatelství ERA. V současné době žije v Bílých Karpatech na samotě
u lesa, píše knihy a užívá si života.
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Sirotčinec slečny Peregrinové:
Zkáza Ďáblova akru
Ransom Riggs

Velkolepé uzavření příběhu podivných dětí
ze Sirotčince slečny Peregrinové je tu!
Poslední, co Jacob Portman viděl, než svět potemněl, byla
děsivá a důvěrně známá tvář. Najednou se spolu s Noor ocitá
na místě, kde všechno začalo – v domě svého dědečka. Jacob
netuší, jak se jim podařilo vyváznout ze smyčky V a jak se
dostali na Floridu. Ale jednu věc ví zcela jistě: Caul je zpět.
Poté, co tak tak uniknou netvorovi žíznícímu po krvi, se Jacob
a Noor znovu setkají se slečnou Peregrinovou a podivnými
dětmi v Ďáblově akru. Akr sužují pustošící události – atmosférické fronty ženoucí popel, krev a kosti – hrozivá předzvěst
příchodu Caulovy armády.
Caul přežil zkázu Knihovny duší, je ještě mocnější než
kdykoliv předtím a zdá se, že apokalypsa, kterou přináší, je
neodvratná. Zbývá poslední naděje – zavést Noor tam, kde
se schází sedm emancipátorů, jejichž příchod předpovědělo
proroctví. Pokud se Jacobovi a jeho přátelům podaří najít toto
tajné místo, budou stát tváří v tvář nebezpečným nepřátelům
a utíkat jako o život těmi nejnebezpečnějšími smyčkami. To
vše ve strhujícím příběhu, který je posledním dobrodružstvím
oblíbené série Slečny Peregrinové.
říjen 2021

„Na této knize jsem pracoval dlouho. Deset let
jsem prožil v tomto světě, tvořil tyto postavy
a pečoval o ně. Rozloučení s nimi provází
sladkobolný pocit. Budou mi chybět. Ale pokusil
jsem se jim dát volnost, kterou si ony i čtenáři,
kteří mě celou dobu provázeli, zaslouží.“

Beletrie

Ransom Riggs
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www.sirotcinecslecnyperegrinove.cz

398 Kč / 528 s. / 124 x 200 mm

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

Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti

Podívejte
se na trailer

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.

již vyšlo
298 Kč / 358 + 8 s. / 124 x 200 mm

398 Kč

368 Kč

348 Kč

319 Kč

339 Kč

378 Kč

348 Kč

319 Kč

388 Kč

298 Kč

Beletrie
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299 Kč
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Síla psa

Thomas Savage
Dva bratři. Jedna žena. Westernový román
z amerického severozápadu.
Phil a George jsou bratři a zároveň obchodní partneři, jsou
totiž spolumajitelé největšího ranče v montanském údolí. Phil
je chytrý, George těžkopádný. Phil je vysoký, má ostře řezané
rysy, George je podsaditý a zamlklý. Phil je vynikající šachista, vášnivý čtenář, výmluvný vypravěč; George se učí pomalu
a věnuje se vedení ranče a obchodu.
Od nejútlejšího dětství spí bratři ve stejném pokoji, a tak
to trvá už téměř čtyřicet let. Když se George nečekaně ožení
s mladou vdovou a přivede si ji na ranč, rozpoutá Phil nesmiřitelný boj, jen aby bratrovu novomanželku zničil. Nepočítá
však s jejím nepravděpodobným ochráncem.

Na motivy knihy připravuje Netflix
v roce 2021 film, v němž zazáří hvězdy
Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunstová.
září 2021
348 Kč / 336 s. / 130 x 200 mm

„Thomas Savage je kouzelník při
vykreslování postav… Nepromrhá jediné slovo,
pokud žádné slovo nestačí.“
The New York Times Book Review
„Thomas Savage je výjimečný spisovatel,
mistrný romanopisec.“

Beletrie

Washington Post
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Thomas Savage
se narodil v Salt Lake City v Utahu v roce 1915
a zemřel v roce 2003. Mezi lety 1944 a 1988
publikoval 13 románů. Je známý obzvlášť svými knihami odehrávajícími se na americkém
západě.

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.

Knižní předloha filmu Cherry
bratří Russoových s Tomem Hollandem
(Spiderman, Avengers) v hlavní roli.

říjen 2021
348 Kč / 336 s. / 130 x 200 mm

Jedna z nejlepších knih roku 2019 na
seznamech The New Yorker, Entertainment
Weekly, Vulture, Vogue a Lit Hub
Nominace na cenu
PEN/HEMINGWAY AWARD

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

Beletrie

Román nadatlovaný na vězeňském
psacím stroji značí příchod syrového,
mrazivě vtipného a překvapivě pronikavého
hlasu z temného srdce Ameriky.
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Dívka, která utekla z Osvětimi
Ellie Midwoodová

Osvětim nikdo neopouští živý...
Na motivy skutečného příběhu Maly Zimetbaumové.
Mala, vězenkyně 19880, začala chápat, co se děje, až v okamžiku, kdy vystoupila z dobytčáku přímo do spárů pekla. Jako
tlumočnice SS využívala svoji pozici k tomu, aby zachránila
tolik životů, kolik bylo v jejích silách, pašovala kousky chleba
těm, co měli hlad.
Edward, politický vězeň 531, přišel do tábora mezi prvními. V pruhované uniformě a s oholenou hlavou vypadá stejně jako jakýkoli jiný vězeň. Je ale členem odbojové skupiny.
A také má plán na útěk.
Jediným prohřeškem, kterého se oba dopustili, bylo to,
že žili. Když se poprvé setkají, tmavé přítmí osvětimských
bloků je náhle projasněno zábleskem naděje. Mala díky
Edwardovi začne věřit v nemožné. Že mohou tento smrtonosný tábor opustit, i když jsou všude kolem nich ostnaté dráty,
na nekonečných strážných věžích číhají automatické zbraně
a kužely světel neúnavně bloudí po zemi.
Slib je stvrzen – utečou spolu, nebo spolu zemřou. To, co
následuje, je jedním z největších milostných příběhů v historii.

říjen 2021
378 Kč / 352 s. / 130 x 200 mm

Beletrie

Dechberoucí příběh o odvaze čelit
tragédii a utrpení, o statečnosti postavit
se strachu. I v temných chvílích může být
láska světlem, které vám ukáže cestu.
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Miliony lidí prošly osvětimskou bránou,
ale ona byla první ženou, která utekla.
Tento silný román je inspirovaný
pravdivým životním příběhem
Maly Zimetbaumové, jejíž hrdinství
nebude nikdy zapomenuto a jejíž
osud ovlivnil běh dějin…

Na rok 2022 připravujeme další autorčin
román Houslistka z Osvětimi,
v němž ožívá nezapomenutelný příběh
Almy Rosé, neteře Gustava Mahlera.

Ellie Midwoodová
je americká bestsellerová autorka, držitelka
řady literárních ocenění, zaměřuje se na historickou fikci, především na druhou světovou válku. Její dědeček sloužil u druhé tankové armády
na frontě v Bělorusku a již jako malé dívce jí
o válce vyprávěl, čímž vzbudil její zájem o toto
období. Ellie vystudovala lingvistiku a brzy začala
o válce psát. Sbírá dokumenty, knihy a studie
o této době a čerpá z nich ve svých knihách.

Doktor z Varšavy
Elisabeth Giffordová

Neopustíte dítě tváří v tvář tmě a neopustíte
jej v dobách, jako jsou tyto.
Mladí milenci Mischa a Sophia těsně před svatbou utekli
z Varšavy s vidinou svobodného života. Poté, co byli násilně navráceni do nově budovaného ghetta, připojili se k dr.
Januszi Korczakovi a začali pečovat o 200 dětí v sirotčinci,
který vedl. Dr. Korczak se obětavě snažil udržet práva i toho
nejmenšího dítěte v nepředstavitelných podmínkách, a stal
se pro tisíce lidí žijících za hradbami majákem naděje.
Když se kolem ghetta stahuje smyčka hrůzy, jsou Misha
a Sophie rozděleni a nuceni čelit nejhorším obavám každý
zvlášť. Jediné, co jim zbývá, je víra, že se jednou znovu setkají…
Janusz Korczak odmítl opustit své děti a vydal se s nimi
na společnou cestu do temnoty, do plynových komor. Až do
poslední chvíle sdílel osud svých svěřenců. Ve varšavském
ghettu žilo více než půl milionu lidí, konce války se dožilo
méně než jedno procento z nich. Přežili, aby vyprávěli svůj
příběh. Mischa a Sofie jsou jedni z nich. Kniha Doktor z Varšavy je jejich svědectvím o neskutečné odvaze a síle lidského
ducha čelícímu nepředstavitelné katastrofě.

listopad
378 Kč / 368 s. / 130 x 200 mm

Elisabeth Giffordová
vystudovala francouzskou literaturu a religionistiku na universitě v Leedsu a absolvovala
studium tvůrčího psaní na Royal Holloway
College. Je vdaná a má tři dospělé děti. Žije
v britském Kingstonu.

Beletrie

Janusz Korczak byl autorem literatury
pro děti, pedagog, pediatr a publicista.
V předválečné Varšavě vedl sirotčinec,
který byl později přesunut do ghetta.
Po rozkazu k přesunu dětí do transportu
mimo ghetto je odmítl opustit a spolu
s nimi byl zavražděn v Treblince. Jeho
příběh nebyl nikdy v češtině publikován.
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Ernettiho stroj
Roland Portiche

Nejlépe střežené tajemství Vatikánu.
Neuvěřitelný příběh založený
na skutečných událostech.
Březen 1938. Italský fyzik Ettore Majorana mizí v moři
u Sicílie. S ním i tajný projekt, na němž léta pracoval.
Podzim 1955. Jako zázrakem se objeví vědcovy poznámky. Otci Ernettimu vnuknou bláznivý nápad: sestrojit
stroj, který by dokázal vrátit čas – Chronovizor. Na rozkaz
papeže Pia XII. se kněz ponoří dva tisíce let do minulosti.
Cíl je prostý: dokázat existenci Krista.
Tak začíná šílený závod mezi Vatikánem, CIA, KGB
a Mossadem. Protože to, co otec Ernetti uprostřed studené
války objeví, by mohlo změnit světový řád.

„Roland Portiche nás ve svém thrilleru
psaném v ďábelském rytmu, kde se to hemží
nebezpečnými špiony a gaunerskými únosy,
zavede někam mezi Šifru mistra Leonarda
a Jamese Bonda a škodolibě přitom zkoumá
počátky křesťanství. Slovy evangelia:
modlíme se, aby už tady bylo pokračování.“
Paris Match
„Ernettiho stroj je ďábelský nástroj, otevřená
Pandořina skříňka do mnohonásobných světů,
do alternativních realit. Napínavé.“

Beletrie

L´Obs
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říjen 2021
378 Kč / 384 s. / 145 x 210 mm

Roland Portiche
je režisér a autor televizních dokumentů. Podílel
se na více než 300 pořadech o nejrůznějších
tématech. Od roku 2011 pravidelně pracuje na
seriálu o tajemstvích historie. V roce 2017
vydal svou první knihu Le Retour des momies,
o rok později knihu Mémoire totale. V roce
2020 vydává svůj první román Ernettiho stroj
a v roce 2021 pokračování Ernetti et l´énigme
de Jérusalem.

