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Kde zpívají raci
Delia Owensová
Světová literární událost konečně v češtině!
Celá dlouhá léta kolují v poklidném městečku Barkley Cove
na pobřeží Severní Karolíny fámy o vlčím dítěti, „holce z bažiny“. Když je roku 1969 objeveno tělo místního krasavce Chase
Andrewse, obyvatelé města začnou z jeho vraždy podezírat
právě holku z bažiny, Kyu Clarkovou.
Jenže Kya vůbec není taková, jak se o ní povídá. Je to
inteligentní a citlivá dívka. Žije odkázaná sama na sebe v bažině, které říká domov, jejími nejlepšími kamarády jsou racci
a místo školy ji učí okolní příroda. I v jejím životě přichází
chvíle, kdy zatouží po blízkosti jiných lidí, dotecích a lásce. Její
divoká krása okouzlí dva mladé muže z města a před Kyou se
otevírá úplně nový život. Pak se však stane něco nepředstavitelného…
Román Kde zpívají raci je překrásnou ódou na přírodu,
srdceryvným příběhem dospívající dívky a líčením záhadné
vraždy s překvapivým koncem. Delia Owensová nám připomíná, že dětství nás všechny poznamená na celý život a že
každý z nás podléhá úžasným tajemstvím přírody.

• The New York Times bestseller 2019, 2020

říjen 2020

• Nejprodávanější kniha Amazonu
• Prodáno více než 7 milionů výtisků
• Pátý nejlepší román roku 2018 na Goodreads v edici
historická fikce – téměř milion čtenářských hodnocení

Vychází v 41 zemích.

• Nominace na několik literárních cen

„Neumím ani slovy vyjádřit, jak moc tuhle
knihu zbožňuji! Přála jsem si, aby příběh
nikdy neskončil!“
Reese Witherspoonová

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

Beletrie

• Filmová práva ke knize zakoupila produkční
společnost Reese Witherspoonové
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Sirotčinec slečny Peregrinové:
Ptačí sněm
Ransom Riggs
A jsou zpět! Protože od rozdělané práce se neodchází.
A od té podivné už vůbec ne.
Když H, spolupracovník Jacobova dědečka, umíral, pověřil
Jacoba úkolem – dopravit nově kontaktovanou členku rodiny
podivných Noor Pradeshovou do bezpečí, které jí poskytne
tajná agentka V. Svěřil mu i to, že Noor se týká prastaré proroctví o sedmi emancipátorech, kteří zachrání svět podivných
před hrozící apokalypsou. Pokud se podaří zachránit Noor
Pradeshovou, zachrání tím i svět podivných. O jeho zkázu neusiluje nikdo jiný víc než stvůry. A ačkoliv při zkáze Knihovny
duší velká většina z nich zemřela, ti nejhorší z nich přežili.
Někteří jako vězňové, kterým se však na začátku nového
pokračování příběhu podivných podaří ze žaláře uprchnout.
Aby toho nebylo málo, V je nejtajemnější a nejmocnější
z Abeových bývalých společníků, která se skrývá a dělá vše
pro to, aby nebyla nalezena. Čas nemilosrdně běží a Jacob
i jeho přátelé se snaží rozluštit proroctví a přijít celé věci na
kloub. Uspěje i tentokrát?

říjen 2020

„Ransom Riggs je na vrcholu a jeho věrní
fanoušci hladoví po dalším dobrodružství.“

348 Kč / 344 s.
124 x 200 mm

New York Journal of Books
„Děsivé, úžasné.“
People

Beletrie

„Strhující burtonovský příběh doprovázený
(opět) strašidelnými fotografiemi.“
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USA Today

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

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

již vyšlo
298 Kč / 358 + 8 s. / 130 x 210 mm
349 Kč

368 Kč

348 Kč

349 Kč

388 Kč

339 Kč

398 Kč

298 Kč

319 Kč

Beletrie

378 Kč
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Už zase sloužím o Vánocích
Adam Kay
Tuto knihu užívejte nejen o Vánocích. Protože smích léčí.
Blíží se Vánoce, všude voní cukroví…, avšak 1,4 milionu
zaměstnanců britského státního zdravotnictví má namířeno do práce. Adam Kay znovu zalovil ve svých denících
a výsledkem je humorný a někdy také srdcervoucí pohled za
blyštivou oponu svátků vánočních. Kniha se nabízí také jako
ideální dárek pro každého, kdo kdy vkročil do nemocnice.
Už zase sloužím o Vánocích je milostný dopis všem, kteří
tráví sváteční čas na frontě státního zdravotnictví, tahají kostičky lega a dřevěné kuličky dětem z nosu a ošetřují popáleniny z prskavek, a to všechno v tom nejnádhernějším období
roku – o Vánocích.

„Dokonalý chirurgický vánoční dárek.“
The Times

Ilustrace: Martina Hostěradská

říjen 2020 / 278 Kč / 144 s.
145 x 210 mm

Od autora výjimečného bestselleru
Bude to bolet, doktore?

Adam Kay

Beletrie

298 Kč / 240 s.
145 x 210 mm
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je oceňovaný komik a scenárista pracující pro
televizi a ﬁlm. V mládí vystudoval medicínu,
poté šest let pracoval jako porodník a gynekolog a napsal i několik skript, než medicínu
opustil a začal se věnovat psaní sitcomů pro
BBC a další britské televizní kanály. Žije se svým
přítelem, televizním producentem Jamesem
Farrellem, v západním Londýně.
Jeho první kniha Bude to bolet, doktore? se stala
okamžitě bestsellerem a také ze strany kritiky
se jí dostalo velmi příznivého přijetí. Získala
několik ocenění.

To by se zvěrolékaři stát nemělo
James Herriot
Herriotových knih se na světě prodalo
přes osmdesát milionů kusů.
V knížce To by se zvěrolékaři stát nemělo potkáváme mladého
Herriota, který zjišťuje, že realita povolání veterináře v rurálním Yorkshiru je úplně jiná než sterilní prostředí veterinární
školy. Vesnická idyla pro veterináře totiž není tak úplně idyla.
Některé návštěvy pacientů jsou srdcervoucí, jako třeba péče
o velmi nemocného, starého psa, jehož pán už nikoho jiného
na světě nemá, ale jiné zase legrační, jako Herriotovy pravidelné návštěvy překrmeného pekingského palácového psíka,
který má vlastní večírky.
Herriot se jako čerstvý absolvent musí naučit pečovat
o své pacienty uprostřed zimy na těch nejodlehlejších
farmách, jednat s tvrdohlavými majiteli, zmatenými kolegy
a starat se o kriticky nemocná zvířata. Postupně objevuje
úžasnou rozmanitost a nikdy nekončící výzvy veterinární praxe
se sobě vlastním humorem, soucitem a láskou ke zvířatům.

říjen 2020 / 398 Kč / 480 s.

Nahlédněte do kouzelného
a nezapomenutelného světa
Jamese Herriota, nejoblíbenějšího
veterináře na světě, a jeho zvěřince
vtipných, hřejivých, ale někdy i smutných
zvířecích pacientů.

130 x 200 mm

James Herriot
vlastním jménem James Alfred Wight, byl britský spisovatel a veterinář. Po ukončení studia
veterinární školy v Glasgow se v roce 1940
odstěhoval do Yorkshiru, kde vykonával veterinářskou praxi – léčil hospodářská zvířata, ale
i menší zvířata, jako psy a kočky. Za druhé světové války sloužil v Britském královském letectvu.
Proslavil se hlavně svými veterinárními příběhy
inspirovanými jeho životem.

Beletrie

Tato knížka je vydáním prvních
dvou dílů oblíbené veterinářské série –
Kéž by uměli mluvit a To by se zvěrolékaři
stát nemělo.
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Čajová dívka z Kolibříkové ulice
Lisa See
Silný román o tradicích, pěstování čaje
a poutech mezi matkou a dcerou
V odlehlé čínské horské vesnici pěstuje rodina Li-jen čaj
po celé generace. Jejich čas řídí plynutí ročních období.
S příjezdem prvního auta do vesnice do života vesničanů
vstoupí moderní svět. Li-jen, jedna z mála vzdělaných dívek
ve vesnici, začne odmítat tradice, které formují její život.
Porodí nemanželskou dceru, jejíž život zachrání tak, že ji
nechá před sirotčincem v nedalekém městě, a sama odejde
za vzděláním a lepším životem. Malá Hayley šťastně vyrůstá
v Kalifornii v adoptivní rodině, ale i přesto ji zajímají její kořeny. Za oceánem Li-jen touží po ztracené dceři. Obě hledají
svůj smysl ve studiu čaje pu’erh, který určoval osud jejich
rodiny po staletí.

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

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

Beletrie

298 Kč / 384 s.
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374 Kč / 378 s. / 130 x 200 mm

Lisa See

Připravujeme

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

Bohové jadeitu a stínu

Jedna
z nejlepších knih
podle NPR

Silvia Moreno-Garcia

Magický příběh namíchaný z reklamních plakátů 20. let
minulého století, sluncem rozpálených mexických
krajin a tajuplných podivností mayských legend
Poloostrov Yucatán, 20. léta minulého století.
Velká města na severu Mexika pulsují jazzovými rytmy,
ale Kasiopea Tun uklízí a posluhuje v bohaté rezidenci svého
děda a na zábavu nemá čas. Ráda by žila jinak a jinde než
v ospalém a staromilském zapadákově mezi příbuznými, kteří
jí opovrhují.
Snění o zajímavém životě a naděje na jakoukoli změnu
se zdají neuchopitelné jako hvězdy na obloze – až do chvíle,
kdy Kasiopea ze zvědavosti a vzdoru otevře truhlici v dědově
pokoji. Neúmyslně tak vypustí na svobodu uvězněného mayského boha smrti a nezbývá jí než souhlasit, že mu pomůže získat zpátky trůn a moc, o něž jej připravil vlastní bratr.
Selhání by znamenalo (nejen) Kasiopeinu smrt, úspěch pak
splnění dávných snů a přání.

Příběh inspirovaný pověstmi
a legendami předkolumbovského Mexika.

„ Kasiopea Tun vás chytne za srdce a vtáhne
vás do drahokamy nablýskaného světa,
v němž se rodí mýty i jazz.“
Lara Elena Donelly

leden 2021

Silvia Moreno-Garcia
získala magisterský titul na University of British
Columbia. Je autorkou několika románů (Signal
to Noise, Mexican Gothic, Certain Dark Things
a dalších) a také redigovala několik antologií
včetně titulu She Walks in Shadows, který vyhrál
cenu World Fantasy Award v roce 2016. Podílí
se na redakci hororového časopisu The Dark,
píše sloupky pro The Washington Post a vede
internetové nakladatelství Innsmouth Free Press.

Beletrie

Kasiopea se tedy pouští do svého největšího dobrodružství – vyzbrojená jen vlastním úsudkem a ve společnosti toho
zvláštně přitažlivého boha se vydává na výpravu z yucatánských pralesů až do epicentra moderního dění, jímž je Mexico
City, a dál, do hlubin a temnot mayské říše mrtvých, z níž se
obyčejní smrtelníci obvykle nevracejí.
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Mládí v hajzlu: Z deště pod okap
C. D. Payne
Staromládenecký deník Nicka Twispa II.

pouze
jako
e-kniha

Nick mladší právě odmaturoval a měl by se urychleně rozhodnout pro některou vysokou školu. On si ale láme hlavu spíš
nad tím, která z dívek v jeho okolí je pro něj ta pravá. Krásná,
ale poněkud rozmarná a nespolehlivá Kal? Almy, která ho sice
miluje, ovšem po Nickových nevěrách k němu ztratila důvěru
a dává mu to zřetelně najevo? Nebo nový objev na scéně,
půvabná Lucia? Jeho otec mezitím řeší problém, kam za málo
peněz nastěhovat svou neustále se rozrůstající rodinu. Jako
na zavolanou se vynoří kamarád z dětství Hároš, který má
na prodej úžasný dům v luxusní čtvrti, nádherný a rozlehlý,
jen s jedním drobným nedostatkem – stojí na okraji útesu
a v základech se objevilo pár prasklin…
Nezřítí se Twispům nový domov do propasti? Zbaví se
Nick protivného soka v lásce Bosieho? Najde ženu svého srdce? Nenechá ho dřív sejmout žárlivý Desmond se svými kontakty v podsvětí? Na všechny tyto otázky naleznete odpověď
v nejnovějším pokračování oblíbené série Mládí v hajzlu.
říjen 2020 / 248 Kč / 288 s.
ePUB, MOBI
Limitovaná edice
Mládí v hajzlu:
Povolení prudit

Beletrie

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

je americký volnomyšlenkář a spisovatel. Proslavil se především sérií kultovního deníku
Mládí v hajzlu. Vystudoval historii evropských
zemí na Harvardu, poté se živil jako redaktor,
graﬁk, reklamní textař či fotograf. Měl asi třicet
zaměstnání a žádné se mu podle jeho slov nelíbilo. V současné době se věnuje provozu svého nakladatelství Aivia Press, muzeu karavanů
a psaní beletrie. Žije v Sonoma County, severně
od San Francisca.

Z hovna bič
C. D. Payne
Co si asi tak může člověk slibovat od života, když ho osud obdaří ne zrovna
přitažlivým zjevem, mizerným zrakem, předčasnou plešatostí a navrch jménem
Daniel Richard Nixon (ne, po žádných příbuzenských vazbách nepátrejte, to jen
Dannyho otec projevil svůj republikánský zápal)? Nejspíš nic moc. Takže žádný
div, že je z Dannyho v osmatřiceti osaměle žijící muž se špatně placeným zaměstnáním, těžce závislý na alkoholu a nikotinu. A když pak v práci dojde k reorganizaci
a jeho místo zruší pro nadbytečnost, je to už vyloženě na mašli.
již vyšlo
298 Kč / 286 s.

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

již vyšlo

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

298 Kč / 312 s.

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

již vyšlo

S vypuštěním „na svobodu“ se holubům od základu změní život a chvíli
se zdá, že rozhodně nehodlají hrát roli hodných hochů. Pak se ale zapojí sokoli,
andulky a vůbec vznikne neuvěřitelný kolotoč náhod a vtipných situací. Nemáte rádi
holuby? Pak věřte, že po Holubím mambu změníte názor a začnete jim fandit.

248 Kč / 224 s.

Beletrie

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

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

již vyšlo
298 Kč / 272 s. / 145 x 210 mm

vaseliteratura.cz o knize Advokát

Beletrie

Václav Láska
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Na motivy
knihy Advokát
byl natočen
televizní film
Vysoká hra.

278 Kč / 280 s.

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

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

„Jde podle mne o jeden z největších románů
poslední doby, který fascinujícím způsobem
žongluje s kafkovskými a meyerinkovskými
motivy různých staropražských čarodějů,
odloženými sirotky se zlověstnými jizvami
na krku, perverzních farářů atd.“
Jan Rejžek

již vyšlo
298 Kč / 191 s. / 145 x 195 mm

Jan Rejžek

Práva na Rytce
kamejí byla
prodána
do Lotyšska.
ilustrace:
Kateřina Sidonová

298 Kč / 256 s.
125 x 200 mm

je ﬁlmový režisér, scenárista a spisovatel. K jeho
nejvýznamnějším dílům patří ﬁlmy Lea, který
získal nominaci na Zlatý glóbus a Evropskou
ﬁlmovou cenu, a Král zlodějů, jenž se dostal
do širší nominace na Oscara a získal cenu za
nejlepší evropský scénář. Mezinárodní úspěch
mu otevřel cestu do Hollywoodu, kde na pozvání Stevena Spielberga napsal scénář The Betty
Schimmel Story. Natočil několik dokumentárních ﬁlmů pro zahraniční televize. V Nakladatelství JOTA vyšel v roce 2019 úspěšný román
Rytec kamejí s ilustracemi Kateřiny Sidonové.
První vydání románu Muž, který stál v cestě se
stalo bestsellerem a nejposlouchanější radioknihou Českého rozhlasu.

