Obsah
Beletrie

2

Nejen pro ženy

26

Pro děti a mládež

34

Cestopisy

40

Opravdové příběhy

48

Biografie

58

Literatura faktu a military

66

Populárně naučná

70

Turistické průvodce

86

Nakladatelství JOTA, s.r.o.
Škárova 809/16, 612 00 Brno
T +420 515 919 580
+420 737 259 004
E jota@jota.cz
Provozní doba:
po–pá 8–16 hod.

www.jota.cz
#zijemeknihami
#snamizazijetevic
#vidimjotu

Legenda k ikonám
Nejprodávanější tituly
České ocenění
Plnobarevný titul
Filmový titul
Vyšlo také jako e-kniha
Vyšlo také jako audiokniha
Obsahuje DVD

Beletrie
2

Mládí v hajzlu: Povolení prudit
C. D. Payne
Divoká jízda Nicka Twispa a jeho rodiny pokračuje,
držte si klobouky, jedeme z kopce!
Rok se s rokem sešel a my se znovu setkáváme s bouřlivým
a neustále se rozrůstajícím klanem rodiny Twispových. Znovu
se přidáme k jejich hrbolaté a mnohdy výstřední cestě skrytými nástrahami současného života v Los Angeles. Románky
jen kvetou, nepřátelé kují pikle, sloni řádí, vzduchem létají jiskry připravené zažehnout spalující oheň a Twispové nám zas
a znovu dokazují, že život a láska jsou někdy fakt výzva. Můžete se těšit i na odhalení temnějších twispovských tajemství.
Zábavný a ztřeštěný devátý díl si můžete užít jako součást slavné Payneovy série, ale dá se číst i jako samostatná
kniha. Znalost předchozích románů ze série není nutná.

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

říjen 2019

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.

Beletrie

C. D. Payne
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Mořská panna
Christina Henryová
Už jste někdy viděli mořskou pannu?
S touto knihou budete mít pocit, že ji znáte dokonale!
Byla jednou jedna mořská panna, která se jmenovala Amelia.
Toužila poznat svět lidí a pochopit, co skrývají jejich duše
a srdce. Jednoho dne se rozhodla a odešla žít na souš.
Byl jednou jeden muž, který se jmenoval P. T. Barnum,
muž, jenž toužil vydělat jmění na dechberoucích a neuvěřitelných věcech, které fascinovaly tehdejší společnost. A taková
mořská panna byla víc než fascinující.
Amelia souhlasí, že se stane hlavní hvězdou Barnumových show, rozhodne se, že prozradí svou identitu a dá lidem,
co chtějí. A naivně si myslí, že bude moci odejít, kdykoli bude
chtít. Barnum se ale mořské panny jen tak nevzdá.
Amelia mezi lidmi potkává i lásku, zamiluje se a touží
po klidném a šťastném životě. Podaří se jí utéct od Barnuma,
nebo bude jeho otrokyní až do konce svých dnů?

„Mořská panna je mytický a skvělý příběh plný
kouzla, vášně a odvahy, posazen na kontrastu
doby, která zakazovala ženám – natož mořským
pannám – mít vlastní názor. Kniha Christiny
Henryové je požitek, zamilovala jsem se do ní.“

328 Kč / 264 s. / 145 x 210 mm

Louisa Morganová
autorka knihy A Secret History of Witches

„Tento román splétá úchvatný příběh fascinující
mladé ženy, která se objeví ve světě proslulého
showmana. Originální a magický román, po
kterém střemhlav skočíte a který si vychutnáte.“

Beletrie

Hazel Gaynorová
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autorka bestselleru The Cottingley Secret

Christina Henryová
je americká spisovatelka, která se proslavila zejména sedmidílnou sérií Black Wings. Také její
další knihy se staly bestsellery. Christina ráda
běhá dlouhé tratě, přečte vše, co se jí dostane
do ruky, ráda sleduje ﬁlmy se samuraji a zombies. Žije v Chicagu s manželem a synem.

Umění závodit v dešti
aneb Jak jsem byl psem
Garth Stein
Povznášející, vtipný i dojemný příběh o lásce,
věrnosti a naději
Nenechte se překvapit okolností, kdo je vypravěčem tohoto
románu. Je jím totiž pes. Jmenuje se Enzo a je to nesmírně bystrý a inteligentní pozorovatel. Především díky svému
vnímavému pánovi, Dennymu Swiftovi, kterého bezvýhradně
miluje. A taky se mu snaží všemožně pomáhat. Ostatně má
s čím. Denny je totiž automobilový závodník, a ne ledajaký!
Ovšem závodění se nestalo alfou a omegou jeho života. Daleko víc mu záleží na jeho tříleté dceři Zoë. Musí o ni bojovat
s rodiči své předčasně zemřelé ženy, kteří si malou Zoë chtějí
ponechat u sebe.
Uspěje Denny nakonec? Získá zpět svou dceru? Stane
se automobilovým šampionem? Jeho věrný pes Enzo na to
každopádně vynaloží všechny své schopnosti.

„Psí perspektiva“ tomuto románu
vtiskuje neobyčejné kouzlo,
které si čtenáře jistě podmaní.
září 2019

„Knížka Umění závodit v dešti vás
nezapomenutelnou cestou vede k jinému
druhu mysli, cestou skrze oči – a čenich – psa.
Je to fascinující.“

Nyní také na filmovém plátně a DVD!

Garth Stein
je americký spisovatel a filmový producent,
je autorem několika románů a jedné úspěšné
divadelní hry. Zajímavé jsou i jeho rodové kořeny
– jeho matka je dcera Indiánky a Američana
irského původu, jeho otec je potomkem židovských emigrantů z Austrálie.

Beletrie

Temple Grandin
autorka bestselleru Jak to vidím já
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Zimní voják
Daniel Mason
Příběh o válce a lékařství, o rodině, o nalezení lásky
uprostřed převratů dějin a také o chybách,
kterých se dopouštíme
Luciovi je dvaadvacet a studuje třetí ročník medicíny, když
v celé Evropě propukne první světová válka. Uchvácen romantickými příběhy o statečných chirurzích v první linii narukuje,
neboť očekává místo v dobře zajištěné nemocnici. Čeká ho
však zrekvírovaný kostel zastrčený vysoko v odlehlém údolí
Karpat, krutý mráz a umírající pacienti. Ostatní lékaři utekli
a zůstala jen jediná, ale o to záhadnější řádová sestra Margarete.
A zatímco v zimní krajině zuří válka, mladý muž propadá
kouzlu této ženy, pod jejímž vedením se učí surové, provizorní
medicíně. Jednoho dne přivezou vojáka v bezvědomí a v jeho
kabátě najdou prapodivné kresby. Zdá se, že všechny naděje
na jeho záchranu jsou marné, dokud Lucius neučiní osudové rozhodnutí, které navždy změní životy doktora, pacienta
i sestry.

Z pozlacených tanečních sálů císařské Vídně
až do zamrzlých lesů východní fronty…
328 Kč / 320 s. / 145 x 210 mm

„Zčásti záhada, zčásti válečný příběh a zčásti
milostný román. Zimní voják je román snů –
bezvadně rešeršovaný a totálně podmanivý.
Nezničitelná Margarete je okouzlující postava
a autorem podaný náhled na psychologické
následky války nemůže být aktuálnější. Tento
román vás každou svou větou přesvědčí.“

Beletrie

Anthony Doerr
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autor bestselleru Jsou světla, která nevidíme

Daniel Mason
je lékař a autor několika oceněných románů,
které byly přeloženy do 28 jazyků a na jejichž
motivy vznikly také operní a divadelní adaptace. V současnosti působí jako klinický asistent
a profesor psychiatrie na katedře Stanfordovy
univerzity, kde přednáší o humanitě a lékařství,
přesněji o mentálních nemocech a vlivu literatury, dějin a kultury na lékařskou praxi.

Muž bez tváře
Caimh McDonnell
Humorná detektivka, při které se budete smát
i bát zároveň
Paul Mulchrone je průměrný, ničím nevynikající mladý muž
z irského Dublinu, jenž se – částečně v důsledku těžkého
dětství – prokousává životem doslova ze dne na den. Nemá
pořádnou práci, partnerku ani světlou budoucnost. Jen tuctovou tvář, díky níž si vydělává (dá-li se to tak nazvat) na
nuzné živobytí. Když se ho kdosi pokusí zabít poprvé, jedná
se víceméně o náhodu. Podruhé už je to záměr. Paul se zničehonic ocitá na útěku, přičemž s hrůzou zjišťuje, že jediní
lidé, kteří mu můžou pomoci, je zdravotní sestra se zálibou
(hraničící se závislostí) v krimi románech a velmi nekonvenční policista se sklonem k násilí. Spolu musí vyřešit jeden
z nejzáhadnějších zločinů v historii Irska, jinak se stanou
další obětí. A to velmi brzy.

„Tato kniha si otevřeně říká o zfilmování.
Je inteligentní a zábavná.“
Books Ireland Magazine

Audiothing

PŘIPRAVUJEME

378 Kč / 392 s. / 145 x 210 mm

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.

Beletrie

„Humorná detektivka v té nejlepší podobě.
Komická, vtipná a velmi zábavná.
Zručně a podmanivě napsaná.“
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Život elfů

Od autorky bestselleru
S elegancí ježka

Muriel Barberyová
Množství nevšedních postav a nadčasový příběh
o silách dobra a zla, dojímavé přemítání
o síle přírody, hudby a umění
Byl večer a hustě sněžilo. Na vnějších schodech jedné burgundské farmy a u kostela v italských Abruzzách se našla dvě
novorozená děvčátka. Jedna z nich dostala jméno Maria,
druhá Clara. Obě siroty vyrůstají každá ve své zemi mezi venkovany a drsnými horaly, kteří je přijali za své. Neznají se,
přesto je mezi nimi tajné pouto. A brzy je zřejmé jejich nadání
i to, že nepochází z tohoto světa. Každá je svým vlastním
způsobem spojená se světem elfů – světem umění, invence
a tajemství – a obě mají schopnost naslouchat přírodě, která
lidským životům dodává hloubku i krásu. Je tady však vážná
hrozba, tíží lidský druh a pouze Maria a Clara mohou společnými silami zhatit plány zbloudilého elfa. Jakmile se obě
dívenky spojí, bude je čekat dlouhá bitva…

„Je to skutečně okouzlující příběh,
nádherné vyprávění bohaté na významy.
Označit tuto knihu jako pohádku by nebylo
úplně spravedlivé a mohlo by jí to upřít
pozornost nejširšího publika, a tahle kniha
si opravdu zaslouží, aby ji četli milovníci
příběhů všech věkových kategorií.“
The Irish Times

Beletrie

„Muriel Barberyová složila ódu na dávnověkou
vzájemnou podporu lidských rukou, ducha
a přírody. A není náhodou, že bitva, která
se v románu odehrává, se týká podnebí.“
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Le Figaro

298 Kč / 288 s. / 130 x 200 mm

Muriel Barberyová
se narodila v Casablance, vystudovala prestižní
vysokou školu École normale supérieure a svou
dráhu profesorky ﬁlozoﬁe začala na Burgundské
univerzitě, později se přesunula do Normandie.
Žila také v japonském Kjótu, poté v Amsterdamu a v současné době je zpět ve Francii. Je mj.
autorkou mezinárodního bestselleru S elegancí
ježka, jehož se v různých jazycích prodalo přes
milion výtisků.

Ztracené květiny Alice Hartové
Holly Ringlandová
Příběh lásky, ztráty, zrady a očistné síly, který
se odehrává v mytické krajině centrální Austrálie
Devítiletá Alice žije v izolovaném domě u moře a matčiny čarokrásné květiny a jejich skryté poselství ji chrání před temnými
náladami otce. Když však Alicin život navždy poznamená rodinná tragédie, bere si dívku pod svá křídla babička, o které
neměla do té doby ani potuchy. Na květinové farmě, kde nyní
s babičkou žije, má každá rostlina svůj význam a pro Alicino
ztracené a zlomené srdce se stává způsobem, jak vyjádřit slovy
nevyjádřitelné.
Jak Alice dospívá, odkrývá postupně rodinná tajemství,
odhaluje velkou zradu a poznává pravý charakter muže, kterého miluje. Uvědomuje si, že jsou příběhy, které nedokážou
vyjádřit ani květiny. Pokud chce opravdu získat svobodu, po
které touží, musí najít odvahu čelit tomu nejsilnějšímu příběhu, který zná. Svému vlastnímu.

