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– Český bestseller 2021 v kategorii Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé
M A G N EA
Josef Rakoncaj, Miloň Jasanský: Rakoncaj. Měl jsem kliku
R
LITE
– 1. místo v kategorii Nejlepší kniha v rámci festivalu Go Kamera 2022
2022
– 1.-2. místo v kategorii Nejlepší kniha: Divácká soutěž v rámci festivalu Go Kamera 2022
ROKU
DEBUT
Vojtěch Lavický: Na motorce kolem světa
– 3. místo v kategorii Nejlepší kniha: Divácká soutěž v rámci festivalu Go Kamera 2022
Jiří Němčík: Přiznání taxikářů
– Nominace na Cenu za nejlepší dokumentární knihu 2021 na MFDF Jihlava
Petr Voldán: Na vlnách s Petrem Voldánem
– Nominace na Cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2020
SIA
Dina Štěrbová: Touhy a úděl
M A G N EA
R
E
T
LI
– 1. místo v kategorii Nejlepší kniha v rámci festivalu Go Kamera 2020
2 017
– Cena diváků v kategorii Nejlepší kniha v rámci festivalu Go Kamera 2020
Ý ČIN
ATELSK
Barbora Tlustá: Bez obalu
NAKLAD
– Kniha roku 2019 v kategorii Styl a hobby
Luděk Bukač, František Suchan: Bukač. Moje hokejové století
– Prémie M. Ivanova 2019
M. Zikmund, P. Horký, M. Náplava, V. Kroc: Století Miroslava Zikmunda
– Prémie M. Ivanova 2018
Adam Chroust: Stingl Miloslav. Biografie cestovatelské legendy
– Magnesia Litera 2017 v kategorii Litera za nakladatelský čin
– 1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování v rámci festivalu Go Kamera 2017
– Cena diváků v kategorii nejlepší kniha v rámci festivalu Go Kamera 2017
– Mezinárodní cena Egona Ervína Kische - Prémie, KALF 2017
– Český bestseller roku 2016 v kategorii Cestopisy a reportáže
Miloslav Stingl
– Cena E. E. Kische 2015 za knihu Vúdú, zombie, karnevaly
– Cena E. E. Kische 2014 za celoživotní dílo a za rozsáhlou literární tvorbu
– Stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR za celoživotní dílo
– Několikeré ocenění v soutěžích o Nejkrásnější knihu festivalu Go Kamera
– Cena E. E. Kische 2012 za knihu Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, díl první
– Cena E. E. Kische 2011 za knihu 2012
Michal Petrov
– Český bestseller 2013 v kategorii Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé za knihu Retro ČS
– Mezinárodní čestné uznání E. E. Kische 2014 za knihu Retro ČS
– 3. místo v kategorii Nejkrásnější kniha festivalu Go Kamera 2014 za knihu Retro ČS
– Český bestseller roku 2015 v kategorii Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé za knihu Retro ČS 2
– Cena Nejkrásnější komise soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015 za knihu Retro ČS 2
Vlasta Čiháková Noshiro: Mitsuko
– Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou, 2017
– Cena Miroslava Ivanova 2015 za významné dílo literatury faktu
Viliam Poltikovič: Touha po absolutnu
– 2. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování v rámci festivalu Go Kamera 2017
– 1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha v rámci festivalu Go Kamera 2018
Jiří Hanzelka & Miroslav Zikmund
– 2. místo v diváckém hlasování v rámci festivalu Go Kamera 2016 za knihu Legenda Z + H
– Cena města Lysá nad Labem u příležitosti Polabského knižního veletrhu 2011 za knihu Legenda H + Z
Petr Gratias a Pavel Váně: V erbu Progres
– Čestné uznání E. E. Kische 2015
– Nominace na rockovou cenu Břitva 2014 v kategorii Kniha roku
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Beletrie

Emilka

Ivana Fajnorová
Život lidem nakládá, kolik unesou
Emilka přišla na svět za první republiky na dědině nedaleko
Brna a odešla z něho, když se její země stala znovu svobodnou.
Tento kraj nikdy neopustila a svůj život prožila ve 20. století
plném událostí, jejichž důsledky ovlivnit neuměla.
Přestože byl Emilčin život protkán radostmi i bolestmi
obyčejného člověka, nikdy neztratila sílu jim statečně čelit.
Tento román je o opravdové lidskosti, o kráse čirého dobra
a o duších obyčejných lidí, jejichž příběhy známe i ze svého
vlastního okolí.

září 2022
392 s. / 145 x 210 mm

Ivana Fajnorová
se narodila v roce 1967 v Brně, kde se svým
manželem dosud žije. Od dětství miluje literaturu
a čtení knih věnuje nemalou část volného času.
Všímá si především lidských osudů a drobných, leč
pozoruhodných detailů v mezilidských vztazích na
pozadí běžných reálií. A právě fascinace obyčejnými
osudy a schopnost je poutavě vyprávět ji přivedla
k napsání románu Emilka.

Beletrie

„Když pak Josef zapálil svíčky na stromečku
a Marie zhasla v kuchyni všechny petrolejky,
místnost dostala magickou atmosféru a všichni
zatajili dech plni veselého očekávání. Jediný
Váca zneklidněl. S obavami hleděl na siluety,
které na stěnách kuchyně vytvořili jeho drazí,
rozesazeni kolem slavnostně prostřeného stolu.
Jedna stará tradice říká, že když se rozsvítí
stromeček a vytvoří na stěnách lidské stíny,
ten, jehož stín nemá hlavu, do roka zemře.
To, co viděl, mu zježilo chlupy na celém těle.“
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Den jako tenhle
Kelley McNeilová

Co kdyby všechno, co jste kdy milovali a znali,
vše, čemu jste věřili… prostě zmizelo?
Annie Beyersová má všechno – krásný dům, milujícího manžela
a rozkošnou dceru. Když veze Hannah k pediatrovi, je to den
jako každý jiný... Dokud se o pár hodin později neprobudí
v nemocnici a nezjistí, že měla autonehodu. Když se ptá po své
dceři, zmatení doktoři jí sdělují, že žádná Hannah neexistuje.
Vlastně nic není tak, jak si Annie pamatuje. Šťastných pět let
jejího života se zjevně nikdy nestalo.
Její manželství se chýlí ke konci. Už nebydlí v milovaném žlutém
domě na severu New Yorku, teď je z ní úspěšná umělkyně žijící
na Manhattanu. Sestra Marcie, se kterou se roky neviděla, je
najednou její nejlepší kamarádka a pes Charlie, na jehož smrt
si vzpomíná, je živý a zdravý.
S každým dalším dnem se hranice mezi minulostí a podivnou
přítomností začínají rozmazávat. Annie znepokojují vzpomínky,
které nedokáže vysvětlit... To jí všichni lžou? Hledání odpovědí
přivede Annie na cestu, která jí má pomoci sladit vzpomínky
s realitou a zjistit pravdu o životě, který žije.

červenec 2022
398 Kč / 328 s. / 145 x 210 mm

Beletrie

„Kelley McNeilová ve svém debutu prozkoumává
otázku ‚co kdyby‘, a to brilantním způsobem,
který mi nedovolil knihu odložit. Den jako tenhle
je vtipný, dojemný a poetický příběh, který
stejně jako život hlavní hrdinky rozkvétá ve
fascinujících vrstvách.“
Glendy Vanderahová,
autorka románu Kde se les dotýká hvězd
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„Mistrovské literární dílo magického realismu.“
Midwest Book Review

Kelley McNeilová
se narodila v Pittsburghu a řadu let strávila
v oblasti Catskills v New Yorku. Než se začala
plně věnovat psaní, pracovala více než dekádu
v zábavním průmyslu, propagovala koncertní
turné a divadelní akce. Nyní žije se svou rodinou
střídavě v Londýně a na jižní Floridě. Den jako
tenhle je její debutový román.

Sedmihlas

Rebecca Kauffmanová
Každá rodina má svůj příběh.
Tato rodina jich má sedm.

„Je to příběh o lásce a její houževnatosti,
o tom, kolik toho vlastně víme o vlastní rodině
a o silách, které ji drží pohromadě, i když se to
zdá nemožné. Shawovi překonávají veškerou
nepřízeň osudu a dávají nám naději, kterou
všichni potřebujeme.“
Good Housekeeping

srpen 2022
348 Kč / 240 s. / 145 x 210 mm

Jedna z nejočekávanějších
knih roku 2022 dle kulturního
magazínu The Millions.

Rebecca Kauffmanová
vystudovala tvůrčí psaní na Newyorské
univerzitě. Upozornila na sebe už prvotinou
Another Place You’ve Never Been. Její další kniha
Gunners získala ocenění Premio Tribùk dei Librai.
Následoval napínavý román Dům na ostrově Fripp.
Kauffmanová pochází z Ohia, žije ve Virginii.

Beletrie

Sedm sourozenců a dvě události, které otřesou jejich světem.
Nečekaná, záhadná smrt matky a šokující těhotenství jedné
z nezletilých sester je budou pronásledovat celý život – jako
jednotlivce i jako rodinu. V příbězích vyprávěných v různých
časových rovinách od počátku 20. století po 50. léta líčí každý
ze sourozenců svou vlastní verzi vzpomínek. Postupem času
se jejich osudy rozcházejí – někdo se stará o stárnoucího otce,
někdo propadne závislosti či se dá na akademickou dráhu, jiný
odchází do války, další ovdoví... Zároveň se sourozenci stávají
otci a matkami další generace dětí.
Ve spletenci rodinných vztahů se hrdinové musejí vypořádat
s rozvodem, krizí i smrtí – to vše bez matky, která je dávno
opustila. Tím, že se snaží pochopit, jak její smrt formovala jejich
životy, se zároveň dostávají k otázkám, které známe všichni: Co
je to domov? Co všechno snese láska mezi sourozenci a jaké
nečekané léky dokážou zhojit staré rány?
Sedmihlas je příběh o rodině, ztrátě a zotavení, složitých
vztazích mezi bratry a sestrami i nečekaných silách, které je nutí
jít vlastní cestou, aby je nakonec přivedly zpátky domů. Jistě
potěší čtenáře románů Elizabeth Stroutové a Alice Munroové.
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Kde zpívají raci
Delia Owensová

Prodáno 11 milionů výtisků

Světová literární událost nyní také ve speciální
filmové edici!
O Kyi Clarkové kolují v městečku Barkley Cove v Severní Karolíně
fámy jako o vlčím dítěti, „holce z bažiny“. Poté, co ji opustí matka,
odejdou postupně i starší sourozenci, a nakonec se po mnoha
propitých nocích nevrátí ani otec, zůstává Kya úplně sama. I když
ne tak docela… Její divoká krása okouzlí mladého muže z města,
Chase Andrewse, a před Kyou se otevírá nový život. Když je
Chaseho tělo nalezeno v močálu bez známek života, obyvatelé
města začnou z vraždy podezírat „holku z bažiny“. Ale močál ví
o smrti všechno, ví, že smrt nemusí být vždy jen tragédie…

Více než 2 000 čtenářských
hodnocení na Databázi knih

HODN

OCEN

91 %

„Nádherná kniha, dala bych více hvězd,
kdyby to šlo.“
„Tuhle knihu, doufám, nevymažu z hlavy do konce svého života. Přečetla jsem před půl hodinou
a ještě teď mně buší srdce. Kdyby nebyla půlnoc,
jdu ji rozdýchat ven. Něco tak nádherného jsem
dlouho nečetla. Obrovský zážitek, ze kterého
mám v očích slzy a asi dlouho neusnu.“

srpen 2022
348 Kč / 368 s. / 130 x 200 mm

čte: Jana Štvrtecká

„Tato kniha je poezie v próze.“

6

© Columbia Tristar Marketing Group, Inc.

Beletrie

Film s Daisy Edgar-Jones
v hlavní roli
od září 2022 v kinech.

Í

Vlaštovčí kopec
Donna Everhartová

Chce to pořádnou kuráž, aby člověk dokázal
zachránit sám sebe…

„Drsný příběh z drsného prostředí a drsných
časů, dobře historicky podložený… Vlaštovčí
kopec je oslavou nepravděpodobných,
přesto osudových pout, ukutých z nepřízně
osudu i těžko snesitelných podmínek k životu
v pracovním táboře na americkém Jihu v době
Velké hospodářské krize.“
New York Journal of Books

říjen 2022
145 x 210 mm

Donna Everhartová
je podle deníku USA Today nejlépe prodávanou
autorkou jižanských románů, jež oslovují
věrohodnou drsností. Ocenění od Southeastern
Library Association se dočkaly například tituly The
Road to Bittersweet a The Moonshiner’s Daughter.
Vlaštovčí kopec je její pátou knihou. Donna se
narodila a vyrůstala v Raleighu v Severní Karolíně,
nyní žije s manželem v malém městečku v oblasti
Sandhills a velmi pravděpodobně pracuje na
dalším románu.

Beletrie

Georgia, USA, 1932. Pracovní tábory na sběr a zpracování
pryskyřice rostou jako houby po dešti. Dělníci tu dřou
v drsných podmínkách, za prachbídnou mzdu, izolovaní
od zbytku světa v hlubokých lesích a a jsou zcela závislí na
krutých majitelích, kteří poskytují ubytování a stravu za
nehorázné ceny. Pro mnohé zoufalé nezaměstnané jsou však
tato místa poslední a jedinou šancí.
Patří k nim i protagonisté Rae a Del, kteří se setkají v táboře,
jehož jméno, Swallow Hill, se dá chápat buď jako „Vlaštovčí
kopec“ nebo – možná příhodněji – jako „Kopec všeho příkoří“,
které je tu třeba spolknout, aby člověk vůbec vydržel.
Rae Lynn Cobbová tu v převlečení za muže hledá anonymitu
na útěku před lidmi, kteří by ji mohli neprávem obvinit
z vraždy manžela; tulák Del Reese zase doufá, že mu úmorná
práce dá zapomenout na nedávno prožité trauma. Oba jsou
pod krutou rukou jednoho z dozorců nuceni bojovat o život
a oba se postupně spřátelí s Cornelií Riddleovou, plachou
ženou místního hokynáře, který si na manželce vybíjí svou
frustraci. Rae se v hlavě začne rodit plán útěku pro všechny
tři. Nejprve se ovšem musí vypořádat se svou minulostí, aby
mohla využít příležitosti začít znovu...
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Všechno modré z nebe
Mélissa da Costa

Všímat si drobností, radovat se z maličkostí
a naplno si užívat každý den svého života
Šestadvacetiletému Émilovi zbývají jen dva roky života a ví to.
Lékaři nad ním vyřkli ortel předčasné Alzheimerovy nemoci
a on si přeje jediné: uniknout před nemocnicí a lítostí své rodiny
a přátel, vydat se na cestu a setrvat na ní až do posledního
dechu. Přes inzerát hledá někoho, kdo by ho doprovázel.
K jeho vlastnímu překvapení dostane odpověď a setkává
se s tajemnou Joanne, mladou ženou, která nijak nespěchá
s vysvětlením, před čím utíká ona sama. A tak začíná jejich
putování, které čtenáře ohromí svou krásou. Každý kousek cesty,
každé setkání s novým člověkem je příležitostí k objevování
sebe sama. Nejrůznější emoce pronikají skořápkou Émilových
bolestí a jemu (a nejen jemu) nezbývá než hledat novou vnitřní
rovnováhu i způsob, jak čelit nevyhnutelnému.
Mélissa Da Costa píše něžně a laskavě, živě a návykově, jakmile
si získá čtenářovu pozornost, už ji nepustí. Všechno modré
z nebe je její první román, v roce 2020 za něj získala cenu Alaina
Fourniera pro začínající spisovatele a cenu čtenářů Grand Prix
du Livre de Poche 2020.
„Je to román naplněný lidskostí. Žádné slzavé
údolí, ale opravdová chuť přijmout druhé takové,
jací jsou. A přináší ohromnou životní sílu.“
senscritique.com

Beletrie

listopad 2021
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378 Kč
343 s.
130 x 200 mm

srpen 2022
498 Kč / 647 s. / 130 x 200 mm

Mélissa Da Costa
je francouzská spisovatelka. Vystudovala ekonomii
a management, pracuje ve státní správě jako
manažerka komunikace v oblasti energie a klimatu.
Věnuje se aromaterapii, přírodním léčebným
postupům a technikám harmonizace mysli. Jejím
oblíbeným slovem je resilience, psychologický
termín označující schopnost zvládat nepříznivé
situace a překonávat krize a právě tohle dokonale
vystihuje, jakou proměnou si musí projít postavy
všech jejích románů.

Vždycky přijde noc
Willy Vlautin

Román o sociálních problémech
současných generací
Román Vždycky přijde noc je příběh o snaze získat
v nelítostném světě alespoň kousek jistoty. Mít dům, mít
se kam vracet, mít něco svého, mít proč žít. Na pozadí dvou
hektických deštivých dnů a nocí se před očima čtenáře
odehrává celý životní příběh třicetileté Lynette, která je
vyčerpaná zoufalým sháněním peněz na hypotéku i soužitím
s egoistickou matkou a postiženým bratrem.
Lynettinu naději rozpouští déšť, její zoufalství houstne s tmou,
volání o pomoc zůstává bez odezvy a v kalném světle dne
se ukazuje, že počítat s nejhorším nestačí. Zoufalá situace si
žádá zoufalé činy. Vládne tma noci, ale jestli opět vyjde slunce
a probudí to lepší v nás, není vůbec jisté.
Autor pokládá nepříjemné otázky: Jaká je cena gentrifikace
a jak daleko jsme skutečně ochotni zajít, abychom dosáhli
amerického snu? Je vůbec americký sen dosažitelný pro
všechny?
říjen 2022

Kirkus
„Drsný a brilantně napsaný příběh, který vás
nutí nepřestat obracet stránky.“
Publishers Weekly

216 s. / 130 x 200 mm

Willy Vlautin
je úspěšný americký autor a frontman a skladatel
kapely Richmond Fontaine. Narodil se a vyrostl
v Renu v Nevadě. V psaní ho nejvíce ovlivnila
tvorba Johna Steinbecka, Raymonda Carvera,
Barryho Gifforda a Williama Kennedyho.
Vlautinovi literární hrdinové a hrdinky se
rekrutují z nižších pater amerického sociálního
a ekonomického spektra. Je držitelem Ceny
Kena Keseyho a finalistou Faulknerovy ceny
amerického PEN klubu. Dva jeho romány
– The Motel Life a Lean on Pete – byly zfilmovány.