Beletrie

Ivan Fíla
„Těm, kdo se chtějí potěšit literaturou,
doporučuji Rytce kamejí Ivana Fíly.“
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Malé principál
Antoine de Saint-Exupéry, Jindra Eliáš
Malý princ v brněnském hantecu je konečně na světě!
Kdy by neznal Malého prince, nejznámější literární dílo francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho. Byl přeložen do více než 300 jazyků a dialektů. Vášnivá
sběratelka knižních vydání tohoto dílka, Martina Dlabajová,
oslovila legendárního brněnského diskžokeje a moderátora
Jindru Eliáše, aby se ujal vytvoření hantecové verze Malé
principál.
Počtou si nejen znalci brněnského hantecu a lidé z okolí
moravské metropole, ale i všichni ti, kteří příběh dokonale
znají, protože překlad systematicky koresponduje s originálem. Laici se přiučí hantecu, odborníci prohloubí svoje znalosti a obě skupiny získají nový pohled na notoricky známý
příběh z jiné perspektivy.
Dozvíte se, že hroznohadice šluknó kořist celó, žádná
kósavá, pak valí půl járu leháro, hébačka pas, jenom trávijó
a hážó chrupnu. Nebo jak to udělat, abyste furt nemuseli
rožínat lampáč. A spoustu dalších jiných věcí. Ale dále už
nebudeme prozrazovat. Bude nejlepší, když si to všechno
prostě přečtete sami!

Beletrie

Malý princ byl převeden do hantecu
na popud Martiny Dlabajové, sběratelky
knižních vydání Malého prince. Její sbírka
čítá v současnosti přes 240 knih, včetně
francouzského vydání z roku 1943.
K překladu do brněnského hantecu
ji inspirovalo vydání v italském
dialektu z regionu Friuli, kde řadu
let žila a podnikala.
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říjen 2020

Knihu doprovází ilustrace
Aleše Leznara.

Jindra Eliáš
je známý moderátor a první moravský diskžokej,
brněnský fanoušek a patriot. Čtyřicet let trávil
ve společnosti gramofonových desek, které
pouštěl k poslechu i tanci a doprovázel svými
originálními komentáři. Vysílal v Českém rozhlase
Brno a od roku 2015 je jedním z moderátorů
Nočního proudu Českého rozhlasu Dvojka. Je
znalcem brněnského hantecu a převyprávění
Malého prince do brněnského hantecu se ujal
s velkou pokorou k originálnímu textu i autorovi.

Dcery
Kateřina Dubská
Každá rodina má ve skříni své kostlivce
a čím méně se o nich mluví, tím více
chrastí kostmi, aby na sebe upozornili.

již vyšlo

Ve svém románu autorka vypráví příběh čtyř generací své vlastní rodiny. Jako
místy až černá niť se knihou vinou otázky nad vztahy mezi ženami, které jsou
zdánlivě příliš silné, a muži, kteří jsou zdánlivě příliš slabí, i vědomí, že jeden
tragický okamžik v životě první generace dokáže poznamenat životy těch,
kteří se teprve narodí, a lidé sami zranění svá zranění přenášejí dál a dál.

358 Kč / 600 s.

Hendrixova kytara
– to je nová kniha
Kateřiny Dubské,
která vyjde
v květnu 2021

298 Kč / 336 s.

278 Kč / 240 s.

298 Kč / 223 s.

Přiznání taxikářů
Jiří Němčík
Jízda taxíkem městem i lidskými osudy
Babičky o berlích, ale i lehké holky po šichtě. Studenti spěchající na vlak
k mamince i opilci na cestě z baru do baru. Lidé obyčejní, excentričtí, zamlklí i hovorní. To je celé široké spektrum osudů, se kterými se na svých
cestách Prahou setkal Jiří N. Taxikář. Člověk, který pozoruje a naslouchá
a z nekonečného přadena osudů splétá krátké příběhy.

278 Kč / 222 s.

Knihu doprovází ilustrace Aleše Leznara.

Beletrie

již vyšlo

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vás vidí řidič taxíku, ze kterého právě
vystupujete? A co se odehrává v hlavě jemu? Kolik lidí ten den už vezl
a co mu všechno o sobě řekli? Začtěte se do stránek knihy, kterou jeden
takový neobyčejně obyčejný taxikář napsal. Možná budete překvapeni, ale
rozhodně se zasmějete. Na to vemte jed!
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Odložené případy Švédsko: Nezvěstná
Tina Frennstedt
Švédská krimi série, v níž přední detektivové
znovu otevírají 16 let odložený případ brutální vraždy,
která neměla být nikdy vyřešena.
severské krim
i
V létě před 16 lety zmizela v jižním Švédsku 19letá dívka.
Případ nebyl vyřešen a dívka se nikdy nenašla. Nyní se v Malmö
objevil vrah, který napadá a znásilňuje ženy přímo v jejich
domovech. Důkazy ukazují nápadné podobnosti s vyšetřováním dlouho hledaného dánského vraha z Valby. Slavný dánský
expert na proﬁlování zločinců a odborník na muže z Valby
Carsten Morris se připojí ke švédskému týmu vyšetřovatelů
pod vedením inspektorky Tess Hjalmarssonové a její parťačky Marie Erlingové, které se snaží vyřešit oba případy, jež by
zdánlivě mohly souviset. Podaří se jim zastavit násilníka včas
a zjistit, co se stalo s nezvěstnou dívkou z roku 2002?
První díl románové krimi série se odehrává v jižním Švédsku. Autorka je expertkou na odložené případy a zkušenou
reportérkou zabývající se zejména nevysvětlenými zločiny,
díky čemuž je román velmi autentický a realisticky zobrazuje
práci vyšetřovatelů. Charaktery hlavních postav a nahlédnutí
do jejich soukromí jenom přispívají k napínavosti a očekávání,
setká-li se jejich snažení s úspěchem.

Na pokračování této krimi série
se můžete těšit na jaře příštího roku.

říjen 2020 / 398 Kč / 400 s.
145 x 210 mm

„Tina Frennstedt vymyslela dobrou
zápletku a nabízí ohleduplný a svěží pohled
na nevyřešený kriminální případ jak
z perspektivy pozůstalých, tak podezřelých.
Zaujmou i osudy hlavní postavy a jejích kolegů.“
Skånska Dagbladet

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

Krimi a thriller

Tina Frennstedt
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Čtvrteční klub amatérských detektivů
Richard Osman
Čtvrteční klub amatérských detektivů tentokrát
musí čaj o páté vynechat! Stala se vražda a čtveřice
osmdesátníků cítí, že nadešla jejich chvíle!
V poklidném, malebném a luxusním resortu pro penzisty se
jednou týdně scházejí čtyři přátelé, aby vyšetřili nevyřešené
vraždy. Když je však jednoho dne místní developer nalezen
mrtev, „čtvrteční klub amatérských detektivů“ se ocitne
uprostřed svého prvního skutečného případu. Čtveřici přátel,
Elizabeth, Joyce, Ibrahimovi a Ronovi, možná táhne na osmdesát, ale pořád ještě mají pár es v rukávu, znají ty správné
lidi a vědí, jak to na světě chodí. Dokáže naše velice neobvyklá, ale důvtipná partička najít nebezpečného vraha dřív, než
bude pozdě?

Humorný, napínavý a typicky anglický
detektivní román v duchu nejlepších
tradic detektivek Agathy Christie.

„Vtipné, chytré a k uzoufání britské – co jiného
byste také mohli čekat od gentlemana
Richarda Osmana?“
Adam Kay,
autor bestselleru Bude to bolet, doktore?

Krimi a thriller

„ Robert Galbraith potkává Toma Sharpeho.
Chytrá zápletka se skvělými postavami.
Upřímně, směju se na každé stránce,
vůbec nechci, aby ta kniha skončila!“
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Philippa Perryová,
autorka knihy Kéž by to naši četli

únor 2021

Richard Osman
je kreativním ředitelem ve společnosti Endemol
UK. Pracoval jako výkonný producent na nespočtu pořadů a 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. Je také pravidelným hostem
zábavných pořadů jako Have I Got News For You
a píše sloupky pro The Radio Times.

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

„ Jedna z nejzábavnějších detektivek
široko daleko.“
The Express

378 Kč / 389 s.

378 Kč / 392 s.

již vyšlo
378 Kč / 384 s. / 145 x 210 mm

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

Krimi a thriller

Závěrečný díl Dublinské trilogie
je fakt parádní jízda. Že už vás nemůže
nic překvapit? Omyl!
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Podej mi ruku
Megan Abbottová
„ Drsný, mrazivý thriller. Abbotová ve své nejlepší formě.“
Paula Hawkins, autorka bestselleru DÍVKA VE VLAKU

Kit ve svém oboru vystoupala na samý vrchol. Mnoho neschází
a dosáhne všeho, po čem kdy toužila. Nehodlá dopustit, aby
ji cokoli zastavilo.
Někdo jí však zastoupí cestu. Diane. V sedmnácti byly
nejlepší kamarádky a sdílená ctižádostivost z nich učinila nerozlučnou dvojku. Až do chvíle, kdy Diane prozradila Kit své
tajemství – tu nejhorší věc, jakou udělala, jakou si Kit uměla
představit – a rozmetala jejich přátelství na kousky.
Do dnešního dne je Kit jediná, kdo ví, co Diane provedla.
A Diane zase ví něco, co by mohlo zničit vše, o co Kit tak
dlouho usilovala.
Kam až je Kit ochotná zajít, aby se jí všechna ta dřina,
všechny ty oběti vyplatily? A čeho se naopak nevzdá? Diane
si myslí, že je úplně stejná jako ona. Ctižádostivost: člověk ji
má v krvi…

„Nejnovější thriller Megan Abbottové,
která jako vždy udělá na čtenáře dojem…
Přesuny mezi minulostí a přítomností buduje
Abbottová napětí a ukazuje, jak dřívější
činy ovlivňují činy budoucí.“
Wall Street Journal

již vyšlo
348 Kč / 352 s.
130 x 200 mm
298 Kč / 304 s.

Megan Abbottová

Krimi a thriller

„Podej mi ruku by mělo upevnit postavení Megan
Abbottové coby jedné z nejinteligentnějších
a nejsmělejších spisovatelek, které dnes
v kriminálním žánru působí.“
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The New York Times Book Review

je oceňovanou autorkou románů, včetně Horečky
(Nakladatelství JOTA, 2020), která získala několik ocenění za nejlepší román a umístila se
na žebříčku nejprodávanějších knih. Abbottová
získala doktorát z anglické a americké literatury na Newyorské univerzitě a její texty vyšly
v mnoha tištěných médiích. Zabývá se i literaturou faktu a podílela se na scénáři seriálu The
Deuce: Špína Manhattanu. Žije v New York City.

Štvanice
Bear Grylls
Píše se rok 1945 a nacistické megalomanské plány jsou v troskách. Při vidině porážky a ve snaze zachránit na poslední chvíli hitlerovský odkaz vrchní velení ukryje
německé zásoby uranu hluboko do podzemí, kde má ležet, dokud Říše jednoho
dne opět nepovstane k boji. V roce 2018 na tuto strašnou pravdu náhodou narazí
bývalý voják SAS Will Jaeger. Uran však mezitím zmizí, a když se Jaeger dozví, že je
nezvěstná i jeho žena Ruth, je si jistý, že nepřítel znovu vytáhl do boje. Tolik uranu
v nesprávných rukou by mohlo zničit svět. Je to závod s časem. A hodiny tikají…
již vyšlo
398 Kč / 351 s.

Mezi námi lháři
Caroline Englandová
Hra na pravdu začíná a pravda bude bolet.

již vyšlo
348 Kč / 397 s.

Tento strhující thriller vás zavede do britského Manchesteru, kde čtveřice přátel
a jejich rodiny žijí své životy v trysku moderní doby. Je tu však i kus „staré dobré“
Anglie s čajem, sendviči, nedělními bohoslužbami a velkými svatbami, kde se
sejde celé příbuzenstvo a pár skleniček rozváže údy i jazyky. Právě na svatbě Nicka
a Lisy začínají vycházet na povrch tíživé skutečnosti, které dosud aktéři příběhu
tak úzkostlivě tajili před ostatními.

Dvojí život

již vyšlo
298 Kč / 280 s.

Claire žije spokojeným životem a pracuje v Londýně
jako uznávaná lékařka. Je ale něco, co o ní nikdo neví.
Claire je dcerou hledaného zločince podezřelého z vraždy. Před skoro třiceti lety se v domě, v němž Claire a její
bratr strávili dětství, udála brutální vražda. Jejich otec tu
noc záhadně zmizel a od té doby ho nikdo neviděl.
Ve chvíli, kdy se Claire od policie dozví, že se její otec
našel a žije, se její dokonalý svět a poklidná existence
zhroutí. Co bude dál?

278 Kč / 278 s.

Krimi a thriller

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

Stephen King

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

již vyšlo
398 Kč / 400 s. / 145 x 210 mm

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

Historická beletrie

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

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

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

Již nyní se můžeme těšit
i na filmové zpracování.

Historická beletrie

Elizabeth Gilbertová
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268 Kč / 229 s.

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

Nebe v kleci
Christine Leunensová
Literární inspirace filmu Králíček Jojo

již vyšlo
348 Kč / 320 s.

Desetiletý Johannes, nadšený člen Hitlerjugend, žije ve velkém domě ve Vídni. Jednoho dne zjistí, že jeho rodiče ukrývají za falešnou zdí židovskou dívku jménem
Elsa. Johannes je upřímně otřesen. Postupně se ale jeho počáteční hrůza mění
v zájem, následně v lásku a nakonec v posedlost. Jeho rodiče ale jednoho dne zmizí
a Johannes si uvědomí, že je jediný, kdo o Elsině přítomnosti v domě ví, a je tudíž zodpovědný za její přežití. Mezi mladými lidmi vzniká zvláštní vztah. Vztah, jenž se zmítá
mezi vášní a posedlostí, závislostí a lhostejností, láskou a nenávistí.

Dopisy ze Sachsenhausenu
James Moloney
I když nezbývá už skoro nic, je tu pořád ještě naděje.

již vyšlo
328 Kč / 287 s.

Margot nastupuje na místo po své sestře na poštovním oddělení velké věznice.
Jenže tohle je Německo roku 1944 a věznice je koncentrační tábor Sachsenhausen. Má na starost poštu vězňů, a když jednou dostane zapalovač s příkazem, ať
dopisy spálí, je zděšená. Několik psaníček ukradne se záměrem, že je tajně pošle.
Takhle Margot pozná Dietera – prostřednictvím krásných dopisů adresovaných
jeho milé. A protože Dieterova přítelkyně se také jmenuje Margot, mladá dívka
náhle cítí, jako by četla milostné dopisy napsané pro ni.

Když kohout dozpíval

již vyšlo
348 Kč / 408 s.

Historický román Když kohout dozpíval zachycuje složité období od dvacátých do padesátých let 17. století,
tzv. třicetiletou válku. Děj se začíná odvíjet ve chvíli
zdánlivého klidu večera po popravě českých pánů na
Staroměstském náměstí v Praze. Je to však ticho před
novou válečnou bouří, která se vzápětí na dlouhou
dobu rozpoutá. V románu se prolínají osudy několika
skutečných postav naší minulosti, autorka se soustřeďuje zejména na vdovu po Kryštofu Harantovi Annu
Salomenu, pozdější choť bezohledného a ctižádostivého Heřmana Černína.

Historická beletrie

Alena Vrbová
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Antonia a její dcery
Marlena de Blasi
Krajina protkaná vůní olivovníku, zapadající slunce
líbající plody ve vinohradu a silné osudy
toskánských žen…
Antonia a její dcery je silný román Marleny de Blasi, který
se dotkne všech vašich smyslů. Tentokrát vás autorka zavede na rodinnou farmu v srdci žhavé Itálie. Seznámí vás
s temperamentní Antonií, pozoruhodnou ženou dohlížející na
pořádek a chod domácnosti, ve které bydlí čtyři generace nebojácných a houževnatých toskánských žen. Popíše vám její
životní příběh, do něhož se vepsalo běsnění druhé světové
války, láska i smutek, hluboká tajemství i doutnající hněv.
Uvaří vám. Pokrmy provoněné oreganem, olivami a lahodným
kaštanovým medem. Rozesměje vás a zcela nepochybně vás
dojme svou vřelostí a spontaneitou.