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

listopad 2019

Brooke Davisová
autorka bestselleru Ztráty & nálezy

„Román Holly Ringlandové je literární klenot.“
australská básnířka

„Tento román je plný odvahy, srdce a lásky.“
Ashley Hay
autorka The Railwayman’s Wife

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

Beletrie

Ali Cobby Eckermannová
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Psychohry
Leona Deakinová
Co když jsou nezvěstní lidé, kterých byste se měli bát?
Čtyři cizí lidé jsou nezvěstní. Na místě jejich posledního výskytu
pokaždé zůstane přání k narozeninám, kde stojí: DÁREK PRO
TEBE JE TAHLE HRA. MÁŠ ODVAHU HRÁT?
Policie se nijak neznepokojuje – vždyť je to jen hra. Rodiny zmizelých však šílí strachem a psycholožka a soukromá
detektivka dr. Augusta Bloomová se nechá svým kolegou
Marcusem Jamesonem, bývalým špionem z MI6, přesvědčit,
aby se pustili do pátrání na vlastní pěst. Jak Bloomová proniká stále hlouběji do životů pohřešovaných, přichází na to, že
všechny něco spojuje.
Případ nabývá kolosálních rozměrů s dalšími pohřešovanými. Doktorka Bloomová nemá času nazbyt – musí záhadu urychleně rozplést a najít manipulátora, který tahá za
nitky. Nehraje však nepříteli vším, co podniká, nevědomky
do karet?

Mimořádný debut – poutavý, znepokojivý
a napínavý detektivní thriller
s nečekanými zvraty a vyústěním

„Jestli máte rádi pořádné,
nervy drásající thrillery plné zvratů,
pak je tento přesně pro vás.“
Emma Curtisová

Beletrie

autor knihy One Little Mistake

10

říjen 2019

Leona Deakinová
začala svou dráhu jako psycholožka u policie.
Nyní pracuje jako certiﬁkovaná profesní psycholožka a snaží se v rámci svého oboru pomáhat
jedincům, týmům a lídrům dosáhnout úspěchu
v práci. Sama o sobě říká, že vede dvojí život
a ten druhý zasvětila psaní románů. Po romantické prvotině Anomaly, jež vyšla v květnu 2013,
přichází nyní se svým prvním thrillerem Psychohry. Žije se svou rodinou v Leedsu.

Pod kardinálskou pečetí
Alena Vrbová
Naše historie opět ožívá…
V roce 1772 přichází do Čech polský šlechtic Jan Jiřík Kiowski, který prchá před pronásledováním z rozbouřeného Polska. Útočištěm i novým domovem se mu stala Praha, město,
jež neznal, ale které ho od prvních chvil okouzlilo. Poznává
nejen jeho přítomnost – okázalý život šlechty a kléru, kulturní
prostředí rodící se nové české inteligence i život prostých obyvatel Prahy – seznamuje se i s dějinami svého rodu a s osudy Čech. Vášnivá a nešťastná láska ho přivádí až do okruhu
svobodných zednářů, ve Vídni se stává celoživotním ctitelem
Mozarta, pozdní sňatek z něj učiní jesenického poštmistra.
Složitá životní dráha Jana Jiříka Kiowského je zachycena na
pozadí významných historických událostí, které hluboce ovlivnily i jeho názory a postoje.

Volné pokračování historického románu
Když kohout dozpíval, ve kterém poznáme
další potomky slavných českých
rodů Harantů a Příchovských
i potomky kameníka Mukana.

listopad 2019

348 Kč / 408 s.

PŘIPRAVUJEME

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.

Beletrie

Alena Vrbová
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Rytec kamejí
Ivan Fíla
Balada o lásce mezi nebem a zemí
Strhující balada o lásce mezi nebem a zemí, kráse a opojení,
zločinu a trestu. O Čaroději od Divokého jezera, který dokonal
dávný sen všech alchymistů a stvořil nesmrtelného člověka,
o dívce obdařené schopností vidět do svých minulých životů,
a o milencích, kteří spolu prožili nejkrásnější krásno všech
krásen. Kdysi, před sto lety…
To je nová kniha Ivana Fíly Rytec kamejí, pohádka pro
dospělé plná magie a fantazie, kterou neodložíte, dokud příběh neopustí čarovnou temnotu. Zavede vás na rozkvetlou
louku prozářenou jarním sluncem, kde doznívá tajemství života a smrti.

Na frankfurtském knižním veletrhu
zahraniční nakladatelé o Rytci kamejí
prohlásili, že má potenciál Harryho
Pottera, tajemství Dana Browna
a mystiku Golema.

Beletrie

Nová kniha od autora bestselleru
Muž, který stál v cestě, jenž vypráví
strhující životní příběh Františka Kriegla
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říjen 2019

Ivan Fíla
je ﬁlmovy režisér, scenárista a spisovatel. K jeho
nejvýznamnějším dílům patří filmy Lea, který
získal nominaci na Zlatý glóbus a Evropskou
ﬁlmovou cenu, a Král zloděju, jenž se dostal
do širší nominace na Oscara a získal cenu za
nejlepší evropský scénář. Natočil několik dokumentárních ﬁlmů pro zahraniční televize, např.
Margarete Buber-Neumann – Německý osud,
Kroky v labyrintu nebo Václav Havel – Česká
pohádka. Román Muž, který stál v cestě se stal
bestsellerem. Žije střídavě v Los Angeles, Frankfurtu a Praze.

Agónie a extáze – Životopisný román
o Michelangelovi
Irving Stone
Román, který je sám o sobě mistrovským dílem,
přináší přesvědčivý portrét jednoho z největších
umělců, jaké svět kdy měl.
Jeho dobou bylo bouřlivé období renesance, doba otrávených
vladařů, válčících papežů a všemocného rodu Medicejských.
Miloval křehkou a líbeznou dceru Lorenza Medicejského,
vášnivou milenku Marka Aldovrandiho i krásnou a nešťastnou
Vittorii Colonnu, která se stala jeho poslední a zároveň největší láskou...
Do vínku mu byla dána zběsilost, díky níž vytvořil ojedinělá, brilantní díla dotýkající se nebes.
Michelangelo Buonarroti. Tvůrce Davida, autor maleb
na stropě Sixtinské kaple, architekt chrámu sv. Petra v Římě.
Michelangelo znovu ožívá úchvatným, bohatým životem ve
Stoneově životopisném románu...

Románu Agónie a extáze předcházely
několikaleté přípravy – Stone si nechal
přeložit téměř pět set Michelangelových
dopisů a smluv a na čtyři roky se
odstěhoval do Itálie, kde navštěvoval
místní archivy.

listopad 2019

598 Kč / 966 s.

byl americký spisovatel, známý především biograﬁckými romány o historických osobnostech.
Se svou ženou Jean, která se stala editorkou
mnoha jeho děl, žil většinu života v Los Angeles.
Jeho první úspěšnou knihou se stal biograﬁcký
román o Vincentu van Goghovi Žízeň po životě,
následoval román o Jacku Londonovi Námořník
na koni a později také román o životě Sigmunda
Freuda Vášně mysli.

Beletrie

Irving Stone
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Iluminace – Román o Hildegardě
z Bingenu
Mary Sharrattová
Inspirativní životní příběh výjimečné ženy
Hildegarda z Bingenu, abatyše benediktinského řádu, léčitelka a hudební skladatelka, byla jednou z nejvýjimečnějších žen
středověku. Již od útlého věku měla mystická vidění. Pocházela ze šlechtické rodiny, která ji v jejích osmi letech poslala
do kláštera, kde roky žila v tichu. Díky četbě knih, studiu bylin a hudby i blízkému vztahu se svými sestrami Hildegarda
postupně našla svou cestu z podřízeného života a začala se
otevírat duchovnímu světu.
V této jedinečné knize, která se drží historické správnosti,
nám Mary Sharrattová předkládá velmi citlivě a do hloubky
vykreslený obraz ženy, která se vymykala dobovým zvyklostem, žila podle svého vlastního přesvědčení a byla ochotná
riskovat úplně vše pro to, čemu věřila z celého srdce.

Sharrattová přivádí k životu jednu
z nejznámějších a nejzáhadnějších
žen středověku.

„ Působivé… Iluminace je především
kniha o vztazích, které si člověk buduje,
když je pod nátlakem.“

říjen 2019

Publishers Weekly

Mary Sharrattová

Beletrie

358 Kč / 416 s.
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398 Kč / 408 s.

se narodila v americké Minnesotě, dvanáct let
žila v Německu a posléze se s belgickým manželem usadili v anglickém hrabství Lancashire.
Získala řadu ocenění a její kniha Extáze byla
Amazonem vyhlášena nejlepší knihou měsíce.
Zaměřuje se na historické i smyšlené charaktery
silných, odhodlaných a inteligentních žen, které
boří zažitá pravidla a dokážou jít za svými sny.

Warlight
Michael Ondaatje
Co víme o životě našich nejbližších?
Známe opravdu celou pravdu?
Londýn 1945. Čtrnáctiletý Nathaniel a jeho o dva roky starší
sestra Rachel se právě dozvídají, že se jejich rodiče na rok
odstěhují kvůli práci do Singapuru. O děti se bude starat podivný rodinný přítel přezdívaný Mol. Kdo je doopravdy Mol?
Kriminálník? Špion? Pašerák?
Přenášíme se o deset let dopředu, do okamžiku, kdy
Nathaniel dostává nabídku pracovat v archivu tajné služby.
Podle informací, ke kterým se dostává, je čím dál zřejmější, že
se rodiče do Singapuru nevydali kvůli otcově kariéře, ale kvůli
matce. Ta byla totiž za války špionkou britské tajné služby.
Nathaniel postupně začíná rozplétat všechny nitky a dozvídá
se naprosto nečekané věci.

Je lepší znát odpovědi na všechny otázky
minulosti, nebo žít s neodhalenou pravdou, při které si můžeme zvolit tu možnost,
které se nejméně bojíme?
listopad 2019

Publishers Weekly

Od autora bestselleru

Anglický pacient

Prodáno do více než 20 zemí.

Michael Ondaatje
patří mezi nejpopulárnější autory dnešní doby.
Narodil se na Srí Lance, později se s maminkou přestěhoval do Anglie, dnes žije v Kanadě. Vystudoval Torontskou univerzitu, Queen’s
University a Bishop‘s University. Získal několik
literárních ocenění. Za knihu Anglický pacient,
která byla i zfilmována, získal prestižní Man
Bookerovu cenu.

Beletrie

„Vtíravý, úžasný román… okouzlující
od první věty, hemžící se břitkými vhledy
a působivými vedlejšími zápletkami. Tento
román o tajemstvích a ztrátách může být
autorovou nejlepší prací.“
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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

leden 2020

„Napínavé a zatraceně čtivé.“
Paula Hawkinsová
autorka bestselleru Dívka ve vlaku

Beletrie

278 Kč / 288 s.
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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.

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, jež je zmítaný 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.“

leden 2020

Elle

Knižní předloha filmu Jojo Rabbit
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, kde
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.

Beletrie

Christine Leunensová
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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.“

leden 2020

Gillian Flynnová
autorka bestselleru Zmizelá

Beletrie

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

Třetí poločas
Ray Kluun
Příběh jedné lásky a smutného odcházení.
Reedice světového bestselleru.
Stijn a Carmen jsou moderní, zdraví a bohatí manželé, mají
roční holčičku a oba vlastní prosperující firmu. Užívají si
plnými doušky života v Amsterodamu, dokud Carmen není
diagnostikována rakovina. Ze dne na den se jejich život změní
z jednoho nekončícího večírku v cestu po doktorech a nemocnicích. Zatímco Carmen prochází chemoterapiemi a ozařováním, hédonista Stijn se vrhá do amsterodamského nočního
života a do náruče žen.
Román popisuje bez patosu a falešného sentimentu
smrtelnou a nevyléčitelnou nemoc, která zasáhla mladý
manželský pár v rozkvětu života jako blesk z čistého nebe.
Autor vypráví svůj příběh přímočaře, bez příkras, nic neskrývá.
Přitom však tyto tragické okamžiky líčí se svérázným černým
humorem.

Román patří k nejlépe prodávaným
nizozemským debutům za poslední léta.
Kniha vyšla v mnoha jazycích
a dočkala se také filmového zpracování.

298 Kč / 320 s. / 130 x 200 mm

Připravujeme také vydání autorovy
nejnovější knihy DJ.

„Nepamatuji si žádnou knihu, která
by mě v posledních letech zasáhla víc.
Fascinující, smutný, ale nikoli beznadějný
příběh. Povinná četba pro všechny!“
Michal Viewegh

je pseudonym holandského autora, který se
proslavil autobiograﬁckým románem Třetí poločas, ve kterém popisuje, jak mu na rakovinu
umírala jeho 36letá žena. Dříve úspěšný a nezávislý muž prošel obdobím hluboké transformace, vedl divoký život, aby se poté odstěhoval
do Austrálie a začal psát. Podnikání pověsil na
hřebík a věnuje se psaní.

Beletrie

Ray Kluun
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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.“
Stephen King

Beletrie

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.
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Kým byste byli vy?

leden 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.

Lži mého manžela
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

leden 2020

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.