Odkaz

Nina Wähä
Rodinná sága ze severu
Když Annie otěhotní, vydá se na návštěvu zpátky tam, kde
vyrůstala. Rodinný statek se nachází v údolí Tornedalen na
hranicích mezi Švédskem a Finskem. Tady se mluví vlastním
jazykem, meänkieli. Není to ani švédština, ani finština, je to
něco třetího. Annie domů nejede zrovna ráda a nikdo ji nevítá
s otevřenou náručí.
Rodinu tvoří dva rodiče a dvanáct dětí (nebo čtrnáct,
podle toho, jak se to počítá), které nikdy netáhly za jeden
provaz. Máme tu svůdce, šikovného nejstaršího syna, trestance,
syna homosexuála, který si nedělá nic z toho, co si o něm
myslí ostatní. A pak je tu Annie, která je v tom. A matka, která
se rozhodla, že už se musí něco stát. A k tomu všichni ostatní.
A v neposlední řadě otec, který ukrývá temné rodinné tajemství. Nebo lépe řečeno: on je tím tajemstvím. Nastal čas se
s tím vypořádat. Brzo už nic nebude jako dřív.
Je člověk zodpovědný za hříchy své rodiny?
Dá se minulost nějak změnit? Lze ji zkusit přepsat?
Tyto otázky si klade švédská spisovatelka Nina Wähä
v nevšedním románu Odkaz.

září 2021
398 Kč / 440 s. / 145 x 210 mm

„Nina Wähä píše s mimořádnou energií
a překypuje chutí do vyprávění, výsledkem
je příběh jedinečné síly.“

ŠVÉDSKÁ
LITERÁRNÍ
UDÁLOST

Göteborgsposten

Kniha vychází
s finanční podporou
Ministerstva kultury ČR.

pochází ze Stockholmu. Debutovala v roce 2007
románem S jako sestra. Hrála jednu z hlavních
rolí ve filmu Babylonská nemoc a zpívala v popové kapele Lacrosse. Její romány Neohlížej se
zpět! (2010) a Odkaz (2019) jí vynesly chválu kritiky a nominaci na prestižní Augustovu
cenu.

Beletrie

Nina Wähä
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Olive Kitteridgeová je zpět
Elizabeth Stroutová

O životních ztrátách a způsobech,
jak se s nimi vyrovnat
Od doby, kdy Olive Kitteridgeová, učitelka v penzi z malého
městečka v Maine, ovdověla, uplynuly už dva roky. Smutek
ze ztráty manžela ale nezměnil její povahu – dál si nebere
servítky, je nekompromisní a naprosto jedinečná.
Třináct vzájemně propojených povídek z jejího města
a jeho okolí se zaobírá tématy jako osamělost, stárnutí, smutek a rodinné neshody, ale také naděje, útěcha a životní zkušenosti. Na Olive čekají další životní výzvy, stejně jako na další
postavy jednotlivých povídek, které se musí smířit se stárnutím a vlastní smrtelností, snažit se o zlepšení vztahů s partnery
a dětmi, hledat naději v těžké nemoci a najít útěchu tam,
kde by ji nikdy nečekali. Autorka Elizabeth Stroutová civilně,
bez patosu a melodramatičnosti úsporným jazykem nastiňuje
malá velká dramata a situace, která se v jistém věku objevují
v životě mnoha lidí.

„Plnohodnotné pokračování příběhu
Olive Kitteridgeové – starší, smutnější,
snad i laskavější, ale stále svá.
Olive opět nezklamala, je to moje srdcovka!“

již vyšlo
348 Kč / 311 s. / 130 x 200 mm

Databáze knih

Elizabeth Stroutová

Beletrie

348 Kč / 317 s.
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za knihu Olive Kitteridgeová získala v roce 2009
Pulitzerovu cenu. Je autorkou knih Abide with
Me, bestselleru zařazeného do programu Americké asociace knihkupců zvaného Book Sense,
a Amy a Isabelle, která získala cenu Arta Seidenbauma, udělenou novinami Los Angeles Times
za nejlepší beletristické dílo, a cenu Heartland
Prize novin Chicago Tribune. Její povídky byly
publikovány v mnoha časopisech včetně magazínu The New Yorker a O: The Oprah Magazine.

Poslední věta
Lisa Genova

Silný román o bezmoci, křivdách, obětavosti i smíření
Ještě před osmi měsíci sklízel vynikající koncertní klavírista
Richard ovace vestoje po celém světě. Dnes má ALS, amyotrofickou laterální sklerózu: ochrnula mu celá pravá paže
a nepohne prsty. Ztráta schopnosti pohybovat rukou mu
připadá jako smrt, ztráta opravdové lásky nebo rozvod –
jeho rozvod.
Karina před třemi lety sundala ze stěny svatební fotku,
a místo ní si pověsila zrcadlo. Obrátit list však ještě nedokázala. Paralyzují ji výmluvy a strach, žije nenaplňující život
učitelky klavíru a bojí se věnovat se kariéře, kterou v mládí
opustila. Podle ní za všechno může Richard a jejich nevydařené manželství.
Když se Richardova nemoc zhorší a už nemůže žít sám,
Karina se o něj začne neochotně starat. Zatímco mu slábnou
svaly, hlas i dech, kdysi znesvářená dvojice se společně snaží
smířit se s minulostí dřív, než bude pozdě.

již vyšlo

„Kniha o síle jedince bojovat za sebe samého
i přes nepřízeň osudu, o síle odpuštění,
lásky a přátelství. Pro mne jednoznačně
nejlepší kniha roku 2021.“

328 Kč / 280 s. / 130 x 200 mm

Denisa Šimíčková, Knihcentrum

378 Kč / 359 s.

je autorkou bestsellerů o Alzheimerově chorobě
(Pořád jsem to já), syndromu opomíjeni (Levá
strana světa, Nakladatelství JOTA, 2021), autismu či Huntingtonově chorobě. Podle románu
Pořád jsem to já vznikl stejnojmenný oscarový
film v hlavní roli s Julianne Mooreovou, Alecem
Baldwinem a Kristen Stewartovou. Lisa Genova
vystudovala psychobiologii na Bates College
a na Harvardově univerzitě získala doktorát
v oboru neurověd.

Beletrie

Lisa Genova
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DJ

Ray Kluun
Román o světě, kde každý každého využívá
Ne, táta nejede na dovolenou. Těmito slovy se Kluun, čerstvě
rozvedený otec, loučí se svými dětmi. Hladový po novém
dobrodružství se televizním producentem nechá zlákat
k natočení reportáže pro revoluční televizní show a při té příležitosti k návštěvě svého kamaráda z mládí Thorwalda van
Gestela. Ten coby DJ Thor, The Ten Million Dollar Man, žije
v Las Vegas, ve světě soukromých tryskáčů, VIP salonků, luxusních penthousů, syntetických drog, obřích láhví šampaňského a tanečnic u tyče. Jakmile Kluun do Las Vegas přijede,
ocitá se na horské dráze, která nebezpečně ohrožuje jeho
doposud úspěšnou existenci. Vzniklé škody jsou postupem
času nepřehlédnutelné: jeho exmanželka dokonce hrozí,
že mu vezme děti. Nebo Kluun svého dávného přítele přece
jenom přechytračí?
Jeden z nejprodávanějších současných nizozemských autorů nechává své alter ego pod vlastním jménem nahlédnout pod
pokličku silně komerčního sektoru – taneční hudby v Las Vegas.
již vyšlo

„Poutavý, typicky ‚kluunovský‘ příběh plný sexu,
drog a tance. DJ je zároveň moderní mravní
skicou. O morální prázdnotě a zradě, plochosti
a předstírání, síle médií a kultuře pro mládež.“
časopis OOR
„Trefně napsaný portrét o zradě a oportunismu
zpoza kulis pozlátka.“
deník AD

Beletrie

„První plnohodnotný taneční román
v nizozemsky psané literatuře.“
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časopis Vrij Nederland

328 Kč / 344 s.
130 x 200 mm

298 Kč / 320 s.

Ray Kluun
vlastním jménem Raymond van de Klundert,
pochází z nizozemského Tilburgu. Jeho knih se
prodalo přes 2 miliony výtisků a byly přeloženy do více než třiceti jazyků. Českým čtenářům
je dobře znám autobiografický román Třetí
poločas (Nakladatelství JOTA, 2006), který se
v Nizozemsku stal nejlépe prodávaným románovým debutem všech dob. Kniha se dočkala
i dvou pokračování Time Out (Nakladatelství
JOTA, 2007) a Familieopstelling (nizozemsky
2020).

Kde zpívají raci
Delia Owensová

Příběh holky z bažiny, který vás vezme za srdce.
Celá dlouhá léta kolují v poklidném městečku Barkley Cove
na pobřeží Severní Karolíny fámy o vlčím dítěti, „holce z bažiny“. Když je roku 1969 objeveno tělo místního krasavce Chase
Andrewse, obyvatelé města začnou z jeho vraždy podezírat
právě holku z bažiny, Kyu Clarkovou.
Jenže Kya vůbec není taková, jak se o ní povídá. Je to
inteligentní a citlivá dívka. Žije odkázaná sama na sebe v bažině, které říká domov, jejími nejlepšími kamarády jsou racci
a místo školy ji učí okolní příroda. I v jejím životě přichází
chvíle, kdy zatouží po blízkosti jiných lidí, dotecích a lásce. Její
divoká krása okouzlí dva mladé muže z města a před Kyou se
otevírá úplně nový život. Pak se však stane něco nepředstavitelného…
Román Kde zpívají raci je překrásnou ódou na přírodu,
srdceryvným příběhem dospívající dívky a líčením záhadné
vraždy s překvapivým koncem. Delia Owensová nám připomíná, že dětství nás všechny poznamená na celý život a že
každý z nás podléhá úžasným tajemstvím přírody.
již vyšlo
• Nejprodávanější kniha Amazonu
• Prodáno více než 11 milionů výtisků
• 1 300 000 čtenářských hodnocení na Goodreads
• Nominace na několik literárních cen
• V červnu 2022 bude mít premiéru film
s Daisy Edgar-Jonesovou v hlavní roli

„Musím souhlasit s těmi ovacemi a upozornit,
že za dost z toho může náš český překlad.
To je úplný klenot.“
Databáze knih

Vyšlo ve 41 zemích

368 Kč / 344 s.
145 x 210 mm
Podívejte
se na trailer

Delia Owensová
je spoluautorkou tří mezinárodních bestsellerů,
v nichž vypráví o svém životě a výzkumu divokých zvířat v Africe. Na University of Georgia získala bakalářský titul ze zoologie a na University
of California v Davisu pak dokončila doktorské
studium. Je laureátkou Ceny Johna Burroughse
za texty o přírodě a její práce vycházejí v mnoha
odborných přírodovědných časopisech. V současnosti žije v Idahu. Kniha Kde zpívají raci je
jejím prvním románem.

