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Jennifer Robsonová
Měsíční svit
nad Paříží
Je jaro 1924 a Helena Montagu-Douglas-Parr právě
přijíždí do Paříže, aby si zde léčila rozchodem zlomené srdce. Je připravena přijmout opojný půvab
Města světel a nechává se vtáhnout do světa ztracené generace a okruhu amerických krajanů, s jejichž
podporou nachází odvahu k realizaci svého snu –
stát se umělkyní.
Jako Phoenix se Paříž znovu rodí z popela velké
války a Helena si uvědomuje, že i ona se mění. Dobrá dívka, kterou kdysi byla, tak svědomitá a poslušná, vědoma si svého místa ve světě, je navždy pryč.
Ale teď, když odhodila své staré já, kým se stane
a kam patří?
Fascinující historický román
o anglické dámě, která vymění
svůj usedlý aristokratický život
za hypnotizující salony a opojný
svět ztracené generace Paříže
20. let 20. století.
říjen 2016, 348 Kč

„Měsíční svit nad Paříží přináší okouzlující portrét
Města světel 20. let. Ze stránek sálá elegance
londýnské aristokracie a podmanivost pařížské
umělecké scény. Tento dojemný milostný příběh
ve mně vyvolal přímo bolestnou touhu vrátit se
zpět v čase.“
Jennifer Robsonová
je autorkou několika bestsellerů pro ženy. Vystudovala
ekonomiku na Oxfordské univerzitě, pracovala jako editorka a v současné době je spisovatelkou na plný úvazek. Žije v Torontu s manželem, dětmi, psem a kočkou.
Více o autorce na www.jennifer-robson.com.

Kristina McMorris, autorka románu
The Edge of Lost
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Ransom Riggs
Sirotčinec slečny
Peregrinové
pro podivné děti
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.
298 Kč, 360 s.

Knižní předloha
stejnojmenného ﬁlmu
Tima Burtona

Ransom Riggs

348 Kč
358 s.

368 Kč
424 s.

388 Kč
496 s.

vyrostl na Floridě, ale nyní je jeho domovem kraj podivných dětí – Los Angeles. Byl odchován duchařskými
příběhy a britskými komediemi, což zřejmě vysvětluje,
proč píše právě 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.
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brzy i jako
audiokniha

JACOB PORTMAN
Náš hrdina, který vidí
a cítí netvory.

OLIVA
ABROHOLOS
ELEPHANTA
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"MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN" ﬁlm artwork©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.
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Madeleine Rouxová
Katakomby
Napínavý příběh třetí knihy bestsellerové série Asylum nás opět zavede mezi tři přátele, Dana, Abby
a Jordana. Poslední rok jejich vysokoškolského studia
se chýlí ke konci, a tak vyrážejí na výlet, aby si užili
posledních společně strávených chvil. Jenže cestou do
New Orleansu, kde měli v plánu navštívit Jordanova
strýce, si trojice přátel všimne, že je někdo sleduje.
Dan navíc dostává zprávy od člověka, který zemřel
během minulé halloweenské noci.
Když konečně dorazí do New Orleansu, podivné
okolnosti se ještě stupňují a Dan si musí připustit, že
vše, co se mu přihodilo v uplynulých letech, rozhodně nebyla náhoda, nýbrž osud. Osud, který ho poutá
k velmi zvláštní skupině lidí, jež fanaticky obdivuje
neblaze proslulé vrahy. A jediné, po čem Dan touží,
je, aby přežil…
Minulost je někdy lepší pohřbít.

duben 2017

The New York Times bestseller
Tajemné textové zprávy, které by vůbec neměly
přicházet, staré fotografie způsobující mrazení
v zádech a způsob autorčina vyprávění, to jsou atributy,
které chytí a nepustí. Hlavní hrdiny ani čtenáře.

Madeleine Rouxová
pochází z Minnesoty a je hrdou absolventkou Beloit
College v oboru tvůrčí psaní a herectví. V současnosti žije
a pracuje ve Wisconsinu. Její knihy se prodávají nejen
v USA, ale také v Británii, Francii, Austrálii a na Tchaj-wanu.
Více na www.madeleine-roux.com.
368 Kč
304 s.

368 Kč
336 s.
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Viet anh Nguyen
Sympatizant
V tomto románu sledujeme osudy dvojitého agenta
sloužícího rozvědce socialistického vietnamského státu i tajné službě jihovietnamského režimu, s jejímiž
exponenty se po pádu Saigonu vydá do amerického
exilu. Kniha citlivě vnímá nejen politické intriky na
vysoké úrovni, ale i jejich dopad na lidské osudy, ať
už jde o celý národ nebo jednotlivce vtažené bez své
vůle do víru událostí. Snaží se zachovávat objektivní
pohled bez předpojatosti vůči jedné či druhé straně,
tento pohled však ani náhodou není nezúčastněný.
Protkává se zde hluboká znalost historických reálií se zápletkou ze světa tajných služeb, která v mnoha
ohledech odkazuje na klasiky žánru, jejichž agenti
jsou spíše než superhrdinové obyčejní lidé, jež se ocitli
v nesprávnou dobu na nesprávném místě.
Román z exotického prostředí spojující
špionážní zápletku i vhled do méně
známých událostí nedávné historie.

duben 2017

Pulitzerova
cena 2016

Viet anh Nguyen
se narodil v roce 1971 ve Vietnamu, odkud jeho rodina 4
roky poté, po sjednocení země pod komunistickou vládou
odešla do amerického exilu. Pohybuje se v akademické
sféře a kromě literatury se věnuje i redigování časopisu
pro vietnamskou emigrantskou komunitu v USA. V rámci
historického výzkumu k románu Sympatizant vytvořil
i jeho nebeletristický protějšek Nikdy nic neumírá: Vietnam
a vzpomínky na válku.

„Jsem špión, spící agent
vyzvědač, člověk dvou tváří.
Proto asi není nic
překvapivého, že i mysl
mám dvojitou.“
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Katarzyna Bonda
Dívka o půlnoci

listopad 2016

Zima 1993.
V luxusním hotelu v Gdaňsku je nalezeno tělo
mladinké dívky. O několik hodin později umírá při
autonehodě její starší bratr. Obě úmrtí zůstávají
neobjasněna.
Velikonoce 2013.
Forenzní psycholožka Saša Zaluská se vrací
na pobřeží Baltského moře. Ráda by vedla klidný
život, pracovala v bance a starala se o osmiletou
dceru. Vše se však změní, když se s ní spojí Pawel
„Buli” Blawicki, majitel nočního klubu v Sopotech.
Muž tvrdí, že jeho obchodní partner s přezdívkou
Jehla, bývalý známý zpěvák, ho chce zabít. Dochází
k vraždě... Saše rychle dochází, že případ, který přijala, je mnohem komplikovanější a že existuje spojení mezi současnou vraždou a tragickými úmrtími
sourozenců před dvaceti lety.
A klíčem k případu je zřejmě jedna stará ohraná
píseň.
Detektivní thriller nejslavnější polské
autorky, „Královny polské krimi“.

Dívka o půlnoci se v Polsku
okamžitě po vydání stala
naprostým bestsellerem
a porazila i tituly Stephena
Kinga a Joa Nesbøho.
Katarzyna Bonda

„Dívka o půlnoci je psychologicky zajímavé,
bohaté a rafinované krimi. Je to kus prvotřídní
práce a je důkazem, že Katarzyna Bonda zná
řemeslo dobrého detektivkáře jako málokdo.“
Culture.pl

je nejprodávanější ženská spisovatelka v Polsku. Po studiích žurnalistiky a scenáristiky pracovala pro polské vydání Newsweek a Wprost, napsala několik filmových scénářů
a dvě biografie známých polských vrahů. Je autorkou oblíbené trilogie o policejním psychologovi Hubertu Meyerovi
a nyní přichází s novou sérií s forenzní psycholožkou Sašou
Zaluskou v hlavní roli.
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Carol M. Cramová
Toskánské věže
Román Toskánské věže, odehrávající se v klikatých
uličkách sluncem rozpálených náměstí středověké Itálie, je příběhem mladé ženy, která se odváží vykročit
vlastní cestou a prosadit se v muži ovládaném malířském umění a řemesle. Sofia, dcera věhlasného malíře
Barducciho, žije v rodném San Gimignanu provdaná za
sobeckého a ješitného obchodníka se šafránem, ale
tajně touží prosadit svůj talent v malířském umění, do
nějž ji svéráznou výchovou zasvětil otec. Ten však nečekaně umírá a dceru už stihne pouze vybídnout, aby
svůj sen nevzdávala a nepromarnila tak dar od Boha,
kterého se jí dostalo.
O pár měsíců později se v Sieně objevuje otrhaný mládenec, a žádá o práci v malířské dílně Maestra
Manziniho, bývalého přítele Antonia Barducciho…
Příběh mladé svérázné ženy – malířky,
zasazený do prostředí středověkých
italských měst, upoutá nejen
romantické duše, ale i milovníky
výtvarného umění a starých řemesel.
únor 2017

Carol M. Cramová
je úspěšnou autorkou IT učebnic, přes dvacet let působila na univerzitě Capilano v North Vancouveru v Kanadě
a jako viceprezidentka společnosti Clear Communications
Consultants uspořádala bezpočet workshopů pro firemní
i vládní klienty. Na univerzitě v Torontu získala titul MA
v oboru drama a titul MBA na univerzitě v Edinburghu.
Žije s manželem v Britské Kolumbii a aktivně se účastní
dění v místní umělecké komunitě.

„Toskánské věže disponují všemi prvky výborného
historického románu – talentovanou
frustrovanou hrdinkou, záludným neschopným
manželem a slibem umírajícímu milovanému
otci, jenž posílá hrdinku na nebezpečnou cestu.
Carol je prvotřídní vypravěčka, reálie má velmi
dobře nastudované. Každá kapitola ukazuje
dobrou znalost malířských technik čtrnáctého
století i zvyky a morálku té doby. Popisy oděvů,
materiálů i jídla jsou bezchybné. Živé dialogy
a rychlé tempo dávají knize spád.“
Roberta Richová, autorka knižní série
Porodní bába
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Steve Toltz
Tekutý písek
Aldo je podvodník (on tvrdí, že je podnikatel) a hlavně věčný smolař. Není schopen ani úspěšně spáchat
sebevraždu, byť se o to opakovaně pokouší. Nakonec
dospěje k přesvědčení, že je tedy nejspíš nesmrtelný.
Má smůlu ve všem, až to vypadá, že si na něj osud
opravdu zasedl. Dokonce i jeho nejlepší přítel Liam,
sám neúspěšný spisovatel a policajt, o něm mluví jako
o „známém příživníkovi a zoufalci“. Když se jednoho
dne Aldo propadne na samé dno, Liama napadne, že
jeho příští kniha bude pojednávat právě o Aldově nekonečném sledu životních proher a katastrof a o jeho
zoufalé snaze získat zpět životní lásku. To, co začíná
jako pokus o zachycení Aldových opakujících se životních katastrof, se postupně mění v hluboký příběh
o víře a přátelství…
Kniha, díky níž si uvědomíte,
jaké máte v životě štěstí.

duben 2017

Toltzův debut Zlomek celku byl nominován
na prestižní cenu Man Booker Prize
a Guardian First Book Award.

…oslnivé, neuvěřitelně
vtipné, zneklidňující
a naprosto
nezapomenutelné…

Steve Toltz
se narodil v Austrálii a studoval na University of Newcastle.
Po studiích hodně cestoval, žil v Montrealu, Vancouveru,
New Yorku, Barceloně a Paříži a pracoval jako kameraman,
učitel angličtiny, soukromý detektiv či scenárista. Nyní se
věnuje psaní, je ženatý a má malého syna.
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Adrian Hyland
Diamantová holubice
Emily Tempestová opustila svůj domov v centrální
Austrálii před lety – z rodného maloměsta odjela
na univerzitu a po studiích cestovala a pracovala.
A nyní se v 26 letech vrací domů, do městečka Moonlight Downs, kde polovinu obyvatel tvoří Aboriginci, polovinu běloši.
Starý přítel její rodiny, jeden z vůdců komunity původních Warlpujú, je zavražděn a zohaven,
vše naznačuje, že šlo o rituální kmenovou vraždu.
A podezření padá na Blakieho, místního podivína,
který žije na okraji společnosti a sám sebe ustanovil
jakýmsi místním šamanem. Jenomže Emily to nesedí. Rituální stopy mohou být jen zástěrka. A policie se k vyšetření případu moc nemá. Emily se tedy
pouští do vyšetřování… a ocitá se zároveň na cestě
k sobě samé, k tomu, aby objevila, kým vlastně ve
skutečnosti je.
Napínavý thriller z exotického prostředí
původních obyvatel Austrálie
a charizmatická hrdinka, která má
odvahu kopnout do vosího hnízda.

leden 2017

Diamantová holubice
obdržela významné
australské ceny:

Adrian Hyland
je australský spisovatel, autor několika výjimečných románů zasazených do australských reálií a držitel několika
literárních cen, včetně prestižní Ned Kelly Award for Crime Fiction za knihu Diamantová holubice. V současnosti
vyučuje na LaTrobe University a žije u Melbourne.

Ned Kelly Award for
Crime Fiction
Christina Stead Award
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Una McCormacková
Doctor Who:
Královská krev
Městský stát Varuz je na pokraji záhuby. Aurelián je
posledním vévodou ve své linii, město se rozpadá
a vojsko jeho nepřítele Konráda čeká v horách a chystá se vyrazit do boje. Aurelián je připraven vsadit vše
v jediné poslední bitvě. Když se tedy zjeví svatý muž
„Doktor“, Aurelián jej požádá o požehnání.
Ve Varuzu však není vše, jak se zdá. Městské stráže mají laserové meče a síně ozařují elektrická světla.
Aureliánova milovaná žena Guena spolu s jeho nejdůvěryhodnějším rytířem zřejmě plánuje převrat a Clara, Doktorova záhadná společnice, je rychle vtažena
do jejich pletich...
Podaří se Doktorovi zamezit válce? Bude Clara
a její účast na spiknutí odhalena? Proč je Konrádův
velvyslanec tak roztržitý? A kdo jsou ti prastaří, znavení rytíři, kteří dorazí do Veliké síně a tvrdí, že pátrají
po Svatém grálu?
Doctor Who: Královská krev je
původním příběhem, který zapadá
do deváté série hitu BBC Doctor Who.

říjen 2016, 278 Kč

„Grál je jenom povídačka!
Báchorka! Neexistuje
ve tvém světě a nemůže
existovat ani tady!“

Una McCormacková
je britská spisovatelka, autorka několika knih o Star
Treku, o doktoru Who a mnoha dalších kratších příběhů s touto tematikou. Žije v Cambridge se svým
partnerem a dcerou, několika Daleky a žádnou kočkou.
Více na unamaccormack.com.
278 Kč
228 s.

278 Kč
232 s.

březen 2017
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VĚŘTE
je to

DOKTOR
Soubor povídek slavných
autorů k 50. výročí
vysílání první epizody
kultovního seriálu
398 Kč, 416 s.
Doctor Who.

278 Kč
264 s.

27
278
78 Kč
252 s.
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C. D. Payne
Mládí v hajzlu
Deníky Nicka Twispa
Nemilosrdně otevřený humor je rafinovaně založen
na kontrastu dětské naivity a stereotypního světa dospělých. Nick je kluk s úžasnou schopností zaplétat se
do nesnází. Všechny jeho vynalézavé a dobrodružné
eskapády a intriky směřují zdánlivě pouze k jedinému cíli: Zbavit se potupného panictví a získat ženu
svého srdce, krásnou a talentovanou Sheeni, jedinou
„intelektuálku“ v Ukiahu. Když se Nickova rodina
rozpadne, město hoří a všechny výpadovky blokuje
policie, musí se tento rebelující teenager vyrovnat
s ekonomickým strádáním, bezdomovectvím, „gulagem školství“, soutěživým otcem a počínající plešatostí. V průběhu toho všeho se neustále snaží přelstít
„afektovaného debila“ Trenta Prestona, svého soka
v lásce. Paradoxně na své spletité cestě dospíváním
nachází především radost ze života a soucit – obojí
velmi nakažlivé!
Až budete číst tento velký komický
epos náctileté úzkosti, buďte
připraveni smát se nahlas.

