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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!

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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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.

Beletrie
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V brilantním pokračování
úspěšné série o podivných
dětech slečny Peregrinové
čekají na čtenáře nové zázraky,
nebezpečí i láska. Příběh opět
provázejí zvláštní dobové
fotografie, v tomto zcela novém
americkém dobrodružství
dokonce barevné.

Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti
Ransom Riggs
Knižní předloha stejnojmenného filmu Tima Burtona
Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec. Zvláštní sbírka velice
podivných fotograﬁí. Strašidelný příběh jako dělaný pro Tima
Burtona.
To vše čeká na odhalení v knize Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, nezapomenutelném románu, kde
děj a děsivé fotograﬁe přináší jedinečný čtenářský zážitek.
Náš příběh začíná strašnou rodinnou tragédií, která přivede
šestnáctiletého Jacoba k cestě na vzdálený ostrov u břehů
Walesu, kde objevuje rozpadající se trosky sirotčince slečny
Peregrinové pro podivné děti. Když Jacob bloumá jeho opuštěnými ložnicemi a chodbami, ukazuje se postupně, že děti
slečny Peregrinové byly víc než podivné. Byly možná nebezpečné. Možná byly na opuštěném ostrově drženy v jakési karanténě z velmi dobrých důvodů. A nějak – i když to zní jako
něco nemožného – jsou možná stále naživu.

www.sirotcinecslecnyperegrinove.cz

298 Kč / 358 + 8 s. / 130 x 210 mm
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298 Kč / 176 s.

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

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

Román plný těch nejrozmanitějších
a nejlahodnějších zemitých chutí,
stejně jako tradiční toskánská kuchyně,
doplněný autorčinými recepty.

298 Kč / 288 s. / 145 x 210 mm

Těšit se můžete také na autorčinu
novou knihu Antonia a její dcery.

Beletrie
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348 Kč / 344 s.

je bestsellerová autorka řady románů, které se
odehrávají v atraktivních oblastech slunné Itálie.
Je šéfkuchařkou, novinářkou, poradkyní v gastronomii a kritičkou restaurací. Vydala také dvě
mezinárodně úspěšné italské kuchařky. S manželem Fernandem se přestěhovala z Benátek
do městečka San Casciano v Toskánsku a v současnosti žijí v umbrijském Orvietu. Pořádá také
gastronomické výlety Toskánskem a Umbrií.

Dcery z Čarodějnického vrchu
Mary Sharrattová
Jak velký je rozdíl mezi soumrakem a svítáním?
Jak tenká je hranice mezi skutkem milosrdným a silou
nečistou? A jak ostrá je čára mezi tímto a jiným světem?
Bess Southerns to odjakživa uměla se zvířaty, dovedla je slovem snadno uklidnit a také dobře znala sílu léčivých bylin.
Uživit sebe a dceru se třemi dětmi není lehké, ale za pomoc
druhým, za uzdravení nemocného člověka či zchromlé kravky člověk vždycky kus chleba domů přinese. A schopnosti se
dědí, kolují potomstvu v krvi a je na každém z nich, k jakým
úmyslům chtějí své schopnosti užívat…
Román Mary Sharrattové je inspirován čarodějnickými
procesy v anglickém Lancashire v roce 1612. Sharrattová
v příběhu dovedně snoubí historická fakta s moderní psychologií a barvitým líčením běžného života a mistrně vykresluje
také nezdolné ženské charaktery, jež dokážou milovat, soucítit
i odpouštět.

„Čtivá záležitost, nedá člověku vydechnout…
poznáváme ‚čarodějnice‘ jako lidi znalé
léčení bylinami, a možná i magií, lidi,
kteří vzbuzují respekt ostatních, a sami
umějí respektovat ty druhé.“

červenec 2019

Rain Taxi

348 Kč / 344 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.

Beletrie
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Bude to bolet, doktore?
Tajné deníky mladého lékaře
Adam Kay
Tuto knihu užívejte 3x denně. Smích léčí!
Vítejte ve světě, kde je 97hodinový pracovní týden. Vítejte ve
světě, kde se dělají rozhodnutí o životě a smrti. Vítejte ve světě, kde vyděláváte míň než automat na nemocničním parkovišti. Dejte sbohem svým přátelům a vztahům. Vítejte v životě
mladého lékaře.
Když Adam Kay poprvé vkročil na nemocniční oddělení,
rázem si uvědomil, že na medicíně je neučili spoustě věcí…
Jeho deníky z první linie státního zdravotnictví – potají nadrápané po dlouhých nočních šichtách, nekonečných dnech
a prošvihnutých víkendech – jsou střídavě legrační, děsivé
a srdcervoucí. Dočista bez zábran v nich popisuje, jaké oběti
přinášel ve své době na oltáři vlasti.

Kniha, která vás přesvědčí,
že humor a bolest patří k sobě!

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

298 Kč / 240 s. / 145 x 210 mm

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

Veterinářka
Gillian Hicková
Vzrušující dobrodružství irské veterinářky
Ať už kastruje koně v Dublinu nebo odřezává rohy skotu
na wicklowském venkově, zachraňuje zraněné kočky před
podvraťáky nebo se potýká se zdrogovanými hlídacími psy,
veterinářku Gillian Hickovou humor nikdy neopouští, což se
také promítá do této knihy, jež je jakýmsi záznamem náročných situací, se kterými se v práci jako čerstvě promovaná
veterinářka setkává. Nejen že musí pomoci zvířatům od jejich neduhů, ale musí se vypořádat i s „lidskými“ nástrahami
v podobě dohazovačských matek nebo šovinistických farmářů, nemluvě o chlapících, kteří se neustále ptají: „A kde je
ten opravdickej veterinář?“

Humorem a energií nabitá
sbírka příhod jedné neohrožené
mladé veterinářky v Irsku.

„Gillian Hicková poutavě a realisticky líčí
situace ze svého profesního i osobního života,
v nichž lidé působí často problematičtěji
než zvířata – a to zejména muži-farmáři,
kteří ji rozhodně nešetří.“

červenec 2019

The Irish Independent

James Herriot v sukních!

se narodila v Dublinu a od univerzitních studií pracuje jako veterinářka jak v Dublinu, tak
v hrabství Wicklow na východě Irska. Pracuje
také pro Irský modrý kříž, který se věnuje boji
s alkoholismem i jinými drogami, a zabývá se
i ochranou zvířat. Žije s manželem, třemi dětmi a velkým počtem čtyřnohých společníků ve
Wicklow, kde má i svou veterinární ordinaci.

Beletrie
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Život elfů
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.“

Beletrie
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Podnětná literární fantasy o dvou
nadaných dívenkách od autorky
bestselleru S elegancí ježka

červenec 2019

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.

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 Amelie.
Toužila poznat svět lidí, pochopit jejich duše a srdce, a tak se
rozhodla, že půjde 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.
Amelie 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.
Amelie 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.“

září 2019

Louisa Morganová
autorka knihy The Secret History of Witches

Hazel Gaynorová
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.

Beletrie

„Tento román splétá úchvatný příběh fascinující
mladé ženy, která se objeví ve světě proslulého
šoumena. Originální a magický román, po
kterém střemhlav skočíte a který si vychutnáte.“
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Zimní voják
Daniel Mason
Dojemný příběh o válce a lékařství, o rodině, nalezení
lásky uprostřed převratů dějin a také o chybách,
kterých si dopouštíme, a možnostech jejich odčinění.
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…
srpen 2019

„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 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.

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.“

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

září 2019

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.

Beletrie

Stephen King
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Nora hledá vraha
Flynn Berryová
Mistrné vyprávění podbarvené mrazivou,
tísnivou atmosférou a velmi silnými emocemi
Když se Nora chystá navštívit svou sestru Rachel v jejím domku na venkově, nenapadne ji, že by se ona návštěva měla
nějak lišit od všech předešlých. Bohužel se ale nemohla víc
mýlit. Už když ji sestra nevítá u dveří, zdá se, že něco je špatně. A když ji o chvilku později najde brutálně zavražděnou,
ničemu nerozumí. Jen těžko se smiřuje s tím, že ztratila člověka,
který pro ni v životě znamenal nejvíc.
Zdá se, že policejní vyšetřování v ospalém městečku
bude brzy zastaveno, důkazy jsou nejasné a vrah po sobě nezanechal žádná vodítka. Proto se Nora na vlastní pěst pouští
do odhalování stop, prohledávání okolí a pátrání po motivech
a možném vrahovi své sestry. Nic ale není tak jednoduché
a jednoznačné, jak se může zdát, a vypadá to, že Rachel měla
před sestrou nejedno tajemství…

„Úderné. Originální.“

„Hitchcockovské.“

The New York Times

Booklist
červenec 2019

Prestižní literární cena Edgar
za nejlepší knižní debut

Beletrie

The Washington Post zařadil tuto knihu
mezi „10 nejlepších mysteriózních knih
a thrillerů roku 2017“.
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Televizní práva na knihu koupila
společnost Paramount, je tedy možné,
že se brzy dočkáme její seriálové verze.

Flynn Berryová
je americká spisovatelka v současné době žijící
v New Yorku. Studovala na Brownově univerzitě a Michenerově centru pro spisovatele na
Texaské univerzitě. Napsala dosud dva romány,
ale podle odborné knižní veřejnosti se od této
autorky ještě rozhodně máme na co těšit. Její
prvotina Nora hledá vraha byla přeložena do
šestnácti jazyků a televizní práva na příběh optovala společnost Paramount.

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

září 2019

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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Pouhý stín
Karine Giébelová
Dokonalý život, který se vteřinu
po vteřině mění v peklo na zemi

březen 2019 / 398 Kč / 440 s.