Beletrie

„Tato kniha je jako moderní noir pojetí hry
Tennessee Williamse, její zoufalé postavy si v sobě
nesou staré zášti, její nešťastná hrdinka si vyřizuje
účty během dlouhé, krvavé noci… Vedlejší postavy
– feťáci a pasáci, servírky a mechanici – zaujímají
ve společnosti takové postavení, že jejich příběh je
málokdy vyprávěn tak přesvědčivě…“

9

Rabbits

Terry Miles
Hraj, pokud si troufáš… Smrtící undergroundová hra,
která by mohla přepsat realitu, jak ji známe.
Je běžný pracovní den. Když si dáte na chvilku pauzu, na
hodinách je 4:44 odpoledne. Mrknete do e-mailové schránky,
v níž máte 44 nepřečtených zpráv. Vyděšeně si uvědomíte, že
dnes je 4. dubna. A když jste pak v autě na cestě domů, vidíte,
že tachometr ukazuje 44 444 najetých kilometrů. Náhoda?
Anebo jste se právě ocitli na okraji králičí nory?
Rabbits je záhadná hra založená na konceptu alternativní
reality a je tak robustní, že jí jako hrací plocha slouží celý svět.
Od roku 1959 se jí odehrálo 10 kol a bylo vyhlášeno 9 vítězů.
Jejich totožnost je neznámá. Totéž platí i o výhře. Není to ale
bezpečná hra. Hráči v minulosti už umírali – a počet mrtvých
stoupá.
Na scénu vstupuje K.: vášnivá fanynka Rabbits, která se už
léta pokouší najít způsob, jak se do hry zapojit. Když se na
ni obrátí Alan Scarpio, údajný vítěz šestého kola, dostává
konečně příležitost. Scarpio tvrdí, že se s hrou něco pokazilo
a K. to musí napravit dřív, než jedenácté kolo začne – jinak se
to celému světu vymstí. O pět dní později je Scarpio prohlášen
za nezvěstného. Stanovená lhůta vypršela. Jedenáctka začíná.
A osud vesmíru najednou visí na vlásku.

Beletrie

„Rabbits jsou mimořádně sebevědomý debut,
zručně napsaný a prodchnutý intrikami.
Snoubí se v něm surreálnost běžného života
z knih Harukiho Murakamiho a strhující tempo
i popkulturní narážky ve stylu Ready Player One:
Hra začíná. Byl jsem naprosto unešený.“
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Nicholas Eames, autor Králů Wyldu

říjen 2022
472 s. / 145 x 210 mm

Jedna z nejlepších
sci-fi knih roku 2021 podle
The Wall Street Journal

Terry Miles
je nadějný filmař, zakladatel společnosti Public
Radio Alliance a její populární série podcastů:
Tanis, Rabbits, Faerie a The Last Movie. Podílel
se i na podcastu The Black Tapes. Pendluje mezi
tmavě smaragdovým příšeřím severozápadu USA
a slunečným Los Angeles. Rabbits je jeho literární
debut.

Dějiny zdivočelých míst
Shea Ernshawová

Atmosférický román o podivných zmizeních
v odlehlé komunitě
Travis Wren má neobvyklý talent – dokáže najít jakoukoliv
pohřešovanou osobu. Najímají si ho rodiny, které už vyčerpaly
všechny možnosti. Aby Travis dokázal zmizelou osobu najít,
potřebuje pouze jeden předmět, který jí patřil.
Když začne pátrat po Maggie St. Jamesové, populární autorce
temných a strašidelných knih pro děti, dostane se až na místo,
o kterém si většina lidí myslela, že je pouze smyšlené. V něm
přebývá odloučená komunita, která si říká Pastýři. Založili ji
lidé toužící po jednodušším způsobu života. Chvíli poté, co
Travis místo objeví, zmizí. Stejně jako Maggie…
O několik let později nalezne Theo, muž, který v komunitě
strávil celý život, opuštěné auto. Komunu ale nemá nikdo
opouštět a za hranice není dovoleno vstupovat.
Snaha zjistit pravdu o všem, co se děje kolem nich, vede
k odhalení tajemství, která před sebou Theo, jeho žena Calla
a její setra Bee skrývají. Tajemství, která potvrzují, že jejich
dokonalý a izolovaný svět není tak bezpečný, jak si mysleli –
neboť temnota má mnoho podob.
Chytlavé, krásné, hypnotické a čarovné, Dějiny zdivočelých
míst jsou příběhem o pohádkách, našem strachu z temnoty
i možnosti ztratit se v divočině vlastní mysli.

listopad 2022
145 x 210 mm

„Dějiny zdivočelých míst jsou pronikavé a originální; dozajista vás přenesou na neprobádaná
místa. Jeden z nejlepších románů, který jsem
letos četl.“
Alex Finlay, spisovatel

je autorkou The New York Times bestsellerů v žánru
Young Adult The Wicked Deep (filmová práva
koupil Netflix) a Winterwood. V roce 2019 získala
Oregonskou knižní cenu. Její knihy se přeložily do
více než 12 jazyků. Žije v malém horském městečku
v Oregonu a je nejšťastnější, když se začte do dobré
knihy, prochází se v lesích nebo píše.

Beletrie

Shea Ernshawová
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Kdo zabil malého prince?
Michel Bussi

Opravdu malého prince uštknul had, díky čemuž se dostal
zpět na svou planetu B612? A co záhadné zmizení Antoina
de Saint-Exupéryho jen pár měsíců po vydání knihy?
Kniha Malý princ je nejpřekládanějším literárním dílem na
světě hned po Bibli. Tento zvláštní a fascinující příběh je i jedním
z nejprodávanějších na světě. Příběh malého blonďatého
chlapce, kterého smrtelně uštkne had, je jakýmsi všeobecným
ztělesněním dětství. Ale je pravda o této knížce skutečně tak
jednoduchá? Položil si vůbec někdo otázku, kdo skutečně zabil
malého prince? Neschoval snad Saint-Exupéry identitu svého
vraha do tohoto příběhu? Neboť jeho smrt, která následovala
několik měsíců po vydání knihy, zůstává doposud záhadou.
Kniha Kdo zabil malého prince? se zabývá hypotézami,
možnými viníky i motivy, aby nakonec odhalila překvapující
pravdu o Saint-Exupérym a jeho literárním hrdinovi. Pokud se
ovšem rozhodnete tomu uvěřit…
Co když Saint-Exupéry do příběhu malého prince vetknul ještě
něco dalšího, něco, čeho jsme si dosud nevšimli? Nebyl to právě
malý princ, který pronesl, že to, co je nejdůležitější, je očím
neviditelné? Co když nám stále uniká nějaký důležitý fakt, který
by nám jednou provždy objasnil Saint-Exupéryho smrt?
„Je to detektivka, od které se jen tak
neodtrhnete. Skutečně poetické vyprávění,
které vás dostane.“
Le Parisien

Beletrie

„Michel Bussi vás vtáhne do dechberoucího,
téměř detektivního příběhu, který je zároveň
výjimečnou poctou Saint-Exupérymu a jeho
malému hrdinovi.“
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Madame Figaro

listopad 2022
145 x 210 mm

Michel Bussi
je jedním z nejúspěšnějších francouzských autorů
současnosti. Je autorem převážně detektivních
románu. Působí jako profesor geografie na univerzitě
v Rouenu. Jeho román Vážka byl přeložen do dvaceti
šesti jazyků a získal několik ocenění – např. Prix
Maison de la Presse 2012, Murderer´s Pen prize 2014,
French Thriller Prize 2011.

Sirotčinec slečny Peregrinové:
Zkáza Ďáblova akru

Podívejte
se na
trailer

Ransom Riggs

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

čte: Viktor Dvořák

říjen 2021

www.sirotcinecslecnyperegrinove.cz

Beletrie

398 Kč / 527 s. / 124 x 200 mm
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Krimi a thriller

Krimi
a thriller
14

Odložené případy: Očistec
Tina Frennstedt

Severské krimi inspirované skutečnými nevyřešenými
případy kombinuje to nejlepší z populárních
krimiseriálů Most a Zločin
Obyvatele Österlenu děsí žhář. Ve všech vypálených domech
najde policie namalovanou číslici, a rozhovor s jedinou
přeživší vyvolá v kriminální inspektorce Tess Hjalmarssonové
vzpomínky na případ, při jehož vyšetřování v počátcích
své kariéry selhala. Spolu s kolegyní Marií Erlingovou
a profilovačem Carstenem Morrisem se Tess dostane na stopu
vrahovi posedlém touhou po pomstě. Záhy se v ohrožení ocitá
i Tess, která teď se svou novou láskou bydlí v domě v Österlenu.
Dohnala ji totiž minulost a zdá se, že pachatel ji má na seznamu.
Série Odložené případy je inspirována skutečnými policejními
kauzami.

Samostatný třetí díl oceňované série,
které se prodalo přes 100 000 kusů a byla
přeložena do celé řady jazyků

Skånska Dagbladet

listopad 2020

červen 2021

398 Kč
399 s.
145 x 210 mm

398 Kč
399 s.
145 x 210 mm

říjen 2022
145 x 210 mm

Tina Frennstedt
je jednou z nejuznávanějších švédských krimi
reportérek, expertkou na nevyřešené a odložené
případy a autorkou románů, ve kterých autenticky
zobrazuje policejní práci. Pracovala pro periodika
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter a Expressen.
V současnosti je manažerkou vysílání Crime Central.
Z těchto oceněných reportáží také vyšla při psaní
prvního dílu krimi série Odložené případy: Nezvěstná,
za nějž získala ocenění Crimetime Awards za nejlepší
debut roku 2019. Žije v Södermalmu.

Krimi a thriller

„Po prvních dvou dílech jsem od Očistce čekal
hodně… A Tina Frennstedt má očekávání
s přehledem naplnila. Tentokrát se navíc zdá, že
trochu přitvrdila – příběh je mimořádně napínavý
a svou atmosférou odkazuje na filmové horory.“
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Ted Bundy, vrah po mém boku
Ann Rule

Kompletní portrét nejbrutálnějšího
sériového vraha Ameriky
Kniha Ted Bundy, vrah po mém boku spisovatelky Ann Rule
zpracovává kriminální kauzu, která otřásla Amerikou.
S mrazením stupňujícím se s každou další stránkou sledujeme,
jak si autorka začala postupně uvědomovat, že její citlivý
spolupracovník z krizové linky Ted Bundy je ve skutečnosti
jedním z nejděsivějších sériových vrahů Ameriky. Bundy se
doznal k zabití nejméně šestatřicet mladých žen po celých
Spojených státech a za tři z těchto vražd byl nakonec
odsouzen k smrti na elektrickém křesle. Autorka čerpá mimo
jiné i ze své korespondence s Bundym, jež trvala až do doby
krátce před jeho popravou. Daří se jí udržovat v rovnováze
svůj hluboce osobní pohled na věc a svou roli kriminální
reportérky při honu po brutálním sériovém vrahovi –
geniálním a charismatickém Bundym, o němž si myslela, že
ho zná. Touto nezapomenutelnou kronikou Bundyho života,
jeho případu a jejich vzájemného vztahu, Ann Rule změnila
směřování literárního žánru true crime.

Krimi a thriller

„Jsem ten nejchladnokrevnější hajzl,
s jakým jste se kdy setkali.“
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"Pokud vás zajímají zločiny a zločinci,
tato kniha vám nesmí uniknout!"
Databáze knih

červen 2022
498 Kč / 568 + 16 s. / 145 x 210 mm

Ann Rule (1931 – 2015)
byla oblíbená americká spisovatelka true crime.
Pracovala jako policistka a byla velmi vzdělaná
v oborech psychologie a kriminologie. Kniha Ted
Bundy, vrah po mém boku byla pro její kariéru ta
nejdůležitější. V době, kdy začala na knize pracovat
a sbírat informace, nebyly ještě vraždy vyřešené.
V průběhu psaní vyšlo najevo, že onen sériový vrah je
Bundy, její kamarád, což jí poskytlo naprosto unikátní
postavení mezi autory true crime. Ann Rule obdržela
dvě ceny Anthony Awards a třikrát byla nominována
na Edgar Awards. Je považována za průkopnici žánru
true crime, tak jak jej známe dnes.

Richard Ramirez: Night Stalker
Philip Carlo

Život a zločiny satanistického zabijáka

Kniha Richard Ramirez: Night Stalker,, kterou autor pečlivě
zpracovával tři roky na základě téměř sta hodin exkluzivních
rozhovorů s Richardem Ramirezem z kalifornské cely smrti, je
definitivním příběhem nejobávanějšího amerického sériového
vraha.
Od Ramirezových prvních střetů se zákonem přes jeho
nejvražednější stalkerské výpravy až po bezprecedentní
policejní a civilní hon, který vyústil v jeden z nejsenzačnějších
soudních procesů v dějinách Kalifornie, je kniha Richard
Ramirez: Night Stalker děsivým a uhrančivým sestupem do
samého nitra lidského zla.
Je to víc než epická literatura faktu v té nejbrutálnější podobě
– je to mistrovské dílo žánru true crime.
září 2022
145 x 210 mm

Strhující portrét vraha, jaký tu nebyl od dob
Capoteho Chladnokrevně.“
New York Daily News

Philip Carlo (1949 – 2010)
byl autorem knihy Ledař: Zpověď nájemného vraha
(2014), bestselleru New York Times o Richardu
"Ledaři" Kuklinském, vrahovi dvou set lidí
a oblíbenci všech sedmi zločineckých rodin na
východním pobřeží. Napsal také knihy Gaspipe
a The Butcher. Carlo vyrůstal v Bensonhurstu
uprostřed největší koncentrace členů mafie na
světě. V 16 letech byl ve válce gangů postřelen do
hlavy. Důvěrná znalost mafiánské kultury pomohla
Carlovi stát se úspěšným spisovatelem.

Krimi a thriller

"Byl jsem obviněn z téměř všech zločinů,
které si dokážete představit."
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Smrtící lék
Mahi Cheshire

Vraždili byste pro svou vysněnou práci? Urputný závod
dvou ambiciózních lékařek o nalezení průlomového léku
na rakovinu. Jak daleko jsou ochotny zajít, aby uspěly?
Rea a Julia. Nejlepší přítelkyně už od dětství, ale také soupeřící
lékařky. Doktorka Rea Dharmasenová je zdrcena, když přijde
o svou vysněnou výzkumnou pozici ve prospěch své rivalky
z lékařské fakulty, doktorky Julie Stoneové.
Když vyjde najevo, že Julia práci získala díky Reinu vlastnímu
výzkumu v oblasti vakcín proti rakovině, Rea to prostě nemůže
nechat být. Ale po průlomovém medicínském objevu, který jí
změní život, je Julia nalezena mrtvá.
Teď má Rea práci snů, po které vždy toužila. Práci, pro kterou by –
téměř – zabila. Ale když převezme Juliinu pozici, začne odhalovat
znepokojivé důkazy, které provázely Juliiny poslední dny –
anonymní telefonní hovory, tajemný noční pronásledovatel,
bezejmenné vzkazy na rohožce, neidentifikovatelné záznamy
pacientů – a záhadný nemocniční suterén, jenž oficiálně
neexistuje. Začne mít podezření,že se v nemocnici dějí podivné
věci, jenže jak moc si to představuje a nakolik je to skutečné?
Kdo přežije a kdo bude muset zemřít?
Smrtící lék, ideální pro fanoušky seriálu Chirurgové, je
napínavý thriller z lékařského prostředí protkaný vážnou
otázkou – má lidské nutkání „léčit“ i odvrácenou temnou stranu?

červenec 2022
448 Kč / 400 s. / 145 x 210 mm

Mahi Cheshire

Krimi a thriller

„Napínavý, vzrušující thriller o tom, co se může
stát, když se přátelství ošklivě zvrtne. Strhující
a geniální.“
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Gytha Lodgeová, spisovatelka

se narodila na Srí Lance a od čtyř let žije v Londýně,
nyní s manželem a dcerkou. Pracuje jako lékařka,
má také titul z psychologie. Ráda cestuje, cvičí
jógu a boxuje a všechny tyto aktivity inspirují její
tvorbu. Její psaní se dostalo na širší seznam ceny
The London Writer’s Award a bylo vybráno do
projektu Rewrite Academy 2020. Smrtící lék je
jejím románovým debutem.