říjen 2016

V ČR prodáno již více
než 200 000 výtisků
První tři knihy o Nicku Twispovi v jedné!
Doporučujeme všem, kteří přežili dospívání.
ilustrace Jiří Mičkal

C. D. Payne

od 198 Kč

298 Kč, 328 s.

je americký volnomyšlenkářský spisovatel. Proslavil
se především sérií kultovního deníku Mládí v hajzlu
(Nakladatelství JOTA). Vystudoval historii evropských zemí
na Harvardu, poté vystřídal bezmála třicet zaměstnání,
a žádné se mu podle jeho slov nelíbilo. V současné době
se věnuje provozu svého nakladatelství Aivia Press, muzeu
karavanů a psaní beletrie. Žije v Sonoma County, severně
od San Franciska.

beletrie
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Zázrak v plechovce
Je léto 1949. Studená válka pomalu nabírá na intenzitě, televize postupně zaplavuje americké domácnosti, dělníci stávkují a obyčejní lidé se protloukají,
jak se dá. Wilder S. Flint, čerstvý absolvent jedné ohijské střední školy, si balí kufr a vyráží na dobrodružnou
cestu, po stopách záhadného obchodníka, jenž slibuje zázraky na počkání. Vydejte se společně s Wilderem
na cestu plnou nečekaných překvapení, vtipných situací až k pochopení, že život se jen výjimečně odvíjí
tak, jak si plánujeme.
Nejnovější kniha autora legendárního
Mládí v hajzlu, která obsahuje
i bonusový materiál v podobě
krátkého příběhu o projektu
na dokonalou recyklaci.

únor 2017

C. D. Payne
čte z knihy
zde

298 Kč, 312 s.

248 Kč, 224 s.

288 Kč, 304 s.

248 Kč, 284 s.

268 Kč, 304 s.

248 Kč, 286 s.
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Otto
O
t Weiss
Iv
viděl Bůh,
že
ž
e je to špatné

288 Kč
Kč,, 112
112 s
s..

ilustrace
ilu
il
strace
str
t ace Hel
H lga Wei
Helga
W
Weisso
Weissová
issová
á

Helga Weissová
Deník 1938–1945
Příběh dívky, která
přežila holocaust

NNovela
ove Otty Weisse I viděl Bůh, že je to špatné je jeddinečným
inneč literárním počinem a zároveň silným osobnním
ím
m svědectvím historického významu. Otto Weiss
ttuto
uto knihu napsal v roce 1943 v Terezíně, kresbami
jjii ddoplnila
op
jeho dcera Helga, autorka Deníku 1938–
1945,
19
945 tehdy 13letá. Společně pak knihu věnovali
HHelžině
elži matce Ireně k narozeninám. Krátce poté byl
OOtto
ttto W
Weiss zařazen do transportu do Osvětimi, odkud
ssee už nevrátil.
BBůh, který na sebe vzal lidskou podobu, se přicházzíí ppodívat
od do Terezína, aby se na vlastní kůži přesvědččil,
il,, ja
jaká je mezi vězněnými Židy situace. Do prostého
ppříběhu
řííbě je vložena vážnost i hloubka, předstíraný
úúsměv
sm
mě zakrývá hořkost a smutek. Kniha odhaluje
zzrůdnost
růdn a rafinovanost lživé nacistické propagandy
uužívané
žííva k utajení pravdy a k oklamání světa.
Výjimečné
V
ýji
osobní svědectví
z tterezínského
e
ghetta, které
přečkalo
př
řeč
válku zazděné na půdě
místních
m
íst
kasáren.

Otto Weiss

348 Kč, 204 s.

se narodil 4. července 1898 v Pardubicích. Chtěl studovat hudbu, ale kvůli vážnému zranění ruky, které utrpěl
v 1. světové válce, se svého snu musel vzdát. Pracoval
tedy jako bankovní úředník. Psal verše, které vyšly knižně
v roce 1998 pod názvem Tak bolely hvězdy. V říjnu 1944 byl
z terezínského ghetta deportován do Osvětimi, kde jeho
stopy končí. Patrně byl hned po příjezdu poslán do plynové
komory.

beletrie
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Kateřina Dubská
Malé zázraky
Žijeme ve světě, kde se prý zázraky nedějí. Ve světě,
který stojí na silných a racionálních pravidlech a ve
kterém na žádné „úlety“ není místo. Snažíme se mít
své životy pevně v rukou, ale jen ztěžka si připustíme,
že právě my jsme těmi, kteří dokážou změnit nejen
sami sebe, ale i věci, jež se nám nelíbí.
Dvanáct povídek Kateřiny Dubské vás vezme do
světa, který známe, ale občas na něj zapomínáme.
Do světa rozhodnutí, která dokážou změnit zdánlivě
nezměnitelné. Je to dvanáct opravdových příběhů
o dvanácti skutečných lidech, které autorka potkala
a kteří jí vyprávěli o situacích, jež se mnohdy zdály neřešitelné. Jsou to příběhy o životě, lásce, smrti, minulosti a o tom, že stačí jen trochu změnit úhel pohledu
a rázem je vše možné.
Malé zázraky se dějí pořád a každému
z nás. Jen je potřeba pozorně
naslouchat svému srdci...

listopad 2016

Kateřina Dubská
je spoluzakladatelkou firmy Computer Press a vydavatelství ERA. Před patnácti lety 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, chová včely a píše knihy. Rodina
její matky pochází z moravských Tupes a její prapradědeček se jmenoval Gabriel. Více se o autorce dozvíte
na www.katerinadubska.cz.

298 Kč, 336 s.

358 Kč, 600 s.
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Zuzana
Z
u
Beranová
Všechny
V
š
vůně Afriky
AAfrika.
frrika Žhnoucí kontinent tisíce vůní. Vůní starodávnnéé m
magie, temných rituálů, rozvláčného bezčasí,
kkrví
rvví nnasáklé země i nepolapitelného temperamentu
jjejích
ejích mužů. Afrika, která z vás dostane to nejlepší i to
nnejhorší
ejjho a zbytek odhodí do prachu prudkého slunce.
TTereza
erez se do Afriky vydala za poklidnou úřednickou
pprací
raací na českém konzulátě v Keni. Jenže to by nebyla
AAfrika,
frrika aby jí nepřičarovala pár českých turistů v nessnázích,
nází jejichž dramatické osudy Terezu okamžitě
ppohltily.
ohlt Ale protože má černý kontinent zvláštní erottický
ický půvab a taky smysl pro humor, vedle jedovatých
hhadů,
adů nesnesitelné šéfové a vrcholícího kmenového
kkonfl
onfliktu jí nastražil do cesty také muže. Keňského
uumělce,
měl jehož kouzlu Tereza dlouho neodolá a vydává
ssee s nním na cestu, která voní… všemi vůněmi Afriky.
Drsné,
D
rsn šokující i podmanivé a kouzelné
dobrodružství
d
ob
české úřednice
naa konzulátě
n
k
v Keni vás zanese tam,
kkde
de voní všechny vůně Afriky.
298
9 Kč
Kč,
č, 304
304
4s
s..

„Autorka je dobrou vypravěčkou,
dokáže kombinovat napínavý děj s nadhledem,
ironií i náznakem humoru v situacích,
kdy postavám už dobrá nálada opravdu dochází.“
Jiří Lojín, vaseliteratura.cz

Zuzana Beranová
vystudovala žurnalistiku, pracovala pro MF DNES a následně působila na českých ambasádách v Nigérii, Keni a Zimbabwe. Je autorkou životopisu Joy Adamsonové, slavné
spisovatelky a ochránkyně přírody, která získala světovou
proslulost díky lvici Else. Biografie Setkání se smrtí. Příběh
opavské rodačky Joy Adamsonové vyšla také v angličtině.
278 Kč, 238 s.
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Blanka Hošková
Kamilásky
Patříte mezi ty, které vyhrály v loterii a na první dobrou si našly životního partnera, se kterým prožívají
spokojený a plnohodnotný partnerský život, anebo
jste vybíraly tak dlouho, až jste přebraly či si dokonce
nevybraly vůbec?
Kamilásky vyprávějí příběh dvou žen, jejichž povahy, způsob života i životní priority jsou diametrálně
odlišné, přestože jejich náručí i srdcem prochází ve
stejném období jeden a tentýž muž aneb…
Příběh muže, jenž udržuje dva paralelní vztahy
a miluje dvě ženy. Zatímco má potřebu ochraňovat
křehkou květinku před nástrahami života a náladami
despotického manžela, pomalu ale jistě se mu pod
kůži dostává žena zcela opačného vzezření i chápání
smyslu života, kterou kdysi bytostně miloval.
Různé druhy vztahů, které,
ač závratně krásné, nemusí být
v životě těmi vítěznými…

duben 2017

Příběhy o tom,
co všechny důvěrně známe,
ale prožít (si) musíme samy.

Blanka Hošková
se narodila v Brně, kde dodnes bydlí i pracuje. V raném
mládí se věnovala psaní poezie a svými články také přispívala do ženských časopisů, ale po narození dcery se
literárně na jedenáct let odmlčela. Před pěti lety se opět
chopila pera a v psaní pokračuje. Od konce roku 2014 vyšlo
v Nakladatelství JOTA pět jejích knih.

228 Kč,
256 s.

238 Kč,
224 s.

248 Kč,
310 s.

248 Kč,
247 s.

248 Kč,
222 s.
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Oliver Burian
Padesátka
podle scénáře
Petra Kolečka
Opravdovým kořením Krkonoš jsou místní horalé –
lyžařka s jednou nohou, rolbař, jenž na Tři krále nepije,
legendární lovec žen ozdobený neplodností, barman
se zálibou ve věštění. A také Pavka, nejstarší žijící člen
tradiční běžkařské rodiny Bulánů, který nechal svého
syna Juru porodit na Sněžce ve vysoké nadmořské
výšce, aby se rychleji okysličoval. Jenže jeho syn mu
dělá starosti, místo běžkování totiž nahání úplně jiné
padesátky. Je závislý na svádění zralých žen, jimž vyhání mráz z duší.
Na závod, který Jura asi znovu nedokončí, přijíždí se svou matkou Jan Hilský a vedle skvělého času
má i jeden osobní cíl. Za jeho splněním se vydává do
zasněženého světa horských chat, kde spustí lavinu
událostí a vzpomínek a taky se naučí, jak se proflusává mlha.
Co se stane na horách, zůstane
na horách, a dole ať si dělaj, co chtěj.
říjen 2016

Knižní zpracování
stejnojmenného úspěšného
ﬁlmu Vojty Kotka

Oliver Burian

328 Kč, 423 s.

vyrůstal v domě, v němž bydlel František Hrubín, který mu dal
k dispozici svou knihovnu obsahující díla běžně nedostupná,
a tím v něm probudil zájem o literaturu. Po roce 1989 působil
jako ředitel jazykové školy Angličtina Expres, ředitel distribuce
Bontonu a ředitel distribuční společnosti Panther.
Oliver Burian je autorem sbírky povídek Povídky toaletní
(2014), trilogie Soumrak nosičů (2015) a Julie v červnu, Romeo
na konci listopadu (Nakladatelství JOTA 2016).
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Zoe Sugg
Girl Online na turné
Když Noah Penny pozve, aby s ním odjela na velké evropské turné, Penny má pocit, že její život už nemůže
být báječnější. Jenomže brzy se ukáže, že cesta do
Evropy nebude zdaleka taková idyla, jak si Penny původně myslela. Její Kluk z Brooklynu je v jednom kole
a nemá na ni vůbec čas, ne každý z jeho týmu Pennyinu přítomnost na turné vítá s nadšením, a aby toho
nebylo málo, někdo (že by nějaká Noahova žárlivá
fanynka?) jí začne posílat výhružné e-mailové zprávy.
Není divu, že netrvá dlouho, a Penny začne mít pocit,
že život na turné není nic pro ni… Stýská se jí totiž
nejenom po domově a nejlepším příteli Elliotovi, ale
i po jejím starém životě, ve kterém nepochybovala
o tom, kým vlastně ve skutečnosti je…
Mít za kluka rockovou hvězdu
může být pohádka…,
nebo taky peklo.
Zoella, snad nejznámější youtuberka
na světě, na podzim vydá
již svou třetí knihu.
298 Kč, 368 s.

Jsem Zoella a každý měsíc
mě na youtube sleduje
víc než 12 milionů
fanoušků
Nominace na Český bestseller 2015

C. D.Sugg
Zoe
Payne
alias Zoella
máamerický
je
šestadvacet
volnomyšlenkář
let a žije v anglickém
a spisovatel.
Brightonu.
ProslavilJejísevidea
především
na
YouTube
sedmidílnou
sleduje každý
sérií kultovního
měsíc vícedeníku
než dvanáct
Mládí v hajzlu.
milionů
Vystřídal
lidí. Zoella
bezmála
spustila
třicetsvůj
zaměstnání
videokanál
a žádné
v rocese2009
mu podle
– její
příspěvky
jeho slov se
nelíbilo.
zabývají
V tématy,
současnéjako
době
jsousemóda,
věnujekosmetika
provozu
čisvého
životní
nakladatelství
styl, ale nevyhýbá
Aivia Press,
se ani
muzeu
závažnějším
karavanůotázkám
a psaní
spojeným
beletrie. Žije
s životem
v Sonoma
dnešních
County,teenagerů.
severně odMáSan
víceFranciska.
než jedenáct milionů odběratelů na YouTube, téměř šest milionů na
Twitteru a více než devět milionů na Instagramu.

298 Kč, 360 s.

edice
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Julie Halpernová
Mateřská, ale určitě
ne dovolená
Šestatřicetiletá Annie je středoškolská učitelka na
mateřské dovolené, kterou si představovala jako blažené období, kdy se bude sbližovat se svým miminkem. Jenže namísto toho musí řešit problémy s vlastním tělem prosakujícím snad ze všech možných
i nemožných otvorů; s dítětem, které odmítá spát;
s manželem, který se s ní chce pořád milovat (jemu
snad přeskočilo??); s nezadanými kamarádkami, co jí
nedokážou poradit; a s matkou, jež se právě teď rozhodla odjet na dovolenou. Jediní, kdo Annie OPRAVDU chápou, jsou ti báječní lidé, s nimiž tráví bezesné
noci při telemarketingu. Annie je ale pevně rozhodnutá nalézt tu správnou cestu, milovat své miminko,
svého manžela a samu sebe – i když bude muset po
zbytek plodného života nosit chrániče bradavek.
Bez servítků podané a ohromně
zábavné vyprávění o zaměstnané ženě,
která je přesvědčena, že je připravená
pořídit si dítě, dokud ji mateřská
nevyvede z omylu.

298 Kč, 287 s.

Povinná četba pro všechny dokonalé ženy,
toho času matky na plný úvazek!

Jak přežít horskou dráhu
zvanou mateřská
aneb tři kila štěstí
a život naruby!
Julie Halpernová
je autorkou pěti románů pro mládež a jedné obrázkové
knihy pro děti. Mateřská, ale určitě ne dovolená je jejím
prvním románem pro dospělé. Předtím, než se stala mámou na plný úvazek a spisovatelkou, pracovala jako školní
knihovnice. Ve svém imaginárním volném čase ráda cestuje, kouká na televizní pořady pro dospělé a cpe se pečivem. Žije na předměstí Chicaga spolu se svým manželem
a dvěma dětmi.

„Tenhle román, břitký a současně svěží, vám uteče
rozhodně rychleji než týdny mateřské dovolené.
Čtěte s miminkem u prsu, ať si ten váš bouřlivý
smích taky užije.“
časopis PARENTS

nejen
pro ženy
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Christina Laurenová
Vášnivý hříšník
A je to tady! Kdo nám ještě chybí do mozaiky božských, vášnivých a hříšných přátel? Lola a Oliver.
Sem s nimi.
Lola miluje komiksy, sama je píše a kreslí.
Oliver vlastní obchod s komiksy, je jejich vášnivý
fanoušek.
Už vám to došlo? Jim dvěma ještě ne. Milují se,
ale nevědí o tom. Dokonce by se dalo říct, že dělají
všechno pro to, aby se to neprolátlo.
Od začátku až do konce pořádně zamotaný příběh. A od začátku až do konce nabitý vášní, emocemi, sexem, ale i nedorozuměními a hádkami. Lola už
prostě čekala moc dlouho, až se splní její dětský sen
udělat film podle svého vlastního komiksového scénáře, a Oliver je vážně trochu moc nesmělý a upjatý.
Pochopí Lola, že láska je stejně důležitá jako
pracovní úspěchy? Najde Oliver mužské sebevědomí
a odvahu pustit se do vztahu, který skrývá nebezpečí,
že ho zničí?
Stejná d
dávka čtenářského potěšení
a gusta, na jaké jsme od dua mírně
nestydatých autorek zvyklí.
298 Kč, 320 s.

The New York Times a USA Today bestseller

Není nic lepšího
než noc s ex…,
pokud se nezamiluješ!
V březnu 2017
vyjde již čtvrtý
Vášnivý.

328 Kč
367 s.

298 Kč
311 s.
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Božský milenec
Když se Ruby Millerová dozví, že ji šéf posílá na prodlouženou pracovní cestu do New Yorku, je v šoku.
Jako jedna z nejnadějnějších a nejbystřejších mladých
inženýrek v Londýně to z profesního hlediska zvládne
levou zadní. Děsí ji ale fakt, že bude celý měsíc pracovat – a spát v jednom hotelu – s Niallem Stellou, firemním expertem na městské plánování a nejvíc sexy
chlapem na světě, po kterém už pár měsíců kouká.
Čerstvě rozvedený Niall se neumí uvolnit ani
porušovat pravidla a co se týká žen, je naprosto bezradný. Přesto hned pozná, že otevřená Kaliforňanka
Ruby je jako závan čerstvého větru. Ruby si vezme za
úkol dostat sexy Brita z jeho ulity, a když se do toho
pustí, není cesty zpět.
Upjatý Brit na vysoké pozici.
Dobrodružná Američanka na stáži.
Sexy
Se
exy mezinárodní skandál na obzo
obzoru.
oru
ru.