Beletrie

„Nádherně odpozorovaný příběh ze současnosti,
který je stejně nádherně napsaný.“
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Tajemství hedvábného vějíře
Lisa See
Dvě křehké ženy, jež v sobě našly dostatek sil postavit
se krutým společenským zvyklostem Číny 19. století
V Číně 19. století vytvořily ženy z daleké provincie Chu-nan
své vlastní tajné „ženské“ písmo, nu-šu. Některé dívky byly
tehdy spojovány do dvojic s lao-tchung, „svým druhým já”,
v citových svazcích, které trvaly zpravidla až do smrti. Malovaly dopisy na vějíře, vyšívaly vzkazy na kapesníky a sepisovaly
příběhy, jejichž prostřednictvím vystupovaly ze své samoty,
aby mohly společně sdílet své naděje, sny a úspěchy.
Když Sněžný kvítek pošle Lilii hedvábný vějíř s textem
v nu-šu, jejich přátelství je zpečetěno. Obě musí čelit hladomoru a útrapám, přemýšlejí o svých sjednaných sňatcích,
o své osamělosti, o radostech i tragédiích mateřství. Především jejich vztah, v němž nacházejí útěchu, udržuje obě duše
při životě. Pak ale dojde k nedorozumění a celoživotní přátelství se ocitá v troskách.

„Kniha Tajemství hedvábného vějíře
je bolestně krásná i zázračně obrazotvorná.
Je to tak úchvatné vyprávění, že stránky
odplují a před námi zůstane samotný
příběh od začátku do konce.“
Amy Tan

298 Kč / 288 s. / 130 x 200 mm

PŘIPRAVUJEME

autorka knihy Údolí úžasu

„To, co dokázala Lisa See, umí jen ti nejlepší
romanopisci: oživit nejen postavu, ale celou
kulturu a s ní spojenou senzibilitu,
tak nápadně odlišnou od naší.“

Beletrie

Arthur Golden
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autor bestselleru Gejša

Lisa See
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.

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.

www.sirotcinecslecnyperegrinove.cz

349 Kč

349 Kč

349 Kč

348 Kč / 358 s.

368 Kč / 424 s.

388 Kč / 496 s.

298 Kč / 358 + 8 s.

298 Kč / 176 s.

Beletrie

398 Kč / 504 s. / 124 x 200 mm
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Let duchů
Bear Grylls
Dobrodružný špionážní
román od mistra přežití
Beara Gryllse

398 Kč / 447 s.

Bývalý elitní voják Will Jaeger souhlasí, že povede
ostře sledovanou expedici – dokumentární natáčení
a reality show v jednom – do odlehlé amazonské
džungle. V temném srdci ztraceného světa „Božích
hor“ leží totiž záhadné letadlo z 2. světové války,
které střeží výbušné tajemství.

Doctor Who: Dávný čas
Trevor Baxendale
Nový příběh odehrávající se
ve vesmíru kultovního britského
sci-fi seriálu Doctor Who

298 Kč / 272 s.

Phaeroni zmizeli již před miliony let. Cestovali napříč
hvězdami po stezkách z času a prostoru a zanechali
po sobě jen pár stop. Ale co se Phaeronům vlastně
přihodilo? Někteří věří, že je vyhladila nějaká nezastavitelná síla... jiní tvrdí, že se vyhladili sami.

Girl Online
Zoe Sugg

Beletrie

První román Zoelly, jedné
z nejúspěšnějších blogerek
současnosti

24

Penny má tajemství. Pod přezdívkou Girl Online si
začne psát blog o svém životě – o klucích a kamarádkách, o trablech, ale také o záchvatech paniky
a úzkosti, kterými trpí.
298 Kč / 360 s.

Z kopce do kopce
Kateřina Dubská
Když zujete lodičky a obujete se do
chovu včel a koz na samotě na kopci.
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! Ten dům!

298 Kč / 223 s.

298 Kč / 336 s.

358 Kč / 600 s.

278 Kč / 240 s.

Dietnikum
Blanka Hošková
Tři kamarádky, tři osudy, jedna ulice
Přemýšlíte někdy, co se vlastně děje na upravených zahradách a za nablýskanými okny vilek na předměstích? Doufáte v idylu a barvotiskové štěstí jako
z reklamy na střešní okna? Nebo tušíte, že ne vše je tak dokonalé jako
fasády, kolem kterých procházíte? V „naší“ ulici se sešly tři ženy v kritické
životní situaci, každá je jiná, ale možná proto je pojí silné přátelské pouto.

Beletrie

248 Kč / 248 s.
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Nejen
pro ženy
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Mise Hygge – Pohodový román
o umění žít po dánsku
Caroline Francová
Jak se válečná reportérka vypořádá s misí
v zapadlé dánské vesničce, kde má zkoumat
hygge, které ji neskutečně deprimuje?

298 Kč / 208 s.

Když šéfredaktor Alexandre oznámí Chloé, neohrožené válečné reportérce, že musí
hned odjet do Gilleleje, malé pobřežní vesničky v Dánsku, která byla vyhodnocena
jako nejšťastnější místo na světě, je novinářka vrcholně pobouřena. Má odejít do
vyhnanství v zapadlé díře s nevyslovitelným jménem a zkoumat tam dánské hygge
a štěstí při svíčkách? Když ji navíc šťastní lidé neskutečně deprimují? Neví ale, že
tato mise, kterou považuje za trest, jí navždy změní život…

Hygge a polibky
Clara Christensenová
Když se životní plány začnou párat
jako nepovedený svetr, je čas na změnu.

298 Kč / 310 s.

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.

Život zn. Hygge
Rosie Blakeová

298 Kč / 360 s.

Venkovské městečko Yulethorpe zažívá pošmourný podzim, a stejně tak zasmušilí jsou i jeho obyvatelé. Hlavní ulice je prázdná a vypadá to, že i poslední otevřený obchod brzy skončí, protože jeho majitelka Luisa už nemá energii bojovat
s pesimismem sousedů. Jenomže pak se v městečku objeví mladá Dánka Klára.
Původně měla zůstat jen pár dní, ale slovo dá slovo a Klára se s Luisou domluví, že
se pokusí krachující obchod postavit na nohy. Netrvá dlouho a díky jejím nápadům
podle hygge se krámek stává středobodem celého městečka.

Nejen pro ženy

Román, který působí jako vřelé, přátelské objetí...
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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.“

leden 2020

USA Today
„Velmi zábavné čtení.“
Entertainment Weekly
„Silně návykový, důvtipný
a originální příběh.“
Nejen 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 složkách
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...“

leden 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.

Nejen 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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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. Nenašla by se nějaká cesta, jak pro něj
získat povolení k pobytu? Co třeba ﬁngovaný sňatek?

Kniha Spolubydlící se v USA stala bestsellerem
a předlohou pro hollywoodské filmové zpracování.

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.

Nejen pro ženy

348 Kč / 376 s.
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V lásce a v práci
je dovoleno vše.

Může se Carter přestat snažit zalíbit se všem a prohlédnout hru své
šéfové? Může Evie zkrotit svou soutěživou povahu, aby mohla konečně
zjistit, co od života doopravdy chce? Mohou tito zamilovaní nepřátelé
skončit jako šťastný pár, nebo to celé skončí katastrofou a minimálně jedním zlomeným srdcem?

Božský
Christina Laurenová
Závěrečný díl série Božský
Svérázná Britka a suchar z Bostonu: tak rozdílné povahy jako Pippa a Jensen
aby pohledal. Ona je pro každou srandu, on se hroutí pod tíhou odpovědnosti. Řízením osudu se tihle dva setkají na společné dovolené organizované partičkou přátel, kterou věrné čtenářky znají již z předchozích dílů
oblíbené série Božský. Celý výlet se změní v bláznivý sled událostí a zprvu
improvizovaný vztah dvou cizích lidí postupně přeroste v hlubokou vášeň.

348 Kč / 386 s.

Vášnivý lhář
Christina Laurenová
Vášnivá dvojka, která nechce randit,
natož se zamilovat…
anebo si to jen nalhává?
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.

Nejen pro ženy

298 Kč / 352 s.
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Líný rodič – Lenošením a nečinností
k lepšímu rodičovství
Tom Hodgkinson
Vychovávejte své děti tradiční metodou podle
MANIFESTU LÍNÉHO RODIČE, který naleznete uvnitř
naší nejprodávanější knihy let 2009–2012!
Také máte pocit, že jste se stali otroky svých dětí? Tom Hodgkinson vám nabízí řešení – jmenuje se „líné rodičovství“. Líný
rodič je totiž dobrý rodič. Tím, jak přehnaně zasahujeme do
života svých dětí, jim bráníme, aby vyrostly a postaraly se samy
o sebe. Stáhněte se. Nechte je žít. Jde o zaručený úspěch pro
obě strany – vy budete mít méně práce a dítě tím jen získá,
vy i vaše děti se naučíte užívat každodenního života a také
samostatnosti a nezávislosti.

Skvostná kniha.
Velice čtivá a užitečná pro všechny,
kdo se rozhodují k tomu, že učiní zásadní
krok a začnou řídit svůj vlastní osud.

„V těchto stresem nabitých časech... bychom
si všichni měli dopřát četbu takové knížky.“
Library Journal
268 Kč / 248 s. / 145 x 210 mm

Nejen pro ženy

Knihou se nechali inspirovat i Tereza Maxová
a Tatiana & Vojta Dykovi.

32

298 Kč / 231 s.

248 Kč / 344 s.

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

Olivie se snaží
Emily Phillipsová
Nesmírně vtipný a upřímný román
o tom, co čekat, když nejste v očekávání

348 Kč / 376 s.

Olivie s Felixem se snaží o dítě. Dokonce se kvůli tomu, že chtějí založit rodinu,
přestěhovali na předměstí. Přestože však ke svému sexuálnímu životu přistupují
s vojenskou precizností, po prckovi není stále ani stopy, a přitom potomci nejbližších přátel jako by přicházeli na svět každý týden. Olivie se ale nesnaží jen o dítě,
snaží se i o povýšení v zaměstnání, a když do ﬁrmy nastoupí nový (a také velice
pohledný) šéf, vydá se po nebezpečné cestě, na které může ztratit všechno, na čem
jí v životě záleží.

Mateřská, ale určitě ne dovolená
Julie Halpernová
Jak přežít horskou dráhu zvanou mateřská
aneb 3 kila štěstí a život naruby

298 Kč / 287 s.

Šestatřicetiletá Annie je středoškolská učitelka na mateřské dovolené, kterou si
představovala jako blažené období, kdy se bude sbližovat se svým miminkem. Jenže namísto toho musí řešit problémy s vlastním tělem prosakujícím snad ze všech
možných i nemožných otvorů; s dítětem, které odmítá spát; s manželem, který se
s ní chce pořád milovat (jemu snad přeskočilo??); s nezadanými kamarádkami, co
jí nedokážou poradit; a s matkou, jež se právě teď rozhodla odjet na dovolenou.

Rodina a jiné katastrofy
Alexandra Borowitzová

328 Kč / 326 s.

Emily ví, že je neurotická. Ale není to žádná katastrofa, se svými slabostmi už umí
docela dobře pracovat. Má je pod kontrolou. Víceméně. Když musí letět letadlem,
nosí kompresní punčochy (přece aby nedostala trombózu, to je jasné). Když se jí
zdá, že ji lidé považují za starší, než ve skutečnosti je, začne chodit častěji cvičit
a omezí lepek. Naštěstí má vedle sebe stabilního a spolehlivého Davida, který se
už brzy stane jejím manželem – tedy za předpokladu, že přežijí svatbu, na niž se
chystá dorazit celá Emilyina dysfunkční rodina.

Nejen pro ženy

Když se jedné chaotičce vymkne její chaos z rukou...
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Pro děti
a mládež
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Mýty a legendy pro unavené rodiče
a jejich děti
Dan Green
Brána do úžasného světa plného prapodivných
tvorů a neuvěřitelných událostí se otevírá...
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 a proslulými kráskami, jejichž jména zlidověla. Známé i neznámé pověsti ukazují, jak si kdysi lidé vysvětlovali vznik světa, koloběh ročních
období nebo proměnlivost počasí. Kdoví, třeba opravdu
lze zastavit slunce, najít moudrost v hloubi temného lesa,
sestoupit do podsvětí a ukonejšit tříhlavého psa koláčkem.
Trójského koně vymyslel Odysseus a byl ze dřeva, z doby snů
povstalo všechno živé i neživé, Havaj kdysi vytáhl ze dna moře
zpupný Maui a hromový pták chrání lidi ze špičky totemu.
Nevěříte? Až dočtete poslední stránku, uvěříte.

