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Mizení Sybil Joinesové
Odborná škola pro duchomluvné
a ústoslyšící děti
Shelley Jacksonová
Nejdivnější kniha roku 2021
Román, který vznikal dvanáct let

• Finalista The Believer Book
Award for Fiction 2018
• Nominována na Dragon Award
for Best Horror Novel 2019
a Locus Dragon Award for Best
Horror Novel 2019
• Nejlepší kniha podzimu 2018
podle Vulture, Inquirer, Bookriot

Jedenáctiletá Jane Grandisonová, ztrápená svým koktáním,
sedí na zadním sedadle auta a v ruce drží neobvyklý dopis.
Podle něj má od nynějška žít a studovat v Odborné škole Sybil
Joinesové pro duchomluvné a ústoslyšící děti. Škola založená
v roce 1890 je na první pohled útočištěm pro děti, které se
touží zbavit své vady řeči. Ovšem Sybil Joinesová, zvaná také
jen Ředitelka, má následkem svého prokletého a tragického
dětství poněkud jinou představu. Tato průkopnice v oboru
nekrofyziky totiž hodlá „dar“, jímž oplývá ona i její studenti,
náležitě využít. Prostřednictvím svého koktání a zadrhávání
dokážou vyvolávat hlasy duchů hovořící ze světa mrtvých, ze
světa, jejž sama Ředitelka navštěvuje, jak se jí zlíbí. Jednoho
dne ovšem zmizí jedna ze studentek, událost přiláká pozornost rodičů i policie a všechno se radikálně začíná měnit…

Nový román známé americké autorky
Shelley Jacksonové představuje vzrušující
zkoumání života po smrti a přelévá se
přes proměnlivou hranici mezi světy
živých a mrtvých.

květen 2021
398 Kč / 504 s. / 145 x 210 mm

„ Naprosto osvěžující, provokativní, sarkastická
kniha! Nutila jsem se ji číst pomalu, abych si ji
mohla užívat, jak nejdéle to jenom půjde.“
Kelly Linková, finalistka Pulitzerovy ceny
za literaturu pro rok 2016

se narodila na Filipínách, vyrostla v kalifornském
Berkeley a nyní žije s manželem, dcerou a třínohým psem v Brooklynu v New Yorku. Vystudovala
bakalářský obor umění na Stanfordské univerzitě
a na Brownově univerzitě získala také magisterský titul z tvůrčího psaní. Je autorkou několika
knih a také projektu Skin, povídky zachycené
v tetování na více než dvou tisících dobrovolníků.

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

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

Beletrie

Ransom Riggs
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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
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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.
již vyšlo
• The New York Times bestseller 2019, 2020
• Nejprodávanější kniha Amazonu

368 Kč / 344 s.
145 x 210 mm

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

Vychází v 41 zemích

• Nominace na několik literárních cen
• Filmová práva ke knize zakoupila produkční
společnost Reese Witherspoonové

Beletrie

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

Levá strana světa
Lisa Genova
Víte, co je v životě to nejdůležitější?
Příběh o nezdolné ženě, jež čelí zničující diagnóze. Když se
u energické třicátnice po autonehodě projeví traumatická
porucha mozku zvaná syndrom opomíjení, zjistí, co je v životě
doopravdy podstatné.
Sára Nickersonová má jako každá jiná ambiciózní pracující máma co dělat, aby zvládla rodinu, práci i domácnost.
Když jednou ráno spěchá do práce a při řízení hledá telefon
v tašce, na chvíli se přestane dívat na cestu. Skřípění brzd
pak v mžiku změní celý její život. Kvůli poranění mozku ztratí
pojem o tom, co má po své levé straně, a musí se znovu naučit
vidět svět jako celek. Zjistí přitom i to, jak si všímat lidí a věcí,
na kterých v životě záleží nejvíc.
Autorka v této působivé, dojemné a úspěšné knize
zkoumá, co se může stát, když jsme nuceni změnit vnímání všeho kolem nás. Levá strana světa je nezapomenutelný
příběh o nalezení spokojenosti za těch nejtěžších okolností,
o tom, jak si všímat detailů, i o tom, jak se starat o to nejdůležitější.
únor 2021
378 Kč / 360 s. / 130 x 200 mm

„Pamatujete si, jak jste nemohli odložit
román Pořád jsem to já? Tak zrušte svoje plány,
protože s touhle knížkou to bude stejné.“
Jodi Picoultová,
autorka románu Je to i můj život
„Genova umí mistrovsky zachytit
a vystihnout myšlenkové pochody svých
postav. Dobře vyprávěný příběh bystré
autorky s lékařským vzděláním.“

Beletrie

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

červenec 2021

„Lisa Genova umí zaujmout.
Srdcervoucí, ale napínavá četba…
Velmi poučný román o onemocnění ALS
a výstižný psychologický portrét.“

368 Kč / 344 s. / 130 x 200 mm

Publishers Weekly
„Lisa Genova jedinečným způsobem
spojuje vědecké informace se soucitným
a upřímným vyprávěním… Poslední věta
je plná naděje i zármutku.“

Beletrie

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

Olive Kitteridgeová
Elizabeth Stroutová
O ženě s nezlomnou životní silou
Městečko Crosby v Maine se může jevit jako zcela bezvýznamné. Pro učitelku v penzi však představuje střed světa.
Lidé zde prožívají svá dramata — touhu, zoufalství, žárlivost,
naději i lásku.
Olive Kitteridgeová, občas přísná, jindy trpělivá, vnímavá,
pak zase smutně odmítavá, bolestně prožívá změny v městečku
a ve světě vůbec. Ne vždy však rozpozná proměny blízkých
lidí, mezi něž patří hudebnice pronásledovaná vzpomínkami na starou lásku, bývalý student, který ztratil vůli k životu,
Olivin dospělý syn, jenž se cítí tyranizován její iracionální
přecitlivělostí, nebo její manžel Henry, který považuje loajalitu
k vlastnímu manželství současně za požehnání i prokletí.
Jak se lidé z městečka potýkají se všemi svými problémy, Olive dospívá k pochopení sebe sama a svého života;
někdy bolestně, ale vždy s nelítostnou upřímností. Kniha Olive
Kitteridgeová skýtá hluboký vhled do okolností a podmínek
lidského života, do jeho tragédií i radostí.
květen 2021
348 Kč / 320 s. / 130 x 200 mm

Kniha se umístila
na bestsellerových seznamech:
• People Magazine – Top 10 Books of 2008
• USA Today – Top 10 Books of 2008
• Entertainment Weekly – Top 10 Books of 2008
• Barnes & Noble.com – Best book of 2008
• Washington Post Book World – Best Book of 2008
• Chicago Tribune – Best Book of 2008

„Povídky Elizabeth Stroutové
oplývají ironií a jsou budovány
se smyslem pro okamžiky
skutečného překvapení
a vášnivého citu…
Skvělá, silná knížka.“
USA Today

Beletrie

• Wall Street Journal – Book we loved most in 2008
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Olive Kitteridgeová je zpět
Elizabeth Stroutová
Jak to bylo s Olive Kitteridgeovou dál?
To se dozvíte v nové knize E. Stroutové.
Od doby, kdy Olive Kitteridgeová, učitelka v penzi z malého
městečka v Maine, ovdověla, uplynuly už dva roky. Smutek
ze ztráty manžela ale nezměnil její povahu – dál si nebere servítky, je nekompromisní a naprosto jedinečná. Třináct
vzájemně propojených povídek z jejího města a jeho okolí se
zaobírá tématy jako osamělost, stárnutí, smutek a rodinné
neshody, ale také naděje, útěcha a životní zkušenosti. Na
Olive čekají další životní výzvy, stejně jako na další postavy jednotlivých povídek, které se musí smířit se stárnutím
a vlastní smrtelností, snažit se o zlepšení vztahů s partnery
a dětmi, hledat naději v těžké nemoci a najít útěchu tam,
kde by ji nikdy nečekali. Autorka Elizabeth Stroutová civilně,
bez patosu a melodramatičnosti úsporným jazykem nastiňuje malá velká dramata a situace, která se v jistém věku
objevují v životě mnoha lidí.

„Stroutová řekla, že neví, proč mají
čtenáři Olive tak rádi, kromě toho,
že je komplikovaná jako my všichni.
Já si ale myslím, že jsme všichni v životě
měli nějakou Olive, kterou jsme
pořádně neznali. Ta moje byla učitelka
jménem Gertrude. A Stroutová nám
je geniálně odhaluje ve vší jejich
osobité nádheře. Olive je zpět?
Ach ano, jsem rozhodně pro.“

Beletrie

Ann Trenemanová,
The Times
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červen 2021

Elizabeth Stroutová
je autorkou knih Abide with Me, bestselleru zařazeného do programu Americké asociace knihkupců zvaného Book Sense, a Amy a Isabelle,
která získala cenu Arta Seidenbauma, udělenou
novinami Los Angeles Times za nejlepší beletristické dílo, a cenu Heartland Prize novin Chicago
Tribune. Byla také ﬁnalistkou soutěže o ceny
PEN/Faulkner Award a Orange Prize v Anglii.
Její povídky byly publikovány v mnoha časopisech včetně magazínu The New Yorker a O: The
Oprah Magazine.

Strážci majáku
Emma Stonexová
Říká se, že moře si tajemství nechává pro sebe…
Cornwall, 1972. Z odlehlého majáku kilometry od pobřeží
zmizeli tři jeho strážci. Vstupní dveře zůstaly zamčené zevnitř.
Hodiny se zastavily. V záznamech o počasí hlavní strážce
popisuje velkou bouři, nebe však bylo celý týden jasné.
Co se s těmito muži na odlehlé věži v moři stalo? Rozbouřené moře šeptá jejich jména, příliv topí duchy. Je jejich
tajemství vůbec možné někdy vylovit z vln?
I o dvacet let později ženy, které po strážcích zůstaly, bojují
s tím, jak žít dál. Helen, Jenny a Michelle měla tragédie spojit,
místo toho je rozdělila. Když k nim přijede spisovatel, který
se záhadu snaží objasnit, přináší jim i možnost vyprávět jejich
verzi příběhu. Pravda ale může začít vycházet na povrch, jen
když se pozůstalé postaví svému nejtemnějšímu strachu…
Strážci majáku je napínavý román s příchutí slaného
vzduchu cornwallského pobřeží a také nezapomenutelný
příběh o smutku a lásce, který se zamýšlí nad tím, jak strach
stírá hranici mezi realitou a představivostí.
květen 2021

„Mimořádné, literárně vynikající
a neskutečně poutavé.“

348 Kč / 304 s. / 145 x 210 mm

India Knightová, autorka bestselleru
Sakra, chlapi, proč mě nechcete?

Charlotte Roganová,
autorka knihy The Lifeboat

Emma Stonexová
je spisovatelka, Strážci majáku je první román,
který napsala pod svým vlastním jménem,
předtím vydala několik dalších knih pod pseudonymem. Než se začala plně věnovat psaní,
pracovala jako editorka v jednom velkém nakladatelském domě. Žije v Bristolu s manželem
a dvěma malými dcerami.

Beletrie

„Emma Stonexová napsala úžasnou knihu,
kterou stěží odložíte. Je to zčásti záhada a zčásti
román o záhadách – o tom, jak si my sami
tvoříme naše konce a jak trpíme, když jsme
zrazováni, ale necháváme svítit světlo, aby lidé,
které máme rádi, našli cestu domů.“
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Ostrov žen moře
Lisa See
Úchvatný román o neobyčejné vnitřní síle žen
z korejského ostrova Čedžu
Ostrov žen moře vypráví osudy Mi-dži a Jong-suk, dvou dívek,
které patří k jednomu z mnoha výlučně ženských potápěčských společenství na korejském ostrově Čedžu. Po stovkách
ponorů a letech přátelství Mi-džu a Jong-suk rozdělí vnější
síly, které nemohly nijak ovlivnit. Dlouhá desetiletí – počínaje
japonskou kolonizací ve 30. a 40. letech přes druhou světovou válku a korejskou válku až po éru všudypřítomných
mobilů a neoprenů – mezi oběma ženami přetrvává výjimečně blízký vztah, i když přátelství postupně vystřídá nenávist
a vina, aby nakonec dospěly ke smíření a odpuštění.
Román přináší vhled do jedinečné a neopakovatelné
kultury ostrovního společenství, v němž mají hlavní slovo
ženy, které se věnují nebezpečné fyzické práci pod hladinou i na souši, zatímco jejich manželé pečují o děti. Sleduje
přátelství nezlomných žen a dramatické dějinné události,
které zasahují do jejich životů.

