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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.
únor 2018

Toltzův debut Zlomek celku byl nominován
na prestižní cenu Man Booker Prize (2008)
a Guardian First Book Award.

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.

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

listopad 2017

Kniha je posledním dílem trilogie Kroniky Půvabu,
do níž spadají již vydané díly Královská krev
a Generace velkého třesku.

Trevor Baxendale

288 Kč
244 s.

278 Kč
200 s.

píše licencovanou beletrii už od roku 1988, kdy mu
v nakladatelství BBC Books vyšel jeho první whoviánský
román s názvem The Janus Conjunction. Kromě řady povídek, komiksů a scénářů k rozhlasovým hrám píše i romány z prostředí Torchwoodu nebo Blake´s 7.
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„Soubor povídek slavných
autorů k 50. výročí vysílání
první epizody kultovního
seriálu Doctor Who je jako
mercedes mezi trabanty.
Pokud jste nad knihami
s oblíbeným Doktorem
v hlavní roli dosud tápali,
tentokrát k tomu opravdu
nemáte žádný důvod.“
Jiří Sivok, XB-1
398 Kč, 416 s.

278 Kč
č
264 s.

27
278
78 Kč
252 s.
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C. D. Payne
Z hovna bič
Co si asi tak může člověk slibovat od života, když ho
osud obdaří ne zrovna přitažlivým zjevem, mizerným
zrakem, předčasnou plešatostí a navrch jménem
Daniel Richard Nixon? Nejspíš nic moc. Takže žádný
div, že je z Dannyho v osmatřiceti osaměle žijící muž
se špatně placeným zaměstnáním, těžce závislý na
alkoholu a nikotinu. A když pak v práci dojde k reorganizaci a jeho místo zruší pro nadbytečnost, je to už
vyloženě na mašli. Na druhou stranu by ale mohlo být
i hůř. Čeká na Dannyho nová, úžasná kariéra v maloobchodním prodeji či v psychoterapeutické praxi? Najde konečně spřízněnou duši, s níž by kráčel životem?
Na všechny tyto i další otázky vám odpoví nejnovější
humoristický román C. D. Payna.
Nová kniha legendárního C. D. Payna,
plná typického břitkého humoru...
a tentokrát dokonce i básní!

listopad 2017

278 Kč,196 s.

248 Kč, 224 s.

298 Kč, 312 s.

C. D. Payne

288 Kč, 304 s.

248 Kč, 284 s.

248 Kč, 286 s.

je americký volnomyšlenkář a spisovatel. Proslavil se především sérií kultovního deníku Mládí v hajzlu. Vystudoval
historii evropských zemí na Harvardu, poté se živil jako
redaktor, grafik, reklamní textař či fotograf. Měl asi třicet
zaměstnání a žádné se mu podle jeho slov nelíbilo. V současné době se věnuje provozu svého nakladatelství Aivia
Press, muzeu karavanů a psaní beletrie. Žije v Sonoma
County, severně od San Franciska.
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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.
398 Kč, 576 s.

Z ohlasů čtenářů:
„Náhodou jsem si tuto knížku půjčil
v knihovně a hned další den jsem tam
spěchal pro ostatní díly.“
„Dokonalé! Nick Twisp je jedna z nej
postav, které jsem kdy potkal.“

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

„Tahle kniha je prostě něco! Přijde mi,
že je to kniha jediná svého druhu, je
prostě bezkonkurenční a nejvíc mě na
ní baví její slang.“

298 Kč, 328 s.

od 198 Kč
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Samantha Vérantová
Láska, jídlo
a faux pas
Jak vytvořit
francouzskou rodinu
Když se Samantha vznášela na obláčku novomanželského štěstí, nemohla se dočkat, až se odstěhuje do
Francie a začne nový život s novým manželem Jeanem-Lukem a s jeho dětmi. Ale skoro od první chvíle
si začala uvědomovat, že v jejím novém domově je
spousta věcí – včetně zablešených koček, podrážděných puberťáků a jazykové bariéry –, se kterými
nepočítala. Ale když máte druhou šanci na nový život
a lásku, přece to jen tak nevzdáte.
Tato kniha je dojemným a humorným příběhem
o tom, že i navzdory střetu dvou různých kultur
a z toho plynoucím nedorozuměním se nakonec
dá vytvořit šťastná rodina.
Nádherný příběh ze života doplněný
lahodnými recepty.
328 Kč, 320 s.

„Upřímné a místy až k slzám dojemné líčení toho,
co se může stát, když se odvážíte uskutečnit své sny.“
Janice MacLeodová, autorka bestselleru Paris Letters

Příběh lásky Samanthy
a Jeana-Luka z knihy
Sedm dopisů z Paříže pokračuje…
Samantha Vérantová

298 Kč, 256 s.

je amatérská znalkyně vína závislá na cestování a odhodlaná, i když někdy velice nekonvenční, šéfkuchařka. Žije
v jihozápadní Francii, kde se může věnovat všem svým
zálibám a kde se provdala za sexy Francouze, raketového
vědce, kterého potkala v roce 1989, ale potom se 20 let
neviděli. Jejich první i opětovné setkání popisuje v knize
Sedm dopisů z Paříže (Nakladatelství JOTA, 2015).

beletrie
9

Cristina Caboniová
Tajemné cesty
parfémů
Elena má jedinečnou schopnost pochopit a zhmotnit
touhy lidí: dokáže vytvořit tu správnou vůni k znovuzískání ztracené lásky, k překonání ostychu, k nalezení klidu. Doposud však nenašla tu správnou vůni
k překonání své vlastní minulosti a k odpuštění.
Nevěří nikomu. Pouze tehdy, když vytváří své
vůně, dokáže zahnat nejistotu. Pouze zahalená esencemi květů, dřeva a koření ví, jak se zbavit strachu.
Elena byla odjakživa silná. Od toho dne, kdy ji
ještě jako malou holčičku opustila matka, hledá cit
a pohlazení. Naučila se spoléhat jen sama na sebe.
V šestadvaceti letech ji život opět vystavil zkoušce,
její talent jí však určil cestu. Cestu, jež ji přivede až do
jedné z největších prodejen vůní v Paříži, kde se ještě
nyní připravují parfémy podle starodávných receptur.
Život mě vystavil zkoušce.
Ale s irisem opět získám naději.
Díky vanilce se cítím chráněná.
Protože parfémy jsou mým osudem.