říjen 2019 / Ilustrace: David Lyttleton

je autor a redaktor s úžasnou schopností popularizovat vědu a přiblížit zdánlivě nesrozumitelná a komplikovaná témata (nejen) mladší generaci. První roky života strávil v Africe, posléze
jeho rodina vyměnila africké slunce za velšský
déšť. Patří k současným nejčtenějším autorům
naučných knih pro děti, které malé čtenáře
upoutají bohatými ilustracemi. Jeho knihy si
našly cestu k více než 3 milionům čtenářů na
celém světě.

Pro děti a mládež

Dan Green
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Spolek nemrtvých holek
Lily Andersonová
Kouzlu těchto kamarádek na život
a na smrt (a to doslova) nemáte
šanci uniknout!

298 Kč / 320 s.

Na Fairmontské akademii během několika dní zemřou za podezřelých
okolností tři studentky. Dle policie se jedná o sebevraždy, ale Mile Floresové se to nějak nezdá. Mezi mrtvými je její nejlepší kamarádka Riley,
která by si život přece nikdy nevzala. Mila se rozhodne Riley vrátit zpět
k životu pomocí magie, aby společně našly jejího vraha. Kouzlo se jí
ale vymkne z rukou a k životu probudí i protivné sprosté holky June
a Daytonu. Bohužel všechny tři „živé mrtvé“ trpí ztrátou krátkodobé
paměti a nepamatují si, kdo je zabil. Jenže kouzlo brzy vyprchá. Mají na
to týden – sedm dní neuvěřitelných zvratů a překvapení. Výsledek ale
rozhodně stojí za to.

Kompletní příručka
přežití pro holky
Christina De Witteová
O lásce, image, škole a hlavně o tom,
jak zvládnout život v pohodě

Pro děti a mládež

298 Kč / 260 s.
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Čtivý, vtipný a neotřele ilustrovaný průvodce životem pro dospívající dívky je
výjimečný v mnoha ohledech. Christina De Witteová sama teprve nedávno
oslavila dvacáté narozeniny, takže si ještě velmi dobře pamatuje, jak může
být dospívání náročné. Proto jsou její rady a doporučení konkrétní, srozumitelné a praxí prověřené – autorka dobře ví, o čem mluví, protože si vše
prožila na vlastní kůži – a navíc to není tak dávno.
Christina a její komiksové alter ego Chrostin zdůrazňují, že není třeba
podléhat nerealistickým společenským normám týkajících se ženské krásy,
a podněcují mladé čtenářky, aby rozvíjely svou jedinečnost a sebevědomou osobitost.

Christina De Witteová toho ví hodně
a nebojí se poradit.

Udělej si svoji knihu
– 400 stran pro vaše nápady!
„Prázdná“ kniha vám umožňuje
vytvořit si knižní skvost podle
vlastní fantazie.

248 Kč / 400 s.

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.
Jedinečný projekt Nakladatelství JOTA nazvaný UDĚLEJ SI SVOJI
KNIHU má za cíl rozvíjet kreativitu nejen dětí, ale i tvořivých dospělých.
„Prázdná“ kniha se 400 stranami umožňuje vytvořit si knižní skvost
podle vlastní fantazie.

100 přání
Erica Bertelegniová
13 let, 100 přání a 1 kouzelný příběh!

298 Kč / 264 s.

Aurořin život, předtím poklidný a plný knížek, se obrátí vzhůru nohama a nic už není jako dřív. Kvůli bláznivým přáním kamarádů a zákeřným
přáním mladšího bratra se dostává z jednoho průšvihu do druhého, čeká
ji domácí vězení i karbanátková bitva ve školní jídelně, ale také magický
výlet do Paříže, spousta legrace a možná i první láska…
Co si asi bude Aurora v závěru tohoto kouzelného dobrodružství
přát? Bude dál jenom přihlížet snům ostatních, nebo se stane hrdinkou
toho svého?

Pro děti a mládež

Je nedělení odpoledne a skoro třináctiletá Aurora Bílá právě vešla do knihkupectví, jehož prodavačka umí… létat! A nejen to, taky čarovat! Aurora
díky ní zjistí, že pod jejím milovaným městem Římem se nachází vedení světa kouzel, a aby o něm nikomu neřekla, dostane od jeho královny
velkolepý dar: 100 přání! 99 z nich však musí splnit ostatním a jen to
poslední může být její.
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Deset
Lauren Myracleová
Neobyčejný deník obyčejné holky. Život je hned
veselejší, když máte kamarádku, jako je Viki Perryová!
Viki Perryová má deset. A deset, to už NĚCO znamená! Znamená to dvojciferné číslo narozenin, více odpovědnosti a skoro už i postup na druhý stupeň základní školy.
Deset znamená, že Viki dokáže už spoustu věcí – umí
se postarat o tříletého brášku Toma a zvládne i starší sestru,
typicky náladovou teenagerku. A po boku má nejlepší kamarádku na světě – Amandu, se kterou se dá podnikat ledasco
veselého i dobrodružného. Jenže ani v deseti není život jen
procházka růžovým sadem a Viki zjišťuje, že i na ni čeká pár
pěkně těžkých rozhodnutí a dramatických situací...

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

238 Kč / 200 s.

238 Kč / 192 s.

238 Kč / 200 s.

Pro děti a mládež

Lauren Myracleová
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238 Kč / 220 s.

248 Kč / 292 s.

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

Bart Simpson: Průvodce životem
Matt Groening
Kámo, seš nažhavenej
na celou pravdu?

298 Kč / 192 s.

Knížka plná vypečených rad a poučení pro všechny
situace — potřebujete pro sebe urvat co největší kus
večeře? Jak přelstít rodiče, abyste nemuseli v osm do
postele? Jak z nich vytáhnout co nejvíc peněz? Jak
se stát transkontinentálním výtržníkem? Bart Simpson
si ví rady v každé situaci a rád se se čtenáři o své
zkušenosti podělí.

Simpsonovi / Futurama
– Propletená lapálie
Homer vs. Bender? To je nářez!

598 Kč / 208 + 32 s.

Co by se stalo, kdyby se posádka Planet Expressu
a obyvatelé Nového New Yorku potkali se Simpsonovými a obyvateli Springﬁeldu... A jak je to vůbec
možné? Přicházejí Simpsonovi plní Futuramy! Futurama zaplavená Simpsonovými! Účinkují: zlí mozkové,
mimozemšťané s laktózovou intolerancí, obří klubko
vlny, létající auta, záměny identity, ovládnutí světa,
tkanivo reality roztrhané na kusy.

Jake je fake
Craig Robinson, Adam Mansbach

248 Kč / 144 s.

Jake neumí pořádně hrát na žádný nástroj. A výtvarné umění? Jeho výtvory by nevystavili ani na školní nástěnce, natož někde v galerii. Což je doopravdy problém,
protože si právě prošvindloval cestičku do Akademie múzických a výtvarných umění
pro talentované děti (a Jakeovi je jasné, že on není ani jedno z toho). Jenže rodiče
od něj čekají stejný úspěch jako od jeho talentované sestry. Jake, který vyniká spíš
smyslem pro humor než uměleckým nadáním, bude muset rychle něco vymyslet,
než to na něj praskne a ze školy ho vyrazí.

Pro děti a mládež

Ohromně zábavná kniha plná nekorektního humoru
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Cestopisy
100 let a tachometr života se točí dál…
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Busny

www.busny.cz

Tam

www.facebook.com/busny

Jedeme do Afriky
Jsme Marika a David a vydali jsme se do Afriky natáčet seriál. Nápad vyrazit na dobrodružnou cestu vznikl spontánně
jednoho večera u piva. Od prvotního nadšení uplynuly dlouhé
měsíce zařizování, telefonování, balení a zkoušek, kolik toho
naše nervy vydrží. Nakonec to zvládly a my poprvé stanuli na
africkém kontinentě.
Tato kniha popisuje náš příběh i každodenní pocity a zážitky, jež oko kamery nezachytilo. O uskutečnění bláznivého
plánu, o cestování ve stařičkém busu, o lásce k poznávání.
O tom, jaké je vržení uspěchaného Evropana do líně tekoucí
řeky afrického času. O krásách i nesnázích na každém kroku,
o bláznění ze společného soužití na pár metrech čtverečních,
o tom, jak se bojíme a nic nejde, ale hlavně že je sranda. Cíl
je neznámý, jedeme TAM.

TAM, vzhůru dolů, hurá na jih,
jedeme do Afriky!
O dvou lidech, jednom medvídkovi a jejich
pohledu na svět z cesty růžovým busem.

348 Kč / 296 s. / 145 x 210 mm
S předmluvou Janka Rubeše

Znáte z internetové televize Stream.

září 2019

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.

Cestopisy

Marika Dumková
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Stříbrný palác Garudy
Bruno Baumann
Odhalení posledního tibetského tajemství
Dobrodruh a odborník na Asii Bruno Baumann dokázal
opravdu husarský kousek: Během své expedice pronikl až
ke kořenům prastaré vyspělé civilizace království Žangžung
a objevil dosud neznámé artefakty z předbuddhistického období. Jde o působivé důkazy vyspělé kultury s vlastním písmem
a náboženstvím, medicínou a astrologií, která znamenala
zásadní impulz pro buddhismus. Baumann nakonec při svém
hledání legendárního údolí Šangri-la, ztraceného ráje v Himálaji, objevil údolí plné přírodních divů s horkými prameny
a zahradami, které v dávné minulosti hýřily bohatstvím květů.
Uprostřed této velkolepé krajiny se rozkládají pozůstatky
ohromné kamenné pevnosti: mytický Stříbrný palác v údolí
Garudy. Senzační objev, o kterém se odborníci neodvažovali
ani snít.

Bruno Baumann, jenž čerpal
z dosud nezveřejněných textů,
zpřístupňuje díky jedinečným
fotografiím skutečné počátky
tibetské kultury.

listopad 2019

www.bruno-baumann.de

Cestopisy

Bruno Baumann
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348 Kč / 248 + 32 s.

je etnolog a historik, fotograf, ﬁlmař a dobrodruh. Žije v Mnichově a širokému publiku je
známý i svými multivizuálními představeními.
Podnikl mnoho neobyčejných výprav do pouští,
už desetiletí cestuje po Himálaji a je považován za jednoho z největších znalců Tibetu. Je
autorem několika knih o přírodě a kulturách,
které na svých cestách navštívil.

Velká cesta kilem za Čingischánem
Daniel Urban
Škodou 100 do Mongolska a zpět
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 4600 metrů, 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

listopad 2019

mají tu výhodu, že jsou manželé, celkem dobře
se znají a můžou se jeden na druhého spolehnout. A to je při jejich způsobu cestování velmi
důležité. V roce 2016 začali jezdit s třetím členem výprav – Škodou 100, Barčou z října roku
1969. Už navštívili 25 zemí a ujeli asi 65 000 km.
Jsou schopni se základně domluvit rusky,
německy a anglicky. Ale tyto jazyky jim jsou
k ničemu v Mongolsku nebo třeba v Íránu. Tam
musí použít ruce a nohy, ale jde to!

Cestopisy

Daniel Urban
s manželkou Janou
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Sloni žijí do sta let
Miroslav Zikmund, Petr Horký, Miroslav Náplava
Nezbývá než nasednout na vlnu vzpomínek
a nechat se vést časem. Příjemnou cestu!
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!
Miroslav Zikmund se narodil 14. 2. 1919 v Plzni. Se svým
celoživotním parťákem Jiřím Hanzelkou procestoval celkem
83 zemí světa. V roce 2000 se již potřetí vydal na Srí Lanku, tentokrát však s Petrem Horkým a Miroslavem Náplavou.
Jejich putování vám přiblíží kniha Sloni žijí do sta let.

Sloni žijí do sta let je kniha
o návratech a náhodách, zrání a stárnutí;
cestopis prostorem i časem.
Cestopis o návratech nejen na Srí Lanku
vyšel ke 100. narozeninám
Miroslava Zikmunda.

348 Kč / 264 s. / 160 x 230 mm

Miroslav Zikmund je jedním z na-

Cestopisy

šich největších cestovatelů, který společně s Jiřím
Hanzelkou procestoval 83 zemí světa.
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P. Horký a M. Náplava jsou ces598 Kč / 356 s.

598 Kč / 464 s.

798 Kč / 328 s.

tovatelé, autoři mnoha dokumentárních ﬁlmů,
několika knih a držitelé několika ocenění.

Tajemství indiánských pyramid
Miloslav Stingl
Podivuhodný kamenný svět dávných Mayů
v kultovním vyprávění legendy českého cestopisu
Miloslav Stingl byl první Čechoslovák, který se vydal do Střední
Ameriky, aby se pokusil vysvětlit alespoň část záhad, jež obestírají pyramidy, kamenné paláce, sochy a stély, které přežily
věky, konzervovány pod nánosem hlíny a prachu. Letadlem,
vlakem, autobusem, pěšky i na koni se vypravil po stopách
Mayů, za poklady jejich měst. A neopomněl ani ty, kteří jako
první, často s nasazením života, podnikali výpravy k odkrytí
pohřbených pokladů. Bývalá mayská střediska v moři pralesů
již vydala některá ze svých tajemství, i hluboké studně, kam
kněží házeli dívky jako oběť, mayský kalendář byl dešifrován,
Stinglovo vyprávění je však, jak je pro něj typické, nadčasové.