„Lisa See patří k nejprodávanějším autorkám
The New York Times, je pečlivá výzkumnice
a úžasná vypravěčka. V tomto románu utkala
z přediva dějin, tradic a kultury jímavý
příběh o lásce, nenávisti a odpuštění.
Je to nezapomenutelné čtení.“

duben 2021

Toronto Star

Lisa See

Beletrie

298 Kč / 384 s.
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374 Kč / 378 s.

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.

Testament
Nina Wähä
Román fascinující do posledního detailu
Když Annie otěhotní, vydá se na návštěvu zpátky tam, kde
vyrůstala. Rodinný statek se nachází v údolí Tornedalen na
hranicích mezi Švédskem a Finskem. Tady se mluví vlastním
jazykem, meänkieli. Není to ani švédština, ani ﬁnština, je to
něco třetího. Annie domů nejede zrovna ráda a nikdo ji nevítá
s otevřenou náručí.
Její rodinu tvoří dva rodiče a dvanáct dětí (nebo čtrnáct,
podle toho, jak se to počítá), které nikdy netáhly za jeden
provaz. Máme tu svůdce, šikovného nejstaršího syna, trestance, syna homosexuála, který si nedělá nic z toho, co si
o něm myslí ostatní. A pak je tu Annie, která je v tom. A matka,
která se rozhodla, že už se musí něco stát. A k tomu všichni
ostatní. A v neposlední řadě otec, který ukrývá temné rodinné
tajemství. Nebo lépe řečeno: on je tím tajemstvím. Nastal čas
se s tím vypořádat. Brzo už nic nebude jako dřív.

Je člověk zodpovědný za hříchy
své rodiny?
Dá se minulost nějak změnit?

červenec 2021

Lze ji zkusit přepsat?
Tyto otázky si klade švédská spisovatelka
Nina Wähä v nevšedním románu
Testament.

Göteborgsposten

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

Beletrie

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

„Poutavý, typicky ‚kluunovský‘ příběh plný sexu,
drog a tance. DJ je zároveň moderní mravní
skicou. O morální prázdnotě a zradě, plochosti
a předstírání, síle médií a kultuře pro mládež.“

červenec 2021

298 Kč / 320 s.

časopis OOR

Kluun,
„Trefně napsaný portrét o zradě a oportunismu
zpoza kulis pozlátka.“
deník AD
„První plnohodnotný taneční román
v nizozemsky psané literatuře.“
Beletrie

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

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

Na motivy knihy se chystá
celovečerní film, v němž zazáří hvězdy
Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunstová
a Paul Dano.
připravujeme

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

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

Beletrie

Washington Post
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Poprvé
Nico Walker
Z válečného veterána bankovním lupičem
Cleveland, Ohio, rok 2003. Mladík se v prvním ročníku vysoké školy zamiluje do Emily, se kterou sdílí vášeň pro extázi
a dramatika Edwarda Albeeho. Jenže Emily se musí odstěhovat. On se nechá vyhodit ze školy a vstoupí do armády.
V zoufalství udržet vztah naživu se vezmou těsně předtím,
než mladý muž odjede na misi do Iráku. Jako armádní zdravotník po krátkém výcviku není připraven na děsivou realitu, která na něj čeká: kouření, čichání stlačeného plynu,
porno, zneužívání léků na bolest, smrt. Snaží se manželství
udržet. Z Iráku se vrátí se silnou neléčenou posttraumatickou stresovou poruchou. Opiátová krize už polyká americký
středozápad. Brzy jede na heroinu a Emily s ním. Snaží se
o normální život, ale když začnou docházet peníze, hlavní
hrdina vyzkouší něco, co by mu mohlo jít – vykrádání bank.

Hlavní role v připravované filmové
adaptaci ztvární Tom Holland (Spider-Man,
Avengers) a Bill Skarsgård (To, Deadpool 2).
Film režírují Anthony a Joe Russo, kteří
se proslavili filmy Avengers: Endgame,
Avengers: Infinity War, Captain America:
Občanská válka a Captain America: Návrat
prvního Avengera.

Beletrie

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

připravujeme

Román nadatlovaný na
vězeňském psacím stroji
značí příchod syrového,
mrazivě vtipného a překvapivě
pronikavého hlasu z temného
srdce Ameriky.

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

Hendrixova kytara
Kateřina Dubská
Jeden mladý muž, jedna kytara a jedno dusné
normalizační Československo. Aneb příběh o tom,
co má společného Jimmy Hendrix s klukem
ze severní Moravy. Svobodu. Kytaru. A touhu.
O čem jste snili, když jste byli malí? Že až vyrostete, nebudete
muset nikoho poslouchat a budete si žít po svém? Hendrixova kytara je o snech. O snech plných svobody. Jenže když
vyrůstáte v socialistickém Československu, můžete si o ní
nechat jen zdát. Dokud ovšem nepotkáte HUDBU. Ta dokáže
pohnout vaší duší i tělem a donutí vás k činu. Založíte
kapelu a pořád někde narážíte. Až utečete za dráty, kde jste
konečně sami sebou a plníte si sny. A za svým si jdete velmi
cílevědomě.
Hendrixova kytara je kniha o svobodě a o ceně, kterou za
ni zaplatíte. Tehdy i dnes. Je o muži, kterého si kytara několikrát našla, a on si až po letech uvědomil, jaká je cena jeho
svobody a talentu. A že ji neplatil sám. Místy je to až bolestné
čtení. Možná každý z nás má v sobě podobnou„Hendrixovu
kytaru“ – symbol rozletu a touhy žít si jen po svém. Jenže její
cena je pro mnohé z nás příliš vysoká, takže to vzdáme nebo
uhneme. Nebo to ani nezkusíme. Ale tahle kniha říká – vstaň
a běž. Protože svobodní nemůžeme být jen napůl.
červen 2021

298 Kč / 336 s.

358 Kč / 600 s.

278 Kč / 240 s.

298 Kč / 223 s.

vystudovala Střední odbornou školu knihovnickou v Brně a Filozoﬁckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Je spoluzakladatelkou ﬁrmy
Computer Press a vydavatelství ERA. V roce
2001 založila Nadační fond Verda, který jako
jediný soukromý nadační fond u nás podporuje
romské studenty. V současné době žije v Bílých
Karpatech na samotě u lesa, píše knihy a užívá si
života. Rodina její matky pochází z moravských
Tupes a její prapradědeček se jmenoval Gabriel.

Beletrie

Kateřina Dubská
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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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již vyšlo
288 Kč / 127 s.
167 x 215 mm

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.

To by se zvěrolékaři
stát nemělo
James Herriot
Nahlédněte do kouzelného světa
Jamese Herriota, nejoblíbenějšího
veterináře na světě.

již vyšlo

398 Kč / 477 s.

Už přes čtyřicet let se mohou celé generace čtenářů ponořit do Herriotových úžasných příběhů plných lásky k životu a skvělého vyprávění.
Jako veterinář Herriot projížděl odlehlými kouty anglického Yorkshiru,
léčil malé i velké pacienty a prožíval různá dobrodružství. Vytvořil výborně
napsané příběhy, ke kterým se budete rádi vracet i po letech. Tato knížka
je vydáním prvních dvou dílů oblíbené veterinářské série – Kéž by uměli
mluvit a To by se zvěrolékaři stát nemělo.

Herriotových knih se na světě prodalo již přes osmdesát milionů výtisků.

Bude to bolet, doktore?
Adam Kay
Tuto knihu užívejte 3x denně. Smích léčí!
Kniha, která vás přesvědčí, že humor
a bolest patří k sobě.

298 Kč / 240 s.

278 Kč

Připravujeme také
novinku pro děti.

Beletrie

již vyšlo

Vítejte ve světě, kde je 97hodinový pracovní
týden. Vítejte ve světě, kde se dělají rozhodnutí o životě a smrti. Vítejte ve světě s nepřetržitou tsunami tělesných tekutin. Vítejte
ve světě, kde vyděláváte míň než automat na
nemocničním parkovišti. Dejte sbohem svým
přátelům a vztahům. Vítejte v životě mladého
lékaře.

19

Bohové jadeitu a stínu
Silvia Moreno-Garcia

Jedna
z nejlepších knih
podle NPR

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.
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.

378 Kč / 352 s. / 145 x 210 mm

Příběh inspirovaný pověstmi
a legendami předkolumbovského Mexika.

Silvia Moreno-Garcia

„ Kasiopea Tun vás chytne za srdce a vtáhne
vás do drahokamy nablýskaného světa,
v němž se rodí mýty i jazz.“
Lara Elena Donelly
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březen 2021

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.

Krimi
a thriller
21

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!“

22

Philippa Perryová,
autorka knihy Kéž by to naši četli

duben 2021
398 Kč / 356 s. / 145 x 210 mm

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.

Odložené případy: Silnice č.9
Tina Frennstedt
Severské krimi inspirované skutečnými nevyřešenými
případy kombinuje to nejlepší z populárních TV krimi
seriálů Most a Zločin.
Druhý, samostatný díl oceňované série Odložené případy,
inspirované skutečnými událostmi z okolí Malmö a Österlenu.
Na Velký pátek ráno je u majáku ve Stenshuvudu nalezena
mrtvola kontroverzní malířky. V její blízkosti objeví policie
také zvláštní druh hlíny, který se před patnácti lety vyskytl na
jiném místě činu, když byl nedaleko Ystadu zavražděn mladý pianista Max Lund. „Superpoldová“ Tess Hjalmarssonová
s kolegyní Marií Erlingovou sice při vyšetřování neodkryjí
žádné zjevné souvislosti mezi oběťmi, ale v Österlenu tím
odstartují řadu dramatických událostí. A jedna matka dvou
dětí začne mít podezření, že její manžel není tím, za koho
se vydává.

„Díky tomu, že autorka je bývalá novinářka,
se i její líčení mnohem více opírá o skutečnost
než v případě jiných krimi románů. Je osvěžující
narazit na detektivku, jejíž autor si je příběhem
natolik jistý, že ho nepotřebuje přibarvovat
zbytečným násilím a krví.“

červen 2021

Göteborgs Posten

398 Kč

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

Knižní předloha úspěšného seriálu
Mindhunter

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

Krimi a thriller

„Pozoruhodné a mrazivé.“
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Patricia Cornwellová,
autorka kriminálních románů

srpen 2021

TRUE CRIME

John Edward Douglas
k FBI nastoupil v roce 1970. Na akademii ve
Virginii učil vyjednávání s rukojmími a trestní
psychologii, vytvořil a řídil trestní profilovací
program. Cestoval po celé zemi a dělal rozhovory se sériovými vrahy a jinými pachateli násilných trestných činů v různých věznicích. Jeho
knihy jsou považovány za jedny z nejzasvěcenějších z těch, které byly napsány o myšlení,
motivech a jednání sériových vrahů a metodách
a životech těch, kteří je pronásledují.

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 a 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

již vyšlo
348 Kč
352 s.
298 Kč / 304 s.

Kit ve svém oboru vystoupala na samý vrchol. Mnoho neschází a dosáhne
všeho, po čem kdy toužila. 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 – 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…

Štvanice
Bear Grylls
Smrt si tě najde, pokud si ji nenajdeš
dřív.

398 Kč / 351 s.

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…

Autor knihy Bláto, pot
a slzy a hvězda pořadů
Muž vs. divočina
a Na ostrově přichází
s třetí, závěrečnou knihou
své dobrodružné série.

398 Kč

Krimi a thriller

již vyšlo
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348 Kč

348 Kč

348 Kč

348 Kč

348 Kč

Historická
beletrie
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Vazač vzpomínek
Bridget Collinsová
Mysteriózní historický román, v němž nejsou knihy
fiktivními příběhy, ale „úložištěm” skutečných životů.
Když se Emmett Farmer, syn farmáře, jednoho letního večera
vrátí z práce na poli, čeká na něj doma dopis. Dozví se, že má
nastoupit do učení jako vazač knih. Je to povolání, které budí
strach, protože je opředeno pověrami a předsudky, ale on ani
jeho rodiče si nemohou dovolit takovou nabídku odmítnout.
Emmett se naučí ručně vyrábět krásné svazky a v každém
z nich zachytí něco jedinečného a mimořádného: vzpomínku.
Existuje-li něco, na co chcete zapomenout, může vám pomoci.
Existuje-li něco, co potřebujete vymazat, zařídí to. Vaše minulost bude bezpečně uložena do knihy a vy si nevzpomenete
na své tajemství, ať je jakkoliv děsivé. V trezoru pod dílnou
Emmettovy učitelky jsou přepečlivě uskladněny a zaznamenány řady knih a vzpomínek. Pak jednoho dne učiní mladý
vazač udivující objev: jedna z knih nese jeho jméno.