Ruská panenka
Marina Palmerová

Mimořádně aktuální krimi o životě ruské smetánky
v Londýně a o korupci v samém srdci britské politiky
sahající až do tajných služeb
Plná zvratů, intrik, zrady, romantiky i napětí: Ruská panenka
dokáže své čtenáře znovu a znovu zaskočit a do poslední
stránky nabízí dokonale poutavý příběh.
„Kolik říkala, že dostane měsíčně zaplaceno?“
Poté, co Ruth Millerová vrátí Eleně Šilkovové její ztracený
šátek, dostane se zcela nečekaně z ponurého sdíleného
podnájmu do světa nepředstavitelného luxusu. Nesmírně
zámožná Ruska shání novou osobní asistentku, a ne pro ni není
odpověď. Ruth získává ubytování, kreditní kartu i zbrusu nový
šatník. A ve své nové práci je dobrá; rozesílá dárky, navštěvuje
večírky a v urputné snaze o Eleninu pozornost jedná s vysoce
postavenou šedou eminencí. Po čase však začne odhalovat
zlověstnou pravdu o tom, že v Elenině světě plném klamu není
nic takové, jak by se na první pohled zdálo. Ruth by měla vzít
nohy na ramena. Jenže na to už je příliš pozdě.
říjen 2022

The Sunday Times
„Zčásti thriller, zčásti romance, zčásti sociální
komentář: tenhle román nabízí velice
podmanivé čtení.“
Literary Review

145 x 210 mm

Marina Palmerová
je pseudonym autorky bestsellerů Imogen
Robertsonové. Než se stala spisovatelkou na plný
úvazek, režírovala pro televizi, film a rozhlas. Je
autorkou několika románů, včetně série Crowther
a Westerman a The Paris Winter, a napsala romány
společně s bývalým místopředsedou labouristů
Tomem Watsonem (The House) nebo legendárním
Wilburem Smithem (Král králů). Imogen se třikrát
dostala do užšího výběru na CWA Historical Dagger
a jednou na CWA Dagger in the Library Award.

Krimi a thriller

„Elena představuje dokonalou zápornou
hrdinku. Díky neodolatelné dynamice mezi
plutokratkou a její chráněnkou nebudete chtít
tuto knihu odložit.“
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Muž, který zemřel dvakrát
Richard Osman

Ani tentokrát si Čtvrteční klub amatérských detektivů
svůj čaj o páté v klidu nevypije!
Elizabeth, Joyce, Ron a Ibrahim – Čtvrteční klub amatérských
detektivů – jsou stále nadšení ze svého nedávného skutečného
případu vraždy a těší se v Coopers Chase, luxusní vesničce pro
seniory, na chvíli klidu. Ovšem marně.
Objeví se nečekaný návštěvník – Elizabethin dávný známý
(nebo možná víc než jen známý) – a zoufale je žádá o pomoc.
Nebezpeční lidé ho obvinili z krádeže diamantů v hodnotě
mnoha milionů a on se teď musí skrývat.
A pak se objeví první tělo. Jenže ne poslední. Elizabeth, Joyce,
Ron a Ibrahim stojí opět proti nemilosrdnému vrahovi, který
by bez váhání všechny čtyři sedmdesátníky zlikvidoval.
Dokážou naši čtyři přátelé vraha dostat dřív, než vrah dostane
je? A co když najdou i ukradené diamanty? No, nebyla by to
parádní odměna? U Čtvrtečního klubu amatérských detektivů
je možné všechno!
Richard Osman se vrací s oblíbenou čtveřicí amatérských
detektivů a další díl série je stejně důvtipný a milý jako ten
první – nepustíte ho z ruky a od srdce se u něj zasmějete.

listopad 2022 / 145 x 210 mm

Richard Osman
„Vzpruha, kterou všichni potřebujeme.“

Krimi a thriller

Shari Lapena, spisovatelka
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je kreativním ředitelem ve společnosti Endemol UK.
Proslavil se uváděním televizní soutěže Pointless
s Alexanderem Armstrongem. Jeho popularita
a neuvěřitelné znalosti vedly k tomu, že začal na
BBC uvádět vlastní soutěž Two Tribes along with
Insert Name Here and Child Genious. Richard je
také pravidelným hostem panelových diskusí jako
Have I Got News For You a píše sloupek pro The
Radio Times. V roce 2021 získal ocenění Autor roku
v soutěži The British Book Awards. První dva díly
z jeho série Čtvrteční klub amatérských detektivů,
které vyšly v mnohamilionových nákladech,
slavily obrovský úspěch po celém světě. Se svou
partnerkou a kočkou Liesl žije v Londýně.

Ženy na lovu
May Cobbová

Svádění vede k posedlosti a posedlost vede k vraždě.
Jak daleko byste zašli, abyste zapadli?
Sophie chce pro svou rodinu jen to nejlepší – proto se rozhodne
opustit slibnou kariéru a z rušného Chicaga i života plného
shonu přesídlit do poklidného prostředí městečka ve východním
Texasu. Věří, že ji v novém prostředí čeká štěstí a nenáročné dny
zalité sluncem.
Brzy ale zjistí, že se v malém městě nudí a že klidný život
není pro ni. Chybí jí dobrodružství a vzrušení. Nudu rozčeří až
přátelství s Margot, zajímavou, extravagantní a společensky
velmi vyhledávanou členkou skupiny podobně smýšlejících
žen, které se samy nazývají Ženy na lovu. Přátelství s nimi
Sophii naprosto pohltí. Samotná Margot se pro ni stane skoro
posedlostí. Sophiin svět zahlcuje opar nekonečných večírků
a místy až nebezpečných zážitků. Stále hlouběji se propadá do
osidel ženských intrik a ztrácí samu sebe. Vše se navíc v mnohém
zkomplikuje ve chvíli, kdy se v lesích, v blízkosti místa tajných
schůzek spolku, najde tělo zavražděné dívky. Život Sophiiny
rodiny rozhodně není v takovém bezpečí, v jaké při stěhování
doufala, a ona sama se ocitá uprostřed vyšetřování…
„Thriller, u kterého si okoušete všechny nehty.
Divoké zápletky vás donutí číst dál a dál až do
nečekaného rozuzlení.“

listopad 2022 / 145 x 210 mm

Ženy na lovu jsou ideální pro
fanoušky seriálů Zoufalé
manželky a Sedmilhářky.

Publishers Weekly

She Reads

May Cobbová
je spisovatelka na volné noze. Po studiích se
přestěhovala do San Francisca, kde absolvovala
obor Viktoriánská literatura, brzy ale přilnula
spíše k detektivním příběhům a zhlédla se
v tvorbě soudobých autorů. Její texty se objevily
v periodikách The Washington Post, The Rumpus,
Austin Monthly nebo Texas Highways Magazine.

Krimi a thriller

„Tahle kniha je jako Protivný sprostý holky,
ale s martini a pistolemi. Nonstop zábava
a dokonalý letní thriller, u něhož se v jednu chvíli
smějete jako blázni, ale hned na to hledáte svou
spadlou čelist pod stolem.“
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Tisíc let samoty
Tereza Dobiášová

Držitelka Magnesie Litery 2022 za debut roku
přichází s novým románem
I v nové knize se Tereza Dobiášová vrací ke starým českým
dějinám. Tentokrát se ale pohybuje mimo doložitelnou historii
a o to víc prostoru otevírá představám, snům a vizím.
Třem sestrám, Kazin, Tetas a Liban, byly dány do vínku rozdílné
vlastnosti – jedna nahlíží do minulosti, jedna do budoucnosti
a jedna žije v sepětí se současností. Když se jejich síly spojí,
nastane nový věk.
Stejně jako v Tajemství líčí autorka českou zemi jako místo,
kde žijí obři a draci a kde jsou přírodní síly mocnější silám
lidským. Příběh, který buduje, se samozřejmě podobá příběhu
Krokových dcer, s pověstí z Kosmovy kroniky ale nemá
společného víc, než je nutné.
Tisíc let samoty je román o konci mytického věku, kdy vládly
ženy, o době, kdy se rodí nový svět – takový, jaký ho známe.
Román o době, ve které se zanořuje svět obrů, šedivých mužů
a moudrých žen. Román o době, kdy nejmladší ze sester
nakreslí ve středu země uprostřed Evropy na zemi práh, který
tyto dva světy od sebe s konečnou platností oddělí.
Román jako sen, jako vzpomínka na to, co leží hluboko už víc
než tisíc let, a přeci se na to nedá zapomenout.

foto: Marek Podhora
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autorka, režisérka, dramaturgyně, kurátorka
a kulturní manažerka. Pracuje jako kurátorka
interaktivních expozic pro děti a doprovází
nově vznikající muzejní projekty. Pro Hands On!
International Association of Children Museums
vede vývoj značky kvality pro muzea. Občas
pracuje v divadle a píše: koncepce, scénáře, libreta
a hlavně příběhy.

Historická beletrie

Tereza Dobiášová
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Vyvolení stát se popelem
Pavel Hewlit

Neobvyklý román o tragédiích války očima
autistického chlapce

Příběh s netradičním vypravěčem popisuje rodinný život
vážené rodiny a její společenský pád zaviněný změnou
politického systému a posléze i nacistickou propagandou
pokračující dále ve vypuknutém válečném šílenství.
Sám vypravěč netuší, že svým životem protkaným setkáními
s různými válkou se měnícími charaktery a svými myšlenkami,
popisovanými až básnickým jazykem, odpovídá na základní
otázky lidství. Zdali se dá zlo porazit, a pokud ano, za jakou
cenu? Nebo jestli není zlo věčné a boj s ním je pouhou otázkou
cti a výdrže bez možnosti jej porazit?
Autor příběhu není Žid a sám si uvědomuje, že psaní podobného
příběhu může být chůzí po tenkém ledě. Taky ovšem dodává,
že v dnešním světě, který je společensky složitý a je svou
dynamikou změny mnohým nepochopitelný, je otázka, co si
o holocaustu myslí člověk, který jej neprožil, více než důležitá.

Jak by vypadal popis událostí
předválečných židovských perzekucí
a holocaustu, kdyby byl jejich
vypravěčem autistický chlapec?

srpen 2022
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Pavel Hewlit
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Ctitel Alfréda Hitchcocka i Walta Disneyho, jehož touha podávat čtenářům hořkost světa v karamelách se nejvíc ukazuje v příbězích,
které zasazuje do prostředí nemocí, psychických problémů, spletitých rodinných vztahů nebo holocaustu. Není zastáncem jednoho
žánru, nebrání se pohádkám ani hororu, o kterých si myslí, že k sobě mají blíž než kterékoliv jiné žánry. Rád ukazuje postavy a jejich
životy z různých úhlů. Ještě raději je dovádí do situací, v nichž se musí zachovat jinak, než jak jsou zvyklé. Jak říká, postava musí umět
překvapit – a nezáleží, jestli dobře nebo špatně. I přes složitá témata rád pracuje s humorem a považuje jej mnohdy za jedinou cestu, jak
se vypořádat s těžkými životními situacemi. Je zaměstnancem Dopravního podniku hl. města Prahy. Tramvajový vůz považuje za jeviště
života s těmi nejpestřejšími charaktery.

Dívka v pruhovaných šatech
Ellie Midwoodová

Psychologický román o zakázané lásce, založený na
skutečném příběhu Heleny Citrónové
a Franze Wunsche
Osvětim 1942: Devatenáctiletá Helena sestupuje z vlaku přímo
do zmrzlého osvětimského bláta. Zbývá jí jen čtyřiadvacet
hodin života. Když se k ní přiblíží důstojník v šedém plášti,
s hrůzou očekává nejhorší. On jí ale oznámí, že jeden z jeho
kolegů dnes slaví narozeniny a ona mu má zazpívat.
Uvnitř věznice SS panuje horké dusno, vzduch překypuje
cigaretovým kouřem a hlučnou konverzací. Po skončení
představení jí oslavenec Franz vtiskne do rukou kousek
narozeninového dortu, její první jídlo za několik dní, a na místě
nařídí, aby byla popravy ušetřena.
Německo 1947: Na stole doktora Hoffmanna, soudního znalce
a psychiatra u denacifikačního soudu, se objeví zvláštní případ.
Obžalovaným je bývalý strážce z Osvětimi Franz Dahler, který
si na svou obhajobu přivádí překvapivého svědka – bývalou
zajatkyni z koncentračního tábora a svoji současnou manželku
Helenu...
leden 2023

říjen 2021

leden 2022
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Ellie Midwoodová
je americká bestsellerová autorka, držitelka řady
literárních ocenění. Zájem o historii v ní probudil
dědeček, který se osobně účastnil bojů a odmalička
jí o válce vyprávěl. Vystudovala lingvistiku, sbírá
historické dokumenty a studie především o druhé
světové válce, z nichž čerpá témata svých knih.
V těch popisuje skutečné události, které kombinuje
s fiktivními příběhy obyčejných lidí tak dovedně, že
vše působí dokonale autenticky a přirozeně.

Historická beletrie

Inspirováno neuvěřitelným skutečným
příběhem lásky slovenské Židovky
a nacistického dozorce.
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Čtyři tetičky a jedna vražda
Jesse Q. Sutantová

Romantická černá komedie s pořádnou dávkou
perfektně absurdních situací
Co se stane, když smícháte jednu (neúmyslnou) vraždu s dvěma
tisíci svatebních hostů a k tomu přidáte špetku kletby, která
pronásleduje už třetí generaci čínsko-indonéské rodiny? Na
pomoc vám přispěchají čtyři vlezlé asijské tetičky!
Když Meddy Chanová nešťastnou náhodou zabije své rande
naslepo, její všetečná matka povolá ještě všetečnější tetičky,
aby jí pomohly zbavit se těla. Bohužel se ukáže, že zbavit se
mrtvoly je mnohem náročnější, než by člověk čekal, zvlášť
když je nedopatřením dopravena v chladicím boxu na dorty
na luxusní miliardářskou svatbu na kalifornském pobřeží,
kterou Meddy s matkou a tetičkami organizují. A navíc je to
zatím největší zakázka pro jejich rodinný svatební podnik!
A na to vemte jed, že se nic, ani nechutná mrtvola, nepostaví do
cesty jejich dokonalým květinám z máslového krému.
Věci se však změní z nepříjemných na vyloženě mučivé, když se
uprostřed svatebního chaosu nečekaně objeví Meddyina velká
láska z vysoké – a zároveň největší srdcebol.
Je možné uniknout obvinění z vraždy, znovu okouzlit svého
bývalého a uspořádat úžasnou svatbu během jediného víkendu?

červenec 2022
398 Kč / 336 s. / 145 x 210 mm

Filmovou adaptaci připravuje
Netflix

„Nejlepší kniha května 2021“
dle výběru Amazonu
V seznamu „42 knih roku 2021,
o kterých budou všichni mluvit“
portálu PopSugar

Jesse Q. Sutantová
vyrůstala v Jakartě a Singapuru a obě města
považuje za svůj domov. Má magisterský titul
z Oxfordské univerzity. V současné době žije
opět v Jakartě na stejné ulici jako její rodiče
a asi sedm set všetečných tetiček. Když si zrovna
netrhá vlasy nad svým nejnovějším projektem,
tráví čas pečením a hraním stříleček. A taky je
mámou dvou dětí.

Knihy pro ženy

Nominace na
Goodreads Choice 2021
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Pomerančový háj
Rosanna Ley

Šťavnaté a voňavé letní čtení o lásce
a rodinných tajemstvích
Holly miluje pikantní hořkosladkou pomerančovou marmeládu.
A zrovna má šanci dát košem své stresující práci ve městě a jít
za svým snem – vrátit se do místa svého dětství na jihu Anglie
a otevřít si obchůdek Hořký pomeranč, oslavu ovoce, které ji
v životě tak inspiruje.
Hollyina matka Ella miluje španělskou Sevillu. Proč se tedy
zdráhá se tam vrátit a doprovodit Holly na obchodní cestě?
Čeho se bojí – a má to něco společného se starým španělským
receptem na sevillský pomerančový koláč s mandlemi, který
Ella před rodinou tají?
V Seville, kde byla kdysi nucena učinit nejtěžší rozhodnutí
svého života, se Ella musí konečně postavit minulosti, zatímco
Holly potká někoho, kdo představuje hrozbu pro všechny její
plány. Sevilla je město plné slunce a pomerančů. Může být ale
i hořkosladké.
Přežije láska tajemství pomerančového háje?
červenec 2022
398 Kč / 432 s. / 145 x 210 mm

„Krásně napsané a jemně podmanivé.“
Heat

Knihy pro ženy

„Nestoudně romantické. Čte se tak,
jako se pije jemné víno plné
středomořského slunce.“
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Saga

Rosanna Ley
pracovala přes dvacet let jako učitelka tvůrčího
psaní na univerzitách, ale i na kurzech pro širokou
veřejnost. Ráda cestuje, hraje tenis, plave, jí hořkou
čokoládu a pije italskou kávu (ideálně přímo
v Itálii). Nejradši píše na místech s výhledem na
moře. Její knihy vyšly už v patnácti zemích.

Ženy ze zámku Lafayette
Stephanie Drayová

Epická sága o neobyčejném zámku v srdci Francie
a pozoruhodných ženách spjatých s jeho odkazem

„Co mě ohromilo, nebyla síla žen – přečetla jsem
víc než dost románů a viděla dost světa, abych
věděla, jak silné ženy jsou –, ale to, jak jsou odlišné.
Nejsou to jen tak ledajaké tři ženy, Stephanie
Drayová svým hrdinkám vdechla život.“
Manhattan Book Review

listopad 2022
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Působivě utkaný román
o povinnosti a naději, lásce
a odvaze a o síle, kterou
čerpáme od těch, kteří tu
byli před námi.

Stephanie Drayová
je autorkou bestsellerů New York Times, Wall Street
Journal a USA Today v kategorii historických románů
pro ženy. Její oceňovaná díla byla přeložena do osmi
jazyků a umisťují se na předních místech žebříčků
nejočekávanějších knih roku. Žije nedaleko Marylandu
se svým manželem, kočkami a knihami o historii.