Beletrie

• The New York Times bestseller 2019, 2020
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Krimi
a thriller
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Mindhunter – Lovci myšlenek
John E. Douglas, Mark Olshaker

Jak proniknout do mysli sériového vraha
John Douglas, agent FBI, se na konci 70. let ve snaze pomoci
rozvoji kriminalistiky odhodlal ponořit do psychologie vraždy
a přiblížit se znepokojivě blízko skutečným netvorům.
Pátral po některých z nejznámějších a nejsadističtějších
zločinců naší doby: po vrazích, kteří nechvalně prosluli jako
„Trailside Killer“ v San Franciscu nebo „Atlantský vrah dětí“.
Desítky sériových vrahů konfrontoval, vedl s nimi rozhovory
a zkoumal jejich psychiku – patřili mezi ně Charles Manson,
Richard Speck a mnozí další. Studoval je – vstupoval do jejich
myslí – aby pochopil jejich motivy.
John Douglas je muž, který se stal předlohou legendárního filmového agenta FBI Jacka Crawforda v thrillerech
Červený drak a Mlčení jehňátek, a muž, který předznamenal nový věk v behaviorální vědě a kriminálním profilování.
John Douglas sloužil u policie přes dvacet let, a teprve když
odešel ze služby, mohl konečně povyprávět svůj jedinečný
příběh.

„John Douglas ví o sériových vrazích
víc než kdokoli na světě.“
Jonathan Demme,
režisér filmu Mlčení jehňátek

srpen 2021
398 Kč / 424 s.
145 x 210 mm
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John Edward Douglas
nastoupil k FBI v roce 1970. Na akademii ve
Virginii učil vyjednávání s rukojmími a kriminologickou psychologii, vytvořil a řídil program
profilování pachatelů. Cestoval po celé zemi
a vedl rozhovory se sériovými vrahy a jinými
pachateli násilných trestných činů v různých věznicích. Jeho knihy o myšlení, motivech a jednání
sériových vrahů a o vyšetřovacích metodách
jsou považovány za jedny z nejzasvěcenějších.

Krimi a thriller

Knižní předloha
jednoho z nejsledovanějších
a nejlépe hodnocených seriálů na ČSFD,
na němž se podílel i známý režisér
David Fincher (Sedm, Klub rváčů,
Zodiac, Vetřelec 3)
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Odložené případy: Silnice č.9
Tina Frennstedt

Severské krimi inspirované skutečnými nevyřešenými
případy kombinuje to nejlepší z populárních TV krimi
seriálů Most a Zločin.
Druhý, samostatný díl oceňované série Odložené případy,
inspirované skutečnými událostmi z okolí Malmö a Österlenu.
Ráno na Velký pátek je u majáku ve Stenshuvudu nalezena
mrtvola kontroverzní malířky. V její blízkosti objeví policie
také zvláštní druh hlíny, který se před patnácti lety vyskytl na
jiném místě činu, když byl nedaleko Ystadu zavražděn mladý pianista Max Lund. „Superpoldová“ Tess Hjalmarssonová
s kolegyní Marií Erlingovou sice při vyšetřování neodkryjí
žádné zjevné souvislosti mezi oběťmi, ale v Österlenu tím
odstartují řadu dramatických událostí. A jedna matka dvou
dětí začne mít podezření, že její manžel není tím, za koho
se vydává.

„Odložené případy: Silnice č. 9
jsou skvělým mixem krimi románu,
thrilleru i klasické detektivní hádanky.
Během čtení vám bude běhat mráz po zádech
a rádi se necháte překvapovat
a šokovat zcela nečekanými zvraty.“
Veronika Černucká, spisovatelka

již vyšlo
398 Kč / 399 s. / 145 x 210 mm

Tina Frennstedt

Krimi a thriller

Podívejte
se na trailer
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398 Kč / 399 s.

je jednou z nejuznávanějších švédských krimi
reportérek, expertkou na nevyřešené a odložené případy a autorkou románů, kde autenticky
zobrazuje policejní práci. Pracovala pro několik
periodik, v současnosti je manažerkou vysílání
Crime Central. Její oceněné kriminální reportáže
posloužily jako východisko pro první díl thrillerové série Odložené případy Švédsko: Nezvěstná,
za nějž získala ocenění Crimetime Awards za
nejlepší debut roku 2019.

Čtvrteční klub
amatérských
detektivů
Richard Osman

Na čaj o páté dnes není čas.
Čtvrteční klub amatérských detektivů
musí vyřešit vraždu.
V poklidné vesnici pro penzisty se jednou týdně scházejí čtyři přátelé, aby
vyšetřili nevyřešené vraždy. Když je však místní developer nalezen mrtev,
„Čtvrteční klub amatérských detektivů“ se ocitne uprostřed svého prvního
skutečného případu. Čtveřici přátel, Elizabeth, Joyce, Ibrahimovi a Ronovi,
možná táhne na osmdesát, ale pořád ještě mají pár es v rukávu. Dokáže naše
velice neobvyklá, ale důvtipná partička chytit zabijáka dřív, než bude pozdě?

již vyšlo
398 Kč / 357 s.

Poslední
objednávky

Caimh McDonnell
Závěrečný díl Dublinské trilogie je fakt
parádní jízda. Že už vás nemůže nic
překvapit? Omyl!

již vyšlo
378 Kč / 384 s.

Tohle je Caimh McDonnell – nejšílenější, nejoriginálnější a nejirštější autor kriminálních příběhů, který každým dalším románem překonává
svou proklatě vysoko nastavenou laťku. A jestli snad někdo ze čtenářů
s „bělovlasým Irem s nevyslovitelným jménem“ dosud neměl tu čest,
po tomhle kousku si ho zaručeně zamiluje.
378 Kč / 389 s.

378 Kč / 389 s.

Krimi a thriller

Kdyby nevykopali ty dvě mrtvoly, mohla to být prvotřídní legrace. Jenže
je vykopali. Jedna z nich je identifikována jako agent FBI, a tak dublinská
kriminálka dostane pro vyšetřování posilu ze zámoří. Posila má červenou
hřívu, bionickou protézu a hned prvnímu svědkovi svou přátelskou domluvou způsobí infarkt… Ne, opravdu to není legrační! Půjde tady o život,
hned o několik životů. A mimochodem, začínáme i končíme na pohřbu.
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Historická
beletrie
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Pařížská knihovna

Janet Skeslien Charlesová

Nejočekávanější kniha roku
podle Library Journal
a Goodreads

„ Milostný dopis adresovaný Paříži, síle knih
a mezigeneračnímu přátelství.“ Booklist
Pařížská knihovna vychází ze skutečných událostí v Americké
knihovně v Paříži, která se stala svědkem nejen lásek a snění, ale i hrdinství jejích zaměstnanců po nacistickém vpádu
do Francie. Příběh zavádí čtenáře skrze životní osudy Odile
Souchetové do Paříže konce 30. let a nelehké doby nacistické
okupace a následně do Montany na sklonku studené války,
kde se prolíná s životem Lily, dívky z amerického maloměsta.
Obě ženy spojí láska ke knihám, čtení a francouzštině,
které jsou nejen klíčem k jejich podivuhodnému přátelství, ale
i k celému románu. Ani jedna z nich z počátku netuší, že mají
společného mnohem víc, než se na první pohled zdá.
Pařížská knihovna je laskavě vyprávěný příběh z nelaskavých dob, jenž barvitě líčí kouzlo knih, oněch náhledů do
životů druhých, které čtenářům poskytují inspiraci, dodávají
odvahu a umožňují snít. Je o tichém světě literatury, jeho síle
hojit zraněnou duši a sbližovat lidi.

„ Poučené, inspirativní. Válka uchopená
z trochu jiného pohledu, než je v knihách běžné.
Silná hlavní hrdinka, silný příběh.
Velmi dobře zpracovaný román.“

již vyšlo
398 Kč / 360 s. / 145 x 210 mm

Databáze knih

Kirkus Reviews

Janet Skeslien Charlesová
vyrostla na rozlehlých pláních americké Montany a po více než patnáct let učila angličtinu,
francouzštinu a tvůrčí psaní nejprve v ukrajinské Oděse, poté v rodné Montaně a nakonec
ve Francii. V současnosti dělí svůj čas mezi
Montanu a Paříž. S historií Americké knihovny
v Paříži se seznámila, když tam pracovala jako
programová manažerka. Pařížská knihovna se
dosud dočkala vydání v 17 zemích.

Historická beletrie

„Inteligentní a vjemově bohatý… Román ušitý
na míru všem, kteří milují knihy a knihovny.“
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Belgravia

Julian Fellowes
Historický román, vztahové drama a detektivní
thriller – to vše je Belgravia – klenot z pera
autora seriálu Panství Downton.
Vydejme se spolu s Julianem Fellowesem do světa britské
aristokracie 19. století. Poznejme její lesk i odvrácenou
stranu, přepych panského života vykreslený do posledního
detailu vévodkyniných šatů a účesu, stejně jako neurvalost
hráčských doupat a přístavních krčem, kde se uzavírají
proklatě špinavé obchody.
Hlavní průvodkyní nám bude Anne Trenchardová. Dcera
učitele zůstala nohama na zemi i poté, co její manžel pilnou
prací zbohatl a ona musí ze společenských důvodů snášet
nudu dámských dýchánků v palácích, které pan Trenchard
stavěl. Tam však šlechtičny mají pro jeho ženu pouze skryté či otevřené pohrdání. Anne už se smířila s tím, že syn
a snacha z ní nejspíš babičku neudělají. Čeká ji napínavé
rozplétání historie vlastní rodiny a najde k tomu spojenkyni
na místě, kde by to nejméně čekala: na Belgravském náměstí. Za nádhernými dveřmi honosných městských domů
Belgravie totiž panuje svět tajemství, pomluv a intrik…
říjen 2021
398 Kč / 448 s. / 145 x 210 mm

„Jednoduše báječné čtení. Fellowes je jako
obvykle vtipný a dokáže dokonale zachytit
všechny ty starší, kultivované dámy z vyšších
vrstev... Moderní klasika, která uspokojí
všechny fanoušky Panství Downton.“

Knihy pro ženy

Daily Express
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Julian Fellowes
je herec, spisovatel, režisér a producent. Jako
autor a výkonný producent televizního seriálu
Panství Downton získal tři ceny Emmy a Zlatý
glóbus. Je držitelem Oscara za nejlepší původní
scénář k filmu Gosford Park. Je autorem scénářů k filmům Piccadilly Jim, Jarmark marnosti,
Královna Viktorie, Cizinec, Romeo a Julie, čtyřdílného televizního dramatu Titanic, seriálu Doktor
Thorne a televizní adaptace vlastního románu
Belgravia. Napsal tři romány: mezinárodní bestseller Snobs, Past Imperfect a Belgravia.