Aktualizované vydání provázejí
bohaté ilustrační materiály,
dobové i současné fotografie,
kreslené rekonstrukce mayských
staveb a reprodukce indiánského
výtvarného umění.
348 Kč / 280 + 16 s. / 160 x 230 mm

www.miloslavstingl.cz

je významný český cestovatel, etnograf a spisovatel. Mnohokrát se osobně setkal s řadou
domorodých kultur a tyto své zážitky zpracoval
v četných knihách. Na cestách strávil 20 let,
navštívil kolem 150 zemí a američtí indiáni kmene Kikapú ho zvolili svým čestným náčelníkem.

Cestopisy

Miloslav Stingl
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Plavby „sebevrahů“ –
Na primitivních plavidlech
napříč oceány
Miroslav Náplava
K největším dobrodružstvím 20. století patří plavby odvážlivců na primitivních plavidlech napříč oceány. Opomíjeným hrdinou, který se v 50. letech
20. století vydal s vorem Kantuta napospas vlnám Paciﬁku, byl Čech Eduard
Ingriš. Za první republiky začal jako veleúspěšný hudební skladatel. Po
odchodu z Československa prožil po roce 1948 dramatické období, kdy se
téměř bez prostředků protloukal Jižní Amerikou, aby se nakonec i tam stal
obdivovaným hudebníkem a dirigentem, posléze ﬁlmařem a mořeplavcem.
Podával si ruku s prezidenty, přátelil se s hollywoodskými celebritami, jeho
ﬁlmová hudba byla nominována na Oscara, byl poradcem spisovatele Ernesta Hemingwaye a přítelem Thora Heyerdahla. A v rodné zemi upadl
takřka v zapomnění!

348 Kč / 232 s.

Audiokniha

S úvodním slovem Thora Heyerdahla jr.,
Miroslava Zikmunda, Miloslava Stingla,
Petra Horkého a doslovem Niny Ingrišové

Příběhy mořeplavců –
Češi a Slováci, kteří
obepluli svět
První dějiny 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.
Obsahuje množství příběhů nejvýznačnějších českých a slovenských mořeplavců 20. a 21. století, kteří dokázali obeplout svět.

Cestopisy

598 Kč / 465 s.
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Ilustrace: Mikkel Odehnalů

Mapa plaveb
jako BONUS

Zapomenuté výpravy
Milan Švihálek, Miroslav Kačor, Marek Hýža
60 příběhů o českém cestovatelském srdci.
Kniha, která vám prošlape cestu do světa.
Příběhy o lidech, kteří v posledních dvou stoletích pomáhali přes veškerou nepřízeň, lhostejnost a nepochopení doby otevírat našemu národu okno do světa.
Čtenář může v knize nalézt odpověď na základní otázku, na kterou si museli odpovídat lidé uzavření v zemi bez možnosti svobodně cestovat, popřípadě putovat
světem bez potřebných ﬁnancí.
598 Kč / 855 s.

Pod Annapurnou svítá modře –
Kniha o cestě, horách a lidech
Jiří Fišar
Otevřete dokořán dveře k nové životní cestě…
ať už vás zavede kamkoli!

358 Kč / 264 s.

Kniha Pod Annapurnou svítá modře je rozkročena mezi opravdu inspirativním příběhem
a cestopisem. Hlavní hrdina je zdánlivě obyčejný bankovní úředník, který žije svůj
spokojený, úspěšný a „nalinkovaný“ život. Ovšem jen do chvíle, kdy se „něco“ stane
a on odjede do Himálaje, aby absolvoval 220 km dlouhou pěší pouť kolem Annapurny.
Občas prostě musíte všeho nechat a vylézt na kopec, abyste viděli svůj život z jiné
perspektivy.

Šest kontinentů
– Příběhy z cest

398 Kč / 168 s.

Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba si intenzivně plní své klukovské sny. Náruživě cestuje a sbírá po celém světě informace, obrázky exotické přírody a lidských tváří. Navštívil okolo sta zemí všech šesti kontinentů planety, připravuje četné fotovýstavy,
besedy a diashow. Po reakcích svých posluchačů a milovníků cestování vznikla tato
kniha téměř na „společenskou objednávku“. Několik desítek příběhů a postřehů
tohoto známého dobrodruha nás zavede doslova do celého světa. Všechny kapitoly
jsou doplněny barevnými fotograﬁemi.

Cestopisy

Jiří Kolbaba
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Opravdové
příběhy
48

Chlapec, který následoval
svého otce do Osvětimi
Jeremy Dronfield
Silný a dojemný příběh o lásce mezi otcem a synem
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 bití, hladu a nucených prací, kdy
budovali koncentrační tábor, své vlastní vězení.
Když Gustava zařadili do transportu do Osvětimi, což se
tehdy rovnalo rozsudku smrti, odmítl ho Fritz opustit. V časech hrůz, jichž se stali svědky, i utrpení, jež prožili, je naživu
držela jediná jistota: láska mezi otcem a synem.
Kniha vychází z Gustavova tajně vedeného deníku a je
podložena důkladným archivním výzkumem. Poprvé vypráví
svůj příběh – příběh o odvaze a přežití, v dějinách holokaustu
bezprecedentní.

„Emočně silný příběh o lidské odvaze…
a o přežití.“
i Paper
398 Kč / 408 s. / 145 x 210 mm

Jeremy Dronfield
se narodil ve Walesu a má doktorát z archeologie v Cambridge. Po studiích se začal věnovat psaní a již jeho prvotina The Locust Farm
získala prestižní literární ocenění, stejně jako
jeho další knihy. Více aktuálních informací
o Jeremym získáte na jeho webových stránkách www.jeremydronfield.com.

Opravdové příběhy

Chlapec, který následoval svého otce do
Osvětimi je připomínkou jak té nejlepší, tak
té nejhorší stránky lidskosti, síly rodinného
pouta i nezdolnosti lidského ducha.

49

Konec nemožného
Reinhold Messner
Nová kniha jednoho z nejvýznamnějších
světových horolezců
V roce 1968 došlo k zásadní proměně hodnot, jejíž důsledky
ovlivnily i skalní alpinismus – Reinhold Messner uspěl ve svém
nejobtížnějším prvovýstupu na střední pilíř Sasso dla Crusc
v Dolomitech a ve stejné době Royal Robbins z Yosemite Valley vyzval k návratu k čistému horolezectví. Od 50. let svět
ovládalo horolezectví umělé, v roce studentských nepokojů
však Reinhold Messner svým článkem Konec nemožného vybídl lezce, aby se zřekli při svých výstupech všech technických
pomůcek. A tímto okamžikem se horolezectví opět vydalo
směrem k volnému stylu lezení.
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,
nad tezemi Royala Robbinsona a nad článkem Reinholda Messnera, a vyprávějí čtenářům o umění zdolat ty nejobtížnější
hory a skalnaté stěny světa.

„Podmanit si horu s pomocí železa
dokáže kdokoliv.“

listopad 2019

Reinhold Messner

Opravdové příběhy

Reinhold Messner
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328 Kč

328 Kč

348 Kč

je italský horolezec, cestovatel a spisovatel. Je
prvním horolezcem, který zdolal všech 14 osmitisícovek, jako první zlezl Mount Everest bez
použití kyslíkového přístroje a jako první provedl na Mount Everest kompletní sólový výstup
bez lan. Je autorem mnoha desítek knih, z nichž
bylo přibližně 30 přeloženo do češtiny.

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

798 Kč / 360 s.

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.

Opravdové příběhy

Velkoformátová, celobarevná,
fotografická a nadstandardně obsáhlá
publikace kompletně mapující historii
světového horolezectví
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Touhy a úděl – První ženy
na osmitisícovkách
Dina Štěrbová
Výjimečná kniha o výjimečných ženách
Na planetě Zemi máme 14 horských masivů převyšujících
magickou hranici 8000 metrů. Zatímco mužské prvovýstupy na vrcholech Koruny Himálaje byly dovršeny v 60. letech
20. století, prvními ženami na osmitisícovém vrcholu Manáslu
se staly s velkým časovým odstupem až Japonky v roce 1974.
Tato kniha popisuje historii výstupů všech osmitisícovek
ženami, ale nevyhýbá se ani otázkám geograﬁckým, náboženským nebo politickým, které k exotice vysokohorského horolezectví nezbytně patří. Velmi čtivou a věrohodnou formou
jsou popsány jak neuvěřitelné příběhy jednotlivých aktérek,
ať už úspěšných či neúspěšných, tak bouřlivé proměny, kterými horolezectví v poslední době prošlo. Autorka knihy,
naše významná horolezkyně Dina Štěrbová, shromažďovala
neúnavně a s mravenčí pílí celých 14 let informace o prvních
ženách na těchto horských velikánech.

Opravdové příběhy

Tato unikátní kniha si klade za cíl
autentické a dokumentární vcítění
se do tužeb a osudů všech aktérek
této 24 let trvající ženské odysey,
které se autorka sama zúčastnila jako
úspěšná himálajská horolezkyně.
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Představuje první komplexní zpracování
aktuální tematiky a z tohoto hlediska
je celosvětově ojedinělým dílem.

leden 2020

Dina Štěrbová
je jednou z nejvýznamnějších českých horolezkyň, stanovila několik českých výškových
rekordů a byla účastnicí několika důležitých
ženských expedic. Věnuje se také humanitárním
projektům, pod hlavičkou Czech Hospital o. s.
vede nemocnici v Arandu, vesnici v pákistánském Karákorámu.

Kukuczka
Dariusz Kortko, Marcin Pietraszewski
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.

428 Kč

Kurtyka
Bernadette McDonaldová
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“ a dosud nebyl nikým zopakován.

368 Kč

Hory byly jejich osudem
Milan Vranka
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.

Setkání se smrtí
Joe Simpson

228 Kč

Předloha filmu
Pád do ticha

Joe Simpson při sestupu západní stěnou Siula Grande v Andách dokázal z hlediska
vysokohorského horolezectví skoro nemožné. Se zlomenou nohou, opuštěný, obklopen
ledovými stěnami, ovlivněn halucinacemi – hladový a žíznivý se doplazil do základního
tábora. Spolu s ním prožíváme vteřinu za vteřinou jeho dilema – žít – vzdát se, žít –
vzdát se, vzdát se – žít. Pevná vůle a odhodlání nevzdat se v podmínkách sebekrutějších
dokázala, že život zvítězil.

Opravdové příběhy

328 Kč
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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.

Umění přežít
Laurence Gonzales

Opravdové příběhy

Kdo přežije, kdo zemře a proč. Pravdivé příběhy
o zázračných přežitích i náhlých úmrtích.
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328 Kč / 328 s.

Bestseller Laurence Gonzalese přispěl nejen k záchraně mnoha lidí v těch nejodlehlejších pustinách, ale i k ozdravným změnám v životech bezpočtu běžných čtenářů.
Kombinace dobrodružného vyprávění, vědeckých poznatků o přežití a praktických
rad pomohla lidem – od nejvýznačnějších byznysmenů přes armádní důstojníky
a pedagogy až po lékaře psychiatry – pochopit, jak účinněji zvládat stres, vyhodnocovat rizika a rozhodovat se pod tlakem.

Alan Turing: Enigma
Andrew Hodges
Výjimečně zdařile skloubený, zasvěcený popis
průkopnické práce a života otce počítačů

Emil Boček – Strach
jsem si nepřipouštěl

Audiokniha

498 Kč / 752 s.

Alan Turing se zapsal do historie jako vynikající matematik a zakladatel moderní
informatiky, jehož práce na prolomení německých kódů rozhodujícím způsobem
ovlivnila průběh druhé světové války. Jeho smělý rozlet však v roce 1952 zastavilo odhalení jeho homosexuality, které z něj učinilo společenského vyvrhele. O dva
roky později svůj život dobrovolně ukončil a Velká Británie tak ztratila jednoho ze
svých největších vědců a myslitelů.

Jiří Plachý
Životní příběh generálmajora Emila Bočka,
válečného hrdiny a veterána bojů 2. světové války

298 Kč / 264 + 32 s.

Životní příběh Emila Bočka je vpravdě fascinující. Narodil se roku 1923 v Brně,
odkud odešel tajně na konci roku 1939. Jako vojín pěšího pluku se účastnil ústupových bojů ve Francii v létě 1940. V září 1940 byl již v Británii a přihlásil se
k letectvu. O dva roky později byl přijat do pilotního výcviku a mohl se tak stát
jedním z nejmladších československých stíhacích pilotů.