Na začátku je banální historka. Mladou ženu vracející se z večírku k zaparkovanému autu pronásleduje podivný vysoký muž ukrytý pod černou
kapucí. Na opuštěné noční ulici působí jen jako zlověstný stín. Stínu se
ovšem jen tak nezbavíš, nezaženeš ho, nezahubíš. Jde tam, kam jdeš
ty, sleduje tě. Stejně jako tvoje minulost. A tu má každý. Bezskrupulózní
vrcholná manažerka, která v dětství spáchala něco nenapravitelného,
arogantní a cynický policejní vyšetřovatel, přesvědčivě skrývající zraněné
city, žena umírající na rakovinu…
Fascinující příběh o tom, jak se i na první pohled dokonalý život
může změnit v noční můru. Ale i noční můra má nakonec tvář. Nebo
je to jen stín?

Oblíbená sestra
Jessica Knollová
Dvě sestry v jedné reality show. Jedna
z nich se nedožije konce. Kdo za tím je?

Beletrie

leden 2019 / 398 Kč / 480 s.
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Když se pět veleúspěšných žen objeví v jedné newyorské reality show, producenti netuší, že tato série skončí vraždou. Brett je
u fanoušků velmi oblíbená, čerstvě zasnoubená se svou přítelkyní, ale trnem v oku
ostatním soutěžícím. Stephanie je první
účastnicí tmavé pleti a je populární autorkou erotických románů. Kelly, Brettina starší
sestra, je poslední účastnicí. A postará se
o to, aby tajemství, které se sestrou mají,
zůstalo utajeno. Zákulisí reality show je plné
nepředvídatelných zvratů a překvapivých
odhalení. Ženy proti sobě rozehrávají nebezpečné hry, až jedna skončí tragédií.

Dům
Simon Lelic
Dokonalý pár. Dokonalý dům.
Dokonalý zločin.

únor 2019 / 298 Kč / 296 s.

Jack a Sydney se do svého domu nastěhovali před rokem. Vypadal jako
jejich vysněný domov. Jenomže pak na půdě najdou mrtvou kočku,
v noci slyší, jak někdo přechází po domě a Sydney ve spánku cítí něčí ledovou ruku… Jack si začne říkat, jestli je paranoidní, nebo jestli se skutečně
„něco“ děje. Komplikované sítě se pomalu splétají, na scéně se objevují
lži a děsivá tajemství jsou pohřbívána… Někdo si s Jackem a Syd očividně
pohrává. A je to hodně zlá hra. Jack a Syd se ale rozhodnou, že si toho raději
nebudou všímat. Jenže to je velká chyba. Protože Elsin otec byl právě
zavražděn. U jejich zadních dveří. A policie je teď sleduje…

„Děsivé a nervy drásající čtení.“ The Guardian

Dívka o půlnoci
Katarzyna Bonda

398 Kč / 560 s.

Policejní psycholožka a bývalá alkoholička
Saša Załuská se vrací do rodného Polska, aby
zde začala nový život. Stačí ale jeden telefonát, který ji donutí připomenout si démony
minulosti a otevřít všechny rány, s nimiž se
poslední roky snažila vyrovnat. Tajemná zakázka ji dovede až do klubu Jehla, kde je
zavražděn jeden z majitelů podniku. Zdá se
však, že je případ komplikovanější a nitky
vedou až do devadesátých let, kdy za tragických okolnosti zahynuli dva sourozenci.

listopad 2019

Beletrie

Jak odhalit vraha, když na místě činu
zůstane jako důkazní materiál jenom
pach? Mimořádný detektivní thriller
od „královny polské krimi“.
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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 to už je však 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.

„Jedna z nejzábavnějších detektivek
široko daleko.“
The Express
srpen 2019

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

Beletrie

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

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.

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.

květen 2019

Připravujeme také reedici autorovy
druhé knihy Time Out a vydání jeho
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, své dceři z prvního
manželství a své nové rodině.

Beletrie

Ray Kluun
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Let duchů
Bear Grylls
Jedna téměř neproveditelná mise.
Jediný muž, který má odvahu ji podniknout.
Bývalý elitní voják Will Jaeger, zdrcený brutálním únosem
a nejspíš i vraždou manželky a syna, uteče až na samý konec
světa, aby se tam skryl a pokusil se znovu nalézt klid. V africkém vězení, kde trpí neprávem, je však objeven a přinucen
podniknout ještě jednu poslední misi. Má stanout tváří v tvář
kruté minulosti.
Jaeger souhlasí, že povede ostře sledovanou expedici –
dokumentární natáčení a reality show v jednom – do Cordillera de los Dios v odlehlé amazonské džungli. V temném
srdci ztraceného světa „Božích hor“ leží totiž záhadné letadlo
z druhé světové války, stroj, který střeží výbušné tajemství.
Temné síly udělají všechno pro to, aby válečný letoun navždy
zůstal utajen, a Will Jaeger, aniž tuší, jde proti nim.

Dobrodružný špionážní román
od mistra přežití Beara Gryllse

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

398 Kč / 447 s. / 145 x 210 mm

Beletrie

Bear Grylls
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348 Kč / 384 s.

348 Kč / 327 s.

348 Kč / 328 s.

348 Kč / 376 + 24 s.

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

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

298 Kč / 272 s. / 130 x 200 mm

278 Kč / 252 s.

398 Kč / 416 s.

Trevor Baxendale

288 Kč / 244 s.

278 Kč / 200 s.

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

Beletrie

278 Kč / 264 s.
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Girl Online
Zoe Sugg
První román Zoelly, jedné z nejúspěšnějších blogerek
současnosti, kterou každý měsíc na YouTube sleduje
víc než 12 milionů fanoušků!
Penny má tajemství. Pod přezdívkou Girl Online si začne psát
blog o svém životě – o klucích a kamarádkách, o trablech, ale
také o záchvatech paniky a úzkosti, kterými trpí.
Když ji ovšem na školním představení potká ten „největší
trapas na světě“ a situace začne být na všech frontách na
pováženou, rodiče ji vezmou s sebou na pár dnů do New
Yorku. A tam Penny potká Noaha: úžasného charismatického
muzikanta a vůbec poprvé v životě se doopravdy zamiluje.
A jak jinak (je přece blogerka!), o své pocity se upřímně podělí
se všemi čtenářkami svého anonymního blogu.
Jenomže Noah má taky svoje tajemství. A kvůli němu její
anonymita na webu jednoho dne praskne jako mýdlová bublina – a v ohrožení se neocitne jenom ona, ale i její vztahy
k nejbližším přátelům.

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

Beletrie

Soňa Nováková, iLiteratura.cz

22

298 Kč / 359 s.

298 Kč / 368 s.

Novou Zoellinu knihu
najdete v edici populárně
naučných knih na str. 73.

298 Kč / 360 s. / 130 x 200 mm

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

Mládí v hajzlu: Povolení ke vzpouře
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 znova 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

září 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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Radost z obyčejnosti
– Prázdniny papeže s dalajlámou
Roland Merullo
Co se stane, když se papež s dalajlámou dohodnou,
že potřebují dovolenou v utajení?

březen 2019
328 Kč / 328 s.

Hravý, pozitivní román Rolanda Merulla předkládá bizarní situaci – dva nejsvětější
muži na světě se setkají ve Vatikánu a zjistí, že by si potřebovali dopřát krátkou – neoﬁciální! – dovolenou. Když se jim podaří tento neotřelý nápad realizovat a ocitnou se
v malebné italské krajině, znovu objevují každodenní krásy i výzvy obyčejného života.

Rodina a jiné katastrofy
Alexandra Borowitzová
Pouta, která nás svazují s naší rodinou, se sice
mohou ohnout, ale zlomit se jen tak lehce nedají.

leden 2019
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.
Naštěstí má vedle sebe spolehlivého Davida, který se už brzy stane jejím manželem – tedy za předpokladu, že přežijí svatbu, na niž se chystá dorazit celá Emilyina
dysfunkční rodina.

Pačinko
Min Jin Lee
Kniha, na které se stanete
závislí stejně jako na pačinku

Beletrie

březen 2019
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398 Kč / 472 s.

Sundža je negramotná dívka z malé jihokorejské vesnice, která za celý život pozná
hodně dřiny a jen málo vlídnosti a pochopení. Těsně před válkou ji osud zavane do
Japonska, kde se kromě bídy musí potýkat i s pohrdáním a diskriminací. Rodina
je pro ni vším, požehnáním i prokletím. Svým dětem se ze všech sil snaží zajistit
lepší život, ale vzdělání samo o sobě nestačí. Podnikat v pačinku je pro Korejce
v Japonsku jediný způsob, jak zbohatnout, ale peníze nejsou zárukou štěstí.

Podzemní železnice
Colson Whitehead
Románová sága z dob otrokářství na americkém
Jihu. Doporučuje Barack Obama.
Cora je otrokyně na bavlníkové plantáži, kde lidé žijí v příšerných podmínkách. Caesar,
otrok, kterého páni nedávno přikoupili, vypráví Coře o podzemní železnici a přesvědčí
ji k riskantnímu útěku na sever. Ve Whiteheadově pojetí nepředstavuje Podzemní
železnice jen historický krycí název pro síť tajných cest, dráha tu získává i fyzickou
podobu. Coru a Caesara odváží zchátralý nákladní vagon na sever za svobodou.
328 Kč / 328 s.

Tajná historie Twin Peaks
Mark Frost
Sovy nikdy nebyly tím, čím se zdály být.
Vítejte v městečku Twin Peaks.

598 Kč / 368 s.

Mark Frost, spolutvůrce přelomového televizního seriálu, nyní přichází s příběhem,
na který miliony fanoušků čekaly dlouhých 25 let. Kniha Tajná historie Twin Peaks
rozšiřuje svět původního seriálu a nevysvětlitelné jevy, ke kterým zde docházelo,
zasazuje do nesmírně vrstevnatého a rozsáhlého příběhu. Na jeho počátku se prostřednictvím cestovních deníků Lewise a Clarka vracíme na samý počátek 19. století.
Jedno tajemství však vede ke druhému... až k závěrečným šokujícím událostem...