Knihy pro ženy

Většinu hradů chrání muži. Tento zámek chrání ženy.
Matka zakladatelka…
1774. Šlechtična Adrienne se stává politickou partnerkou svého
manžela markýze de Lafayette v boji za americkou nezávislost.
Když ve Francii vypukne revoluce, musí se Adrienne zříci
komplikovaného muže, kterého miluje, nebo riskovat život pro
odkaz, který bude inspirací pro další generace.
Odvážná vizionářka…
1914. Členka newyorské smetánky Beatrice je silná osobnost
a živel, který nic nezastraší – ani její skromné začátky, ani
rozpadající se manželství, ani vypuknutí první světové
války. Poté, co se Beatrice stane přímým svědkem devastace
Francie, přijme výzvu: přesvědčit Ameriku, aby bojovala za to,
co je správné.
Neochotná odbojářka…
1940. Francouzská učitelka Marthe je zvyklá se sama o sebe
postarat. S válkou nechce mít nic společného. Když však
realita nacistické okupace změní její život na izolovaném
zámku, kde vyrůstala, Marthe začne pochybovat o tom, kým
je a kým je ochotna se stát.
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Božský bastard
Christina Laurenová
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Ambiciózní praktikantka.
Perfekcionistický šéf.
A pořádná spousta šikany.
Chloe, zatraceně chytrá studentka obchodní administrativy, má jediný
problém: svého šéfa, Bennetta. Je náročný, bezohledný – a naprosto
neodolatelný. Božský bastard.
Bennett se vrátil z Francie do Chicaga, aby zaujal významný post v rodinném
podniku. Nečekal, že ta asistentka, která mu v zahraničí na dálku pomáhala, je
nádherné, nevinně provokativní a naprosto nesnesitelné stvoření, se kterým
reedice / září 2022 se teď bude vídat každý den. Navzdory drbům nikdy nebyl příznivec románků
na pracovišti. Jenže Chloe pro něj představuje takové pokušení, že je ochotný
304 s. / 130 x 200 mm
pravidla ohnout – nebo je rovnou poslat k čertu –, pokud to znamená, že bude
jeho. Kdykoli a kdekoli.
čtou:
Štěpánka Romová
Pavel Šimonek

Božský cizinec

Christina Laurenová
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Mají jen tři pravidla: příležitostně,
soukromě, anonymně
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Sara, schopná finanční ředitelka, se konečně odhodlá ukázat záda tomu
nevěrnému zmetkovi, se kterým posledních pár let sdílela postel. Znechucená
několikaletým stereotypem hledá povyražení bez závazků. Když v tanečním
klubu potká Maxe, nepočítá s tím, že by to mohlo být víc než vzrušení na
jednu noc. Ale způsob – a rychlost – kterými vztah s ním překračuje všechny
její zábrany, ji zaskočí.
Celé město ví o tom, že byznysmen Max je na ženské a střídá je jako ponožky.
Po setkání se Sarou – a po několika divokých aférkách odehrávajících se
v knihovně, skladišti i klubu – začne přemýšlet nad tím, jestli se tento
nezávazný flirt neproměňuje v něco jedinečného, mnohem intimnějšího.

Rovnice lásky

Christina Laurenová
Dá se láska vypočítat?
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Christina Laurenová
je pseudonym dvou nejlepších kamarádek, spřízněných duši, skoro dvojčat a spolupracovnic Christiny Hobbsové a Lauren
Billingsové. Autorky píší jak fikci pro mladistvé, tak pro dospělé, a už spolu vytvořily celou řadu The New York Times bestsellerů.

Knihy pro ženy

Jessica je brilantní analytička s pevnou vírou v čísla a statistiky,
ale taky svobodná matka se sedmiletou dcerkou, žena,
kterou otec jejího dítěte opustil, protože nebyl připravený na
rodičovství, a dcera s neznámým otcem a matkou alkoholičkou,
která ji v šesti letech nechala v péči prarodičů a objeví se, jen
když potřebuje peníze. Není tedy divu, že hledání partnera
je pro Jess nepoměrně obtížnější než ty nejsložitější výpočty.
Ale jen do chvíle než se společně s nejlepší kamarádkou
Fizzy odváží oslovit tajemného neznámého, na první pohled
odtažitého a povýšeného doktora Rivera.
Z Rivera se vyklube spolumajitel ambiciózní biotechnologické
společnosti hledající pomocí testů DNA ideální partnery
a navíc – poté, co se Jess v návalu zoufalství po jedné z dalších
neúspěšných schůzek naslepo rozhodne test podstoupit – také
její spřízněná duše s do té doby nevídaným skóre devadesát
osm. Ohromená Jess výsledkům odmítá věřit, protože River
rozhodně nepůsobí jako muž, s nímž by měla šťastně strávit
zbytek života…
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Kočka plus pes

James Patterson, Chris Grabenstein
Rivalové na život a na smrt Molly a Oskar se musí spojit
a pomoci svým rodinám dřív, než bude pozdě!
Kočku Molly a psa Oskara čeká kempování s rodinami – rodiči,
sourozenci, bratranci, sestřenicemi, strýčky i tetami. Jedno
velké shledání! A bylo by i šťastné, kdyby tábořiště nemělo
tolik pravidel, která se musí dodržovat.
KOČKY A PSI POZOR: Žádné překračování hranice, nebo vás
Rezervace východní divočiny vykáže. Pokud ovšem budete
ještě naživu…
Když Molly a Oskar zjistí, že dva jejich příbuzní spolu možná
utekli pryč (z důvodu, kterému rozumí právě jen Molly
s Oskarem), musejí ty, kteří za pravidly stojí, přechytračit.
Mazaná dvojice se vydá na cestu, na níž musí varovat
své příbuzné předtím, než budou všichni čtyři potřebovat
skutečnou profesionální záchranu.

listopad 2022
130 x 200 mm

James Patterson

Ilustrace: Anuki Lópezová

srpen 2021
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je jeden z nejprodávanějších světových spisovatelů.
Známý je díky svým krimi románům a thrillerům,
věnuje se ale i literatuře pro děti. Školákům daroval
přes milion knih a přes čtyřicet milionů dolarů věnoval
na vzdělávání. Pattersonovu spisovatelskou kariéru
charakterizuje jeho vlastní motto: „Neexistuje nikdo,
kdo by nerad četl, jen lidé, kteří ještě nenašli tu
správnou knihu.“

Chris Grabenstein
s Jamesem Pattersonem spolupracoval na několika
knihách pro děti. Sám je také bestsellerovým autorem
a zároveň výhercem ceny Anthony a Agatha Awards.

Pro děti a mládež

Nejtlapkóznější příběh
pro děti od 8 let.
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A

NOČNÍ BR ATŘI

KOUZELNÉ DOBRODRUŽST V Í Z AČÍNÁ
Vydejte se s Amari na stáž na Úřad pro nadpřirozené záležitosti pátrat po Quintonovi,
nejlegendárnějším tajném agentovi všech dob!

Amari Petersová je obyčejná dvanáctiletá holka, která žije
se svou maminkou v chudé čtvrti. Jenže poslední dobou to
doma vůbec nemá lehké. Její bratr Quinton, ten nejchytřejší
a nejstatečnější člověk, jakého zná, totiž před půl rokem beze
stopy zmizel a nikdo neví, kde může být.
Jenže potom Amari doma ve skříni najde podivný kufřík a v něm
pozvánku na letní tábor na jakémsi záhadném Úřadě pro
nadpřirozené záležitosti, kam ji posílá právě její zmizelý bratr.
Amari vůbec netuší, co je to za místo, ale je si jistá, že odpověď
na to, co se s Quintonem stalo, se musí skrývat právě tam.
A tak se Amari vydává do nadpřirozeného světa, kde ji čekají
strašidla, sněžní muži, tajemní agenti a nová kamarádka
drakodlačice, ale také náročné zkoušky, tajemné věštby
a souboj s nejmocnějším čarodějem, jaký kdy žil… Dokáže Amari
najít svého bratra a zachránit nadpřirozený svět?

Opravdu nápaditý a třaskavý start nové
vzrušující série, kterou stojí za to sledovat!

Pro děti a mládež

Na další dobrodružství
Amari a Velká hra se
můžete těšit na jaře 2023!
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Podívejte se na trailer

říjen 2021
398 Kč / 376 s. / 145 x 210 mm

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

Jez jako kanec

Ludmila Bakonyi Selingerová
Zábavný průvodce světem zdravého přístupu ke stravě,
tělu i krajině
Kniha Jez jako kanec dětem humorně i poutavě odhaluje
důležité souvislosti a předává jim informace potřebné k tomu,
aby chápaly, co je zdravá strava, proč ji naše tělo potřebuje a co
se děje, když se o své tělo staráme, či nestaráme. Příběh kance
Bódi vás provede tématy jako fungování trávení, ekologické
zemědělství a sezónní stravování. Jeho dobrodružství ukáže,
že všechno zlé je pro něco dobré a že lásku je důležité chovat
nejen k druhým, ale i k sobě.
Kniha je vhodná pro všechny jedlíky předškolního i mladšího
školního věku. Mimo pohádku obsahuje vtipné ilustrace,
říkanky i písničky s notovými zápisy, akordy a vlastními QR
kódy, abyste si nahrávku mohli pohodlně pustit i z internetu.

„Nesnáším, když v břiše kručí,
hlad mě ve dne v noci mučí.
Nejsem žádné hloupé sele,
ledničku mám u postele.“

listopad 2022 / 205 x 205 mm

červen 2020
298 Kč
120 s.
205 x 205 mm

Ilustrace:
Alessandro
Ceccarelli

je spisovatelka, maminka, učitelka, metodička
globálního rozvojového vzdělávání, lektorka
a divadelnice. Věnuje se vzdělávání začínajících autorů
a předškolních pedagogů. S Divadlem Pampeliška
koncipuje environmentální představení a programy
na podporu čtenářské gramotnosti pro děti. Autorsky
se podílí na vzdělávacích a dobročinných projektech
a její pohádky byly odvysílány v rozhlase a v pořadu
Malovaná čítanka na ČT :D. Vydala několik knih pro
děti, publikuje v časopisech Sluníčko, Dráček, Raketa
a píše pro Pigy rádio.

Pro děti a mládež

Ludmila Bakonyi Selingerová
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Mezi dvěma světy
Suleika Jaouadová

Jak mě nemoc naučila vážit si života

„Emocionálně silný příběh, který budete číst
opravdu snadno a prožívat děj spolu s hrdinkou.“
Databáze knih

červenec 2022
398 Kč / 328 s. / 145 x 210 mm

Suleika Jaouadová
je spisovatelka, držitelka ceny Emmy, přednášející,
pacientka s rakovinou a tvůrkyně The Isolation
Journals, celosvětového hnutí, které rozvíjí
sounáležitost a kreativitu v těžkých časech.
Narodila se v New Yorku tuniskému otci a švýcarské
matce. Po onemocnění leukémií začala psát sloupek
v New York Times, natáčet seriál „Přerušený život“
z fronty v podobě její nemocniční postele. Stala se
členkou Obamova týmu zabývajícího se rakovinou,
přednášela na TED talks.

Opravdové příběhy

V létě po promoci na vysoké škole se Suleika Jaouadová
chystala, jak se říká v promočních projevech, vstoupit do
„skutečného světa“. Zamilovala se a přestěhovala do Paříže,
aby tam následovala svůj sen stát se válečnou zpravodajkou.
Skutečný svět, který našla, ji však přivedl do úplně jiné války.
Začalo to svrběním – nejdříve na chodidle, potom na
nohách, jako tisíc neviditelných komářích štípnutí. Poté
přišlo vyčerpání. Následovala návštěva lékaře a pár týdnů
před třiadvacátými narozeninami diagnóza: leukémie
s pětatřicetiprocentní šancí na přežití. Z života, který si vysnila,
nezbylo nic. Když se vrátila domů do New Yorku, přišla o práci,
o byt a o nezávislost. Většinu následujících čtyř let strávila na
nemocniční posteli, bojovala o život a popisovala celou ságu
ve sloupku pro New York Times. Prožila 1 500 dní v zoufalém
boji za jeden cíl – přežít. A když se jí to podařilo, uvědomila si,
že nemá tušení, jak dál.
Jak má znovu vstoupit do světa a začít zase žít? Jak získat
zpátky to, o co přišla? Suleika se spolu se svým novým
nejlepším přítelem, psem Oscarem, vydala na stodenní, 15 tisíc
mil dlouhou cestu po USA. Na této cestě Suleika zjišťuje, že
hranice mezi nemocnými a zdravými je neostrá, že velká
většina z nás cestuje mezi těmito dvěma světy tam a zpátky
celý život. Mezi dvěma světy je hluboké svědectví a kruté,
něžné a inspirativní zjišťování, co znamená začínat znovu.
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Stalinova baletka
Christina Ezrahi

Je odsouzena a poslána do gulagu. Sílu a vůli přežít jí
dala její vášeň a láska k tanci.
Nina Anisimovová (1909 – 1979) byla jednou z nejpozoruhodnějších baletek a také jednou z prvních žen – choreografek.
Přesto jen málokdo ví, že její příkladná kariéra skrývala temné
tajemství.
Roku 1938, v době vrcholícího stalinského Velkého teroru,
zatkla Ninu tajná policie, byla obviněna ze špionáže ve
prospěch německých nacistů a odsouzena k nuceným pracím
v lágru v Kazachstánu. Bez naděje – a bez teplého oblečení
v oblasti, kde teploty v zimě klesají pod 40 °C – našla vykoupení
ve svém umění, které jí dalo sílu rvát se o život.
Zatímco Nina bojovala o přežití v gulagu, její manžel bojoval za
její svobodu v Leningradu. Přes všechnu nepřízeň tehdejšího
režimu byla nakonec propuštěna a jako zázrakem se právě
ve chvíli, kdy vypukla Velká vlastenecká válka, dokázala
vrátit ke svému dřívějšímu životu. Navzdory válečnému
strádání a praktikám Stalinova totalitního státu ji její nezdolné
odhodlání dovedlo až k tomu, že se stala skutečnou ikonou
baletního souboru Kirovova divadla.

Opravdové příběhy

Pozoruhodný pravdivý příběh
o utrpení a nespravedlnosti, o odvaze,
houževnatosti a vítězství.
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„Příběh Niny Anisimovové je zcela mimořádný,
heroický a nervy drásající obraz toho nejlepšího
a nejhoršího ve Stalinově Rusku. Christina Ezrahi
jej vypráví živě a poutavě.“
Judith Mackrellová, taneční kritička
a spisovatelka

září 2022
336 s. / 145 x 210 mm

Christina Ezrahi
je oceňovaná historička sovětské kulturní politiky
a ruského baletu. Před doktorským studiem na
University College London studovala mezinárodní
vztahy na univerzitách v Princetonu a Oxfordu
a pracovala v Moskvě pro OSN. Její první kniha
Swans of the Kremlin získala v roce 2017 cenu
za nejlepší knihu o tanci vydanou ve Francii.
Žije v Tel Avivu s manželem a dvěma dětmi a je
členkou Královské historické společnosti. Je také
vystudovanou tanečnicí klasického tance.

Nikolaj Kelin: Paměti donského
Kozáka a českého lékaře
Nikolaj Kelin

Memoáry lékaře, básníka a Kozáka Nikolaje Kelina
Nostalgické ohlédnutí za dětstvím stráveným v donských
stepích. Niterné osobní svědectví mladého muže, který zakusil
těžkosti 1. světové války, fatální následky bolševické revoluce,
občanskou válku, vynucenou emigraci, odchod od rodiny
i z milované vlasti. Represím nového režimu Kelin unikl jen
o vlásek. V rámci Ruské pomocné akce odjel do Československa,
kde vystudoval medicínu a působil jako obvodní lékař. Ani
zde k němu osud nebyl vždy přívětivý. Čelil německé okupaci,
příjezdu rudoarmějců, opakovanému věznění a krutým
výslechům SMERŠe. I přes život, který si navzdory příkořím pro
sebe a svou rodinu vybudoval, touha po náruči rodného Donu
jeho srdce nikdy neopustila.
Kelinovy memoáry vyšly v ruštině kompletně až v roce 2021.
Předtím byly vydány jen v redukované podobě, s vypuštěnými
pasážemi o zvěrstvech Rudé armády. Do češtiny je pro svá
vnoučata přeložil autorův syn Alexej.
Knihu doprovázejí autentické fotografie. Verše z ruštiny přeložil
Milan Dvořák.

listopad 2022
145 x 210 mm

MUDr. Nikolaj Andrejevič Kelin (1896–1970)
se narodil v ruské vsi Kletská do rodiny donských Kozáků. Po reálném gymnáziu studoval na Císařském lesnickém institutu v Petrohradu,
studium ale přerušila 1. sv. válka. V letech 1918-1920 bojoval v donské armádě proti bolševikům. Poté byl s dalšími kozáky evakuován
z Krymu do uprchlického tábora na Limnosu. Díky programu Ruské pomocné akce odešel do Prahy, kde vystudoval medicínu. Jako lékař
působil v Hradci Králové, Hořepníku a Želivě. Během 2. sv. války ho vyslýchalo německé gestapo, po válce jej věznil sovětský SMERŠ.
I přes všechna příkoří se ale po celý život věnoval léčbě lidí a své rodině. Byl také vášnivý básník.

syn Nikolaje Kelina a Olgy, roz. Dubové, narozené na Ukrajině českým emigrantům. Vystudoval FEL ČVUT, pracoval ve Výzkumném
ústavu telekomunikací. Od roku 1968 byl pod dohledem StB, musel pracovat jako požární technik. Byl členem exilové organizace NTS,
podílel se na pašování zakázané literatury do SSSR. V letech 2002–2007 a 2014–2018 byl předsedou Rady vlády ČR pro národnostní
menšiny. Je atamanem Vševelikého vojska donského v zahraničí – exilové republiky donských Kozáků. Je spoluautorem dvoudílných
Dějin Ruska 20. století (2014).