Vazač vzpomínek je fenomenální příběh
jedné zakázané lásky, temných sil
a tajuplných událostí.

Představte si,
že byste mohli vymazat svůj žal.

Historická beletrie

Představte si,
že byste mohli zapomenout na svou bolest.
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Představte si,
že byste mohli skrýt nějaké tajemství.
Navždy.

březen 2021
398 Kč / 415 s. / 145 x 210 mm

Bridget Collinsová
vystudovala anglický jazyk a literaturu na King's
College v Cambridgi a poté studovala herectví
na London Academy of Music and Dramatic
Art. Je autorkou sedmi uznávaných knih žánru
„young adult“, uvedeny byly dvě její divadelní
hry, jedna z nich v rámci festivalu Edinburgh
Fringe. Vazač vzpomínek je její první knihou pro
dospělé čtenáře a vůbec první, která vychází
v češtině.

Šachy se smrtí
John Donoghue
Je vůbec možné odpustit neodpustitelné?
SS Obersturmführer Paul Meissner přijíždí do Osvětimi rovnou
z bojů na ruské frontě, kde byl těžce zraněn. Není schopen
další aktivní služby a jeho prvním administrativním úkolem je
zlepšit upadající morálku mezi německými důstojníky v táboře. Organizuje vznik šachového klubu, který se u mužstva těší
oblibě díky pokoutním sázkám na výsledky jednotlivých partií.
Když se ovšem Meissner dozvídá, že šachy mezi sebou hrají
i vězni, upoutají jeho pozornost zvěsti o údajně neporazitelném židovském hodináři Clémentovi.
Roku 1962 se Clément při šachovém turnaji setkává
s Meissnerem. V Osvětimi byl Clément přinucen hrát proti
nacistickým dozorcům: pokud vyhrál, směl jednomu ze spoluvězňů zachránit život… V případě prohry by přišel o ten
svůj… Meissner, nyní kněz s tichým vemlouvavým hlasem, byl
v Osvětimi oním důstojníkem SS, který Clémentovi přikázal
hrát, aby se Němci v souboji s údajně neporazitelným Židem
mohli utvrzovat ve své nadřazenosti.

„Tento mnohavrstevný, spletitý příběh protkaný
ironií a empatií postupuje v rychlém sledu
od jednoho šoku k druhému. Každá z kapitol
mistrně napsaného románu nese název
šachového tahu. Nepotřebujete ovšem hru
v šachy ovládat, abyste mohli prožívat zděšení,
ohromení a úžas, stejně jako potěšení z toho,
že jste v rukou vynikajícího spisovatele.“
Sam Coale, The Providence Journal

květen 2021

John Donoghue
žije v Liverpoolu a déle než dvě desítky let se
profesně věnuje problematice duševního zdraví.
Je autorem velkého množství odborných článků
o léčbě duševních nemocí, publikovaných v řadě
lékařských časopisů. Šachy se smrtí jsou jeho
prvním románem.

Historická beletrie

Odvážně koncipovaný příběh znovu otevírá
témata pocitu viny přeživší oběti stejně
jako pocitů viny spolupachatele bezpráví
a možnosti pochopení, smíření a odpuštění.
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Pařížská knihovna
Janet Skeslien Charlesová

Nejočekávanější kniha roku
podle Library Journal
a Goodreads

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

„Jakožto Pařížanka, vášnivá čtenářka
a dlouholetá členka čtenářské obce pařížské
Americké knihovny jsem Pařížskou knihovnu
hladově zhltla naráz. Okouzlující a působivý
román skvěle kombinuje a vyvažuje
skutečné události a fikci.“

Historická beletrie

Tatiana de Rosnay,
autorka bestsellerů The New York Times
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„Inteligentní a vjemově bohatý… Román ušitý
na míru všem, kteří milují knihy a knihovny.“
Kirkus Reviews

červenec 2021

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

Knihy
pro ženy
31

Zámek hříchů
Tiffany Reiszová
Mimořádně pohlcující erotický thriller
Nadporučík Kingsley Boissonneault je zvyklý od tajné vojenské zpravodajské služby dostávat různé úkoly – špehovat
a pronásledovat ty nejhorší zločince, lhát a zastírat svou
totožnost i zabíjet bez otázek. Přesto ho nový úkol zaskočí.
Synovec jeho velícího důstojníka zmizel v jistém sexuálním
kultu a Kingsley ho má přivést domů.
Kult uctívá knihu Příběh O, proslulý francouzský sadomasochistický román, a sídlí v okázalém zámku, kde je jako
ve světě za zrcadlem všechno naopak. Vládnou zde ženy
a muži se zdají být jejich ochotnými otroky. Ale co když je to
všechno jinak?
Kingsley v zámku navzdory svému úkolu okamžitě
propadá erotickému kouzlu tajemné Madam a nejen s ní zde
zažívá chvíle nejhlubší vášně i trýznivé bolesti. Madam dokonce Kingsleymu nabídne úplně vše, po čem by mohl toužit.
Jenže cena za to by pro něho mohla být příliš vysoká…

březen 2021

„Překvapivě poutavý erotický thriller…
Reiszová píše sadomasochistické scény
nabité jak láskou a péčí, tak sexem a bolestí…
a Kingsley je poutavý hrdina…“

328 Kč / 312 s. / 130 x 200 mm

The New York Times Book Review

Tiffany Reiszová
„Fantastické… Postavy jsou silné a příběh
plný nečekaných zvratů… Doporučuji novým
čtenářům i věrným fanouškům, kteří jsou
s Kingsleyho světem už obeznámeni.“

Knihy pro ženy

Publishers Weekly
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je bestsellerová autorka a držitelka ceny RITA
za sérii The Original Sinners. Na Centre College
v Kentucky studovala angličtinu, studia ukončila
bakalářským titulem. Profesionálnímu psaní se
začala věnovat během studií na Asbury Theological Seminary. Jejím prvním počinem byl erotický román Siréna, který ji okamžitě zařadil mezi
nejprodávanější autorky tohoto žánru. Tiffany
žije v Louisville v Kentucky se svým manželem
– spisovatelem Andrew Shafferem, a dvěma
kočkami.

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

Knihy pro ženy

298 Kč / 256 s. / 130 x 200 mm
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Nelíbánky
Christina Laurenová
Dovolená all-inclusive na Havaji má jedinou chybu.
Ta chyba se jmenuje Ethan Thomas.
Nesměla bych se jmenovat Olive Torresová, aby se tohle nestalo přesně mně. V šesti letech jsem uvízla v automatu na
hračky a museli mě vysvobodit hasiči. Uhodil do mě blesk,
uštknul mě chřestýš. A za to, že teď letím na Havaj, může
katastrofální nevolnost z jídla, která zničila svatbu mé sestry
a které jsem jako jediná unikla díky své potravinové alergii.
Přesněji řečeno, unikli jsme dva. V tomhle letadle vedle mě
sedí ženichův bratr Ethan. Proklatě přitažlivý chlap, ale jinak
ten nejprotivnější protiva, jakého zrodil svět. To teda budou
Nelíbánky!
Christina Laurenová nás zve na kouzelný havajský ostrov
Maui, kde se nepříliš dobrovolně ocitne dvojice ústředních
hrdinů. Olive a Ethan o sobě nemají žádné iluze. Pobyt, který
měl být romantickou svatební cestou jejich čerstvě sezdaných
sourozenců, se nevyhnutelně změní v boj o sprchu, poukázky
na masáž, klíče od auta… a taky o postel… Válka mezi švagrem a švagrovou začíná – dobře se bavte!

„Několikrát jsem musela přestat číst,
protože jsem řvala smíchy.“

červen 2021

Caps and Clauses
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Christina Laurenová
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348 Kč / 352 s.

348 Kč / 376 s.

348 Kč / 353 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).

Snachy za všechny prachy
Aurélie Valognesová
Humoristický obrázek z rodinného života.
Rychlý spád, lehké čtení, jiskrné dialogy.
Chcete-li vytvořit neodolatelnou rodinnou komedii, budete
potřebovat: despotického a egocentrického otce – Jacquesa.
Martine – matku revoltující po čtyřiceti letech manželství. Jejich tři syny: věčného kluka Matthieua, který se brzy stane
potřetí otcem, šéfkuchaře Nicolase, panovačného po tátovi,
a Alexandra, bezbranného snílka. A především… tři nesnesitelné snachy! Dokonalou matku Stéphanie, úzkostlivou vegetariánku Lauru a nakonec Jeanne, nejistou třicátnici s feministickými názory, jejíž příchod významně naruší rodinný klid.
Dejte je všechny do velkého domu v Bretani. Přidejte ještě
babičku Antoinette, před jejíž moudrostí bledne i dalajláma,
a jednoho toulavého psa. Zamíchejte, nechte podusit na
mírném ohni a pak… Dobrou chuť!

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

březen 2021
298 Kč / 232 s.
130 x 200 mm
298 Kč / 296 s.

myprettybooks.wordpress.com

Aurélie Valognesová
vystudovala obchodní školu v Remeši a její kariéra začala v marketingovém oddělení americké
nadnárodní společnosti. Psát chtěla odjakživa,
ale začala až v Itálii, kam byl její manžel odeslán
za prací. A tak po čtyřech měsících v milánské
kavárně byla na světě její první kniha Mémé
dans les orties. Napsala ještě dalších pět románů a každý z nich je bestsellerem. Je matkou
dvou synů a s rodinou žije v Bretani.

Knihy pro ženy

„Stejně jako ve všech ostatních románech
Aurélie Valognesové je i v tomto spousta něhy,
laskavosti a lásky. A také vřelosti a humoru.
A ačkoli by se mohlo zdát, že je tomu právě
opačně, je to ve skutečnosti pocta poutům
tak pevným, že dokážou sjednotit i zcela
různorodé členy jedné rodiny.“
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Vyměnit vodu květinám

Výběr asociace
nezávislých
US knihkupců

Valérie Perrinová

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

Autorka má vzácný vypravěčský talent,
nechybí jí schopnost učinit ze všedních
věcí výjimečné, vytvořit kolem
obyčejné ženy neobyčejný svět
plný poezie a lidskosti.

Knihy pro ženy

Kniha byla přeložená do 20 jazyků
a těší velkému zájmu čtenářů
po celém světě.
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„Barvitá, radostná knížka, kterou sjednocuje
okouzlující vypravěčka.“
Kirkus Reviews

květen 2021
398 Kč. / 432 s. / 145 x 210 mm

Valérie Perrinová
je známá francouzská spisovatelka, scenáristka
a fotografka. Jejím životním partnerem je slavný
francouzský režisér Claude Lelouch (Muž a žena,
Žít a užít), s nímž spolupracuje na jeho projektech. Její první román Les oubliés du dimanche
získal několik ocenění, například cenu Lire Élire
2016 a Prix de littérature du Lions Club.

Město žen
David Gillham
Je rok 1943, vrchol 2. světové války,
a Berlín se stal městem žen. Román
o obyčejných lidech v neobyčejné době.

již vyšlo
398 Kč / 400 s.

Berlín, 1943. Válka se nevyvíjí tak, jak měli Němci slíbeno. Kde jsou všichni
muži? Na frontě, nebo pod zemí. Berlín se stává městem žen. Městem
navenek poslušných žen, které si nechají všechno líbit. Ale nemylme se.
Přivírat oči, dívat se jinam a myslet si svoje se nedá věčně. A přijde okamžik, kdy je třeba zachovat se správně...
Sigrid Schröderová je vzorem manželky německého vojáka: denně dochází do práce, s potravinami na příděl dělá, co může, stará se o všetečnou
tchyni a ignoruje hrůzné nemravnosti režimu. Za touto fasádou se ovšem
ukrývá docela jiná Sigrid, žena snící o někdejším milenci, nyní ztraceném
v chaosu války. Její milenec je Žid.

Skleněný oceán
Beatriz Williamsová,
Lauren Willigová, Karen Whiteová
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 první světové války.
Květen 2013

již vyšlo
368 Kč / 416 s.

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.

Dramatický milostný
příběh na pozadí jedné
z největších katastrof
první světové války.

Caroline je bohatá Američanka, která obývá se svým manželem
Gilbertem kajutu první třídy na parníku Lusitania. Gilbert je neustále zaneprázdněný a 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.

Knihy pro ženy

Duben 1915
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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.“

srpen 2021

USA Today

268 Kč / 229 s. / 145 x 210 mm

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

Již nyní se můžeme těšit
i na filmové zpracování.

TheSkimm

Knihy pro ženy

Elizabeth Gilbertová

38

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).