„Úžasná Marlena de Blasi píše
pohádky pro dospělé.“
Adriana Trigiani,
scenáristka a režisérka filmu Big Stone Gap
„De Blasi píše vytříbeným stylem, který čtenáře
vtáhne do svědectví lásky, ztráty, přátelství
a dávného boje o přežití.“

říjen 2020

Booklist

298 Kč / 288 s.

348 Kč / 344 s.

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

Knihy pro ženy

Marlena de Blasi
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Božská potvora
Christina Laurenová
Božský bastard se bude ženit. A to je potřeba pořádně
oslavit. Vítejte na rozlučce se svobodou v srdci
lasvegaského Stripu, na kterou jen tak nezapomenete!
Max, Will a Henry, to jsou Bennettovi nejlepší přátelé, kteří
se rozhodli uspořádat mu tu nejdivočejší rozlučku se svobodou. Luxusní kasina, zářící kluby, alkohol, který teče proudem,
a žhavé tanečky na klíně. Počkat – cože?
Bennett rozhodně nepatří k těm mužům, kteří by si užívali pozornosti jiných žen. Když mu tedy Max oznámí, že na
něj v salonku čeká překvapení, je dost naštvaný. Musí se řídit
instrukcemi – sednout si na židli, zavázat oči a čekat, co se
bude dít. Když se po chvíli otevřou dveře a místností se rozline hudba a sladký parfém, je mu ještě o trochu hůř. Do té
doby, než tóny přeruší známý hlas: „Zdravím, pane Ryane.“
Ta potvora!
Tenhle večer bude hodně dlouhý, hodně vášnivý a tak
trochu na hraně zákona.

„To, co na Christině Laurenové a její Božské sérii
miluji nejvíc, je, že v jejích knihách vždycky
najdete humor. A stejně tak vášnivé okamžiky
i jedna z těch nejsladších vyznání lásky.“

Knihy pro ženy

BooksSheReads.com
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již vyšlo
238 Kč / 176 s. / 130 x 200 mm

Moje nejoblíbenější jednorázovka
Christina Laurenová
Další román od bestsellerové autorky je o seznamkách.
Možná se budete smát, a možná se někdy jen hořce
pousmějete, protože sakra víte, jaké to je!
Millie Morrisová, vědkyně a expertka na sériové vražedkyně.
Mistrně odpaluje vtípky a občas bývá dost drsná. A stejně tak
jako její čtyři kolegové a zároveň nejlepší kamarádi – je stále single. Když se tedy přiblíží doba tradičního univerzitního
večírku, uzavřou Millie a její přátelé dohodu, že si na seznamce každý najde doprovod. Má to jen jeden malý háček: Millie
a Reid Campbell, jeden z členů jejich party, spolu prožijí tu
nejúžasnější noc, ale vzájemně se hned nato domluví, že
bude lepší, když na to zapomenou. Nechtějí přece ohrozit
jejich hezké přátelství.
Online randění není pro slabochy. Zatímco jsou Milliiny
přátelé zaplaveni atraktivními protějšky, Milliin účet se hemží
jen samými podivnými návrhy. A tak si vytvoří ﬁktivní proﬁl.
Záhy zjišťuje, že se vůbec poprvé dokáže bavit upřímně, bez
sarkasmu. Takže když si začne psát s nicnetušícím Reidem,
jehož kouzlu už nedokáže dále odolávat, stane tváří v tvář
největšímu strachu – odložit masku a projevit zranitelnost.

„Online randění v celé své komplikovanosti
i žhavosti.“

listopad 2020

Publishers Weekly

348 Kč / 352 s.

348 Kč / 376 s.

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

Knihy pro ženy

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

Aurélie Valognesová je ve Francii jednou
z nejúspěšnějších a nejčtenějších
spisovatelek, její knihy se pravidelně drží
na žebříčcích nejprodávanějších knih.

Knihy pro ženy

Další kniha Aurélie Valognesové
se na pultech knihkupectví objeví
již v únoru 2021.
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„ Aurélie Valognesová se ve svých nekonečně
něžných příbězích pouští do témat
každodenního života, která se častokrát jeví
jako nesnadná, protože život už takový je…
těžký a krásný zároveň. A přesně takové jsou
i její knihy, nevyhýbají se obtížným životním
situacím, přesto jsou krásné.“
loudiebouhlisblog.wordpress.com

již vyšlo
298 Kč / 296 s. / 130 x 200 mm

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

Skleněný oceán
Beatriz Williamsová,
Lauren Willigová a Karen Whiteová
Dramatický milostný příběh na pozadí jedné
z největších katastrof první světové války
Luxusní zaoceánský parník Lusitania se na poslední
plavbu z New Yorku do Liverpoolu vypravil 1. května
1915. O týden později jej jen několik kilometrů od irského pobřeží zasáhlo německé torpédo a loď šla během několika minut ke dnu. Zemřelo 1 195 osob. Tato
katastrofa výrazně ovlivnila průběh 1. světové války.
Květen 2013
Sarah je americká spisovatelka, která marně hledá téma
pro další knihu. Jednoho dne náhodou objeví starý kufřík po
svém pradědovi Patrickovi, který pracoval v roce 1915 jako
stevard na palubě Lusitanie. V kufříku nalezne něco, co by
mohlo změnit historii. Rozhodne se okamžitě odjet do Anglie
hledat více informací.

Tess cestuje druhou třídou. Aby měla na jídlo, musela
od dětství krást. Už toho ale začíná mít plné zuby. Tohle má
být její poslední loupež. V Anglii se provdá a začne nový
život. Alespoň to jí slíbil její snoubenec. Čím více se ale loď
přibližuje k evropským břehům, tím méně tomu věří. Co se
doopravdy děje a komu ještě vlastně může věřit?

již vyšlo
368 Kč / 416 s. / 145 x 210 mm

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

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

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

Knihy pro ženy

Duben 1915
Caroline je bohatá Američanka, která obývá se svým
manželem Gilbertem kajutu první třídy Lusitanie. Míří za obchodem do Evropy, kde běsní velká válka. Gilbert je neustále
zaneprázdněný, nepřestává pracovat ani na lodi. Caroline už
nebaví hrát roli manželky úspěšného podnikatele a je ráda,
když na palubě potkává starého přítele Roberta. Čím více
času s ním tráví, tím více se zajímá o napjaté dění kolem.
Brzy pochopí, že se na palubě odehrává něco tajného a nebezpečného.
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Ciao bella
Serena Giulianová
Jak dospět, naučit se odpouštět
a zamilovat si těstoviny.
Anna trpí úzkostí – děsí ji dav, hluk, jízda po dálnici nebo třeba i naklíčené
brambory… A také je ke své hrůze podruhé těhotná. Aby se s tímto novým
těhotenstvím vyrovnala, rozhodne se navštívit psycholožku.

již vyšlo
298 Kč / 245 s.

Na sezeních Anna vypráví s černočerným humorem sobě vlastním příběhy ze života. A vrací se v nich, ať chce, nebo nechce, do slunné a teplé
Itálie, země svého dětství. Odsud ji jako malou holčičku spolu s autistickou
sestrou a nešťastnou matkou odvezli do cizí, studené Francie a odloučili od
otce, svérázné milované babičky i magického moře. Před očima nám tak
vyvstává všechno její příbuzenstvo a celá rodinná historie…

Pozor, četba této knížky může způsobit nevratné následky: Naučíte se mluvit rukama,
poslouchat srdcem, všemu se smát nebo být závislý na těstovinách al dente.

Veterinářka
Gillian Hicková
Přežije mladá veterinářka na irském
venkově? Jedině se smyslem pro
humor! Prostě James Herriot v sukních!

již vyšlo

Knihy pro ženy

298 Kč / 248 s.
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Ať už kastruje koně v Dublinu nebo odřezává rohy skotu na wicklowském
venkově, zachraňuje zraněné kočky před podvraťáky nebo se potýká se
zdrogovanými hlídacími psy, veterinářku Gillian Hickovou humor nikdy
neopouští. A právě její neutuchající smysl pro humor se promítá do této
knihy, jež je jakýmsi záznamem náročných situací, se kterými se v práci
jako čerstvě promovaná veterinářka setkává. Nejen že musí pomoci zvířatům od jejich neduhů, ale musí se vypořádat i s „lidskými“ nástrahami
v podobě dohazovačských matek nebo šovinistických farmářů, nemluvě
o chlapících, kteří se neustále ptají: „A kde je ten opravdickej veterinář?“

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

Sex ve městě 2
Candace Bushnellová
Volné pokračování bestselleru Sex ve městě
Dvacet let poté, co Candace Bushnellová vydala svou prvotinu Sex ve městě, která
poskytla zcela nový pohled na kulturu seznamování a namlouvací rituály manhattanských vyšších vrstev, přichází tato průkopnice s novou knihou o kladech
i záporech seznamování ve středním věku.
již vyšlo
298 Kč / 240 s.

Sledujeme, jak se skupina kamarádek – Sassy, Kitty, Queenie, Tilda Tia, Marilyn
a Candace – vyrovnává s věčným tématem randění a vztahů ve středním věku:
zkoušejí hledat partnera na seznamce Tinder, stávají se objektem milostného zájmu
mnohem mladších mužů, probírají možnost plastických operací, prožívají nadšení
z nového přítele nebo se noří do hlubin deprese.

Hygge a polibky
Clara Christensenová

již vyšlo

Bo byla vždy pečlivá a opatrná. I přesto se v práci dočkala výpovědi pro nadbytečnost a životní plány se jí teď začínají párat jako nepovedený svetr. Kamarádka
Kirsten ji přesvědčí, aby spolu odjely na dovolenou, na chatu její matky postavenou
na nejsevernějším cípu Severního Jutska. „Jaké tam bude počasí?“ zajímá se Bo,
zatímco hledá na webové stránce aerolinek letenky. „Mizerné,“ odvětí Kirsten věcně.
„Ale do Dánska se přece nikdo nejezdí opalovat. Potřebuješ změnit prostředí, oprášit
ze sebe pavučiny. A kromě toho nikdy nevíš, koho tam můžeš poznat.“ Pár dalších
kliknutí a už není cesty zpět. Život Bo začne nabírat docela nový směr.

298 Kč / 312 s.

Život zn. Hygge
Rosie Blakeová

již vyšlo
298 Kč / 360 s.

Nastupující hvězda „ženské romantické literatury“ Rosie Blakeová přináší na knižní
trh pozitivní milostný příběh pro všechny čtenářky, které mají rády horkou čokoládu, zatažené závěsy, příjemné světlo svíček a chvilky pod hřejivou dekou, kdy
se mohou začíst do knihy, která jim přinese pocit štěstí a pohody. Přenese vás
do chladného dánského podzimu, do venkovského obchodu s hračkami a také
do srdce mladé a nadšené Kláry a úspěšného burzovního makléře Joea. Dokáže
muž velkoměsta a tvrdého obchodu přistoupit na mnohem pomalejší, pohodovější
a šťastnější styl života podle hygge – a dokáže se ještě opravdově zamilovat?

Knihy pro ženy

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

Na útesu v Golfském proudu
je dnes velká sláva,
divákům se představuje
filmová star pravá.

Její tělo totiž halí
šaty jako z pohádky,
pakliže jste módy znalí,
tak jste jistě už poznali,
že jsou to jen odpadky!

Ilustrace: Alessandro Ceccarelli

již vyšlo
298 Kč / 120 s. / 205 x 205 mm

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

Pro děti a mládež

Jak se pozná od normální?
Inu je to snadné:
ona se vám totiž blýská,
až vám brada spadne.
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Jestli toto čteš, tak už je pozdě
Pseudonymous Bosch
Buď ve střehu! Na stránkách této knihy se nacházejí
nebezpečná tajemství.
Já tě varoval! Ale nemysli si, že ti něco prozradím, jako třeba
to, že tato knížka je pokračování prvního dílu Tajné série, který
se jmenuje Jméno této knihy je tajné.
Proč bych ti měl připomínat, že když jsme se s našimi
hrdiny v první knize rozloučili, Kas a Max Ernest se právě stali
členy tajemného Bratrstva Muterces a začali se připravovat na
další boj proti zlovolnému doktoru L. a jeho kumpánce slečně
Mauvaisové? A už vůbec ode mě neuslyšíš nic o tom, jak Kas
a Max Ernest navštívili Muzeum kouzel a konečně se setkali
s úžasným starým kouzelníkem jménem Pietro.
Ale do prkýnka! Zase jsem nedokázal udržet jazyk za zuby!
Tak aspoň rozhodně nepočítej s tím, že ti něco vyzvoním
o ztraceném Zvukovém hranolu, krutém Lordu Faraonovi a tajuplném tvorovi, který se před pěti sty lety narodil v lahvi (fakt
nekecám!) a je klíčem k největšímu tajemství všech dob…
Ach jo, já si prostě neumím pomoct! Jsem vážně slepičí
prdelka. Ale co si budeme povídat, jestli toto čteš, tak už je
stejně pozdě.
říjen 2020 / 348 Kč / 400 s.

Pro děti a mládež

Pseudonymous Bosch je autorem
3 bestsellerových knižních sérií,
pětidílná Tajná série se prodala do 30 zemí
a celkem byly prodány více než 2 miliony
autorových knih.
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130 x 200 mm

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

Náš úžasný život
Misha Maynerick Blaise
Knížka, kterou budete potají brát dětem
Tato zábavná, barevná knížka plná poschovávaných zajímavostí vypráví o tom, jak jsme my lidé spojeni se vším kolem
nás – s ostatními živočichy, s přírodou, ba s celým vesmírem.
Každý atom našeho těla se skládá ze zbytků hvězd
a obrovských výbuchů v galaxiích a sdílíme také stejné biochemické základy života se všemi tvory na planetě – od jednobuněčné měňavky až po plejtváka obrovského. Milé, vtipné
a rozverné ilustrace nám osvětlují vědecky podložená fakta
– od neočekávaných spojitostí lidí s houbami (věděli jste, že
houbové mycelium funguje v podstatě jako internet?) přes
podobnosti chování hmyzu a člověka až k tomu, jak blízký
je ptačí zpěv lidské hudbě.
Náš úžasný život vás inspiruje k tomu, abyste se začali
na svět dívat úplně novýma očima.

„Tuto knížku si užijí i starší děti a dospělí,
optimisticky nám totiž připomíná, že jsou
si lidé víc podobní než rozdílní a že je celý
vesmír propojený takovým způsobem,
kterému teprve začínáme rozumět.“
Publishers Weekly

Na knižním festivale v Pekingu vyhrála tato
knížka cenu za inovativní přístup.

listopad 2020

V roce 2017 se tato
knížka dostala mezi
10 nejprodávanějších
knih v Číně.

Misha Mayernick Blaise
je autorka a ilustrátorka čtyř knih a spolupracuje
s různými značkami a médii – např. The New
York Times, Urban Outfiters, Oracle, Buzzfeed
a PopSugar. Má ráda večerní plavání a povídání
si o velkých otázkách života nad hrnkem silného
černého čaje. V roce 2015 získala cenu za nejlepší umělecké portfolio, kterou uděluje Sdružení spisovatelů a ilustrátorů dětské literatury
v Austinu v Texasu.

Pro děti a mládež

Náš úžasný život je knížka pro děti od šesti
let a jejich rodiče – hodí se k předčítání
a povídání, samostatnému čtení,
ale i k pouhému listování nádhernými,
bohatými a moderními ilustracemi,
které vám zaručeně zlepší náladu.
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O co jde?
Tom Jackson
Děti se vás pořád na něco ptají? To je dobře!
Ilustrace:
Cristina
Guitianová

V těchto knihách najdou mladí čtenáři vše, co potřebují
vědět o současných důležitých tématech,
a budou si tak moci vytvořit
svůj vlastní názor.