Zasnoubena se smrtí
Jana Vrzalová

298 Kč / 333 + 36 s.

Irena Bernášková, známá jako Inka, byla mimořádnou osobností dvacátého století.
Rodiči vychována v silném vlasteneckém duchu, obdařena talentem na jazyky, analytickými schopnostmi, obrovskou odvahou, jíž převyšovala i muže té doby, po vzniku protektorátu Čechy a Morava všechny své schopnosti vynaložila na osvobození
rodné země – Československa. Její odbojová činnost byla úzce spojena především
s vydáváním ilegálního časopisu V BOJ, se získáváním prostředků a techniky na
jeho výrobu, ale také s převáděním československých vojáků do zahraničí.

Opravdové příběhy

Zapomenutý příběh Inky Bernáškové,
první české odbojářky popravené nacisty
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Pekelná princezna
Harold Schechter
Křehká žena jako brutální vražedkyně
V panteonu sériových vrahů zaujímá Belle Gunnessová jedinečné místo. Byla to všemu se vymykající psychopatka, žena,
která vraždila ve velkém, zčásti z chamtivosti, ale hlavně
z čirého potěšení. Mezi lety 1902 a 1908 nalákala na svou
„vražednou farmu v Indianě“ řadu nic netušících obětí. Poté,
co byla jejich těla vykopána, se zjistilo, že byli nejen otráveni,
ale doslova poraženi jako na jatkách.
Pekelná princezna je strhující popis jednoho z nejsenzačnějších řádění masového vraha v análech amerického
zločinu: šokující série vražd spáchaných ženou, která vešla
ve známost jako Lady Modrovousová. Tato kniha je jediným
seriózním popisem tohoto notoricky známého případu a první, která o tématu, jež v sobě nese veškeré prvky klasického
záhadného příběhu a děsivé hororové zvraty, přinesla dosud
neznámé informace.

„Morbidně fascinující kronika případu jedné
z nejznámějších amerických vražedkyň, založená
na důkladném historickém výzkumu.“

říjen 2019

Opravdové příběhy

The New York Times

56

„V tomto prvním a vyčerpávajícím popisu
notoricky známé sériové vražedkyně Belle
Gunnessové a její ‚vražedné farmy‘ Harold
Schechter ukazuje, proč je mistrem a knížetem
temnot vyprávění o amerických zločinech,
které se skutečně staly.“
Peter Vronsky, autor knihy Serial Killers

Harold Schechter
je americký autor, který se specializuje na sériové vrahy. Byl dvakrát nominován na Cenu E. A.
Poeho za nejlepší knihu o zločinu, je autorem
zhruba desítky knih v žánru kriminální literatury faktu. Vystudoval State University of New
York v Buffalu a je profesorem americké literatury a populární kultury na Queens College na
City University of New York. Jeho manželka je
básnířka Kimiko Hahn a mají spolu dvě dcery.

Deník 1938–1945 – Příběh dívky,
která přežila holocaust
Helga Weissová
Vůbec první vydání autentického deníku
pražské židovské dívky vychází s předmluvou
Zdeňka Mahlera a doslovem Ivana Klímy.

348 Kč / 204 s.

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

Nezapomeň na zlé časy
Günter K. Koschorrek
Dramatické zážitky vojáka wehrmachtu
Čtenáři se dostává do rukou deník obyčejného vojáka wehrmachtu, který narukoval na podzim 1942 ve svých 19 letech do armády a byl nasazen na východní
frontě. Popisuje své zážitky z bojů, ale také každodenní život vojáků. Dostal se až ke
Stalingradu, kde se jen těsně vyhnul obklíčení, a potom s wehrmachtem ustupoval
zpátky na západ. Na krátkou dobu byl nasazen ve Francii a v Itálii, ale potom se
znovu vrací na východní frontu.
398 Kč / 384 s.

Naděje umírá poslední
Halina Birenbaumová

Kniha vypráví o osudu autorky, která měla v okamžiku propuknutí druhé světové války 10 let. Píše o svých prožitcích ve vyhlazovacích táborech, popisuje také
svůj boj o život ve varšavském ghettu. Její popis je natolik autentický, jako byste
poslouchali vyprávění blízké osoby. Ukazuje život prostých lidí, pravou tvář války,
zbavenou hrdinsko-vlastenecké masky, téměř s fotograﬁckou přesností zobrazuje
nacistické katy a jejich oběti.
298 Kč / 256 s.

Opravdové příběhy

Očité svědectví holocaustu
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Cesty do rockového nebe – Třicet
portrétů československých rockerů
Petr Gratias
Životní cesty třiceti československých
rockových hvězd
Kolik osobností rockové hudební scény v současnosti i dávnější minulosti už opustilo tento svět? Člověk se rodí, žije
a umírá. Tento neměnný a spravedlivý zákon přírody bude platit
navěky – s tím je třeba se smířit. Nicméně odchody těchto
uměleckých osobností byly často nevyzpytatelné a nejenom
poválečná generace, ale i mladší ročníky opouštěly tento svět
z nejrůznějších důvodů. Ne každému bylo dáno zemřít sešlostí
věkem doma v posteli mezi svými blízkými. A protože lidská
paměť je ošidná a za několik málo let se bohužel za některými
jmény deﬁnitivně uzavře prostor pro vzpomínání, považoval
Petr Gratias za důležité tyto osudy literárně zvěčnit a přiblížit
zvídavému čtenáři.

Brněnský hudební publicista
Petr Gratias přichází po čtyřleté
přestávce s novým literárním
projektem!

398 Kč Kč / 192 + 16 s.

448 Kč / 288 s. / 220 x 210 mm

398 Kč / 256 s.

je novinář, hudební publicista a rockový historik.
Několik let působil jako hudební redaktor a moderátor na Rádiu Hey, kde představil významné
osobnosti domácí i zahraniční hudební scény,
připravil například komponované monotematické
seriály o The Beatles, Pink Floyd, Janis Joplin
a Led Zeppelin. Editor knihy Třicetpět ro(c)ků
rocku.

Biografie

Petr Gratias
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Tiger Woods
Jeff Benedict, Armen Keteyian
Portrét jedné z největších ikon světového sportu, který
nabízí mnohem víc než jen řadu senzačních odhalení
Kniha Tiger Woods je dílem dvojice renomovaných amerických investigativních novinářů – Jeffa Benedicta z časopisu
Sports Illustrated a jedenáctinásobného držitele ceny Emmy
Armena Keteyiana – kteří strávili tři roky rozsáhlými rešeršemi
a rozhovory s více než 250 lidmi, aby sepsali nejrozsáhlejší,
nejobjevnější a nejfundovanější knižní biograﬁi golﬁsty Tigera Woodse. Díky mimořádně pečlivé přípravě autoři objevili
nové, intimní a překvapivé podrobnosti o muži ukrytém pod
nánosem mýtů. Benedict a Keteyian podrobně zmapovali
Woodsův život od okamžiku, kdy se narodil z rasově smíšeného svazku afroamerického otce a thajské „tygří mámy“,
s cílem poskytnout co nejserióznější a nejobjektivnější pohled
na lidskou bytost uvězněnou ve výtvoru svých rodičů.

„Pokouším se psát o Tigeru Woodsovi už od jeho
teenagerských let. Myslel jsem, že je nemožné
ho poznat, ale tato kniha mě usvědčuje z omylu.
Tady konečně máme Tigera Woodse.“

498 Kč / 528 s. / 145 x 210 mm

Michael Bamberger
vedoucí redaktor magazínu Sports Illustrated

Biografie

„Precizně napsaná, nesmlouvavě férová
a nekonečně zajímavá kniha odhaluje lidskou
bytost dlouho ukrytou za maskou golfového
génia. Tigerův životní příběh od popoháněného
zázračného dítěte přes osamělého hrdinu až po
zostuzenou celebritu je od první až do poslední
strany strhující a často i dojemný.“
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Jeffrey Toobin, autor knihy American Heiress

Jeff Benedict
a Armen Keteyian
jsou autory několika bestsellerů. Benedict píše
zvláštní články pro magazín Sports Illustrated
a již dříve vydal 15 knih. Žije v Connecticutu.
Keteyian, zpravodaj CBS News a dlouholetý přispívající zpravodaj televizního pořadu 60 minut,
je jedenáctinásobným držitelem ceny Emmy
a autorem deseti knih. Žije v Connecticutu
a Kalifornii.

Bukač. Moje hokejové
století
Luděk Bukač, František Suchan
Autobiografie české hokejové legendy
a trenéra, který z hokejistů dělal
opravdové mistry!

398 Kč / 344 + 32 s.

Luděk Bukač – muž, který výrazně pomáhal formovat podobu hokeje
u nás, s nadhledem líčí své zážitky a s charakteristickou zapáleností prokládá vyprávění myšlenkami vysvětlujícími vývoj českého hokeje
v kontextu s tím světovým. Od dětského okouzlení štvanickým zimákem
a Zábrodského LTC přes komunistický převrat, jenž změnil i hokej a přinesl akademicky pojatou tělovýchovu. Nemusíte být hokejoví fanoušci,
aby vás vtáhnul příběh jeho neobyčejného života. Života s nátlakem StB,
ale i přímluvou z nejvyšších míst Strany dovolující poznat zblízka NHL
šedesátých let a následně sovětský recept na neporazitelnost.
Luděk Bukač dokázal coby kouč národního týmu najít recept na
dominantní rudou mašinu osmdesátých let a nejen to.

Můj sen o zlatě a sněhu
Martin Fourcade
Autobiografie biatlonové legendy
s předmluvou Gabriely Koukalové

298 Kč / 192 + 16 s.

V této knize se ohlíží za svou fascinující životní dráhou. Vzpomíná
na dětství strávené v Pyrenejích, na Alpy, kam následoval svého staršího
bratra, a na pohoří Jura, kde sám čelil svému osudu a otevřel se sobě
i ostatním; nevynechává ani adrenalin Olympijských her ve Vancouveru
a triumf v Soči. Popisuje vnitřní pohnutky, které ho přiměly překonat jeho
limity, odhaluje svou zranitelnost, a my tak můžeme zahlédnout neuvěřitelnou sílu jeho charakteru.

Biografie

Držitel největšího počtu medailí ze zimních olympijských her mezi francouzskými sportovci, rekordman v počtu vítězství v celkovém hodnocení Světového poháru i vítězství během jedné sezony… Martin Fourcade je světovou
biatlonovou legendou a jedním z největších francouzských šampionů.
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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.)

Biografie

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.

Biografie

•

Adam Chroust
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Bohemian Rhapsody
Owen Williams
Ze zákulisí filmového megahitu
Kniha dokumentuje tvorbu ﬁlmu o fantastické cestě Freddieho Mercuryho
a skupiny Queen ke slávě. Obsahuje stovky jevištních i zákulisních fotograﬁí
představitelů kapely a jejich přátel.

498 Kč / 160 s.

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, jakým
je Bohemian Rhapsody.

Oficiální kniha k výpravnému
filmu Bohemian Rhapsody
o skupině Queen od společnosti
Twentieth Century Fox.
Zakoupit můžete i společně s DVD.

TAKÉ NA
4K ULTRA HD™
BLU-RAY™
DVD™

Marcus & Martinus
Náš příběh
Marcus & Martinus
Životopisná kniha
Marcuse a Martinuse

Biografie

398 Kč / 204 s.
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Jste připraveni na to, být naprosto fascinováni, vtaženi do příběhu, objevovat nečekané a do teď tajené detaily z jejich života? A také si výrazně
potrénovat „smíchové svaly“, konečně vidět nikdy nezveřejněné fotky
z dětství těhle kluků (a je to síla, to nám věřte) a nakonec i zamáčknout
slzu, když zjistíte, že jste UŽ na poslední stránce? Pak je tahle kniha prostě
a rozhodně právě pro vás.
Marcus & Martinus. Náš příběh je prostě a bez debat must have
kniha letošního podzimu, zimy, jara… No prostě úplně a absolutně
napořád.

Guderian – Vzpomínky
generála
Heinz Guderian
Necenzurované názory generála
Třetí říše

448 Kč / 548 s.

Moc se s tím nepárat a zabrat! Tuto zásadu generál Guderian neustále
opakoval svým tankistům, důstojníkům a na konci své impozantní kariéry také nejvyšším velitelům své armády. Tato myšlenka prostupuje rovněž
jeho knihou a dokáže čtenáře strhnout, přestože „Rychlý Heinz“ se úmyslně
zřekl senzačních popisů a honby za efekty. O to silněji dramatická líčení
v jeho knize působí.
Skutečnosti, že nepohodlný taktik byl během války třikrát odvolán
z funkce, porozumí každý čtenář jeho vzpomínek. Muž, jenž se spoléhal na
svou hlavu a neměl v oblibě byrokratické průtahy, se vyznačoval železnou
vůlí a smělou rázností, ale vždy si ponechával pootevřená zadní vrátka.
Vedle generála Rommela je zřejmě nejznámějším velitelem tankových
vojsk z doby druhé světové války.