Opravdové příběhy

Alexej Kelin (* 1942)
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Laura H.

Thomas Rueb

Nizozemská
kniha roku 2019

Unikla jsem Islámskému státu

V létě roku 2016 se na hranici Islámského státu objevila mladá
žena, která utíkala pouští se dvěma malými dětmi. Jmenuje se
Laura, tvrdila, a pochází ze „Sweet Lake City“ – holandského
města Zoetermeer. V slzách vypráví, že utekla a chce domů.
Zpátky do Zoetermeer – tam, kde na ni čeká otec, který spustil
celou záchrannou akci společně s tajemným soukromým
komandem.
Na letišti Schiphol je Laura zatčena. Mohl ji přece poslat
sám Islámský stát s úkolem spáchat útok. A kde je Ibrahim,
pohledný džihádista, kvůli kterému se všeho vzdala? Z Laury
ze Zoetermeer se stává Laura H., nejznámější nizozemský
případ dívky, která utekla do Sýrie.
Thomas Rueb šel v Lauřiných stopách až do Iráku.
Zrekonstruoval její konverzi k islámu, život v chalífátu, ze
kterého mrazí, i její návrat obestřený otazníky. Toto je příběh
dívky, která své štěstí hledala v noční můře. Otce, který pro
své dítě udělá cokoliv. A státu, který se potýká s otázkou: Kdy
se z vás stává terorista?

říjen 2022
145 x 210 mm

„Nejlepší kniha roku. Čte se jako zatracenej
rychlovlak.“
Jelle Brandt Corstius, novinář

Thomas Rueb
„Špičková novinařina.“

Opravdové příběhy

De Groene Amsterdammer
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„Zatraceně, to je tak intenzivní, mistrovsky
napsaná kniha.“
Mano Bouzamour, spisovatel

vyhrál cenu De Tegel, nejdůležitější nizozemské
novinářské ocenění, v kategorii „Cena publika“.
Laura H. byla korunována cenou Brusseprijs 2019
jako nejlepší žurnalistická kniha, cenou Hebban
2019 jako nejlepší debut, byla nominována na
cenu BookSpot Literatuurprijs a čtenáři deníku
NRC Handelsblad ji zvolili knihou roku. Thomas
Rueb každý den moderuje podcast NRC Vandaag
a televizní pořad Propaganda.

Johannes a Tarjei – biatlonové legendy

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Lasse Lønnebotn
Jsou bratři, nejlepší kamarádi i soupeři. Jedinečný
vhled do života špičkových biatlonistů, bratří Bøových.
Jak se z pětihlavého stáda sourozenců vyloupnou hned dva
biatlonisté světového formátu? A jak se promění jejich vztah,
když mladší bratr, který se starším odmala ve všem prohrával,
má najednou víc úspěchů než ten starší?
Tohle je příběh dvou bratrů. Tarjei a Johannes si prošlapali vlastní
cestičku ke světové špičce v biatlonu. Jsou bratři a nejlepší
kamarádi, ale taky soupeři a rivalové. Všechno pro ně vždycky
byl souboj, z něhož měl jen jeden odejít jako vítěz. A jeden jako
poražený. Tarjei Bø a Johannes Thingnes Bø teď úplně poprvé
odhalují své dojmy z osobních triumfů i porážek a nechávají nás
nahlédnout pod pokličku svých životních příběhů. Popisují, jak
podstatné je stát si za svým, pamatovat na své hodnoty, umět
překvapit, ale taky důvěřovat svým vlastním rozhodnutím a bít
se za ně, i když ve vás nikdo jiný nevěří.

listopad 2022 / 145 x 210 mm

Tarjei Bø (* 1988)
získal čtrnáct zlatých medailí na mistrovstvích světa v biatlonu a na zimních olympijských hrách, z nichž dvě vyhrál v individuálních
závodech. Ve světovém poháru má na kontě vítězství ve dvanácti individuálních a dvaatřiceti kolektivních závodech. V sezóně
2010/2011 se stal vítězem celkového hodnocení světového poháru. Na mistrovstvích světa v biatlonu získal celkem 21 medailí.

vyhrál na zimních olympijských hrách a mistrovstvích světa celkem sedmnáct zlatých medailí. Mezi ně patří i tři zlaté olympijské medaile
z individuálních závodů a čtyři zlaté medaile z mistrovství světa v biatlonu. Tři sezóny po sobě, v letech 2018/2019 až 2020/2021,
zvítězil v celkovém hodnocení světového poháru. Celkem má na kontě 53 vítězství v individuálních závodech na mistrovství světa
v biatlonu.

Lasse Lønnebotn
je norský politolog, novinář a vášnivý sportovní fanoušek.

Opravdové příběhy

Johannes Thingnes Bø (* 1993)
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Everest 1922
Mick Conefrey

Dramatický příběh prvního pokusu o výstup na
nejvyšší horu světa
První pokus o výstup na Mount Everest v roce 1922 v podání
George Leigha Malloryho a britské výpravy kolem něj je
neobyčejný příběh plný kontroverzí, dramatu a neštěstí,
obsazený řadou postav větších než život sám, jako vypadlých
z dobrodružného románu.
Expedice skončila tragédií ve chvíli, kdy při třetím útoku
na vrchol zasáhla Malloryho skupinu lavina a zabila sedm
mužů. Mick Conefrey na základě deníků, dopisů a dosud
nezveřejněných zpráv vytvořil barvitý a na postavy
zaměřený příběh, mapující motivaci a soukromá dramata
klíčových účastníků (podrobně rozebírá jejich zákulisní
politikaření a nesmiřitelnou rivalitu), strůjců tohoto epického
dobrodružství.
Přestože Everest zůstává nejslavnější horou světa,
v posledních letech se jeho pověst dramaticky změnila, a to
kvůli dlouhým frontám horolezců ve stěně Lhoce, děsivým
příběhům o zmrzlých mrtvolách a hromadám vysokohorských
skládek. Nebylo tomu tak ale vždy. Mount Everest bývalo
kdysi odlehlé a nepřístupné, mysteriózní místo, na které se
odvažovali jen ti největší hrdinové.

říjen 2022
328 s. / 130 x 200 mm

Opravdové příběhy

Kniha vychází ke stému výročí
expedice z roku 1922
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„Conefrey ukazuje, jak výprava z roku 1922
předjímala mnohé z toho, čím se zabývá
moderní horolezectví... Kniha je vybroušenou
a velmi čtivou kronikou prvního pokusu o zdolání
vrcholu před 100 lety.“
Wall Street Journal

Mick Conefrey (* 1963)
je autorem knihy Duchové K2 ( JOTA, 2016)
a oceňovaných titulů The Adventurer‘s Handbook
(2006) a How to Climb Mont Blanc in a Skirt (2010).
Je mezinárodně uznávaným filmařem a natočil
několik dokumentárních filmů BBC o horolezectví
a průzkumu, včetně filmu Závod o Everest. Se svou
rodinou žije v severním Oxfordu ve Velké Británii.

Za hranici nemožného
Nimsdai Purja

Čtrnáct osmitisícovek za šest měsíců a šest dní.
Neuvěřitelná cesta za rekordním zdoláním Koruny Himálaje.
Autobiografie dnes už legendárního nepálského horolezce
Nirmala Purji (známého jako Nimsdai) nabízí podrobný
popis jeho životní cesty od dětství do okamžiku před jeho
posledním velkolepým úspěchem, historicky prvním zimním
výstupem na K2. Nirmal vypráví o svém mládí a vojenské
službě, nejdřív v brigádě Gurkhů, později v elitní speciální
jednotce britského námořnictva, a především o své lásce
k horám a zálibě v mimořádných výzvách. Představuje se jako
člověk neobyčejných fyzických předpokladů, jako odvážný
dobrodruh a současně jako vizionářský autor projektu 14/7,
v jehož rámci se mu podařilo během necelých sedmi měsíců
zdolat všech čtrnáct velehor s výškou nad osm tisíc metrů.
Nirmal čtenáře postupně provádí všemi třemi fázemi projektu
a kromě podrobného popisu jednotlivých výstupů nabízí
rovněž pohled do jeho zákulisí, na složité období příprav, na
svůj rodinný život a na své přátele z řad himálajských Šerpů.
říjen 2022
145 x 210 mm

Reinhold Messner, první člověk, který zdolal
všech čtrnáct nejvyšších hor světa
„Žijící legenda.“
Trail Magazine

Nirmal Purja, známý jako
Nimsdai (* 1983)
je britský horolezec narozený v Nepálu a držitel
několika světových horolezeckých rekordů.
Sloužil v britské armádě u brigády Gurkhů a poté
u speciálních sil Královského námořnictva. Proslavil
se zdoláním všech 14 osmitisícovek v rekordním
čase šesti měsíců a šesti dnů. Byl prvním, kdo dosáhl
vrcholů Mount Everestu, Lhotse a Makalu v během
48 hodin. V roce 2021 Purja dokončil první zimní
výstup na K2 a navíc jej zdolal bez přídavného
kyslíku.

Opravdové příběhy

„Nims má nejen výjimečnou fyzickou vytrvalost,
ale je také vůdčí osobností se skvělými
schopnostmi v oblasti finančního řízení
a logistiky.“
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Stezka Českem
Martin Úbl a přátelé

...může jít každý!
Dobrodružství a radost z chůze zaručeny.

www.stezkaceskem.cz

říjen 2022
160 x 230 mm

Martin Úbl
na dlouhé přechody hor chodí už přes dvacet let.
Zlomem v jeho životě byla chvíle, kdy ho po vysoké
škole kamarádi přihlásili do konkurzu na práci
v rychlém občerstvení… a kam ho nevybrali ani do
prvního kola. V tu chvíli pochopil, že svět je temné
a kruté místo a že by chtělo trochu prosvětlit.
Tak začal o cestování přednášet a posléze
i psát knížky. Na tyto činnosti navázal se svými
kamarády vytvořením prvního dálkového přechodu
v republice, Stezky Českem, která nadchla tisíce lidí
a stala se oficiálním přechodem Česka. Je autorem
trilogie Neuvěřitelné příhody z hor.

Cestopisy

Stezka Českem, to je první oficiální přechod po hranicích
republiky tvořící tisícikilometrovou trasu po jižní části
a tisícikilometrovou po severní. Jak se z nápadu party nadšenců
stane přechod ve stylu Pacifické hřebenovky nebo Camina,
který se dostane do největší světové aplikace dálkových treků
a do amerického Forbesu? Proč dokáže takováto cesta během
roku nadchnout tisíce lidí? A proč se na stezku vydalo několik
psů, kůň, kuře, ale pštros ještě ne?
Kniha obsahuje informativní kapitoly, v nichž jsou popsány
jednotlivé etapy, rady, jak se připravit na cestu, na co si dát
pozor nebo tipy na nejkrásnější místa, ale také motivační
kapitoly napsané lidmi, jež se rozhodli na Stezku vypravit.
Jsou to nadšenci, kteří vyrazili netradičně: mladé ženy, které
se vydaly poprvé na dálkovou trasu úplně samy, maminky
z Klubu minituristů putující s kočárky, rodiny, které cestu
pojaly jako putování na více let, pes, co se svou paničkou
obešel celou Stezku, či senioři. Samostatná kapitola je
věnována Trail Angels – lidem, kteří ve svém volném čase
dobrovolně pomáhají poutníkům na Stezce.
Na FB skupině Stezka Českem je nyní 35 000 členů, další tisíce
jsou na Instagramu. Stezka Českem spolupracuje s Klubem
českých turistů a Czech Tourism. Připravuje se dokument
a spousta dalších projektů.
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Mozaikou Íránu
Lenka Hrabalová

Barvitý cestopis, který vychází z autorčiny více než
desetileté zkušenosti s touto fascinující tajemnou zemí

Cestopisy

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Íránu, najdete v knize
Lenky Hrabalové Mozaikou Íránu. V úvodních kapitolách
se seznámíte s islámem, Íránem a Persií a základní časovou
osou této části světa. První část Na křižovatce dějin se věnuje
zajímavým kapitolám íránské historie, jako je například
výstavba legendárního Esfahánu či počátky americkoíránského nepřátelství. Druhá část Tisíce tváří Islámské
republiky se zabývá íránskou společností. Náboženskými
skupinami, etniky, ale také sexualitou v Íránu či islámskými
zákony. Třetí část Všechny kouty země je zasvěcená různým
regionům Íránu a jejich specifikům, jako jsou například římské
památky, pašování alkoholu v pohraničí či kontinuální boj
pouštního národa o vodu. Čtvrtá část Okem cestovatelky je
dedikována každodenním zážitkům na íránské ulici, ale také
zmrzlině, charitě či lázním.
Autorka se nevyhýbá ani otázkám, které zajímají návštěvníky
jejích přednášek – mnohoženství, alkoholu či islámského
práva. Do knihy se promítá autorčina láska k historii a kultuře,
ale zejména k místním lidem, mezi kterými má autorka mnoho
přátel.
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jaro 2023

Součástí knihy je bohatá
fotografická příloha

Lenka Hrabalová, Ph.D.
je arabistka a íránistka, letos dokončila doktorát na
téma zacházení s kulturním dědictvím ve válečných
zónách Blízkého východu a Afriky. Během studií
navštívila více než dvacet zemí regionu, studovala
v Maroku, Íránu, Tunisku a Jordánsku a region
navštěvuje jako cestovatelka, průvodkyně,
badatelka i novinářka. V České republice se věnuje
popularizaci Blízkého východu, pořádá přednášky
a školení pro veřejnost a pro školy. Je autorkou
knihy Saharské příběhy (2020) a desítek článků od
odborných po popularizační pro řadu českých médií.
Další na www.lenkahrabalova.cz

Igor Brezovar.
Na motorce po šesti kontinentech
Igor Brezovar

Motorkářská legenda. Šílenec. Nezkrotný rebel a ještě
mnohem víc. Ďábel, který na motorce objel svět. Milovník.
Cestovatel. Hrdina seriálu Po jedné stopě. Muž bez
předsudků se srdcem na pravém místě. Igor Brezovar.

listopad 2022
160 x 230 mm

Igor Brezovar (* 1973)
se narodil v malebné vesnici Žužemberk ve
Slovinsku. V 16 letech se s celou rodinou odstěhoval
do Československa. Za to, že bude muset opustit
kamarády, mu jeho táta slíbil novou stopětadvacítku.
A tím to všechno začalo. Od krátkých projížděk
Prahou po vyučování přes návštěvy sousedních
států až po cestu kolem světa. S hercem Martinem
Písaříkem nyní společně točí pro Českou televizi
pokračování cestopisného seriálu Po jedné stopě.

Cestopisy

Igor Brezovar. Na motorce po šesti kontinentech je barvité
vyprávění napěchované pozoruhodnými fotografiemi
a mapkami z cest muže, který na motorce objel svět. V sedle
motorky najel půl milionu kilometrů, navštívil šest kontinentů.
A tím si splnil svůj dětský sen.
V šestnácti letech se vydal na svou první velkou cestu. Jako
bezstarostný milovník života, motocyklů a žen poznává dálky,
exotickou hudbu, nádhernou přírodu, lidi, jejich odlišné tradice
a zvyky, zemi a kulturu. Místo popisů toho, co viděl, se zaměřuje
na to, co slyšel, s kým se potkal. Diskutuje s každým, kdo chce
mluvit, třebaže vyznává jinou víru a náboženství, má odlišnou
barvu pleti nebo politické názory, které se neslučují s jeho
vlastními. Dospívá a poznává nejen svět, ale i sebe sama.
Jeho příběh stírá předsudky a pomáhá odbourat náš strach
z neznámého.
Na cestách se ocitá ve vilách milionářů i ve slumech mezi
krysami. Vidí a na vlastní kůži pociťuje bohatství i naprostou
chudobu. Potkává lásku i nenávist, dobro i zlo. To vše ho formuje,
mění jeho hodnoty a ukazuje další směr.
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Populárně naučná
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Populárně
naučná

Tutanchamon
Miroslav Bárta

Tajemství Tutanchamonovy
hrobky znovu ožívá…

Století záhad a objevů

květen 2021
448 Kč
312 s.
160 x 230 mm

listopad 2022
160 x 230 mm

Miroslav Bárta (* 1969)
Egyptolog a archeolog, dlouholetý ředitel Českého
egyptologického ústavu FF UK. Vede české výzkumy
v Egyptě a Súdánu, těžiště jeho archeologické
činnosti spočívá ve výzkumu lokality stavitelů
pyramid v Abúsíru. Kromě egyptologie se zabývá
multidisciplinárním studiem fenoménu kolapsů,
vzestupů a pádů komplexních civilizací. Je nositelem
mnoha prestižních mezinárodních cen, v letech 2003
a 2004 vyučoval na University of Pennsylvania,
v roce 2014 mu byla na American University v Káhiře
udělena tzv. Simpsonova profesura. V roce 2019
získal nejvyšší české vědecké ocenění – Česká hlava.
V roce 2021 vydal v Nakladatelství JOTA knihu Sedm
zákonů. Jak se civilizace rodí, rostou a upadají,
která byla v tradiční anketě Lidových novin zařazena
mezi nejlepší knihy roku.