HACKEŘI
Kdo jsou to hackeři? Jsou hodní nebo zlí?
Od obojího trochu? Co myslíte?
Je to spousta otázek, že? Kde na ně začít hledat odpovědi? Tato kniha vám
vysvětlí, o co jde a o koho jde, abyste si dokázali vytvořit svůj vlastní
informovaný názor na téma hackování. Každý z nás může mít svůj názor,
tak jaký bude ten váš? Snažit se na to přijít je přece zábava!

listopad / 248 Kč / 96 s.

Měl by být státům umožněn přístup k záznamům veškeré komunikace?
Jakou míru soukromí by měl člověk očekávat? Komu patří internet? Tento
fascinující úvod do široké problematiky internetu a internetové bezpečnosti
vám tyto otázky přiblíží skrze témata jako špionáž, šifrování a temný web.

LIDÉ BUDOUCNOSTI

Pro děti a mládež

Dokážeme vylepšit lidské tělo? Zvládneme
žít věčně? Jsou takové věci vůbec správné?
Co myslíte?
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Co vlastně znamená být člověkem? Co to bude znamenat za pár desítek
nebo stovek let? K čemu je umělá inteligence? A je nesmrtelnost vůbec
dobrý nápad? Tento fascinující úvod do široké problematiky lidského
těla a budoucnosti lidstva vám tyto otázky přiblíží skrze témata jako implantáty a protézy, plastická chirurgie, steroidy, externí paměť, genetické
úpravy, nanotechnologie, léky na podporu myšlení, kyborgové a biotisk.
listopad / 248 Kč / 96 s.

Knižní série O co jde? vás vyzbrojí vědomostmi, díky nimž dokážete obhájit své argumenty a své přesvědčení s jistotou. Každý
z nás může mít svůj názor, tak ať je ten váš opřený o informace.
Série O co jde? se zabývá napínavými tématy mnoha
článků a veřejných debat, nad kterými jistě stojí za to se
zamyslet. Ptá se, „proč se vlastně kolem toho dělá takový
povyk“, předkládá klíčová fakta a zkoumá to, co je dobré
i špatné na každém případu. Cílem této série je pomáhat mladým čtenářům pochopit náročné koncepty, dát jim do rukou
nástroje k tvorbě vlastních názorů, porozumět změnám v naší
společnosti a dokázat je i ovlivnit.

Tom Jackson
je vědecký spisovatel z anglického Bristolu.
V posledních 20 letech byl autorem mnoha knih
a článků pro časopisy, noviny, webové stránky či
televizní vysílání zabývajících se širokou paletou
témat. Pracoval také na projektech s Brianem
Mayem, Patrickem Moorem, Marcusem du Sautoy a Carol Vordermanovou a pro velká mezinárodní vydavatelství jako Dorling Kindersley,
National Geographic, Scholastic, Hachette, Facts
on File a BBC Magazines.

KLIMATICKÉ ZMĚNY
Co jsou vlastně ty klimatické změny? Co je
způsobuje? Dokážeme je napravit? Co myslíte?
Klimatické změny jsou jedním z nejpalčivějších a nejdiskutovanějších
témat současné doby. O co ale ve skutečnosti jde? Nedochází k podobným změnám pořád? Co je zhoršuje? Proč někteří lidé tvrdí, že se nedějí
vůbec? Tato kniha se zaměřuje na pojem klimatických změn a na vše,
co obnášejí.

„Důležité a aktuální.“

listopad / 248 Kč / 96 s.

School Library Journal

FAKE NEWS
Co jsou to fake news? Čím můžou zprávy škodit?
Jak poznáme, že to, co čteme, je pravda?
Co myslíte?

Tentokrát se zaměříme na pojem fake news a na média jako taková.
Ptá se, „proč se vlastně kolem toho dělá takový povyk“ a zkoumá, co je
v sázce, když se řekne „fake news“.
listopad / 248 Kč / 96 s.

Pro děti a mládež

Co to vlastně jsou ty fake news? Jak můžou zprávy klamat? A jak poznáme,
jestli to, co čteme, je pravda, nebo ne?
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Nejhorší večírek tvého života
Andy Rowski
Budeš si muset vybrat… Ale vybereš si dobře?
Hororový GAMEBOOK – interaktivní kniha –
od známé youtuberky ANDY.
Halloween ve venkovském sídle na samotě. Jsi s partou
kamarádů pozvaný na večírek roku.
Když dorazíte, hostitel Victor vám vypráví strašidelný
a krvavý příběh tohoto starého panství: před sto lety jeden
muž v záchvatu šílenství nemilosrdně vyvraždil celou svou
rodinu a pak si vystřelil mozek z hlavy. Od té doby se Bezhlavý Baron potuluje po chodbách domu a v bezhvězdných
nocích ho můžeme slyšet kvílet…
Zatímco se posmíváš kamarádovi a jeho druhořadým
duchařským historkám plným krve, ozve se pronikavý výkřik
a každému je jasné, že večírek se „zvrtnul“.

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

již vyšlo
438 Kč / 320 s. / 145 x 210 mm

Pro děti a mládež

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

Nevhodné pro čtenáře mladší 13 let

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

Addamsova rodina:
Knihovnička Wednesday
Addamsové
Calliope Glassová,
Alexandra Westová
Bojíte se rádi?
Wednesday Addamsová vám ukáže
ty nejděsivější knížky všech dob!
připravujeme

278 Kč
176 + 8 s.

Knihovnička Wednesday Addamsové představuje nezbytnou příručku pro
každého gotika i fanouška Addamsovy rodiny. Upozorňuje na nejdůležitější romány, básně, divadelní hry a ﬁlmy v žánru gotiky za posledních
pět století. Těžko by se našel někdo, kdo by nikdy neslyšel o Draculovi
nebo Bídnících, ale zasvěcené komentáře Wednesday Addamsové pomohou ukázat, že například i zdánlivě nudná učebnicová „klasika“ v podobě
románů sester Brontëových má své kouzlo – temné kouzlo. A co teprve
Srdce temnoty, Šarlatové písmeno nebo Otrantský zámek! Nikdy jste o nich
neslyšeli? Knihovnička Wednesday Addamsové vás přesvědčí, že tajuplný
svět nadpřirozena v rozličných podobách, které je nutné znát, prosakuje
na povrch celé zeměkoule.

Timova dobrodružství
ve světě bakterií
Máša Kosovskaja, Alla Tjacht,
Dima Aleksejev, Saša Tjacht

již vyšlo
298 Kč / 96 s.

Bakterie, naši malincí neviditelní sousedé, nemají dobrou pověst. Lidé se
jich bojí, protože způsobují řadu onemocnění. Snažíme se bakterie zničit,
proto si ruce umýváme mýdlem, bereme antibiotika a používáme čisticí
prostředky. Ale je potřeba to všechno dělat? Není na čase se s nimi skamarádit? Některé bakterie jsou totiž velmi užitečné!

Pro děti a mládež

Vydejte se spolu s klukem Timem
na zajímavou cestu po lidském těle!
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Buď cool jako kočka
Stéphane Garnier
Jak najít své pravé já, vycházet s rodiči,
mít super kamarády a být v pohodě.
Víš, které zvíře na světě je nejvíc cool? To určitě neuhodneš! Je to…
KOČKA. Chceš být jako ona? V pohodě na duši i na těle? Nedělat si zbytečné starosti, užívat si života a kamarádů? Přichází Ziggy, kocour, který
má samé dobré nápady, umí mluvit a poradí ti, jak vyřešit tvá trápení.
Zkrátka abys byl šťastný jako kočka.
již vyšlo
298 Kč / 176 s.

Kniha je určena čtenářům od 9 let a obsahuje jednoduché a rozumné rady. V 18 různých situacích se Ziggy stává čtenářovým parťákem
a koučem a učí ho žít jako kočka: být oblíbený, netrápit se nedůležitými
věcmi, být samostatný a v pohodě, porazit nesmělost a obejít se bez
mobilu, být (občas) milý na rodiče.

Originální a optimistická knížka pro mládež
inspirovaná bestsellerem Chovejte se jako kočka.

Deset
Lauren Myracleová
Neobyčejný deník obyčejné holky
Viki Perryová má deset. A deset, to už NĚCO znamená! Znamená to dvojciferné číslo narozenin, více odpovědnosti a skoro už i postup na druhý
stupeň základní školy.

již vyšlo

Pro děti a mládež

238 Kč / 200 s.

42

Život je hned veselejší,
když máte kamarádku,
jako je Viki Perryová!

Deset znamená, že Viki dokáže už spoustu věcí – umí se postarat
o tříletého brášku Toma a zvládne i starší sestru, typicky náladovou teenagerku. A po boku má nejlepší kamarádku na světě – Amandu, se kterou
se dá podnikat ledasco veselého i dobrodružného. Jenže ani v deseti není
život jen procházka růžových sadem…

Mýty a legendy pro
unavené rodiče a jejich děti
Dan Green
Brána do úžasného světa plného
prapodivných tvorů a neuvěřitelných
událostí se otevírá…

již vyšlo
398 Kč / 224 s.

Ilustrace: David Lyttleton

Na stránkách bohatě ilustrované knížky Dana Greena ožívají starobylé mýty a legendy z celého světa. Tradiční příběhy vyprávěné netradiční
formou seznamují čtenáře s duhovými hady, kyklopy, draky i odvážnými
hrdiny a proslulými kráskami, jejichž jména zlidověla. Známé i neznámé
pověsti ukazují, jak si kdysi lidé vysvětlovali vznik světa, koloběh ročních
období nebo proměnlivost počasí. Kdoví, třeba opravdu lze zastavit slunce,
najít moudrost v hloubi temného lesa, sestoupit do podsvětí a ukonejšit
tříhlavého psa koláčkem. Trójského dřevěného koně vymyslel Odysseus,
z doby snů povstalo všechno živé i neživé, Havaj kdysi vytáhl ze dna moře
zpupný Maui a hromový pták chrání lidi ze špičky totemu. Nevěříte? Až
dočtete poslední stránku, uvěříte.

Udělej si svoji knihu
400 stran pro vaše nápady!
„Prázdná“ kniha vám umožňuje
vytvořit si knižní skvost podle
vlastní fantazie.
Jedinečný projekt Nakladatelství JOTA nazvaný Udělej si svoji knihu má
za cíl rozvíjet kreativitu nejen dětí, ale i tvořivých dospělých.

248 Kč / 400 s.

Rád maluješ, píšeš, tvoříš? Vytvoř si svou vlastní knihu! Deník, památníček, herbář, kroniku, první román, komiks, zkrátka cokoli tě napadne. Volné strany popiš, pokresli, polep, je to jen na tobě. Také obal sundej
a udělej si vlastní – papírový, textilní nebo jen knihu polep fotograﬁemi,
samolepkami, fólií, korálky, kamínky...

Pro děti a mládež

již vyšlo

„Prázdná“ kniha se 400 stranami umožňuje vytvořit si knižní skvost
podle vlastní fantazie. Kniha je ideálním kandidátem nejen na vánoční
dárek!
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Opravdové
příběhy
44

Martin Fourcade
Moje poslední sezona
Osobní deník biatlonové legendy
Martin Fourcade je francouzskou legendou, která sedm let
vládla biatlonovému světu. Sedm let vyhrával, v průměru každý druhý závod stál na nejvyšším stupni. Zvykl si. V sezoně
2018–2019 ale zažil něco, na co nebyl připravený. Přestalo se
mu dařit. Nechápal, co se děje, tělo zkrátka nereagovalo tak,
jak byl do té doby zvyklý. A nedivil se jen on, v šoku byl celý
biatlonový svět. Zažil obrovský propad. Sáhl si hodně hluboko. Na konci neúspěšné sezony to ale nechtěl vzdát a začal
se připravovat na sezonu další, která měla být, aniž to tehdy
sám tušil, jeho poslední.
Tato nová kniha Martina Fourcada je intimním deníkem,
který si psal během uplynulé sezony. Procházíme s ním jednotlivými zastávkami Světového poháru a nahlédnout můžeme i do jeho soukromí. Zažíváme s ním hlubokou radost
a pokoru, když se mu daří zase vyhrávat, uvědomuje si, jak
bral svá vítězství samozřejmě. Vrací se na vrchol a mnohem
víc si váží všeho, co dosáhl. I když ho na konci dělí od posledního velkého křišťálového globu jen dva body, poslední
závod své kariéry vyhrává. Odchází jako král. Král je mrtev,
ať žije král.

Je doplněný barevnými ilustracemi 14leté
ruské fanynky Oksany Pinčukové.

298 Kč / 192 + 16 s.

listopad 2020

Martin Fourcade
je francouzský biatlonista, který má nejlepší bilanci v rámci francouzských zimních sportů. Je
držitelem sedmi olympijských medailí (pěti zlatých a dvou stříbrných), jedenácti titulů mistra
světa, sedmi velkých křišťálových glóbů po sobě
v letech 2012 až 2018 a na kontě má osmdesát
tři vítězství v individuálních závodech Světového
poháru. V roce 2020, na konci úspěšné sezony,
kdy se opět vrátil na stupně vítězů, oznámil konec kariéry. Je světovou biatlonovou legendou.

Opravdové příběhy

Martin Fourcade s námi na konci své
hvězdné kariéry sdílí deník, který si psal
během poslední sezony.
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Rakoncaj. Měl jsem kliku
Josef Rakoncaj, Miloň Jasanský
Vzpomínky legendárního českého horolezce
Zrodil se horolezec od pánaboha, přestože o jeho talentu
zprvu nikdo nevěděl. Po několika desítkách let je jasno.
Neuvěřitelných 11 700 výstupů na pískovcových skalách…
K čemu jeho zarputilost, sportovní lásku a umění přirovnat v našich životech? Rakoncaj nad toto ohromující číslo
vystavěl pyramidu z mnoha dalších neuvěřitelných výstupů
na nejvyšší hory planety, které ho zařadily mezi elitu horolezeckého světa.
„Nemít kliku, už dávno tady nejsem,“ říká. Bez ní by ho
nikdy neproslavily čtyři prvovýstupy v Himálaji, které dosud
nikdo nezopakoval, nikdy by nezvládl dva unikátní výstupy
bez kyslíkového přístroje na nejobávanější horu světa K2,
jeden ze severu a druhý z jihu, což se dodnes také nikomu
jinému nepovedlo, nikdy by nebyl prvním Čechem na vrcholech osmitisícových hor Broad Peak, Manáslu, Annapurna,
Shisha Pangma, K2 a Nanga Parbat, nikdy by… V nové knize
se o muži, který přiznává, že měl v životě velkou kliku, dočtete
mnohem víc.

Kniha vychází k 70. narozeninám
Josefa Rakoncaje.

Opravdové příběhy

Za čím opravdu šel, toho dosáhl.
Co si opravdu přál, to se mu splnilo.
Co skutečně chtěl prožít, prožil.
A přežil. I když měl několikrát namále.
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listopad 2020 / 468 Kč / 312 s.
230 x 275 mm

Josef Rakoncaj
je ve světě nejznámější a doma nejslavnější
český horolezec. Fotograf a kameraman. Od
roku 1981 držitel titulu Zasloužilý mistr sportu.
Podnikatel, zakladatel a majitel rodinné ﬁrmy
Sir Joseph vyrábějící od roku 1974 outdoorové
vybavení a oblečení.

Miloň Jasanský
je podnikatel, publicista a novinář se zaměřením na sport. Zpovídal u rozhlasového mikrofonu výrazné sportovní osobnosti jako Emila
Zátopka, Dominika Haška, Jarmilu Kratochvílovou, Pavla Ploce a je spoluautorem několika
knih.