Dům fúrií
Madeleine Rouxová

398 Kč / 391 s.

Louisa Dittonová je osamělá a plachá. Poté, co utekla ze školy, kde byly kruté tresty na denním pořádku,
je nadšená, když se seznámí se starou ženou, která jí
nabídne místo pokojské v penzionu. Brzy si však Louisa
začne uvědomovat, že záhadný majitel penzionu, pan
Morningside, poskytuje svým hostům mnohem víc než
jen ubytování. Ve skutečnosti je tento dům místem soudu a pan Morningside a jeho zaměstnanci vykonávají
nad hosty svou vlastní temnou verzi spravedlnosti…

Beletrie

Přicházejí sem zemřít
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Když kohout dozpíval
Alena Vrbová
Nové vydání úspěšného historického románu
z období třicetileté války
Historický román Když kohout dozpíval zachycuje složité období od dvacátých do padesátých let 17. století, tzv. třicetiletou válku. Děj se začíná odvíjet ve chvíli zdánlivého klidu
večera po popravě českých pánů na Staroměstském náměstí
v Praze. Je to však ticho před novou válečnou bouří, která
se vzápětí na dlouhou dobu rozpoutá. V románu se prolínají
osudy několika skutečných postav naší minulosti, autorka se
soustřeďuje zejména na vdovu po Kryštofu Harantovi Annu
Salomenu, pozdější choť bezohledného a ctižádostivého Heřmana Černína. Zatímco se v Chebu blíží okamžik zavraždění
mocného Albrechta z Valdštejna, rodí se v Žinkovech u Kokořova první potomci kamenického rodu Mukanů…

Připravujeme nová vydání
dalších autorčiných úspěšných
románů Pod kardinálskou pečetí
a Rašení.
červen 2019

Beletrie

Alena Vrbová
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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.

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

298 Kč / 223 s.

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!

Dietnikum
Blanka Hošková
Dietnikum je ženské etnikum.

248 Kč / 248 s.

Tři kamarádky, tři osudy, jedna ulice. A také děti,
radosti, zklamání, manželé a milenci… Přemýšlíte
někdy, co se vlastně děje na upravených zahradách
a za nablýskanými okny vilek na předměstích? Doufáte v idylu a barvotiskové štěstí jako z reklamy na
střešní okna? Nebo tušíte, že ne vše je tak dokonalé
jako fasády, kolem kterých procházíte?

Navzdory básník zpívá
Jarmila Loukotková

338 Kč / 528 s.

Vyprávění na nás dýchne atmosféru středověké Paříže, ale hlavně nás nechává nahlédnout do srdce
muže, jenž sice zemřel mladý, ale bohatý zkušenostmi a zážitky jako málokdo. Na své životní pouti
poznává krásu i ošklivost, věznice i paláce, pařížské
podsvětí i pařížskou smetánku, krčmy i nevěstince,
ale také hlubokou vášnivou lásku ke Kateřině, která
je nevědomou příčinou jeho věčného putování.

Beletrie

Příběh básníka Françoise Villona
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Nejen
pro ženy
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Drobeček 2 – Deník nepoučitelné
matky
Nathalie Jomardová
Jeden vám nestačí? Dobrá, jak myslíte,
těšte se na druhého! Však on vás úsměv přejde!
Drobeček vyrostl. Chodí, mluví – když se to nehodí, tak příliš, a když byste to ocenili, tak mlčí jak hrob – a někdy také
bouřlivě diskutuje o světě, který je kolem. (A někdy bohužel
nezůstává jen u diskuzí.) Ubozí chudáci, jestliže věříte, že to
nejhorší je už za vámi! Plod vaší lásky je v tomto věku velmi
aktivní, objevuje svět, dělá si jasné názory a nehodlá jen tak
přestat. Kocour Špekounek jeho lásku a pozornost schytává
v první linii a vy si pomalu uvědomujete, že Drobeček už vás
tolik nepotřebuje. Zvažujete, zda bude výhodnější pořídit si
Drobečka č. 2, nebo nové auto či fíkus. Vaše vajíčka jsou sice
vybíravá a nepustí jen tak nějakou spermii, nakonec ho ale
přece jen jedna „ukecá“. A je rozhodnuto. Nákup auta a dovolená v zámoří počká, Drobeček bude mít bratříčka nebo
sestřičku.

„Jde o zatraceně vtipně vyprávěnou
a kreslenou publikaci.“

červen 2019

kniznidira.blog.cz

I ty nejlepší rady stojí občas
přinejmenším za hovno.

únor 2019 / 348 Kč / 192 s.

je nejen talentovaná francouzská ilustrátorka,
ale také matka, která se umí na výchovu podívat s nadhledem a s notnou dávkou humoru.
Svými ilustracemi doplňuje svůj blog i knihy
a ilustrovala také francouzská vydání bestsellerů
Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Je narozená
ve znamení raka, v ascendentu čokolády.

Nejen pro ženy

Nathalie Jomardová
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Mise Hygge – Pohodový román
o umění žít po dánsku
Caroline Francová
V této knížce plné dánského koloritu vypráví
Caroline Francová s humorem a sympatií
o nečekané změně v životě jedné mladé ženy.
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…

„Výborná četba, jednoduchá, rychlá,
svěží, feel-good. Je to román,
který budu všem doporučovat!“
lecteurs.com

„Chápete správně, máte-li chuť na sladkou
vsuvku vonící po skořici a horké čokoládě,
vřele vám tuto knížku doporučuji!“

Nejen pro ženy

readingnotes.canalblog.com
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červenec 2019

Caroline Francová
je novinářka, spisovatelka, autorka divadelních her a televizní scenáristka. Vystudovala
Sciences Po a žurnalistiku, pracovala v tiskové
agentuře AEF a nyní je na volné noze. Přispívá do novin a časopisů, a přestože má tři malé
děti, stíhá každý den dávat příspěvky na svůj
blog, na němž s humorem popisuje malé i velké
problémy jedné Pařížanky.

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

298 Kč / 310 s.

„Jaké tam bude počasí?“ zajímá se Bo, zatímco hledá letenky. „Mizerné,“ odvětí Kirsten věcně. „Londýn je proti Skagenu středomořské letovisko. A teď v listopadu je tam patnáct hodin denně tma. Ale do Dánska
se přece nikdo nejezdí opalovat. Potřebuješ změnit prostředí. V tom domě
je útulno, i když se venku nedá vydržet, a kromě toho nikdy nevíš, koho
dalšího tam můžeš poznat.“
Pár dalších kliknutí a už není cesty zpět. Život Bo začne nabírat docela
nový směr.

Život zn. Hygge
Rosie Blakeová
Román, který působí jako vřelé,
přátelské objetí... čisté hygge

Rosie Blakeová přináší na knižní trh pozitivní milostný příběh pro všechny čtenářky,
které mají rády horkou čokoládu, příjemné světlo svíček a chvilky pod hřejivou
dekou, kdy se mohou začíst do knihy, která jim přinese pocit štěstí a pohody.

Nejen pro ženy

298 Kč / 360 s.

Venkovské městečko Yulethorpe zažívá pošmourný, nevlídný podzim,
a stejně tak zasmušilí jsou i jeho obyvatelé. Hlavní ulice je prázdná
a vypadá to, že i poslední otevřený obchod brzy skončí také, protože jeho
majitelka Luisa už nemá energii bojovat s nezájmem zákazníků a pesimismem sousedů. Jenomže pak se v městečku objeví mladá Dánka
jménem Klára Kristensenová. Původně měla zůstat jen pár dní, ale slovo
dá slovo, Klára se u Luisy ubytuje a domluví se s ní, že se bude starat
nejenom o její domácí miláčky, ale pokusí se postavit na nohy i krachující
obchod. Netrvá dlouho a díky jejím novým nápadům podle hygge a přátelské povaze se krámek stává středobodem celého městečka.
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Spolubydlící
Christina Laurenová
Když svatbou vztah nekončí, ale teprve začíná…
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?

Christina Laurenová – je vůbec
třeba něco dodávat? Přichází další
romantický i zábavný příběh nejen
pro čtenářky, které si oblíbily románové
série Vášnivý a Božský. Tentokrát
společně nakoukneme do oslnivého
světa muzikálových divadel
na Broadwayi, ale i do newyorských
ulic, barů a samozřejmě také
do ložnice hlavních hrdinů.

únor 2019
348 Kč / 352 s. / 130 x 200 mm

Nejen pro ženy

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

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

Miluji tě, nenávidím tě
Christina Laurenová
Zamilovaní nepřátelé dvou konkurenčních firem
Carter a Evie se seznámí na trapném halloweenském večírku a okamžitě si padnou
do oka. A ani fakt, že oba pracují na vysokých pozicích konkurenčních hollywoodských společností, nijak nezmenší jejich vzájemnou fyzickou přitažlivost. Když se
ale jejich agentury sloučí a na dané pracovní pozici může zůstat jen jeden z nich,
vše jde okamžitě stranou. To, co mohl být nádherný romantický vztah, se rychle
promění ve válku bez pravidel.
348 Kč / 376 s.

Božský
Christina Laurenová
Závěrečný díl série Božský

348 Kč / 386 s.

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.