358 Kč, 376 s.

Čtení, které voní
Notino přináší limitovanou
edici s dárkem uvnitř knihy!

Cristina Caboniová
je vášnivou pěstitelkou růží a již dlouhý čas se zabývá
přírodními esencemi a vůněmi. Žije se svým manželem
a třemi dcerami na Sardinii poblíž Cagliari, kde se věnuje
rodinné včelařské firmě.

„Opojné hledání... potěšení pro smysly.“
Daily Express
„Nádherný a krásně vystavěný příběh.“
Elle
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Lindsay Jane Ashfordová
Žena
v Orient expresu
Agatha Christie chce zapomenout na své nevydařené
manželství, a tak se zlomeným srdcem a pod falešným jménem nastupuje do Orient expresu, aby alespoň na nějaký čas utekla co nejdál. Její spolucestující
Katharine Keelingová, jejíž manželství skončilo tragicky po šesti měsících, je velmi přitažlivá žena, za níž
se muži otáčejí, ona si ale své ženství plně vychutnat
nemůže. Trojlístek doplňuje čerstvě provdaná Nancy
Nelsonová, která však pod srdcem nosí dítě jiného
muže, s nímž se brzy shledá, nebo v to alespoň doufá.
Všechny tři ženy pečlivě tají svou minulost, ale jak
se vlak blíží na Blízký východ, jejich životní příběhy se
překvapivě proplétají a nečekaně rozvíjejí. Ženy pomalu a opatrně sdílí svou bolest a utvářejí mezi sebou
přátelské pouto s puncem sdíleného tajemství.
V hlavní roli Hercule Poirot?
Ne, tentokrát přímo Agatha Christie.
298 Kč, 320 s.

Jak změní cesta Orient
expresem Agathě Christie
život?
„Věřili byste, že historický román s prvky napětí
může být také povznášející a inspirativní?
Mě to rozhodně překvapilo! Proto jsem knize
dala pět hvězdiček, a kdyby to bylo možné,
dala bych jich šest.“
www.thelitbuzz.com

Lindsay Jane Ashfordová
je britská autorka a novinářka, stala se první ženou, která
absolvovala cambridgeskou Queen´s College, kde studovala kriminologii. Pracovala pro BBC, poté odešla na volnou nohu a navštěvovala kurzy psaní.
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Éric Fouassier
Skleněná past
V roce 1503 jsou nalezeni tři mrtví alchymisté s podivnými písmeny vyrytými na čele. Anna Bretaňská
je přesvědčená, že ve stínu královské koruny někdo
zosnoval spiknutí, a vyšetřováním pověří mladou
lékárnici Héloïse Sanglarovou spolu s panovačným
a drsným baronem de Comballec. Aby zhatili plány
zplozené chorou myslí, musí rozluštit záhady a tajné kódy tajemného pergamenu. Vitráž se smrtící
mocí, okultní vědy, tajemná zmizení… na Héloïse
míří hrozby, ale ona je rozhodnutá nad královými
protivníky zvítězit. Ale pro ženy je to těžká doba,
a aby přežila, bude potřebovat pomoc všech svých
spojenců, a možná dokonce i své lásky z mládí, rytíře Bayarda. Ledaže by rostoucí sympatie, jež pociťuje ke Comballecovi, její plány změnily…
Poutavý příběh, jenž osciluje
mezi historickým románem
a napínavou detektivkou,
nás vtáhne do skutečného závodu
s časem v srdci renesanční Francie.
listopad 2017

„Éric Fouassier nás s úžasnou lehkostí vrací v čase.
Od prvních řádků je čtenář vtažen do tajemného renesančního prostředí plného alchymistů,
kteří mění olovo ve zlato a honí se za tajemstvím
nesmrtelnosti.“
www.darcybooks.wordpress.com

Éric Fouassier
je členem Národní lékárnické komory, Řádu lékárníků,
má doktorát z práv a farmacie. Zabývá se dějinami farmacie, které vyučuje na univerzitě už více než dvacet let.
Je autorem několika novel a románů (např. Morts thématiques, 2009; Le Traducteur, 2010; Bayard ou le crime
d´Amboise, 2012). Poslední román Et puis le silence, který
vyjde v říjnu 2017, publikuje pod jménem Yves Magne.

„Spiknutí, manipulace, vraždy, boje.
Ale i milostné city, které činí tuto vzrušující
zápletku ještě uhrančivější.“
Le Quotidien
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Bear Grylls
Let duchů
Bývalý elitní voják Will Jaeger, zdrcený brutálním
únosem a nejspíš i vraždou manželky a syna, uteče
až na samý konec světa, aby se tam skryl a pokusil
se znovu nalézt klid. V africkém vězení, kde trpí neprávem, je však objeven a přinucen podniknout ještě
jednu poslední misi. Má vést ostře sledovanou expedici do odlehlé amazonské džungle. V temném srdci
tohoto ztraceného světa leží záhadné letadlo z druhé
světové války, stroj, který střeží výbušné tajemství.
Temné síly udělají všechno pro to, aby válečný letoun
zůstal navždy utajen, a Will Jaeger, aniž tuší, jde proti
nim.
Když se přidá k týmu bývalých elitních bojovníků, zmocňuje se ho neodbytný pocit, že vrak letadla
ukrývá i odpověď na otázku, kterou už tak dlouho
hledá: jaká je totožnost únosců jeho ženy a syna.
Jedna téměř neproveditelná mise.
Jediný muž, který má odvahu
ji podniknout.
398 Kč, 448 s.

Dobrodružný špionážní román
od mistra přežití Beara Gryllse.