Peru 1970
Libor Dušek
Čeští horolezci pod Huascaránem
Je tomu právě půl století, co nepředvídatelná přírodní katastrofa předčasně utnula snahy čs. expedice Peru 1970. Nekompromisně destruktivní lavina ledu a kamení způsobená rozsáhlým zemětřesením v pohoří jihoamerických Bílých Kordiller
pohřbila v základním táboře pod Huascaránem Norte snahy
a cíle všech jejích čtrnácti členů. Většina z nich horolezecky
vyrostla mezi pískovcovými věžemi Skaláku a pro mnohé
z nich to byl jejich první kontakt s velehorami. Kataklysmatický otřes půdy v horách si vyžádal v řádu minut životy
sedmdesáti tisíc kečuánských indiánů.
Srdce Bílých Kordiller však tepe dál. Na přetrženou nit
navázali po letech profesionální horolezci i alpinisté srdcaři.
Kniha nabízí společně s reprintem souboru fotograﬁí Viléma
Heckela Poslední hora dialog vteřiny a věčnosti, příběhy generací, které spojuje přátelství, odvaha i tragédie, ale především
síla a nezlomnost lidského ducha a vítězství myšlenky, která
své první řádky začala psát v dalekém Peru před více než padesáti lety…
již vyšlo
578 Kč / 356 s. / 160 x 230 mm

Libor Dušek je zároveň scenáristou
filmu BOYS 1970 aneb vteřiny věčnosti,
který vám tuto událost přiblíží
na filmovém plátně.

Na knize spolupracoval Mára Holeček.

Libor Dušek
je etnolog, publicista, skialpinista a horolezec
z Krkonoš. Vystudoval sociální antropologii na
Univerzitě Pardubice a postgraduálně etnologii na FK UK. Účastní se horolezeckých výprav
a spolupracoval na několika dokumentárních
ﬁlmech. Je autorem odborných knih a studií
zaměřených zejména na Střední Asii a Krkonoše,
populárně naučných knih a více než stovky
článků týkajících se hlavně společensko-historických témat Krkonoš 20. století.

Opravdové příběhy

Příběh vůle hledat cestu i tam,
kde ji ostatní nevidí, motivuje
generace dalších jak ve sportu,
tak v běžném životě.
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Navždy první
Příběhy legendárních
československých horolezců
Martin Krejsa

již vyšlo
898 Kč / 680 s.

Unikátní autorizované portréty
nejvýznamnějších československých
horolezců na jejich dlouhé cestě
k prvním himálajským výstupům
Kniha zachycuje historii československého horolezectví v období od druhé
světové války po první výpravy našich horolezců do nejvyšších hor v sedmdesátých letech minulého století prostřednictvím vyprávění legendárních
českých a slovenských horolezců. Jedná se o unikátní autorizovaný soubor
portrétů historicky významných postav československého horolezectví, které
obsahují horolezecký životopis, rozhovor a výčet nejvýznačnějších výstupů.

Horolezci
Příběhy o odvaze
a dobývání hor

již vyšlo

Opravdové příběhy

798 Kč / 360 s.
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Velkoformátová, celobarevná,
fotografická a nadstandardně obsáhlá
publikace kompletně mapující historii
světového horolezectví
Kniha napsaná ve spolupráci s Royal Geographical Society a The Alpine
Club popisuje příběhy průkopníků, kteří si podmanili závratné výšky naší
planety. Kromě dechberoucích příběhů vytrvalosti a odolnosti v ní najdete
i proﬁly více než stovky dobyvatelů hor, od Hannibala až po Hillaryho, s nimiž
budete moci prožít jejich triumfy i tragédie. Zápisky z deníků, fotograﬁe
a mapy z dosud nepublikovaných archivů vám přiblíží historicky nejvýznamnější výstupy. Dozvíte se o pozoruhodných vědeckých objevech, které
formovaly běh lidských dějin, a užijete si příběhy o velké odvaze, přátelství
a dobré náladě tváří v tvář nepřízni osudu.

Touhy a úděl
První ženy
na osmitisícovkách
Dina Štěrbová
Osudy prvních žen na nejvyšších
vrcholech světa pohledem
Diny Štěrbové.
již vyšlo
498 Kč / 408 s.

Jedinečná kniha
o prvních ženách
na nejvyšších vrcholech,
na které pracovala autorka
vytrvale patnáct let.

Osudy prvních žen na nejvyšších vrcholech byly často velmi složité, ba až
kruté a splnění jejich osmitisícových snů vyžadovalo obrovskou energii,
horolezecké mistrovství, cílevědomost, odvahu a dřinu, často ovšem i nutnost vyrovnat se s těžkou psychickou frustrací. Bohužel platí, že „osmitisícové“ touhy a sny žen byly zhusta vykoupeny nejen slzami a krví, ale
opakovaně i cenou nejvyšší.
Kniha popisuje velmi čtivou a zároveň faktograﬁcky přesnou metodou
jednotlivé osmitisícovky jak z hlediska prostupnosti a výstupů ženských
expedic, tak i z hlediska geograﬁckého, historického a geopolitického.

Bláto, pot a slzy
Bear Grylls

již vyšlo
348 Kč / 376 + 24 s.

Bear Grylls je muž, který vždy vyhledával ta nejextrémnější dobrodružství
a často přežil tam, kam se odváží jen málokdo. Nyní poprvé Bear vypráví
o svém akčním životě. Jeho otec ho už jako malého chlapce naučil lézt a
plachtit. Jako teenager našel svou identitu a smysl života v lezení a bojových sportech. Nastoupil do obávaného a náročného výběrového kurzu
Britských zvláštních jednotek 21 SAS – a tato cesta ho zavedla až na samotné hranice fyzických i mentálních sil. A pak si Bear při hrozivé parašutistické nehodě v Africe natřikrát zlomil páteř. Nebylo vůbec jisté, jestli bude
vůbec znovu chodit. Jenže ani ne za osmnáct měsíců po úrazu a navzdory
prognózám lékařů stanul třiadvacetiletý Bear, jako jeden z nejmladších
horolezců v historii, na vrcholu Mount Everestu. A to byl jen začátek jeho
dalších, neobyčejných dobrodružství...

Opravdové příběhy

Život jako jedno velké dobrodružství.
Autobiografie mistra přežití Beara Gryllse.
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Kukuczka
Dariusz Kortko, Marcin Pietraszewski
Příběh nejslavnějšího polského
horolezce
Jerzy Kukuczka, známý jako „Jurek“, byl slavný polský horolezec, který
jako druhý člověk (po Reinholdu Messnerovi) zdolal všech 14 osmitisícovek. Trvalo mu to pouze osm let, což dodnes nikdo nepřekonal. Většinu výstupů navíc uskutečnil bez umělého kyslíku, v zimě nebo novými cestami,
a proto bývá mnohdy považován za nejlepšího výškového horolezce 20.
století. Zahynul 24. října 1989 při výstupu na Lhoce jižní stěnou, když se
mu přetrhlo lano. O pár dnů se tak nedožil změny režimu. Právě fakt, že
tehdejší komunistický režim v Polsku pro něj byl velkou brzdou, dělá jeho
činy ještě výjimečnější.

již vyšlo
428 Kč / 352 s.

Inspirativní životopis
pozapomenuté
horolezecké legendy.

Biograﬁe ale nepojednává jen o Kukuczkovi. Popisuje také, s jakými
dnes nepředstavitelnými obtížemi se tehdy horolezci setkávali a jaký boj
na mnoha frontách je to stálo.

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

Opravdové příběhy

368 Kč / 280 + 64 s.
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Po opakovaných pokusech udělit mu Zlatý cepín za celoživotní dílo
(„Oscara“ horolezeckého světa), Kurtyka tuto poctu nakonec přijal. Jako
silný introvert odmítl bezpočet žádostí o rozhovor či vystoupení na festivalech, souhlasil ale se spoluprací na této dlouho očekávané biograﬁi.
Detailní a dojemný profil jedné z nejuznávanějších,

398 Kč

nejsložitějších a nejsamotářštějších hvězd
světového horolezectví.

Hory byly jejich osudem
Milan Vranka
Hory jako osudová láska slavných
českých a slovenských horolezců
Doplněné vydání velmi úspěšné slovenské knihy Koniec Pavúkov v Tatrách o slovenských a českých horolezcích, které spojovala láska k horám
a horolezectví. Bohužel, spojila je i smrt, kterou našli předčasně ve svých
milovaných horách.

již vyšlo
328 Kč / 240 s.

288 Kč

Ivan Bortel zahynul v peruánských Andách, Milan Kriššák a další
záchranáři po havárii vrtulníku ve Vysokých Tatrách, Jozef Psotka na Everestu, šest Slováků pod lavinou na Pamíru, tři po pádu na Pumori, Juraj
Kardhordó na Manáslu, Jindro Martiš pod Annapurnou, Pavel a Ondrej
Pochylí, známí Pavouci, našli smrt ve Vysokých Tatrách, Karel Jakeš
v Belianskych Tatrách, Vladimír Plulík na Broad Peaku. Všichni jmenovaní
zaplatili nejvyšší daň za své sny, které nejenom snili, ale i uskutečňovali.

Zabíjení nemožného
Reinhold Messner
Nejlepší lezci světa diskutují
o hranicích horolezectví.

„ Podmanit si horu
s pomocí železa
dokáže kdokoliv.“
Reinhold Messner

3328 Kč

328 Kč

348 Kč

Opravdové příběhy

již vyšlo / 398 Kč / 288 s.

V roce 1968 došlo k zásadní proměně hodnot, jejíž důsledky ovlivnily
i skalní lezení. Reinhold Messner uspěl ve svém nejobtížnějším prvovýstupu na střední pilíř Sassa dla Crusc v Dolomitech a ve stejné době
Royal Robbins z Yosemitského údolí vyzval horolezce, aby se vrátili
k čistému horolezectví. Od padesátých let svět ovládalo technické lezení,
v době studentských nepokojů však Reinhold Messner svým článkem
Zabíjení nemožného vybídl lezce, aby se při svých výstupech zřekli všech
technických pomůcek.
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Nikdo nás nečekal
Helga Hošková-Weissová
Výjimečný životní příběh autorky bestselleru
Deník 1938–1945
Autobiograﬁe akademické malířky, přeživší holocaustu, Helgy
Hoškové-Weissové je vpravdě fascinující čtení. Vzpomíná na
své idylické dětství v předválečné Praze, na své rodiče, prarodiče a širší rodinu. Vypráví příběhy těch, kteří se již nikdy
nevrátili z nacistických táborů a pochodů smrti.
K válce samotné se vrací jen okrajově, celý svůj příběh
vypověděla v knize Deník 1938–1945, který byl přeložen do
mnoha světových jazyků a stal se součástí učebnic historie.
Pro naše poznání poválečných osudů přeživších je klíčová
druhá část knihy. Paní Hošková-Weissová se v ní vrací do
období návratu. Do poválečné Prahy, ve které na ní a její
maminku nikdo nečekal. Popisuje atmosféru v tehdejším
Československu, údiv sousedů z jejich návratu a nepochopení
toho, čím prošly. Provádí čtenáře svým poválečným životem,
vzpomíná na své ideály a snahu začlenit se plnohodnotně
do společnosti, která ji ale odmítá. Cele se ponoří do malování, vyrovnává se s traumatem holocaustu vlastní uměleckou
tvorbou.

Opravdové příběhy

Helga Hošková-Weissová vydává
svědectví o době, která se již nikdy
nesmí vrátit. Pro své děti, vnuky,
pravnuky a všechny ty, kdo chtějí
naslouchat, teď vypráví svůj příběh.
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348 Kč

288 Kč

listopad 2020

Helga Hošková-Weissová
se narodila 10. 11. 1929 v Praze v židovské
rodině. V prosinci 1941 byla s rodiči deportována do terezínského ghetta, prošla Osvětimí,
Freibergem a Mauthausenem. Je jedním z mála
bývalých terezínských dětí, které přežily holocaust. Obrázky, které namalovala při pobytu
v Terezíně a které doprovázejí její deník, byly
v roce 1998 publikovány v knize Maluj, co
vidíš a v roce 2010 v novele I viděl Bůh, že
je to špatné, kterou napsal její tatínek při pobytu v Terezíně. Své malby a kresby vystavovala
na četných výstavách po celém světě.

Čas riskovat všechno
Clodagh Finnová
Skutečný příběh o „irském Wintonovi v sukních“
– Mary Elmesové, zapomenuté válečné hrdince,
která zachránila desítky dětí před smrtí.
Clodagh Finnová procestovala Evropu, aby sestavila příběh
této pozoruhodné neznámé Irky a setkala se s mnohými
z dětí, které Mary Elmesová zachránila. Děti ji nazývaly „miss
Mary“ a dodnes si pamatují její vlídnost. Poskytovala jim jídlo
a přístřeší a později riskovala život, aby jim pomohla uniknout
z transportů do Osvětimi.
Mary Elmesová opustila skvělou akademickou dráhu
a vydala se do válečné oblasti, aby pomáhala dětem ve španělské občanské válce. V roce 1939 uprchla před frankistickými oddíly, ale po vypuknutí druhé světové války pokračovala
v práci pro uprchlíky ve Francii. V roce 1942, když začalo
být zřejmé, že jsou Židé deportováni na smrt, v kufru svého
auta pašovala jejich děti do bezpečí. Byla zatčena gestapem
a uvězněna, ale po propuštění se hned zase vrátila ke své
práci.
Po válce se Mary vdala a usadila a nikdy nemluvila
o tom, co dělala dříve. Její příběh upadl do zapomnění. V knize Čas riskovat všechno je její pozoruhodný příběh konečně
vylíčen tak, jak si zaslouží.
leden 2021

„ Osvětluje život Mary Elmesové a ukazuje
pozoruhodnou, nezávislou a odvážnou ženu,
jejíž soucit neznal hranic.“

Clodagh Finnová
je novinářka, která pracovala pro listy Irish
Examiner a Sunday Independent a také jako
nezávislá spisovatelka a redaktorka v Paříži.
Zajímá se zejména o historii a archeologii. Žije
v Dun Laoghaire v hrabství Dublin s manželem
a psem. Čas riskovat všechno je její první kniha.

Opravdové příběhy

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

Film Vražedná pole byl v roce 1985
oceněn třemi Oscary, Zlatým glóbem
a osmi cenami BAFTA.
Haing Ngor je jediný herec asijského
původu, který získal Oscara v kategorii
nejlepší mužský herecký výkon
ve vedlejší roli.

září 2020 / 448 Kč / 560 s.
145 x 210 mm

Opravdové příběhy

Haing Ngor
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byl kambodžsko-americký lékař, herec a spisovatel. Za vlády Rudých Khmerů přežil v koncentračních táborech jen díky svým
lékařským znalostem. V roce 1980 emigroval do USA a 16 let poté byl zastřelen před svým domem v Los Angeles.

Roger Warner
je novinář, válečný historik a autor několika knih o jihovýchodní Asii. S Haingem Ngorem se poprvé setkal v uprchlickém táboře
u thajských hranic, když mladý kambodžský lékař procházel hlubokým duševním otřesem po letech prožitých pod Rudými Khmery.

Černobyl
Historie jaderné katastrofy
Serhii Plokhy
O Černobylu komplexně a bez cenzury
Kniha vystihuje, co se v dubnu 1986 odehrálo v Černobylské
jaderné elektrárně. Autor vás seznámí s genezí sovětského
jaderného výzkumu, konstrukcí dvou hlavních typů reaktorů
užívaných v SSSR, s jejich přednostmi i chybami. Nastiňuje
i výstavbu jaderné elektrárny u Černobylu, spojenou s problémy
i proslulou sovětskou fušeřinou.
Hlavní část knihy je zaměřena na události, které vedly
k explozi reaktoru č. 4. Kniha ilustruje zmatek technického
personálu elektrárny, který nebyl schopen zjistit, co se vlastně
stalo, i velmi nepružnou reakci ze strany místních i celostátních orgánů. Popsáno je úsilí hasičů o zvládnutí požáru na
vybuchlém bloku 4 i jejich v mnoha případech tragické osudy. Autor v knize odhaluje nedostatky sovětského způsobu
zvládání této události, snahu sovětských úřadů všech úrovní
o zatajení černobylské exploze, a to nejen před zahraničím,
ale především před vlastními občany. Kniha dokládá, že tato
snaha o utajování je nakonec korunována nezamýšleným
a pro SSSR v podstatě fatálním vývojem v radioaktivitou
postižených republikách.