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 Watsonová, 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 2021

USA Today

398 Kč / 424 s. / 145 x 210 mm

„Skvěle se hodí ke koktejlu... nebo dvěma.“

Již nyní se můžete těšit
i na filmové zpracování.

TheSkimm

268 Kč / 229 s.

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

Knihy pro ženy

Elizabeth Gilbertová
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Knihy
pro ženy
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Božské začátky
Christina Laurenová

Božský bastard a božská potvora během svého
vášnivého vztahu zažili řadu vzrušujících okamžiků.
Nyní je čeká další zásadní krok, svatba století!
Chloe Millsová a Bennett Ryan se nemohou dočkat, až konečně
uslyší svatební zvony. Chloe se ztrácí v posledních přípravách
a vážně zvažuje, zda by se vše nedalo vyřešit snadněji v Las
Vegas, zatímco Bennett skládá dočasný slib zdrženlivosti,
protože nechce, aby ho před svatbou „rozptylovalo“ Chloino
božské tělo.
Napětí ve vztahu s pobouřenou a vzdorující Chloe
stoupá a nepomáhají ani příbuzní a přátelé, kteří vnáší do už
tak složité situace jen chaos a zmatek. Vášnivý vztah se blíží
k vyvrcholení a nikdo netuší, zda se Chloe a Bennett dokážou
minovým polem odpíraného sexu propracovat až k oltáři.
Podaří se jim projít nástrahami, které jim do cesty staví osud a jejich přátelé, a současně si uchovat to, co je dělí
a současně pevně spojuje?
Božské začátky jsou poslední částí „božské série“ a kromě
odpovědi na tu nejdůležitější otázku nabízí ochutnávku toho,
na co se můžeme od obou autorek těšit v budoucnu.
již vyšlo
298 Kč / 256 s. / 130 x 200 mm
Podívejte
se na trailer

Knihy pro ženy

dotisky
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Na Vánoce o den více
Christina Laurenová

Dávejte si pozor na to, co si přejete,
mohlo by se to splnit!
Kdo z nás by si někdy nepovzdychl: „Ach, kéž bych mohl vrátit
čas, udělal bych všechno jinak!“ A přesně tuhle šanci dostane
hlavní hrdinka nové knihy Christiny Laurenové.
Maelyn se zasekne v časové smyčce, a tak se neustále
vrací do 21. prosince, kdy se svými rodiči a bratrem přijíždí na
milovanou chatu, kde spolu s rodinnými přáteli slaví každým
rokem Vánoce. Tentokrát to ovšem mají být Vánoce poslední.
Chata bude na prodej. Vánoce jsou pro rituály jako stvořené, ale skutečně by vás bavilo pořád dokola padat ze schodů,
nechat si rozkousat psiskem oblíbený svetr, několikrát po
sobě si vylomit zub na pekelně tvrdé nepovedené sušence,
opilecky trapně se muchlovat s někým, s kým opravdu nechcete, a marně toužit po někom, o koho doopravdy stojíte?
A představte si tu hrůzu, když procházíte letištním terminálem a je vám naprosto dokonale jasné, co se v příští vteřině
stane. A ono se to skutečně stane. Co se to děje? To se jí snad
jen zdá! Už nadobro zešílela? Tohle není normální! Zavolejte
doktora!
říjen 2021
348 Kč / 344 s. / 130 x 200 mm

348 Kč
352 s.

348 Kč
376 s.

Přeloženo
do 32 jazyků

Knihy pro ženy

Christina Laurenová
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348 Kč
353 s.

348 Kč
396 s.

je pseudonym dvou nejlepších kamarádek, spřízněných duši, skoro dvojčat a spolupracovnic
Christiny Hobbsové a Lauren Billingsové. Autorky
píší jak fikci pro mladistvé, tak pro dospělé, a už
spolu vytvořily celou řadu The New York Times
bestsellerů. Jejich knihy jsou přeloženy do 32
jazyků (některé romány obsahují líbání, jiné HÓÓÓDNĚ líbání).

Londýnské celebrity: Prostě to zahrej
Lucy Parkerová

Bouřlivý mrzout a snaživá slušňačka ve svěží romantické
komedii na prknech, která znamenají svět.
Divadelní hvězda Richard Troy vždy uměl lámat srdce fanynkám v celém Londýně, ale poslední dobou neumí krotit prchlivost. Každý se někdy rád nadchne pro záporného hrdinu,
jenže Richard se svým vyváděním pasuje do role nepřítele
číslo jedna a jeho příznivci se od něj houfně a zklamaně
odvracejí.
PR oddělení chudnoucího divadla však přijde s geniálním nápadem – aby si Richard zlepšil reputaci na veřejnosti,
začne naoko chodit s oblíbenou slušňáckou herečkou Elaine
Grahamovou! Richard se brání zuby nehty a Elaine z toho
taky není nadšená, ale management divadla trvá na svém.
Z různých zdrojů probleskuje, že nesourodá dvojice už byla
spatřena na různých společenských akcích veřejně, ruku
v ruce, bok po boku. A lidé je sledují, řeči se kolem nich
vedou žárlivé, okouzlené i horečnatě šeptané, a kdekdo je
z toho románku v rozpuku docela paf. Mohlo by v tom být
zrnko pravdy? Mohla by taková napohled nereálná láska
být skutečná, nebo to na nás oba talentovaní herci prostě
jen hrají?
říjen 2021

Library Journal

Lucy Parkerová
žije na Novém Zélandu. Vystudovala historii
umění, ráda navštěvuje muzea a galerie, a když
ji přepadne tvůrčí blok, kreslí roztodivné, zcela neidentifikovatelné květiny. O romantickou
milostnou beletrii se začala zajímat už před
pubertou, když viděla zfilmovaný román Jane
Austenové Pýcha a předsudek, což ji následně
přimělo přečíst si i knihu. Posléze ji kamarádka
seznámila s knihami od Georgette Heyer a bylo
rozhodnuto.

Knihy pro ženy

„Skvěle napsaná kniha s velmi lidskými
postavami a zábavným dějem –
rozhodně doporučujeme čtenářkám
romantiky, které baví příjemný
a vtipný příběh.“
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Vyměnit vodu květinám
Valérie Perrinová

Podmanivý příběh silné ženy,
která přes všechny rány osudu
tvrdošíjně věří ve štěstí.

již vyšlo
398 Kč / 431 s.

Výběr Asociace
amerických knihkupců

Violette Dušičková je správkyní hřbitova v malém burgundském městečku.
Nezvyklé povolání pro ženu. Návštěvníci hřbitova i místní obyvatelé se přicházejí ohřát do jejího služebního domku, kde se smích a slzy mísí s kávou
i kapkou něčeho ostřejšího. Její život plyne v pravidelném rytmu každodenních důvěrných zpovědí a smutných i úsměvných vzpomínek, s nimiž se jí
návštěvníci svěřují. Každý z nich vypráví jiný příběh, všichni někoho ztratili
a doufají, že třeba ještě není všem dnům konec, že někoho potkají nebo
najdou něco, co jim vrátí na tvář úsměv. Violette všechny vyslechne, ale svůj
příběh nosí ukrytý hluboko v sobě, stejně jako rudé šaty, které skrývá pod
černým pláštěm. Jednoho dne se ale všechno změní, protože jeden muž
a jedna žena se rozhodnou odpočívat spolu navěky na jejím hřbitově. Odhalí
se tak pouta spojující živé a mrtvé a zdánlivě temná zákoutí duše se rozjasní.

Ostrov žen moře
Lisa See

Úchvatný román o neobyčejné vnitřní
síle žen z korejského ostrova Čedžu

již vyšlo

Knihy pro ženy

398 Kč / 399 s.
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Kniha vychází
s finanční podporou
Ministerstva kultury ČR.

Ostrov žen moře vypráví osudy Mi-dži a Jong-suk, dvou dívek, které patří k jednomu z mnoha výlučně ženských potápěčských společenství na korejském ostrově Čedžu. Po stovkách
ponorů a letech přátelství Mi-džu a Jong-suk
rozdělí vnější síly, které nemohly nijak ovlivnit.
Dlouhá desetiletí – počínaje japonskou kolonizací ve 30. a 40. letech přes druhou světovou
válku a korejskou válku až po éru všudypřítomných mobilů a neoprenů – mezi oběma ženami
přetrvává výjimečně blízký vztah, i když přátelství postupně vystřídá nenávist a vina, aby
nakonec dospěly ke smíření a odpuštění.

298 Kč
384 s.

378 Kč
374 s.

Adresa Naděje
Mélissa Da Costa

Co si život bere, to také vrací.
Amanda odešla z města a usadila se v osamělém domě
v Auvergni, aby mohla dát prostor svému zármutku. Nikdy si
nepomyslela, že by se mohla cítit až tak zle. Venku svítí slunce
a zpívají ptáci, ale ona se ukrývá v chladném přítmí domu,
aby nemusela čelit životu. Když se jí ale do rukou dostanou
zápisky paní Huguesové, předchozí majitelky domu, pomalu
se probírá z bolavé letargie a postupně se pouští do obnovy
staré opuštěné zahrady. Jak se střídají roční období, mění se
i Amandin život, v hlíně nachází novou sílu k životu a otevírá
se novým zážitkům a jedinečným setkáním. A každé ráno…
každé ráno se stává příslibem, že po něm přijde i další.
V tomto románu o smutku a odvaze nás Mélissa Da Costa nutí doširoka otevřít oči i srdce. Vnímat všemi smysly. Je to
úchvatná oslava přírody, díky níž můžeme najít sílu se smířit
se životem.

„Je to uzavřený svět, odkud se krůček
po krůčku dere ven naděje a náznak
znovuzrození. Zase jednou tady
máme knihu, která pohladí po duši.“

listopad 2021

gillespudlowski.com

Babelio.com

Mélissa Da Costa
je francouzská spisovatelka. Vystudovala ekonomii a management, pracuje ve státní správě
jako manažerka komunikace v oblasti energie
a klimatu. Věnuje se také studiu aromaterapie,
naturopatie a sofrologie (techniky harmonizace
mysli). Ve Francii zaujala čtenáře i kritiku svou
prvotinou Tout le bleu du ciel (česky vyjde v Nakladatelství JOTA) a dostala za ni cenu čtenářů
Grand Prix du Livre de Poche 2020. Žije v městečku Villefontaine nedaleko Lyonu.