Gryllsovy dobrodružné
televizní pořady patří mezi
nejsledovanější na světě –
našly si zhruba 1,2 miliardy
diváků ve dvou stech
zemích.
„Naprosto strhující! Bear se vrhl na beletrii
s divokostí sobě vlastní.“
Ranulph Fiennes, britský spisovatel a dobrodruh

Bear Grylls
sloužil jako výsadkář u speciálních jednotek SAS a následně vedl řadu průlomových expedicí do nejvíce nehostinných částí světa, kterými vydělal miliony dolarů pro
dětskou charitu. V třiadvaceti letech zdolal Mount Everest,
a to jako dosud nejmladší Brit. Brzy navázaly další úspěchy:
obeplul Velkou Británii a Arktidu, večeřel v horkovzdušném
balonu ve výšce sedm a půl tisíce metrů, přeletěl na paraglidu přes vodopády Angel Falls ve Venezuele a také přes
Himálaj.
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Hořící andělé
Bývalý elitní voják, těžce zasažený brutálním únosem manželky se synem, stále nenachází klid.
V zoufalé snaze najít je a zachránit spojí své síly
s tajemnou organizací, o jejichž dobrých úmyslech
se musí teprve přesvědčit.
A mezitím jinde ve světě si přítomnost podává
ruku s minulostí: prehistorická mrtvola pohřbená
v arktickém ledu pláče krvavé slzy. Ostrov zarostlý
džunglí je zamořený vzteklými primáty, kteří uprchli z výzkumné laboratoře s pásmem ochrany čtvrtého stupně. V nitru hory se už sedmdesát let ukrývá
mohutný hydroplán, napěchovaný nacistickým nákladem ve znamení neskutečného zla. Z afrického
slumu je unesen chudý sirotek, jenž drží v ruce klíč
k přežití světa.
Čtyři strašné cesty. Jedna nemožná
stezka. A jen jeden muž se může
pokusit jij zdolat. Will Jaege
Jaeger.
g r. Lovec.

V hlubině ledovce
se odpradávna ukrývalo
strašné tajemství.
A nyní může uvrhnout
svět do zkázy.

únor 2018

Na podzim příštího roku připravujeme vydání
Gryllsovy úspěšné autobiografie Bláto, pot a slzy.

348
34
348
8 Kč
K
Kč,, 3
327
27 s
27
s..

348 Kč, 328
8s
s..
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Jesper Bugge Kold
Zimní muži

348 Kč, 376 s.

Dva bratři, Karl a Gerhard, žijí poklidným životem
v rodném městě Hamburku. Karl se po smrti otce
ujímá vedení rodinné textilní továrny, Gerhard je
profesorem matematiky na univerzitě.
K moci se ovšem dostává Adolf Hitler a oběma
bratrům se začíná otřásat země pod nohama. Proti
své vůli se oba stávají součástí nacistické mašinerie a jsou nuceni podílet se na věcech, se kterými
sice nesouhlasí, ale zároveň se proti nim nedokážou postavit. Karl se dostává na frontu a Gerhard
organizuje transporty do koncentračních táborů.
Oba jsou zatlačeni až do krajnosti, což je hluboce
poznamená.
Napínavý příběh ukazuje, jak rychle se normální, civilizovaný život může proměnit v absurdní
zmrzačenou skutečnost během války i jak těžké je
hledání vlastního já po jejím skončení.
Zimní muži jsou román o hrůzách války.
Příběh o hranicích mezi dobrem a zlem,
o životě a smrti i o morálních
dilematech a svědomí.

„Od Remarquova díla Na západní frontě klid
jsem nečetl knihu, která by na mě svým
vylíčením válečných hrůz a toho, jak válka lidi
mrzačí, udělala takový dojem jako Zimní muži.“
Nordjyske Stiftstidende

Aby zlo zvítězilo, stačí,
když slušní lidé nedělají nic.

„Jesper Bugge Kold skvěle ukazuje, jak se
i z úplně obyčejných lidí mohou stát váleční
zločinci.“
Kristelig Dagblad

Jesper Bugge Kold
pracoval jako novinář a nyní je knihovníkem. Na literární
scénu vstoupil v roce 2014 románem Zimní muži, který mu vynesl nominaci na cenu BogForum za nejlepší
debut. Kniha dosáhla úspěchu i v zahraničí. Ve svých
knihách staví i na své dlouhodobé fascinaci moderní evropskou historií i důkladných rešerších dobových faktů.
Žije s manželkou a dětmi na ostrově Fyn.
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David Young
Dítě Stasi
Východní Berlín, 1975. Nadporučici Karin Müllerové
je přiděleno vyšetřování smrti náctileté dívky, která
se podle všeho snažila prchnout přes zeď – ale ze
Západu.
Vyšetřování smrdí od počátku. Karin má jako
členka Lidové policie z Východu omezené pravomoce, Stasi chce znát identitu mrtvé dívky, ale nepřeje
si, aby vyšetřovatelka znala příliš mnoho odpovědí.
Brzy je jasné, že místo činu někdo kompromitoval.
Müllerová navzdory doporučením sleduje stopu,
která překvapivě souvisí s někým jí velmi blízkým…
Jde o poutavý příběh, který kombinuje napínavé vyšetřování s retrospektivním vyprávěním, které
mu předchází. Jde o thriller z pozadí Berlínské zdi,
od kterého se nebudete moct odtrhnout.
Dítě Stasi Davida Younga vyhlásily
The Times krimi knihou měsíce
a The Telegraph tipem týdne.
listopad 2017

„Mrazivé.“
Daily Telegraph

David Young
Kniha Dítě Stasi je debutovou knihou tohoto britského
autora a je první ze série knih o Karin Müllerové. David
Young po humanitních studiích na Bristolské Polytechnické vystřídal několik zaměstnání od uklízeče přes řidiče
až po novináře. Za svůj debut Dítě Stasi získal cenu kurzu
Crime Thriller MA na londýnské City University. Kniha se
dostala mezi pětici bestsellerů na Amazon Kindle a byla
bestsellerem číslo jedna v žebříčku Historické fikce na
Amazonu.