Veterinářka
Gillian Hicková

již vyšlo
298 Kč / 248 s.

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?“

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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Poslední člověk

Brzy i na filmovém plátně,
od producentů Spider-Mana

Lee Bacon
Lidé jsou zakázaný druh a světu vládnou roboti.
Ale co když se najednou objeví dívka,
která potřebuje pomoc?
Zemi ovládají roboti. Jsou inteligentní, mírumilovní, praktičtí,
zodpovědní, předvídatelní – modrá planeta se nemohla dostat do lepších rukou. A to jen díky tomu, že roboti v pravý
čas odstranili lidi. Ano, ony tvory, kterým sice nelze upřít pár
dobrých vlastností (vyvinuli přece roboty), ale jinak se starali
jen o válčení, znečišťování životního prostředí a zkrášlování
svých nehtů. Bez lidí je světu prostě mnohem lépe.
To mají ve svých elektronických mozcích zakódováno
i XR_935, Ceeron_909 a SkD_988, dokud jednoho dne náhodou nenarazí na člověka. Lidské mládě s označením Emma,
které je podle všeho poslední svého druhu. Přesto se odhodlaně vydává na cestu za tajemným cílem, a XR & spol. podniknou po boku lidské dívky nejnepředvídatelnější dobrodružství
svého robotického života.

„ Ovane nás jemný humor, když se doslovně
smýšlející roboti snaží pochopit lidské
slovní obraty, chování a emoce.“
Booklist

červen 2021
348 Kč / 296 s. / 140 x 210 mm

Lee Bacon
se do spisovatelského řemesla zakousl už na
základní škole. Svými příběhy a básněmi se
nejprve snažil rozesmát kamarády, a tyto první
zkušenosti bohatě zúročil v knihách určených
náctiletému obecenstvu. Vystřídal řadu zaměstnání, pracoval mimo jiné na farmě, v umělecké
galerii, v baru a jako literární agent. Dva roky
pobýval v německém Mnichově. Momentálně
se na plný úvazek věnuje psaní, překládání
a setkávání se čtenáři.

Pro děti a mládež

Lee Bacon zve mladé i dospělé čtenáře na
výpravu do budoucnosti, která by se klidně
mohla stát realitou. Napadlo vás někdy, co
si o nás lidech myslí náš robotický vysavač
nebo dron? Nečekejte žádnou pochmurnou
ani přetechnizovanou sci-fi. Poslední člověk
kypí životem, humorem a vírou, že lidé
a roboti přece jen mají co dát jedni druhým.
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Neuvěřitelný Oliver a čtyři žolíci
Pseudonymous Bosch
Devítiletý Oliver touží stát se profesionálním
kouzelníkem.
Oliver sní o tom, že se jednoho dne stane kouzelníkem. Trpí
ale trémou, a tak není divu, že se úplně zděsí, když mu jeho
nejlepší kamarádky, dvojčata Týna a Bea, oznámí, že mu domluvily kouzelnické představení na narozeninové oslavě namyšleného spolužáka Maddoxe. Oliver ví, že má jen jedinou
šanci, jak se úplně neztrapnit – musí navštívit místní kouzelnický krámek a přesvědčit majitele, aby ho v rychlosti naučil
alespoň jedno kouzlo. Velký Zukinni se mu však vysměje a pošle
ho domů jen se stařičkým cylindrem prožraným od molů.
Naštěstí se ukáže, že ošuntělý klobouk v sobě skrývá
obrovské překvapení – žije v něm nesmírně vtipný králík jménem Benny, který Oliverovi nabídne, že mu s představením
pomůže. Pak se ale stane něco, co nikdo nečeká – na narozeninové oslavě záhadně zmizí jeden z Maddoxových dárků,
a Oliver je obviněn z jeho krádeže. A tak musí malý kouzelník sebrat všechen svůj důvtip a odvahu, aby krádež vyšetřil
a zachránil svou dobrou pověst.
Podaří se mu to? Odhalí zloděje? A jestli ano, dokáže
pak všechny přítomné ohromit i svým kouzelnickým uměním?

Pro děti a mládež

Oliver a čtyři žolíci je první knihou vtipné
a mimořádně zábavné trilogie pro děti
ve věku 8–10 let, v níž se Oliverovi sice
žádné kouzlo skoro nikdy stoprocentně
nepovede, zato žádná záhada nezůstane
neobjasněná.
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Kniha je doplněna skvělými ilustracemi
uznávaného ilustrátora jménem
Shane Pangburn.

červenec 2021

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).

Tuhle knihu v žádném případě nečti
Pseudonymous Bosch
Upozornění: Tuto knihu v žádném případě nečti!
Já jsem tě varoval a rozhodně ti nebudu nic dalšího říkat.
Teda jen pokud bys nechtěl vědět, že tohle je třetí díl ze série
Tajná. TAJNÁ, rozumíš? Takže už ti nic dalšího neřeknu.
Achjo, vidím ti to na očích, škemráš o nějaký informace,
ale ode mě je nedostaneš.
No, možná snad jen to, že jde opět o dva výjimečný
odvážlivce…
O jeden kouzelný deník…
Jednu Symfonii vůní…
A smrtící tajemství!
A kruci, už jsem ti vyzradil příliš! Je pozdě. Teď už tě nic
nezastaví. Jestli vážně musíš, tak tu knihu teda otevři. Ale,
prosím tě, hlavně o tom nikomu neříkej.

298 Kč / 384 s.

348 Kč / 400 s.

březen 2021
348 Kč / 408 s. / 130 x 200 mm

připravujeme

připravujeme

Pro děti a mládež

Pseudonymous Bosch je autorem
3 bestsellerových knižních sérií,
pětidílná Tajná série se prodala
do 30 zemí a celkem bylo prodáno
více než 2 miliony autorových knih.
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Kočka vs. pes
James Patterson, Chris Grabenstein
Dokonalá kniha pro všechny, kdo milují kočky...
nebo psy... nebo obojí.
Oskar je šťastný pes – rozjařené štěně a zapálený psí skaut.
Díky své rodině dobře ví, že nafoukané kočky se nehodí
k ničemu jinému než k nahánění na stromy.
Molly je chytrá kočka, která si je dobře vědoma toho,
že ji čeká sláva a štěstí ﬁlmové hvězdy. Pochází z rodiny
ušlechtilých koček, jež uslintanými a nechutnými psy pohrdají!
Jednoho dne se oba beznadějně ztratí v lesích, a když
se jejich cesty zkříží, vyplavou tyto celoživotní předsudky
na povrch v celé své kráse. Pomalu ale začnou chápat,
že jediným způsobem, jak přežít a najít cestu zpátky domů,
je… spolupráce?!

Ilustrace: Anuki Lópezová

„Patterson a Grabenstein
rozvíjí myšlenku, že spolupráce
je lepší než předsudky založené
na nevědomosti a zvyku.“

Pro děti a mládež

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

srpen 2021

James Patterson
je autor, jehož knihy se prodávají po celém
světě. Daroval více než milion knih studentům
a vojákům, a miliony dolarů nezávislým knihkupcům a školním knihovnám. Žije ve svou
rodinou na Floridě.

Chris Grabenstein
je bestsellerovým autorem a držitelem mnoha
literárních ocenění. Žije v New Yorku se svou
ženou a dvěma kočkami.

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

červen 2021

Caliope Glassová

278 Kč
176 + 8 s.

Alexandra Westová
také píše knihy vycházející ze známých a úspěšných ﬁlmů a seriálů. Nejraději tráví čas se svou
rodinou a nenapravitelným francouzským buldočkem jménem Hamlet.

Pro děti a mládež

je editorka a autorka několika populárních titulů licencovaných od produkčních společností
Star Wars, Marvel nebo Disney. Žije v New Yorku
se svou rodinou.
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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.

již vyšlo / 328 Kč / 144 s.

Náš úžasný život vás
inspiruje k tomu, abyste
se začali na svět dívat
úplně novýma očima.

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.

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.
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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…

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.

již vyšlo
248 Kč / 400 s.

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

Mýty a legendy pro
unavené rodiče a jejich děti
Dan Green

již vyšlo
398 Kč / 224 s.

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.
Ilustrace: David Lyttleton

Pro děti a mládež

Brána do úžasného světa plného
prapodivných tvorů a neuvěřitelných
událostí se otevírá…
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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!

již vyšlo / 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.
již vyšlo / 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.“

již vyšlo / 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“.
již vyšlo / 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
od známé youtuberky ANDY.

již vyšlo
438 Kč / 320 s.

Nevhodné
pro čtenáře
mladší 13 let.

Budeš tvůrcem svého příběhu. Sám si zvolíš svou cestu, sám se rozhodneš,
kudy a kam se vydáš. Tento příběh může mít jedenáct možných konců.
Budeš si umět správně vybrat, abys přežil?
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…

Buď cool jako kočka
Stéphane Garnier
Jak najít své pravé já,
vycházet s rodiči, mít super
kamarády a být v pohodě

298 Kč / 176 s.

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.

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

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.

Pro děti a mládež

již vyšlo
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příběhy
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Sám sobě psem
Zážitky ryzí z extrémních krizí
Jan Venca Francke, sportovec a dobrodruh
Poutavé vyprávění o neuvěřitelných fyzických
výkonech i o nekonečných soubojích, které se staly
autorovými věrnými společníky na cestě: Spát, nebo
bdít? Riskovat, nebo se vrátit? Skončit, nebo jít dál?
„Černá a mrazivá yukonská noc. Teploměr ukazuje -40 °C
a klesl by ještě níže, kdyby mu to baňka dovolila. Jsem fyzicky i psychicky na dně. Všude, kam se podívám, jsou stopy
vlků. Slyším, jak vyjou, a když omylem zasvítím čelovkou do
lesa, vidím spousty svítících očí, které na mě upřeně hledí. Prý útočí jen na slabého jedince. Jenže já jsem jedinec
a momentálně sakra zesláblý. K tomuto stavu se přidávají
halucinace – nejdříve vizuální. Vidím podivná zvířata, věci
a tvary. Pak i sluchové, cinkání tramvaje nebo bzučení včel.
Musím rozlišovat, co se děje v mé hlavě a co v reálu. Dnešní
noc mám o zábavu postaráno...”
Tak popisuje Jan Venca Francke jeden z intenzivních
momentů na svých cestách za extrémním dobrodružstvím.
V knize najdete jeho dosavadní sbírku netradičních a často
mrazivých zážitků. Možná, že i vám bude při čtení zima, budou vás bolet nohy a začnete mít halucinace. Ale rozhodně
se i zasmějete. Zjistíte, kolik tisíc much je potřeba spolknout
k přejetí Austrálie na kole. Jak vypadá líbánková noc ve spacáku na Yukonu v 52 °C. Kolik má na Aljašce minuta hodin
či jak bahnitá a mokrá je páteř královny.

únor 2021
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348 Kč / 232 s.
160 x 230 mm
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Jan Venca Francke
Inu což, narodil jsem se mámě a tátovi. Oba rodiče jsou sportovně založeni, a tak to plivli i na mě. Od závodního plavání jsem se
dostal k triatlonu a reprezentace rodné hroudy v něm. Kromě triatlonu se věnuji extrémním, převážně zimním, ultramaratonům.
Miluji windsurﬁng, orientační běh a pohyb všeobecně. Od dětství hraji na kytaru. K tomu jsem později přidal basu, bubny, perkuse, didgeridoo. Miluji přírodu a její fungování! Miluji život! Život vychutnávám, nespěchám! Miluji svou ženu a naše dva syny!

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
348 Kč / 296 s. / 145 x 210 mm

„ 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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Každý z nás byl hrdinou
Vzpomínky na Den D
Ray Lambert, Jim DeFelice
Vylodění v Normandii. Operace Overlord. Den D. Neuvěřitelný
počin tisíců amerických „chlapců“, kteří přes půl zeměkoule vyrazili změřit síly s nacistickou bestií, zůstane navždy
legendou. Jedním z nich byl i Ray Lambert, ve svých třiadvaceti ostřílený voják. Vylodění zažíval už potřetí. Poprvé
to bylo na podzim 1942 v Alžírsku, kde se jeho pluk utkal
s Afrikakorpsem. Poté bojoval na Sícilii, a teď ho čekala pláž
Omaha. Kromě zbraně si Ray nesl něco ještě mnohem důležitějšího: brašnu s obvazy a injekcemi morﬁa. Byl jedním ze
zdravotníků, kteří pod sebehorší palbou okamžitě ošetřovali
raněné kamarády a podporovali morálku mužstva, klíčovou
ingredienci konečného vítězství.
Téměř stoletý Ray Lambert vzpomíná na své válečné roky, jako by to bylo včera. Líčí perné chvíle při střetu
s nepřítelem i úsměvné historky. Přibližuje lidskou stránku
spolubojovníků a velitelů včetně slavného generála Pattona.
Skromně a neokázale připomíná, že za osvobození vděčíme
mnoha takovým jako on – každý z nich byl hrdina.