Vášnivý lhář
Christina Laurenová

298 Kč / 352 s.

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

Nejen pro ženy

Vášnivá dvojka, která nechce
randit, natož se zamilovat...
anebo si to jen nalhává?
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Olivie se snaží
Emily Phillipsová
Nesmírně vtipný a upřímný román
o tom, co čekat, když nejste v očekávání

únor 2019 / 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

Nejen pro ženy

298 Kč / 287 s.
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Šestatřicetiletá Annie je středoškolská učitelka na mateřské dovolené,
kterou si představovala jako blažené období, kdy se bude sbližovat se
svým miminkem. Jenže namísto toho musí řešit problémy s vlastním tělem
prosakujícím snad ze všech možných i nemožných otvorů; s dítětem,
které odmítá spát; s manželem, který se s ní chce pořád milovat (jemu
snad přeskočilo??); s nezadanými kamarádkami, co jí nedokážou poradit; a s matkou, jež se právě teď rozhodla odjet na dovolenou. Jediní,
kdo Annie OPRAVDU chápou, jsou ti báječní lidé, s nimiž tráví bezesné
noci při telemarketingu.

Bez servítků podané, zasvěcené a ohromně zábavné vyprávění
o zaměstnané ženě, která je přesvědčena, že je připravená pořídit si dítě,
dokud ji mateřská nevyvede z omylu.

Monology vaginy
Eve Enslerová
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané
oblasti, do poslední zakázané zóny, je oslavou ženské
sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti.
Provokativní text odhalující ženský klín prostřednictvím
odtabuizování nejintimnějších témat aneb Co by řekla vaše
vagina, kdyby uměla mluvit?
Autentické výpovědi žen o vlastním těle, lépe řečeno
o „místě tam dole“, považovaném dlouhou dobu za něco
zakázaného, nečistého, ukrývaného i před ženami samými.
Knížka tak odbourává snad poslední existující tabu. Zprostředkovává otevřený a svobodný přístup k ženské sexualitě,
příjímání ženského těla se vším všudy.

Nové vydání kultovní knihy!
Pro nové generace žen!
Pro generaci nových mužů!

duben 2019
248 Kč / 192 s. / 130 x 200 mm

Eve Enslerová
je americká dramatička, umělkyně, feministka
a aktivistka, autorka mezinárodnímu fenoménu
Monology vaginy – hry, která byla přeložena do
48 jazyků a uvedena ve 140 zemích. Je také zakladatelkou hnutí V-Day, jež bojuje proti násilí
páchaném na ženách.

Nejen pro ženy

Když jsem poprvé předváděla
Monology vaginy na scéně, byla jsem
si jistá, že mě někdo zastřelí. Možná je
tomu dnes těžké věřit, ale před dvaceti
lety nikdo slovo „vagina“ nepoužíval.
Když matky koupaly své dcerky, mluvily
o jejich vaginách jako o „mušličkách“,
„číčách“ nebo jen říkaly „tam dole“. Takže
když jsem stála na jevišti maličkého divadélka
ve středu Manhattanu a chystala se sdělovat
publiku monology, které jsem o vaginách
napsala – poté, co jsem udělala rozhovory
s více než dvěma stovkami žen – měla jsem
pocit, jako bych se snažila protlačit
neviditelnou bariérou a jako bych
porušovala velice hluboké tabu.
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a mládež
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Spolek nemrtvých holek
Lily Andersonová
Kouzlu těchto kamarádek na život a na smrt
(a to doslova) nemáte šanci uniknout!
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.

„Spolek nemrtvých holek je kniha, která stojí
za všechna zaklínadla. Smíchá jeden díl pomsty,
dva díly ne úplně obyčejného přátelství, to vše
doplní velkým množstvím věhlasu jedné nemrtvé
dívky a okořenění špetkou kouzelné romantiky.“
Cori McCarthy

květen 2019

autorka knihy Breaking Sky

Danielle Vega
autorka série Mercilessa

Lily Andersonová
pracuje ve školní knihovně jako knihovnice, je
obdivovatelkou Melvila Deweyho a majitelkou
neustále se rozrůstající sbírky tetování s tematikou muzikálů a Harryho Pottera. Žije v Severní
Karolíně, co nejdál od svého úhlavního nepřítele, kterým je sníh. Najdete ji na Twitteru jako
ms_lilyanderson.

Pro děti a mládež

„Spolek nemrtvých holek je moderní
čarodějnický román nabízející pohled
na přátelství mezi dívkami, ze kterého vám
půjde mráz po zádech. Po přečtení budete chtít
okamžitě vytáhnout své tarotové karty
a krystaly. Věřte mi, v této knize se najdou všichni
vyznavači covenů a čarodějnického řemesla.“
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Deset
Lauren Myracleová
Viki Perryová má deset. A deset, to už NĚCO znamená!
Znamená to, že 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.

238 Kč

Doktor Proktor a vana času
Jo Nesbø
Když se klučina jménem Bulík přestěhuje do uličky Dělová,
rychle se dává do party s Lízou, šikovným děvčetem ze
sousedství, a dobromyslným, byť značně podivínským vynálezcem doktorem Proktorem, se kterými zažívá naprosto
neuvěřitelná dobrodružství.
278 Kč

100 přání
Erica Bertelegniová

288 Kč

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

Pro děti a mládež

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

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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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.

Cestopis o návratech nejen na Srí Lanku
vychází ke 100. narozeninám
Miroslava Zikmunda.

únor 2019
348 Kč / 264 s. / 160 x 230 mm

Miroslav Zikmund je jedním z našich největších cestovatelů, který společně s Jiřím
Hanzelkou procestoval 83 zemí světa.
P. Horký a M. Náplava jsou cestovatelé, autoři mnoha dokumentárních ﬁlmů,
několika knih a držitelé několika ocenění.

Cestopisy

Sloni žijí do sta let je kniha
o návratech a náhodách, zrání a stárnutí;
cestopis prostorem i časem.
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Legenda H+Z
& Legenda Z+H
Jiří Hanzelka,
Miroslav Zikmund
Dvoudílná kniha mapující
2 společné cesty J. Hanzelky
a M. Zikmunda po Africe,
Americe a Asii
Kniha je výběrem kapitol z celkem 12 originálních titulů
(7 knih z první cesty, 6 ze druhé), které spolu cestovatelé napsali a vydali v letech 1953 až 2008. Výběr textů, jež pro
aktuální vydání upravil Miroslav Zikmund, vytváří kompaktní
celek ve dvousvazkové knize. Ta je zajímavá i po stránce výtvarné: je vybavena bohatou fotograﬁckou přílohou, kopiemi
dobových dokumentů a kresbami výtvarníka Aleše Čumy.
Speciální vložená obálka tvoří originální přílohu, která
obsahuje dosud nezveřejněné dobové dokumenty: šestnáctistránkový barevný komiks o výstupu na Kilimandžáro, původní pas Miroslava Zikmunda, povolení k průjezdu Núbijskou
pouští, zápis o nehodě v Sirtě či první originální reportáž
vydanou ve Světě motorů a další zprávy z dobového tisku.

Cestopisy

Cestopisy Hanzelky a Zikmunda
vycházely ve své době ve stotisícových
nákladech v celkovém počtu 6 milionů
výtisků! Popularita autorů se rovnala
slávě filmových hvězd. Kvůli
komunistické cenzuře a uvěznění
mezi ostnaté dráty železné opony
po roce 1968 zůstaly dlouho pouze
v knihovnách jejich obdivovatelů.
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Ale značka H+Z zůstává pojmem i dnes.

H+Z: 598 Kč / 356 s. / 172 x 237 mm
Z+H: 598 Kč / 464 s. / 172 x 237 mm

798 Kč / 328 s.

Jiří Hanzelka
a Miroslav Zikmund
získali za své celoživotní dílo Cenu E. E. Kische
a v roce 1999 převzali z rukou prezidenta Václava
Havla Medaili Za zásluhy II. stupně.

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.
duben 2019

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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Tulák po pouštích
Bruno Baumann
Vzrušující putování po písečných mořích světa
V poušti jsi ten nejosamělejší člověk.
A současně ten nejbohatší.
Dobrodruh a fotograf Bruno Baumann již více než dvacet let
prochází ohromujícími krajinami písečných i horských pouští Afriky a Asie. V této knize dokumentuje své expedice po
navštívených pouštích, které právem vzbuzují pozornost,
ať už je to jeho překonání pouště Taklamakan s karavanou
velbloudů, osamocená pěší cesta pouští Gobi či jeho dlouhé putování z Čadu až do Egypta napříč Saharou. Baumann
propojuje své osobní dobrodružství s hlubokými znalostmi
příslušné kultury a vypráví o napínavém setkání s horským
národem Tubu, o vysychajících řekách, kvetoucích oázách
i staletých pokladech. Naléhavě a úchvatným způsobem podává hraniční zážitky z pouště; krásu a nemilosrdnost, bohatost života i skromnost, fascinaci i absolutní odevzdání.

Připravujeme k vydání také
další Baumannovu knihu
Stříbrný palác Garudy.

leden 2019
348 Kč / 248 + 32 s. / 160 x 230 mm

Cestopisy

„ Bruno Baumann je skvělý vypravěč.
Jeho schopnost proplétat osobní zkušenost
s historickými daty ve vyprávění plném
napětí a hlubokých emocí mu získala
uznání nejen čtenářů, ale i filmových
literárních kritiků. Patří mezi nepočetný
typ lidí, jenž mají srdce chlapce,
povahu dobrodruha a duši básníka.“
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hedvabnastezka.cz

Bruno Baumann
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.

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

358 Kč

Plavby „sebevrahů“ – Na primitivních
plavidlech napříč oceány
Miroslav Náplava

348 Kč

K největším dobrodružstvím 20. století patří plavby odvážlivců na primitivních plavidlech napříč oceány. Opomíjeným hrdinou byl také Čech Eduard Ingriš. Po roce 1948
odešel do Ameriky, kde se stal obdivovaným hudebníkem,
posléze i ﬁlmařem a mořeplavcem.

duben 2019

Příběhy mořeplavců – Češi a Slováci,
kteří obepluli svět

598 Kč

Kdy a proč napadlo naše mořeplavce obeplout svět? Jak se
dá v našich podmínkách postavit loď? Co vše během plaveb
zdolali a do jakých úskalí a nebezpečí se dostali? Odpověď
na tyto a množství dalších otázek naleznete v této jedinečné publikaci, která zahrnuje i přehledné dějiny mořeplavby,
množství faktograﬁckých údajů o technických parametrech
lodí a informací nezbytných ke znalosti mořeplavby.