Nový, pátý Božský
je již na cestě
do vašich ložnic!
3
348
Kč
K
Kč,
č, 3
348
48
8 s.
s

Jediný milenec, kterého si můžete
vzít do postele, aniž by to tomu
vašemu vadilo.

Christina Laurenová
je pseudonym dvou nejlepších kamarádek, spřízněných duší, mentálních dvojčat a spisovatelského tandemu Christiny Hobbsové a Lauren Billingsové, autorek
bestsellerových sérií Božský a Vášnivý. Můžete je najít
online na christinalaurenbooks.com, facebook.com/
ChristinaLaurenBooks nebo na Twitteru pod @seeCwrite
a @lolashoes.

298 Kč
304 s.

348 Kč
320 s.

348 Kč
352 s.

edice
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Lauren Myracleová
Deset
Viki Perryová má deset. A to už NĚCO znamená! Znamená to dvojciferné číslo narozenin, více odpovědnosti a skoro už i postup na druhý
stupeň základní školy.
Deset znamená, že Viki dokáže už spoustu věcí – umí se postarat
o tříletého brášku Toma a zvládne i starší sestru, typicky náladovou
teenagerku. Jenže ani v deseti není život jen procházka růžovým
sadem a Viki zjišťuje, že i na ni čeká pár pěkně těžkých rozhodnutí
a dramatických situací…
Neobyčejný deník obyčejné holky.
Život je hned veselejší, když máte kamarádku,
jako je Viki Perryová!

od 238 Kč

238 Kč, 200 s.

Ota Hofman
Lucie a zázraky
Lucie a zázraky je moderní pohádka o pětileté holčičce Lucii z dětského domova, která by moc chtěla maminku; o velké holce Petře,
která šije zvířátka tak trochu jinak, než skutečná zvířátka vypadají;
a o velkém klukovi Mikulášovi, který maluje reklamy a pokoje. Víte, co
se všechno může stát, když obživne růžový plyšový pes Laurel Hardy
Růžovej (podle Lucky Rourohadry krásnej růžovej)?
Nové vydání nádherné knihy, kterou si ze svého
dětství všichni pamatují.

228 Kč, 64 s.

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

pro děti
a mládež
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Jo Nesbø
Doktor Proktor
a prdicí prášek
Když se klučina jménem Bulík přestěhuje do uličky
Dělová, rychle se skamarádí s Lízou ze sousedství
a dobromyslným, byť podivínským vynálezcem
doktorem Proktorem. Doposud zneuznaný vědátor
vynalezl prdicí prášek a zprvu nepříliš použitelná věc
se ukazuje jako ten nejbáječnější vynález na světě.
Do cesty se jim však nečekaně staví padouchové pan
Trán a jeho synové Truls a Trym, jejichž zlovolným přičiněním se hrdinové ocitají ve víru řady nebezpečných
situací, kdy jim jde doslova o krk.
„Dokonale prolnutý příběh.
Také laskavé poučení o přátelství, snech
a spravedlnosti. A v neposlední řadě
i přehlídka uvolněnosti a všední veselé
nevázanosti.“
Klára Kubíčková, MF Dnes
Doktor Proktor se čtvrtou knihou
se svými čtenáři ještě neloučí.
228 Kč, 200 s.
ilustrace Per Dybvig

„Neuvěřitelně vtipná, úplně bláznivá a výjimečně
skvostná kniha. Pět zasmání z plných plic na stránku,
dokonalá zápletka a spousta fantastických postav.“
The Guardian
S doktorem Proktorem se můžete setkat také
na filmovém plátně.
Jo Nesbø

298 Kč
200 s.

348 Kč
284 s.

348 Kč
303 s.

298 Kč
212 s.

je známý zejména jako autor detektivních románů s hlavním
hrdinou Harrym Holem a napsal také několik dětských knih
s poněkud svérázným doktorem Proktorem. V roce 2012
vyšly v Nakladatelství JOTA první dva díly: Doktor Proktor
a prdicí prášek a Doktor Proktor a vana času a v roce 2013 díl
třetí a čtvrtý: Doktor Proktor a konec světa. Možná... a Doktor
Proktor a velká loupež zlata. Jeho knihy byly přeloženy do 40
jazyků a doposud se prodalo přes 14 milionů výtisků.

pro děti
audioknihy
a mládež
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Doktor Proktor
a konec světa.
Možná…
Doktor Proktor a konec světa. Možná… je název zatím
předposledního dílu ze série knih o šíleném, nebo
aspoň skoro šíleném, profesoru Proktorovi a jeho
stejně smýšlejících spoluhrdinech. Už jste slyšeli, že
konec světa je na spadnutí? A že budeme patrně čelit
ohromné invazi z vesmíru? Pokud si chcete všechny
ty více či méně pravděpodobné předpovědi ujasnit
a hodláte v dohledné době přečíst jen jednu knihu
o konci světa, sedminohých peruánských pavoucích
a samozřejmě o Bulíkovi, Líze a doktoru Proktorovi,
pak jste tu správně. Nyní si ji můžete dokonce i poslechnout. Možná…
Zábavné a napínavé pokračování
příběhu o doktoru Proktorovi.
Další kolotoč šílených událostí
se roztáčí nejen ve vašich
audiopřehrávačích!

288 Kč

Audioknihy pro dítka,
co nejsou žádný prdítka.

David Novotný
je členem souboru Dejvického divadla a filmoví a televizní
diváci jej znají např. ze snímků Tmavomodrý svět, Kožené
slunce, Non Plus Ultras, Pravidla lži, Karamazovi, O rodičích
a dětech či Křídla Vánoc nebo ze seriálů Hořící keř, České století, Okresní přebor, Čtvrtá hvězda a Clona. Hojně se věnuje
i dabingu.
268 Kč

288 Kč

pro děti
a mládež
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Matt Groening
Simpsonovi:
Rodinná historie
Takže vy si myslíte, že Simpsonovy znáte? Ne
tak docela! Kniha Simpsonovi: Rodinná historie odhaluje 25 let fakt a vtipů a uvádí je
v dříve nevídané chronologické podobě. Cestujte
v čase s Mattem Groeningem, jenž nadzvedne
oponu a odhalí vám události, které proměnily
jeho obyčejnou rodinu v popkulturní fenomén.
Nostalgické vyprávění, barevné koláže,
směsice vzpomínek, pohledy zpět i vpřed, vše,
co provázelo zrod naší oblíbené rodiny Simpsonových.
Objemná kniha je naditá obrázky
a zaplňuje všechna bílá místa,
o kterých jste neměli ani tušení,
a tím dává historii rodiny
Simpsonových celistvou podobu.
Obsahuje unikátní původní záběry
z prvních dílů série.
Nominace na Český bestseller 2014

598 Kč, 304 s.

rodiny Simpsonových
v jedné jediné knize

Matt Groening

258 Kč

298 Kč
192 s.

je tvůrcem a výkonným producentem seriálů Simpsonovi
a Futurama a držitelem ceny Emmy. Před 26 lety si získal
pozornost tvůrců jednoho zábavného pořadu, kteří ho
požádali o sérii krátkých skečů. Později byl formát rozšířen a 17. 12. 1989 byl odvysílán první dvacetiminutový
díl o svérázné rodině Simpsonových (v češtině Vánoce
u Simpsonových). Pozornost, kterou nový seriál vzbudil,
mu pak vynesla místo v hlavním vysílacím čase.

pro děti
a mládež
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Simpsonovi /
Futurama:
Propletená lapálie
Co by se stalo, kdyby se posádka Planet Expressu a obyvatelé Nového New Yorku potkali
se Simpsonovými a obyvateli Springfieldu…
a jak je to vůbec možné? Přicházejí Simpsonovi
plní Futuramy! Futurama zaplavená Simpsonovými! Účinkují: zlí mozkové, mimozemšťané
s laktózovou intolerancí, obří klubko vlny, létající
auta, záměny identity, ovládnutí světa, tkanivo
reality roztrhané na kusy, myslící planeta sbírající komiksy, Deweyův desetinný systém, meloun
samojed, otrokářství, vesmírní piráti, mocí posedlí upíři, bitvy superhrdinů, nelichotivé spodní
prádlo, šílená věda, která se vymkla kontrole
a mnohem, mnohem víc! Toto je sága, na kterou
jste čekali! Příběh tak velký, tak ambiciózní a tak
strhující, ve kterém najdete pohromadě nové
příběhy, mezihry, úvodní skici, grafické návrhy
postav a galerii plakátů od předních talentů komiksové grafiky.
Homer vs. Bender? Tak to je nářez!

598 Kč, 208 + 32 s.

Obsahuje bonusový reprint komiksu
SIMPSONOVI č. 1 – zažijte znovu devadesátá léta
s úplně prvními Simpsonovými!

258 Kč
120 s.

258 Kč
120 s.

258 Kč
144 s.

298 Kč
128 s.
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Marlena de Blasi
Večery v Umbrii
Každý týden, vždy ve čtvrtek večer se ve starém kamenném domě v kopcích nad italským středověkým
městečkem Orvieto schází čtveřice zralých žen – Miranda, Ninucia, Paolina a Gilda. Společně vaří, večeří,
popíjejí místní vynikající víno a povídají si. Povídají si
o ztracených láskách, o manželech a milencích, o malých trápeních i velkých starostech, o smutku i radosti,
o stárnutí i naplněném životě. Zkrátka o všem, co zažily a každodenně zažívají.
Sdílí také rodinné recepty na výtečná jídla, která
se v jejich rodinách vaří po celé generace a jejichž chuť
i vůně se neodbytně linou celou knihou. Čtenář tak
má možnost nahlédnout i do tajů umbrijské kuchyně
a sám si některou z místních specialit doma připravit.
Pohodlně se usaďte a nechte se unášet
srdečnými příběhy umbrijských žen.

březen 2017

C. D. Payne
Marlena
de Blasi
je americký
bestsellerová
volnomyšlenkář
autorka řadyarománů,
spisovatel.
které
Proslavil
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se mu
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podle
restaurací.
jeho slov nelíbilo.
Vydala také
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do Orvieta
v Umbrii. Pořádá také gastronomické výlety Toskánskem
a Umbrií.

Výtečné jídlo, výborné víno,
západ slunce nad umbrijskými
kopci a obyčejný, ale přitom
bohatý život místních žen…
To vše na vás čeká v nové
knize Marleny de Blasi,
autorky bestselleru
Tisíc dnů v Toskánsku.

opravdové
příběhy
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Helga Weissová
Deník 1938–1945
Příběh dívky, která přežila holocaust

348 Kč, 204 s.

Deník Helgy Weissové je autentickým svědectvím dívky z pražské židovské
rodiny, která přežila hrůzy 2. světové války. Stejně jako v případě Deníku Anny
Frankové jde o dílo mezinárodního významu, jež se stane součástí paměti
lidstva.
Vychází s předmluvou Zdeňka Mahlera
a doslovem Ivana Klímy.

Halina Birenbaumová
Naděje umírá poslední
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. Ukazuje život prostých lidí, pravou tvář
války, zbavenou hrdinsko-vlastenecké masky, téměř s fotografickou přesností
zobrazuje nacistické katy a jejich oběti.
288 Kč, 256 s.

Post Bellum
Místa Paměti národa
Příběhy lidí a míst kolem nás
Tato unikátní kniha si nečiní ambice být učebnicí českých a československých
dějin. Ukáže vám, že místa, která každý den míjíte, nejsou tak obyčejná,
jak vypadají, a lidé, které každý den potkáváte, jsou mnohdy opravdovými
hrdiny. Hrdiny, již mají co říct dalším generacím a jejichž hlas by neměl být
opomenut.
498 Kč, 496 s.

Laura Hillenbrandová
Nezlomný
V roce 1943 se do Tichého oceánu zřítil americký bombardér. Havárii přežil
mladý poručík Louis Zamperini, před sebou má ale jedno z nejneuvěřitelnějších dramat 2. světové války – tisíce mil na otevřeném moři a těžké roky
v japonských zajateckých táborech. Jeho život dotýkající se samotné hranice
lidských možností bude záviset na jeho vytrvalosti...
Knižní předloha filmu Angeliny Jolie.
398 Kč, 436 s.

opravdové
příběhy
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Reinhold Messner
Pád nebes
Žádná hora na světě nemá tak nezaměnitelný obrys jako Matterhorn. První
dobytí této ikonické hory je příběhem o přátelství, které se rozpadlo, o souboji dvou výprav, o zklamání i o velké tragédii. Do dnešních dní si vyžádala
kolem 500 obětí. Nejslavnější horolezec současnosti se v této knize dotýká
také témat spojených s lidským bytím a základními etickými hodnotami,
jako jsou odpovědnost, důvěra a zrada.
Reinhold Messner – nejslavnějěí horolezec světa,
spisovatel, fotograf, to všechno v jedné osobě.

328 Kč, 252 s.

Bear Grylls
Příběhy skutečné odvahy
Bear ve své nové 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. Všechny se vyznačují dojemnou statečností, nezlomnou houževnatostí tváří v tvář smrti a mimořádnou psychickou odolností mužů a žen, kteří měli jedno společné – skutečnou
odvahu.
368 Kč, 327 s.

Robert Birkby
Everest
Legendární Scott Fischer
a jeho život ve výškách
Everest je strhující vyprávění a oslava života prožitého ve výškách, bez hranic či omezení, života charismatického člověka, překypujícího entuziasmem
a téměř nadlidskou vytrvalostí. Je také svěží a energickou připomínkou toho,
že je potřeba stále posouvat hranice a limity.
398 Kč, 408 + 8 s.

Peter Zuckerman,
Amanda Padoanová
Pohřbeni v oblacích
V srpnu 2008 zahynulo na K2 za jediný den 11 horolezců. O lezcích ze západního světa byla napsána hromada knih a natočeno několik dokumentů.
V centru celé tragédie tehdy ale stáli dva Šerpové – Čiring Dordže a Pemba
Gjalje. Nejenže sami jako zázrakem přežili, ale svým hrdinským počínáním
navíc zachránili několik dalších životů.
338 Kč, 302 + 16 s.
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Mick Conefrey
Duchové K2
Mick Conefrey přináší barvitý popis prvních pokusů o dosažení vrcholu nejnebezpečnější hory světa
i fascinující vhled do složitého dědictví zdařilého
prvovýstupu. Začíná neúspěšnou snahou na drogách
závislého okultisty Aleistera Crowleyho a mapuje historii, ve které hned několik velkých a úspěšných mužů
propadlo kouzlu K2. Pro všechny se tato hora stala
posedlostí, ale ani jednomu nepřinesla štěstí.
Pomocí exkluzivních rozhovorů s přeživšími členy
jednotlivých výprav i jejich rodinami a díky volnému
přístupu k jejich deníkům a osobní korespondenci
nám Conefrey servíruje skutečnou atmosféry „kruté
hory“ a odhaluje, proč až do dnešních dnů zůstala
„horou opravdových horolezců“, a to i přes mnohé
kontroverze a tragická úmrtí.
Duchové K2 je mistrovské dílo
horolezecké literatury, vystavěné
na napětí a obsazené samými
tragickými hrdiny a výstředními snílky.
348 Kč, 368 s.

Podmanivý příběh
nejvražednější
hory světa.
„Jedině nekonečná ctižádost vás může dostat až
na vrchol K2. Příběhy prvních pokusů a následného
úspěchu dokreslují složitost jak hory, tak
horolezců, kteří se rozhodli riskovat vše.
Kniha Duchové K2 je přivádí zpět k životu.“
Peter Edmund Hillary, horolezec, vedoucí expedic,
filantrop a autor řady knih

Mick Conefrey
je autorem knih Everest 1953, How to Climb Mont Blanc
in a Skirt a The Adventurer´s Handbook a spoluautorem
řady dalších. Jako mezinárodně uznávaný filmař
produkoval několik horolezeckých a objevitelských
dokumentů pro BBC, včetně cenami ověnčeného The
Ghosts of K2, na jehož základě vznikla i stejnojmenná
kniha. Žije v Oxfordu.

opravdové
příběhy
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Milan Vranka
Ztraceni na Everestu
Když v roce 1975 britská expedice dosáhla expedičním stylem s použitím kyslíkových bomb a velkého
množství materiálu v těžké jihozápadní stěně vrcholu
Mount Everestu, její vedoucí Chris Bonington prohlásil: „Vylézt tuto cestu alpským stylem je nereálné!“
A výzva byla na světě.
Psal se 17. říjen 1988. Čtveřice špičkových slovenských horolezců Dušan Becík, Peter Božík, Jaroslav
Jaško a Jozef Just přelezla jihozápadní stěnu Mount
Everestu až na Jižní vrchol alpským stylem. Just potom sám vystoupil i na hlavní vrchol. Světový výkon
z kategorie přelomových! Při sestupu však všichni
zůstali nezvěstní…
Milan Vranka se s odstupem více než 20 let ponořil do starých novinových článků, dopisů z expedice,
expedičních deníků a přepisů vysílačkové komunikace a převyprávěl celý dramatický příběh.
Příběh jednoho velkého
zapomenutého prvenství.
288 Kč, 176 + 24
Trailer
ke knize
zde

Milan Vranka
je novinář, spisovatel, autor nebo spoluautor třiceti knih.
Krom jiného se podílel na čtrnácti ročenkách z knižní řady
Kronika športu, je spoluautorem hokejových titulů Útek do
špičky a Sme majstri světa. Byl editorem olympijské publikace XXII. zimné olympijské hry Soči 2014 a je autorem i řady
knih s horolezeckou tematikou. Za titul Nezvestní z Everestu
byl oceněn prémií slovenského Literárného fondu za rok
2011.