U Berlínské zdi
je nalezeno tělo mrtvé dívky.
S udanou příčinou smrti
však není něco v pořádku.
„Extrémně poutavé.“
Sunday Express
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Alexander Boldizar
Ošklivec

březen 2018

Mužduk Ošklivec IV. je stopětatřicetikilový horal ze
Sibiře, přeborník ve vrhání balvanů, jehož domovinu
ukradne americký právník a chystá se z ní udělat motýlí rezervaci pro bohaté turisty. Aby získal zpět zemi
i čest svého národa, vydává se Mužduk na právnickou
fakultu Harvardovy univerzity, aby se naučil vrhat
slova namísto balvanů. Na anarchické dobrodružné
cestě, která ho ze Sibiře zavede do USA i Afriky, bojuje
s druhými studenty, povstalci z řad Tuaregů, profesory
práva, černou magií, byrokraty, úpalem, postmodernisty a nakonec i s časem a prostorem. Tato divoká
existenciální komediální kniha vypráví příběh chybujícího, pochybného hrdiny a jeho boje proti stroji
formujícímu ty, kteří vládnou našemu světu.
Někdo ve volném čase hraje fotbal,
někdo vrhá balvany...
Alexander Boldizar, první Slovák,
který absolvoval Harvard,
pracoval jako pseudogejša
a baví se házením balvanů.

Kniha získala řadu ocenění:
Nejlepší kniha roku 2016, celkový vítěz
Velké ceny CAC17
Somerset Prize za nejlepší beletristické dílo roku
2016
dvojnásobný finalista (beletrie, humor)
Knihy roku Indies 2016, konference
Americké asociace knihoven
Nejlepší kniha roku 2016: Best Fiction
podle Entropy Magazine
Nejlepší beletristická kniha roku 2016:
A Year End List podle Book Scrolling

Alexander Boldizar
se stal prvním Slovákem, který odpromoval na Právnické
fakultě Harvardovy univerzity. Poté pracoval jako ředitel
umělecké galerie na Bali, advokát v San Francisku a v Praze,
pseudogejša v Japonsku, poustevník v Tennessee, paleontolog
na Sahaře, nosič v Arktidě... V současné době žije ve Vancouveru, kde se baví mimo jiné házením balvanů a škrcením druhých
chlápků (přičemž všichni jsou v pyžamu).
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Geoﬀrey Household
Drsný muž
Sir Robert odjíždí do nejmenované středoevropské
země, aby zde provedl atentát na jednoho krutého
diktátora. Vůdce a jeho přátelé pořádají hon. Zatímco
se společnost dobře baví, v křoví ukrytý muž si připravuje pušku s dalekohledem. Hodlá zabít Vůdce.
Výstřel ale mine cíl a vzápětí je muž zadržen strážci...
Ani nejkrutější mučení však Sira Roberta nepřiměje
k řeči. Nepřátelé se ho chtějí zbavit, a tak ho shodí ze
skály. On ale šťastnou náhodou přežije a dává se na
útěk. S vypětím všech sil se vrací do rodné Anglie, kde
se ukrývá v nehostinné krajině, odkázán jen sám na
sebe. Je pronásledován několika nepřáteli, neví dne
ani hodiny, kdy zemře. Jeho zoufalá situace ho přivádí
až na hranice života a smrti a testuje jeho odvahu,
výdrž a odhodlání… a z lovce se stává lovená zvěř…
Mistrovské dílo Geoffreyho
Householda, klasika thrillerů 30. let
20. století, se vrací mezi
bestsellery současnosti.
březen 2018

„Ten nejlepší příběh, který byl kdy napsán
o tématu útěku a pronásledování.“
The Times

Geoﬀrey Household
se narodil v Bristolu v roce 1900, vystudoval prestižní Magdalen College v Oxfordu a poté pracoval po celém světě, vč.
východní Evropy, USA, Středního východu a Jižní Ameriky.
Zastával nejrůznější profese, byl mj. bankéřem, prodejcem
a autorem encyklopedií. Za 2. světové války sloužil u britské
tajné služby. Zemřel v roce 1988.

Román byl několikrát
zﬁlmován, v současné době
se chystá nové zpracování
s Benedictem Cumberbatchem
v hlavní roli.
„Jsem nadšený, že budu pracovat
na přenesení jednoho z nejcennějších
anglických románů na velké plátno.“
Benedict Cumberbatch
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Zoe Sugg
Girl Online
jde svou cestou
Život Penny Porterové se po létě plném zážitků a nečekaných zvratů pomalu vrací do zaběhaných kolejí.
Školní rok začal a Penny je připravená vzít život do
svých rukou a být na světě sama za sebe. Noah, její
Kluk z Brooklynu, nečekaně zrušil všechny koncerty
a není po něm ani vidu ani slechu. Nikdo netuší, kde
se skrývá. A neví to ani Penny. A tak když se Penny
vypraví do Londýna na návštěvu umělecké školy, kde
studuje její spolužačka Megan, zdá se, že by to mohla
být dobrá příležitost najít si nové přátele.
Netrvá dlouho a v Pennyině životě se objevuje
i nový kluk – okouzlující a talentovaný student fotografie Callum. Pomůže Callum Penny zapomenout na
Kluka z Brooklynu? A dokáže vůbec Penny začít nový
život, když to vypadá, že ji Noahův stín pronásleduje
téměř na každém kroku?
Jsem Zoella a každý měsíc
mě na YouTube sleduje
víc než 12 milionů fanoušků.

298 Kč, 359 s.

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

2015

Zoe Sugg alias Zoella

298 Kč, 360 s.

298 Kč, 368 s.

má sedmadvacet let a žije v anglickém Brightonu. Její
videa na YouTube sleduje každý měsíc více než dvanáct milionů lidí. Zoella spustila svůj videokanál v roce 2009 – její
příspěvky se zabývají tématy, jako jsou móda, kosmetika
či životní styl, ale nevyhýbá se ani závažnějším otázkám
spojeným s životem dnešních teenagerů. Má více než dvanáct milionů odběratelů na YouTube, téměř šest milionů na
Twitteru a více než devět milionů na Instagramu.
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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.
The New York Times bestseller
368 Kč, 326 s.