Mapa plaveb
jako BONUS

Zapomenuté výpravy – 60 příběhů
o českém cestovatelském srdci
Příběhy o lidech, kteří v posledních dvou stoletích pomáhali přes veškerou nepřízeň,
lhostejnost a nepochopení doby otevírat našemu národu okno do světa. Čtenář může
v knize nalézt odpověď na základní otázku, na kterou si museli odpovídat lidé uzavření
v zemi bez možnosti svobodně cestovat, popřípadě putovat světem bez potřebných ﬁnancí.
598 Kč

Cestopisy

Milan Švihálek, Miroslav Kačor, Marek Hýža
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Opravdové
příběhy
46

Navždy první – Příběhy legendárních
československých horolezců
Martin Krejsa
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. Kniha vychází s předmluvou
Máry Holečka, fotograﬁemi Viléma Heckela, Bohumila Svatoše, Josefa Kývaly, Petra Piechowicze a dalších.

leden 2019
898 Kč / 678 s. / 210 x 260 mm

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

Opravdové příběhy

Martin Krejsa
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Kurtyka – Život jednoho z největších
alpinistů
Bernadette McDonaldová
Detailní a dojemný profil jedné z nejuznávanějších
hvězd světového horolezectví
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.
Po opakovaných pokusech udělit mu Zlatý cepín za celoživotní dílo („Oscara“ horolezeckého světa), Kurtyka tuto
poctu nakonec přijal. Jako silný introvert odmítl bezpočet
žádostí o rozhovor či vystoupení na festivalech, souhlasil ale
se spoluprací na této dlouho očekávané biograﬁi.

„Wojtek Kurtyka je legenda… A zde máme vůbec
poprvé možnost poznat jeho trable i myšlenky.
Absolutní klenot mezi knihami.“
Steve House
horolezec, autor knihy Beyond the Mountain

duben 2019
368 Kč / 280 + 64 s. / 145 x 210 mm

Opravdové příběhy

Bernadette McDonaldová
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398 Kč / 327 + 48 s.

je autorkou deseti knih o horolezectví, které
byly přeloženy do osmi jazyků a na mezinárodním poli obdržela například italskou cenu ITAS
(2010) či indickou Kekoo Naoroji Award za
horolezeckou literaturu (2008, 2009 a 2011).
Byl jí propůjčen řád Alberta Order of Excellence
(2010) a získala ceny Summit of Excellence
Award (2007) a King Albert Award.

Kukuczka
Dariusz Kortko, Marcin Pietraszewski
Příběh jednoho z nejslavnějších
světových horolezců
Jerzy Kukuczka, známý jako „Jurek“, 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.

leden 2019 / 428 Kč / 352 s.

Biograﬁe ale také popisuje, s jakými dnes nepředstavitelnými obtížemi
se tehdy horolezci setkávali a jaký boj na mnoha frontách je to stálo. Mluví
o tom, jak se horolezci tehdy živili, jak se vyrovnávali se ztrátami kamarádů
spolulezců a o mnohém dalším.

Hory byly jejich osudem
Milan Vranka
Všichni zaplatili nejvyšší daň za své sny.
Za sny, které nejenom snili,
ale i uskutečňovali...
Nové a aktualizované vydání velmi úspěšné knihy o slavných slovenských
a českých horolezcích, které spojovala láska k horám a horolezectví. Bohužel, spojila je i smrt, kterou našli předčasně ve svých milovaných horách.

288 Kč / 176 + 24 s.

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

Opravdové příběhy

duben 2019 / 298 Kč / 240 s.

Ivan Bortel zahynul v peruánskych Andách, Milan Kriššák a další
záchranáři po havárii vrtulníku ve Vysokých Tatrách, Jozef Psotka na Everestu, šest Slováků pod lavinou na Pamíru, tři po pádu na Pumori, Jindra
Martiš pod Annapurnou, Pavel a Ondrej Pochylí – známí Pavouci, našli
smrt ve Vysokých Tatrách, Karel Jakeš v Belianskych Tatrách, Vladimír Plulík
na Broad Peaku… A s nimi mnozí další.

49

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

Opravdové příběhy

798 Kč / 360 s. / 252 x 301 mm
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Wild – Příběh Shackletonovy expedice
Reinhold Messner
Výjimečný příběh Franka Wilda a Shackletonovy expedice,
která se v roce 1914 vydala na přechod Antarktidy. Jejich
loď ovšem ztroskotala, pět měsíců celá posádka strávila
na ledové kře a čekala, až se vrátí muži, kteří se vydali pro
pomoc. Po celou antarktickou zimu udrží Wild ve svých
mužích víru v záchranu – a to díky síle své osobnosti.

328 Kč

Duchové K2
Mick Conefrey
Mick Conefrey přináší v této poutavé knize barvitý popis prvních pokusů o dobytí
vrcholu K2 i fascinující vhled do složitého dědictví jejího prvovýstupu. Mapuje historii,
ve které hned několik velkých a úspěšných mužů propadlo kouzlu K2. Pro všechny se
tato hora stala posedlostí, ale ani jednomu nepřinesla štěstí.

348 Kč

Duchové K2 je mistrovské dílo horolezecké literatury, vystavěné na napětí a obsazené samými tragickými hrdiny a výstředními snílky.

Setkání se smrtí
Joe Simpson

228 Kč

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

Umění přežít

328 Kč

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

Opravdové příběhy

Laurence Gonzales
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Černobyl – Historie
nukleární katastrofy
Serhii Plokhy
O Černobylu bez cenzury. Co jste ještě o největší
nukleární katastrofě naší doby nevěděli.
Tato kniha popisuje, co se v dubnu 1986 odehrálo v černobylské jaderné elektrárně. Zaměřuje se především na události,
které vedly k explozi reaktoru č. 4, a ilustruje zmatek technického personálu, který nebyl schopen zjistit, co se vlastně
stalo, i velmi nepružnou reakci ze strany orgánů. Popsáno je
úsilí hasičů o zvládnutí požáru na vybuchlém bloku i jejich
v mnoha případech tragické osudy. Autor v knize odhaluje
nedostatky sovětského způsobu zvládání této události, snahu
sovětských úřadů všech úrovní o zatajení černobylské exploze, a to nejen před zahraničím, ale především před vlastními
občany. Kniha dokládá, že tato snaha o utajování je nakonec
korunována nezamýšleným a pro SSSR v podstatě fatálními
vývojem v radioaktivitou postižených republikách.

„Nejkomplexnější zpracování událostí, jež vedly
k černobylské katastrofě... Fascinující.“
Library Journal

Opravdové příběhy

duben 2019
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„Černobyl je výmluvným svědectvím o tom, jak
sovětská posedlost jadernou silou v kombinaci
s fušerstvím zakořeněným ve státním sektoru
a téměř paranoidní závislostí udržovat státní
tajemství vedla ke katastrofě z roku 1986...“
Financial Times

Serhii Plokhy
je americký historik zaměřený na dějiny východní Evropy a Ukrajiny. Pochází z Ukrajiny, kde
také studoval dějiny a sociální vědy na univerzitě v Dněpropetrovsku, na níž posléze v letech
1983–1991 učil a kde též získal titul profesora.
Od roku 2007 je profesorem ukrajinských dějin
na Harvardu, od roku 2013 řídí Ukrajinský
výzkumný institut téže univerzity.

Chlapec, který následoval
svého otce do Osvětimi
Jeremy Dronfield
Tam, kde je rodina, je i naděje…
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
srpen 2019

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.
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Zpráva o mém muži
Josefa Slánská
Vzpomínky Josefy Slánské, manželky generálního tajemníka KSČ, nás zavedou na
demonstrace ve třicátých letech 20. století, do emigrace v Moskvě, ale i do Československa poválečné doby. Bez servítků a idealizace před čtenářem předestírají realitu
doby a vnitřního fungování strany, jejíž nástup k moci u nás předznamenal realitu
života prakticky celé druhé poloviny minulého století. Rudolf Slánský byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti a 3. prosince 1952 oběšen.

298 Kč

Emil Boček – Strach jsem si nepřipouštěl
Jiří Plachý

298 Kč

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, kteří měli za sebou operační lety během druhé
světové války.

Zasnoubena se smrtí
Jana Vrzalová
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.

298 Kč

Deník 1938–1945 – Příběh dívky,
která přežila holocaust
Opravdové příběhy

Helga Weissová

54

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

Alan Turing: Enigma
Andrew Hodges

498 Kč

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.

Extáze – Román o Almě Mahlerové
Mary Sharrattová

398 Kč

Krásná, inteligentní a hudebně nadaná Alma cítí s koncem
19. století nové příležitosti pro ženy, avšak rodiče chtějí
dceru zajistit vhodným sňatkem. Alma se seznamuje se
skladatelem a dirigentem Gustavem Mahlerem. Osudová
vášeň vzplane jako požár a dá vzniknout manželství, plnému extatických vrcholů i pádů na samotné dno.

najdete na straně 7

Nezapomeň na zlé časy
Günter K. Koschorrek

398 Kč

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.

Sestry Foxovy – Skutečný příběh
zakladatelek spiritismu

298 Kč

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

Opravdové příběhy

Lucie Hlavinková
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Biografie
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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.

září 2019

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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Bohemian Rhapsody
Owen Williams
Ze zákulisí filmového megahitu
Kniha dokumentuje fantastickou cestu Freddieho Mercuryho a skupiny
Queen, jak byli zachyceni ve ﬁlmu. Obsahuje stovky jevištních i zákulisních fotograﬁí členů kapely a jejich přátel. Tyto legendární postavy jsou
na stránkách knihy představeny s detailností velkého ﬁlmového plátna.