Čtveřice horolezců pár dní před posledním výstupem,
zleva: Dušan, lékař Skladaný, Jožo, Peter a Jaro.
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Amy Jo Goddard,
Kurt Brungardt
Tajemství lesbického
sexu pro muže
Co přináší ženám největší slast? Tajemství lesbického sexu pro muže otevírá dveře do ložnic homosexuálních žen a odpovídá na intimní otázky o jejich
sexualitě. Tato upřímná a otevřená kniha pomáhá
mužům stát se lepšími milenci. Předkládá jasně čitelnou mapu ženského těla s přesně vyznačenými
„záchytnými“ body a radí, jak přesně postupovat od
polibků přes bod G až k velkému O. A co je nejdůležitější – pomůže vám najít novou úroveň intimity
a sexuálního uspokojení.
Kniha je plná rozhovorů, průzkumů a necenzurovaných hlasů žen, mluvících upřímně o tom, co
přesně chtějí dělat s milencem, jakož i tipy, techniky
a smyslné hry. Tajemství lesbického sexu pro muže je
konečně průvodce, který naplňuje všechny sexuální
potřeby a touhy ženy.

říjen 2016

Inspirace pro muže,
jenž touží uspokojit svou
ženu způsobem, o kterém
se jí ani nesnilo.
Amy Jo Goddard
studovala lidskou sexualitu na New York University
a má v této oblasti více než 20 let zkušeností. Pořádá
přednášky, kurzy a působí také jako sexuální kouč. Její
druhá kniha Woman on Fire: 9 Elements to Wake Up Your
Erotic Energy, Personal Power, and Sexual Intelligence
vyšla v září 2015 spolu s druhým vydáním její nejprodávanější knihy Tajemství lesbického sexu pro muže.
Více na www.amyjogoddard.com.

Když lesby sdílí tajemství
svých ložnic…

populárně
naučná
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Lisa Eldridge
Face Paint
Historie make-upu
Rtěnka. Tvářenka. Řasenka. Zdají se být moderními
vymoženostmi, ale zdobení rtů, tváří a očí je možná
jednou z nejstarších společenských zvyklostí na světě. Lisa Eldridge, přední světová vizážistka, jejíž práci
můžeme vidět na přehlídkových molech a na červeném koberci, stejně jako na lesklých obálkách módních časopisů či na reklamních plakátech, odhaluje ve
své knize Face Paint celou historii tohoto uměleckého
odvětví. Sleduje jej od úplných počátků přes starověk,
antiku, viktoriánskou dobu a zlatý věk Hollywoodu až
ke špičkovým technologiím dneška a zítřka. Bohatě
ilustrovaný svazek zkoumá také roli, již make-up
sehrál v ženských dějinách, a způsoby, kterými nás
všechny vábí a fascinuje.
Face Paint je jedinečná publikace
mapující historii i současnost make-upu
a styl slavných módních ikon.
Odhaluje také legendy kosmetického
průmyslu a úžasné příběhy zakladatelů
velkých značek.

498 Kč, 240 s.

Lisa Eldridge je vizážistkou hollywoodských hvězd.

„Ukliďte si na nočním stolku a vypněte YouTube.
Kniha Lisy Eldridge je povinné čtení.“
Teen Vogue
„Face Paint se noří do historie make-upu, doplňují
ji atraktivní fotografie… a nádherná obálka.“
New York Post

Lisa Eldridge
je s více než 20letou praxí jednou z nejuznávanějších vizážistek současnosti. V historii spolupracovala se známými
značkami, navrhla a vyprodukovala svou vlastní řadu líčidel a spolupracuje s předními fotografy, celebritami a časopisy. V současné době pracuje jako kreativní ředitelka
společnosti Lancôme makeup. Kromě toho píše blog o kráse (www.lisaeldridge.com) a má svůj kanál i na YouTube
(přes 1 500 000 odběratelů). Momentálně žije v Londýně.
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Dita Von Teese
Vaše znaménko krásy
Jak se z obyčejné dívky stane burleskní tanečnice
a poté módní ikona, která se objevila na tisících fotografií, v prestižních magazínech i na přehlídkách
slavných návrhářů? Vlastně jednoduše: musíte brát
krásu jako umělecký obor.
Dita Von Teese už jako malá obdivovala filmové
hvězdy starého Hollywoodu, které ji později inspirovaly k vytvoření vlastního jedinečného stylu. Ať už
zrovna ve třpytivém prádélku předvádí divákům své
slavné číslo v obří sklence na martini nebo okouzluje
na galavečeru v originální hedvábné róbě, vypadá
vždycky dokonale. A co je nejzajímavější? Za její krásou nestojí tým stylistů a vizážistů – o ty perfektní
rudé rty, svůdné oční linky, dramatické oblouky obočí
a lesklé lokny se Dita stará zásadně sama!
Královna burlesky a glamouru
sdílí své know-how!
Průvodce světem
extravagantní ženy
listopad 2016, 789 Kč

„Když stojíte vedle Dity, je těžké nepřemýšlet,
jak může tak čistá a křehká krása nejen vůbec
existovat, ale jak ještě může být tak konzistentní
a svěží – jako jarní růže, která nikdy nepřestane
kvést. Máme pochopitelně velké štěstí, že se nám
dostalo tajných informací o jejím denním režimu,
ačkoli nikdy nebudeme vypadat jako ona.“
Sharon Stoneová
Dita Von Teese
je stylová ikona a múza umělců, návrhářů a fotografů.
Díky svému osobnímu přístupu ke kráse a podnikavému
duchu – navrhla parfémy, prádlo, rukavice a šaty a je
režisérkou svých extravagantních vystoupení – se stala
vzorem mnoha žen. Žije se svým kocourem Aleisterem
pod hvězdárnou Griffith Observatory v Los Angeles.

Rose Apodaca
píše o stylu a kultuře, je také návrhářkou, kurátorkou
výstav a úspěšnou byznysmenkou.

„Dita je pro mě dokonalá Pařížanka, ačkoli pochází
z amerického středozápadu. I když vystupovala na
mých přehlídkách, chtěl jsem, aby se sama nalíčila
a učesala. Mám rád silné osobnosti, silné
charaktery a Dita je jako hrdinka románu nebo
hollywoodského filmu.“
Jean Paul Gaultier
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Jeho Svatost Dalajlama,
Desmond Tutu,
Douglas Carlton Abrams
Kniha radosti
Jeho Svatost Dalajlama a arcibiskup Tutu jsou spirituálními mistry a významnými duchovními vůdci
dnešní doby. Jsou také známí svým radostným přístupem k životu, a to navzdory nelehkému osudu jak
svého vlastního, tak celého národa. I když jsou představiteli dvou odlišných světových náboženství, pojí
je vřelé dlouholeté přátelství.
V této knize se se čtenáři podělí o to, jak v dnešní
náročné a chaotické době nalézt trvalé štěstí a každodenní radost. Čerpají z hloubky svých duchovních
filozofií a „teoretické poučky“ uvádějí do praxe. Nečekejte ovšem zkostnatělou moudrost dvou starých
mužů, nýbrž láskyplný a respektující dialog plný humoru, lidskosti a samozřejmě radosti. Jak jinak.
Kniha radosti vychází u příležitosti
dalajlamových 80. narozenin.
únor 2017

Dialog dvou nejvýznamnějších osobností
současného duchovního světa o radosti a pocitu
štěstí. Hledáte inspiraci? Tady ji máte!

Tändzin Gjamccho
je 14. tibetský dalajlama. Je hlavou Ústřední tibetské
správy sídlící v indické Dharamsale a je považován za duchovního vůdce Tibeťanů. Pochází ze zemědělské rodiny
a nástupcem 13. dalajlamy byl rozpoznán ve dvou letech.

Desmond Mpilo Tutu
je jihoafrický anglikánský arcibiskup. Proslul především jako
oponent apartheidu a v roce 1984 se stal druhým Jihoafričanem, který obdržel Nobelovu cenu míru.
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Stéphane Allix
Experiment
Důkaz o posmrtném
životě?
Můžeme komunikovat s mrtvými? Někteří lidé tvrdí,
že ano, a dokonce si z této komunikace udělali živnost. Na konzultace k nim přicházejí tisíce lidí. Mají
skutečně výjimečné schopnosti, nebo jde o pouhou
iluzi?
Stéphane Allix hledal odpověď na tyto otázky během setkání se šesti médii. Výsledky jsou ohromující
a potvrzují, co už dřív odhalila vědecká bádání na toto
téma: posmrtný život je dnes zcela racionální hypotézou.
Jak se člověk stane médiem? Je to dar, nebo prokletí? Jak popsat to, co se děje po smrti? Kam odcházíme? Může konzultace u média pomoci při procesu
truchlení? Jak se vyhnout šarlatánům?
To vše a ještě mnohem víc se dozvíte v této
neobyčejné knize.
Kniha respektovaného novináře, která
dokazuje existenci posmrtného života.

Stéphane Allix
je bývalý válečný reportér, autor několika knih a filmových dokumentů, zakladatel Institutu pro výzkum neobvyklých zážitků (www.inrees.com) a šéfredaktor časopisu
Neprozkoumáno. Po tragické smrti svého mladšího bratra
se začal zajímat o posmrtný život, s otcem se dohodli na
neobvyklém experimentu, který Allix realizoval po jeho
smrti, výsledky přináší v knize Experiment: Důkaz o posmrtném životě?

březen 2017

Když zemřel otec, umístil jsem
do jeho rakve několik předmětů.
Nikomu jsem o tom neřekl.
Nějaký čas poté jsem se setkal
s médii, s lidmi, kteří tvrdí,
že komunikují s mrtvými.
Podaří se jim zjistit,
o jaké předměty šlo?
Byl to experiment.
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Cameron Diaz
se Sandrou Bark
Longevity book
O umění stárnout
a žít naplno

říjen 2016

Longevity Book poskytuje čtivý a zevrubný výklad
o fungování ženského těla i mysli od chvíle, kdy se na
našich hlavách někdy po třicítce objeví první šedivý
vlas, přes klimakterium, které může začít po čtyřicítce
nebo padesátce, a seznamuje nás i se všemi zvýšenými zdravotními riziky, kterým musíme čelit po oslavě
šedesátých narozenin. Průměrná délka našeho života
je delší než kdykoli dřív v minulosti. Abychom si však
tento dar dlouhověkosti mohli náležitě užívat, je zcela
zásadní celému procesu stárnutí velmi dobře porozumět a dobře se tak připravit na vše, co nás čeká.
V této knize se nedozvíte, jak ošálit čas. Pochopíte
ale, jak proces stárnutí ve skutečnosti probíhá a jak nás
čas ovlivňuje jak po tělesné, tak po emociální stránce –
protože tyto dvě složky našeho zdraví jsou od sebe neoddělitelné.
Cameron Diaz tentokrát o stárnutí

Kniha o tom, jak my, ženy,
můžeme stárnout ve zdraví,
síle a pohodě.
Nechte se inspirovat
a zrajte s grácií!

Cameron Diaz
vypráví příběhy jako herečka již přes dvacet let. Je také
autorkou Body Book, bestselleru The New York Times,
a skvělou kuchařkou. Angažuje se v řadě projektů týkajících se ochrany životního prostředí a práv na vzdělání
a rovnoprávnost žen.

Sandra Bark
448 Kč, 296 s.

se jako spoluautorka podílela na tvorbě řady bestsellerových titulů a s Cameron Diaz spolupracovala již při psaní
titulu Body Book. Více na www.sandrabark.com.
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Jozef Augustín
U kávy o kávě
a kávovinách
Kniha, která neřest povýší na umění, z jejíchž stránek
voní nejen káva, ale i moře, hory a exotické dálky. Už
jen cesta kávových zrn má v sobě nádech tajemství
a dobrodružství, o jakých jsme čítali jako děti.
Nečekejte ale romantické vyprávění, U kávy o kávě
a kávovinách je kniha pro kávové znalce i běžné konzumenty. Seznámí vás poutavou formou s historií i současností pěstování kávovníku, zpracování kávových zrn
a zasvětí do tajemství pražení. Jozef Augustín, oceňovaný odborník na kávovou tematiku, ale nenechá své
čtenáře o kávě jen snít, v jeho knize najdete i množství
prověřených receptů na kávové speciality, které si můžete připravit i v domácích podmínkách.
Aktualizované a rozšířené vydání
jedinečné publikace, která se
stala uznávanou a respektovanou
nejen mezi baristy.
398 Kč, 360 s.

Jediná kniha o kávě,
kterou kdy budete potřebovat!
Připravujeme také slovenské
vydání této jedinečné knihy.

Doc.
C.
D.PharmDr.
Payne Jozef Augustín,
PhD.,
je
americký volnomyšlenkář a spisovatel. Proslavil se především
sedmidílnou
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deníku Mládí
v hajzlu.
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docent
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univerzity
v Bratislave.
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ře.
Vyučuje
univerzitách,
zasedá
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a komisích, publikuje odborné práce. Je zakládajícím
členem Kávové asociace ČR a SR a jejím čestným členem.
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William Davis
Život bez pšenice:
deník pro
každodenní praxi
V knize Život bez pšenice, bestselleru The New York Times, se s námi doktor Davis podělil o své provokativní
odhalení, že pšenice je suverénně největším původcem
spousty zdravotních problémů a že její vyloučení z jídelníčku je klíčem k rychlému obnovení zdraví i k jeho
zajištění v budoucnu.
S tímto novým titulem se čtenáři dostává do rukou nezbytný nástroj, s jehož pomocí může zmapovat
svoji cestu vstříc životu bez pšenice. Obsahuje stěžejní
zásady, o nichž je řeč zejména v první knize, návrh
týdenního menu a také řadu tipů, jak tuto zdravou životosprávu dodržet. V tomto elegantně navrženém deníku se čtenáři nabízí všechen prostor, který potřebuje
k zaznamenání svých oblíbených bezpšeničných pokrmů, jakož i pokroků při odbourávání pšenice ze života.
V knize Život bez pšenice, bestselleru
The New York Times, dr. Davis odhalil
zdravotní rizika, která přináší moderní
pšenice!

298 Kč,, 224
4 s.

Brzy do vaší bezpšeničné knihovny přibude další
várka bezlepkových receptů – Život bez pšenice:
150 receptů pro bezlepkovou kuchyni.
Davis, MD,
C.William
D. Payne

328 Kč, 320 s.

298 Kč, 336 s.

298 Kč, 344 s.
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ug Kitchen
Fuck(t) drsná
veganská kuchařka
Necpěte se sh*ty
a uvařte si pořádný
(veganský) žrádlo!
Na trhu je miliarda knížek, které kážou, že se má jíst
víc kapusty, proč zázvor bojuje se záněty nebo jak se
vaří z mikrozeleniny. Jenomže tyhle kuchařky bývají
často nuda s velkým N nebo parádní snobárna a dost
často si ty jejich trendy dlabance stejně nemůžeme finančně dovolit.
Thug Kitchen žijí v reálu a vědí, která bije, a tak
v téhle kuchařce najdete přes 100 receptů na samé
dobré žrádlo od snídaně, co vás nakopne do novýho dne, až po pořádně pikantní křupky k večernímu
filmu. A navíc praktický tipy, co ve kšeftě nakoupit,
abyste se nezruinovali, i základní kuchařský postupy, abyste vaření zvládli v cukuletu a navíc se u toho
super bavili (hele, vaření fakt není žádnej vesmírnej
výzkum!).

březen 2017

The New York Times bestseller

Tohle vaření se vám zadře
pod kůži a hlavně pod jazyk!

ug Kitchen
jsou dva (trochu tajemný) lidi z Los Angeles, co měli plný
zuby hotovek, konzerv a podobných sraček a pustili se
do vaření. Protože se jejich „umění domácí kuchyně“
rychle rozkřiklo, založili si webovky a FB, aby i cizí lidi zjistili, že „lilek“ není nadávka a veganská jídla nejsou jenom
zdravá, ale že jsou také dobrá, že na to, že jíte „zdravě“
okamžitě zapomenete a budete se olizovat až za ušima.