„Čtivý a šťavnatý příběh s hororovou zápletkou
a logickým rozuzlením, u něhož se nebudete ani
chvilku nudit. Fotografie mu dodávají patinu
opravdovosti.“
Monika Dvořáková, Pevnost

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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Ransom Riggs
R
Povídky podivných
P
JJeště
eš dříve, než slečna Peregrinová vytvořila smyčkkuu – domov a útočiště – pro dnes již dobře známé
děti, existovaly příběhy o podivných dětech
ppodivné
o
které se tradovaly ústní cestou. Jedná se
a zvířatech,
z
o ppříběhy z historie podivných, ve kterých se dozvíme,
žžee děti nejprve bez problémů žily ve společnosti lidí
obyčejných, ale jejich zvláštní schopnosti
bběžných,
ě
a nnadání je postupně vytlačovaly na okraj, až je lidé
ze svého středu úplně.
vvyhnali
y
Některé z deseti povídek čtenáři zčásti znají ze
v trilogii o podivných dětech ze sirotčince
zzmínek
m
sslečny
le Peregrinové, jiné jsou zcela nové a uvádějí
nnové,
o neznámé hrdiny. A kromě jiného se dozvíte
o pprvní ymbryně i o tom, jak se postupně naučila
smyčky, v nichž bylo možno žít.
vvytvářet
yt
TTaké
Ta
a vás vždy zajímalo, kde se vzaly
podivné
p
o
děti ze sirotčince slečny
Peregrinové?
P
e
TTi,i, kdo četli napínavé příběhy o slečně
Peregrinové,
P
Pe
e
si tuto výjimečnou knížku
jistě nenechají ujít.
jis

298 Kč
Kč,
č, 1
176
76 s
s..

Příběh podivných dětí
byl také ﬁlmově zpracován,
a to pod taktovkou Tima Burtona.
www.sirotcinecslecnyperegrinove.cz

Ransom Riggs

298
8 Kč
358 + 8 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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Lucie Hlavinková
Sestry Foxovy
Kam odejdou duše zemřelých? Kam se poděje podstata člověka, kterého jsme milovali? Mohou se mrtví
vracet a komunikovat s námi? Na tyto odvěké otázky
přinesly odpověď milionům zoufalých pozůstalých
sestry Foxovy v Americe druhé poloviny 19. století.
Lidem přestávají stačit staré náboženské odpovědi na otázky, které po staletí trápí lidskou zvědavost.
Moderní doba přináší úžasné vynálezy, proč by si tedy
duchové z říše mrtvých nemohli najít cestu, jak se
spojit s námi živými a odhalit tak tajemství posmrtného života?
Poptávka po komunikaci s mrtvými je obrovská,
lidé všech společenských vrstev jsou ochotni platit
jakékoliv peníze, jen aby nalezli útěchu. U mladých,
okouzlujících a nevinně vypadajících dívek, vyhledávaných médií, se dveře netrhnou. Jenomže cena za
slávu, peníze a zbožnou úctu je vysoká…
Kniha inspirovaná skutečným
životním příběhem zakladatelek
spiritistického hnutí.
298 Kč, 272 s.

Román, který vás zavede
na spiritistické seance,
do světa na pomezí života a smrti.

Lucie Hlavinková
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ldop um es énakladatelství
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uSeance,
zovorp veroce
juně2016
v es pak
ěbodvyhrála
énsačuliterární
os V .olsoutěž
ibílen Albatrosu
vols ohej
sínpříběhem
asp a ůnapro
varaděti
k ueProjekt
zum ,sspes
erP(ten
aivimůj).
A ívtslSvůj
etadprvní
alkanpříběh
ohévs
napsala
.aksicnavrFšesti
naS letech
do ěnreavvesté,ydobě
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mouzrálo
noS v přesvědčení,
ejiŽ .eirteleb
že „až bude velká“, stane se spisovatelkou...
Více na www.lucie-hlavinkova.cz.
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Honza Žanek Hlaváček
50 odstínů hantecu
To, že hantec způsobuje dobrou náladu a navíc chutná skvěle, zjistíte v dvojknize 50 odstínů hantecu /
50 chutí hantecu. V padesáti rozhovorech s našimi
celebritami, které se nějakým způsobem „dotkly“
hantecu, se dočtete často i dost pikantní historky
legendárních brněnských postav. I třeba o tom, jak
se stalo, že se Zlatý slavík do Brna nedostal, a jak se
vlastně v Brně hantec objevil. Pro tápající v tomto
slangu nechybí ani hantecový slovníček.
Naprosto revolučním počinem je siamské dvojče
publikace – hantecová kuchařka. Podle ní zaručeně
uvaří skvělé jídlo s příchutí hantecu i naprostý kuchařský antitalent. Jinak nevařící autor totiž všechny
pokrmy osobně připravoval a své zážitky z kuchyně
v knize barvitě popsal. Není bez zajímavosti, že během tohoto počínání přibral dvanáct kilo.
Dvě knihy v jedné!
Hantec v zážitcích padesáti osobností
šoubyznysu z jedné strany a první
hantecová kuchařka na světě
z druhé strany.

mediální partner

298 Kč, 272 s.

ilustrace Libor Machata

Honza Žanek Hlaváček
účinkuje jako bavič, muzikant a zpěvák na nejrůznějších
společenských akcích. Do povědomí svých příznivců se
zapsal především jako šiřitel brněnského hantecu a pokračovatel Franty Kocourka a dalších. Je autorem osmi knih
a vydal dvě hudební CD.

Libor Machata
je skladatel, aranžér a textař, baskytarista a grafik.
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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.
Někdy stačí jen trochu změnit úhel pohledu
a rázem je vše možné.