Populárně naučná

Přesně před sto lety – v listopadu 1922 – došlo na západním
břehu starověkých Théb, v Údolí králů, k jednomu z největších
objevů světové archeologie. Egyptský chlapec Hussein Abd
el-Rassul, který pracoval jako nosič vody při výzkumu britského
archeologa Howarda Cartera, náhodně narazil na začátek
kamenného schodiště vedoucího ke vchodu do hrobky.
Během několika málo dní bylo jasné, že půjde o unikátní objev
nevykradené hrobky staroegyptského vládce, který se měl
tisíce let po své smrti stát snad nejznámějším panovníkem
starověku…
V roce 1922 se tak Tutanchamon probudil po více než třech
tisících letech k novému životu a jeho hrobka s pohřební
výbavou, jež přesahuje hranice fantazie, i jeho krátká životní
pouť dodnes nepřestávají uchvacovat celý svět.
Publikace provází čtenáře osudovými milníky v životě krále,
který byl v době své vlády ještě chlapec, jeho rodiny a slavných
předků – dědečka Amenhotepa III., otce a legendárního
náboženského reformátora Achnatona. Prostřednictvím textů
a fotografií navštívíte jeho hrobku a vydáte se na cestu do
staroegyptského zásvětí. Prožijete nervy drásající dny a týdny
během objevování hrobky a budou vám odkryta tajemství, která
hrobka může i nadále skrývat. Tutanchamonův příběh je totiž
stále ještě rozepsán…
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Chovejte se jako malý princ
Stéphane Garnier

„Všichni dospělí byli nejdříve dětmi, ale málokdo
se na to pamatuje.“
Antoine de Saint-Exupéry

Populárně naučná

Legendární filozofická pohádka pro děti i dospělé Malý princ je
jednou z nejinspirativnějších knih všech dob.
Nehledět na to, co si myslí ostatní, přijmout, že nás mnozí
nechápou, najít si čas doopravdy žít, naučit se milovat a zůstat
skromný… Na každé stránce této knihy se skrývají rady malého
prince.
Prožít smysluplně každou vteřinu svého života, v práci nebo se
svými blízkými, a inspirovat se přitom malým princem vypadá
jako samozřejmost. Jestli se někdy cítíte ve světě, který je příliš
rychlý a který už nepoznáváte, trochu ztracení, udělejte to jako
malý princ: najděte znovu to dítě, které ve vás dřímá!
Nenechejte se spoutat omezeními světa dospělých, osvojte si
hlavní principy tohoto malého velkého hrdiny pro každou dobu.
Když se projevíte takoví, jací jste, uvidíte, že váš život bude méně
hektický, a vy se budete cítit mnohem svobodnější. Udělejte
z malého prince svého vysněného kouče a bude se vám ve světě,
který nás často přesahuje a vyčerpává, žít lépe.
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květen 2018

říjen 2019

248 Kč
160 s.
120 x 165 mm

298 Kč
279 s.
120 x 165 mm

červen 2020

listopad 2020

298 Kč
174 s.
145 x 215 mm

298 Kč
256 s.
120 x 165 mm

srpen 2022
348 Kč / 192 s. / 120 x 165 mm

Stéphane Garnier
je muž mnoha profesí a už jejich výčet je poetický:
zvukař, textař, sloupkař, truhlář, návrhář webových
stránek, copywriter, třídič balíků, vlastník
a správce penzionu, prodavač konvalinek, realitní
makléř, vařič kávy a vyprazdňovač popelníků,
bazénář-začátečník, básník, portrétista… Zuřivě se
vrhl i na psaní. Z jeho fascinace kočkami se zrodily
například knihy Chovejte se jako kočka, Chovejte
se jako kočka 2 a knížka pro mládež Buď cool jako
kočka. Následovala kniha Chovejte se jako James
Bond. Sám o sobě říká, že je „výkonný pozorovatel
lidského druhu“.

Nepotřebuješ se změnit
Tony De Mello

Už máte dost knih, které říkají, co byste ještě měli?
Tahle vám poví, co rozhodně nemusíte.

Přejete si procitnout do reality plné
radosti? Je to snazší, než byste mysleli.
Vstávejte, je přímo tady a teď!

září 2022
200 s. / 145 x 210 mm

Anthony (Tony) De Mello
(1931–1987) byl jezuitský kněz, psychoterapeut
a spisovatel narozený v Bombaji. Proslavil se svou
přelomovou a vytrvalou prací propojující západní
a východní spiritualitu. Čeští čtenáři mohou znát
jeho Minutovou moudrost, Minutové nesmysly či
Modlitbu žáby. Ve svých knihách předává poznatky
o smyslu lidského života krátkou, často humornou
formou.

Populárně naučná

Dokážete si představit, jak osvobozující by bylo už nikdy
nepropadnout iluzím, nepocítit rozčarování ani zklamání?
Chtěli byste procitnout, ožít a být volní? Nepotřebuješ se
změnit je odpovědí, na kterou jste čekali.
„Dá se dojít k osvícení bez sebemenšího úsilí?“ táže se Tony
De Mello a na svou otázku si také kladně odpovídá. Ti, kdo
roky marně bloudí po duchovní cestě, si možná povzdechnou
a pomyslí: „Kéž by to tak byla pravda.“ Tony trvá na tom, že
je. Pokud dokážete být pozorní a bdělí, všechno, co je ve vás
falešné a neurotické, se postupně samo od sebe rozpustí.
Skrze svou bdělost procitnete do šťastnějšího a průzračnějšího
života a stanete se tím, kdo už nehledá, neboť našel.
„Co mám udělat, abych se změnil, abych změnil svůj život?“
ptali se lidé Tonyho. Jeho odpověď vás možná překvapí: nic.
Nemusíte dělat vůbec nic. Je to právě naopak, říká Tony, čím
víc toho děláte, tím hůř.
Jste v pořádku takoví, jací jste. Nechte to být. Nic neměňte.
Jen se dívejte. Pozorujte. Všechny věci, které se marně snažíte
změnit, ve skutečnosti potřebují, jenom abyste je pochopili.
Když se to stane, promění se samy. A v té chvíli objevíte tu
jedinou věc, na které se shodují všichni mystici: vše je přesně
tak, jak má být.
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Ptáci – Barvy pralesa
Jan Dungel

Celoživotní dílo malíře a přírodovědce Jana Dungela
v jedinečné publikaci ve výjimečném formátu
Malíř a přírodovědec Jan Dungel se věnuje dokumentaci
tropické přírody Jižní Ameriky přes třicet let. V době všemocné
fotografie jako jeden z mála navazuje na tradici věhlasných
malířů 19. století, kteří se účastnili dobrodružných výprav
spolu se slavnými přírodovědci. V amazonských pralesích, pod
zasněženými vrcholy And či v nejrozsáhlejších mokřadech na
Zemi Pantanal a Los Llanos každý rok tráví několik měsíců, aby
ve svém skicáři zachytil fascinující svět živočichů a rostlin. Jeho
kniha představuje portréty neotropických ptáků, které vznikaly
přímo v terénu, často za obtížných podmínek a dobrodružných
situací, které popisuje autentický text jeho deníků.

říjen 2022
360 s. / 297 x 420 mm

Populárně naučná

Jan Dungel
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je český malíř, grafik, ilustrátor a autor řady knih,
ve kterých spojil svou lásku k přírodě a umění.
Ilustroval více než šedesát knih, které vyšly nejen
u nás, ale také i ve Velké Británii, Německu, Francii,
Kolumbii nebo ve Venezuele. Do Jižní Ameriky se
pravidelně vrací již třicet let.

Plnobarevné ilustrace,
které vznikaly v průběhu
více než třiceti let během
autorových cest do Jižní
Ameriky, ve výpravné
bibliofilské publikaci.

Populárně naučná

„Moje malování je především o setkávání se zvířaty v jejich přirozeném prostředí.“,
vysvětluje autor a dodává: „Některá zvířata, například velké papoušky ara či jaguáry,
opakovaně potkávám ve stejném lese, na stejném břehu řeky, či dokonce na stejném
stromě. Jiná jsou již tak vzácná, že jsem po nich musel pátrat několik let. V Jižní Americe
však nikdy nemaluji zvířata, která jsem nepoznal v přímém kontaktu ‚u nich doma‘. Tamní
pralesy i rozlehlé bažiny jsou dosud nádherné, divoké a plné tajemství. Zažil jsem však také
mnoho smutných okamžiků a s bolestí v duši si uvědomuji, že dokumentuji přírodu, která
rychle mizí. Možná právě nacházím jeden z hlavních motivů mé práce – zachytit aspoň
malou část světa, který již brzy nebude existovat.“
Jan Dungel
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Laboratoř myšlenek
Robin Čumpelík

Toto není klasická kniha, toto je laboratoř…
laboratoř myšlenek.
Stojíme na křižovatce globálních změn. Všechna zaběhnutá
pravidla postupně přestávají platit, život a svět kolem nás se
zásadně proměňuje a my všichni narážíme na jeho limity. Nic
není jako dřív a to, co bylo funkční dlouhá léta, již nefunguje.
Je nutné revidovat doslova vše a nacházet nové přístupy, které
by byly aplikovatelné v dnešní době plné kvantových skoků.
Ponořili jsme se tedy do laboratoře myšlenek a vizí, které
ověřujeme, rozebíráme a sdílíme z různých úhlů pohledu.
Hledáme odpovědi ve třech pilířích společnosti – v kultuře,
veřejné sféře a ekonomice, abychom se pokusili nacházet
inspiraci a východiska pro budoucnost naší země.
Přinášíme rozhovory s osobnostmi z různých sfér, které nabízí
důležitý střípek do mozaiky možného směřování naší země
a našich životů. Každé osobnosti jsme položili dvanáct otázek
s ohledem na jejich profesní působení, zkušenosti a vize.
„Touto knihou bych se rád přimluvil za to, abychom
odstranili všechny umělé bariéry, které nás rozdělují,
snažili se vzájemně se vnímat, hledat společný
jazyk a objevit krásu porozumění. Kniha vznikla
spontánně jako příklad toho, s jakou lehkostí
můžeme společně tvořit, když nás spojí jednotící
myšlenka a naděje, že když něco končí, máme štěstí
v příležitosti začít a zažít něco nového.“

Populárně naučná

Robin Čumpelík
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Robin Čumpelík

říjen 2022
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Miroslav Bárta
Daniel Prokop
Marta Kubišová
Zuzana Petrofová Ceralová
Václav Cílek
Michael Kocáb
Věra Jourová
a další…

se podílí na několika sociálních, kulturních, technologických i občanských aktivitách. Pracoval jako koordinátor Inovační strategie ČR
schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace a do února 2021 byl ředitelem komunikace a krizovým manažerem během pandemie na
Ministerstvu průmyslu a obchodu. Angažuje se v neformální vědecké iniciativě Občanské prohlášení, přispívá do časopisu Přítomnost a je
tvůrcem platformy Inovace Republiky.

Na sazbu této knihy byla použita umělá inteligence.

Česká cesta z covidu
Robin Čumpelík

Reflexe uplynulých dvou let zástupci vědy,
zdravotnictví a práva

listopad 2022
145 x 210 mm

Je možné se z covidových
let poučit a vzít si z nich to
dobré, abychom nemuseli
opakovat historii?

Hana Zelená

Leoš Valášek

Ivan Novotný

Jaroslav Janošek

Martin Balík

Jan Vavera

Jaroslav Simon

Tomáš Fürst

Jan Brodníček

Jiří Beran

Vendula Záhumenská

Jana Gandalovičová

Jiří Šinkora

Vladana Vališová

Karel Drbal

Kristina Höschlová

Zuzana Krátká

Vojtěch Thon

Populárně naučná

V posledních dvou letech jsme zažívali přelomové okamžiky
v novodobé historii naší země. Pandemie covidu-19 se
dotkla života každého z nás. Všechny události od jara 2020
až do současnosti nám nabídly možnost provést určitou
společenskou inventuru – mnozí z nás měli šanci zpomalit,
rozhlédnout se a zrevidovat, v jak kvalitních vztazích
žijeme, jak fungují média, jak zralé je naše akademické
prostředí, jak stabilní je náš průmysl, jaká je míra digitální
připravenosti státu, jak fungují veřejné instituce, jak probíhá
diskuze ve vědeckém prostředí, jak vyspělý je náš systém
zdravotnictví a školství a mnoho dalšího. Zřejmě není v naší
zemi nikdo, koho by se pandemie nedotkla. Pravděpodobně
každý z nás reviduje zkušenost, kterou si prošel, a to svým
vlastním způsobem. Autor a inovátor Robin Čumpelík oslovil
zástupce z oblasti vědy, zdravotnictví a práva, aby jim poskytl
prostor k vyjádření a k reflexi uplynulých dvou let. Ohlíží
se za pandemickým obdobím, ale zároveň hledá vzájemný
průnik, poučení, vyhodnocuje data, různé situace osobní
i celospolečenské. Předkládá nám několik střípků do mozaiky,
která není černobílá, a každá část v ní má své neodmyslitelné
místo.
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Profesor Jiří Beran
Markéta Dobiášová

Knižní rozhovor s epidemiologem a vakcinologem
Jiřím Beranem
Kniha přináší upřímnou výpověď vědce, který zasvětil celou
svoji odbornou kariéru výzkumu akutních respiračních infekcí,
vývoji nových očkovacích látek a cestovní medicíně. Autora
více než 130 zahraničních publikací, jehož rozsáhlé, placebem
kontrolované studie se staly inspirací pro ostatní země, a to
především metodikou. Za monografie s tematikou očkování,
chřipky a pneumokokových nákaz získal celou řadu ocenění,
včetně Prezidia České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Číslo
jeho citačního indexu přesahuje 3 500.
Během prvních měsíců epidemie covid-19 byl přitom za
vyjadřování svých odborných názorů označen českým
ministerstvem zdravotnictví za dezinformátora. Jako jediný ze
všech lékařů v České republice.
Řeč ale nebude jen o jeho profesním životě, dotkneme se
i témat soukromých, jako jsou koníčky, rodina a osobní vize.
Výpověď a příběh Jiřího Berana zprostředkovává investigativní
novinářka Markéta Dobiášová.
Předkládá čtenářům příběh muže, kterému média připsala
nechtěný image.

foto: Jiří Skupien
listopad 2022
145 x 210 mm

Jiří Beran (* 1960)

Populárně naučná

je český epidemiolog a vakcinolog. V dubnu 2002 se stal ředitelem a vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci
Králové. Založil a v letech 2002–2008 vedl obdobné centrum při Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V roce
2004 se stal vedoucím Samostatného výukového pracoviště tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví v Praze.
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Markéta Dobiášová (* 1977)
je česká investigativní novinářka. Od roku 2003 pracovala v České televizi jako reportérka a dramaturgyně pořadu Reportéři ČT a od
března do června 2015 uváděla a vedla i pořad 168 hodin. V roce 2020 působila na televizní stanici CNN Prima News, odkud odešla do
Seznam Zpráv. Jako investigativní reportérka poté pracovala pro Reflex i zpravodajský server Echo24.

Digiděti

Jan Kršňák
Jak pečovat o děti, o něž současně pečují digitální
technologie?
Kam dojdou děti hledající poklady v počítačových hrách?
Kde se ocitají dospívající proplétající se zákoutími sociálních
sítí? Co děti k obrazovkám tolik přitahuje? Co na nich vidí? Je
vůbec zdravé, aby před nimi tolik vysedávaly, aby je s sebou
neustále nosily v kapse? Anebo by s nimi měly trávit naopak
ještě víc času, aby byly připravené na budoucnost?
To jsou otázky, které si klade pravděpodobně každý rodič
mladšího či dospívajícího dítěte. Lze ale najít tu „správnou“
odpověď? Společně se o to v této knize pokusíme.
Kromě jiného se také dozvíte, kolik času s obrazovkami je
tak akorát, kdy koupit dětem první telefon, jak v domácnosti
nastavit pravidla používání obrazovek nebo jaká nebezpečí
síť přináší a jak ji používat smysluplně. Kniha Digiděti vám
pomůže rozehnat nejistoty a obavy spojené s výchovou dětí
v digitálních časech.
listopad 2022

Není těch informací na nás už trochu moc?
Nemohlo by jich být méně?
Co digidětem nabízí a může nabídnout
školní vzdělávání?
Kam nás vede digitalizace života
a zvládneme ji vstřebat klidně a spokojeně,
aniž bychom přišli o sebe sama?

145 x 210 mm

Jan Kršňák
si s počítačem hraje od 11 let. Hodiny hrál počítačové
hry nebo sledoval bratry, jak dělají totéž. Všichni
společně neposlouchali bědující matku, přestože ji
moc dobře slyšeli. Vystudoval filmová studia na FF
UK, kde hodně sledovali filmy a povídali si o nich.
Dnes se vedle přemýšlení a psaní o médiích, dětech
a rodičích, věnuje též filozofii, intuitivní pedagogice
a inovativnímu vzdělávání. Je zakladatelem
projektu www.digideti.cz, v jehož rámci lektoroval
stovky besed se žáky, rodiči i pedagogy.