Nebojte, pěšky se daleko
nedostane
John Callahan
Nekorektní autobiografie karikaturisty,
kvadruplegika, alkoholika a provokatéra

298 Kč / 248 s.

V této osvobozující knize nám bez sebelítosti nebo pokrytectví Callahan vypráví, jak provozuje kvadruplegik se zdravým libidem sex, jaké to je
žít v bezvýchodném bludišti sociálního systému, kde humorista nachází
náměty pro své vtipy, a jak člověk, který nemá nejmenší důvod v cokoliv
věřit, může najít svou vlastní víru.

Biografie

Je možné najít humor – sžíravý, bořící veškerá tabu, humor, u něhož
nevíte, jestli se smát, nebo brečet – v příběhu osmatřicetiletého karikaturisty,
který je současně kvadruplegik a léčící se alkoholik? Odpověď zní ano, pokud je tím karikaturistou John Callahan, jehož skandální dílo zdobilo stránky
mnoha časopisů, a pokud ho navíc vypráví vlastními slovy a obrázky.
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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 první světové
války
Liddell Hart
Nové vydání jedinečné a vyčerpávající
publikace o historii první světové
války od nejvlivnějšího britského
armádního spisovatele

říjen 2019

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 první světové války z hlediska vojenského. Rozsah této práce je
ojedinělý a dle mnohých odborníků jde o nejlepší knihu o historii první
světové války v jednom svazku, jaká kdy byla napsána a sotva kdy bude
překonána.

Připravujeme také nové vydání knihy Dějiny 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.

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

listopad 2019

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

298 Kč / 360 s.

Rota E 506. pluku 101. vzdušné výsadkové divize Armády Spojených států byla
běžnou jednotkou. Ambrose vypráví příběh této pozoruhodné roty, jež byla pověřována těmi nejtěžšími úkoly, od tvrdého výcviku v Georgii roku 1942 až po Den
D a konec války. Rota E prošla celou řadou důležitých operací od výsadku do Francie časného rána Dne D až po obsazení Hitlerova Orlího hnízda. Je dokumentem
o mužích z této mimořádné jednotky, kteří bojovali, hladověli, mrzli a umírali.

Leningrad
Anna Reidová

398 Kč / 468 s.

8. 9. 1941 byl obklíčen Leningrad. Obležení se nepodařilo prorazit dva a půl roku
a během 872 dní blokády ve městě zahynuly dva miliony lidí. Pokud by město
padlo, zřejmě by historie druhé světové války a dvacátého století vypadala jinak.
Autorka poutavě popisuje celou blokádu i to, co jí předcházelo. Čerpá z rozhovorů
s pamětníky a deníkových zápisků účastníků bojů a obléhání z obou stran, oﬁciálních memorand a jiných zdrojů. Vychází také z nově otevřených sovětských archivů,
které jí umožňují odhalit závoj nad skutečností, jímž realitu města zakrývala po
dlouhou dobu sovětská propaganda.

Literatura faktu a military

Tragédie obleženého města, 1941–1944
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Populárně
naučná
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Barvy času – Novodobé dějiny světa
v kolorovaných fotografiích
Dan Jones, Marina Amaralová
Skvělá malířka a autor historických bestsellerů spojili
svůj talent a dali barevný život dvěma stům fotografií
zásadních událostí a osobností moderního světa.
Výjimečná kniha Barvy času pokrývá přes sto let světových
dějin – od vlády královny Viktorie a americké občanské války
ke kubánské krizi a počátkům vesmírného věku. Zaznamenává vzestup a pád impérií, vědecké objevy, průmyslový vývoj,
umění, tragédie válek, politiku míru a životy mužů a žen, kteří
tvořili dějiny.
Ilustrovaný text je společným dílem nadané brazilské
umělkyně a britského historika, autora bestsellerů žebříčku
The New York Times. Na základě vzácných fotograﬁí vytvořila
Marina Amaralová dvě stě úchvatných obrazů, které přivedla
k životu s pomocí digitálního kolorování. Dan Jones napsal
ke každému z nich text, jenž jej zasazuje do historického kontextu a tká z nich živoucí obraz světa, v němž dnes žijeme.

698 Kč / 432 s. / 189 x 246 mm

Dan Jones
je historik, moderátor a mnoha cenami ověnčený novinář. Píše pro The Sunday Times, The
Daily Telegraph, The Wall Street Journal a další
významná média. Je také autorem několika
mezinárodních bestsellerů, jako např. The Plantagenets, The Templars a The Wars of the Roses.

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

Populárně naučná

Barvy času, spojení
nádherných fotografií
a dobře zvolených
slov, nabízí jedinečný
vhled do minulosti.
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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.

září 2019

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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Ulicemi Brna proti proudu času
Petr Fiala
Vydejme se na cestu historickou tramvají
po brněnských městských částech
Ulicemi Brna proti proudu času nás pozve na procházku městem. Brnem ale jen tak neprojdeme. My jej projedeme tramvají. Každý den se jejím prostřednictvím dostáváme do škol,
zaměstnání, na rande či za kulturou. Mnozí z nás si během
každodenních přesunů čtou, ale někteří se dívají z oken. A vidí
každodenní proměny svého města. A právě o nich je kniha
Petra Fialy. O zmizelém a mizícím městě, o příbězích, které do
něj vepsala historie i její obyvatelé.
Spolu s autorem projedeme tratě od nejstarších, pocházejících z konce 19. století, přes linky z doby nacistické okupace a vystoupíme na konečné ryzí současnosti. Z oken uvidíme
silnice, podjezdy, mosty, budovy i městské parky. Dozvíme se,
kdo je vybudoval, proč vznikly a proč některé zanikly. Uslyšíme příběhy lidí a věcí, které by jinak navždy zmizely spolu
s vyprávěním našich babiček.

Populárně naučná

Nastupte a vyslechněte příběhy
optimistické i tragické a poznejte
skrytou tvář svého města.
Jste srdečně zváni.
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Kniha je doplněna bohatým obrazovým
doprovodem, který pomůže vaší fantazii
dát pevné kontury obrazu města Brna.
Uvidíte staré centrum, stavbu Výstaviště,
historické vozy na okruhu Velké ceny,
ale i továrny, kavárny a osvobození Brna.

září 2019

Petr Fiala
začal publikovat v roce 1995, kdy mu v MF Dnes
vycházel seriál s tématem dopravy v Jihomoravském kraji. Podílel se také na tvorbě knihy 130
let městské hromadné dopravy v Brně a vydal
i publikaci o historii brněnských trolejbusů. Díla
s dopravní tematikou pokračovala brožurou
o historii Baťova kanálu a spoluautorstvím na knize o historii lodní dopravy na Brněnské přehradě.
Jako spoluautor se také podílel na knize o historii brněnského hokejového klubu Kometa Brno.

Dějiny lidských průserů aneb
Co všechno jsme podělali
Tom Phillips
Zábavná procházka těmi nejnemožnějšími
průsery lidských dějin

298 Kč / 264 s.

Během sedmdesáti tisíc let, co moderní člověk kráčí po tomto světě, již ušel velmi
dlouhou cestu. Umění, věda, kultura, technologie – na evolučním potravinovém
řetězci jsme skuteční vítězové. Ale buďme upřímní, nebyla to zrovna procházka
růžovým sadem a občas jsme to prostě opravdu pořádně a kvalitně podělali.

Když Hitler bral kokain a Stalin
vyloupil banku
Giles Milton

278 Kč / 183 s.

Giles Milton je mistrovský vypravěč historických příběhů. V této poutavé próze uvádí 50 těch nejbizarnějších historických „perliček“. Budete se podivovat
nad příběhy, které se čtou jako ﬁkce, a přitom jsou
zcela pravdivé. Přečtete si o jednom japonském vojákovi, pro nějž druhá světová válka skončila až v roce
1974, nebo o tom, jak Agatha Christie v roce 1926 na
jedenáct dní záhadně zmizela.

Za svědky minulosti
Milan Švihálek

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. Vypovídají o naší
minulosti, poskytují obraz toho, jak se kdysi žilo, s jakými technickými problémy
se lidé potýkali na cestě k pokroku a lepšímu životu.

Populárně naučná

Výpravy za technickými památkami a mizejícími
řemesly Čech, Moravy a Slezska

75

Láska k nedokonalým věcem –
Jak přijmout sama sebe ve světě
usilujícím o dokonalost
Haemin Sunim
Abychom mohli mít rádi okolní svět, musíme mít
nejdřív rádi samy sebe.
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 s partnerem, rodinou a přáteli.
Kniha Láska k nedokonalým věcem, kterou doprovází více
než třicet pět barevných ilustrací, potěší vaše oči i srdce a pomůže vám mít rádi sebe, svůj život a každého, kdo do něj patří.

„V knize Láska k nedokonalým věcem nám
Haemin Sunim ukáže, jak všechny tyto tři
schopnosti pěstovat a jak najít krásu
v těch nejméně dokonalých věcech –
včetně sebe sama.“

Populárně naučná

Susan Cainová, autorka bestselleru Ticho
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298 Kč / 328 s.

říjen 2019

Haemin Sunim
je jedním z nejvlivnějších současných učitelů zen-buddhismu. Narodil se v Jižní Koreji
a studoval ve Spojených státech, silně jej však
přitahoval duchovní život a poté, co v Koreji
absolvoval formální vzdělávání jako buddhistický mnich, začal o buddhismu také sám vyučovat a přednášet.

Umění prostého života –
100 zenových aktivit pro klidnější život
Shunmyo Masuno
Zen je dokonalým lékem na chaos moderního života.
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… Dokonce si
i najdete čas nemyslet vůbec na nic.
Zjednodušte svůj život pomocí umění zenu a naučte se,
jak se cítit uvolněnější, naplněnější a znovu nalézt klid.

„Zbavuje duševního nepořádku stejně,
jak Marie Kondo zbavuje nepořádku
v domácnosti.“

říjen 2019

Publisher's Weekly

„Tento poklad prostě musí ležet
na každém nočním stolku.“
Allan Lokos
autor knihy Patience

je hlavní zenový kněz ve 450 let starém zen
buddhistickém klášteře v Japonsku, oceňovaný
zenový zahradní architekt pro klienty po celém
světě a profesor environmentálního designu
v jedné z vedoucích japonských uměleckých
škol. Přednáší na mnohých místech včetně
Harvard Graduate School of Design, Cornellovy
univerzity a Brownovy univerzity.

Populárně naučná

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

„Kočka se nesnaží být někým jiným, nesnaží
se být lvem, králem zvířat. Nesnaží se být
ani psem, a už vůbec se na to za sebe nezlobí,
nebo se netýrá dietou, nechodí na plastické
operace a nevzdychá před zrcadlem.
Ví, kým je, a je na to náležitě hrdá.“
VaseLiteratura.cz

říjen 2019

101 dní – o tolik kočičích
tajemství a drobných
životních radostí se autor
se čtenáři podělí

Populárně naučná

Stéphane Garnier
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248 Kč / 160 s.

je muž mnoha profesí, pracoval mj. jako zvukař
v USA, truhlář, webmaster, účetní, zpěvák, prodavač, realitní makléř, třídič balíků, satirik, bloger, spisovatel... Je autorem mnoha, většinou
satirických, knih. Knížku Chovejte se jako kočka
napsal za tři týdny a nyní přichází s další knihou
inspirovanou kocourem Ziggym.

Hygge – Prostě šťastný
způsob života
Meik Wiking
Proč jsou Dánové nejšťastnějšími lidmi na světě? Odpovědí
je hygge, říká Meik Wiking, prezident Institutu pro výzkum
štěstí v Kodani. Hygge je pocit, který zažíváte během bouřky,
když jste v pohodlných ponožkách schoulení na pohovce,
přikrytí měkkou dekou. Je to ten pocit, když u stolu osvětleném svíčkami společně se svými milovanými jíte své oblíbené jídlo a povídáte si. Hygge je o atmosféře a prožitku.

298 Kč

Připravujeme
novou knihu
Meika Wikinga,
tentokrát
o šťastných
vzpomínkách.

Atlas štěstí
Helen Russellová

348 Kč

Bojíte se blížícího se pracovního pohovoru? Vezměte si příklad z Islanďanů a jejich konceptu þetta reddast, neochvějného přesvědčení, že všechno dopadne dobře. Bloudíte
životem a nevíte kudy kam? Vyzkoušejte čínský stav radosti sing-fu, který dá vašemu
životu smysl. Máte práce nad hlavu? Italové vám přiblíží ryzí umění dolce far niente
neboli sladké nicnedělání. Atlas štěstí vás zavede do mnoha zemí, od Anglie přes Bhútán
až po Japonsko a odhalí vám taje štěstí z celého světa, které vám změní život.