Knihy pro ženy

„Nechat se vtáhnout do něčí hluboké intimity,
bez stopy vyumělkovanosti, to se mi jako
čtenáři stává jen vzácně. Přesto jsem tentokrát
ten pocit měla. I ty nejprostší věci mohou
být v mnoha ohledech zázračné.“
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Pro děti
a mládež
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Kočka vs. pes

James Patterson, Chris Grabenstein
Nejtlapkóznější příběh pro všechny,
kteří milují kočky a psy.
Oskar je šťastný pes – rozjařené štěně a zapálený psí skaut.
Díky své rodině dobře ví, že nafoukané kočky se nehodí
k ničemu jinému než k nahánění na stromy.
Molly je chytrá kočka, která si je dobře vědoma toho,
že ji čeká sláva a štěstí filmové hvězdy. Pochází z rodiny
ušlechtilých koček, jež uslintanými a nechutnými psy pohrdají!
Jednoho dne se oba beznadějně ztratí v lesích, a když
se jejich cesty zkříží, vyplavou tyto celoživotní předsudky
na povrch v celé své kráse. Pomalu ale začnou chápat,
že jediným způsobem, jak přežít a najít cestu zpátky domů,
je… spolupráce?!
No jasně, k tomu přece nemůže ani náhodou dojít!

Ilustrace: Anuki Lópezová
již vyšlo

Kirkus Reviews
„Směsice frašky, bajky
a bláznivé komedie,
která nám přináší hluboké
a důležité poselství.“
Publishers Weekly

348 Kč / 304 s. / 130 x 200 mm

James Patterson
je jeden z nejprodávanějších světových spisovatelů. Známý je hlavně díky svým krimi románům
a thrillerům. Věnuje se ale i literatuře pro děti.
Školákům daroval přes milion knih a věnoval
přes čtyřicet milionů dolarů na vzdělávání. Jeho
motto zní: „Neexistuje nikdo, kdo by nerad četl,
jen lidé, kteří ještě nenašli tu správnou knihu.“

Chris Grabenstein
spolupracoval s Jamesem Pattersonem na několika knihách pro děti. Sám je také bestsellerovým autorem knih pro děti a držitelem cen
Anthony Award a Agatha Award.

Pro děti a mládež

„Patterson a Grabenstein
rozvíjí myšlenku, že spolupráce
je lepší než předsudky založené
na nevědomosti a zvyku.“
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Amari a Noční bratři
B. B. Alston

EPICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ÚŘAD PRO NADPŘIROZENÉ ZÁLEŽITOSTI
HRDINKA S NELEGÁLNÍ MAGICKOU SCHOPNOSTÍ
Epické dobrodružství vynalézavé hrdinky s nelegální magickou schopností.
Vydejte se s Amari na stáž Úřadu pro nadpřirozené záležitosti pátrat po jejím
bratrovi Quintonovi, nejlegendárnějším tajném agentovi všech dob...
Objevte nadpřirozený svět plný kouzel, zkoušek, nebezpečí, dobrodružství,
všelijakých tajemných udělátek a bytostí, které vás překvapí.

Amari Petersová je obyčejná dvanáctiletá
holka, která žije se svou maminkou v chudé
čtvrti. Jenže poslední dobou to doma vůbec
nemá lehké. Její bratr Quinton, ten nejchytřejší
a nejstatečnější člověk, jakého zná, totiž před
půl rokem beze stopy zmizel a nikdo neví, kde
může být.
Jenže potom Amari doma ve skříni najde
podivný kufřík a v něm pozvánku na letní tábor
na jakémsi záhadném Úřadě pro nadpřirozené
záležitosti, kam ji posílá právě její zmizelý bratr.
Amari vůbec netuší, co je to za místo, ale je si
jistá, že odpověď na to, co se s Quintonem stalo,
se musí skrývat právě tam.

Pro děti a mládež

A tak se Amari vydává do nadpřirozeného světa, kde ji čekají strašidla, sněžní muži,
tajemní agenti a nová kamarádka drakodlačice, ale také náročné zkoušky, tajemné věštby
a souboj s nejmocnějším čarodějem, jaký kdy
žil… Dokáže Amari najít svého bratra a zachránit nadpřirozený svět?
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říjen 2021
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Opravdu nápaditý a třaskavý start nové
vzrušující série, kterou bude stát za to sledovat!

• Podle knihy se natáčí film

„Výrazné, vtipné a plné oslnivé představivosti
– velké dobrodružství plné srdce a kouzel.“
Jessica Townsendová,
autorka série Nikdyuš
„ Amari a Noční bratři úžasně zamávala
se zbytkem fantasy pro starší děti.
Má ingredience, které známe a máme je rádi
– odhodlanou hrdinku, se kterou se můžeme
ztotožnit, cíl, za který stojí bojovat a bránu
do vzrušujícího světa kouzel a magie – ale tvoří
z nich neotřelou, novou a svěží knihu.
Už od prvních stránek je Amari rozvážnou
hrdinkou, ale také outsiderem, který bojuje
s předsudky a chudobou – což se později
odrazí v její snaze najít svého bratra uvnitř
fantastického labyrintu Úřadu pro nadpřirozeno.
Alstonův debut je vtipný, svižný a rozhodně
chytne za srdce. Tato kniha je strhujícím
úspěchem a začíná knižní sérii, která
opravdu vynikne nad ostatními!“
Soman Chainani,
autor série Škola dobra a zla

• Kniha vychází v 27 zemích
• V srpnu 2021 už 25 týdnů
na žebříčku bestsellerů
The New York Times
• Amazon – Lednový výběr 2021
a Nejlepší kniha roku
• Australský Bestseller
• Druhé místo na seznamu Indie
Bestseller
• Barnes and Noble Book Awards
– celkový vítěz kategorie Knihy
pro děti a YA
• Guardian – na seznamu Nejlepší
nové dětské knihy a Knihy,
na které se těšit v roce 2021
• Entertainment Weekly – na
seznamu Nejlepší zábava pro
děti
• Waterstones – na seznamu
Nejlepší dětské knihy, na které
se těšit v roce 2021
• Foyles – Debut, do kterého se
v roce 2021 zamilujete
• Dymocks Kniha měsíce

„Chytré, plné představivosti a psané srdcem.
Užívala jsem si každou kouzelnou stránku.“
J. C. Cervantes, spisovatelka

• První ve výběru Dětská kniha
zimy 2020–2021 Americké
knihkupecké asociace
• Ve výběru Zlatý standard Junior
Library Guild

Podívejte se na trailer

žije v Lexingtonu v Jižní Karolíně. Amari
a Noční bratři je jeho debutovým románem pro
děti. Když zrovna nepíše, můžete ho najít, jak se
cpe sladkostmi nebo prozkoumává polní cesty
na venkově a snaží se zjistit, kam vedou.

Pro děti a mládež

B. B. Alston
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Blackout

Dhonielle Claytonová, Tiffany D. Jacksonová,
Nic Stoneová, Angie Thomasová,
Ashley Woodfolková, Nicola Yoonová
Šest autorek. Jeden blackout. Dvanáct teenagerů.
Šest šancí na lásku.
Vlna veder způsobí v New York City výpadek elektřiny a celé
město se ponoří do tmy a do zmatku…
Přímo uprostřed rozpáleného města si k sobě nachází
cestu šest dvojic. Někteří se vidí poprvé v životě, jiní už spolu nechtějí nic mít. Avšak neočekávaná událost změní plány
všem. Přichází čas nových lásek, osobních prozření a dost
možná se všichni setkají na jednom místě. Město bez elektřiny
má moc spojovat to, co se zdálo navždy rozdělené.
Šestice autorek vytvořila moderní příběh o lásce, kterou
najdete tam, kde byste to nečekali. Jejich postavy si zamilujete
– mají své chyby, ale uvědomují si své místo na světě a sílu
lásky. Tak jako my všichni.

Literární událost, která vzbudila
v nakladatelském světě velký poprask.

Pro děti a mládež

Připravuje se filmové i seriálové
zpracování, které odvysílá Netflix,
na produkci se bude podílet
společnost manželů Obamových.
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Práva na knihu byla dosud
prodána do 15 zemí.

listopad 2021

„Autorky nabízejí zábavné
a odlehčené čtení, jaké
potřebujeme během pokračující
pandemie a které bude
přinášet radost ještě
dlouho po jejím konci.“
Kirkus Reviews

Anatomie od Adama
Adam Kay

Úplný (a úplně nechutný) průvodce lidským tělem
Přemýšlíte někdy nad tím, jak funguje vaše tělo?
Lidské tělo je výjimečné, fascinující a… docela divné.
Vaše tělo je divné, moje tělo je divné. Tělo vašeho učitele
matematiky je ještě divnější. Tahle kniha vám odpoví na
všechny důležité otázky, jako například: Je bezpečné jíst holuby
z nosu? Jak velkou část života strávíme na záchodě? Proč
nám v řasách žijí odporná stvoření? (Jo, já vím. Omlouvám
se.). Tak se v klidu posaďte, udělejte si pohodlíčko, natáhněte si gumové rukavice a já vás vezmu na prohlídku vašich
vnitřností plnou hovínek a blití. Vítejte v Anatomii* od Adama.
*Fajnové slovíčko pro nauku o těle. Vidíte? Už se učíte
nové věci, a to čtete teprve ediční katalog.

Nesmírně vtipná dětská kniha
od autora bestselleru
Bude to bolet, doktore?
Nominace na cenu
British Book Awards
v kategorii populárně naučná
literatura pro děti

listopad 2021
398 Kč / 408 s. / 153 x 234 mm

Ilustrace: Henry Paker

298 Kč / 240 s.

278 Kč / 144 s.

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. Jeho první
kniha Bude to bolet, doktore? se stala okamžitě
bestsellerem a také ze strany kritiky se jí dostalo
velmi příznivého přijetí. Získala několik ocenění
a momentálně se podle ní natáčí seriál.

Pro děti a mládež

Adam Kay
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Opravdové
příběhy
38

Když má žena plán
Život plný dobrodružství,
krásy a úspěchu
Maye Musk
Matka Elona Muska, mezinárodně uznávaná
supermodelka, sdílí příběhy a zkušenosti
ze svého profesního i osobního života.
Maye Musk je okouzlující supermodelka, kterou nejčastěji
potkáte na palubě letadla nebo v pevně semknutém a velmi
neotřelém kruhu rodiny a přátel. Ne vždy byl její život tak
jednoduchý, ne vždy patřila mezi smetánku. V jednatřiceti zůstala na výchovu svých tří dětí sama a ve snaze je zaopatřit
se často pohybovala na hranici chudoby. A kdo jsou její tři
děti? Elon Musk, podnikatel, inženýr a filantrop, Tosca Musk,
producentka, režisérka a spoluzakladatelka streamingové
platformy Passionflix, a Kimbal Musk, podnikatel a restauratér se zájmem o inovativní pěstitelství a vzdělávání dětí
v přírodním prostředí.
Maye se potýkala s problémy s nadváhou, působila jako
plus size modelka a musela se vyrovnat s věkovou diskriminací v módním průmyslu. Dokázala si vybudovat kariéru
respektované dietoložky, a to i přesto, že se často stěhovala
z města do města napříč několika zeměmi a dvěma kontinenty a osmkrát v životě musela začínat znova od nuly. Nikdy se
nenechala ničím odradit, překonala všechny překážky a díky
svému racionálnímu přístupu k životu se nakonec ve svých
„nejlepších letech“, jak svůj věk sama označuje, vyhoupla
mezi světoznámé celebrity.

září 2021
398 Kč / 264 s. / 145 x 210 mm

Maye Musk
je registrovaná dietoložka a výživová poradkyně, která se svými přednáškami objíždí celý svět, a současně je mezinárodně
uznávanou supermodelkou. Často se objevuje v předních módních časopisech, jako například Vanity Fair, Vogue, Cosmopolitan,
Marie Claire nebo Allure. Narodila se v Kanadě, dětství a mládí prožila v Jihoafrické republice. Je matkou tří úspěšných podnikatelů:
Elona Muska, Toscy Musk a Kimbala Muska. Nyní žije v New Yorku.