„ Pokud jste černobylskou zónou fascinováni
tak jako já, nemohu než jednoznačně knihu
doporučit. Žádná obdobně kvalitní kniha
či televizní dokument ani vzdáleně neexistuje.“
Jiří Janda, ČBDB

398 Kč
400 s.
145 x 210 mm

Serhii Plokhy
je americký historik zaměřený na dějiny východní
Evropy a Ukrajiny. Vystudoval dějiny a sociální
vědy na univerzitě v Dněpropetrovsku, na níž
posléze učil a kde též získal titul profesora. Po
roce 1996 začal spolupracovat se zámořskými univerzitami a od roku 2007 je profesorem
ukrajinských dějin na Harvardu, od roku 2013
řídí Ukrajinský výzkumný institut téže univerzity.

Opravdové příběhy

Dozvíte se, co jste ještě nevěděli
o největší nukleární katastrofě
naší doby.

již vyšlo
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Chlapec, který následoval svého
otce do Osvětimi
Jeremy Dronfield
Silný a dojemný příběh o lásce mezi otcem a synem

již vyšlo
398 Kč / 408 s.

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

Emil Boček
Strach jsem si nepřipouštěl
Jiří Plachý
Životní příběh armádního generála Emila Bočka,
válečného hrdiny a veterána bojů 2. světové války

již vyšlo
298 Kč / 264 + 32 s.

Životní příběh Emila Bočka je vpravdě fascinující. Narodil se roku 1923 v Brně,
odkud odešel tajně na konci roku 1939. Jako vojín pěšího pluku se účastnil ústupových bojů ve Francii v létě 1940. V září 1940 byl již v Británii a přihlásil se
k letectvu. Byl přijat do pilotního výcviku a mohl se tak stát jedním z nejmladších
československých stíhacích pilotů, kteří měli za sebou operační lety během druhé
světové války. Byl přijat do RAF, nejdříve sloužil jako mechanik, poté jako pilot-stíhač u československé 310. stíhací perutě, za sebou má 26 operačních letů.

Naděje umírá poslední
Halina Birenbaumová

Opravdové příběhy

Očité svědectví holocaustu
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již vyšlo
298 Kč / 256 s.

Kniha vypráví o osudu autorky, která měla v okamžiku propuknutí druhé světové
války 10 let. V květnu 1943 byla převezena do koncentračního tábora Majdanek.
Prošla také tábory Osvětim a Ravensbrück. Osvobození se dočkala v táboře Neustadt-Glewe. Většina jejích nejbližších se konce války nedočkala. Autorka píše
o svých prožitcích ve vyhlazovacích táborech, popisuje také svůj boj o život ve varšavském ghettu. Její popis je natolik autentický, jako byste poslouchali vyprávění
blízké osoby.

Od slackline k tiché
radosti
Anna Hanuš Kuchařová
Vyprávění nejznámější české
slacklinerky, která chodila kilometr
nad zemí na čtyřech kontinentech
již vyšlo
498 Kč / 407 s.

Opustila práci architektky, aby se stala profesionální provazochodkyní.
Láska a touha ji ženou do prvních rozechvělých krůčků vysoko nad zemí.
Skáče po hlavě do odvážného života a tím probouzí své vnitřní démony.
Vír dobrodružství ji prožene Evropou i Amerikou, kde se potká s lidmi,
kteří ji fascinují. Nejvíc ji ale oslňuje pravidelné chvění tenkého popruhu
pod jejími chodidly, na kterém závisí její život. Jak je možné, že lidské tělo
dokáže chodit ve volném vzduchu? Co se to děje s její myslí, když překonává vlastní ego?

O výškách, lajně v tisíci metrech nad propastí a změněném stavu vědomí.

Gabriela Novotná.
Cesta na Dakar
Gabriela Novotná, Jan Somerauer
Inspirativní příběh první Češky,
která dojela nejtěžší závod světa.

již vyšlo
398 Kč / 240 s.

Tento neuvěřitelný
příběh ukazuje, že
nadšení a tvrdohlavost
přináší zázraky...

Gábina Novotná na vysněný konec došla. Jako první česká žena dokázala dojet na motorce nejnáročnější rally závod světa, legendární Rally
Dakar. Povedlo se jí to na druhý pokus, poprvé ji zastavilo nepříjemné
zranění. Celá cesta na cílovou rampu nebyla vůbec jednoduchá, přinesla
mnoho bolesti. V této knize ale zdaleka není řeč pouze o samotném závodu, nýbrž o všem, co mu předcházelo, a to od okamžiku, kdy se jedna
učitelka jazyků a překladatelka rozhodla, že dojede do cíle.

Opravdové příběhy

„Když se člověk rozhodne a něco si přeje, věnuje svému snu veškeré úsilí,
nemrhá pak svým časem a energií, i kdyby se nedostal až ke kýženému
konci. V každý moment té cesty na tom bude líp, než kdyby se do ní vůbec
nepustil.“
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Století Miroslava Zikmunda
M. Zikmund, P. Horký, M. Náplava, V. Kroc
Bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže,
který poznal celý svět
Tato životopisná kniha přináší osobitý pohled na bouřlivé
dějiny 20. století očima muže, který poznal celý svět. Byl počat
za Habsburků a narodil se 5 měsíců po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup komunismu i jeho
pád. Pobýval v Africe, když zanikal koloniální systém, setkal se
s několika prezidenty a seznámil se s Gagarinem i Hillarym.
Zažil nástup demokracie a „všemocného“ kapitalismu...
Kniha rozhovorů, které s Miroslavem Zikmundem vedli
Petr Horký, Vladimír Kroc a Miroslav Náplava, přináší také
dosud nezveřejněné informace ze života tohoto výjimečného
cestovatele, které nezazněly ani ve stejnojmenném ﬁlmu. Text
je doplněn bohatou obrazovou přílohou s množstvím unikátních fotograﬁí.

„V mém mládí byly cestopisy Hanzelky
a Zikmunda velmi známé a já jsem je jako
chlapec také četl. Patřilo k všeobecnému
vzdělání je znát.“

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

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

Opravdové příběhy

598 Kč / 433 s. / 170 x 240 mm

Miroslav Zikmund
procestoval v letech 1947–1950 společně
s Jiřím Hanzelkou v osobním automobilu Tatra 87 čtyřicet čtyři zemí Evropy, Afriky a Jižní
Ameriky, v letech 1959–1964 dvěma vozidly
Tatra 805 země Asie, Austrálie a Oceánie. Celkem projeli 83 zemí světa. Jejich 18 knih bylo
přeloženo do 11 jazyků a vyšly nákladem cca
6,5 milionu výtisků. Po roce 1970 nesměli publikovat, některé knihy zůstaly v rukopisu nebo
vyšly v ineditní podobě.

Stingl Miloslav
Biografie cestovatelské legendy
Adam Chroust
152 navštívených zemí, 14 cest kolem světa, 43 knih
ve 240 vydáních, 17 milionů prodaných knih a desítky
tisíc dokumentů, fotografií a archiválií
Významný český cestovatel a spisovatel Miloslav Stingl po
desítkách let zarytého mlčení souhlasil se zpracováním a zveřejněním svého neuvěřitelného životního příběhu, na který
netrpělivě čekalo několik generací jeho věrných čtenářů. Fascinující život autora, který své etnograﬁcké výzkumy uveřejnil
ve 43 knihách, jež vyšly ve 240 vydáních v nákladu převyšujícím 17 milionů výtisků, je dodnes opředen mnoha dohady
a tajemstvími. Stingl prožil za hranicemi své země devatenáct
let, pojďme se tedy podívat jeho očima, jak se měnil svět.
O překvapivá setkání se slavnými krajany, vládci a světoznámými osobnostmi nebude nouze!

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

již vyšlo
nové, aktualizované vydání
1498 Kč / 540 s. / 210 x 260 mm

Magnesia Litera 2017 za nakladatelský čin

•

Český Bestseller roku 2016 v kategorii
Cestopisy a reportáže

•

1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha
o cestování v rámci festivalu GO KAMERA 2017

•

1. místo v kategorii Cena diváků za nejlepší
knihu v rámci festivalu GO KAMERA 2017

•

Steve Lichtag natočil k nedožitým
devadesátinám M. Stingla životopisný
film Stingl – Malý velký Okima, jehož jsme
hrdým partnerem.

Ilustrace: Eliška Chytková

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

Opravdové příběhy

•
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Na vlnách s Petrem Voldánem
Ušima, očima i srdcem kolem světa
Petr Voldán
Vyplujte vstříc dobrodružství do exotických dálek
i romantických zákoutí naší země.
Ilustrace: Luka Brase

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

již vyšlo / 348 Kč / 192 s.
160 x 230 mm

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

Cestopisy

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

www.busny.cz

Tam
Jedeme do Afriky.

Znáte z internetové
televize MALL.TV

Jsme Marika a David a vydali jsme se do Afriky natáčet seriál. Nápad vyrazit na dobrodružnou cestu vznikl spontánně jednoho večera u piva. Od
prvotního nadšení uplynuly dlouhé měsíce zařizování, telefonování, balení
a zkoušek, kolik toho naše nervy vydrží. Nakonec to zvládly a my poprvé
stanuli na africkém kontinentě.

již vyšlo
348 Kč / 296 s.

Kniha popisuje náš příběh i každodenní pocity a zážitky, jež oko
kamery nezachytilo. O uskutečnění bláznivého plánu, o cestování ve stařičkém busu, o lásce k poznávání. O tom, jaké je vržení uspěchaného Evropana do líně tekoucí řeky afrického času. Cíl je neznámý, jedeme TAM.

Na co všechno narazíte, když se rozhodnete cestovat
napříč Afrikou ve zpola nepojízdném růžovém autobuse?
298 Kč

Velká cesta kilem
za Čingischánem
Jana a Daniel Urbanovi
Škodou 100 do Mongolska a zpět

již vyšlo

Cestopisy

398 Kč / 320 + 32 s.
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Manželé Urbanovi zase vyrazili na dlouhou cestu starým střepem. Škodou 100 z roku 1969. A na své dlouhé cestě si psali deník, aby ani
jedna historka, ani jeden zážitek nezapadl. I vy se proto s nimi můžete
vydat ze Strašína přes Pamír do Mongolska a nakonec do Prahy na
Václavák. Sáhli si až na dno, projeli vyprahlou stepí ve 40stupňových
vedrech, topili se v bahně, zapadali sněhem a málem zmrzli, vydrápali
se do víc jak 4 600 metrů nad mořem, jeli tam, kam si troufnou jen
velká terénní auta, byli okradeni a bylo jim pomoženo. Několikrát byli
na pokraji konce, ale nakonec všechny problémy vyřešili a podařilo se
jim ve zdraví přijet domů.

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

Sex v pěti dílech světa
Miloslav Stingl
Významný český cestovatel Miloslav Stingl tentokrát zvolil poněkud jiný
pohled – svých bohatých cestovatelských zkušeností využil k vytvoření poutavého vyprávění o milostných a sexuálních praktikách na pěti kontinentech.
Ještě dnes existují některé indiánské kmeny a africké národy, nad
jejichž svatebními či zásnubními rituály člověk žasne. Jako by necestoval pouze prostorem, ale i v čase. Jak a s kým se milovali staří Řekové
a Římané, co všechno je v sexu dovoleno a kde už musely zakročit příslušné
orgány, kam až sahá lidská fantazie… Rozhodně vás tento tematický výlet
nudit nebude.
již vyšlo
248 Kč / 120 s.

www.miloslavstingl.cz

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

348 Kč / 264 s.

Vychází ke
100. narozeninám
Miroslava Zikmunda.

598 Kč

798 Kč

Cestopisy

již vyšlo

Vyplujte na zámořskou cestu do exotické Srí Lanky a do vzpomínek
cestovatele Miroslava Zikmunda, který vám chce vyprávět o čajových
plantážích, divokém oceánu, nezapomenutelných výhledech z nevyzpytatelných hor, na jejichž vrcholcích se vám zamotá hlava z vůně ibišku
a jasmínu. Vydejte se na cestu náhod, přátelství a zrání a oslavte s ním
sto let naplněných cizokrajnými dálkami, pestrými barvami, tisícem chutí
a zážitků!
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faktu
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Dějiny první světové války
Liddell Hart
Nové vydání jedinečné publikace o historii
první světové války od významného britského
armádního spisovatele
Toto klasické dílo v oboru historie první světové války napsal
významný vojenský analytik, nadaný soucítěním a jedinečnou originalitou. Sir Basil Liddell Hart je autorem více než
třiceti knih a řady přednášek na téma vojenské strategie
a taktiky, čemuž se jako světově uznávaná autorita celý život
věnoval. Časopis The Economist o něm napsal: „Nevyniká jen
kritickým myšlením, je prorokem příštího vývoje, je to historik
velkého formátu.“
Na téměř sedmi stech stranách se dozvíte podrobnosti
a analytické komentáře všech událostí, které měly v období
první světové války význam, a to se zvláštním důrazem na
vojenskou strategii. Publikace je doplněna bohatou obrazovou přílohou a pětapadesáti podrobnými mapami vojenských
operací.

„ Skvělé… nejlepší historie první světové války
v jednom svazku, jaká kdy byla napsána
a sotva kdy bude překonána.“

říjen 2020
498 Kč / 528 s. / 145 x 210 mm

The Naval Review

598 Kč / 791 s.

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

Literatura faktu a military

Sir B. H. Liddell Hart
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Zvon zrady
Mnichovská dohoda
a Československo 1938
P. E. Caquet
Osudová předehra druhé světové války
očima britského historika

již vyšlo
348 Kč / 280 s.

Výjimečné svědectví
o době a politické situaci,
ve které byla podepsána
Mnichovská dohoda.

Když se Neville Chamberlain vracel 30. září 1938 z Německa poté, co se
dohodli s Hitlerem na postoupení pohraničních území Československa, pronesl k britskému lidu řeč: „Drazí přátelé, věřím, že to je mír pro naši dobu.“
Winston Churchill na to však reagoval slovy: „Zvolili jste hanbu a budete
mít válku.“
Zvon zrady přináší pohled na tehdejší události očima současného britského historika. Autor čerpá z mnoha dosud nevyužitých zdrojů, včetně
dobového československého tisku, vzpomínek pamětníků, soukromých
deníků, vojenských plánů, vládních záznamů i reportáží médií. A dochází
k možná překvapivým závěrům, například o tom, že německá vojenská síla
v roce 1938 nebyla větší než síla československé a francouzské armády.

Tajná válka
Špioni, šifry a odbojová
hnutí 1939–1945
Max Hastings

Literatura faktu a military

Fascinující vyprávění, které vás
přenese za oponu do světa tajných
služeb a špionů.
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říjen 2020
498 Kč / 640 s.

Špioni, tajné kódy, zákulisní hry – to vše hrálo bezprecedentně zásadní roli
v průběhu druhé světové války. Všechny bojující národy je využívaly k odhalení utajovaných informací jak o pohybech vojsk, tak o technických novinkách
i bojových plánech. V Tajné válce Max Hastings představuje známé i neznámé
postavy zpravodajské výzvědné služby z celého světa a jejich roli v jednom
z největších vojenských konﬂiktů všech dob – ve druhé světové válce.