„Veganská strava je skvělej a taky zdravej žvanec
pro všechny lidi, co jim není šumaprdel, co do sebe
cpou.“
Thug Kitchen
„Nejspíš jsem ještě nikdy žádné jiné jídlo takhle
nezbožňovala!“
Gwyneth Paltrow
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Carolyn Deanová
Zázrak jménem
hořčík
Hořčík je nepostradatelná živina, životně důležitá pro
naše zdraví a pocit pohody. Začleníte-li tento minerál
do své stravy, bude vás chránit před takovými hrozbami, jako jsou srdeční nemoci, mrtvice, osteoporóza, cukrovka, deprese, artritida i astma, nebo vám
pomůže mírnit jejich projevy. Přesto většina obyvatel
západního světa stále vykazuje nebezpečně velký
hořčíkový deficit. Tento úžasný průvodce světem
magnesia, revidovaný a doplněný o nejnovější poznatky vědeckého výzkumu, vám umožní pochopit,
jak nesmírně důležitou roli hořčík hraje ve vašem těle
a životě. V knize se dozvíte, jak může vápník zvyšovat
riziko srdeční nemoci – a jak ho hořčík naopak dokáže
snížit; proč mohou diety jako paleo, raw a pití zelených šťáv vést k nedostatku hořčíku a mnoho dalších
důležitých informací.
Trpíte pocity úzkosti, migrénami, bolí
vás záda? Zkuste hořčík!
listopad 2016

„Lékaři a terapeuti téměř nevěnují pozornost
tomuto velice důležitému prvku, který se přitom
rozhodujícím způsobem podílí na uchování
našeho zdraví. V této významné knize o hořčíku
je shromážděna spousta důkazů. Jsem skutečně
rád, že hořčík užívám už tolik let.“
Abram Hoffer, M.D., autor Putting It All Together:
The New Orthomolecular Nutrition

Carolyn Deanová, M.D., N.D.,
je doktorka medicíny a naturopatie, autorka více než třiceti knih o zdraví a členka lékařského poradního výboru
neziskové vzdělávací instituce Nutritional Magnesium Association. Za svou práci na poli hořčíku a zdraví obdržela
v roce 2012 cenu od britské Heart Rhythm Society za přínos
medicíně, pokud jde o stabilizaci srdečního rytmu. Více na
www.drcarolyndean.com a .

populárně
naučná
49

Mark Sircus
Jedlá soda – unikátní
přírodní léčba
Víte, že existuje přírodní prostředek, snadno dostupný a velmi levný, který vám pomůže vyřešit spoustu
zdravotních problémů a vyléčit nemoci, jako je třeba
onemocnění ledvin, infekce způsobené plísněmi,
chřipka, vysoký krevní tlak, cukrovka a dokonce i rakovina? Tento zázrak se jmenuje jedlá soda.
Že soda čistí připálené hrnce a wc již víme. Víme
také, že dokonale vyčistí nehty, zuby a odstraní jakýkoli zápach. Dr. Sircus ale jako první shrnul bohaté
využití jedlé sody v medicíně.
Hydrogenuhličitan sodný je bílý prášek se zásaditým pH, který je přirozenou součástí zažívacího
ústrojí. Mnoho našich zdravotních problémů má svůj
původ v překyselení organismu, proto je zásaditá
soda první jasnou volbou při léčbě spousty zdravotních problémů.
Jedlá soda – noční můra
farmaceutického průmyslu.
leden 2017

Dr. Mark Sircus, Ac., OMD, DM,
je lékař, který na základě své dlouholeté praxe a studia
nejnovějších vědeckých poznatků vytvořil novou formu lékařství – přirozenou alopatickou medicínu, jež v sobě spojuje klasický přístup a naturopatii. Zaměřuje se především
na pH, elektrické napětí v buňkách, léčení pomocí hořčíku,
jódu a dalších minerálů a také léčení kyslíkem. Je autorem
mnoha článků a knih. Více na http://drsircus.com.

Dr. Sircus přichází
s převratným,
ale jednoduchým
řešením mnoha
zdravotních problémů,
včetně těch
nejvážnějších!
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Nina Teicholzová
Tuk – velké
překvapení
Proč máslo, maso a sýr
patří ke zdravé stravě
Celá desetiletí nám tvrdili, že abychom zhubli a byli
zdraví, musíme omezit tuk. Co když je ale problém
v samotné nízkotučné stravě? A co když všechna ta jídla, která jsme si odpírali – smetanové sýry a šťavnaté
steaky – by nám ve skutečnosti mohly pomoci bojovat
s obezitou, diabetem a onemocněním srdce?
Se závěry podloženými devíti lety výzkumu odhaluje autorka nemyslitelné: vše, co nám kdy o tuku tvrdili, je
špatně. Ve své knize dokumentuje, jak příliš horliví vědci
dovolili neprůkazným vědeckým poznatkům ovládnout
všeobecné mínění. Její živé a poutavé vyprávění předkládá přesvědčivé důkazy, které boří všeobecné znalosti
o tuku ve stravě, a konečně nám umožňuje přivítat chutné pokrmy zpět do našich jídelníčků.
Nasycené tuky našemu zdraví nejenže
neškodí, ale dokonce mu prospívají.
říjen 2016

The New York Times bestseller

Podle The Wall Street Journal, Library Journal
a dalších jedna z nejlepších knih roku 2014

„Teicholzová má dar přetavit složitá data
do poutavého detektivního příběhu… Tuk – velké
překvapení je drásající obžalobou molochu
veřejného zdraví… Víc než jen kniha o jídle,
zdraví a aroganci.“
The Wall Street Journal

Teicholzová
C.Nina
D. Payne
novinářka
píšící pro Gourmet
magazine,
The New
Yorjejeamerický
volnomyšlenkář
a spisovatel.
Proslavil
se překer, Thesedmidílnou
Economist, sérií
The New
York Times
a The
Washington
devším
kultovního
deníku
Mládí
v hajzlu.
Post. Jebezmála
také autorkou
mnoha reportáží
National
Vystřídal
třicet zaměstnání
a žádné pro
se mu
podle
Public
Žije vVNew
Yorku s době
manželem
a dvěma
syny.
jeho
slovRadio.
nelíbilo.
současné
se věnuje
provozu
svého nakladatelství Aivia Press, muzeu karavanů a psaní
beletrie. Žije v Sonoma County, severně od San Franciska.
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Shalane Flanaganová,
Elyse Kopecky
Běhejte rychle,
jezte pomalu
Úspěšná maratonská běžkyně a zkušená šéfkuchařka
spojily své síly a společně změní váš pohled na sportovní výživu. Zapomeňte na počítání kalorií, na posedlost zvýšenou konzumací bílkovin i na to, že tuk je váš
nepřítel. Omezovat se dietou totiž opravdu neprospívá
vašemu zdraví ani výkonnosti.
Kniha obsahuje více než stovku lákavých receptů
na kvalitní jídla pro celý den, ale nechybí ani zajímavé
postřehy a znalosti z oblasti výživy a příběhy plné inspirace. Čerpá z letitých zkušeností, lásky k dobrému jídlu,
sportovního nadšení a v neposlední řadě z přátelství.
Všechny recepty jsou poctivě ověřené v praxi a jistě je
ocení každý sportovec, který stojí o skvělý výkon, dobré
zdraví a jedinečné labužnické zážitky.
Zaměřeno na chuť
i výživové hodnoty.
Výživné recepty pro sportovce.
březen 2017

The New York Times bestseller

Vrcholový sport
a vynikající jídlo
mají jít ruku v ruce.
Shalane Flanaganová
je úspěšná maratonská běžkyně světové úrovně, držitelka několika amerických rekordů a čtyřnásobná olympionička. Své zkušenosti zúročila také jako trenérka.

Elyse Kopecky
se jako šéfkuchařka zaměřuje na přípravu jídel z přirozených surovin: bez umělých konzervantů, barviv a ochucovadel, zdravě a s co nejvyšším obsahem prospěšných látek.

Rozmazlujte se výtečnými
pokrmy a projezte
se ke skvělé kondici!

populárně
naučná
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Angela Blatteisová,
Vivienne Vellaová
Polévkový detox
Chcete shodit přebytečná kila, získat zpět ztracenou
energii a očistit své tělo? Nevyhovuje vám detoxikace
založená na konzumaci čerstvě vylisovaných džusů, které často obsahují velké množství cukru, málo
výživných látek a víceméně žádnou vlákninu? Pak je
tato žhavá novinka – polévkový detox – určena právě
vám!
V knize se dozvíte základní informace o toxinech,
o potravinách vyvolávajících záněty a překyselení
organismu, o tělesných orgánech, o výživových doporučeních a samozřejmě také o tom, proč k detoxikaci
zvolit právě polévky. Vyzkoušet si budete moci také
50 jednoduchých receptů na lahodné a zdravé polévky, naučíte se, jak vyživit a zároveň vyčistit své tělo
pomocí tohoto tradičního pokrmu (i když v novém
kabátě).
Polévkování je nové džusování!

leden 2017

Ideální detox?
V létě studená polévka, v zimě teplá!

Velkou fanynkou očisty
a terapie pomocí polévek
je také Gwyneth Paltrow!

Angela Blatteisová
a Vivienne Vellaová
jsou majitelkami úspěšného losangeleského podniku
SOUPURE, který se specializuje na přípravu, prodej a rozvoz zdravých polévek. Více se o autorkách můžete dozvědět na www.soupure.com.
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Julia Childová,
Simone Becková
Umění francouzské
kuchyně 2
O bohatosti a rozmanitosti francouzské kuchyně pochybuje jen málokdo. Proto Julia Childová a Simone
Becková přicházejí s novými recepty na pokrmy, které
jste v první knize nenašli.
Ve druhé knize tak můžete vybírat z celé nové
řady jídel, francouzským chlebem počínaje a konfitovanou husou konče, naučíte se připravovat venkovská
ragú, pošírované kuře s omáčkou, lákavé zeleninové
pokrmy i královské napoleonky. Díky četným kresbám
jsou už tak přehledné instrukce dvojnásob jasné.
Julia Childová a Simone Becková vám i v této
knize otevřou nové světy, ze kterých se budou těšit
všechny vaše smysly. Bon appétit!
Pokračování světoznámé bible
kulinářského umění, základní příručky
všech milovníků francouzské kuchyně.
598 Kč, 728 s.

Život Julie Childové inspiroval
tvůrce ﬁlmu Julie a Julia s Meryl
Streepovou v hlavní roli.

Julia ChildováenyaP .D .C
-eřp es livalsnavštěvovala
orP .letavosipsvěhlasnou
a řáknelšyfrancouzskou
monlov ýkcirekuchařskou
ma ej
školu
.ulzjah v ídálMLeuCordon
kíned ohBleu
ínvoatlbrala
uk íirésoukromé
s uonlídimhodiny
des míšuveslavných
d
franeldop um es couzských
éndáž a ínšéfkuchařů.
ántsěmaz tSpolečně
eciřt aláms L.zeBertholleovou
b ladířtsyV a S. Becuzovorp ejunkovou
ěv esvydala
ěbod kuchařku
énsačuosUmění
V .olfrancouzské
ibílen vols kuchyně,
ohej která se
ínasp a ůnavve
araSpojených
k uezum ,sstátech
serP aivstala
iA ívtbestsellerem
sletadalkan oahzměnila
évs pohled
.aksicnarF namerických
aS do ěnrevžen
es ,yna
tnuvaření.
oC amChildová
onoS v ejbyla
iŽ .eioceněna
rteleb francouzským Řádem čestné legie a byla jí také udělena Prezidentská medaile svobody. Julia Childová zemřela v roce 2004.

598 Kč, 896 s.

378 Kč, 400 s.
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Steﬀen Kirchner
Motivační lži
Proč jen pozitivní
myšlení nefunguje?
Chcete změnit svůj život, ale jste již alergičtí na věty
typu „Myslete pozitivně!“, „Naprogramujte se na
úspěch!“, „Prvním krokem k úspěchu je vaše sebevědomí!“?
Kouč Steffen Kirchner bourá mýty a odhaluje lživá
motivační tvrzení, která často nejen, že nepomáhají
k úspěchu, ale často naši situaci ještě zhoršují. Místo
nich nabízí konkrétní alternativy a řešení, která mohou postupně, krok po kroku ovlivnit váš život k lepšímu. Zapomeňte na to, že klíčem k úspěchu je tvrdá
práce a zdravé sebevědomí, že pozitivní afirmace
změní váš život, nebo že když budete úspěšní, budete
také šťastní.
Úspěchu můžete dosáhnout,
i když o sobě pochybujete,
pochybnosti a vnitřní nejistota vám
dokonce mohou pomoci dosáhnout
větších cílů.
348 Kč, 416 s.

„Nejúspěšnější německý motivační kouč.“
Bild der Frau

Jak neuvíznout
v pasti
„zaručených“ rad!
„Praktické a zábavné… Kirchner je špičkový
odborník – ve sportě, v životě, v práci.“
DIE WELT

Steﬀen Kirchner
je profesionální sportovní kouč a motivační poradce spolupracující s televizními stanicemi Sky a ZDF. Píše sloupky
pro magazín FOCUS a přednáší o motivaci, osobním výkonu a vedení lidí. Spolupracuje se společnostmi Adidas,
Audi, Siemens, VW, ThyssenKrupp a také s mnoha profesionálními sportovními kluby a atlety po celém světě. Jako
mentální trenér se také s německým národním týmem
účastnil OH v roce 2012.
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Andrew J. Wakeﬁeld
Očkování:
Bezohledná lež
Jak zmanipulovat davy
Jestliže se autismus ještě vaší rodiny netýká, jednou
se týkat bude. A pokud se něco nezmění, máte téměř
stoprocentní jistotu. Proto se vás týká i tato kniha.
Nejde o žádný jednostranný pohled na banální spor
britských lékařů, ale o zprávu z bojové linie jedné
významné války – války proti kompromisům v medicíně, proti korupci ve vědě i proti reálně přítomnému
ohrožení dětí v zájmu politiky a tučných zisků. Je to
příběh o tom, jak se „Systém“ vypořádává s nesouhlasem ze strany lékařů a vědců.
Dr. Wakefield v této knize přináší důkazy svých
kontroverzních tvrzení a vyzývá rodiče, aby si stáli za
svým právem na informace.
Kniha, která rozpoutala diskuzi
o negativních dopadech
očkování.
březen 2017

Kontroverzní kniha lékaře,
který poukázal na jasnou
souvislost mezi očkováním
a autismem, za což byl
„vyššími“ lékařskými kruhy
exkomunikován.
Dr. Andrew J. Wakeﬁeld
je lékař se specializací na gastroenterologii, který získal
řadu stipendií a ocenění a publikoval více než 130 vědecky cenných článků a odborných komentářů. Poté, co
narazil na spojitost mezi zánětlivým onemocněním střev
(a následně neurologickými problémy) a očkováním
a své závěry zveřejnil, byl vyloučen z lékařské akademické obce a přišel o licenci. Je ženatý a má čtyři děti.

Dr. Wakeﬁeld
si přesto stojí za svým.
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Michal Petrov
RETRO ČS 2
Jak jsme si to (u)žili
za reálného socialismu
Retro ČS 2 navazuje na stejnojmennou úspěšnou
publikaci, která získala také řadu významných ocenění. Zatímco „jednička“ se věnovala tzv. měkkému
konzumu, tedy zboží rychlé spotřeby, „dvojka“ patří
konzumu „tvrdému“ – odívání, obouvání, bydlení,
elektronice.
Prohrabejte spolu s autorem po letech znovu svou
školní aktovku, oblečte své vysněné džíny z Tuzexu,
pořiďte první nahrávku na vytoužený kazetový magnetofon. A pokud jste nic z toho nezažili, nahlédněte
alespoň do života svých rodičů či prarodičů. Kniha
výborně doplní rodinná alba, protože se opírá o bohatství autorova osobního obrazového archivu, který
patří k nejrozsáhlejším u nás.
S předmluvou Václava Moravce.
Patronkou knižního Retra ČS
je moderátorka Martina Hynková
Vrbová.