„Lambert se vylodil na pláži Omaha coby
třiadvacetiletý vojenský zdravotník spolu
se svým bratrem Billem. Z jednatřiceti vojáků
z výsadkového plavidla, na kterém byl i on,
přežilo pouhých sedm. Když kulky kosily
jeho spolubojovníky, Lambert s vynaložením
všech sil vytahoval z vln raněné.“

Opravdové příběhy

The New York Times
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„Lambert je vskutku neskutečný. Při čtení jeho
pamětí se člověk cítí, jako by seděl vedle svého dědečka a poslouchal ty nejdobrodružnější příběhy.“
Booklist

květen 2021

Ray Lambert
se narodil v roce 1920 v Alabamě. V roce 1940
vstoupil do americké armády a jako zdravotník
se zúčastnil vylodění v severní Africe, poté na
Sicílii a v létě 1944 v Normandii v rámci Dne D.
Za své neohrožené působení na válečném poli
získal řadu vyznamenání: Stříbrnou hvězdu a
několik Bronzových hvězd a Purpurových srdcí.
Zachránil mnoho životů.

Jim DeFelice
je spisovatel, který se podílel na celé řadě dalších knih především z vojenského prostředí. Je
také spoluautorem bestselleru Americký sniper.

Nikdy se nevzdávej
9 lekcí pro naplněný život
Benjamin Ferencz
Kniha naplněná hlubokou životní zkušeností podanou
s nadhledem, humorem a optimismem
Narodil se krátce po skončení první světové války v Transylvánii
– neboli v Sedmihradsku, chcete-li –, v jednom z nejchudších
koutů tehdejší Evropy na hranicích Rumunska a Maďarska.
Ještě mu nebyl ani rok, když s ním rodiče opustili rodný dům
a odešli do Ameriky. Do školy jej vzali až v osmi letech, předtím vyrůstal jako dítě manhattanských ulic, jeho rodiče se navíc v New Yorku rozvedli. Benjamin Ferencz zkrátka měl jen
mizivé předpoklady k tomu, aby někdy získal jakékoliv vyšší
vzdělání.
A přesto – shodou příznivých okolností se stalo, že
Benjamina přijali na střední školu a díky dobrým studijním
výsledkům později i na vysokou. Jeho píle mu následně umožnila dokonce absolvovat právnická studia na Harvardu. Odtud
už byl jen krůček k tomu, aby se jako voják americké armády
dostal na sklonku druhé světové války k vyšetřování německých válečných zločinů.

„ Nevím, jak přestat s chválou na Bennyho
a jeho úžasnou knihu.“
Heather Morrisová,
autorka bestselleru Tatér z Osvětimi

duben 2021

Benjamin Ferencz
se narodil roku 1920, vystudoval práva na
Harvardově univerzitě a od téže instituce se
mu v roce 2014 dostalo také ocenění v podobě Medaile svobody. Roku 1947 působil jako
prokurátor v norimberských procesech, po válce
usiloval o navrácení majetku lidem, kteří přežili holokaust, účastnil se jednání o repatriacích
mezi Izraelem a západním Německem a měl
zásadní podíl na zřízení Mezinárodního trestního soudu. S manželkou Gertrudou, svou středoškolskou láskou, vychovali čtyři děti.

Opravdové příběhy

Když se s osobností Bena Ferencze seznámila před
nedávnem reportérka listu The Guardian Nadia Khomamiová,
rozhodla se s ním udělat interview. Z původního nápadu
nakonec vzešla celá kniha rozhovorů. V nich Ferencz nejen
mapuje celý svůj – dnes už více než stoletý – život, ale přináší
také celou řadu inspirativních rad pro každého, kdo přemýšlí
nad tím, jak naložit s vlastním životem.
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Z rebela mnichem
láma Ješe Losal Rinpočhe
„ Každá křižovatka, bez ohledu na to, jak byla nečekaná,
mě dovedla na toto místo, kde jsem schopen poskytnout
útěchu a podporu každému, kdo hledá klid a mír.“
Láma Ješe neviděl auto až do svých patnácti let. Spolu
s ostatními dětmi z ospalé tibetské vesnice se proháněli
po polích mezi jaky a mastify. Rytmus jejich života určovaly
pastevecké cykly. Všechno změnil příjezd čínských armádních vozidel v roce 1959. Na počátku tragického tibetského
povstání odešel jako uprchlík přes Himálaj do Indie. Z tří set
uprchlíků jich přežilo jen třináct. Několik dalších let strávil v Americe, kde prožil výstřelky woodstocké generace.
Dnes, po sedmdesátce a z pozice předního mnicha ve skotském klášteře Samye Ling – prvním buddhistickém centru
v západním světě – rekapituluje láma Ješe s optimismem
a humorem svou významnou životní pouť. Jeho břitký příběh
zrcadlí boj každého z nás – od učení o sebelítosti a sebekázni
po zážitky a strasti v podobě ztrát a selhání.
Kniha Z rebela mnichem, napsaná s erudicí i humorem,
osvětluje, jak nám mohou i ty nejbezvýchodnější situace
pomoci zprostředkovat životně důležité lekce a dojít trvalého
míru a spokojenosti.

„Brilantní a strhující. Tato kniha nám ukazuje,
že svoboda je volbou, pro kterou se může
rozhodnout každý z nás.“
Gelong Thubten,
autor A Monk's Guide to Happiness

červen 2021

Opravdové příběhy

láma Ješe Losal Rinpočhe
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„Fascinující příběh o neuvěřitelném životě,
odvyprávěný s neochvějnou upřímností.“
Dr. John Sellars,
autor Lessons in Stoicism

je zakladatelem a opatem Kagjü kláštera
a Tibetského centra Samye Ling. Zároveň je
ředitelem mezinárodně uznávaného projektu
Holy Island a milovaným a uznávaným mistrem Odluky a meditace pro skupinu studentů
z celého světa. Klášter funguje mezinárodně
a láma Ješe vystupuje na akcích po celém světě.

Nemocnice na kraji světa
Dina Štěrbová
Příběh české nemocnice v pohoří Karakoram
Když Edmund Hillary v roce 1953 vystoupil na Mount
Everest, postavil na jeho úpatí malou nemocnici. Ta spolu
s Hillaryho sítí základních škol podstatně změnila život
v celém údolí pod nejvyšší horou světa. Nemocnic v nejvyšších pohořích světa je i dnes stále jako šafránu a za každou
se skrývá horolezecký příběh, někdy radostný, jindy plný
žalu. Není tomu jinak ani s první a zatím jedinou českou
vysokohorskou nemocnicí v malé baltijské vesničce Arandu
v pákistánském Karakoramu. Dina Štěrbová ji postavila
spolu s horolezcem Víťou Dokoupilem v letech 2006–2007
po tragickém zemětřesení, které si vyžádalo 80 000 obětí.
Kniha popisuje fascinující proces vzniku „nemocnice na konci světa“ od zrodu první myšlenky přes složitou
a navzdory obrovským potížím dobrodružnou realizaci až po
její nepřetržitý provoz do dnešních dnů. Líčí úspěchy i neúspěchy, záchranu stovek životů převážně dětských pacientů,
kteří by bez péče malé české nemocnice zemřeli na nemoci
dnešní medicínou běžně vyléčitelné.

připravujeme

již vyšlo
498 Kč / 407 s.

je jedna z nejvýznamnějších postav ženského
výškového horolezectví, která jako první československá horolezkyně vystoupila na osmitisícový vrchol. V letech 1964 –1992 vyučovala
matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Její manžel Otakar
Štěrba byl známý zoolog, ekolog, emeritní profesor, cestovatel a spisovatel. Uskutečnili spolu
množství horolezeckých i vodáckých výprav po
celém světě.

Opravdové příběhy

Dina Štěrbová
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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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již vyšlo
598 Kč / 327 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.

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
798 Kč / 360 s.

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

Bláto, pot a slzy
Bear Grylls

Opravdové příběhy

již vyšlo
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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...

Autobiografie mistra přežití Beara Gryllse.

Kukuczka
Dariusz Kortko, Marcin Pietraszewski

již vyšlo

Inspirativní životopis
pozapomenuté
horolezecké legendy.

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.

428 Kč / 352 s.

Kurtyka
Bernadette McDonaldová

již vyšlo
368 Kč / 280 + 64 s.

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
327 + 48 s.

Zabíjení nemožného
Reinhold Messner

již vyšlo

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.

398 Kč / 288 s.

Hory byly jejich osudem
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

Opravdové příběhy

Milan Vranka
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Martin Fourcade.
Moje poslední sezóna
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.

Martin Fourcade s námi na konci své
hvězdné kariéry sdílí deník, který si psal
během poslední sezony.

Opravdové příběhy

Je doplněný barevnými ilustracemi 14leté
ruské fanynky Oksany Pinčukové.
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již vyšlo
298 Kč / 192 + 16 s.

již vyšlo
398 Kč
240 s.
145 x 210 mm

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.

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.

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.

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

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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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.

Opravdové příběhy

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

již vyšlo
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.

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.
již vyšlo

348 Kč

288 Kč

348 Kč / 175 + 72 s. / 160 x 230 mm

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.

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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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.“

připravujeme
448 Kč / 560 s.

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

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

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

Nezapomeň na zlé časy
Günter K. Koschorrek

Opravdové příběhy

Dramatické zážitky vojáka
wehrmachtu
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již vyšlo
398 Kč / 384 s.

Günter K. Koschorrek nebyl vojevůdcem ani vědcem nebo historikem. Válku prožíval jinak než ti ve štábech nebo na velitelských stanovištích. Bylo
mu 19 let, když byl povolán do války v její nejhorší fázi a ta mu ukázala
svou neúprosnou tvrdost. Autor popisuje celou řadu dramatických bojových situací, z nichž se mu často jenom díky štěstí podařilo vyváznout.
Jeho vyprávění je velice civilní a věcné a nepokouší se ze svých zážitků
dělat hrdinské činy.

Naděje umírá poslední
Halina Birenbaumová
Očité svědectví holokaustu
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 Neu-stadt-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.
již vyšlo
298 Kč / 256 s.

Ukazuje život prostých lidí, pravou tvář války, zbavenou hrdinsko-vlastenecké masky, téměř s fotograﬁckou přesností zobrazuje nacistické katy
a jejich oběti.
Na knihu navazuje krátký deník psaný v roce 1986, jenž popisuje dojmy
z návštěvy míst, kde autorka strávila dětství a prožila nejhrůznější chvíle
v době okupace.

Emil Boček
Strach jsem si nepřipouštěl
Jiří Plachý

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.

Výjimečný projekt založený na rozhovorech a vzpomínkách Emila Bočka,
vedený historikem Jiřím Plachým.

Opravdové příběhy

Životní příběh armádního generála
Emila Bočka, válečného hrdiny
a veterána bojů 2. světové války
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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 motorce kolem světa
Vojtěch Lavický
Příběh o jedné cestě kolem světa, dvou lidech,
pěti stech západů slunce a bezpočtu dechberoucích
výhledů ze sedla motorky
Je duben 2016 a my stojíme v centru Brna na startu naší
životní cesty. Mísí se v nás strach i vzrušení. Následující skoro
dva roky nás naše věrné stroje dennodenně unášejí krajinou
vstříc novým zážitkům. Od pouští Íránu přes velehory střední
Asie až do Země vycházejícího slunce. Přes oceán do nejjižnějšího města světa, kolem solných plání, inckých památek
a zasněžených vrcholků And až do zemí kávy, kakaa a rumu.
Budu vám vyprávět, jaké byly počáteční plány, které nakonec stejně dopadly úplně jinak, jak jsme se na cestě učili
a užívali si, ale i jak jsme se vztekali nebo jak se náš vztah
dostal na křižovatku, kde jsme se nakonec rozdělili.
Všechny ty nečekané změny ale k cestování patří a dělají
jej tak krásným a návykovým. Důležité je se z toho nepodělat.
To se ale dřív nebo později stejně stane, takže žádný stres,
toaleťák do kapsy a směle do světa!