Opravdové příběhy

V životě přijdou okamžiky, které nemůžete ovlivnit, ale svůj vysněný život můžete
žít v jakémkoliv věku. Musíte si pouze umět věci dobře naplánovat.
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Vražedná pole

Haing Ngor, Roger Warner
„ Nic nezformovalo můj život tak, jako to, že jsem přežil
režim Pol Pota. Jsem přeživší kambodžského
holocaustu. To je to, co jsem.“
V dubnu 1975 se dostali v Kambodži k moci Rudí Khmerové vedení mužem, který si říkal Pol Pot. Rudí Khmerové rozpoutali v zemi teror, vyhnali veškeré obyvatelstvo z měst na
venkov a z lidí udělali otroky. Kambodžský lékař Haing Ngor
v této knize vypráví děsivý příběh o tom, jak přežil běsnění
Rudých Khmerů ve své zemi, a vydává svědectví o nepředstavitelném strádání, ohromující brutalitě, utrpení a nelidském
chování režimu, který zemi naprosto rozvrátil. V roce 1979 se
mu podařilo z Kambodže uprchnout do Spojených států amerických, kde jako sociální pracovník pomáhal jiným uprchlíkům. Další obrat v jeho životě nastal, když ho režisér Roland
Joffé obsadil do role kambodžského novináře a tlumočníka
Ditha Prana ve filmu Vražedná pole (1984), za kterou získal
Oscara. Haing Ngor zemřel v roce 1996 v Los Angeles při
loupežném přepadení.

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

září 2021
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Film Vražedná pole byl v roce 1985 oceněn
třemi Oscary, Zlatým glóbem a osmi cenami BAFTA.

Opravdové příběhy

Haing Ngor
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v rodné Kambodži pracoval jako lékař. V roce 1979 uprchnul a byl přesídlen do Spojených států, kde jako sociální pracovník
pomáhal jiným uprchlíkům. Kromě filmu Vražedná pole hrál také ve filmovém dramatu Nebe a země Olivera Stonea a několika
dalších. Herecká dráha pro něj však byla druhořadá; jeho hlavním cílem bylo pomáhat Kambodžanům a dostat zločince z řad
Rudých Khmerů před soud.

Roger Warner
je novinář, válečný historik a autor několika knih o jihovýchodní Asii. Jeho Shooting at the Moon: The Story of America's
Clandestine War in Laos získala cenu nadace Overseas Press Club za nejlepší dílo o zahraniční politice.

Rakoncaj. Měl jsem kliku
Josef Rakoncaj, Miloň Jasanský

Vzpomínky legendárního českého
horolezce

již vyšlo
598 Kč / 327 s.
dotisk

„Nemít kliku, už dávno tady nejsem,“ říká. Bez ní by ho nikdy neproslavily čtyři prvovýstupy v Himálaji, které dosud nikdo nezopakoval, nikdy by
nezvládl dva unikátní výstupy bez kyslíkového přístroje na nejobávanější
horu světa K2, jeden ze severu a druhý z jihu, což se dodnes také nikomu
jinému nepovedlo, nikdy by nebyl prvním Čechem na vrcholech osmitisícových hor Broad Peak, Manáslu, Annapurna, Shisha Pangma, K2 a Nanga
Parbat, nikdy by… V nové knize se o muži, který přiznává, že měl v životě
velkou kliku, dočtete mnohem víc.

Za čím opravdu šel, toho dosáhl. Co si opravdu přál, to se mu splnilo.
Co skutečně chtěl prožít, prožil. A přežil. I když měl několikrát namále.

Sám sobě psem
Zážitky ryzí z extrémních
krizí
Jan Venca Francke

již vyšlo
348 Kč / 231 s.

Díky této knize zjistíte, kolik tisíc much je potřeba spolknout k přejetí
Austrálie na kole. Jak vypadá líbánková noc ve spacáku na Yukonu
v -52 °C. Kolik má na Aljašce minuta hodin či jak bahnitá a mokrá je
„královnina páteř“. Možná, že vám bude při čtení zima, budou vás bolet
nohy a začnete mít halucinace. Ale rozhodně se i zasmějete.

www.janfrancke.com

Opravdové příběhy

Sbírka netradičních a často
mrazivých zážitků extrémního
sportovce a dobrodruha
Jana Venci Franckeho.
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Cestopisy
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Na vlnách

Václav Šilha, Alena Šteffelová
Nádherný cestopis, který vás zavane do mrazivých
končin, a to nejen autorovým poutavým vyprávěním,
ale také jedinečnými fotografiemi, jež na expedicích
pořídil.
Kniha Na vlnách je cestopis českého fotografa Václava Šilhy.
Zachycuje tři dobrodružné expedice z let 2010 až 2014, kdy
se vydal s hrstkou odhodlaných přátel do mrazivých oblastí
Jižní Georgie, Antarktidy a Sandwichových ostrovů. Na lodi
světoznámého a svérázného kapitána Jeroma Ponceta objevují známější i civilizací zcela nedotčená místa. Bojují nejen
s mořskou nemocí, nespoutanými živly, ale také s neústupnými
lachtany, kteří si zuřivě střeží svá území.
Fotografie dokumentující čistotu přírody, její rozmanitost i surovost jsou nedílnou součástí svědectví o cestách na
jih, stejně jako momenty zachycující život na palubě jachty.
Mimochodem, fotografie z první expedice do Jižní Georgie se
spícím Jeromem a rypoušem sloním, který s otevřenou tlamou
zkoumá lidského vetřelce, obletěla svět. Stejně jako záběry
zachycují skupinu kosatek při nácviku lovu z té následující.
Nechte se unést vyprávěním o mrazivých místech a jejich
obyvatelích. A možná budete stejně jako autor od prvního
okamžiku, písmena a snímku až do toho posledního fascinováni nádherou těchto končin.

září 2021
598 Kč / 296 s. / 210 x 260 mm

Václav Šilha
patří mezi uznávané české fotografy. Procestoval všechny kontinenty včetně Antarktidy. Jeho snímky obdržely mnohá česká
i světová ocenění, objevily se v magazínech BBC Wildlife Magazine, National Geographic a dalších titulech napříč celým světem.
Jeho unikátní fotografie zachycující souboj hrošího stáda s krokodýlem byly zařazeny do ročenky Ripleys Believe it or Not. Je
spoluautorem knih Divoká planeta, Afrika v nás a Afrika v nás II.

se věnuje psaní od dob svých studií. První ocenění Vavřínová koruna získala za svou povídku v roce 2006 a o rok později přidala
další dvě ceny z téže soutěže. Několik let působila ve sportovních redakcích médií. Nyní se stará o komunikaci firem z nejrůznějších
odvětví v Česku.

Cestopisy

Alena Šteffelová
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Americké prázdniny
S rodinou na cestě po západě USA
Jiří Fišar
Humorný rodinný road trip
po Americe od autora knihy
Pod Annapurnou svítá modře
Dětem se mají plnit sny. A když dva pubertální synové nutně
potřebují vidět a zažít Ameriku, rodiče zabalí kufry, zakoupí
letenky a nefalšovaný road trip může začít!
Jiří Fišar, autor úspěšné knihy Pod Annapurnou svítá
modře, se skutečně s manželkou a dvěma dospívajícími syny
vypravil na dobrodružnou cestu po západní části USA. Čtenáře
provede úskalími, které přináší cestování s dětmi (a s manželkou, na tu nesmíme zapomenout!) po národních parcích, ale
i velkých městech. Příběh této trochu netradiční cesty podává
s nadhledem a neutuchajícím humorem, bez kterého by se na
letišti jistojistě všichni udusili omylem pašovanými houskami,
manželku by Méďa Béďa slupnul jako malinu a všichni čtyři by
dodnes bloudili v ulicích San Franciska…
Pokud máte děti a velké cestovatelské plány, toto je
kniha přímo pro vás. Ale vlastně pro všechny, kteří mají rádi
cestovatelské historky, Ameriku a moudrý humor.

listopad 2021

Cestopisy

Jiří Fišar
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358 Kč / 264 s.

absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze,
kde v roce 2003 získal doktorát z ekonomie.
Během studií procestoval téměř celou západní
Evropu, z velké části stopem. Později se jeho
cestovatelská pozornost obrátila ke vzdálenějším zemím, zejména asijským. Kromě rodiny
a cestování patří k jeho největším koníčkům vytrvalostní běh, horská cyklistika a hudba. Svou
publikační činnost zahájil v Hospodářských novinách. Předchozí kniha Pod Annapurnou svítá
modře byla inspirována jeho pobytem v Nepálu.

Století Miroslava Zikmunda
M. Zikmund, P. Horký, M. Náplava,
V. Kroc
Bouřlivé dějiny dvacátého století
očima muže, který poznal celý svět.
Kniha přináší dosud nezveřejněné informace ze života tohoto výjimečného
cestovatele, které nezazněly ani ve stejnojmenném filmu.

již vyšlo
598 Kč / 433 s.
348 Kč / 264 s.

598 Kč

798 Kč / 328 s.

Dárkové
provedení s DVD
748 Kč

Stingl Miloslav
Biografie cestovatelské
legendy
Adam Chroust

Neuvěřitelný životní příběh významného
českého cestovatele a spisovatele
nové, aktualizované vydání
1 498 Kč / 540 s.
Ilustrace: Eliška Chytková

348 Kč / 296 s.

398 Kč / 334 s.

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.

348 Kč / 312 s.

398 Kč / 358 s.

368 Kč / 341 s.

348 Kč / 344 s.

298 Kč / 152 s.

248 Kč / 120 s.

Cestopisy
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Populárně
naučná
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Wim Hof. Cesta Ledového muže
Jak Wim Hofova metoda přispívá k tomu,
abyste trvale zářili zdravím
Wim Hof, Koen De Jong
Příručka Wim Hofovy metody plná praktických
návodů, jak posílit své zdraví a imunitní systém
Současná věda již prokázala, že legendární metoda Wima
Hofa založená na práci s dechem, myslí a chladem může
opravdu výrazně napomoci k celkovému fyzickému i psychickému zdraví. Dodá nám tolik potřebnou energii, zlepší krevní
oběh a odolnost proti stresu, podpoří imunitní systém, posílí
celkovou tělesnou kondici a díky ní se naše tělo dokáže snáze
vypořádat s nemocemi.
Wim svou metodu vyvíjel několik desítek let a vše má odzkoušené přímo na sobě. Uběhl půlmaraton v -30 °C jenom
v šortkách, uplaval stovky metrů pod ledem, vydržel 90 minut
v ledu, aniž by se změnila vnitřní teplota jeho těla, a zrychlil
svůj metabolismus o více než 300 procent. Tato kniha dokumentuje, jak kdokoli, kdo si osvojí Wimovu metodu, může
rychle a bezpečně zlepšit své zdraví a sílu.