498 Kč, 284 s.

Český bestseller 2015

Vzpomínání na dobu (ne)dávnou
minulou ještě nekončí…
Český bestseller 2013

Michal Petrov

limitovaná edice
se síťovkou 548 Kč

498 Kč, 246 s.

zažil jako zpravodaj ČT v Německu první vlnu sentimentálního
stesku po fenoménech spojených se zaniklou NDR. Po sbírání
zkušeností v celé řadě dalších redakcí se vrátil na Kavčí hory,
aby se podílel na vzniku zpravodajského programu ČT24. Této
příležitosti využil i ke splnění svého snu – pokusit se alespoň
částečně zmapovat socialistický konzum u nás. V roce 2008 se
tak stává duchovním autorem magazínu Retro, věnovaného
fenoménům čtyř dekád před revolučním rokem 1989.
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Alena omas
Děláme si to
doma sami 2
Alena Thomas do obchodu moc nechodí. Jen máloco si neumí vyrobit sama. Zatímco v první knize se
soustředila na domácí kosmetiku, drogerii a léčivé
přípravky, v druhé rozšiřuje svůj záběr i na základní
potraviny, které dennodenně nakupujeme. Odteď
už nemusíme. Ze svých nákupních seznamů si laskavě škrtněte chleba, kečup, hořčici, povidla, dětské
přesnídávky a spoustu dalších položek, které můžete
snadno vyrobit doma, ze surovin, které budete mít
pod kontrolou, a bez nežádoucích aditiv či konzervantů.
Kniha je koncipována cyklicky od jara do zimy.
Na podzim například vyrobíte léčivé sirupy, abyste
zimu přežili ve zdraví, a na jaře zase využijete vše,
co právě vyraší, abyste dobili baterie.
V knize můžete opět najít nádherné
fotografie Lukáše Koňaříka.
Bible Do It Yourself
398 Kč, 216 s.

Rychlá, levná a zdravá
očista těla, mysli
i domácnosti.
Nominace na Český bestseller 2014

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

398 Kč, 248 s.
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Xochi Balfourová
Přirozeně
Cesta ke zdravějšímu
a šťastnějšímu životu

398 Kč, 256 s.

Tato kniha není jen krásnou kuchařkou plnou receptů
na zdravá a lahodná jídla. Xochi Balfourová, která svůj
život zasvětila naturopatii a „smysluplnému životnímu stylu“ se věnuje také domácí kosmetice, drahým
kamenům, kořením, aromaterapii, zkrátka všemu, co
potřebujeme, abychom našli rovnováhu, získali energii
a posílili své zdraví. Její recepty jsou přirozeně bezlepkové a bezlaktózové, z velké části založené na rostlinné
stravě, ale nevyhýbá se ani šťavnatému steaku.
Dozvíme se, jak připravit energetické tyčinky, které
je dobré mít po ruce, když nás přepadne chuť na sladké; banánovo-mandlové palačinky, které jsou zdravou
a neméně chutnou variantou klasických palačinek;
horkou čokoládu, která zahřeje i u srdce; nebo fenyklové
gazpacho, které ochladí v horkých letních dnech.
Jednoduchý a inspirativní rádce
s recepty pro zdravé tělo i mysl.

Nádherná kniha plná barevných fotografií,
která nejenže uspokojí vaše chutě,
ale také vás pohladí na duši.

Xochi Balfourová
je úspěšnou blogerkou a nadšenou propagátorkou smysluplného přístupu k životu. Před několika lety opustila
teplé kancelářské místo a starou dodávku přebudovala na
food truck, kterým brázdí ulice Londýna a prodává „zdravý
fastfood“. Hledá inspiraci v nejrůznějších kulturách a své
zkušenosti, zážitky a postřehy sdílí na svých stránkách
www.thenaturalista.co.uk.
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Tom Hodgkinson
Líný rodič
Také máte pocit, že jste se stali otroky svých dětí? Z přehnaně
zaníceného rodičovství však vede cesta ven. Existuje jednoduché
řešení, které váš život učiní snazším a finančně méně náročným,
život vašich dětí učiní radostnějším a navíc vám pomůže vychovat
děti šťastné a soběstačné. Toto řešení autor knihy nazývá „líné rodičovství“ a jeho mantra zní jednoduše: „Nechte je být.“ Líný rodič
je totiž dobrý rodič.
Lenošením a nečinností k lepšímu rodičovství!

268 Kč, 248 s.

Mitchell L. Gaynor
Plán genové terapie
Zemřela vaše matka na rakovinu? Trpěl váš otec srdečním onemocněním a babička cukrovkou? Vzdali jste boj s nadbytečnými kily, protože
přece všichni ve vaší rodině byli odjakživa „trochu neforemní“? Máte
s přibývajícím věkem stále větší obavy o své zdraví?
Uznávaný onkolog a průkopník celostní medicíny přichází s revolučním přístupem k prevenci a léčení nemocí, o kterých jsme se dlouho domnívali, že jsou dědičné. Zatímco klasická medicína se zaměřuje
na léčení příznaků, doktor Mitchell Gaynor zvolil jinou cestu – zacílil
přímo na DNA.
Geny nezměníme, ale jejich projevy
změnit můžeme.

358 Kč, 416 s.

Kateřina Krystynová
Arteterapie: Zimní pohoda
Počítač, mobil, práce, stres… Také tolik toužíte po relaxaci, klidu
a tichu, daleko od každodenního shonu? Se Zimní pohodou se nejen
uvolníte, ale také získáte nadhled nad všedními starostmi, které nás
tolik ubíjejí.
Tak najděte pastelky, fixy, voskovky nebo křídy a pojďte na to!
Relaxační omalovánky nejen pro dospělé!
148 Kč, 80 s.

edice Literatura
edice literatura

faktu a military
faktu a military
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Jiří Rajlich
Karel Janoušek
Jediný československý
maršál
Tato bohatě vypravená publikace pojednává o dramatických životních osudech armádního generála in memoriam RNDr. Karla Janouška, jenž byl za 2. světové války nejvyšším představitelem československého letectva
ve Velké Británii. Svou oslnivou vojenskou dráhu jediného Čechoslováka, který kdy získal maršálskou hodnost
(Air Marshal britského královského letectva), zahájil za
1. světové války jako neznámý pěšák rakousko-uherské
armády a skončil ji o třiatřicet let později jako uvězněný
a degradovaný divizní generál armády československé.
Zákopy italské a ruské fronty, boje legionářů na sibiřské
magistrále, budování prvorepublikové československé
armády a letectva, hrdinná epopej československých
letců ve Francii a Velké Británii, to vše a mnoho dalšího
tvoří kulisy, v nichž se odehrál nevšední příběh československého generála a britského leteckého maršála.
říjen 2016

Fascinující kniha
o výjimečné postavě
našich novodobých dějin,
na kterou bychom
neměli zapomenout.
Jiří Rajlich
je renomovaný vojenský a letecký historik. Vystudoval historii
na Filosofické fakultě UK v Praze, od roku 1991 pracuje ve Vojenském historickém ústavu, kde zastává funkci ředitele historicko-dokumentačního odboru. Prezident České komise pro vojenské
dějiny CIHM, předseda redakční rady čtvrtletníku Historie a vojenství, člen redakčních rad časopisů Letectví a kosmonautika,
Vojenská história a Securitas Imperii. Autor nebo spoluautor více
než šedesáti knižních publikací vydaných doma i za hranicemi.
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Joby Warrick
Vzestup Islámského státu
Pod černou vlajkou teroru

Pulitzerova
cena 2016

Je Islámský stát nepochopená, anebo spíš nepochopitelná organizace? A je to jen parta hrdlořezů? Akty tohoto nejvýraznějšího
nestátního ozbrojeného aktéra současnosti jsou nepřehlédnutelné.
Přestože jsou však zmínky o bojovnících tzv. Islámského státu téměř
všudypřítomné, co o nich vlastně víme a co víme o vzniku skupiny
samotné?
Islám, Střední východ, sunnité, ší’ité, sektářské násilí. Pro laika
jistě věci nesnadné k pochopení, tato kniha pro něj však může být
zdatným průvodcem. Na pomezí žurnalistiky a beletrie totiž přináší
čtivé vyprávění, díky němuž se pro vás z exoticky znějících jmen
stanou důvěrně známé postavy, jejichž životní osudy velice srozumitelně propojí komplexní pavučinu událostí.
Předloha pro připravovaný seriál HBO
v produkci Bradleyho Coopera

398 Kč, 416 s.

Garry Kasparov
Zima přichází
Proč je nutné zastavit
Vladimira Putina
Vzestup Vladimira Putina – od důstojníka KGB až na post prezidenta – se měl stát signálem, který by upozornil svět, že se
Rusko odklání od demokracie. Navíc během let se ukázalo, že
Amerika a další světové velmoci se k Putinovi chovají více než
smířlivě. Putin se stal nejenom diktátorem, ale i nebezpečím
pro celý svět. S obřími zdroji a nukleárními zbraněmi má velkou
moc negativně ovlivňovat politickou svobodu po celém světě.
Garry Kasparov je Putinovým kritikem více než deset let
a celý svět je nyní svědkem toho, jak se jeho neblahé předpovědi naplňují.
Hrozba Putinova Ruska je nyní mimořádně
aktuální a svět se k ní musí postavit čelem.
348 Kč, 304 s.
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David I. Kertzer
Papež a Mussolini
Papež a Mussolini vypráví příběh dvou mužů, kteří
se dostali k moci v roce 1922 a společně změnili běh
dějin 20. století. V mnoha ohledech nemohli být rozdílnější. První byl vzdělaný a zbožný, druhý násilnický
a nevěřící. I přesto měli Pius XI. a „Duce“ mnoho společného. Ani jeden nevěřil v demokracii, oba z duše
nenáviděli komunismus, měli sklony k impulzivnímu
chování a extrémně hájili výsadní postavení svých
úřadů. A také potřebovali jeden druhého k tomu, aby
si udrželi moc a dosáhli svých politických cílů.
Kertzer ve své nové knize přináší důkazy o tom,
že Pius XI. hrál klíčovou roli v upevnění Mussoliniho
moci a pozice diktátora. Výměnou za podporu Vatikánu Mussolini navrátil církvi mnoho privilegií, o které
přišla.
Působivý příběh přinášející
znepokojující informace o tajném
vztahu mezi papežem Piem XI.
a Benitem Mussolinim, založený
na autorově sedmiletém bádání
v odtajněných vatikánských archivech.

březen 2017

Pulitzerova
cena 2015

David I. Kertzer
je americký antropolog a historik specializující se na
politické, demografické a náboženské dějiny Itálie. Získal mnoho významných ocenění, mj. finalista National
Book Award v roce 1997 a Pulitzerovu cenu v roce 2015.
Více na www.davidkertzer.com.

„Kertzer má smysl pro příběh, cit pro jazyk
a vnímá lidskou tragédii. Tato kniha je důmyslná
senzace.“
Joseph J. Ellis, držitel Pulitzerovy ceny za knihu
Revolutionary Summer
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Giles Milton
Když Lenin přišel
o mozek a Churchill
obětoval ovci
Ani v další knize svých Fascinujících poznámek z historie pod čarou nás Giles Milton nešetří a servíruje nám
ještě bizarnější historické příběhy, které nashromáždil
během svého dlouholetého vědeckého výzkumu.
Věděli jste například, že se Churchill během druhé
světové války připravoval zaútočit na Německo pomocí
biologických zbraní, které by zemi učinily neobyvatelnou po několik desetiletí, a obětoval tomu ovci, a to
nejednu? Nebo že Leninovi po smrti vyjmuli mozek,
nakrájeli na třicet tisíc drobných plátků a podrobili
zevrubnému zkoumání? A jeho srdce záhadně zmizelo
a dosud nebylo nalezeno? Že nevěříte? Historie píše
příběhy, které by mnohdy nevymyslel ani ten nejkreativnější spisovatel.
Další neuvěřitelné a svérázné
historické „perličky“ z pera Gilese
Miltona, jednoho z nejzábavnějších
a nejoriginálnějších historiků
dnešní doby.

duben 2017

„Giles Milton je muž, který umí udělat z historie událost a nechává ji ožít… Skvělá inspirace pro všechny,
kdo věří, že dějiny mohou být vzrušující a zábavné.“
The Times

Giles Milton

278 Kč, 183 s.

je celosvětově známý spisovatel a historik. Narodil se
v Buckinghamshiru a vystudoval Bristolskou univerzitu.
Proslavil se svými bestsellery v žánru popularizované historie, které byly přeloženy do dvaceti jazyků. Napsal také
tři romány a tři knížky pro děti. Žije střídavě v jižním Londýně a Burgundsku a je ženatý s výtvarnicí a ilustrátorkou
Alexandrou Miltonovou. Má tři dcery.
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Andrew Jennings
Špinavá hra
Britský investigativní novinář Andrew Jennings v této knize odhaluje šokující
rozměry korupce a podvodů v nejvyšších patrech světového fotbalu. Rozkryl
mafiánské způsoby fotbalových šéfů, podrobně popsal jejich zločiny a důkazy o nich předal americké FBI. Další vyšetřování pak vedlo k zatčení několika
členů výkonného výboru FIFA a rezignaci prezidenta Seppa Blattera.
Definitivní portrét úpadku FIFA a mužů, kteří ukradli fotbal!

298 Kč, 296 s.

Stephen E. Ambrose
Bratrstvo neohrožených
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 předloha stejnojmenného televizního seriálu HBO.

Eric Lichtblau
Nacisté ve službách USA

498 Kč, 680 s.

Tisíce nacistů mizely po druhé světové válce na druhou stranu Atlantického
oceánu, aby zde začaly v tichosti nový život. Tito lidé, z nichž mnozí figurovali
na seznamech válečných zločinců, se ocitli pod ochranou americké vlády, CIA,
FBI či armády a pokračovali dál ve své práci coby odborníci na zpravodajskou
činnost nebo špičkoví vědci.
Nacisté ve službách USA nabízí poprvé na základě donedávna tajných
dokumentů ucelený příběh o tom, jak je možné, že řada někdejších nacistů
mohla žít v USA po dlouhé desítky let jako obyčejní občané.
348 Kč, 376 + 8 s.

Susan Butlerová
Stalin a Roosevelt
Josif Vissarionovič Stalin a Franklin Delano Roosevelt spolu na první pohled
nemohli mít nic společného.
Jeden pocházel z bohaté rodiny a prožil hezké dětství, druhý byl dítětem gruzínského ševce, jehož život byl zdeformován alkoholem. Jeden
byl jako politik velmi populární, druhý proslul jako krvavý diktátor a muž
s násilnickou minulostí.
V této knize se dozvíte, co mohlo svést tyto dva odlišné muže
dohromady. A nejen to!

498 Kč, 680 s.
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Alex Ferguson,
Michael Moritz
Leader
38 let v čele nejen
Manchesteru United
Po ukončení své mimořádné trenérské kariéry, kterou
odstartoval ve Skotsku a v níž pak dalších 27 let pokračoval ve fotbalovém klubu Manchester United, sir
Alex Ferguson shrnul své zkušenosti do knihy Leader.
Nejúspěšnější fotbalový kouč všech dob v ní analyzuje
zásadní rozhodnutí, která musel za 38 let strávených
na trenérské lavičce jako vůdce udělat, a společně se
svým přítelem a spolupracovníkem sirem Michaelem
Moritzem z nich vyvozuje závěry, které poslouží jako
ponaučení pro každého, kdo chce být dlouhodobě
úspěšný ve sportu, podnikání a v životě vůbec.
Nahlédněte do světa fotbalu
a do zákulisí sportovních klubů
očima jedné z nejvýznamnějších
fotbalových osobností.
listopad 2016

„Kniha plná fascinujících nahlédnutí do kariéry
manažera, která se klene přes čtyři dekády.“
The Telegraph

Nepostradatelný
zdroj inspirace
pro všechny manažery,
kteří se chtějí stát leadery!
Sir Alexander Chapman Ferguson
je bývalý skotský fotbalista a pozdější manažer, který vedl
anglický klub Manchester United v letech 1986–2003. Pod
jeho vedením vyhrál klub celou řadu trofejí včetně 13 vítězství v Lize mistrů.

Sir Michael Moritz
je kapitálový investor, který spolupracuje s řadou předních světových firem (Apple, YouTube, Google, LinkedIn, Yahoo! atd.)

„Ferguson je jedním z nejúspěšnějších mužů
v oboru – nejen ve fotbale, ale v jakémkoli
sportovním odvětví. Vzepřel se normám
a jeho výjimečné schopnosti jsou s časem
stále markantnější.“
The Times

biograﬁe
68

Adam Skolnick
Nádech
Soutěžení ve volném potápění testuje hranice lidských schopností přežít v jednom z nejnehostinnějších prostředí na planetě. Lidé, kteří holdují tomuto
sportu na vrcholové úrovni, se běžně potápějí do
takových hloubek, že se jim vnitřní orgány deformují
tlakem, ztrácejí ve tmě prostorovou orientaci a jedna
jediná chybička je může stát život.
Jen málokterý volný potápěč se zatím potopil do
takové hloubky jako Nicholas Mevoli. Nick byl přirozený talent lámající rekordy. Když tedy v roce 2013
dorazil na světově nejprestižnější soutěž ve volném
potápění Vertical Blue, mělo se všeobecně za to,
že jeho hvězdná kariéra bude pokračovat. Namísto toho se tato osudová soutěž stala jeho poslední
a stín pochybností padl i na samotnou budoucnost
volného potápění.
Volné potápění a touha pokořit
hranice lidských možností.

duben 2017

„Skolnick nás bere na návštěvu do odlehlých
končin, do podmořských říší, které většina
z nás nikdy nespatří a v nichž jsou testovány
samotné hranice lidských možností.“
Elizabeth Gilbertová, autorka bestsellerů
Jíst, meditovat, milovat a V dobrém i ve zlém

Působivé nahlédnutí do zákulisí podivuhodné
a fascinující sportovní disciplíny volného
potápění a příběh tragického a předčasného
skonu největšího volného potápěče Ameriky.