O tom, že člověk míní a život mění.
březen 2021
448 Kč / 384 s. / 160 x 230 mm

Vojtěch Lavický
pochází z Brna, kde na VUT vystudoval obor Telekomunikace. Pár let bydlel i v Praze, ale Brno je
prostě srdcovka, a tak se po cestě kolem světa zase vrátil zpět. Záhy pochopil, že nejhezčí
pohled na svět je ze sedla motorky. Z menších
dovolených po Evropě se postupně staly větší
a pomyslným vrcholem byla téměř dvouroční
cesta kolem světa. Baví ho cestování, focení,
nekonečné koukání do papírových map a řízení
všeho, co má motor. Miluje hory, přírodu a sladkosti, cizí mu ale nejsou ani města a technika.

Cestopisy

Že stát se může cokoliv, a když už
si myslíte, že máte vyhráno,
něco se zrovna pokazí.
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Na vlnách s Petrem Voldánem
Ušima, očima i srdcem kolem světa
Vyplujte vstříc dobrodružství do exotických
dálek i romantických zákoutí naší země.

již vyšlo
348 Kč / 192 s.
Ilustrace: Luka Brase

S Petrem Voldánem se vydáte na cesty, na kterých budete společně hledat klíče
k příběhům lidí neznámých i světem obdivovaných. Dozvíte se, jak se přestupuje
z ledoborce na ledoborec, kde se vzal na polici autorovy knihovny Hurvínek,
kterého přivezl kdysi do Moskvy profesor Josef Skupa, kolik druhů chleba po
světě autor upekl, kam až vedlo setkání s Dagmar Peckovou při nákupu brambor
v Londýně nebo proč se chodil učit správnou rozhlasovou řeč do Stavovského
divadla v Praze.

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

již vyšlo
398 Kč / 320 + 32 s.

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

Busny
Tam

Cestopisy

Jedeme do Afriky.
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již vyšlo
348 Kč / 296 s.

www.busny.cz
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.

298 Kč

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.

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

Publishers Weekly

Výjimečná kniha o výzvědné činnosti
během 2. světové války

již vyšlo
598 Kč / 624 s. / 160 x 230 mm

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

Literatura faktu a military

„ Hastings obratně těží ze svého daru zkombinovat znalosti a čtivost v tomto fascinujícím
přehledu operací tajných služeb za 2. sv. války.
To vše Hastings přináší ve své knize, kterou by si
měl pořídit každý, koho 2. sv. válka zajímá.“
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Dějiny druhé světové války
Liddell Hart
Nové vydání jedinečné a vyčerpávající publikace
o historii druhé světové války od nejvlivnějšího
britského armádního spisovatele
Liddell Hart je považován za „nejvlivnějšího armádního spisovatele Británie“, byl nejen předním vojenským analytikem,
ale také jedinečným historikem a spisovatelem, takže jeho
obsáhlé dějiny jsou vynikajícím materiálem, jenž zájemcům
o tuto problematiku přináší ucelený pohled na dějiny druhé
světové války z hlediska vojenského. Rozsah této práce je
ojedinělý. Na necelých tisíci stranách se autorovi podařilo vytvořit vynikající dokument pojednávající o vojenských operacích celé druhé světové války. Velmi přehledně po kapitolách
analyzuje situaci na jednotlivých frontách a podává ucelený
obraz vojenské problematiky tohoto šestiletého období. Tato
obsáhlá práce skvěle analyzuje vojenskou strategii a v neposlední řadě rovněž odhaluje mnohé politické aspekty druhé
světové války.

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

Literatura faktu a military

The Economist
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již vyšlo
598 Kč / 791 s. / 145 x 210 mm

Kniha je doplněna obrazovou
přílohou a 55 podrobnými
mapami vojenských operací.

Sir B. H. Liddell Hart

498 Kč / 528 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.

Zvon zrady
Mnichovská dohoda
a Československo 1938
P. E. Caquet
Osudová předehra druhé světové války
očima britského historika
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.“

již vyšlo
348 Kč / 280 s.

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

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.

Bratrstvo neohrožených
Stephen E. Ambrose

již vyšlo
298 Kč / 360 s.

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.

Slavná literární
předloha stejnojmenného
televizního seriálu

Literatura faktu a military

Rota E 506. pluku 101. vzdušné
výsadkové divize z Normandie
až do Hitlerova Orlího hnízda
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Sedm zákonů
Jak se civilizace rodí,
rostou 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.

květen 2021

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.

Populárně naučná

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
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Výlety (nejen) s dětmi
Eva Obůrková
Tipy na výlety napříč naší republikou
Knížka se stovkami stručně popsaných výletních tipů, příběhů, zajímavostí a cestovatelských superšpeků bude skvělým
pomocníkem na vašich cestách, až budete chtít prozkoumat
nejrůznější zákoutí naší republiky, ať už s partou přátel, s dětmi nebo třeba sami. Kromě osvědčených cílů, jako jsou hrady,
zámky, aquaparky nebo muzea v ní najdete i spousty skvělých, a hlavně dosud neobjevených míst, kde se často budete
toulat sami. Zkrátka ideální příručka pro ty, kteří tráví rádi
volný čas venku, rádi se dozví něco nového a chtějí, aby děti
trávily volný čas smysluplně. Výletní tipy doplňují přehledné
piktogramy, weby, mapky a rejstříky, s nimiž bude vaše cestování ještě snadnější než dřív.

duben 2021
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Eva Obůrková
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je novinářka, reklamní textařka a ilustrátorka,
která se dlouhodobě věnuje domácímu cestovnímu ruchu a vinařské turistice. Autorka řady
knížek o cestování a výletech pro dospělé i děti
v Česku i na Slovensku, průvodců, kalendářů
a prospektů. Spolupracuje s portálem Kudy
z nudy České centrály cestovního ruchu –
CzechTourism, její tipy na výlety také najdete
v sobotní příloze Lidových novin.

Drobky v peřinách
S láskou k tradicím a folklóru
Petra Varaďová a Marie Maderová
Folklór v 21. století – čím nás mohou obohatit zvyky
našich předků v dnešní uspěchané době?

„Sedím v peřinách a ukusuju tvarohovou
buchtu. Drobky vzpomínek na malebné
minulé a vysněné budoucí se kupí
na vyšívaném polštářku. Míchám
pampeliškový čaj a olizuju lžičku od medu.
Broukám si svou oblíbenou melodii…
V uších mi přitom zní všechny naše
dialekty, které se spolu drží za ruce a tančí
pod svátečně nastrojenou májkou: Hlavy
ozdobené věnečky, kloboučky, stužkami
a peříčky točící se v divokém kruhu
připomínají barevný kolotoč z dětství.
Kolotoč krojů, písniček, zvyků a pochoutek.
Jsou to takové drobečky radosti, které posíláme
dál. Tak honem do pelíšků. A drobte!“

připravujeme
Ilustrace: Anna Derfler

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

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

Populárně naučná

Opustit cestu „mít“ a vydat se po pěšinkách „žít“. Průvodcem vám přitom bude folklor, lidová tvorba, zkušenosti našich
předků. I tímto směrem můžete přijít ke stále více hledané
jednoduchosti, spokojenosti a životní pohodě. Nemusíte se
bezpodmínečně oblékat do krojů, skákat pro pomyslné pírko
ani chodit se džbánkem pro pramenitou vodu. Spíše vnímat
důsledky takového přístupu k životu, který nás nabádá, abychom zpomalili, naučili se navzájem si naslouchat, abychom
byli a užívali si, než jen spěchali a utráceli. Tato kultivovaná
kniha vám ulehčí vyzobání nejsladších drobečků z minulého
a pomůže jimi vysypat cestičku k vaší vysněné budoucnosti.
Je výzvou k naplněnému životu, který přinese potěšení a pocit
sounáležitosti s každým prožitým okamžikem vaší existence.
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Žít lehce
Lucie a Janek Sedlářovi
Inspirativní příběhy lidí, kteří odešli z města a vybudovali
si svůj domov v souladu s přírodou a jejími cykly.
Lucie a Janek Sedlářovi si plní sen – společně s dětmi cestují
starým obytným autem po zapadlých, ale dechberoucích krajích naší země a hledají svůj vysněný pozemek, rodový statek,
místo, kde by se usadili, tvořili a žili v souladu s přírodou. Při
tomto putování navštěvují inspirativní lidi, kteří již udržitelným způsobem života žijí, jsou částečně soběstační, respektují sebe, ostatní i Matku Zemi.
A protože je Janek Sedlář talentovaný fotograf, tyto
zajímavé lidské příběhy doplnil plnobarevnými fotograﬁemi.
Zavedou nás na krásná místa a dají nám nahlédnout do lidských srdcí. Proč se tito lidé rozhodli opustit dosavadní způsob života, proč si vybrali k pobytu zrovna toto místo, jak se
dá žít v rozestavěném slaměném domě, jak se žije bez lednice
a jak se může stát, že vám někdo daruje pozemek… Když
totiž budujete rodový statek, budujete nejen místo k životu,
ale prozkoumáváte také svůj vnitřní svět. A o to všechno se
s vámi Lucie a Janek Sedlářovi podělí.

www.janeksedlar.com
www.doprovazenapout.cz

připravujeme

https://zitlehce.cz
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Lucie a Janek Sedlářovi
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vzali život do svých rukou. Janka většinou najdete za volantem jejich úžasného karavanu.
Když zrovna neřídí, tak někde něco fotí (většinou stromy) nebo natáčí. Sem tam si s někým
zajde do lesa a povídá si s ním o životě. Říká
tomu Doprovázená pouť. Lucie je vystudovaná psycholožka lehce šmrncnutá žurnalistikou
a muzikoterapií. A také matka, máma, maminka, ta, která se láskyplně stará o teplo rodinného krbu. Společně s Jankem nyní tvoří rodinný
projekt Žít lehce.

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.

Limitováni jsme jen hloubkou své
představivosti a silou svého přesvědčení.

již vyšlo
398 Kč / 232 s.
160 x 230 mm

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

Populárně naučná

O Wimu Hofovi toho bylo napsáno
hodně. V této knize ale najdete vše
vyprávěné samotným Wimem.
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Bear Grylls. Průvodce přežití
aneb Co jsem naučil své syny
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.

duben 2021
398 Kč / 232 s. / 160 x 230 mm

398 Kč

348 Kč

398 Kč
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Bear Grylls
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348 Kč

348 Kč

348 Kč

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

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

květen 2021

Magie není jen míchání lektvarů a sesílání kouzel – je to převzetí kontroly
nad sebou samým a vytvoření takového světa, ve kterém chceme žít.

Francesca Lia Blocková

Amanda Yates Garcia
se narodila v Kalifornii. Je spisovatelka, umělkyně, profesionální čarodějnice, léčitelka a médium. Je známá jako „Vědma z Los Angeles“, kde
také žije. Pracuje i jako osobní koučka. Absolvovala Kalifornský umělecký institut, vedla kurzy
a přednášky na Kalifornské univerzitě v Los
Angeles, Kalifornské univerzitě v Irvine, losangeleském Muzeu současného umění a v Hammerově muzeu, Losangeleském muzeu umění,
Muzeu J. Paula Gettyho i jinde.
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„Mytické cesty do podsvětí, bohyně, extáze,
pohádky, duchové, láska, sex, ženská
emancipace, zpochybnění patriarchátu:
Zasvěcená je plná mých oblíbených témat, které
neskutečně půvabně vypravuje má oblíbená
vědma, mocná a ohromně okouzlující Amanda
Yates Garcia. Tato kniha vám změní život.“
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Chovejte se jako kočka
Stéphane Garnier
Kočka je váš nejlepší kouč! První kniha inspirovaná
kočkou, která vám poradí, jak lépe žít každodenní život!
Kočka všechno pochopila, dělejme to jako ona! Tato samozřejmost inspirovala Stéphana Garniera k napsání příručky
o osobním rozvoji pojaté jinak než podobné knihy. Kočka je
svobodná, klidná, pozorující, opatrná, elegantní, charismatická, samostatná, hrdá, nezávislá... Má tolik záviděníhodných
vlastností, které můžete snadno rozvíjet, když se jí budete
inspirovat ve svém každodenním životě.
Nechejte se tedy vést Stéphanem Garnierem a jeho společníkem Ziggym, kteří vám krok po kroku vysvětlí, jak pozorováním vaší kočky zlepšit svůj život. Záleží na vás, jak budete
myslet a jednat! Už nebudete podléhat rozkazům ani tlakům
všedního života! V kanceláři, v rodině nebo mezi přáteli vám
kočka pomůže lépe zvládat stres, tříbit vaši nezávislost, zvyšovat vaše charisma...