278 Kč, 240 s.

„Tuto útlou knížku ocení především ženy, jelikož
v naprosté většině povídek vystupují právě silné
ženy, které se musí poprat s osudem. Dubská píše
skvěle. Povídky vám dlouho zůstanou v hlavě
a budete je doslova hltat. Nejkrásnější na nich je
to, že čtenářům ukazují cestu a povzbuzení.“
Šárka Hromádková, Kulturio.cz

Blanka Hošková
Trojhra
Vztahy jsou to, oč tu běží. Můžeme mít rodinu, peníze, práci, přátele a navenek vlastně úplně spokojený život. Ale co když to, kdesi pod povrchem, bublá nespokojeností? Co když nám k naplnění
chybí upřímná a opravdová láska?
Trojhra vypráví 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.
Různé druhy vztahů, které, ač závratně krásné,
nemusí být v životě těmi vítěznými…

Romány o tom, co všechny
důvěrně známe,
ale prožít si musíme samy.
228 Kč, 144 s.
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Zuzana Beranová
Všechny vůně Afriky
Afrika. Žhnoucí kontinent tisíce vůní. Vůní starodávné magie,
temných rituálů, rozvláčného bezčasí, krví nasáklé země i nepolapitelného temperamentu jejích mužů. Afrika, která z vás dostane to nejlepší i to nejhorší a zbytek odhodí do prachu prudkého
slunce. Tereza se do Afriky vydala za poklidnou úřednickou prací
na českém konzulátě v Keni. Ale protože má černý kontinent
zvláštní erotický půvab, vedle jedovatých hadů, nesnesitelné šéfové a vrcholícího kmenového konfliktu jí nastražil do cesty také
muže. Keňského umělce, jehož kouzlu Tereza dlouho neodolá
a vydává se s ním na cestu, která voní… všemi vůněmi Afriky.
Drsné, šokující i podmanivé a kouzelné
dobrodružství české úřednice na konzulátě
v Keni vás zanese tam, kde voní
všechny vůně Afriky.
„Do rukou se mi dostal skvost! Naprosto jsem
knize propadla.“

298 Kč, 304 s.

Vendula Pudelková, Studentpoint.cz

Otto Weiss
I viděl Bůh,
že je to špatné
Novela Otty Weisse I viděl Bůh, že je to špatné je jedinečným literárním počinem a zároveň silným osobním svědectvím historického významu. Otto Weiss tuto knihu napsal v Terezíně v roce
1943, kresbami ji doplnila jeho dcera Helga, autorka Deníku
1938–1945, tehdy 13letá. Krátce poté byl Otto Weiss zařazen do
transportu do Osvětimi, odkud se už nevrátil.
Bůh, který na sebe vzal lidskou podobu, se přichází podívat
do Terezína, aby se na vlastní kůži přesvědčil, jaká je mezi vězněnými Židy situace. Do prostého příběhu je vložena vážnost
i hloubka, předstíraný úsměv zakrývá hořkost a smutek.
Výjimečné osobní svědectví z terezínského
ghetta, které přečkalo válku zazděné na půdě
místních kasáren.
„Příběh, v němž se zračí celá tragédie
holocaustu, nepostrádá ani typický
židovský humor.“
Michaela Gübelová, Xantypa

288 Kč, 112 s.

edice
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Marlena de Blasi
Večery v Umbrii
Pravidelně každý čtvrtek večer se skupinka čtyř
žen z italského venkova schází v kamenném domě
v kopcích nad městečkem Orvieto. Tam vaří, usedají
ke skvělým večeřím při svitu svíček, pijí svá oblíbená
místní vína a rozprávějí.
Líčení společných večeří, oblíbených ingrediencí
a receptů, jejichž tajemství je předáváno z generace na generaci, se prolíná s vyprávěním o životních
osudech těchto čtyř žen – Mirandy, Ninuccii, Paoliny
a Gildy –, které se autorce postupně svěřují se svými
příběhy o lásce, ztracené i nalezené, o stárnutí, opuštění, střetech s mafií a pokrevní mstě.
Tato kniha je vyvrcholením autorčiných dvaceti
let strávených v Itálii, kde žila, cestovala, vařila, jedla
a pila, a samozřejmě obsahuje recepty těch nejlákavějších umbrijských pokrmů.
Kniha je jízdenkou nejen do Itálie, ale
i do lidského srdce.
Oslava jídla a přátelství plná radosti
dodávající chuť do života.

348 Kč, 344 s.

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.

Christinade
Marlena
Laurenová
Blasi
je bestsellerová
pseudonym autorka
dvou nejlepších
řady románů,
kamarádek
které se (spřízněodehrávají
vných
atraktivních
duší / skoro-dvojčat)
oblastech slunné
a spolupracovnic
Itálie. Je šéfkuchařkou,
Christiny
noHobbsovéporadkyní
vinářkou,
a Lauren vBillingsové.
gastronomiiAutorky
a kritičkou
píší restaurací.
jak fikci
pro mladistvé,
Vydala
také dvětak
mezinárodně
pro dospělé,
úspěšné
a už spolu
italskévytvořily
kuchařky.
Sčtrnáct
manželem
The New
Fernandem
York Times
se přestěhovala
bestsellerů. Jejich
z Benátek
knihydo
jsou přeloženy
městečka
San Casciano
do více než
v Toskánsku
31 jazyků.a(Některé
v současnosti
rományžijí
vobsahují
umbrijském
líbání,Orvietu.
jiné HÓÓÓDNĚ
Pořádá také
líbání.)
gastronomické výlety
Toskánskem a Umbrií.

„Okouzlující… úžasně bohaté…
Marlena de Blasi píše o jídle s požitkem,
ze kterého se člověku sbíhají sliny…
A nejlepší ze všeho jsou příběhy, které tyto
ženy vyprávějí de Blasi o svých životech:
příběhy, které společně představují úžasný kus
historie lidské společnosti.“
Reader’s Digest
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Christina Laurenová
Vášnivý lhář
London se po několika letech strávených na vysoké
škole oddává surfování, po nocích pracuje za barem
a vysedává s kamarády. Nic neřeší, nic neplánuje.
Když ji ale jednou ráno spláchne pořádná vlna a večer
ji úplně převálcuje sexy úsměv Luka Suttera, vychýlí
se trochu ze svého kurzu… a nabere jeho směr.
Luke funguje v módu děvkaře tak dlouho, že už
se ani nepozastavuje nad tím, co vlastně dělá. Ale po
úžasné noci s London si uvědomí, že se od zničujícího
rozchodu vůbec nikam neposunul. Díky London zatouží zase po něčem víc.
London si s Lukem sice užívá, ale když zjistí, jaká
je jeho minulost, všechno se nějak zamotá, což je
přesně to, čemu se chtěla vyhnout. Pak už je na Lukovi, aby změnil svůj život a přesvědčil ji, že nemá
přehazovat výhybku.
Na dvojku, co nechce randit
ani se do sebe zamilovat,
jsou spolu nějak často nazí.
jso
298 Kč, 352 s.