Adam Skolnick
píše pro mnohá prestižní média a webové portály. Během
své spisovatelské dráhy navštívil pětačtyřicet zemí a je
autorem či spoluautorem více než pětadvaceti průvodců
Lonely Planet. Jeho reportáž o smrti Nicholase Mevoliho
během soutěže Vertical Blue obdržela dvě ocenění britské
Asociace pro zlepšení kvality veřejných služeb (APSE).
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Terry Gilliam
Gilliamesque
Terry Gilliam, režisér, scenárista, animátor, herec
a jediný nebritský člen skupiny Monty Python ve
svých předsmrtných memoárech živelně líčí svou pitoreskní životní pouť z chladného severu amerického
státu Minnesota až do nejžhavějšího prostředí současnosti – Hollywoodu, s delšími či kratšími zajížďkami do kulturní divočiny New Yorku, L.A. a Londýna
60. a 70. let minulého století. Mnohé z jeho životních epizod si svou barevností a neotřelostí nezadají
s jeho jedinečným výtvarným a režisérským rukopisem. Svůj životní příběh vypráví Terry Gilliam ve slovech i obrazech vůbec poprvé a odhaluje zde i umělecká díla, která dosud nebyla nikdy zveřejněna.
Bez cenzury nahlédneme do kreativní
mysli výjimečné osobnosti, aby se
před našima očima objevil
jedinečný portrét populární
kultury konce 20. století.

březen 2017

„Kniha oplývá zábavnými příběhy
a vizuálními poznámkami, fotografiemi,
kresbami a ilustracemi, vše doplněné
autorovými říznými komentáři a úvahami. “
Kirkus Review

Terry Gilliam
je americký filmový režisér a výtvarník, který se proslavil
zejména jako člen skupiny Monty Python. Je autorem animovaných pasáží v jednotlivých dílech Monty Pythonova
létajícího cirkusu a režisérem mnoha úspěšných celovečerních filmů, jako jsou Monty Python a Svatý Grál, Král rybář,
Dvanáct opic, Brazil, Strach a hnus v Las Vegas a dalších.
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Rich Cohen
Slunce, Měsíc
a Rolling Stones
Mladý novinář Rich Cohen dostal v 25 letech zakázku
snů. Časopis Rolling Stone ho poslal do Toronta, aby se
tam seznámil s kapelou Rolling Stones a napsal o ní
reportáž. Tak začalo Cohenovo dobrodružství, během
nějž se seznámil a posléze spřátelil se všemi fascinujícími členy kapely: s Mickem Jaggerem, Keithem
Richardsem, Ronem Woodem a Charliem Wattsem.
Během 15letého přátelství strávil s kapelou
spoustu času, napsal o ní řadu reportáží, stal se jakýmsi neoficiálním členem týmu a měl přístup na
místa, která byla lidem zvenku zapovězena.
Cohenova kniha zachycuje dění uvnitř Rolling
Stones, jejich vývoj a všechny zásadní události…
zároveň je to však životní příběh samotného Cohena
– příběh o mladém fanouškovi, kterému se shodou
životních náhod stalo, že nakonec mezi svými hrdiny
žil a pracoval.
Originální pohled do zákulisí
Rolling Stones!
368 Kč, 384 s.

„Zcela fascinující kniha… Cohen nahlíží
na vše, co je na Rolling Stones tak fascinující
sice pohledem člověka, který byl u toho,
ale který přesto nikdy neztratil zdravý
odstup. Jsou to skvěle zpracované memoáry,
jež oplývají humorem a nadšením.“
Ian Frazier, autor Deníku sprosté matky

Rich Cohen
je oceňovaný novinář, reportér a spisovatel. Napsal několik
knih, které byly velmi kladně přijaty kritikou i laickou veřejností. Jeho články vycházejí v prestižních periodicích,
jako jsou The New Yorker nebo Vanity Fair. Dlouhé roky je
také spolupracujícím editorem hudebního časopisu Rolling
Stone. Žije v Connecticutu.
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Tom Jones
Tom Jones
Znovu na vrcholu
Kariéra sira Toma Jonese v riskantním a nestabilním
oboru, notoricky známém krátkými uměleckými životy, trvá už přes padesát let.
Ale jak se klukovi z velšské hornické rodiny podařilo dosáhnout světového úspěchu? A jak přežil zvraty
slávy a bohatství a zůstal nejen stále zajímavý, ale ve
skutečnosti se s věkem stal ještě důvěryhodnějším
a zajímavějším? Ve své vůbec první autobiografii se
Tom vrací k minulosti a cestě z válečného Pontypriddu do Los Angeles a dál. Vypráví historky o vzestupech a pádech svého fascinujícího a pozoruhodného
života, od počátečního rozkvětu k následným neplodným létům až po pozdější období uměleckého
znovuzrození.
Syrová a upřímná autobiografie
jednoho z největších světových
pěveckých talentů všech dob.

leden 2017

„Spoustu let jsem odpovídal na spoustu otázek.
Po padesáti letech v hudebním průmyslu
se cítím připravený ohlédnout se zpět,
co a jak a proč se to všechno stalo.
Je to můj osobní příběh, od počátků
do dneška, vyprávěný jediným způsobem,
který znám: jednoduše a ze srdce.“
Sir omas Jones Woodward
je britský zpěvák, herec a držitel ceny Grammy. Se zpěvem
začal v 60. letech 20. století a již jeho druhá píseň It´s Not
Unusual se stala hitem. Za 50 let své kariéry vydal několik
desítek alb a získal přezdívku Tygr z Walesu. V roce 2006
byl britskou královnou povýšen do rytířského stavu. Více
na www.tomjones.com.
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Patricia Gucci
Ve jménu Gucci

říjen 2016

Fascinující rodinné drama.
Příběh vzestupu a pádu
Alda Gucciho, muže,
který stál za rozvojem
jedné z nejslavnějších
módních značek vůbec,
vyprávěný jeho dcerou.

Patricia Gucci se narodila v Itálii v roce 1960, sice
z láskyplného vztahu, nicméně v době, kdy zplodit
nemanželské dítě bylo ilegální. Její narození mohlo
stát Alda Gucciho kariéru. Rozhodl se proto, že nebude riskovat skandál a Patriciinu matku poslal do Londýna. Zpět do Itálie se vrátila až po porodu a podařilo
se jí tak uniknout nejen zájmu médií, ale i rodiny.
Kniha Ve jménu Gucci mapuje hluboký milostný
vztah Patriciiných rodičů, opírá se o autorčiny vzpomínky, o milostné dopisy, rozhovory s matkou a nikdy
nepublikované fotografie. Je to zároveň i příběh Patricie, která se ze zcela izolované a před světem tajené malé holčičky stala oficiální mluvčí značky Gucci
a v důsledku vnitřního rozvratu mezi Aldem a jeho
syny i univerzální dědičkou po svém otci.
Ve jménu Gucci je epický příběh
lásky a ztráty, zrady a věrnosti,
rozprostřený mezi Itálii, Anglii
a Ameriku v nejvíce bouřlivém
období šedesáti let existence
rodinného podniku Gucci.

Patricia Gucci
je jedinou dcerou Bruny a Alda Gucciho. Vyrostla v Anglii,
Itálii, Švýcarsku a poté se odstěhovala do New Yorku, kde
studovala herectví. Po otcově naléhání vstoupila v roce
1982 do rodinné společnosti Gucci, kde pracovala až do
prodeje firmy v roce 1987. Má tři dcery a žije ve Švýcarsku.
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Donna Karan
Moje cesta
Renomovaná módní návrhářka Donna Karan ve své
knize sdílí intimní detaily ze svého osamělého dětství,
nejistého dospívání a prvních nepříjemných pracovních zkušeností. Otevřeně mluví o dvou důležitých
mužích svého života, se kterými měla paralelní vztah,
o mateřství a s nadhledem a grácií pohlíží na více než
čtyřicet let strávených ve světě módy.
Donna byla teprve tříletá, když jí zemřel otec –
tato událost ji poznamenala na celý život. Z nesmělé
holčičky vyrostla nejistá dívka, která v sobě našla odvahu a víru, aby vyzrála v úžasnou, silnou, ale přitom
citlivou ženu. A také úspěšnou podnikatelku a módní
návrhářku.
Moje cesta je příběhem mladé ženy,
která se díky své vizi a tvrdé práci
stala vzorem pro ženy na celém světě.
Kniha vychází s předmluvou
Barbry Streisand.

listopad 2016

Harper's Bazaar
zařadil Moji cestu
mezi nejlepší
knihy roku 2015.

Donna Karan
se narodila do rodiny krejčího-módního návrháře a modelky-designérky. Studovala design, školu však nedokončila a začala pracovat v módním průmyslu. V roce 1984
vytvořila vlastní značku, kterou později rozšířila o řadu
pro mladé DKNY. Donna Karan získala mnoho ocenění, je
přezdívána Královnou Sedmé Avenue a angažuje se také
v dobročinných aktivitách.

„Z Donny tryská vášeň a zároveň je plně oddaná
ženám, rodině, návrhářství a všem těm jejím
filantropickým aktivitám. Její život má silný
duchovní rozměr a její srdce je jedno z největších,
které znám. Její příběh je opravdu fascinující!“
Calvin Klein

biograﬁe
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Julia Childová,
Alex Prud’homme
Můj život ve Francii
Julia Childová je sice ikonická kuchařská legenda, jež představila
francouzskou kuchyni milionům nejenom amerických domácností, ale jen málokdo ví, že se dlouhá léta s vařením jenom míjela a její cesta na kuchařské výsluní trvala dlouhé roky. Když se
Julia v roce 1948 přestěhovala s manželem Paulem, který pracoval v diplomacii, do Francie, nemluvila francouzsky a o zemi galského kohouta nevěděla téměř nic. Netrvalo však dlouho a Paříž
si doslova zamilovala. Nadšení z francouzské kuchyně ji přivedlo
i do kurzů Cordon Bleu, které změnily její život navždy.
Kuchařská legenda Julie Childová
nejen o nekonečné radosti z vaření a jídla.

378 Kč, 400 s.

P. Horký, V. Kroc,
M. Náplava, M. Zikmund
Století
Miroslava Zikmunda
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...
Tato kniha rozhovorů přináší také dosud nezveřejněné informace ze života tohoto výjimečného cestovatele, které nezazněly
ani ve stejnojmenném filmu.
Nechme si vyprávět příběh minulého století
mužem, který jej zažil...
připravujeme 2017

biograﬁe
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Adam Chroust
Stingl Miloslav
Biograﬁe
cestovatelské
legendy
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 42 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!
Tajemství prolomeno!
Legendární cestovatel prozradil
detaily svého pozoruhodného života.
říjen 2016

ilustrace Eliška Chytková

Exkluzivní publikace
s nádhernými barevnými
ilustracemi, rozkládacími
mapami, velkou nástěnnou
mapou, DVD a jedním
originálním překvapením.
Adam Chroust
vystudoval historii na Masarykově univerzitě. Působí jako
dokumentátor a producent a pracuje v managementu
Pražské paroplavební společnosti. Je milovníkem dějin
19. a 20. století. Fascinují ho setkání s osobnostmi, do jejichž života se významně promítají mezníky české a světové historie. Díky své vášni se spřátelil s cestovatelem a spisovatelem Miloslavem Stinglem a získal svolení podrobně
zmapovat jeho pozoruhodný životní příběh.

M. Stinglovi byla udělena cena E. E. Kische
za celoživotní dílo, Stříbrná medaile u příležitosti
předávání pamětních medailí Senátu Parlamentu
ČR a jeho knihy získaly mnoho dalších ocenění.
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Viliam Poltikovič
Touha po absolutnu
Svatí muži Indie
Kniha je určena nejen zájemcům o Indii a východní kultury, ale i těm, kdo hledají duchovní poznání a smysl bytí i veškerého stvoření. Vždyť Indie
prostřednictvím buddhismu a jógy ovlivnila nejen
celou Asii, ale v několika posledních desetiletích
i západní svět.
Jógových a buddhistických center jsou na Západě tisíce a indičtí svatí muži i významní buddhističtí
mniši dnes jezdí i sem. Lidé ze Západu zase hojně navštěvují indické duchovní mistry v jejich domovině,
kde se jim dostane odpovědí širších a hlubších, než
jaké naleznou v tradiční domácí kultuře.
Svět svatých mužů Indie má přiblížit právě tato
kniha. Vyvstává v ní živá duchovní tradice prastaré
Indie, kterou nesou indičtí svatí muži, s nimiž autor
knihy žil a putoval během natáčení řady dokumentárních filmů.

378 Kč, 264 s.

Nahlédněte
do tajemného světa
indických svatých mužů.

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

Známý autor cestopisných snímků v této
podivuhodné knize, mající jen málo obdoby
ve světovém měřítku, shrnul dlouholetou
zkušenost ze svých četných návštěv Indie.
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ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Milan Švihálek, Miroslav
Kačor, Marek Hýža
Zapomenuté výpravy
60 příběhů o českém
cestovatelském srdci
Příběhy o lidech, kteří v posledních dvou stoletích
pomáhali přes veškerou nepřízeň, lhostejnost a nepochopení doby otevírat našemu národu okno do světa.
Čtenář může v knize nalézt odpověď na základní otázku, na kterou si museli odpovídat lidé uzavření v zemi
bez možnosti svobodně cestovat. Kde se vzalo jejich
odhodlání, čím byli motivováni a proč jejich touha po
širém světě dokázala překonat všechny překážky? Kniha
Zapomenuté výpravy je o odvaze nevzdat se a prošlapávat cestu, byť je to jakkoliv obtížné.
Rozšířené a aktualizované vydání obsahuje jedinečné dobové fotografie, doprovodné materiály a ilustrace.
Výjimečná publikace o prakticky
neznámých českých cestovatelích
a dobrodruzích.

říjen 2016

30 nových
a 30 původních příběhů
většinou neznámých lidí,
kteří dokázali mimořádné,
mnohdy světově ojedinělé
kousky, aby pak byli
zapomenuti.
Úspěšný televizní seriál konečně
vychází v nové, rozšířené knižní podobě.

Milan Švihálek je scenárista, moderátor, novinář a spisovatel, autor
mnoha televizních pořadů.
Miroslav Kačor je novinář, produkční, dramaturg a také režisér.
Je autorem dokumentárního cyklu
ČT Osudové okamžiky.
Marek Hýža je redaktor a dramaturg
ČT a podílel se na přípravě mnoha
televizních pořadů.
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Jiří Hanzelka,
Miroslav Zikmund
Legenda H+Z
Výběr toho nejlepšího z cest Hanzelky a Zikmunda
po Africe a Americe. První svazek s podnázvem První
cesta dokumentuje první etapu cesty kolem světa
v letech 1947 až 1950.
Cestopisy Hanzelky a Zikmunda vycházely ve své
době ve stotisícových nákladech v celkovém počtu 6
milionů výtisků! Popularita autorů se rovnala slávě
filmových hvězd. Kvůli komunistické cenzuře a uvěznění mezi ostnaté dráty železné opony po roce 1968
zůstaly dlouho pouze v knihovnách jejich obdivovatelů. Ale značka H+Z zůstává pojmem i dnes.
Zikmund a Hanzelka získali v roce 1993 za své
celoživotní dílo Cenu E. E. Kische, v roce 1999 převzali
z rukou prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy
II. stupně.

598 Kč, 356

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

Jiří Hanzelka
a Miroslav Zikmund
procestovali v letech 1947–1950 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 samizdatu.

598 Kč, 464 s.
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Miloslav Stingl
Sex v pěti dílech
světa
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. Pro českého čtenáře je bezesporu
zajímavé vydat se do exotických míst a nahlédnout do
tajemství tak intimního, jako je sex.
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…
Miloslav Stingl je jedním
z nejpřekládanějších českých autorů.
Celkovému počtu vydání všech jeho
knih se nepodařilo přiblížit žádnému
z českých spisovatelů.
248 Kč, 120 s.