Populárně naučná

Ulehčují digitální technologie mezilidské
vztahy, anebo je spíše komplikují?
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Moudrost koní
Grant Golliher

Všechno, co v životě opravdu potřebujete znát,
se můžete naučit od koní

Populárně naučná

„Před koňmi nic neskryjete, mají vůči nám takovou úroveň
citlivosti, jakou nemáme ani jeden pro druhého,“ říká zaříkávač
koní a kouč Grant Golliher. Během své dlouholeté zkušenosti
s prací s koňmi získal velké množství poznatků o komunikaci,
nastavení hranic, férovosti, důvěře a respektu, které se týkají
nejen koní, ale i lidí.
K tomu, abychom druhým věnovali pozornost a chovali se
k nim s citem, nepotřebujeme žádnou speciální dovednost
ani kvalifikaci. Potřebujeme pokoru a ochotu učit se. Máme
sklon nechat se snadno rozptýlit nebo se ponořit do vlastních
myšlenek a pocitů. Unikají nám nápovědy, které máme přímo
před očima. Nebo pokud si jich všimneme, vyložíme si je špatně,
protože se na ně díváme filtrem vlastních emocí. Naladit se na
druhé a věnovat jim dostatek pozornosti, abychom dokázali
vycítit, co se děje pod povrchem, je stejně přirozené a odvěké
jako soulad mezi koňmi, lidmi na jejich hřbetech a přírodou.
Zaříkávání koní není magie. Jde jen o rozvíjení dobrovolného
partnerství založeného na vzájemné důvěře a respektu. Jde
o přístup, jehož osvojení bude k užitku každému, kdo chce
lépe porozumět lidem a lidství, překonat trauma, zažívat
plnohodnotnější vztahy a uvolnit nevyužitý potenciál svého
života. Nejde o žádná kouzla. Stačí myslet jako kůň.
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„Žádný filozof nám nerozumí tak důkladně jako
pes nebo kůň. Prokouknou nás na první pohled.“
Herman Melville, spisovatel

listopad 2022
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Grant Golliher
je zaříkavačem koní a zároveň koučem
a mentorem, který ukazuje zájemcům z celého
světa dovednosti nezbytné k tréninku koní, ale
také k naplněnějšímu a lepšímu lidskému životu.
Na jeho ranč ve Wyomingu se každoročně sjíždějí
celebrity, vrcholoví manažeři, profesionální
koučové, soudci nejvyššího soudu i obyčejné
rodiny z celého světa, a účastní se toho, co jeden
z manažerů nazval zkušeností, která má velkou
moc změnit člověku život.

Přepište dějiny podruhé
Michal Stehlík a Martin Groman

Autoři podcastu Přepište dějiny přicházejí
s pokračováním úspěšné knihy
Dějiny jsou přepisovány odjakživa a stále. Proč jsou u nás
premiéři stále tak trochu ve stínu Hradu? Jak odcházejí naši
prezidenti? Přepisoval dějiny i takový Masaryk? A jak se do
nich zapsal Dubček? Máme rádi své generály, nebo si jich moc
nevážíme, a proč se v roce 2022 vrátily ozvuky španělské
občanské války? Chybět nebude ani vztah Čechů a Němců
a to od Havlíčka k Havlovi, tedy od jara národů v roce 1848 po
česko-německou deklaraci. Co všechno má vliv na naše dnešní
prožívání politiky – volby v roce 1946, Lidové milice, Anticharta,
normalizace? A nemytizujeme si 17. listopad 1989 příliš?
Podíváme se také na to, jak se v minulosti proplétala politika
se sportem i popkulturou a co všechno máme dodnes ukryto
v televizních pohádkách. V roce války na Ukrajině nemůže
chybět ani téma Rusko a jeho poměr k sousedům blízkým
i vzdáleným. Připomenut bude fenomén devadesátek i rok 1942,
který si v posledních letech možná až nemístně redukujeme
na vyprávění o odstranění Heydricha a sedmi statečných
výsadkářích z krypty. Kniha Přepište dějiny podruhé bude
zkrátka pestrá, ostatně jako samy naše dějiny a jejich výklady.
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Michal Stehlík
prosinec 2021
488 Kč
264 s.
160 x 230 mm

Martin Groman
Novinář, publicista, doktor přes staré noviny. Už na škole sveden ke čtení zaprášených novinových svazků v knihovnách, protože se v nich
najdou věci vydané, ale i nevídané. Jinak též předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky, autor textů a knih o starých, původních komunistech
a jejich zmařených iluzích. A aby se z toho nepomátl, druhou nohou stojí v rybníku obsahového marketingu, editování a copywritingu.

Populárně naučná

Historik-slovakista. Začínající s tématem česko-slovenských vztahů,
postupující přes zákruty komunistického Československa až k obecnému
mudrování o dějinách. Autor knih a výstav. Učí již druhou dekádu za
katedrou univerzity. Svůj svět dělí mezi katedru a muzeum – kdysi dávno
řídil Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, aktuálně je součástí vedení
Národního muzea. Svět s údivem objevuje mimo jiné i očima osmi potomků.
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Zdravá střeva
William R. Davis

Autor bestselleru Život bez pšenice představuje další
převratné téma – lidský mikrobiom
Kniha Život bez pšenice čtenáře varovala, že dnešní pšenice
není stejná jako pšenice a obiloviny našich předků a že nám
může způsobovat řadu zdravotních problémů. V knize Zdravá
střeva zachází Davis ještě o krok dál a ukazuje nám, že kvůli
tomu, že se živíme průmyslově zpracovanými potravinami
plnými pesticidů a nadužíváme antibiotika, nám ve střevech
chybí mnoho prospěšných bakterií. Následkem toho se
potýkáme se zdravotními problémy a trpí tím i naše nálada.
Kvůli tomu, že vymizely celé bakteriální druhy, se objevily
zdravotní potíže, které před sty a někdy i padesáti lety byly jen
vzácné. Hlavním důsledkem je tzv. SIBO (přerůstání bakterií
v tenkém střevě), což je nenápadná, ale rozšířená epidemie,
která zasahuje jednoho člověka ze tří a má na svědomí
neuvěřitelné množství našich zdravotních problémů.
Doktor Davis nám v této knize radí, jak škodlivé bakterie
nahradit těmi prospěšnými, díky čemuž zlepšíme fungování
mozku, zpomalíme stárnutí, usnadníme hubnutí, udržíme
duševní čilost a zajistíme si hlubší spánek. A nejen to.
4týdenní plán, jak obnovit zdravý střevní
mikrobiom, a tím zlepšit své zdraví

Populárně naučná

dotisk
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298 Kč / 336 s.
145 x 210 mm

říjen 2022
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William R. Davis, MD
se narodil v roce 1957, žije v Milwaukee, kde také
pracuje jako kardiolog. Je horlivým zastáncem
stravy s nízkým obsahem sacharidů a autorem
řady knih o zdraví. Proslavil se zejména řadou titulů
upozorňujících na nebezpečí pšenice, kterou nazývá
dokonalým jedem. Česky vyšly knihy Život bez
pšenice, která se stala bestsellerem listu The New
York Times. Dále pak Život bez pšenice: 30denní
kuchařka, Život bez pšenice: 10denní detox, Život
bez pšenice: deník pro každodenní praxi, Život bez
pšenice: 150 receptů pro zdravou kuchyni.

Naučte se správně dýchat
Yvan Cam

Metoda dýchání založená na vědeckých poznatcích
konečně dostupná všem!

Ponořte se do této knihy, která vám objasní
mechanismus dýchání, a na vlastní kůži si
vyzkoušejte jednoduchá cvičení, která vám
mohou změnit život!

„Poutavé a zcela nové dílo, které nám ukazuje, jak
chytit druhý dech. Ke startu, připravit a dýchat!“
Le Républicain Lorrain
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Yvan Cam
se třicet let věnuje bojovým uměním, z toho dvacet
let je také vyučuje. Zároveň je vědec, doktor
biologie a podnikatel – založil start-up zabývající
se výzkumem v oblasti biotechnologií. Jeho škola
dýchání v Toulouse má název Umění dýchání
(L’Art de la respiration), protože umění i dýchání
mají mnohé společné. Obracejí se k nitru člověka,
ovlivňují lidské emoce a zároveň mají i svou
technickou stránku. Jeho cvičení jsou dostupná
také na YouTube kanálu L’Art de la respitarion.

Populárně naučná

Každý z nás si myslí, že dýchá správně, dýchání je přece
jednou ze základních životních funkcí. Navzdory tomu, co
si intuitivně myslíme, dýcháme většinou špatně. Máme
často sklon se překysličovat, což následně vede ke zvýšené
hladině stresu a ke zbytečnému napětí v těle. Nebo dýcháme
anatomicky špatně, což má za následek špatné držení těla
a chronickou bolest.
Už po celá tisíciletí lidé hledají způsoby, jak dýchání
zlepšit nebo jak se ho od základu přeučit, a občas dosahují
pozoruhodných výsledků. Samotné dýchání se však jen
výjimečně stává předmětem vědeckého zájmu, což je škoda,
pomohlo by nám to pochopit, jak vlastně doopravdy funguje.
A přesně o to se pokouší biolog Yvan Cam v součinnosti
s dalšími odborníky na lidské zdraví. Vytvořil vlastní metodu
výuky dýchání a jeho výsledky jsou skutečně mimořádné, ať
jde o vrcholové sportovce, či běžnou veřejnost.
Když se naučíte znovu – a správně – dýchat (stačí několik
desítek minut týdně) budete umět lépe ovládat stres i emoce,
posílíte si imunitu, ulevíte si od mnoha bolestí kostí a svalů,
a celkově tak přispějete k vlastnímu spokojenému životu.
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Brány Evropy: Dějiny Ukrajiny
Serhii Plokhy

Tragická historie evropského národa
Ukrajina dnes bojuje s Ruskem o zachování své územní
celistvosti a politické nezávislosti. Současný konflikt je však
pouze poslední v dlouhé řadě bitev o území Ukrajiny a její
existenci coby svrchovaného národa. Jak ve své nejnovější
knize Brány Evropy píše oceněný historik Serhii Plokhy,
k pochopení současnosti a budoucnosti Ukrajiny je třeba
dobře poznat její minulost.
Ukrajina byla utvářena říšemi, které ji využívaly jako
strategickou bránu mezi Východem a Západem – od římské
říše přes osmanskou po nacistické Německo a Sovětský svaz.
Po staletí se na jejím území setkávaly různé kultury. Mísením
usedlých a kočovných národů a křesťanství s islámem ve
stepním pohraničí vznikla třída bojovných kozáků; ze střetu
mezi katolickou a pravoslavnou církví vzešla náboženská
tradice sbližující západní a východní křesťanství.
Současná krize je tragickým případem opakování historie, kdy
se Ukrajina znovu ocitá v centru bitvy globálních rozměrů.
Kniha Brány Evropy coby odborně věrohodné dějiny této
významné země poskytuje jedinečné nahlédnutí do původu
nejnebezpečnější mezinárodní krize od dob studené války.

listopad 2022
145 x 210 mm

dotisk / 398 Kč / 400 s.
145 x 210 mm

je americký historik zaměřený na dějiny
východní Evropy. Narodil se v ruském
Nižném Novgorodě ukrajinským rodičům.
Vystudoval dějiny a sociální vědy na univerzitě
v Dněpropetrovsku, kde též získal titul
profesora. Od roku 2013 řídí na Harvardu
Ukrajinský výzkumný institut. Soustředí se na
dějiny východní Evropy se zaměřením zejména
na Ukrajinu. Získal řadu cen, např. kniha
Černobyl. Historie jaderné katastrofy byla roku
oceněna cenou roku 2018 Baillie Gifford za
nejlepší anglicky psanou literaturu faktu.

Literatura faktu a military

Serhii Plokhy
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Za svobodnou Paříž
Obsazení, odboj, osvobození 1940–1944
Martin Dugard

Strhující líčení boje o Paříž v rozmezí čtyř let druhé světové
války, touze po svobodě a obětování se za správnou věc

Literatura faktu a military

Květen, 1940. Hitlerova vojska vtrhla do Francie a svět byl
ohromen drzou, zničující bleskovou válkou, jež vyvrcholila
dobytím Paříže. Napadená země se během několika týdnů
zhroutila a její metropole, ono „město světel“ zaslíbené
intelektuálům a umělcům, ctěné pro svou atmosféru
bezstarostnosti a svobodomyslnosti, se ocitlo pod nacistickou
nadvládou.
Okupanti rozpoutali teror, proti němuž se začal formovat
vlastenecký odpor. Nacistům padlo za oběť více než sto dvacet
tisíc Pařížanů, bezpočet dalších prošel věznicemi gestapa
a skončil v koncentračních táborech. Čím déle nepřítel držel
město ve svých spárech, tím větší hrozba na jeho obyvatele
doléhala. Zbývala jim jediná naděje: invaze do Normandie,
připravovaná Brity a Američany.
Byly to ale především jedny z největších postav této válečné
doby, které měly osud francouzské metropole od počátku
v rukou. Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, George S.
Patton a Charles de Gaulle, řídící odboj z londýnského exilu,
svými rozhodnutími rýsovali kontury dramatu, rozehraného
mezi květnem 1940 a srpnem 1944.
Beletristicky laděný text doplňují situační mapky bojišť.
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„Kniha Za svobodnou Paříž se čte jako filmový
scénář, který vás rychle vtáhne do děje. Jako
byste se sami ocitli na Elysejských polích a spolu
s Pařížany osvobozovali jejich město od nacistů.“
Andrew Roberts, spisovatel

leden 2023
145 x210 mm

Martin Dugard
je americký autor a spoluautor řady knih, většinově
zaměřených na historické události a postavy
z různých epoch. Jeho díla mnohokrát obsadila
první místo v seznamech nejprodávanějších titulů
sestavovaných deníkem The New York Times,
některá se dočkala i televizního zpracování. Je
rovněž podepsán pod scénářem k celovečernímu
filmu, přispívá do časopisů, vede vlastní blog
a působí jako trenér vytrvalostního běhu.

Teheránská operace
Howard Blum

Fascinující historie zmařeného atentátu
na Churchilla, Roosevelta a Stalina

listopad 2022
145 x210 mm

Howard Blum
„Neuvěřitelně napínavé odhalení dosud
neznámé nacistické operace, která mohla
změnit historii.“
Edward Jay Epstein, investigativní novinář

je redaktor časopisu Vanity Fair. Je autorem
bestsellerů New York Times a držitelem ceny Edgar
Award za knihu American Lightning. Během svého
působení v New York Times byl dvakrát nominován
na Pulitzerovu cenu za investigativní reportáže. Je
otcem tří dětí, žije v Connecticutu.

Literatura faktu a military

Howard Blum přichází s knihou literatury faktu, která je stejně
strhující a napínavá jako dobrý thriller: jedná se o skutečný
příběh nacistického spiknutí s cílem zabít za druhé světové
války vůdce Spojených států, Velké Británie a SSSR.
Úkolem atentátníků bylo zabít tři nejdůležitější a nejpřísněji
střežené muže světa. Sami atentátníci pak byli speciálně
vycvičený tým v čele se zabijákem známým jako
nejnebezpečnější muž v Evropě. V sázce nebylo nic menšího než
budoucnost svobodného světa.
Píše se rok 1943 a tři spojenečtí vůdcové – Franklin D. Roosevelt,
Winston Churchill a Josif Stalin – se poprvé setkávají na přísně
tajné konferenci v Teheránu. Němci věří, že by případná nová
sestava spojeneckých vůdců mohla být ochotna po skončení
války uzavřít pro nacisty přijatelnější mír. A tak začíná operace
Long Jump, jejímž cílem je zavraždit Roosevelta, Churchilla
a Stalina.
Během krátké doby je sestaven speciálně vybraný tým zabijáků.
Na splnění odvážného úkolu mají šest dní. Mike Reilly, šéf
ochranky amerického prezidenta, nemá prostor na chyby
a musí překonat své podezření a instinkty, aby ve spolupráci
se sovětským agentem z NKVD zachránil tři nejmocnější muže
světa.

65

Audioknihy

Už více než 55 titulů Nakladatelství JOTA také jako audioknihy.

Mp3 ke stažení na:

Audioknihy

jota.cz
audioteka.cz
audiolibrix.cz
knihydobrovsky.cz
kosmas.cz
palmknihy.cz
alza.cz
alza.sk
martinus.cz
martinus.sk
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Thomas Savage
Takhle silný ničí ty slabé. I jeho už má ale v merku mstitel…
Filmová adaptace získala Oscara 2022 za nejlepší režii.

Každý z nás byl hrdinou
Ray Lambert. Jim DeFelice

Vzpomínky na Den D. Pozoruhodné paměti jednoho
z přímých účastníků vylodění v Normandii.

Ernettiho stroj
Roland Portiche

Neuvěřitelný příběh založený na skutečných událostech, vyprávějící
o stroji času, který je ukrytý v tajných archivech Vatikánu.

Kniha radosti

Jeho Svatost dalajláma XIV., Desmond Mpilo Tutu,
Douglas Abrams
Jak být šťastný v dnešním proměnlivém světě.

Kočka vs. pes

J. Patterson, Ch. Grabenstein
Nejtlapkóznější příběh pro všechny, kteří milují kočky a psy.

To by se zvěrolékaři stát nemělo
James Herriot

Nahlédněte do kouzelného a nezapomenutelného
světa nejoblíbenějšího veterináře na světě.

Dějiny světa v 50 psech
Mackenzi Leeová

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

Čte:

Otakar Brousek ml.
v prodeji / 11 h 11 min
mp3 ke stažení: 389 Kč
CD: 399 Kč

Čte:

Jiří Schwarz
v prodeji / 8 h 45 min
mp3 ke stažení: 348 Kč

Čte:

Michal Bumbálek
v prodeji / 11 h 49 min
mp3 ke stažení: 378 Kč

Čte:

Pavel Kašpar
v prodeji / 10 h 6 min
mp3 ke stažení: 348 Kč

Čte:

Robert Mikluš
v prodeji / 4 h 36 min
mp3 ke stažení: 329 Kč
CD: 339 Kč

Čte:

Ondřej Novák

v prodeji / 18 h 7 min
mp3 ke stažení: 398 Kč

Čte:

Tereza Dočkalová
v prodeji / 6 h 28 min
CD: 358 Kč

Audioknihy

Síla psa
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Božský bastard

Vyměnit vodu
květinám

Christina Laurenová

Valérie Perrinová

Čtou: Š. Romová, P. Šimonek
připravujeme
mp3 ke stažení

připravujeme
mp3 ke stažení

Nikdy se nevzdávej!