„Supersexy, sofistikovaná romance, která dokonale zachycuje touhu, vzrušení, pochybnosti
a tvář mladé lásky.“
Kirkus Reviews

„Zapomeňte na to, co vám prodávají
jako ‚porno pro matky‘. TOHLE je porno.
Pornografická literatura bez zbytečných
nánosů. Odstíny jsou jen čajíček pro
holčičky, kterým chybí fantazie
i pohlavní život.“
Hindzu.otaku.cz
„Ve čtvrtém románu série Vášnivých se
autorkám podařilo dát klasické zápletce
nový šmrnc. Sledovat, jak děvkař Luke
potká tu pravou polovičku a nechá se
okouzlit samostatnou London, která
se ze všeho nejvíc děsí vztahů, je místy
zábavné až příliš.“
RT Book Reviews

328 Kč
367 s.

298 Kč
311 s.

298 Kč
311 s.
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Božský
Svérázná Britka a suchar z Bostonu: tak rozdílné povahy jako Pippa a Jensen aby pohledal. Ona je pro
každou srandu, on se hroutí pod tíhou odpovědnosti.
Řízením osudu se tihle dva setkají na společné dovolené organizované partičkou přátel, kterou věrné
čtenářky znají již z předchozích dílů oblíbené série
Božský. Putování po vinicích je pro Pippu, jež se právě
vzpamatovává z nechutného rozchodu, vítanou příležitostí, jak na všechno zapomenout. Jensen se výletu
účastní tak trochu z donucení a jen doufá, že vína
bude dost, aby tu nudu přežil. Nuda se však nekoná.
Celý výlet se změní v bláznivý sled událostí a zprvu
improvizovaný vztah dvou cizích lidí postupně přeroste v hlubokou vášeň.
Závěrečný díl, ve kterém se uzavírají
osudy hrdinů celé série Božský.
Drama i humor, vtipné dialogy, láska
pošetilá i vášnivá a zejména sex,
který si hrdinové románu umí náležitě
vychutnat.
348 Kč, 386 s.

„Občas je potřeba vypnout a představovat
si dokonalý život a dokonalého muže.“
Veronika Vaňková, Čteme s láskou

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

298 Kč
304 s.

348 Kč
320 s.

348 Kč
352 s.

348 Kč
348 s.
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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.
„Přehlídka uvolněnosti a všední veselé
nevázanosti.“
Klára Kubíčková, MF Dnes
„Neuvěřitelně vtipná, úplně bláznivá
a výjimečně skvostná kniha. Pět zasmání
z plných plic na stránku, dokonalá
zápletka a spousta fantastických postav.“
The Guardian

228 Kč, 200 s.

ilustrace Per Dybvig

288 Kč

288 Kč

TAKÉ JAKO AUDIOKNIHY!

288 Kč

připravujeme

Jo Nesbø
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.

228 Kč
200 s.

348 Kč
284 s.

348 Kč
303 s.

298 Kč
212 s.
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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.
598 Kč, 304 s.

Nominace na

2014

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 27 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.
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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.

258 Kč
128 s.
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Craig Robinson,
Adam Mansbach
Jake je fake
Jake neumí pořádně hrát na žádný nástroj. A výtvarné umění?
Jeho výtvory by nevystavili ani na školní nástěnce, natož někde
v galerii. Což je doopravdy problém, protože si právě prošvindloval cestičku do Akademie múzických a výtvarných umění pro
talentované děti (a Jakeovi je jasné, že on není ani jedno z toho).
Jenže rodiče od něj čekají stejný úspěch jako od jeho sestry, která
už chodí do posledního ročníku a je nádherná a okouzlující zpěvačka a jde jí zkrátka všechno, na co sáhne. Jake, který vyniká
spíš smyslem pro humor než uměleckým nadáním, bude muset
rychle něco vymyslet, než to na něj praskne a ze školy ho vyrazí.
Ohromně zábavná kniha plná
nekorektního humoru a kouzelných
ilustrací Keithe Knighta.
„Smál jsem se, až mi šušně létaly z nosu.“
248 Kč, 144 s.

Dave Barry, autor knihy Město šílenců

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.

Z ohlasů čtenářů:
„Geniální nápad, který jednoduše baví.“

248 Kč, 400 s.

„Fantastický nápad, který vznikl vlastně
omylem. Už dvakrát jsem ji dala jako dárek
a pokaždé udělala velkou radost.“
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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!

„S Viki si v knížce Deset užijete parádní rok
plný nejen školy, ale především zábavy.“
ABC

238 Kč, 200 s.

Erica Bertelegniová
100 přání
Je nedělení odpoledne a skoro třináctiletá Aurora Bílá právě vešla
do knihkupectví, jehož prodavačka umí… létat! A nejen to, taky
čarovat! Aurora díky ní zjistí, že pod jejím milovaným městem
Římem se nachází vedení světa kouzel, a aby o něm nikomu
neřekla, dostane od jeho královny velkolepý dar: 100 přání! 99
z nich však musí splnit ostatním a jen to poslední může být její.
Co si asi bude Aurora přát? Bude dál jenom přihlížet snům
ostatních, nebo se stane hrdinkou toho svého?
13 let, 100 přání a 1 kouzelný příběh!
„Při čtení jsem si připadala, jako by mi bylo
opět třináct.“
Annie, MFantasy.cz
288 Kč, 264 s.
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Jana Vrzalová
Zasnoubena
se smrtí
Irena Bernášková, známá jako Inka, byla mimořádnou osobností československých dějin dvacátého
století. Rodiči vychována v silném vlasteneckém
duchu, obdařena talentem na jazyky, analytickými
schopnostmi, obrovskou odvahou, jíž převyšovala
i muže té doby, po vzniku protektorátu Čechy a Morava všechny své schopnosti vynaložila na osvobození
rodné země – Československa. Její odbojová činnost
byla úzce spojena především s vydáváním ilegálního
časopisu V BOJ, se získáváním prostředků a techniky
na jeho výrobu, ale také s převáděním československých vojáků do zahraničí. Po zatčení podle skromných odhadů při výsleších mlčením zachránila na tři
stovky spolupracovníků. Spolu s Inkou Bernáškovou
se vracíme do doby, kdy šlo o bytí či nebytí našeho
národa i Československa.
Román inspirovaný pohnutými
životními osudy Ireny Bernáškové,
první české ženy popravené nacisty.
298 Kč, 336 + 36 s.