únor 2019 / 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™

Tiger Woods
Jeff Benedict, Armen Keteyian
Portrét jedné z největších ikon světového
sportu, který nabízí mnohem víc než
jen řadu senzačních odhalení

Biografie

září 2019
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Tato kniha 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. Podrobně
zmapovali Woodsův život od okamžiku, kdy se narodil z rasově smíšeného
svazku s cílem poskytnout co nejserióznější a nejobjektivnější pohled na
tuto výjimečnou osobnost.

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, nejúspěšnější
kolektivní hry 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.

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

298 Kč / 208 + 16 s.

Rekordman v počtu vítězství v celkovém hodnocení Světového poháru i vítězství
během jedné sezony… Martin Fourcade je ve svých 30 letech světovou biatlonovou legendou a jedním z největších francouzských šampionů. V této knize se ohlíží
za svou fascinující životní dráhou. Vzpomíná na dětství strávené v Pyrenejích, nevynechává ani adrenalin OH ve Vancouveru a triumf v Soči. Popisuje vnitřní pohnutky,
které ho přiměly překonat jeho limity a odhaluje svou zranitelnost.

Marcus & Martinus.
Náš příběh
Marcus & Martinus

398 Kč / 204 s.

Jste připraveni 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 těchhle 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 rozhodně právě pro vás.

Nová kniha MMers Náš svět, která bude nabitá fotkami, již brzy!

Biografie

Životopisná kniha Marcuse a Martinuse
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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!

Biografie

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

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
knihuv rámci festivalu GO KAMERA 2017

•

2. místo v kategorii Polygrafie v soutěži
Nejkrásnější česká kniha roku 2016

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

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.“

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.

Biografie

Limitovaná edice: 748 Kč (kniha + DVD + propiska)

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

598 Kč / 433 s. / 170 x 240 mm
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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 máme před sebou dobu míru.“ Winston Churchill
na to však reagoval slovy: „Zvolili jste hanbu a budete mít válku.“
Zvon zrady přináší svědectví o událostech vedoucích
k podepsání Mnichovské dohody a o následném dění poprvé
z pohledu obyvatel tehdejšího Československa. Autor čerpá
z mnoha dosud neprobádaných zdrojů, včetně československého tisku, vzpomínek pamětníků, soukromých deníků,
vojenských plánů, vládních záznamů a ﬁlmových a rádiových
reportáží a přibližuje jednu z nejostudnějších období naší moderní historie, a to naprosto novým pohledem.

„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.“

srpen 2019

Zvon zrady přináší mnoho překvapivých
objevů, jedním z nich jsou i údaje o síle
francouzských a československých vojsk
před Mnichovem. Dominance
Německa byla pouhá iluze.

P. E. Caquet
je historik specializující se na dějiny devatenáctého a dvacátého století. Dlouhodobě působí na koleji Hughes Hall v Cambridge, a než
vystudoval historii v Cambridge, žil deset let
v Praze. Plynule mluví česky, slovensky, francouzsky a německy.

Literatura faktu a military

Simon Mawer, autor bestselleru Skleněný pokoj
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Tajná válka – Špioni, šifry
a odbojová hnutí 1939–1945
Max Hastings
Fascinující vyprávění, které vás přenese za oponu,
do světa tajných služeb a špionů
Kniha Maxe Hastingse rozhodně není vyčerpávajícím líčením
tajné války ve druhé světové válce. Autor se zaměřil na konkrétní přiblížení prostředků, jaké obě strany v této tajné válce
používaly, a postav, které je ovlivnily. Většina publikovaných
děl se zaměřuje na výzvědnou činnost té které země, Hastings
se ale v této knize rozhodl zkoumat otázku výzvědné činnosti
v celosvětovém měřítku. Je málo pravděpodobné, že se odtajní
další skutečnosti – možná kdyby Vladimir Putin zpřístupnil
sovětské archivy...
Tato publikace je skvěle propracovaná a především
historicky podložená a přesná. Ačkoli mnohé akce popisuje
velmi detailně, je čtivá a nechybí v ní (na pozadí tragických
událostí druhé světové války) ani humor.

„Hastings obratně těží ze svého daru
zkombinovat znalosti a čtivost v tomto
fascinujícím přehledu operací tajných služeb
za 2. sv. války. To vše Hastings přináší
ve své knize, kterou by si měl pořídit každý,
koho 2. sv. válka zajímá.“

červen 2019

Publishers Weekly
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Sir Max Hastings
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Výjimečná kniha o výzvědné činnosti
během 2. světové války

je autorem čtyřiadvaceti knih, tématem mnoha
z nich je právě válka. Studoval na univerzitě
v Oxfordu, po roce ale odešel. Stal se zpravodajem, hlásil pro BBC televizi ze šedesáti čtyř zemí.
V letech 1986 až 2002 byl šéfredaktorem novin
Daily Telegraph, poté redaktorem v Evening
Standard. Získal mnoho cen v oblasti žurnalistiky i za své knihy, naposled literární ocenění za
mnohaleté příspěvky k vojenské historii.

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

„Dějiny druhé světové války jsou uměleckým
dílem, zdánlivě jednoduchým a obyčejným.
Je to však výtvor mnohaleté, zralé úvahy. Stanou
se klasickou učebnicí, jejich stanoviska budou
nepopiratelná. Liddell Hart není jen učitelem
a kritikem, ale také jedinečným historikem.“

duben 2019

The Economist

Připravujeme
také nové vydání
Dějin první světové války.

se narodil v roce 1895, vystudoval Cambridge
a bojoval v první světové válce. V roce 1937 se
stal osobním poradcem ministra války a v letech
1925–1935 byl vojenským korespondentem
Daily Telegraphu, po vypuknutí druhé světové
války pracoval pro The Times. Napsal přes třicet
knih s vojenskou tematikou, které patří ke stěžejním pracím o vojenské historii a jsou ceněny
po celém světě. Zemřel v roce 1970.

Literatura faktu a military

Sir Liddell Hart
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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,
o tom, jak Agatha Christie v roce 1926 na jedenáct
dní záhadně zmizela, o Mallorym, který možná jako
první člověk zdolal Mount Everest.

Přes krvavé řeky – Čs. východní
odboj bez cenzury a legend
Karel Richter

348 Kč / 374 s.

Kniha přináší objevná, často až překvapivě neznámá
fakta o československém východním odboji za druhé
světové války. Díky názorové svobodě a zpřístupnění
nejutajovanějších archivních dokumentů se autorovi
podařilo vrátit této kapitole dějin Čechů a Slováků,
zkreslené později komunistickou cenzurou či různými
legendami, historickou pravdivost.

Karel Janoušek.
Jediný československý maršál

Literatura faktu a military

Jiří Rajlich
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Karel Janoušek byl oceněn in memoriam nejvyšším
státním vyznamenáním Řádem Bílého lva I. třídy.

378 Kč / 304 + 144 s.

Tato publikace pojednává o dramatických životních osudech armádního generála
in memoriam Karla Janouška, jenž byl za 2. sv. války nejvyšším představitelem čs.
letectva ve Velké Británii. Zákopy italské a ruské fronty, boje legionářů na sibiřské
magistrále, budování prvorepublikové čs. armády, hrdinná epopej čs. letců, to vše
a mnoho dalšího tvoří kulisy této knihy.

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.

Skrytý život Fidela Castra
Juan Reinaldo Sánchez, Axel Gyldén
Výbušné svědectví jeho osobního strážce

328 Kč / 264 s.

Kdo ví, že Fidel Castro vlastnil utajený rajský ostrov, kam se vydával na palubě
své soukromé jachty a kde se s oblibou věnoval podmořskému rybolovu? Že si
potrpěl na biopotraviny, spal s puškou na dosah ruky a neudělal krok bez svého
ochutnávače a dvou dárců krve své krevní skupiny? Kdo ví, že je otcem téměř
desítky dětí narozených z pěti svazků, že měl od roku 1961 jednu oﬁciální manželku
a s milenkami se setkával formou jedinečného rituálu? V této výjimečné publikaci
se toho o životě Fidela Castra dozvíte mnohem víc!

Mossad – Izraelské tajné války
Nejrozsáhlejší a nejrespektovanější
studie o historii izraelských
tajných služeb

448 Kč / 558 s.

Autoři předkládají jednu z nejrozsáhlejších a nejrespektovanějších studií o historii
izraelských tajných služeb od počátků 20. století až do roku 1991. Čtenář se dozvídá o leckdy až úsměvných počátcích budování izraelského zpravodajského aparátu
před druhou světovou válkou a začíná tak chápat klíčovou roli prvních příslušníků
tajných služeb pro vznik Izraele.

Literatura faktu a military

Benny Morris, Ian Black
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Atlas štěstí
Helen Russellová
Cesta kolem světa a 33 mezinárodních
návodů, jak dosáhnout štěstí
Bojíte se blížícího se pracovního pohovoru? Vezměte si příklad z Islanďanů a jejich konceptu þetta reddast, neochvějného
přesvědčení, že všechno nakonec 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.
Jste zahlceni prací a odstřiženi od přírody? Švédové na
to mají lék – stačí najít smultronställe, tedy „záhon lesních
jahod“, dokonalý únik od okolního světa.
Atlas štěstí vás zavede do mnoha zemí, od Anglie přes
Bhútán, Irsko, Finsko, Turecko, Sýrii až po Japonsko a odhalí
vám taje štěstí z celého světa, které vám změní život.

Za tajemstvím štěstí kolem světa!