Dívka, která
utekla z Osvětimi

Benjamin Ferenc

Ellie Midwoodová

Čtou: M. Rykrová, P. Kašpar
připravujeme
mp3 ke stažení

připravujeme
mp3 ke stažení

Tajemství

Emilka

Tereza Dobiášová

Ivana Fajnorová

Čte: Milena Steinmasslová
připravujeme
mp3 ke stažení

připravujeme
mp3 ke stažení

Astrofyzika pro
lidi ve spěchu

Dějiny lidských průserů
aneb Co všechno jsme podělali
Tom Phillips

Neil deGrasse Tyson

Čte: Borek Kapitančik
připravujeme
mp3 ke stažení

Čte: Pavel Hromádka
připravujeme
mp3 ke stažení

Ted Bundy,

Richard Ramirez:

vrah po mém boku

Night Stalker

Ann Rule

Philip Carlo

připravujeme
mp3 ke stažení

připravujeme
mp3 ke stažení

Mindhunter

Moudrost koní
Grant Golliher

Lovci myšlenek

J. E. Douglas, M. Olshaker
připravujeme
mp3 ke stažení

připravujeme
mp3 ke stažení

Audioknihy

Nikolaj Kelin:
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Tamtamy času

J. Hanzelka, M. Zikmund,
M. Stingl, R. Švaříček

Paměti donského Kozáka
a českého lékaře

Čtou: J. Čvančarová, J. Potměšil,
J. Dušek, D. Bárta, M. Bumbálek

Nikolaj Kelin

připravujeme
mp3 ke stažení

Hudba: Dan Bárta

připravujeme
mp3 ke stažení

Černobyl

Sedm zákonů

Serhii Plokhy

Miroslav Bárta

Čte: Pavel Hromádka
v prodeji / 9 h 14 min
mp3 ke stažení: 348 Kč
CD: 378 Kč

Čte: Václav Neužil
v prodeji / 13 h 4 min
mp3 ke stažení: 348 Kč

Deset

Umění závodit v dešti

Lauren Myracleová

Garth Stein

Čte: Anna Řeháková
v prodeji / 5 h 39 min
mp3 ke stažení: 268 Kč

Čte: Jan Vlasák
v prodeji / 9 h 18 min
mp3 ke stažení: 319 Kč
CD: 339 Kč

Veterinářka

Bude to bolet,
doktore?

Gillian Hicková

Adam Kay

Čte: Jana Štvrtecká
v prodeji / 6 h 51 min
mp3 ke stažení: 278 Kč

Malé principál

Čte: Michal Bumbálek
v prodeji / 7 h 18 min
mp3 ke stažení: 278 Kč

Kde zpívají raci

Antoine de Saint-Exupéry,
Jindra Eliáš

Delia Owensová

Čte: Jana Štvrtecká
v prodeji / 13 h 47 min
mp3 ke stažení: 348 Kč

Čte: Zdeněk Junák
v prodeji / 1 h 35 min
mp3 ke stažení: 198 Kč

Rakoncaj.
Měl jsem kliku

Z rebela mnichem
Lama Ješe Losal Rinpočhe

J. Rakoncaj, M. Jasanský

Čte: Miroslav Táborský
v prodeji / 8 h 59 min
mp3 ke stažení: 348 Kč

Čte: Michal Bumbálek
v prodeji / 8 h 48 min
mp3 ke stažení: 348 Kč

Wim Hof. Ledový muž
a Cesta Ledového muže
Wim Hof, Koen de Jong

Čte:
Pavel Hromádka
v prodeji
mp3 ke stažení

Audioknihy
Lisy See

Čtou:
Dagmar Čárová
Ivana Jirešová
Ivana Milbachová
v prodeji / mp3 ke stažení

Audioknihy

Objevte tajemství metody Wima Hofa!
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Sirotčinec slečny Peregrinové

Čte:
Viktor Dvořák
v prodeji
CD / mp3 ke stažení

Bestsellerová fantasy série.

Povídky podivných

Čtvrteční klub

amatérských detektivů

Ransom Riggs

Richard Osman

Čtou: J. Vlasák, V. Dvořák, J. Stryková,
R. Merunková, D. Bambas
v prodeji / 5 h 11 min
mp3 ke stažení: 299 Kč / CD: 319 Kč

Čtou: Libuše Švormová, Jan Vlasák

v prodeji / 12 h 18 min
mp3 ke stažení: 379 Kč / CD: 399 Kč

Příběhy skutečné
odvahy

Open

Andre Agassi

Bear Grylls

Čte: Pavel Soukup
v prodeji / 10 h 39 min
mp3 ke stažení: 338 Kč / CD: 348 Kč

Čte: Martin Sláma
v prodeji / 17 h 11 min
mp3 ke stažení: 398 Kč

Série
Odložené případy
Tina Frennstedt

Severské krimi inspirované
skutečnými nevyřešenými případy.

Čte:
Helena Dvořáková
v prodeji
jednotlivé mp3 ke stažení: 398 Kč

Let duchů
Hořící andělé
Štvanice
Dobrodružná série mistra
přežití Beara Gryllse

Audioknihy

Dublinská
trilogie
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Nejhumornější krimi všech dob!
Dublinská trilogie je fakt parádní jízda.

Čte:
Luboš Ondráček
v prodeji
mp3 ke stažení

Čte:
Filip Švarc
v prodeji
mp3 ke stažení

Pád nebes

Reinhold Messner

Setkání se smrtí
Joe Simpson

Čte: Ondřej Novák
v prodeji / 7 h 55 min
mp3 ke stažení: 248 Kč

Čte: Martin Stránský

v prodeji / 7 h 59 min
mp3 ke stažení: 319 Kč
CD: 339 Kč

Plavby sebevrahů
Miroslav Náplava

Čtou: Vasil Fridrich,
Miloň Čepelka, Pavel Soukup
v prodeji / 4 h 31 min
mp3 ke stažení: 299 Kč / CD: 328 Kč

Nezapomeň na
zlé časy
Günter K. Koschorrek

Sex v pěti dílech
světa
M. Stingl

Čte: Tomáš Jirman
v prodeji / 4 h 32 min
mp3 ke stažení: 119 Kč
CD: 248 Kč

Naděje umírá
poslední

Halina Birenbaumová

Čte: Aleš Slanina

Čte: Barbora Goldmannová

v prodeji / 15 h 38 min
mp3 ke stažení: 398 Kč

v prodeji / 8 h 38 min
mp3 ke stažení: 278 Kč

Nestydaté plavky
C. D. Payne

Čte: Petr Jeništa
v prodeji / 10 h 24 min
mp3 ke stažení: 299 Kč
CD: 329 Kč

Líný rodič

Tom Hodgkinson
Čte: David Novotný
v prodeji / 8 h 26 min
mp3 ke stažení: 299 Kč
CD: 329 Kč

Emil Boček

Strach jsem si nepřipouštěl
Jiří Plachý

Mládí v hajzlu 1–3
C. D. Payne

Čte: Borek Kapitančik
v prodeji / 30 h 57 min
mp3 ke stažení: 548 Kč

Když má štěstí kliku
Aurélie Valognesová

Čte: Renata Růžová
v prodeji / 6 h 38 min
mp3 ke stažení: 278 Kč

Bratrstvo
neohrožených
Stephen E. Ambrose

Smrt boha smrti
Jaroslav Andrejs

Čte: Martin Zahálka
v prodeji / 17 h 15 min
mp3 ke stažení: 349 Kč / CD: 369 Kč

Dopisy ze
Sachsenhausenu
James Moloney

Čte: Pavel Soukup

Čte: Michaela Rykrová

v prodeji / 18 h 27 min
mp3 ke stažení: 428 Kč

v prodeji / 8 h 47 min
mp3 ke stažení: 298 Kč

Audioknihy

Čte: Pavel Rímský
v prodeji / 4 h 30 min
mp3 ke stažení: 199 Kč / CD: 249 Kč
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S námi
zažijete víc

PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Turistické průvodce

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU

Turistické
průvodce
Rough Guides CZ
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připravujeme
aktualizované vydání

458 Kč / 245 s. / 12 map

898 Kč / 744 s. / 53 map

578 Kč / 416 s. / 30 map

598 Kč / 365 s. / 50 map

listopad 2022

598 Kč / 402 s. / 37 map

498 Kč / 394 s. / 31 map

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

748 Kč / 640 s. / 49 map

548 Kč / 368 s. / 41 map

998 Kč / 1 038 s. / 81 map

548 Kč / 400 s. / 32 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

32 stran barevné přílohy

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

8 stran barevné přílohy

celobarevná publikace

12 stran barevné přílohy

32 stran barevné přílohy

8 stran barevné přílohy

12 stran barevné přílohy

Turistické průvodce

celobarevná publikace

celobarevná publikace
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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

788 Kč / 619 s. / 88 map

748 Kč / 753 s. / 88 map

1 198 Kč / 880 s. / 106 map

598 Kč / 382 s. / 16 map

598 Kč / 392 s. / 49 map

1 198 Kč / 912 s. / 73 map

598 Kč / 447 s. / 50 map

598 Kč / 445 s. / 50 map

898 Kč / 845 s. / 95 map

698 Kč / 531 s. / 68 map

698 Kč / 512 s. / 67 map

748 Kč / 544 s. / 41 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

Turistické průvodce

celobarevná publikace
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celobarevná publikace

24 stran barevné přílohy

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

548 Kč / 431 s. / 39 map

598 Kč / 424 s. / 48 map

578 Kč / 368 s. / 27 map

598 Kč / 352 s. / 26 map

598 Kč / 407 s. / 54 map

798 Kč / 620 s. / 48 map

598 Kč / 336 s. / 39 map

648 Kč / 467 s. / 54 map

998 Kč / 944 s. / 100 map

598 Kč / 400 s. / 42 map

648 Kč / 488 s. / 40 map

898 Kč / 779 s. / 94 map

498 Kč / 392 s. / 42 map

748 Kč / 624 s. / 57 map

748 Kč / 560 s. / 51 map

698 Kč / 512 s. / 56 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

8 stran barevné přílohy

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

Turistické průvodce

celobarevná publikace
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www.vodamoreoceany.eu

OBJEVTE
TAJEMSTVÍ METODY

WIMA HOFA
TAKÉ JAKO E-KNIHY A AUDIOKNIHY

8.8.
MEZINÁRODNÍ
MEZINÁRODNÍ
MEZINÁRODNÍ
8.
MEZINÁRODNÍ
8. 8.
MEZINÁRODNÍ
OPERNÍ
AHUDEBNÍ
HUDEBNÍ
FESTIVAL
OPERNÍ
FESTIVAL
OPERNÍ
AA
HUDEBNÍ
FESTIVAL
OPERNÍ
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AA
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www.janacek-brno.cz
www.janacek-brno.cz
www.janacek-brno.cz
www.janacek-brno.cz
www.janacek-brno.cz

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA
OPRAVDOVÉ EXOTIKY

Rádi vám
připravíme
akci na míru.
WWW.LIVINGSTONE.CZ

NAVŠTIVTE NAŠE UNIKÁTNÍ VÝSTAVY

www.magickyhimala
www.magickyhimalaj.cz

www.tajemnaindonesie.cz

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

17.–19. 3. 2023
U

MIMOŘÁDNĚ V SOUBĚH
S VELETRHEM

MÍSTO KONÁNÍ

ORGANIZÁTOR

www.holidayworld.cz

OFICIÁLNÍ VOZY

FOTO: JAKUB HNĚVKOVSKÝ

Tereza Dobiášová: Tajemství. Neskutečný příběh Anežky České
– Magnesia Litera 2022 v kategorii DILIA Litera za debut roku
Miroslav Bárta: Sedm zákonů
SIA
– Český bestseller 2021 v kategorii Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé
M A G N EA
Josef Rakoncaj, Miloň Jasanský: Rakoncaj. Měl jsem kliku
R
LITE
– 1. místo v kategorii Nejlepší kniha v rámci festivalu Go Kamera 2022
2022
– 1.-2. místo v kategorii Nejlepší kniha: Divácká soutěž v rámci festivalu Go Kamera 2022
ROKU
DEBUT
Vojtěch Lavický: Na motorce kolem světa
– 3. místo v kategorii Nejlepší kniha: Divácká soutěž v rámci festivalu Go Kamera 2022
Jiří Němčík: Přiznání taxikářů
– Nominace na Cenu za nejlepší dokumentární knihu 2021 na MFDF Jihlava
Petr Voldán: Na vlnách s Petrem Voldánem
– Nominace na Cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2020
SIA
Dina Štěrbová: Touhy a úděl
M A G N EA
R
E
T
LI
– 1. místo v kategorii Nejlepší kniha v rámci festivalu Go Kamera 2020
2 017
– Cena diváků v kategorii Nejlepší kniha v rámci festivalu Go Kamera 2020
Ý ČIN
ATELSK
Barbora Tlustá: Bez obalu
NAKLAD
– Kniha roku 2019 v kategorii Styl a hobby
Luděk Bukač, František Suchan: Bukač. Moje hokejové století
– Prémie M. Ivanova 2019
M. Zikmund, P. Horký, M. Náplava, V. Kroc: Století Miroslava Zikmunda
– Prémie M. Ivanova 2018
Adam Chroust: Stingl Miloslav. Biografie cestovatelské legendy
– Magnesia Litera 2017 v kategorii Litera za nakladatelský čin
– 1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování v rámci festivalu Go Kamera 2017
– Cena diváků v kategorii nejlepší kniha v rámci festivalu Go Kamera 2017
– Mezinárodní cena Egona Ervína Kische - Prémie, KALF 2017
– Český bestseller roku 2016 v kategorii Cestopisy a reportáže
Miloslav Stingl
– Cena E. E. Kische 2015 za knihu Vúdú, zombie, karnevaly
– Cena E. E. Kische 2014 za celoživotní dílo a za rozsáhlou literární tvorbu
– Stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR za celoživotní dílo
– Několikeré ocenění v soutěžích o Nejkrásnější knihu festivalu Go Kamera
– Cena E. E. Kische 2012 za knihu Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, díl první
– Cena E. E. Kische 2011 za knihu 2012
Michal Petrov
– Český bestseller 2013 v kategorii Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé za knihu Retro ČS
– Mezinárodní čestné uznání E. E. Kische 2014 za knihu Retro ČS
– 3. místo v kategorii Nejkrásnější kniha festivalu Go Kamera 2014 za knihu Retro ČS
– Český bestseller roku 2015 v kategorii Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé za knihu Retro ČS 2
– Cena Nejkrásnější komise soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015 za knihu Retro ČS 2
Vlasta Čiháková Noshiro: Mitsuko
– Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou, 2017
– Cena Miroslava Ivanova 2015 za významné dílo literatury faktu
Viliam Poltikovič: Touha po absolutnu
– 2. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování v rámci festivalu Go Kamera 2017
– 1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha v rámci festivalu Go Kamera 2018
Jiří Hanzelka & Miroslav Zikmund
– 2. místo v diváckém hlasování v rámci festivalu Go Kamera 2016 za knihu Legenda Z + H
– Cena města Lysá nad Labem u příležitosti Polabského knižního veletrhu 2011 za knihu Legenda H + Z
Petr Gratias a Pavel Váně: V erbu Progres
– Čestné uznání E. E. Kische 2015
– Nominace na rockovou cenu Břitva 2014 v kategorii Kniha roku
Petr Gratias: Decibely nad Brnem
– Cena Nejkrásnější komise soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015
Alena Thomas: Děláme si to doma sami
– Nominace na cenu Český bestseller 2014 v kategorii Zdraví & životní styl

NAKLADATELSTVÍ JOTA VE SPOLEČNOSTI

ČESKÝ BESTSELLER 2021: MIROSLAV BÁRTA PŘEVZAL
OCENĚNÍ ZA KNIHU SEDM ZÁKONŮ

MAGNESIA LITERA 2022: TEREZA DOBIÁŠOVÁ PŘEBÍRÁ
OCENĚNÍ ZA DEBUT ROKU ZA KNIHU TAJEMSTVÍ

MAYE MUSK, AUTORKA KNIHY KDYŽ MÁ ŽENA PLÁN,
NA KONFERENCI VOGUE LIVE V PRAZE

KŘEST KNIHY PŘEPIŠTE DĚJINY: MARTIN GROMAN,
MICHAL STEHLÍK, PETRA BUČKOVÁ

KŘEST KNIHY VÝLETY (NEJEN) S DĚTMI: PETR VOLDÁN,
EVA OBŮRKOVÁ, RENATA RŮŽOVÁ

KŘEST KNIHY TEMNÁ RÁNA:
PAVEL TOMEŠ, ZBYNĚK VIČAR

KŘEST KNIHY BALKÁN – RÁJ SVOBODNÉHO CESTOVÁNÍ:
MAREK AUDY, RENATA RŮŽOVÁ, RICHARD BOUDA

KŘEST KNIHY TO NECHCEŠ!: LIBOR MACHATA,
DAGMAR KŘÍŽOVÁ, HONZA ŽANEK HLAVÁČEK

FOTO: TOMÁŠ SVOBODA

VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ TITULŮ A AUTORŮ NAKLADATELSTVÍ JOTA

EDI Č NÍ PLÁN II. POLOLETÍ 2022

20% SLEVA NA VŠE

N A K L A D A T E L S T V Í J O TA

NA NAŠEM E-SHOPU WWW.JOTA.CZ

II. POLOLETÍ
2022
KNIHY | E-KNIHY | AUDIOKNIHY
NAKLADATELSTVÍ JOTA
NAJDETE TAKÉ U NAŠICH OBCHODNÍCH PARTNERŮ

N A K L A DAT E L S T V Í J OTA