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

již vyšlo
248 Kč / 160 s. / 120 x 165 mm

VašeLiteratura

Populárně naučná

Stéphane Garnier
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298 Kč

298 Kč

298 Kč

je muž mnoha profesí, pracoval mj. jako zvukař
v USA, truhlář, webmaster, účetní, zpěvák, prodavač, realitní makléř, třídič balíků, satirik, bloger, spisovatel... Je autorem mnoha, většinou
satirických, knih. Knížku Chovejte se jako kočka
napsal za tři týdny. Žije na lodi v Lyonu, nyní již
bohužel bez Ziggyho, který ho navždy opustil.

Hygge
Prostě šťastný způsob života
Meik Wiking
Světový bestseller, který vyšel v 28 zemích, přinášející
vědecky podložená fakta o tom, co nás činí šťastnými.
Proč Dánové patří mezi nejšťastnější lidi na světě? Odpovědí
je hygge, říká Meik Wiking, ředitel Institutu pro výzkum štěstí
v Kodani. Hygge je pocit, který zažíváte během bouřky, když
jste v pohodlných ponožkách schoulení na pohovce, přikrytí měkkou dekou. Je to ten pocit, když u stolu osvětleném
svíčkami společně se svými milovanými jíte své oblíbené jídlo
a povídáte si. Je to pocit, který se vás zmocní, když se s šálkem oblíbené kávy v ruce díváte na rudé ranní světlo na jasné
modré obloze. Hygge je o atmosféře a prožitku. Je to o sdílení
se s lidmi, které máme rádi. Pocit domova. Pocit bezpečí. Pocit vnitřního klidu a blaženosti. Tato kniha vám nabídne rady
a tipy, jak know-how nejšťastnějšího národa na světě můžete
využít ve svém životě i vy.

Hygge – inspirativní fenomén
dnešní uspěchané doby
Pokud chcete být ve svém
životě šťastní, musíte ho mít!
To pravé HYGGE s modrobílou obálkou!

již vyšlo
298 Kč / 288 s. / 127 x 176 mm

298 Kč / 288 s.

298 Kč / 288 s.

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, Huﬃngton Post, The Times, The Guardian. Přednáší po celém světě, účastnil se mj.
také konference TEDx.

Populárně naučná

Meik Wiking
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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.

Populárně naučná

Poznejte historii díky světově
nejoblíbenější videohře, která před vámi
ožije v této plnobarevné publikaci!
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již vyšlo
678 Kč / 432 s. / 190 x 245 mm

Hra o trůny. Mytologie
Gwendal Fossois
Poznej staré světy, které inspirovaly
George R. R. Martina.

již vyšlo

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 či umějí měnit své vzezření, jsou
tu draci a zlovlci 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?

298 Kč / 184 s.

G. Fossois vás zve, abyste se (znovu a jinak) seznámili s mytologickým světem Hry o trůny.

Astrofyzika pro lidi
ve spěchu
Neil deGrasse Tyson

již vyšlo
298 Kč / 216 s.

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.

Astrofyzika pro lidi ve spěchu je určena všem, kdo nemají čas probírat se
tlustými knihami, přesto však touží porozumět vesmíru.

Populárně naučná

Všechno, co jste kdy chtěli vědět
o vesmíru, a nevěděli, kde se zeptat.
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Wabi sabi
Beth Kemptonová

již vyšlo / 398 Kč

Ve svých životech plných honby za kariérou a bohatstvím 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 na cestu do Japonska. Osvojíme
si japonské umění přijmout sami sebe i své blízké se všemi nedokonalostmi, povýšit
cestu na cíl a zažít štěstí právě teď a tady.

Umění prostého života
100 zenových aktivit pro klidnější život
Shunmyo Masuno
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…
již vyšlo / 278 Kč

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

Kniha radosti

Populárně naučná

Jeho Svatost dalajláma XIV., Desmond Mpilo Tutu,
Douglas Abrams
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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

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.

již vyšlo
448 Kč / 263 s. / 190 x 232 mm

Více než dva miliony
pravidelných uživatelů v ČR a SR.
Více než čtyři miliony
registrovaných uživatelů.

Recepty jsou doplněny fotografiemi foodblogerky Lucie Švorcové.

Populárně naučná

Jednoduchý, ale efektivní pomocník
pro každého, kdo se zajímá o to, co jí.
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Ketodieta
Leanne Vogelová
Bible KETODIETY. Komplexní publikace
s úžasnou kuchařkou a stravovacími plány.

již vyšlo
648 Kč / 448 s.

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.

Děláme si to doma sami
Domácí kosmetika,
drogerie a lékárna
Alena Thomas

již vyšlo
398 Kč / 248 s.

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

Pivařka na druhou
Průvodce domácího sládka
Petr Novotný a kolektiv
Vše o domácím vaření piva – historie, teorie, rady,
návody, recepty.
již vyšlo

Populárně naučná

598 Kč / 500 s.
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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.

Ulicemi Brna proti proudu času
Petr Fiala
Vydejme se na cestu historickou tramvají, teda
šalinou, po brněnských městských částech.

již vyšlo

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.

448 Kč / 352 s.

Kniha vyšla za finanční podpory
statutárního města Brna.

Za svědky minulosti
Milan Švihálek
Výpravy za technickými památkami a mizejícími
řemesly Čech, Moravy a Slezska

již vyšlo
598 Kč / 488 s.

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

Retro ČS
Michal Petrov
Co bylo (a nebylo)
za reálného socialismu
Retro ČS 1 – 3

Populárně naučná

již vyšlo
498 Kč / 246 s.

První, jedinečná a komplexní obrazová
publikace o československém retrosvětě
od autora úspěšného televizního cyklu
Retro.

498 Kč
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Mp3 ke stažení na:
jota.cz
audiotéka.com
audiolibrix.com
kosmas.cz
alza.cz
palmknihy.cz
martinus.cz
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Mládí v hajzlu 1
Mladík v odboji

Čte:
Borek Kapitančik

C. D. Payne
První díl kultovní komické série o dospívání
Nicka Twispa.

Mládí v hajzlu 2
Mladík v okovech

již vyšlo
9 h 11 min
mp3 ke stažení: 248 Kč

Čte:
Borek Kapitančik

C. D. Payne
Druhý díl kultovní komické série o životě
Nicka Twispa. Doporučujeme všem, kteří přežili
dospívání.

Mládí v hajzlu 3
Mladík v exilu

již vyšlo
11 h
mp3 ke stažení: 248 Kč

Čte:
Borek Kapitančik

C. D. Payne
Třetí díl kultovní komické série. Nedoporučujeme
poslouchat před spaním. V záchvatech smíchu se
špatně usíná.

Mládí v Hajzlu 1–3
C. D. Payne
První tři knihy o Nicku Twispovi v jedné! Až budete poslouchat tento velký komický epos náctileté
úzkosti, buďte připraveni smát se nahlas.

Nestydaté plavky

již vyšlo
10 h 43 min
mp3 ke stažení: 248 Kč

Čte:
Borek Kapitančik
již vyšlo
30 h 57 min
mp3 ke stažení: 548 Kč

Čte:
Petr Jeništa

Vraťte se spolu s C. D. Paynem do roku 1957,
kdy hezká děvčata ještě věřila na počestnost
a prťavé bikiny dokázaly vyvolat na pláži pozdvižení!

již vyšlo
10 h 24 min
mp3 ke stažení: 299 Kč
CD mp3: 329 Kč

Audioknihy

C. D. Payne
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Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti
Ransom Riggs
První díl románové fantasy série, která byla
zﬁlmovaná Timem Burtonem.

Sirotčinec slečny Peregrinové:
Podivné město
Ransom Riggs
Druhý díl, který vás opět zavede mezi podivné
děti.

Sirotčinec slečny Peregrinové:
Knihovna duší
Ransom Riggs

Sirotčinec slečny Peregrinové:
Mapa dní
Ransom Riggs
Jacob a jeho podivní přátelé jsou zpět!
V sázce je teď víc než kdykoli předtím.

Sirotčinec slečny Peregrinové:
Ptačí sněm
Ransom Riggs
Děti ze Sirotčince jsou zpět! Protože od
rozdělané práce se neodchází.

Sirotčinec slečny Peregrinové:
Zkáza Ďáblova akru
Ransom Riggs
Závěrečná kniha výjimečné série Sirotčinec
slečny Peregrinové.

Audioknihy

Povídky podivných
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Fascinující vyprávění předávaná podivnými z generace
na generaci.

již vyšlo / 7 h 13 min
mp3 ke stažení: 299 Kč
CD mp3: 299 Kč

Čte:
Viktor Dvořák
již vyšlo / 10 h 29 min
mp3 ke stažení: 299 Kč
CD mp3: 319 Kč

Čte:
Viktor Dvořák
již vyšlo / 11 h 42 min
mp3 ke stažení: 299 Kč
CD mp3: 339 Kč

Třetí díl bestsellerové série.

Ransom Riggs

Čte:
Viktor Dvořák

již vyšlo
5 h 11 min
mp3 ke stažení: 299 Kč
CD mp3: 319 Kč

Čte:
Viktor Dvořák
již vyšlo / 14 h 15 min
mp3 ke stažení: 338 Kč
CD mp3: 378 Kč

Čte:
Viktor Dvořák
již vyšlo / 9 h 4 min
mp3 ke stažení: 328 Kč
CD mp3: 348 Kč

Čte:
Viktor Dvořák
připravujeme

Čtou: Jan Vlasák,
Viktor Dvořák,
Jana Stryková,
Růžena Merunková,
Daniel Bambas

Příběhy skutečné odvahy

Čte:
Pavel Soukup

Bear Grylls

již vyšlo
10 h 39 min
mp3 ke stažení: 338 Kč
CD mp3: 348 Kč

Čtou:
Vasil Fridrich,
Miloň Čepelka,
Pavel Soukup

Plavby „sebevrahů“
Miroslav Náplava
Zažijte neuvěřitelné výpravy odvážlivců napříč
oceány! Nejen dobrodružný život Eduarda
Ingriše, hudebníka, skladatele, ﬁlmaře a autora
písně Teskně hučí Niagara, zachycuje tato audiokniha.

již vyšlo
4 h 31 min
mp3 ke stažení: 299 Kč
CD mp3: 329 Kč

Sex v pěti dílech světa

Čte:
Tomáš Jirman

Miloslav Stingl
Významný český cestovatel Miloslav Stingl
tentokrát zvolil poněkud jiný pohled. Nudit
se ale rozhodně nebudete.

již vyšlo
4 h 32 min
mp3 ke stažení: 199 Kč
CD mp3: 248 Kč

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

Bratrstvo
neohrožených
Stephen E. Ambrose
Fascinující líčení historie proslulé roty E 506.
pluku 101. výsadkové divize armády Spojených států.

Čte:
Pavel
Rímský

již vyšlo
4 h 30 min
mp3 ke stažení: 199 Kč
CD mp3: 249 Kč

Čte:
Martin Zahálka
již vyšlo
17 h 15 min
mp3 ke stažení: 349 Kč
CD mp3: 369 Kč

Audioknihy

Bear ve své knize líčí strhující příběhy dobrodruhů, průzkumníků, vojáků, špionů i obyčejných lidí, kteří se odmítli vzdát i v těch
nejzoufalejších situacích – příběhy, které ho
inspirují po celý život.
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Černobyl
Serhii Plokhy
Dozvíte se, co jste ještě nevěděli o největší
nukleární katastrofě naší doby. Nedokonalý
reaktor, chyby obsluhy, exploze a radioaktivní
zamoření značné části Evropy…

Čte:
Václav Neužil
již vyšlo
13 h 4 min
mp3 ke stažení: 348 Kč

Setkání se smrtí
Joe Simpson
Příběh anglického horolezce Joea Simpsona vypráví o síle přátelství v mezní situaci
a o boji o přežití při sestupu západní stěnou
Siula Grande v Andách.

Naděje umírá poslední
Halina Birenbaumová
Očité svědectví holokaustu. Kniha ukazuje život prostých lidí, pravou tvář války zbavenou
hrdinsko-vlastenecké masky, téměř s fotograﬁckou přesností zobrazuje nacistické katy
a jejich oběti.

Čte:
Ondřej Novák
již vyšlo
7 h 55 min
mp3 ke stažení: 248 Kč

Čte:
Barbora
Goldmannová
již vyšlo
8 h 38 min
mp3 ke stažení: 278 Kč

Rakoncaj. Měl jsem kliku
Josef Rakoncaj, Miloň Jasanský
Vzpomínky legendárního českého horolezce.
Vychází k 70. narozeninám Josefa Rakoncaje.

Čte:
Miroslav Táborský
již vyšlo
8 h 59 min
mp3 ke stažení: 348 Kč

Open

Audioknihy

Andre Agassi
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Autobiograﬁe Andreho Agassiho je upřímnou
výpovědí jednoho z nejlepších tenistů nedávné
minulosti o vlastním životě.