Včetně 30denní výzvy pro ty,
kteří s metodou teprve začínají.

září 2021
328 Kč / 184 s. / 160 x 230 mm

www.wimhofmethod.com

Podívejte se na trailer

Wim Hof

již vyšlo
398 Kč / 232 s.

je držitelem 21 rekordů zapsaných v Guinessově knize rekordů a tvůrcem převratné metody,
která učí ovládat mysl a tělo, a to způsoby, které popírají některé dosud zažité vědecké teorie,
čímž posouvají hranice možného. Wim pracuje
s chladem a dechem a je schopen vědomě ovlivnit
svůj krevní tlak, tělesnou teplotu, cirkulaci krve.
Jeho metodu používají tisíce lidí po celém světě.

Populárně naučná

Praktická kniha s konkrétními
návody pro všechny, kteří chtějí
praktikovat metodu Wima Hofa.
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Bear Grylls. Průvodce přežití
aneb Jak čelit životním výzvám
Bear Grylls
I ty můžeš žít své dobrodružství.
Nečekejte jen dobrodružné historky, o kterých tajně sníte,
ale tušíte, že se vám je nepoštěstí zažít. Bear Grylls, světově
známý dobrodruh, sepsal průvodce, ve kterém radí, jak
zvládnout některé těžké životní situace, jež se nám dějí ve
zdánlivě nudných životech, a vyjít z nich silnější. Poradí vám,
jak přistupovat k životu, aby se stal vzrušujícím zážitkem,
nikoli hromadou povinností.
Bear Grylls prožil značnou část života v divoké přírodě,
která mu dala nedocenitelné lekce. Probudila v něm dávné
instinkty, jež nás učí plánovat a dosahovat cílů, které si vytyčíme, čelit strachu, nebezpečí, posouvat svoje hranice a ostřit
smysly. Často ho ale příroda srazila na kolena – a to doslova.
V blátě a potu pak paradoxně nalézal odpovědi na to, jak žít
bohatý a smysluplný život.

říjen 2021
348 Kč / 272 s. / 145 x 210 mm

398 Kč

348 Kč

398 Kč

Populárně naučná

Bear Grylls
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dotisk

dotisk
348 Kč

dotisk
348 Kč

348 Kč

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.

Chovejte se jako Darth Vader
Gwendal Fossois

30 lekcí inspirovaných Darthem Vaderem
pro šťastnější život
Darth Vader je jednou z nejcharizmatičtějších postav kultovní
série Star Wars. Původně rytíř Jedi a později temný pán ze
Sithu ve světě Star Wars je ústřední postavou všech dílů série.
Narodil se jako Anakin Skywalker a již od dětství, kdy vyrůstal
jen se svou matkou, miloval nejrůznější stroje. Mocný, přímý,
nebojácný a rozhodný – to jsou vlastnosti, které ho charakterizují (kromě toho, že má vkus – přiznejme si, že jeho styl
oblékání je nadčasový).
Tato kniha přináší celou životní filozofii Dartha Vadera,
jíž se můžeme ve svém životě inspirovat i my. Darth byl už
jako malý vášnivým zastáncem tradičních hodnot, miloval
svoji matku a ctil důležitost rodiny, byl věrným společníkem,
rytířem respektujícím své nadřízené, vždy ochoten pomoci.
Díky této knize znovu objevíte Lukova otce, ba co víc, načerpáte od něj důležité životní lekce – jak se oblékat, jak se
chovat v práci, jak získat sebedůvěru, jak se zdravě prosadit
bez vnucování a mnoho dalšího. Těchto třicet životních lekcí
je proloženo citáty, kvízy, hrami a úkoly, které vám pomohou
Darthovu životní filozofii lépe vstřebat.
Tak co na to říkáte? Jste připraveni učit se chovat jako
Darth Vader?

připravujeme

Představujeme vám vašeho
nové kouče… Darth Vader
ví, jak čelit krizím a jít
si za svým, a rád vám
svou zkušenost předá.

248 Kč / 160 s.
dotisk
298 Kč / 256 s.

298 Kč / 183 s.

298 Kč / 279 s.

vystudoval historii na pařížské univerzitě Diderot, kulturologii na Sorbonně a práci s textem
na univerzitě Paris Nanterre. Od roku 2017 pracuje pro společnost Issy Média a je autorem několika knih. V roce 2020 vyšla v Nakladatelství
JOTA jeho Hra o trůny. Mytologie.

Populárně naučná

Gwendal Fossois
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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.zitlehce.cz
www.janeksedlar.com
www.doprovazenapout.cz

říjen 2021
488 Kč / 320 s. / 167 x 215 mm

Populárně naučná

Lucie a Janek Sedlářovi
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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.

Drobky v peřinách
S láskou k tradicím a folkloru
Petra Varaďová a Marie Maderová
Folklor v 21. století – čím nás mohou obohatit zvyky
našich předků v dnešní uspěchané době?
Opustit cestu „mít“ a vydat se po pěšinkách „žít“. Průvodcem vám přitom bude folklor, lidová tvorba, zkušenosti našich
předků. I tímto směrem můžete přijít ke stále více hledané
jednoduchosti, spokojenosti a životní pohodě. Nemusíte se
bezpodmínečně oblékat do krojů, skákat pro pomyslné pírko
ani chodit se džbánkem pro pramenitou vodu. Spíše vnímat
důsledky takového přístupu k životu, který nás nabádá, abychom zpomalili, naučili se navzájem si naslouchat, abychom
byli a užívali si, než jen spěchali a utráceli. Tato kultivovaná
kniha vám ulehčí vyzobání nejsladších drobečků z minulého
a pomůže jimi vysypat cestičku k vaší vysněné budoucnosti.
Je výzvou k naplněnému životu, který přinese potěšení a pocit
sounáležitosti s každým prožitým okamžikem vaší existence.
„Sedím v peřinách a ukusuju tvarohovou buchtu. Drobky vzpomínek na malebné minulé a vysněné budoucí se kupí na vyšívaném polštářku. Míchám pampeliškový čaj a olizuju lžičku
od medu. Broukám si svou oblíbenou melodii…
V uších mi přitom zní všechny naše dialekty, které
se spolu drží za ruce a tančí pod svátečně nastrojenou májkou:
Hlavy ozdobené věnečky, kloboučky, stužkami a peříčky točící se v divokém kruhu připomínají barevný kolotoč z dětství.
Kolotoč krojů, písniček, zvyků a pochoutek.
Jsou to takové drobečky radosti, které posíláme dál.
Tak honem do pelíšků. A drobte!“

září 2021
498 Kč / 296 s. / 160 x 220 mm
Ilustrace: Anna Derfler

Marie Maderová

Petra Varaďová
Můj tvůrčí duch zpečetil svoji podobu studiem textilního výtvarnictví. Miluji tvorbu obecně, zajímám se o historii umění. Spojení
těchto faktorů mě naučilo dívat se na svět vnitřním okem a vnímat jeho pestrost v podobě rozmanitých kultur a jejich tradic.
To vše vykrystalizovalo v lásku největší, a to ke kultuře vlastní. Té tradiční. Lidové. Neustále se v myšlenkách vracím ke kořenům.
Dívám se. Obdivuji!

Populárně naučná

Hluboká láska k literatuře a českému slovu vůbec, k tradicím a nejen moravskému folkloru, k historii a umění mě přivedla
k obdivu ke všem lidským dovednostem a vrazila mi do ruky tužku, pastelku, jehlu s vyšívací bavlnou, jehlice na pletení a nakonec
i pero, abych si celý život něco čmárala, pletla a párala, skládala texty a vkládala je do šuplíku. Až jednoho dne…
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Judaismus – ilustrovaný průvodce
Daniel Cohn-Sherbok

Kniha pro každého, kdo chce mít ucelený přehled
o židovském náboženství
Tato publikace s více než 500 fotografiemi a kresbami představuje židovské náboženství a filozofii, tradice a zvyklosti
v celé jejich úplnosti. Jedná se o podrobný úvod do judaismu a jeho bohatého kulturního a duchovního dědictví. Kniha
popisuje různé aspekty ortodoxního a reformního judaismu
či mysticismu a kabaly a v centru její pozornosti je biblické
učení a jeho vývoj v průběhu staletí od nejranějších dob až po
dnešek. Pojednává o svátcích jako jom kipur, chanuka, purim
a pesach. Popisuje rituály při důležitých životních událostech,
například při sňatku, bar micva a bat micva. Kombinuje informace ze zasvěceného zdroje s obrazy z židovského života a kultury a poslouží jako studnice poznání pro studenty
i širokou veřejnost. Tento bohatě ilustrovaný text poskytuje
ucelený obrázek o všem, co se týká života, myšlení a dědictví
židovské komunity.

„Podrobný, kultivovaný, srozumitelný
a přehledný průvodce.“

listopad 2021

Amazon

598 Kč / 256 s. / 228 x 297 mm

Populárně naučná

Profesor Dan Cohn-Sherbok

52

je reformní rabín, židovský teolog a světově
uznávaná autorita, co se týče judaismu. Je emeritním profesorem judaismu na Velšské univerzitě,
hostujícím profesorem na St Mary’s University
College, Londýnské univerzitě a York St. John
University, hostujícím výzkumným pracovníkem
na Heythrop College a Londýnské univerzitě.
Získal doktorát z filozofie na Cambridgeské
univerzitě a titul čestného doktora bohosloví
na Hebrew Union College-Jewish Institute of
Religion v New Yorku.