Anglické Jolly, havajská Aloha, irský Craic,
jihoafrické Ubuntu, řecké Meraki…
zkrátka 30 inspirací z celého světa,
jak nalézt a udržet si pocit štěstí.

březen 2019
348 Kč / 288 s. / 153 x 198 mm

Helen Russellová
je novinářka a autorka několika světových
bestsellerů. Dříve pracovala jako redaktorka
MarieClaire.co.uk, dnes žije v Dánsku, pracuje jako skandinávská zpravodajka pro deník
The Guardian a občas píše články pro The Times,
The Observer, Grazia, Stylist a The Independent.
Dále přispívala do The Wall Street Journal
a dlouhodobě publikovala fejetony o Dánsku
v britském deníku The Daily Telegraph.

Populárně naučná

Tato milá kniha vás zavede do vzdálených
koutů naší zeměkoule, aby vám nabídla
místní ověřené recepty na štěstí.
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Psí rady pro šťastný život
– Užívejte si, buďte nad věcí a hlavně
neztrácejte nadšení!
Dave Barry
Mějte knihu po ruce v případě, že se někdo
kolem vás potřebuje od srdce zasmát.
Dave Barry, sloupkař, nositel Pulitzerovy ceny a autor bestselleru Rukověť správného chlapa nám na základě pozorování
své milované a prudce inteligentní feny Lucy pomáhá odhalit,
jak prožít život co nejlépe a jak čelit každodenním překážkám
a výzvám s humorem a nadhledem.
V knize nabádá čtenáře třeba k tomu, aby „Věnovali
pozornost lidem, které milují“, „Hodili vztek za hlavu“ nebo
aby „Neposuzovali ostatní podle toho, jak vypadají, a nebyli
posedlí svým vlastním vzhledem“. Dodržování těchto zásad
totiž podle něj a jeho čtyřnohé parťačky vede k radostnému
a spokojenému životu.

Populárně naučná

Knížka Psí rady pro šťastný život
je vtipným a moudrým průvodcem
radostným životem.
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„Knížka Psí rady pro šťastný život je nesmírně
legrační (na několika místech jsem se smál tak,
až mi z očí tekly slzy a z nosu cosi o něco
hustšího). To se ale dá od Davea Barryho
čekat. Jistě si ji rádi přečtou i milovníci psů,
ale není to podmínkou, veselé životní lekce
v ní najdou i ti, kteří psům nepropadli.“
Stephen King

únor 2019
248 Kč / 192 s. / 120 x 165 mm

Dave Barry
se proslavil jako autor humoristických sloupků
ﬂoridských novin Miami Herald. Kromě výše zmiňovaného bestselleru vyšly v češtině ještě dvě
knihy fejetonů. Jeho knihy jsou plné vtipných
a bystrých postřehů k aktuálním tématům současnosti, banálních příhod s absurdními konci
a sarkastického komentování života.

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

„Je to překvapující knížka. Není dlouhá,
je legrační, ale hlavně plná užitečných
a rozumných rad.“

„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

248 Kč / 160 s. / 120 x 165 mm

Stéphane Garnier
je muž mnoha profesí, pracoval mj. jako zvukař
v USA, truhlář, webmaster, účetní, zpěvák, prodavač, realitní makléř, třídič balíků, satirik, bloger, spisovatel... Je autorem mnoha, většinou
satirických, knih. Knížku Chovejte se jako kočka
napsal za tři týdny. Se svým kocourem Ziggym
bydlí na lodi v Lyonu.

Populárně naučná

www.des-livres-et-nous.com
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Hygge – Prostě
šťastný způsob života
Meik Wiking
Praktický průvodce dánskou životní filozofií
Proč jsou Dánové nejšťastnějšími lidmi na světě? Odpovědí je hygge, říká Meik
Wiking, prezident Institutu pro výzkum štěstí v Kodani.

298 Kč / 288 s.

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.

Lykke – Tajemství nejšťastnějších
lidí na světě
Meik Wiking
Dejte svému životu Lykke!

298 Kč / 288 s.

Dánové jsou sice nejšťastnější národ na světě, ale štěstí jako takové není výhradně
dánské. Kultury po celém světě mají své jedinečné cesty vedoucí ke spokojenému
a naplněnému životu. Meik Wiking v rámci práce v Institutu pro výzkum štěstí
v Kodani procestoval celý svět od Dubaje po Finsko, Ria de Janeira po Bhútán, Jižní
Koreje po USA a hledal tajemství těch nejšťastnějších lidí. Nyní se toto tajemství
dostává i k vám!

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

Populárně naučná

Rozhovory a myšlenky dvou velkých mužů, držitelů
Nobelovy ceny za mír, o tom, jak být šťastný
v dnešním proměnlivém světě
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348 Kč / 352 s.

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.

Pojďte slavit – Průvodce dokonalé
hostitelky aneb Jak udělat
i ze všedního dne svátek
Zoe Sugg
„Encyklopedie“ všeho, co jsem se o umění
být dobrou hostitelkou v průběhu let naučila
a co mám tisíckrát vyzkoušené i v praxi
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 a třeba i návrhy, jak si
s přáteli užít piknik někde venku.
Moje „příručka“ vás přesvědčí, že nemusíte pokaždé,
když chystáte večírek, strávit dlouhé hodiny v kuchyni, ale že
existuje neomezené množství způsobů, jak oslavy a večírky
pojmout.
I když jste docela „švorc“ a vlastně nemáte na organizování večírků vůbec čas, přesto se můžete stát nejlepšími
hostiteli na světě!

Přidejte se a nechte
se inspirovat!

Vaše ZȢȥ

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

Populárně naučná

Zvu vás co nejsrdečněji
do světa večírků, oslav,
party, mejdanů, pikniků
a přátelských setkání!

duben 2019
398 Kč / 256 s. / 189 x 246 mm
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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.

Najdete v ní nejen skvělé rady a tipy,
ale také inspirativní myšlenkové mapy.
srpen 2019

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 veliká, 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.

Autorka ilustrovaných
myšlenkových map:
Martina Baierová

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.

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

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.

Populárně naučná

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

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

květen 2019

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

Populárně naučná

amazon.com

76

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

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

Život bez pšenice
William Davis
Provokativní kniha o tom, jak zhubnout a vyřešit
široké spektrum zdravotních problémů

298 Kč / 336 s.

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

Umění francouzské kuchyně
Julia Childová, Simone Becková,
Louisette Bertholleová
Světoznámá bible kulinářského
umění a francouzské kuchyně
Umění francouzské kuchyně už více než pět desetiletí
slouží jako bohatý zdroj poučení a inspirace gurmánům celého světa a jistě nabídne spoustu skvělých
zážitků i vám.
598 Kč / 896 s.

U kávy o kávě a kávovinách
Jozef Augustín

398 Kč / 360 s.

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

Populárně naučná

Jediná kniha o kávě, kterou kdy budete potřebovat
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Bez obalu – Jak žít zero waste
Barbora Tlustá
Heslem této knihy je: zavádějte změny do života tak,
abyste z nich měli radost.
Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik odpadu vyprodukujete?
Kolik obalů vyhodíte? A slyšeli jste už o životním stylu zero
waste? Zero waste znamená nulový odpad. Žít bez odpadu, udržitelným způsobem, být šetrný k životnímu prostředí,
k místu, kde žijeme a chceme žít i nadále.
Tato knížka je pro všechny, kteří by zero waste chtěli
vyzkoušet, ale zatím neví, jak na to. Ukáže vám, jak do života
postupně zavádět změny, které vám pomůžou omezit produkci
odpadu, začít žít udržitelně a uvědoměle, zdravě, kreativně
a v klidu.
Barbora Tlustá se s vámi podělí o zkušenosti, které na
své zero waste cestě získala – a že jich je! Knížka vás krok
za krokem provede základy zero waste, zjistíte, proč je lepší
omezit odpad než recyklovat a jak toho docílit.

První česká kniha
o životním stylu zero waste!
Až půjdete příště do obchodu,
chtějte to BEZ OBALU.

květen 2019
Ilustrace a fotografie:
Eliška Blažek Bártová,
Eva Růžičková

Populárně naučná

Barbora Tlustá
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je spolumajitelkou oceňované cukrárny RAW
with love a spolumajitelkou bezobalového
obchodu Friendly Place, který se zaměřuje na
prodej bezobalové drogerie, kosmetiky a mnoha
dalších produktů. Je také maminkou, manželkou, dcerou a nadšenou propagátorkou zero
waste životního stylu. A vše, co dělá, dělá
s radostí a láskou. Žije s manželem a synem
v malé vesnici za Brnem.

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

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

498 Kč / 416 s. / 200 x 200 mm

398 Kč / 248 s.

398 Kč / 216 s.

před pár lety objevila možnosti a výhody výroby
nejen domácí kosmetiky a založila tematicky
zaměřený blog, který si brzy získal velkou popularitu. Své recepty pravidelně předvádí v různých
televizních pořadech. Během krátké doby kolem
ní vznikla nadšená komunita stejně zaměřených lidí, kterým není lhostejné, co jedí, čím se
natírají a jakými produkty ve svých domovech
obklopují sebe i své děti.

Populárně naučná

Alena Thomas
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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.

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

září 2019

Populárně naučná

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

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

Dějiny lidských průserů aneb
Co všechno jsme podělali
Tom Phillips
Až se vám něco nepovede, vzpomeňte si na tuto knihu
– připomene vám, že to mohlo dopadnout ještě
mnohem hůř.
Během sedmi tisíc let, co moderní člověk kráčí po tomto světě,
jsme ušli velmi dlouhou cestu. Umění, věda, kultura, technologie – na evolučním potravinovém řetězci jsme skuteční vítězové. Ale buďme upřímní, nebyla to zrovna procházka rájem
a občas jsme to prostě opravdu pořádně a kvalitně podělali.
Od našeho předka, který sletěl z větve, přes rakouskou
armádu, jež jedné prochlastané noci zaútočila sama na sebe,
až k přední světové supervelmoci, která jako prezidenta zvolila
moderátora TV show… Je celkem na místě si jako druh říci,
že jsme se s věkem rozhodně nestali moudřejšími.
Takže až si příště budete myslet, že jste něco opravdu
podělali, tahle kniha vám připomene, že to mohlo být mnohem horší.