Čte:
Martin Sláma
již vyšlo
17 h 11 min
mp3 ke stažení: 398 Kč

Wim Hof. Ledový muž
Wim Hof
Zastavte se, dýchejte a udělejte z chladu
svého přítele a učitele! Tato metoda je velmi jednoduchá, přístupná a také podložená
vědou. Může ji praktikovat kdokoli, nemá
v sobě žádné dogma, jen přijetí. A svobodu.

Čte:
Pavel Hromádka
již vyšlo
7 h 21 min
mp3 ke stažení: 378 Kč

Kde zpívají raci
Delia Owensová
Román je překrásnou ódou na přírodu, je příběhem opuštěné dospívající dívky, která se učí
důvěřovat lidem, a je také líčením záhadné
vraždy s překvapivým koncem.

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

Bude to bolet, doktore?
Adam Kay

Čte:
Jana Štvrtecká
již vyšlo
13 h 47 min
mp3 ke stažení: 348 Kč

Čte:
Jana Štvrtecká
již vyšlo
6 h 51 min
mp3 ke stažení: 278 Kč

Čte:
Michal Bumbálek

Tuto audioknihu užívejte 3x denně. Smích
léčí! Audiokniha, která vás přesvědčí, že
humor a bolest patří k sobě.

již vyšlo
7 h 18 min
mp3 ke stažení: 278 Kč

Dopisy
ze Sachsenhausenu

Čte:
Michaela Rykrová

Dojemný příběh z druhé světové války, který
s vámi zůstane dlouho po poslechu.

již vyšlo
8 h 47 min
mp3 ke stažení: 298 Kč

Audioknihy

James Moloney
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Malé principál
Antoine de Saint-Exupéry,
Jindra Eliáš
Malý princ v brněnském hantecu je konečně na
světě! Uslyšíte i o tom, jak hroznohadica šlukla
elefanta.

Deset
Lauren Myracleová

Čte:
Zdeněk Junák
již vyšlo
1 h 35 min
mp3 ke stažení: 198 Kč

Čte:
Anna Řeháková

Neobyčejný deník obyčejné holky. Život je
hned veselejší, když máte kamarádku, jako je
Viki Perryová! Viki má deset. A deset, to už
NĚCO znamená!

Z kopce do kopce
Kateřina Dubská

březen 2021

Čte:
Kateřina Mendlová
Horáčková

Když zujete lodičky a obujete se do chovu včel
a koz na samotě na kopci. Kateřina Dubská
vás vezme na výlet. A pootevře vám dveře
do svého života po onom dni D, který změnil
úplně všechno.

březen 2021

Astrofyzika pro lidi ve spěchu
Neil deGrasse Tyson
Co je to prostor a čas? V jakém smyslu jsme
my součástí vesmíru? V jakém smyslu je vesmír součástí nás samých? To vše se dozvíte
v této knize.

Umění závodit v dešti
aneb Jak jsem byl psem
Audioknihy

Garth Stein
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duben 2021

Čte:
Jan Vlasák
květen 2021

Nenechte se překvapit okolností, kdo je vypravěčem tohoto románu. Je jím totiž
pes. „Psí perspektiva“ tomuto románu vtiskuje neobyčejné kouzlo, které si vás
jistě podmaní.

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

připravujeme

Nezapomeň na zlé časy
Günter K. Koschorrek

připravujeme

Deník obyčejného vojáka wehrmachtu.
Günter K. Koschorrek nebyl vojevůdcem ani vědcem nebo historikem. Válku prožíval jinak než ti ve štábech nebo na velitelských stanovištích. Nacistický režim,
který nelítostně sledoval své cíle, donutil celou generaci přísahat mu věrnost
a hanebně zneužil její ideály.

Caimh McDonnell
Nejhumornější krimi všech dob! Můžete být ten
nejobyčejnější člověk na světě… a stejně po vás půjdou!

Den, který nikdy nepřijde
– Dublinská trilogie
Caimh McDonnell
Strhující kriminální zápletka podbarvená břitkým
humorem. Caimh McDonnell to prostě umí!

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

Čte:
Filip Švarc
připravujeme

Čte:
Filip Švarc
připravujeme

Čte:
Filip Švarc
připravujeme

Audioknihy

Muž bez tváře
– Dublinská trilogie
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Tamtamy času
Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund,
Miloslav Stingl, Rudolf Švaříček
Nová Guinea očima známých českých cestovatelů. Tato
výjimečná kniha mapuje situaci na ostrově v průběhu
více než čtyřiceti let jeho novodobé historie.

Čtou:
Dan Bárta
Jaroslav Dušek
Jitka Čvančarová
Jan Potměšil
připravujeme

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

připravujeme

Čajová dívka z Kolibříkové ulice
Lisa See
Román o tradicích, pěstování čaje a poutech mezi
matkami a dcerami. Příběh, v němž se střetávají
naprosto odlišné světy izolovaných hor a globalizovaných velkoměst.

připravujeme

Ostrov žen moře
Lisa See
Klasický příběh Lisy See – přátelství nezlomných žen
a dramatické dějinné událostí, které zasahují do jejich
životů.

připravujeme

To by se zvěrolékaři stát nemělo

Audioknihy

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

připravujeme

Když má štěstí kliku
Aurélie Valognesová
Šestiletý Jean a jeho svérázná babička. Dvojice, která je zárukou léčivě dobré nálady. Srdce
svých čtenářů si Aurélie Valognesová získala
přístupným stylem a příběhy o rodinné soudržnosti inspirovanými skutečným životem.

připravujeme

Advokát
Václav Láska
O dravcích v právní džungli. Tomáš Krása,
elitní vyšetřovatel, se stal nepohodlným a byl
přinucen odejít z řad policie. Dává se na advokátskou dráhu a využívá přitom své zkušenosti
i bývalé styky.

připravujeme

Sloni žijí do 100 let
Miroslav Zikmund,
Miroslav Náplava, Petr Horký

Líný rodič
Tom Hodgkinson
Také máte pocit, že jste se stali otroky svých
dětí? Existuje jednoduché řešení, které váš
život učiní snazším, život vašich dětí učiní
radostnějším.

připravujeme

Čte:
David Novotný
připravujeme

Audioknihy

Sloni žijí do sta let je cestopis prostorem i časem, příběh o náhodách, zrání a stárnutí. Je
to kniha o životních návratech. Vyšla ke 100.
narozeninám Miroslava Zikmunda.
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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
104

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
106

598 Kč / 334 s. / 28 map

548 Kč / 432 s. / 32 map

648 Kč / 464 s. / 34 map

748 Kč / 508 s. / 38 map

celobarevná publikace

24 stran barevné přílohy

celobarevná publikace

celobarevná publikace

788 Kč / 619 s. / 88 map

748 Kč / 753 s. / 88 map

připravujeme

598 Kč / 382 s. / 16 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

598 Kč / 392 s. / 49 map

1 198 Kč / 912 s. / 73 map

598 Kč / 447 s. / 50 map

598 Kč / 445 s. / 50 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

898 Kč / 845 s. / 95 map

698 Kč / 531 s. / 68 map

698 Kč / 512 s. / 67 map

748 Kč / 544 s. / 41 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

598 Kč / 424 s. / 48 map

578 Kč / 368 s. / 27 map

598 Kč / 352 s. / 26 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

598 Kč / 407 s. / 54 map

798 Kč / 620 s. / 48 map

598 Kč / 336 s. / 39 map

648 Kč / 467 s. / 54 map

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

celobarevná publikace

998 Kč / 944 s. / 100 map

598 Kč / 400 s. / 42 map

648 Kč / 488 s. / 40 map

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

www.livingstone.cz

30. ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH VELETRHŮ CESTOVNÍHO RUCHU A REGIONÁLNÍ TURISTIKY

9.–11. 4. 2021
MIMOŘÁDNĚ V SOUB
S VELETRHEM

ĚHU

PARTNERSKÝ REGION

www.holidayworld.cz
ZÁŠTITA

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE

OFICIÁLNÍ PŘEKLADATEL

MÍSTO KONÁNÍ

OFICIÁLNÍ VOZY

Tituly a autoři Nakladatelství JOTA získávají významná ocenění:
Barbora Tlustá: Bez obalu
– Kniha roku 2019 v kategorii Styl a hobby
Luděk Bukač, František Suchan: Moje hokejové století
– Prémie M. Ivanova 2019
M. Zikmund, P. Horký, M. Náplava, V. Kroc: Století Miroslava Zikmunda
– Prémie M. Ivanova 2018
Jana Vrzalová: Zasnoubena se smrtí
– Mezinárodní hlavní cena E. E. Kische 2018

SIA
M A G N EA
R
LITE
2 017

Ý ČIN
ATELSK
NAKLAD

Adam Chroust: Stingl Miloslav. Biograﬁe cestovatelské legendy
– Magnesia Litera 2017 v kategorii Litera za nakladatelský čin
– 1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování v rámci festivalu GO KAMERA 2017
– Cena diváků v kategorii nejlepší kniha v rámci festivalu GO KAMERA 2017
– Mezinárodní cena Egona Ervína Kische - Prémie, KALF 2017
– Český bestseller roku 2016 v kategorii Cestopisy a reportáže
Miloslav Stingl
– Cena E. E. Kische 2015 za knihu Vúdú, zombie, karnevaly
– Cena E. E. Kische 2014 za celoživotní dílo a za rozsáhlou literární tvorbu
– Stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR za celoživotní dílo
– Několikeré ocenění v soutěžích o Nejkrásnější knihu festivalu GO KAMERA
– Cena E. E. Kische 2012 za knihu Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, díl první
– Cena E. E. Kische 2011 za knihu 2012
Michal Petrov
– Český bestseller 2013 v kategorii Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé za knihu Retro ČS
– Mezinárodní čestné uznání E. E. Kische 2014 za knihu Retro ČS
– 3. místo v kategorii Nejkrásnější kniha festivalu GO KAMERA 2014 za knihu Retro ČS
– Český bestseller roku 2015 v kategorii Odborná a populárně naučná literatura pro dospělé za knihu Retro ČS 2
– Cena Nejkrásnější komise soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015 za knihu Retro ČS 2
Petr Slavík: Blízká setkání
– 2. místo v kategorii Nejkrásnější kniha v rámci festivalu GO KAMERA 2016
– 3. místo v diváckém hlasování v rámci festivalu GO KAMERA 2016
– Cena Nejkrásnější komise soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015
Vladimír Plešinger:
– První cena E. E. Kische 2015 za knihu Amazonie a řeky příběhů
– Cena E. E. Kische 2008 za Knihu Konga
– 2. místo za Knihu Konga v soutěži pořádané v rámci festivalu GO KAMERA 2008
– 1. místo za Knihu Konga v soutěži pořádané v rámci festivalu TOURMAP a TOURFILM 2008
– Cena Zlatého pruhu Polabí za knihu Peru pod kůží u příležitosti Polabského knižního veletrhu 2011
Viliam Poltikovič: Touha po absolutnu
– 2. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování v rámci festivalu GO KAMERA 2017
Miroslav Zikmund, Petr Horký, Miroslav Náplava a Vladimír Kroc: Století Miroslava Zikmunda
– 1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha v rámci festivalu GO KAMERA 2018
Jiří Hanzelka & Miroslav Zikmund
– 2. místo v diváckém hlasování v rámci festivalu GO KAMERA 2016 za knihu Legenda H + Z
– Cena města Lysá nad Labem u příležitosti Polabského knižního veletrhu 2011 za knihu Legenda H + Z
Petr Gratias a Pavel Váně: V erbu Progres
– Čestné uznání E. E. Kische 2015
– Nominace na rockovou cenu Břitva 2014 v kategorii Kniha roku
Petr Gratias: Decibely nad Brnem
– Cena Nejkrásnější komise soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015
Alena Thomas: Děláme si to doma sami
– Nominace na cenu Český bestseller 2014 v kategorii Zdraví & životní styl
Petr Horký a Miroslav Náplava: Cuba libre
– Cena E. E. Kische 2007
– 1. místo v kategorii Cestovatelské publikace festivalu GO KAMERA 2007
M. Švihálek, M. Kačor a M. Hýža: Zapomenuté výpravy
– Čestné uznání E. E. Kische 2006

JIŽ VÍCE NEŽ 400 TITULŮ
NAKLADATELSTVÍ JOTA K DOSTÁNÍ JAKO
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vždy výhodněji na

www. JOTA. CZ

na našem e-shopu

20% SLEVA

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