Bratrstvo neohrožených
Stephen E. Ambrose
Rota E 506. pluku 101. vzdušné výsadkové divize
z Normandie až do Hitlerova Orlího hnízda
Bratrstvo neohrožených představuje práci vynikajícího historika
o pozoruhodné rotě armády USA. Kromě bojových úspěchů,
mezi něž patří excelentní výkony při invazi v Normandii, v bojích v Ardenách nebo v Holandsku, Ambroseho zaujal zvláštní
vztah mezi jejími příslušníky, který přetrval dlouhá desetiletí
po skončení války.
„Mezi těmi veterány byl evidentní tak blízký a důvěrný
vztah, že dodnes zůstávají jakýmsi bratrstvem neohrožených,“ napsal po dokončení knihy v roce 1991. Titul je tedy
vedle podrobného popisu výcviku a bojů roty E od Normandie
až po obsazení Hitlerova „Orlího hnízda“ v Berchtesgadenu
také sondou do mezilidských vztahů elitních vojáků, popisem
vzniku řady přátelství „na život a na smrt“ a v neposlední
řadě také pohledem na západní frontu druhé světové války
očima řadového amerického vojáka.

„Jedná se o prvotřídní vylíčení každodenního
života elitních vojáků. Fanoušci vojenské historie
ocení detailní propracovanost této knihy. Velmi
čtivá a přehledná zpráva o hrdinství ‚bratrstva
neohrožených‘, jemuž patří autorův bezvýhradný
obdiv, je výsledkem Ambrosova důkladného
výzkumu a pečlivého třídění faktů.“

již vyšlo
298 Kč
360 s.
145 x 210 mm

„Fantastická četba pro ty, kteří se zajímají
o události druhé světové války.“
Publishers Weekly
Slavná literární předloha stejnojmenného
televizního miniseriálu HBO

Stephen E. Ambrose
byl profesorem historie na Univerzitě v New
Orleans, autorem amerického bestselleru D-Day
a také výjimečné knihy Bratrstvo neohrožených,
kterou věnoval pozoruhodné jednotce americké
armády — rotě E 506. pluku 101. vzdušné
výsadkové divize. Zemřel v roce 2002.

Literatura faktu a military

San Francisco Chronicle
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Kalorické Tabulky
Kolektiv autorů aplikace Kalorické Tabulky
Váš průvodce zdravou výživou… nyní i knižně
Kalorické Tabulky se nyní z virtuálního prostoru dostávají i do
světa ryze fyzického, a to v podobě knihy, která je pro zkušené
KT uživatele příjemnou třešničkou na dortu, a pro začínající či
neznalé je pozvánkou do světa vyváženého stravování.
A nejen to. V knize najdete:
•

Rady předních českých odborníků na stravování a zdravý
životní styl, jako jsou MUDr. Marie Skalská, Olga Šípková,
Jana Havrdová nebo Andy Pavelcová.

•

Zkušenosti uživatelů, kterým se díky KT podařilo upravit
svou váhu a zlepšit zdravotní stav.

•

Tipy, díky nimž bude používání aplikace ještě snadnější.

•

Sto jedna receptů na vyvážená jídla, u nichž je uvedena
také hodnota makroživin a energie, abyste si mohli
snadno spočítat, jak na tom s příjmem tuků nebo
bílkovin jste. A kdo nebude chtít počítat, může si
jednoduše naskenovat QR kód, jež je součástí každého
receptu, a dané množství živin se mu načte přímo
do aplikace.

Více než dva miliony
pravidelných uživatelů v ČR a SR.

Jednoduchý, ale efektivní pomocník
pro každého, kdo se zajímá o to, co jí.

říjen 2020

Recepty jsou doplněny fotografiemi foodblogerky Lucie Švorcové.

Populárně naučná

Více než čtyři miliony
registrovaných uživatelů.
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Wim Hof. Ledový muž
Wim Hof
Jediná autorizovaná kniha Wima Hofa o jeho
PŘEVRATNÉ METODĚ
Wim Hof, přezdívaný Ledový muž, je známý svými fyzickými
kousky, kterými ohromuje celý svět a posouvá hranice vědy.
Je schopen strávit téměř dvě hodiny v ledové vodě, běžel
naboso maraton napříč pouští bez kapky vody nebo maraton
v kraťasech za polárním kruhem, v letním oblečení také vylezl na Mount Everest do výšky 7 000 metrů nad mořem,
a to bez kyslíkové bomby, a na jeden nádech uplaval více než
60 metrů pod ledem… To je jen malý výčet jeho rekordů, které
jsou pro běžného člověka naprosto nepochopitelné. A co je
na tom všem ještě úchvatnější, je fakt, že něčeho takového
je schopen každý z nás. Opravdu. Wim na základě vlastních
zkušeností vytvořil metodu, která je naprosto přelomová,
pokud jde o pohled na lidské možnosti a na náš potenciál.
Díky ní můžeme aktivovat schopnosti, které jsou u nás běžně
nevyužité, a to bez ohledu na věk a zdravotní stav. O tom
se přesvědčily již tisíce lidí po celém světě, kterým Wim Hof
změnil život.

O Wimu Hofovi toho bylo napsáno
hodně. V této knize ale najdete vše
vyprávěné samotným Wimem.
Limitováni jsme jen hloubkou své
představivosti a silou svého přesvědčení.

listopad 2020

www.wimhofmethod.com

Populárně naučná

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

Průvodce přežití Beara Gryllse
Bear Grylls
I ty můžeš žít své dobrodružství.
Nečekejte jen dobrodružné historky, o kterých tajně sníte,
ale tušíte, že se vám je nepoštěstí zažít. Bear Grylls, světově
známý dobrodruh, sepsal průvodce, ve kterém radí, jak
zvládnout některé těžké životní situace, jež se nám dějí ve
zdánlivě nudných životech, a vyjít z nich silnější. Poradí vám,
jak přistupovat k životu, aby se stal vzrušujícím zážitkem,
nikoli hromadou povinností.
Bear Grylls prožil značnou část života v divoké přírodě,
která mu dala nedocenitelné lekce. Probudila v něm dávné
instinkty, jež nás učí plánovat a dosahovat cílů, které si vytyčíme, čelit strachu, nebezpečí, posouvat svoje hranice a ostřit
smysly. Často ho ale příroda srazila na kolena – a to doslova.
V blátě a potu pak paradoxně nalézal odpovědi na to, jak žít
bohatý a smysluplný život.
A právě o ně se s vámi v této knize podělí. Jeho průvodce
přežití vám nabídne 75 rad a postupů, jak vzít život do svých
rukou a odvážit se ho žít.

leden 2021

Nezbytná příručka pro ty
z vás, kteří touží žít naplno.
A je jedno, jestli se brodíte
ledovou řekou nebo
pracujete do úmoru,
abyste zaplatili složenky.
Dobrodružství se skrývá
za každým rohem –
tak do něj drze strčte!

398 Kč

348 Kč

348 Kč

348 Kč

348 Kč

398 Kč

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

Populárně naučná

Bear Grylls
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HausMagick
Kouzelné bydlení ve stylu hygge
Erica Feldmannová
Využijte síly magie a vytvořte si příjemný
a léčivý životní prostor.
HausMagick je kniha pro každého, kdo si touží vybudovat
krásný a pohodlný domov plný pozitivní energie. Nemusíte
kupovat drahé designové věci, tato kniha vás naučí, jak používat jednoduché, levné a nápadité triky a postupy, které
zkrášlí každý příbytek a vnesou do něj pohodu.
Erica Feldmannová vám předvede, jak si můžete jakýkoli
prostor proměnit na soukromou svatyni pomocí čarodějnických praktik a rituálů, které ona sama používá již od doby
svého dospívání. Tyto praktiky zahrnují propojení magie Země
a různých meditací, bylinářství, jungiánskou psychologii, tarot, astrologii, ženskou spiritualitu a přeměnu obytného prostoru v duchu všech těchto prvků.
V knize se naučíte využívat různé recepty z bylin, jako jsou
například vonné spreje na pročišťování prostor, koupelové soli
či éterické oleje. Inspirujete se zajímavými tipy na harmonizaci
interiéru prostřednictvím nejrůznějších předmětů či vlastní tvořivosti, naučíte se základy tarotu, seznámíte se se symbolikou
krystalů a po generace předávanými „domácími kouzly“.
září 2020 / 398 Kč / 256 s.

Populárně naučná

HausMagick je promyšlený moderní
průvodce proměnou obytného
prostoru a je doprovozen více než
stovkou nádherných, inspirativních
barevných fotografií.
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„Harmonizujte energii vašeho domova,
aby vypadal dokonale, stylově a útulně.“
Metro

160 x 220 mm

Erica Feldmannová
uzdravuje a očišťuje nejrůznější interiéry. Narodila se v Chicagu, ale v roce 2010 se přestěhovala
do Salemu, kde založila ﬁrmu HausWitch, jež je
obchodem, ale zároveň místem setkávání spřízněných duší. Svoji ﬁrmu založila s cílem pomáhat
lidem s uzdravováním domovů. Díky zařizování
bytů a domů klientům s velmi omezeným rozpočtem pochopila, jakým problémům lidé ve svých
domácnostech čelí, a společně s nimi pak hledá
cesty, jak vybudovat útulný domov na míru.

Wabi sabi
Beth Kemptonová
Přijměte pozvání do japonské čajovny, na procházku
mezi opadávajícími javorovými listy…
Ve svých životech plných honby za kariérou, bohatstvím nebo
neobvyklými zážitky často přehlížíme, v čem spočívá skutečné štěstí. Úsměv, který nám někdo neznámý věnoval na ulici;
sněhové vločky, jedna za druhou se tiše snášející k zemi; vůně
bylinkového čaje ze staré odřené konvice. Wabi sabi je japonská
představa krásy v pomíjivosti okamžiku, souznění s přírodou
a radosti z prostých, neokázalých věcí. Vydejme se s Beth
Kemptonovou na cestu do Japonska. Poznáme historii čajového obřadu, zavítáme do chrámů, zahrad a řemeslnických
dílen, nahlédneme přes rameno mistru kaligraﬁe, ponoříme
se do horkého pramene i do lesní koupele. Osvojíme si japonské umění přijmout sami sebe i své blízké se všemi nedokonalostmi, povýšit cestu na cíl a zažít štěstí právě teď a tady.

Wabi sabi je japonské slovní spojení
vyjadřující krásu prostého,
nedokonalého a měnícího se v čase.
listopad 2020

Sunday Times
„Pokud se hodláte stěhovat, posílit svoje
štěstí nebo dokonce změnit svůj pohled na svět,
zvažte japonský koncept wabi sabi, který
vybízí lidi k přijetí nedokonalosti života
a sebe samých takových, jací jsme.“
Time

Kniha vyšla ve 24 zemích
světa.

Beth Kemptonová
je britská japanistka, koučka a spisovatelka. V Japonsku žila, studovala a pracovala
jako překladatelka a televizní moderátorka.
V současnosti žije s rodinou v Anglii a Japonsko
často navštěvuje. Jako koučka pomáhá lidem
zvládnout zásadní a zlomové okamžiky v jejich
soukromém nebo pracovním životě. Je autorkou
knih Freedom Seeker: Live More. Worry less. Do
what you love. a Calm Christmas and a Happy
New Year. Kniha Wabi Sabi byla přeložena do
24 jazyků.

Populárně naučná

„Nemáme lepší nápad než se stulit
s hrnkem horkého čaje a touhle opravdu
transformativní četbou.“
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Umění vytvářet vzpomínky
Jak si vytvořit a zapamatovat
šťastné okamžiky
Meik Wiking
„ Život není to, co jsme prožili, ale to,
na co si vzpomínáme.“ Gabriel García Márquez
Vzpomínky jsou stavebními kameny naší identity, podílejí se
na tom, kým jsme a jak se chováme i jak se cítíme. Meik
Wiking při výzkumu štěstí zjistil, že jsou lidé šťastnější, pokud
se staví k minulosti pozitivně až nostalgicky. Jenže jak na to,
abychom si vytvářeli a pamatovali vzpomínky, které nám budou trvale přinášet radost?
Autor ve své nejnovější knize zkoumá, jak v mozku vznikají mentální obrazy, jak se ukládají a vyvolávají, a zároveň
mysl také opouštějí – proč máme tendenci zapomínat určité
okamžiky, abychom udělali prostor pro hlubší a smysluplnější.
Meik Wiking na základě dat, rozhovorů, celosvětových studií
a experimentů z reálného života vysvětluje nuance nostalgie
a různé způsoby, jak si utváříme vzpomínky na zážitky a jak
si je vybavujeme – odhaluje, jakou sílu má mezi vzpomínkami
prvotní zkušenost a proč dokáže hudba, vůně nebo chuť nečekaně vyvolat prožitek z minulosti. V neposlední řadě nám
autor ukazuje, jak si každý z nás může vytvářet vřelé vzpomínky, které nás budou hřát po celé roky.
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Vzpomenete si na svůj první polibek? Na den, kdy
jste odmaturovali? Na vydařenou dovolenou?
Nebo na nejlepší jídlo, co jste kdy ochutnali?

Meik Wiking

To pravé HYGGE
s modrobílou obálkou!

Populárně naučná

již vyšlo

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

298 Kč / 288 s.

298 Kč / 288 s. / 127 x 176 mm

Pomalu
Žít život jednoduše
Brooke McAlaryová

již vyšlo / 398 Kč

Neustálá potřeba dosahovat úspěchů a hromadit „nutné vymoženosti“ nás snadno
může zdeptat natolik, že si ani nevšimneme drobných radostí a příležitostí zpomalit:
procházky v lese, zábavy s rodinou, soukromé chvilky vděčnosti za dary života... Kniha
Pomalu je inspirativním návodem na vytvoření života plného skutečně podstatných
věcí, který se bude hodit každému, kdo ve své dosavadní uspěchané existenci chce
konečně najít klid, smysl a radost. Samozřejmě pomalu.

Věci, které uvidíte,
jen když zpomalíte
Haemin Sunim
Tato knížka plná duchovní moudrosti zen-buddhismu
přináší příležitost k zamyšlení nad různými oblastmi lidského života. Věnuje se mimo jiné tématům mezilidských
vztahů, práce, lásky a spirituality a zdůrazňuje důležitost
nalezení hlubšího vztahu a soucitu.

298 Kč

již vyšlo / 298 Kč

Umění prostého života
100 zenových aktivit pro klidnější život
Shunmyo Masuno

již vyšlo / 278 Kč

Pomocí jasných, praktických a snadno zvládnutelných lekcí – každý den jedné po dobu
100 dní – se naučíte zhluboka vydechnout a odstranit tak negativní emoce; myslet
jasně díky prostému zařízení svého domu; večer si uspořádat boty, abyste si uspořádali
i svou mysl; pěstovat květinu a pozorovat, jak roste; méně se zabývat věcmi, které
nemůžete ovlivnit; a ještě mnohem víc…

Kniha radosti

Rozhovory a myšlenky dvou velkých mužů, držitelů Nobelovy ceny za mír, o tom, jak
být šťastný v dnešním proměnlivém světě. Nechte se pohltit moudrostí dvou „veselých
kop“, které se umějí zasmát samy sobě, udělat si legraci ze svého velkého nosu nebo ze
špatné angličtiny a které vám jakoby mimoděk otevřou oči, rozesmějí vás i rozpláčou.
již vyšlo / 348 Kč

Populárně naučná

Jeho Svatost dalajláma XIV., Desmond Mpilo Tutu,
Douglas Abrams
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Chovejte se jako James Bond
Stéphane Garnier
Mým koučem je Bond, James Bond!
Co je tajemstvím Jamese Bonda? Co způsobuje, že je tak
magneticky přitažlivý, přesvědčivý, tak úžasný? Jak je možné,
že stále nevychází z módy? Existuje jediný člověk, který by
aspoň na malou chvíli nezatoužil být v kůži Jamese Bonda?
Nejslavnější agent na světě nás zcela jistě má co naučit
o svém způsobu jednání a myšlení. A právě to najdete v této
knize osobního rozvoje, jíž se žádná jiná nemůže podobat!
James Bond je charismatický, ale také citlivý a má smysl
pro humor. Má však ještě mnoho dalších skvělých vlastností,
které můžeme my všichni (a všechny) najít i v sobě a rozvíjet je, abychom se alespoň trochu přiblížili ikonické postavě,
jakou James Bond bezpochyby je.