Vzrušující cesta po nejvíce kreativních
a katastrofických f*ck ups v lidské historii
aneb Co vše jsme kdy pořádně podělali
– od našeho prvního předka, který spadne
ze stromu, až po nejpozoruhodnější
selhání současnosti.

květen 2019

„Zběžná historie událostí,
které se lidem nadmíru nepovedly…
Čtivé a zábavné.“
Telegraph

je novinář a redaktor společnosti Full Fact,
přední britské nezávislé organizace pro kontrolu
faktů. Předtím pracoval ve společnosti BuzzFeed
UK, kde vedl oceněný tým vývojářů, který tvoří
nové inovativní redakční formáty. Kniha Lidstvo.
Stručná historie všeho, co jsme podělali je autorovu prvotinou, publikovanou v roce 2018 a od
té doby přeloženou do vice než 20 jazyků.

Populárně naučná

Tom Phillips
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Pekelná princezna
Harold Schechter
Křehká žena jako brutální vražedkyně

září 2019

Belle Gunness je hvězdou mezi sériovými vrahy. Je jednou z mála žen mezi
vraždícími psychopaty, ženou, jež se dopouštěla hrůzných činů částečně
z chamtivosti, ale hlavně z čiré radosti, které jí toto konání přinášelo. Mezi
lety 1902 a 1908 vlákala množství nic netušících obětí na svou farmu, aby
se tam s nimi „patřičně potěšila“. Někteří z nich byli nájemní pomocníci,
jiní byli zámožní staří mládenci. Jedno ale měli společné – zmizeli naprosto
beze stopy. Když byla za nějakou dobu jejich těla vykopána, bylo zřejmé, že
příčina smrti nebyla rozhodně otrava jedem – jak to dělá naprostá většina
žen-vražedkyň –, nýbrž že se stali obětí šikovného řezníka.

„Kvalitně zpracované a morbidně fascinující vyprávění o jedné z nejznámějších
a neblaze proslulých amerických vražedkyň.“ The New York Times

Nahá opice
Desmond Morris
Člověk jako další živočišný druh. Nové
vydání kultovní knihy o původu člověka.

Populárně naučná

288 Kč / 232 s.
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V tomto světovém bestselleru, vydaném poprvé v roce 1967, ale nadmíru aktuálním
i dnes, vypráví Desmond Morris, známý britský
zoolog, o člověku v souvislosti se zvířecí říší,
ve které nachází zdroje a zárodky jeho běžných reakcí a zažitých mechanismů chování,
neboť se soustřeďuje „na ony aspekty našeho života, jež mají zřejmou obdobu u jiných
druhů zvířat“. Všímá si původu lidské bytosti
(kterou nazývá „nahá opice“) a sleduje ji
v oblasti pohlaví, výchovy, zkoumání, agrese,
výživy a potřeby starat se o svůj zevnějšek
i celé své tělo; pozoruje také její vztah k ostatním živočichům.

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

Vše o domácím vaření piva!

Připravujeme nové
vydání Pivařky,
ve kterém najdete
spoustu skvělých
a cenných rad!
partner knihy

Pivní sklo a láhve

398 Kč / 328 s. / 220 x 280 mm

Petr Novotný
vystudoval VŠCHT, kde získal inženýrský titul
v chemickém inženýrství a bioinženýrství. V současné době žije se svou ženou 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.
Spolu s realizačním týmem Pivařky – Radkem
Michelem a Jiřím Valou – spoluzaložil Cech domácích pivovarníků, který se snaží o sdružování
domácích sládků, jejich podporu a vzdělávání.

Populárně naučná

HISTORIE – TEORIE – RADY
– NÁVODY – RECEPTY
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Za svědky minulosti
Milan Švihálek
Výpravy za technickými památkami a mizejícími
řemesly Čech, Moravy a Slezska

598 Kč / 488 s.

Minulost a život předků lze poznávat nejen díky ozvěnám, které k nám doléhají ze
stránek dávných kronik, z nápěvů starých písní a fresek na chrámových stěnách,
ale i díky vzkazům, které nám přes práh staletí posílají ve svých výrobcích a plodech práce někdejší řemeslníci. Setkáváme se s nimi všude v naší vlasti. Se starými
hamry, papírnami, lanovkami, sklárnami a cihlářskými skanzeny. 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.

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

Jak jsme (ne)cestovali
za reálného socialismu

Vše, co jste chtěli vědět o módě
Ada Bartlová

Populárně naučná

Od zakladatelky blogu Módní peklo
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498 Kč / 408 s.

Kniha obsahuje nejen tipy, jak oblékat různé typy postavy a jak najít „své“ barvy,
ale také kapitolu o materiálech, o tom, jak poznat kvalitní oblečení a o zákulisí
módního průmyslu. Proč je tak těžké sehnat kvalitní bavlněné tričko? Jak výrobci levného oblečení šidí zákazníky? Na co byste měly v obchodech dávat pozor,
abyste si odnesly dobře padnoucí šaty? Nezapomnělo se ani na pekelné módní
chyby, samozřejmě včetně rad, jak se jim vyhnout. A pro ty, které hledají svůj styl,
je určena ilustrovaná encyklopedie, která jich obsahuje přes tři desítky.

Velká kniha o rumu
Dirk Becker, Dieter H. Wirtz
Jedinečná a vyčerpávající kniha o rumu,
kterou si prostě musíte vychutnat až do dna!

798 Kč / 320 s.

Rum si podobně jako víno nebo whisky zaslouží ušlechtilá slova. Výjimečné aroma, delikátní chuť... tento úžasný nektar se degustuje stejně jako velká vína.
A navzdory tomu, co si mnozí myslí, jediným domovem tohoto moku není Karibik.
Od Karibiku přes Latinskou Ameriku a Evropu až po Japonsko – autoři nás vezmou na dobrodružnou cestu za poznáním těch největších značek, známých i méně
známých, a otevřou nám dveře do lihovarů, které používají celou škálu výrobních
metod, od těch tradičních až po ty nejmodernější.

Věci, které uvidíte,
jen když zpomalíte
Haemin Sunim
Jiný úhel pohledu přináší nové životní cesty.
Učte se zvládat nejrůznější životní situace díky tomu, že se na ně podíváte jinýma
očima. Učte se skutečně vnímat okamžiky svého života a nacházet cestu ke klidu,
vyrovnanosti a štěstí. Ohromná obliba této knížky v mnoha zemích a miliony prodaných výtisků svědčí o aktuálnosti tématu.
298 Kč / 328 s.

Připravujeme novou knihu Haemina Sunima,
tentokrát o lásce a nedokonalosti.

Praktický průvodce
světem vousů
Jean Artignan

298 Kč / 96 s.

Ať už si vousy zvolíte z pohodlnosti, abyste vypadali starší, nebo z estetických
důvodů, vždycky se v nich projeví mužská osobnost. V tomto praktickém průvodci
najdete rady, jak si vybrat vousy, aby odpovídaly vašemu stylu a osobnosti; jak
vousy stříhat a pečovat o ně; jak udržovat knír a mnoho dalších tipů a triků.

Populárně naučná

Vousy od A do Z. Výběr, střih, péče. Nezbytný
doplněk každého vousatého gentlemana.
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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

květen 2019

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

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

listopad 2019

748 Kč / 753 s. / 88 map

únor 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

únor 2020

celobarevná publikace

578 Kč / 368 s. / 27 map

498 Kč / 342 s. / 40 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

červen 2019

648 Kč / 467 s. / 54 map

598 Kč / 407 s. / 54 map

798 Kč / 620 s. / 48 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

998 Kč / 944 s. / 100 map

598 Kč / 400 s. / 42 map

648 Kč / 488 s. / 40 map

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

celobarevná publikace

říjen 2019

Turistické průvodce

548 Kč / 431 s. / 39 map

89

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

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

tajemnaindonesie.cz

magickyhimalaj.cz

Premiéry 2019/20
BALET
08. 03.
05. 04.
11. 05.
18. 10.

Romeo a Julie
uvádíme k 80. výročí brněnské světové premiéry
Choreografický ateliér, premiéra projektu
Walking Mad
premiéra v rámci večera Petite Mort
Bajadéra, obnovená premiéra

ČINOHRA
22. 03.
12. 04.
17. 05.
07. 06.
19. 06.
21. 06.
04. 10.
11. 10.
06. 12.
13. 12.

Mne blesk se dotekl
Hledání ztraceného času
Před východem slunce
Hana
Edison!
##T#$£#%#€##
Stand up Terezy Groszmannové
Mirandolína
Pera markýze de Sade
Mars
Lucerna

OPERA
14. 06.
20. 09.
29. 11.

Lidský hlas / Tři fragmenty
z Juliette
Hoffmannovy povídky
Růžový kavalír

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:

Srdcaři také na
Pozitivní seriál o
pozitivních lidech

Nadační fond

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

ěčský)
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ČESKÝ Bali
resort na

e
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a
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s
o
P
se o vás!

ubytování přímo u moře
český personál
česká a indonéská kuchyně
pro rodiny s dětmi
transport a výlety
potápěčské centrum
korálová zahrada u resortu
tradiční balijské masáže / dva bazény
individuální přístup
i pro nepotápěče
vlastní 43 m dlouhý vrak před resortem
nové vily z roku 2015

info@relaxbali.cz
+420 602 344 534
+420 608 925 000
+62 811 39 39 733
+62 878 619 69 733

www.relaxbali.com

www.kartograﬁe.cz

Atlasy světa pro každého