Zasvěcená
Cesta za poznáním ženské síly
a sebedůvěry
Amanda Yates Garcia
Zasvěcená je mystickou biografií o hledání smyslu,
krásy a moci prostřednictvím čarodějnického života.
Dvanáctiletou Amandu Yates Garciu do čarodějnictví a uctívání Bohyně zasvětila její matka. Skutečnou čarodějnicí se
ale autorka stala až po dlouhé řadě vlastních bolestivých,
traumatizujících i nečekaných zasvěcení. Ještě jako dítě zažila
sexuální zneužívání, rozpad vlastní rodiny a chudobu. Byla
vtažena do podsvětí materiálního nedostatku a ve snaze se
uživit musela nastoupit na sebezničující cestu sexuální pracovnice. Navzdory počáteční nechuti poddat se volání Bohyně
se vydala najít samu sebe a svou moc a zjistila, že to nejsilnější
zasvěcení se neobejde bez osobních obětí. Trnitá cesta životem jí nakonec umožnila se ze svého podsvětí, v němž mnoho
lidí zůstane lapených navěky, vynořit nejen živá, ale i silnější.
Vzpomínky podávané bez příkras jsou okořeněné mytologickými příběhy bohyň i životy žen-umělkyní, filozofek,
básnířek i čarodějnic v průběhu historie. Autorčina prvotina
stojí na průsečíku čarodějnictví a feminismu, ale jak autorka
uvádí, není určena jen ženám, nýbrž každému, kdo je ochoten
naslouchat a zamýšlet se nad magickou podstatou přírody
i našeho světa.

listopad 2021
348 Kč / 296 s. / 145 x 210 mm

„Zasvěcená je plná mých oblíbených témat,
které neskutečně půvabně vypravuje
má oblíbená vědma, mocná a ohromně
okouzlující Amanda Yates Garcia.
Tato kniha vám změní život.“
Francesca Lia Blocková

se narodila v Kalifornii. Je spisovatelka, umělkyně, profesionální čarodějnice, léčitelka a médium. Je známá jako „Vědma z Los Angeles“, kde
také žije. Pracuje i jako osobní koučka. Absolvovala Kalifornský umělecký institut, vedla kurzy
a přednášky na Kalifornské univerzitě v Los
Angeles, Kalifornské univerzitě v Irvine, losangeleském Muzeu současného umění a v Hammerově muzeu, Losangeleském muzeu umění,
Muzeu J. Paula Gettyho i jinde.

Populárně naučná

Amanda Yates Garcia
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Audioknihy
Mp3 ke stažení na:
jota.cz
audioteka.cz
audiolibrix.cz
knihydobrovsky.cz
kosmas.cz
alza.cz
palmknihy.cz
martinus.cz
alza.sk
martinus.sk
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Sedm zákonů

Čte:
Pavel Hromádka

Miroslav Bárta

již vyšlo / 9 h 14 min
mp3 ke stažení: 348 Kč
CD mp3: 378 Kč

Jak se civilizace rodí, rostou a upadají. Nová kniha
egyptologa Miroslava Bárty.

Poslední objednávky
– Dublinská trilogie

Čte:
Filip Švarc
již vyšlo / 10 h 36 min
mp3 ke stažení: 378 Kč

Caimh McDonnell

Závěrečný díl Dublinské trilogie je fakt parádní
jízda. Že už vás nemůže nic překvapit? Omyl!

Odložené případy: Nezvěstná

Čte:
Helena Dvořáková

Severské krimi inspirované skutečnými nevyřešenými
případy.

již vyšlo / 12 h 26 min
mp3 ke stažení: 398 Kč

Tina Frennstedt

Nezapomeň na zlé časy

Čte:
Aleš Slanina

Deník obyčejného vojáka wehrmachtu, který v 19 letech narukoval a byl nasazen na východní frontě.

srpen 2021
mp3 ke stažení

Günter K. Koschorrek

Z rebela mnichem

Čte:
Michal Bumbálek

Lama Ješe Losal Rinpočhe

srpen 2021
mp3 ke stažení

Svoboda je volbou, pro kterou se může rozhodnout
každý z nás. Inspirativní životní cesta od rebelie
k moudrosti.

Čtvrteční klub amatérských detektivů
Richard Osman

srpen 2021
CD / mp3 ke stažení: 378 Kč

To by se zvěrolékaři stát nemělo
James Herriot

Nahlédněte do kouzelného a nezapomenutelného
světa nejoblíbenějšího veterináře na světě.

Čte:
Ondřej Novák
září 2021
mp3 ke stažení

Audioknihy

Na čaj o páté dnes není čas. Čtvrteční klub amatérských detektivů musí vyřešit vraždu.
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Let duchů

Čte:
Luboš Ondráček

Bear Grylls

již vyšlo / 16 h 5 min
mp3 ke stažení: 398 Kč

Jedna téměř neproveditelná mise. Jediný muž, který
má odvahu ji podniknout.

Hořící andělé

Čte:
Luboš Ondráček

Bear Grylls

září 2021
mp3 ke stažení: 398 Kč

Pradávné tajemství ohrožuje budoucnost lidstva.
Druhý dobrodružný román od mistra přežití Beara
Gryllse.

Štvanice

Čte:
Luboš Ondráček

Bear Grylls

říjen 2021
mp3 ke stažení: 398 Kč

Mistr přežití Bear Grylls přichází s třetí, závěrečnou
knihou své napínavé dobrodružné série.

Kočka vs. pes

James Patterson, Chris Grabenstein
Nejtlapkóznější příběh pro všechny, kteří milují
kočky a psy.

září 2021
CD / mp3 ke stažení: 378 Kč

Tajemství hedvábného vějíře
Lisa See

Příběh o utajeném přátelství dvou dívek a zvláštním
„ženském“ písmu nu-šu, které jim pomáhalo překonat kruté zvyklosti Číny 19. století.

Čajová dívka z Kolibříkové ulice
Lisa See

Román o tradicích, pěstování čaje a poutech mezi
matkami a dcerami.

Ostrov žen moře
Audioknihy

Lisa See
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Historický román o přátelství nezlomných žen a dramatických dějinných událostech, které zasahují do
jejich životů.

Čte:
Dagmar Čárová
již vyšlo / 11 h 24 min
mp3 ke stažení: 298 Kč

Čte:
Ivana Jirešová
říjen 2021
mp3 ke stažení

Čte:
Ivana Milbachová
říjen 2021
mp3 ke stažení

Sirotčinec slečny Peregrinové:
Zkáza Ďáblova akru
Ransom Riggs

Závěrečná kniha výjimečné série Sirotčinec slečny
Peregrinové.

Čte:
Viktor Dvořák
říjen 2021
CD / mp3 ke stažení: 298 Kč

Kniha radosti

Jeho Svatost dalajláma XIV., Desmond Mpilo Tutu, Douglas Abrams
Rozhovory a myšlenky dvou velkých mužů, držitelů
Nobelovy ceny za mír, o tom, jak být šťastný v dnešním proměnlivém světě.

říjen 2021
mp3 ke stažení

Dějiny světa v 50 psech
Mackenzi Leeová

Dějiny světa prostřednictvím 50 psích příběhů. Od
domestikace vlka po čtyřnohé hrdiny z 11. září.

Dějiny lidských průserů
aneb Co všechno jsme podělali

říjen 2021
CD / mp3 ke stažení

Čte:
Borek Kapitančik

Tom Phillips

Stručné dějiny lidské hlouposti. Kniha pro všechny,
kdo si myslí, že něco pos*ali.

listopad 2021
mp3 ke stažení

Ernettiho stroj
Roland Portiche

Astrofyzika pro lidi ve spěchu
Neil deGrasse Tyson

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o vesmíru a nevěděli, kde se zeptat.

Tamtamy času

J. Hanzelka, M. Zikmund, M. Stingl, R. Švaříček
Nová Guinea očima známých českých cestovatelů.
Kniha mapuje situaci na ostrově v průběhu více než
čtyřiceti let jeho novodobé historie.

prosinec 2021
mp3 ke stažení

Čte:
Pavel Hromádka
připravujeme
mp3 ke stažení

Čtou:
Jan Potměšil
Michal Bumbálek
Jitka Čvančarová
Hudba: Dan Bárta
prosinec 2021
mp3 ke stažení

Audioknihy

Neuvěřitelný příběh založený na skutečných událostech, vyprávějící o stroji času, který je ukrytý
v tajných archivech Vatikánu.
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JIŽ VÍCE NEŽ 100 DESTINACÍ
PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE

Rough Guides CZ
#SNAMIZAZIJETEVIC

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
E

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU
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TE

O

LN

NA

ZE

S
ČA

UŽIJ

CELOBAREVNÉ PUBLIKACE

MI NAP

Turistické
průvodce
58

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

59

Turistické průvodce
60

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

788 Kč / 619 s. / 88 map

748 Kč / 753 s. / 88 map

připravujeme

598 Kč / 382 s. / 16 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

598 Kč / 424 s. / 48 map

578 Kč / 368 s. / 27 map

598 Kč / 352 s. / 26 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

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

898 Kč / 779 s. / 94 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

498 Kč / 392 s. / 42 map

748 Kč / 624 s. / 57 map

748 Kč / 560 s. / 51 map

698 Kč / 512 s. / 56 map

8 stran barevné přílohy

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

Turistické průvodce

548 Kč / 431 s. / 39 map
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GENERÁLNÍ
PARTNER

www.vodamoreoceany.cz

15.–19. ZÁŘÍ 2021
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

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

www.livingstone.cz

30.
ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH
CESTOVNÍHO
A REGIONÁLNÍ
TURISTIKY
MEZINÁRODNÍ
VELETRHYVELETRHŮ
CESTOVNÍHO
RUCHURUCHU
A REGIONÁLNÍ
TURISTIKY

18.–20. 3. 2022
U
MIMOŘÁDNĚ V SOUBĚH
S VELETRHEM

MÍSTO KONÁNÍ

www.holidayworld.cz
www.zajezdyzamilion.cz

ORGANIZÁTOR

OFICIÁLNÍ VOZY

NAKLADATELSTVÍ JOTA VE SPOLEČNOSTI

KŘEST KNIHY SEDM ZÁKONŮ: R. RŮŽOVÁ, V. CÁGOVÁ,
K. HLADKÁ, B. ŠTOFKOVÁ, M. BÁRTA, I. VONDRÁK, J. LATA

KŘEST KNIHY HENDRIXOVA KYTARA: MARCEL NEKVINDA,
GEORGE BURGERSTEIN, KATEŘINA DUBSKÁ

KŘEST KNIHY NA MOTORCE KOLEM SVĚTA: PAVEL SUCHÝ
A VOJTĚCH LAVICKÝ

KŘEST KNIHY CO SEŽRAL ŽRALOK: L. BAKONYI SELINGEROVÁ,
D. SEDLÁČKOVÁ, A. CECCARELLI, K. LEICHTOVÁ, R. RŮŽOVÁ

KŘEST KNIHY SENÁTOR: PETR KOLÁŘ, VÁCLAV LÁSKA,
JAN HRUŠÍNSKÝ

KŘEST KNIHY OD SLACKLINE K TICHÉ RADOSTI: ANNA HANUŠ
KUCHAŘOVÁ A LUCIE VÝBORNÁ

KŘEST KNIHY PŘÍBĚH TANTRY: VILIAM POLTIKOVIČ,
AYALA SETARA, JAN RAK, PAPIA

ŘEDITEL NAKLADATELSTVÍ MARTIN TROJÁK
S ČESKÝM BESTSELLEREM ZA KNIHU ČERNOBYL

E-KNIHY NAKLADATELSTVÍ JOTA
JIŽ BRZY KE STAŽENÍ TAKÉ
PŘÍMO NA WWW.JOTA.CZ

jota.cz
palmknihy.cz
ebux.cz
knihcentrum.cz
knihydobrovsky.cz
kosmas.cz
alza.cz
bookport.cz
martinus.cz
Apple iTunes Store
alza.sk
martinus.sk

vždy výhodněji na

www. JOTA. CZ

na našem e-shopu

20% SLEVA

Kalendář akcí, výhodné nákupy,
soutěže, fotogalerie, ze života JOTY…