„Stéphane Garnier zná a má opravdu rád
tohoto nejméně tajného agenta ve službách
Jejího Veličenstva. A poskytne vám několik
triků a obratných kousků, které vám pomůžou
zazářit ve společnosti a stát se po vzoru Jamese
svůdným, klidným, charismatickým, cynickým,
oddaným, prohnaným, prolhaným,
flegmatickým, odvážným…“
www.watz-up.fr

listopad 2020

Dovolte Jamesi Bondovi, skrytě
dřímajícímu ve vás samotných,
aby vystoupil na povrch!

Populárně naučná

Stéphane Garnier
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248 Kč

298 Kč

298 Kč

je muž mnoha profesí a už jejich výčet sám
o sobě 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 a nenasytně se
vrhl i na psaní: vydal jeden román a množství
humoristických knih. Z jeho fascinace kočkami
se zrodily například knihy Chovejte se jako kočka
a Chovejte se jako kočka 2 (a nejen ty).

Astrofyzika pro lidi ve spěchu
Neil deGrasse Tyson

již vyšlo / 298 Kč

Čas zabývat se úvahami o kosmu má v dnešní době málokdo. Pro nás ostatní je
ideální právě tato stručná a srozumitelná kniha plná Tysonova osobitého humoru, jejíž
lehce stravitelné kapitoly se dají konzumovat bez ohledu na čas a místo, kde se právě
nacházíte. Ať už si ji otevřete u ranní kávy nebo cestou v autobusu, letadle či vlaku,
s knihou Astrofyzika pro lidi ve spěchu snadno porozumíte všem základním otázkám
vesmíru, od teorie velkého třesku po černé díry, od kvarků po kvantovou mechaniku,
od objevování planet po hledání života ve vesmíru.

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

již vyšlo / 328 Kč

Tato knížka vám ukáže, jak do života postupně zavádět změny, které vám
pomůžou omezit produkci odpadu, odmítnout zbytečný přebytek, začít žít udržitelně
a uvědoměle, zdravě, kreativně a v klidu.

Ketodieta
Leanne Vogelová

Bible KETODIETY. Komplexní publikace
s úžasnou kuchařkou a stravovacími plány.

Mezinárodní bestseller propagátorky zdravého životního stylu Leanne Vogelové se bezprostředně po svém vydání v roce 2017 zařadil mezi nejprodávanější knihy o ketodietě
– revolučním přístupu k uzdravení, léčení, zhubnutí a štěstí. Skvěle napsaný průvodce
plný praktických tipů a rad vám ukáže, jak jíst tuky a zároveň se vyvarovat posedlosti
jídlem, zhubnout a nalézt energii do života.
již vyšlo / 648 Kč

Petr Novotný a kolektiv

již vyšlo / 598 Kč

Vše o domácím
vaření piva –
historie, teorie,
návody, recepty.

Zcela unikátní domovarnický projekt pokračuje! V novém, přepracovaném a doplněném vydání naleznete nejen zcela unikátní recepty, ale i rozpracovanou teoretickou
část, která umožní bezproblémové vaření domácího piva i úplným začátečníkům.
Ovšem i ostřílení praktici v Pivařce na druhou najdou velké množství praktických rad
a návodů pro svou další práci. Kniha je samozřejmě opatřena i bohatou fotograﬁckou
přílohou, tabulkami, které vám usnadní přepočty, a kapitolami o historii vaření piva.

Populárně naučná

Pivařka na druhou
Průvodce domácího sládka
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Hra o trůny. Mytologie
Gwendal Fossois
Ve Hře o trůny buď zvítězíš, nebo zemřeš! Poznej staré
světy, které inspirovaly George R. R. Martina.
Když George R. R. Martin vytvářel svět pro svou nepřehlédnutelnou románovou ságu, jež si podmanila fanoušky po celém
světě, inspiroval se mnoha slavnými mýty. Svět Hry o trůny
je plný odkazů na mytologii: lidé bůhvíjakým zázrakem vstávají z mrtvých, další zase neuhoří v ohni či umějí měnit své
vzezření, jsou tu draci a vlkodlaci i hordy na kost zmrzlých
oživlých mrtvol… Ostatně čím by byla Daenerys bez svých
draků? Koho by zajímala Noční hlídka, kdyby se na druhé
straně Zdi nevyskytovali Bílí chodci? A odkud se vlastně vzala
Melisandra?
Ve Hře o trůny najdeme nepřebernou spoustu odkazů
na řecké a římské legendy a mýty (ale také na ty severské,
anglosaské či artušovské). Stejně tak na nás při čtení a sledování neustále pomrkávají rozličná náboženství a lidové kulty,
které této sáze dodávají jedinečný ráz. A proto ji všichni také
tak milujeme!

Gwendal Fossois vás zve,
abyste se (znovu a jinak) seznámili
s mytologickým světem Hry o trůny.
A vězte, že o překvapení na této
cestě nebude nouze…

říjen 2020 / 298 Kč / 184 s.
130 x 200 mm

Populárně naučná

Gwendal Fossois
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vystudoval historii na univerzitě Paris Diderot, kulturní studia na Sorbonně a redakci
a publikování textů na univerzitě Paris-Nanterre. Od roku 2017 má na starosti tištěný a webový obsah společnosti Issy Média.
V roce 2019 vydal knihu Hra o trůny. Mytologie,
která se zabývá vlivem různých mytologií na
známé dílo George R. R. Martina.

Assassin’s Creed – 2 500 let historie
Série Assassin’s Creed® již od
prvního dílu milionům hráčů
po celém světě otevírá cestu
k poznávání dějin lidstva.
Řecko ve víru peloponéské války, Egypt za královny Kleopatry, renesanční Itálie, Karibik v době rozkvětu pirátství,
Francie zmítaná revolucí nebo Londýn za vlády královny
Viktorie nejsou pouze náhodně vybraná dějiště jednotlivých
dílů ságy. Právě na těchto místech a v těchto dobách se psala
světová historie.
V této knize se poprvé setkává svět počítačových her
s dějepisem. Čtivé texty renomovaných historiček a historiků a pravidelných přispěvatelů časopisu Historia doprovázejí
nádherné ilustrace vývojářské společnosti Ubisoft ze série
Assassin’s Creed®.

Kniha vznikla pod vedením
zástupce šéfredaktora časopisu
Historia Victora Battaggiona a šéfa
obsahu značky Assassin’s Creed
Ubisoft Aymara Azaïzii ve spolupráci
s padesáti renomovanými historiky.

listopad 2020

Populárně naučná

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

již vyšlo
348 Kč / 192 s. / 150 x 200 mm

Ilustrace: Petra Eriksson

Populárně naučná

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

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

„Podrobný, kultivovaný, srozumitelný
a přehledný průvodce.“

připravujeme

Amazon

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

Populárně naučná

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

připravujeme

Populárně naučná

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
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je významný český egyptolog a archeolog, dlouholetý ředitel Českého egyptologického ústavu
Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy. Je nositelem
mnoha prestižních mezinárodních cen za svou
činnost ve vědě a působil také na mnoha univerzitách v západní Evropě i v zámoří. Je také autorem
mnoha mimořádných publikací. Bártovy teorie
a jejich aplikace vzbudily velký zájem i na mezinárodních fórech OECD, v podnikatelské sféře či
v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR.

Příběh tantry
Viliam Poltikovič
Vydejte se k samotným kořenům tantry
do Indie a Tibetu.
Tantra je tajemná, provokující, těžko uchopitelná, kontroverzní, velebená i hanobená, ale především jedinečná, působivá, svobodomyslná a účinná cesta k poznání sebe sama
a našich možností.
Kniha Příběh tantry je spojena se vznikem stejnojmenného ﬁlmu, představuje tantru v její původní podobě hinduistické a buddhistické, dotkne se i současné neotantry.
Ve spirituálně pojatém cestopisu nahlédneme do mocných
i bizarních tantrických rituálů a praktik v Indii i v Tibetu,
poznáme významné osobnosti a jejich tantrický příběh,
navštívíme místa, kde tantra žije od nepaměti. A mnoho
dalšího.

Tantra jako jedinečná a zdánlivě
tajemná cesta k poznání sebe sama.

„Tajemství vám otevřou svou náruč,
pokud je budete sami schopni pochopit.“

již vyšlo
398 Kč / 311 s. / 160 x 230 mm

Lalitá

378 Kč / 264 s.

je režisér dokumentárních ﬁlmů. Natočil řadu
ﬁlmů o Romech, léčitelství, psychotronice, o různých duchovních skupinách a aktivitách u nás
i v zahraničí – některé z nich získaly ocenění
na festivalech doma i v cizině. V rámci natáčení hodně cestuje a o své cestovatelské zážitky
a zkušenosti ze světa spirituální praxe se dělí
na četných projekcích a přednáškách v různých
koutech naší republiky.

Populárně naučná

Viliam Poltikovič
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Retro ČS
Michal Petrov
Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu.
Retro ČS čtenáře vrátí do let socialistického konzumu – k věcem každodenní spotřeby, které provázely (anebo v nedostatkové socialistické ekonomice naopak neprovázely) průměrného obyvatele Československa. Pestrý obrazový doprovod
umožní každému připomenout si éru čtyř dekád před rokem
1989.
Autor s pomocí vlastních zkušeností a na základě dobové
reklamy alespoň částečně rekonstruuje regály socialistických
samoobsluh. Využívá bohatství osobního archivu, který patří
určitě k nejrozsáhlejším u nás. Nebojte se do něj nahlédnout.
Spatříte svět, kde železná opona jednak znamenala občanské
nevolnictví, zároveň ale i bezpečí rezervace pro původní domácí výrobu a speciﬁcké značky. Ty, které jsme v porevoluční
euforii stejně vášnivě odvrhli, jako se k nim po nasycení těmi
globálními nadšeně vracíme. Nechejte se unést snímky toho,
co jste měli rádi, ať už v ústech, nebo v dětském pokoji, kde
ani jedna z hraček nepocházela z Číny.

již vyšlo
498 Kč / 246 s. / 230 x 250 mm

Retro ČS 1 – 3

1 298 Kč

498 Kč

498 Kč

Populárně naučná

Retro ČS
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• Český bestseller roku 2013 v kategorii Odborná
a populárně naučná literatura pro dospělé
• Čestné uznání E. E. Kische 2014
• 3. místo v kategorii Nejkrásnější kniha festivalu
GO Kamera 2014

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

Ulicemi Brna proti proudu času
Petr Fiala
Ulicemi Brna proti proudu času není kniha odborná, je to vlastně návod. Nebo motivace. Protože jak chcete jinak poznat město, než se jím projít? Ovšem různých bedekrů,
průvodců a jiných procházkových pomocníků má Brno až nadbytek, proto vznikla tato
kniha. My totiž Brnem jen tak neprojdeme. My jej projedeme tramvají.
Kniha vyšla za finanční podpory
statutárního města Brna.

již vyšlo / 448 Kč

Za svědky minulosti
Milan Švihálek

již vyšlo / 598 Kč

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

Barvy času
Novodobé dějiny světa v kolorovaných
fotografiích
Dan Jones, Marina Amaralová

již vyšlo / 698 Kč

Tato výjimečná kniha zaznamenává vzestup a pád impérií, vědecké objevy, průmyslový
vývoj, umění, tragédie válek, politiku míru a životy mužů a žen, kteří tvořili dějiny. Na
základě vzácných fotograﬁí vytvořila Marina Amaralová dvě stě úchvatných obrazů,
které přivedla k životu pomocí digitálního kolorování. Dan Jones napsal ke každému
z nich text, jenž jej zasazuje do historického kontextu.

Čím starší, tím lepší, ale starší

Tyto nepřehlédnutelné, přitažlivé a šarmantní Francouzky, jejichž styl je prostě nezaměnitelný, se sice tu a tam nostalgicky ohlédnou do minulosti, ale jinak žijí skrz
naskrz v přítomnosti a užívají si každý den. A jistě, je to sice trochu divný pocit být
starší než francouzský prezident, ale nakonec NO A CO? A ano, vrásky kolem očí
nejsou žádná velká výhra, ale bože, jak nudně musel žít ten, kdo je nemá!
již vyšlo / 388 Kč

Populárně naučná

Sophie Mas, Caroline de Maigret, spoluautorka bestselleru
Jak se stát Pařížankou
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čte Viktor Dvořák

čte Viktor Dvořák

čte Viktor Dvořák

čte Viktor Dvořák

Audioknihy
do kterých se zamilujete
86

čtou:

čte Viktor Dvořák

Jan Vlasák
Viktor Dvořák
Jana Stryková
Daniel Bambas
Růžena Merunková

čte Petr Jeništa

čte Tomáš Jirman

čte Václav Neužil

čte Martin Stránský

čte Pavel Rímský

čte Jana Štvrtecká

čte Pavel Soukup

čte Martin Zahálka

čte Ondřej Novák

Připravujeme pro vás spoustu dalších audioknih,
které již brzy najdete na www.jota.cz/audioknihy .

Audioknihy

čte Miloň Čepelka
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JIŽ VÍCE NEŽ 100 DESTINACÍ
PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE

Rough Guides CZ
#SNAMIZAZIJETEVIC

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU
CELOBAREVNÉ PUBLIKACE

Turistické
průvodce
88

458 Kč / 245 s. / 12 map

898 Kč / 744 s. / 53 map

578 Kč / 416 s. / 30 map

16 stran barevné přílohy

celobarevná publikace

celobarevná publikace

12 stran barevné přílohy

598 Kč / 365 s. / 50 map

598 Kč / 402 s. / 37 map

348 Kč / 248 s. / 15 map

498 Kč / 394 s. / 31 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

16 stran barevné přílohy

32 stran barevné přílohy

688 Kč / 496 s. / 56 map

998 Kč / 1 264 s. / 125 map

498 Kč / 370 s. / 18 map

648 Kč / 376 s. / 29 map

celobarevná publikace

32 stran barevné přílohy

8 stran barevné přílohy

8 stran barevné přílohy

748 Kč / 640 s. / 49 map

548 Kč / 368 s. / 41 map

998 Kč / 1 038 s. / 81 map

548 Kč / 400 s. / 32 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

12 stran barevné přílohy

Turistické průvodce

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

598 Kč / 334 s. / 28 map

548 Kč / 432 s. / 32 map

648 Kč / 464 s. / 34 map

748 Kč / 508 s. / 38 map

celobarevná publikace

24 stran barevné přílohy

celobarevná publikace

celobarevná publikace

leden 2021

598 Kč / 382 s. / 16 map

88 map

748 Kč / 753 s. / 88 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

598 Kč / 392 s. / 49 map

1 198 Kč / 912 s. / 73 map

598 Kč / 447 s. / 50 map

598 Kč / 445 s. / 50 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

898 Kč / 845 s. / 95 map

698 Kč / 531 s. / 68 map

698 Kč / 512 s. / 67 map

748 Kč / 544 s. / 41 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

598 Kč / 424 s. / 48 map

578 Kč / 368 s. / 27 map

598 Kč / 352 s. / 26 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

598 Kč / 407 s. / 54 map

798 Kč / 620 s. / 48 map

598 Kč / 336 s. / 39 map

648 Kč / 467 s. / 54 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

998 Kč / 944 s. / 100 map

598 Kč / 400 s. / 42 map

648 Kč / 488 s. / 40 map

498 Kč / 392 s. / 42 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

8 stran barevné přílohy

898 Kč / 779 s. / 94 map

698 Kč / 512 s. / 56 map

748 Kč / 624 s. / 57 map

748 Kč / 560 s. / 51 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

Turistické průvodce

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

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

www.livingstone.cz

Rodinné Pasy

Mobilní aplikace
Rodinné pasy
Ke stažení na:

Obchod Play

App Store

MEZINÁRODNÍ VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU A REGIONÁLNÍ TURISTIKY

MÍSTO KONÁNÍ

ORGANIZÁTOR

www.holidayworld.cz
www.zajezdyzamilion.cz

OFICIÁLNÍ VOZY