Psí rady pro šťastný život
Dave Barry

248 Kč

Dave Barry, sloupkař a nositel Pulitzerovy ceny nám na základě pozorování své milované a prudce inteligentní feny Lucy pomáhá odhalit, jak stárnout s grácií. Dave se
probírá svým životem s milým humorem a nadhledem, od kapitoly „Najděte si nové
kamarády“ (což se jemu samému nedaří) až k „Nepřestávejte se bavit“ (kde popisuje
své celoživotní členství v pochodové jednotce). Lucy Davea učí, jak žít v přítomnosti, jak
se oprostit od denních strastí a jak se cítit dobře ve vlastní kůži.

Kniha radosti

Nechte se pohltit moudrostí dvou „veselých kop“, které se umějí zasmát samy sobě,
udělat si legraci ze svého velkého nosu nebo ze špatné angličtiny a které vám jakoby
mimoděk otevřou oči, rozesmějí vás i rozpláčou.

348 Kč

Populárně naučná

Jeho Svatost dalajláma XIV., Desmond Tutu,
Douglas Abrams
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Bez obalu
Barbora Tlustá
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

První česká kniha
o životním stylu zero waste!

Ilustrace a fotografie:
Eliška Blažek Bártová, Eva Růžičková

Velká kniha o rumu
Dirk Becker, Dieter H. Wirtz
Od Karibiku přes Latinskou Ameriku a Evropu až po Japonsko – autoři nás vezmou na dobrodružnou cestu za poznáním těch největších značek, známých i méně známých, a otevřou
nám dveře do lihovarů, které používají celou škálu výrobních metod, od těch tradičních až
po ty nejmodernější. Rum si podobně jako víno nebo whisky zaslouží ušlechtilá slova.
798 Kč

U kávy o kávě a kávovinách
Jozef Augustín

398 Kč

Kniha, která neřest povýší na umění, z jejíchž stránek voní
nejen káva, ale i moře, hory a exotické dálky. Nečekejte ale
romantické vyprávění, U kávy o kávě a kávovinách je kniha
pro kávové znalce i běžné konzumenty. Seznámí vás poutavou formou s historií i současností pěstování kávovníku,
zpracování kávových zrn a zasvětí do tajemství pražení.

TERAZ AJ
V SLOVENČINĚ

Děláme si to doma sami – Domácí
kosmetika, drogerie a lékárna

Populárně naučná

Alena Thomas
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398 Kč

Umět si něco vyrobit sám a nebýt tak odkázán na regály supermarketů, je povznášející pocit. Nemuset luštit
drobné písmo, za kterým se na etiketách často skrývá výbava průměrné chemické laboratoře (nehledě na to, že
jen málokdo z nás tuší, k čemu je většina těch sulfátů
a parabenů v našem denním krému dobrá), je úlevné,
nejen pro duši, ale i pro pleť.

Ketodieta
Leanne Vogelová

leden 2020

Mezinárodní bestseller propagátorky zdravého životního stylu Leanne Vogelové se
bezprostředně po svém vydání zařadil mezi nejprodávanější knihy o ketodietě – revolučním přístupu k uzdravení, léčení, zhubnutí a štěstí. Skvěle napsaný průvodce plný
praktických rad vám ukáže, jak jíst tuky a zároveň se vyvarovat posedlosti jídlem, zhubnout a nalézt energii do života. Chcete-li zkusit něco nového, každá stránka této knihy
ukazuje, jak strava bohatá na přirozeně zdravé tuky pomůže uzdravit vaše tělo i duši.

Umění francouzské kuchyně
Julia Childová, Simone Becková, Louisette Bertholleová
Umění francouzské kuchyně je úctyhodně objemná, mimořádně podrobně, ale zároveň přehledně zpracovaná
příručka nabízející celkem pět set dvacet čtyři receptů,
které osobně prověřila sama Childová a s ní několik generací amatérských i profesionálních kuchařek a kuchařů z celého světa – ale zdaleka nejen to.
598 Kč

Jedlá soda – unikátní přírodní lečba
Mark Sircus

288 Kč

Co když existuje přírodní, zdraví prospěšná látka, která je levná, snadno dostupná
a nejspíš ji máte doma v kuchyni? Ano, opravdu je to tak. Nazývá se soda bikarbona,
ačkoli vy ji možná znáte jako jedlou sodu a nejspíš nemáte potuchy, jak rozsáhlý je její
terapeutický potenciál. Dr. Mark Sircus nám ve své knize ukáže, jak tato běžná látka
může posloužit ke zmírnění, a možná dokonce i prevenci mnoha zdravotních potíží
a nemocí.

Pojďte slavit!

398 Kč

Rady, tipy, triky a inspirativní nápady – o to všechno se
s vámi podělím – ať už organizujete „tajnou“ narozeninovou party pro nejlepší kamarádku, pozvete na víkend pár
přátel nebo pořádáte večírek pro sousedova psa. Inspirace pro všechna roční období, tipy zahrnující jak ručně
vyrobené ozdoby, tak sezónní pečení, krášlení a zdobení
domova k nejrůznějším příležitostem.

Populárně naučná

Zoe Sugg
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Rodič – leader
Michaela Holišová
Kniha, která vám pomůže propojit svět rodiny a práce
Žijeme dva životy? Nebo dokonce víc? Jsme matky, manželky,
kuchařky, manažerky… Pohybujeme se během dne v několika oddělených rolích? I autorka prožila stejnou zkušenost,
jako většina z nás. Až se jednoho dne zastavila, aby si uvědomila, že žijeme jen jeden život a hrajeme jen jednu roli – tu
svou. Sami za sebe.
Tato kniha není plná životních pravd, není univerzálním
návodem na šťastný život v harmonii s rodinou i pracovním
týmem. Vychází z reálného života, popisuje situace, které nastávají a mohou nastat, a je ve svém základu inspirací, jak
nastavit systém a komunikaci v rodině i týmu tak, aby vše
fungovalo, pokud možno bez kolizí. Protože koučovat nově
vznikající ﬁrmu je prakticky totéž jako koučovat tříleté dítě,
kterému se nechce do školky.
září 2019

Najdete v ní nejen skvělé rady a tipy,
ale také inspirativní myšlenkové mapy.

Autorka ilustrovaných
myšlenkových map:
Martina Baierová

Narodíte se jako celistvý člověk, s jedním
životem, který plyne. Ale pak, v nějaký
záhadný okamžik, se vám život rozdvojí.
Najednou máte dva oddělené životy,
v nichž máte podávat 100% výkon.

Populárně naučná

Když jsem se ptala dcery, čím bude,
až bude velká, podívala se na mě svýma
velikýma hnědýma očima a pravila:
„Jak jako čím budu? Já přece budu Verunka.“
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Pochopila jsem, že i já budu vždy Míša
a je úplně jedno, ve které roli se budu
zrovna nacházet. Že existují funkční
modely, a ty platí všude.

Michaela Holišová
je trojnásobná matka, koučka, lektorka, autorka online aplikace pro sebekoučink I am coach.
Na VŠB TU Ostrava vystudovala Ekonomickou
fakultu, obor Podniková ekonomika a management, a má 17 let praxe s vedením týmů. Absolvovala akreditované výcviky pro kouče a lektory
s českými i zahraničními školiteli. Sedm let se
pohybovala v neziskovém sektoru. Vybudovala
rodinné a komunitní centrum a také coworkingové centrum.

Pivařka na druhou –
Vše o domácím vaření piva
Petr Novotný
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 v Pivařce
na druhou 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.

Pivařka na druhou vám otevře zcela
nový a netušený svět chutí a vůní!
A v nejednom z vás jistě vyvolá
i touhu experimentovat…
září 2019

HISTORIE – TEORIE – RADY
– NÁVODY – RECEPTY

pochází z jižních Čech, vystudoval chemickou
průmyslovku a poté VŠCHT v Praze, kde získal
inženýrský titul v chemickém inženýrství a bioinženýrství. V současné době žije se svou ženou Lucií v USA, kde je doktorandem na North
Carolina State University. Ve volném čase se
věnuje jízdě na kole, lezení, je dobrovolným
hasičem a milovníkem piva.

Populárně naučná

Petr Novotný
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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.“

říjen 2019

Washington Post

James Burke

Populárně naučná

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

Skialpinismus – horské
lyžování
Stanislav Melek
Kniha, díky které sjedete na lyžích
jakýkoli kopec

říjen 2019

Původní komplexní metodická publikace, vytvořená na základě dlouholetých autorových poznatků a zkušeností, podpořená odbornou italskou
metodikou Clubu Alpino Italiano, doplněná více než 400 fotograﬁí. Obsahuje detailní popis pohybových aktivit, znázorněných i rozfázovanými
fotograﬁemi, detailní poznatky o lavinách, rady, jak se jim vyhnout, rizikové odrhové zóny a další důležité informace. Autor čtenáře také seznámí
s modernímu navigačními přístroji a jejich efektivním využitím při přípravě
a plánování túr. Kniha poskytuje erudovaný vhled do problematiky extrémních sjezdů a realizace túr v našich horách i na ledovcích.

Metodika pohybu na lyžích v horských terénech
Metodika realizace horských lyžařských túr

Zdar jak sviňa – Bez těchto
hlášek v Brně nepřežiješ

říjen 2019

První výkladová frazeologie brněnského hantecu překrásně zpracovaná ve stylu Word Art
Print. U slovních spojení autor vysvětluje původ jejich vzniku a neopomene uvést ani praktické užití těchto výrazů ve větách. Některé
obraty mohli čtenáři slyšet v pořadu Brněnský
hantec na Rádiu Krokodýl, ale drtivá většina
témat z této publikace nemohla být vzhledem
k pikantnímu obsahu vůbec odvysílána. Třešničkou na pomyslném dortu této frazeologie
jsou odpovědi z anket v ulicích Brna.

dvě knihy v jedné
298 Kč / 272 s.

Nejfrekventovanější fráze v brněnském hantecu na jednom místě!

Populárně naučná

Jan Hlaváček
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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
86

458 Kč / 245 s. / 12 map

16 stran barevné přílohy

celobarevná publikace

listopad 2019

listopad 2019

598 Kč / 365 s. / 50 map
celobarevná publikace

598 Kč / 402 s. / 37 map

348 Kč / 248 s. / 15 map

498 Kč / 394 s. / 31 map

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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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

duben 2020

748 Kč / 753 s. / 88 map

duben 2020

598 Kč / 382 s. / 16 map

celobarevná publikace

598 Kč / 392 s. / 49 map

listopad 2019

Turistické průvodce

celobarevná publikace
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898 Kč / 845 s. / 95 map

698 Kč / 531 s. / 68 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

598 Kč / 447 s. / 50 map

598 Kč / 445 s. / 50 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

leden 2020

748 Kč / 544 s. / 41 map
celobarevná publikace

březen 2020

celobarevná publikace

578 Kč / 368 s. / 27 map

únor 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

říjen 2019

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

898 Kč / 779 s. / 94 map

září 2019

748 Kč / 624 s. / 57 map

748 Kč / 560 s. / 51 map

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

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

www.livingstone.cz

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 těmito kraji a městy:

29. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
souběžně s 8. ročníkem mezioborových veletrhů obnovy, ﬁnancování a využití

13. – 16. 2. 2020
!!! POZOR

!!!

N OV Ě
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E
L
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H
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DOPROVODNÝ PROGRAM

www.holidayworld.cz

•

www.zajezdyzamilion.cz
MEDIÁLNÍ PARTNEĜI

ZÁŠTITA

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
OFICIÁLNÍ PĜEKLADATEL

MÍSTO KONÁNÍ

OFICIÁLNÍ VOZY

český resort

relax bali
ubytování přímo u moře / český personál
dovolená na míru / vhodné pro rodiny s dětmi
letenky / transporty a výlety / potápěčské
centrum / korálová zahrada u resortu
tradiční balijské masáže / jóga
individuální přístup / i pro nepotápěče

www.relaxbali.cz

www.kartografie.cz

Žákovský atlas
s pracovním sešitem
nový unikátní atlas pro 2. stupeň
základních škol doplněný
o pracovní sešit
Atlas pro školy, kde najdou žáci svět, světadíly
a Česko na jednom místě.
Názorně, srozumitelně a přehledně.
Nabízí přehlednou a srozumitelnou alternativu ke stávajícím
školním atlasům. Obsahuje jak jednoduché schematické
mapy, tak mapy komplexní, které pomohou žákům
v porozumění.
Očekávaný termín vydání je v září 2019, aktuálně probíhá
řízení o schvalovací doložce MŠMT.
Ke koupi bude k dispozici samostatně nebo ve zvýhodněném
balíčku s pracovním sešitem.

Nadační fond

HISTORIE
DOBRODRUŽSTVÍ

Při
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?

é
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Ví

www.historiedobrodruzstvi.cz
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Myslíme na legendy, na které se pomalu zapomíná...