Cena E. E. Kische 2015 za Vúdú, zombie, karnevaly
Cena E. E. Kische 2014 za celoživotní dílo
Stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR za celoživotní dílo
Ocenění v soutěžích o Nejkrásnější knihu festivalu GO KAMERA
Cena E. E. Kische 2012 za Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, díl první
Cena E. E. Kische 2011 za knihu 2012

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

398 Kč

328 Kč

368 Kč

348 Kč

298 Kč
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Vladimír Plešinger
Amazonie
a řeky příběhů
Amazonka je největším veletokem světa, „sladkým
mořem“, a její nedostupnost je magnetem, který k ní
od samotného objevení v 15. století přitahoval objevitele, dobrodruhy, kartografy i cestovatele. Někteří
byli vedeni čistě vědeckými pohnutkami, jiní hledali
naleziště zlata a kaučuku nebo bájná zlatá města.
Všichni trpěli hladem, odolávali nájezdům hmyzu
i nepřátelských indiánských kmenů a jen málo z nich
se vrátilo domů do Evropy, aby o fascinujícím koutu
světa podali svědectví.
Sedm kapitol – sedm příběhů odvážných mužů
a žen – čtenáře provede historií dobývání ryzí džungle. Provede vás příběhy odvahy, zrady, přátelství
i nenávisti. A to ve zcela unikátní knize, opatřené dobovými ilustracemi, mapami i citacemi z cestovatelských deníků přímých účastníků jednotlivých výprav.
Vydejte se po stopách odvážných
dobrodruhů, z nichž přežila
jen hrstka.
398 Kč, 344 s.

Amazonie a řeky příběhů získala První cenu
E. E. Kische 2015
Kniha Konga získala cenu E. E. Kische 2008,
2. místo v soutěži festivalu GO KAMERA 2008,
1. místo v soutěži festivalu TOURMAP 2008
Peru pod kůží získala cenu Zlatého pruhu Polabí 2010

Vladimír Plešinger
své knihy nazývá „pobytopisy“, protože vycházejí nikoliv
z turistických nebo expedičních cest, ale z delších pobytů
v jednotlivých zemích. Kniha Konga (Nakladatelství JOTA,
2007) byla oceněna jako nejlepší česká kniha literatury
faktu za rok 2007 cenou E. E. Kische. V Nakladatelství JOTA
vyšly i další autorovy knihy: Peru pod kůží (2010), která získala cenu Zlatého pruhu Polabí, a Na střeše Afriky (2012).

688 Kč

378 Kč

378 Kč
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Lucie Drbohlavová
Hedvábnou stezkou
Mozaika barev, vůní, osudů
Sledujte stopy dávných karavan až do Střední Asie, samého srdce
Hedvábné stezky. Zde stávala velkolepá města, na jejichž vyhlášených bazarech se prodávalo zboží putující z nejrůznějších koutů Asie
do Arábie a Evropy. Začtěte se do vyprávění o pohnutých osudech
tamních lidí, nechejte se okouzlit barvitostí a rozmanitostí místních
kultur, seznamte se s paradoxy středoasijských dějin v příbězích psaných s humorem a nadhledem.
398 Kč, 384 s.

Svět není černobílý, je nádherně pestrobarevný,
stačí si jen sundat brýle.

Petr Slavík
Blízká setkání
Blízká setkání nejsou jen exkluzivní obrazovou publikací plnou
nádherných fotografií, za kterou jejich autor obdržel řadu mezinárodních ocenění, ale i pestrou mozaikou dobrodružných příběhů plných lásky k přírodě a jejím obyvatelům.
Příběhy fotografií a fotografie příběhů.
598 Kč, 256 s.

Alastair Bonnett
Ztracená místa, tajná města
a jiné záhady na mapě světa
Poznejte 47 neobvyklých míst po celém světě – od Leningradu na
chladném severu po Mekku v rozpálené poušti, od vod Bengálského
zálivu po hory střední Ameriky, od míst obecně známých až po taková, jež zná jen pár místních domorodců. Autor vám přiblíží mnohá
další podivuhodná i podivná místa – a věřte, že až knihu dočtete do
konce, budete už navždy studovat mapy jinýma očima.
Putování po ukrytých, zapomenutých
a neznámých místech naší planety.
328 Kč, 288 s.
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Jiří Kolbaba
Šest kontinentů – Příběhy z cest
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba si intenzivně plní své klukovské sny. Náruživě
cestuje a sbírá po celém světě informace, obrázky exotické přírody a lidských
tváří. Několik desítek příběhů a postřehů tohoto známého dobrodruha nás
zavede doslova do celého světa. Všechny kapitoly jsou doplněny barevnými
fotografiemi.

398 Kč, 168 s.

Milan Daněk
Ti, kteří utíkají pěšky
Tarahumarové a poselství
Bílého koně
Knížka Ti, kteří utíkají pěšky seznámí čtenáře s historií a tradicí dálkových
běhů, odkryje tajemný háv, do něhož jsou „nejlepší běžci planety“, indiáni
kmene Tarahumara, zahaleni, a přiblíží krásy mexické krajiny, která turisty
kvůli vleklým drogovým válkám příliš neláká.
V této knize se dozvíte, co mohlo svést tyto dva odlišné muže dohromady. A nejen to!
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Kniha Embéčkem kolem světa je inspirativním cestopisem, zachycujícím s humorem patálie cesty kolem zeměkoule, který vás bude bavit od začátku do
konce. Současně je i příručkou přežití pro ty, kterým v garáži nedočkavě dřímá
auto po dědečkovi!

sv
ět
a

Michal Vičar
Embéčkem kolem světa

cena s DVD
428 Kč

328 Kč, 296 s.

298 Kč, 168 s.

Miroslav Náplava, Petr Horký
Albánie – kráska se špatnou pověstí
Vzpomínáte si na dětskou říkanku Nebe, peklo, ráj, kam tě duše dám? Nechali
jste někde ve světě kousek své duše stejně jako Petr Horký a Miroslav Náplava
v Albánii? Proč se lidé téhle země bojí? Jaká je pravda a co jsou předsudky?
Zapomeňte na všechno, co jste se kdy o Evropě naučili! Krevní msta, bunkry,
divoké hory, nádherné pláže, středověký lexikon životních pravidel kanun –
i to je Albánie!
358 Kč, s DVD 498 Kč,
228 s.

CELOBAREVNÉ PRŮVODCE NAKLADATELSTVÍ JOTA

VÍCE NEŽ 100 DESTINACÍ
PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE
TAKÉ JAKO E-KNIHY

E

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

edice

turistické průvodce

„Průvodce řady Rough dobře znám a používám je
proto, že jsou nejlepší!“

turistické
průvodce

Dr. Miloslav Stingl, indiánský náčelník,
spisovatel, etnograf, cestovatel

85

Bonusy k průvodcům

328 str., 29 map
16 str. bar. přílohy
Cena 398 Kč

832 str., 86 map
36 str. bar. přílohy
Cena 848 Kč

472 str., 40 map
32 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

686 str., 24 map
8 str. bar. přílohy
Cena 748 Kč

1 188 str., 92 map
36 str. bar. přílohy
Cena 1 098 Kč

248 str., 15 map
16 str. bar. přílohy
Cena 348 Kč

224 str., 20 map
16 str. bar. přílohy
Cena 348 Kč

990 str., 60 map
24 str. bar. přílohy
Cena 898 Kč

365 str., 50 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

394 str., 31 map
32 str. bar. přílohy
Cena 498 Kč

496 str., 56 map
celobarevná publikace
Cena 688 Kč

245 str., 12 map
celobarevná publikace
Cena 458 Kč

776 str., 70 map
32 str. bar. přílohy
Cena 788 Kč

1 120 str., 160 map
32 str. bar. přílohy
Cena 1 098 Kč

1 264 str., 125 map
32 str. bar. přílohy
Cena 998 Kč

886 str., 80 map
32 str. bar. přílohy
Cena 898 Kč

402 str., 37 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

490 str., 40 map
24 str. bar. přílohy
Cena 668 Kč

720 str., 73 map
32 str. bar. přílohy
Cena 778 Kč

Průvodce řady Rough Guides a Bradt se pravidelně umisťují
v soutěži festivalu TOURMAP a TOURFILM
(2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015)
a získaly také ocenění na festivalu GO KAMERA (2002, 2003, 2016).
Získaly i prestižní ocenění udělované společnostmi BAA a Expedia.

turistické
průvodce
86

1 118 str., 96 map
36 str. bar. přílohy
Cena 898 Kč

562 str., 73 map
32 str. bar. přílohy
Cena 698 Kč

414 str., 29 map
16 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

1 316 str., 128 map
42 str. bar. přílohy
Cena 1 498 Kč

258 str., 25 map
48 str. bar. přílohy
Cena 498 Kč

970 str., 78 map
32 str. bar. přílohy
Cena 498 Kč

427 str., 38 map
24 str. bar. přílohy
Cena 578 Kč

430 str., 28 map
32 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

1 312 str., 90 map
36 str. bar. přílohy
Cena 1 198 Kč

1 050 str., 84 map
20 str. bar. přílohy
Cena 998 Kč

692 str., 82 map
40 str. bar. přílohy
Cena 748 Kč

432 str., 32 map
24 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

432 str., 49 map
32 str. bar. přílohy
Cena 588 Kč

656 str., 52 map
24 str. bar. přílohy
Cena 748 Kč

318 str., 35 map
24 str. bar. přílohy
Cena 528 Kč

382 str., 45 map
36 str. bar. přílohy
Cena 498 Kč

660 str., 47 map
36 str. bar. přílohy
Cena 698 Kč

NOVÉ VYDÁNÍ 2017

NOVÉ VYDÁNÍ 2016

NOVÉ VYDÁNÍ 2017

turistické
průvodce

„Nejužitečnější rady bez zbytečných okras.“

87

The Times

478 str., 41 map
24 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

312 str., 40 map
24 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

382 str.,16 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

569 str., 90 map
32 str. bar. přílohy
Cena 698 Kč

940 str., 76 map
32 str. bar. přílohy
Cena 998 Kč

604 str., 40 map
32 str. bar. přílohy
Cena 698 Kč

531 str., 68 map
celobarevná publikace
Cena 698 Kč

845 str., 95 map
celobarevná publikace
Cena 898 Kč

670 str., 88 map
36 str. bar. přílohy
Cena 778 Kč

NOVÉ VYDÁNÍ 2017

753 str., 88 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

662 str., 70 map
32 str. bar. přílohy
Cena 728 Kč

924 str., 112 map
36 str. bar. přílohy
Cena 798 Kč

447 str., 50 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

470 str., 40 map
16 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

416 str., 36 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

456 str., 36 map
16 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

564 str., 40 map
32 str. bar. přílohy
Cena 648 Kč

464 str., 50 map
32 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

624 str., 80 map
32 str. bar. přílohy
Cena 678 Kč

turistické
průvodce

„Průvodce Nakladatelství JOTA vám sníží náklady na cestu.“
Jiří Kolbaba, fotograf

88

1 114 str., 123 map
24 str. bar. přílohy
Cena 898 Kč

368 str., 27 map
celobarevná publikace
Cena 578 Kč

256 str., 25 map
12 str. bar. přílohy
Cena 448 Kč

400 str., 31 map
24 str. bar. přílohy
Cena 598 Kč

520 str., 53 map
32 str. bar. přílohy
Cena 778 Kč

516 str., 40 map
32 str. bar. přílohy
Cena 698 Kč

540 str., 84 map
24 str. bar. přílohy
Cena 798 Kč

200 str., 18 map
28 str. bar. přílohy
Cena 278 Kč

342 str., 40 map
celobarevná publikace
Cena 498 Kč

NOVÉ VYDÁNÍ 2016

712 str., 70 map
40 str. bar. přílohy
Cena 898 Kč

704 str., 66 map
celobarevná publikace
Cena 698 Kč

196 str., 38 map
32 str. bar. přílohy
Cena 398 Kč

676 str., 32 map
32 str. bar. přílohy
Cena 798 Kč

915 str., 110 map
20 str. bar. přílohy
Cena 998 Kč

944 str., 100 map
celobarevná publikace
Cena 998 Kč

779 str., 94 map
20 str. bar. přílohy
Cena 898 Kč

480 str., 40 map
20 str. bar. přílohy
Cena 548 Kč

696 str., 45 map
28 str. bar. přílohy
Cena 798 Kč

550 str., 40 map
32 str. bar. přílohy
Cena 698 Kč

SLAVÍME VÍCE NEŽ 20 PARÁDNÍCH LET
SPOLEÎNÉHO CESTOVÁNÍ!
Dáváme pěednost zážitkım pěedbvzpomínkami.

NEJBOHATŠÍ NABÍDKA OPRAVDOVÉ EXOTIKY
Rádi Vám pěipravíme netradiÏní cestu na míru.

WWW.LIVINGSTONE.CZ

UNIKÁTNÍ
VÝSTAVA

TAJEMNÁ
INDONÉSIE
www.sangri–la.cz

www.tajemnaindonesie.cz

JAKÝ ČASOPIS BYSTE SI VZALI
NA CESTU KOLEM SVĚTA?
Každý měsíc 100 stran
cestopisů, reportáží,
rozhovorů, událostí
a objevů z historie
i současnosti života
naší planety.

Více informací a výhodné
předplatné najdete na

WWW.KOKTEJL.CZ

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ GEOGRAFICKÝ ČASOPIS
S VÍCE NEŽ DVACETILETOU TRADICÍ

Slevová karta ZDARMA pro osoby nad 55 let
Více než 2.200 poskytovatelů slev v celé ČR
Celoroční slevy od 5 do 50 %
Bonusové a sezónní slevy
Cestování, ubytování, zdravotnictví, wellness ...

Registrujte se
Projekt SENIOR PASY podporují:

na www.SeniorPasy.cz
KONTAKTNÍ CENTRUM PROJEKTU:
SENIOR PASY • Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
tel.: +420 543 210 790, +420 840 111 122
e-mail: info@seniorpasy.cz

26. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
souběžně s

TOP GASTRO & HOTEL

16. - 19. 2. 2017
Výstaviště Praha - Holešovice

www.holidayworld.cz

ETRH
NEJVĚTŠÍ VEL
RUCHU
CESTOVNÍHO
BLICE
V ČESKÉ REPU

WWW.WEBCESTOVATELU.CZ

KNIŽNÍ

PIVAŘKA

již brzy!

TAJEMSTVÍ DOMÁCÍHO PIVOVARNICTVÍ

RVA
BA C
EB

Pivařka
Petr Novotný, Radek Michel, Jiří Vala

Y
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PE

Jak už název napovídá, jedná se v českých poměrech o zcela unikátní projekt. Tři nadšenci do domácího vaření piva se jednoho dne
rozhodli, že osloví ostatní domavarníky, vyberou od nich ty nejlepší
a nejověřenější receptury a vydají je. Jako inspiraci pro další. Podařilo
se shromáždit téměř 160 zcela unikátních receptů! Ale nečekejte jen
„kuchařku“, kniha je opatřena i rozsáhlými kapitolami o historii vaření
a konzumace piva a odborným úvodem do domácího pivovarnictví.
Všechny recepty jsou optimalizovány na stejné množství piva a počítají s dostupností vstupních surovin na českém trhu. A malý bonus –
domavarníci mají i vlastní etikety a speciální názvy pro své produkty.
Pivařka vám otevře zcela nový a netušený svět chutí a vůní!
A v nejednom z vás jistě vyvolá i touhu experimentovat…
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NAKLADATELSTVÍ JOTA VE SPOLEČNOSTI

OCENĚNÍ ČESKÝ BESTSELLER – RETRO ČS 2:
J. MATUSZEK, M. PETROV, M. NEKVINDA

LOV NA BOŽSKÉHO: ŠŤASTNÁ VÝHERKYNĚ
KNIHY BOŽSKÝ MILENEC, P. ŠTANCL

THE SIMPSONS’ DAY VE FN BRNO

KŘEST KNIHY ŠPINAVÁ HRA: A. PANENKA (v akci),
P. NOSÁLEK, B. ŠTOFKOVÁ

KŘEST KNIHY JULIE V ČERVNU, ROMEO NA KONCI
LISTOPADU: O. BURIAN (uprostřed) A HOSTÉ

KŘEST KNIHY ŠEDÉ EMINENCE V ČESKÉ HISTORII:
R. HÄNDL, J. ŠORM, P. VLASATÍK, O. RUML, R. RŮŽOVÁ

KŘEST KNIHY VOŇAVÉ (NA)DĚLENÍ: K. MIŠUREC,
B. HOŠKOVÁ, B. ŠTOFKOVÁ, R. RŮŽOVÁ

KŘEST KNIHY POSLEDNÍ NOSOROŽEC:
Z. BERANOVÁ, M. KRAMÁR

JIŽ VÍCE NEŽ 400 TITULŮ
NAKLADATELSTVÍ JOTA k dostání jako

E-KNIHY

www.jota.cz
ta.cz
smas.cz
www.kosmas.cz
knih.cz
www.rajknih.cz
ux.cz
www.ebux.cz
eading.cz
www.ereading.cz
ore
Apple store

ww
www.palmknihy.cz
ww.
w.pa
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w
www
ww
ww.w
wook
okyy.cz
ok
www.wooky.cz
www.mart
rtiinus.cz
www.martinus.cz
www.knihcentrum.cz
www.alza.cz

20% SLEVA
WWW.JOTA.CZ

NA VŠE

KNIHY
Y PŘÍMO OD ZDROJE
ZDRO
OJE