Kniha je doplněná řadou
dobových, veřejnosti dosud
neznámých snímků,
dokumentů a plakátů.
C. D. Vrzalová
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od San Franciska.
byla také
tiskovou mluvčí Českého svazu bojovníků za svobodu. Od
roku 2014 je předsedkyní Klubu autorů literatury faktu.

Kniha byla vydána za finančního
přispění Literárního grantu DILIA.
Český rozhlas Plus (Radiokniha) připravuje
desetidílnou četbu na pokračování a k připomenutí
osudu Inky a jejího otce připravil ÚSTR
stejnojmennou putovní výstavu.
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Laurence Gonzales
Umění přežít
Za dekádu od svého prvního vydání přispěl bestseller
Laurence Gonzalese jak k záchraně lidských životů
v těch nejodlehlejších pustinách, tak ke zlepšení životů obyčejných čtenářů. Kombinace dobrodružného
vyprávění, vědeckých poznatků o přežití a praktických
rad pomohla lidem – od nejvýznačnějších byznysmenů přes armádní důstojníky a pedagogy až po profesionální psychiatry – pochopit, jak lépe zvládat stres,
vyhodnocovat rizika a rozhodovat se pod tlakem.
V novém vydání Laurence Gonzales přibližuje v předmluvě, jak může kniha čtenářům pomoct překonávat
i ty nejtěžší životní překážky. Jeho poutavé vyprávění
jistě osloví, poučí a motivuje celou novou generaci
čtenářů.
Příběhy o přežití propojené s výzkumy
o lidském vnímání, včetně výtečného
popisu, co se v nás děje, když cítíme
strach.

leden
l d
2018

„Knihou jsem prolétl, jako bych na ni čekal celý
svůj život. Gonzales píše nenuceně a přesvědčivě
a své sdělení prvotřídně dokládá fakty. Na dané
téma si lepší knihu nedokážu představit.“
Sebastian Junger, autor knihy Dokonalá bouře
„Tahle knížka vám pomůže, pokud se někdy
ocitnete uvězněni pod kamenem ve zpěněné
a divoké řece. Ale ještě víc ve chvíli, kdy se zamyslíte nad tím, proč váš mozek funguje ve stresu
každodenního života tak, jak funguje. Fascinující
pohled na to, proč jsme tím, kým jsme.“
Bill McKibben, autor knih The End of Nature
a Enough
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Sungdžu Lee, Susan
Elizabeth McClellandová
S každou padající
hvězdou
Skutečný příběh
mého přežití a útěku
ze Severní Koreje
S každou padající hvězdou je hutně podaná autobiografie severokorejského chlapce jménem Sungdžu,
který se ve dvanácti letech musel naučit žít na ulici
a postarat se o sebe. Aby vůbec přežil, vytvořil s několika dalšími dětmi gang, naučil se krást, prát se i žebrat. Sungdžu barvitě líčí svůj drsný příběh a popisuje,
jaké to je, když si nedospělý kluk musí najednou vystačit se skupinkou „bratrů“ z ulice, hladovět a prožívat strach z věznění nebo i popravy. Naděje je často to
jediné, čeho se dá držet. Tyto poutavé vzpomínky rozkrývají čtenáři odlišnou kulturu, kde mnohé z toho, co
považujeme za samozřejmé, vůbec neexistuje.
Severní Korea jako reálná
a děsivá dystopie.

únor
ú
nor 2018

„V jedenácti letech jsem přišel skoro o všechno:
o rodinu, o svoje sny i o vzdělání. Ale neztratil jsem
úplně všechno. Pořád jsem měl naději, že se zase
setkám s rodiči. A tohle přání jsem si opakoval
vždycky, když jsem zahlédl, jak padá hvězda.“

C. D. Payne
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beletrie. Žije v Sonoma County, severně od San Franciska.

Susan McClellandová
je renomovaná kanadská žurnalistka, mimo jiné držitelka
ceny Amnesty International Media Award.

„Zhýčkaný synek z elitních vrstev podstupuje
nemilosrdnou zkoušku… Toto poutavé
autobiografické vyprávění má velkou šanci
nalákat čtenáře, aby se o Severní Koreu zajímali víc.“
Kirkus Reviews
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Jiří Plachý
Emil Boček. Strach
jsem si nepřipouštěl
Životní příběh Emila Bočka je vpravdě fascinující.
Narodil se roku 1923 v Brně, odkud odešel tajně na
konci roku 1939, balkánskou cestou se dostal do Bejrútu. Jako vojín pěšího pluku se účastnil ústupových
bojů ve Francii v létě 1940. V září 1940 byl již v Británii a přihlásil se k letectvu. Nejdříve sloužil jako
mechanik u stíhacích strojů, v říjnu 1942 byl přijat
do pilotního výcviku a mohl se tak stát jedním z nejmladších československých stíhacích pilotů, kteří měli
za sebou operační lety během druhé světové války.
Byl přijat do RAF, nejdříve sloužil jako mechanik, poté
jako pilot-stíhač u československé 310. stíhací perutě,
za sebou má 26 operačních letů. Emil Boček říká, že
z dosud žijících pilotů RAF on je ten úplně nejmladší.
Je jen málo dosud žijících válečných
hrdinů, veteránů bojů 2. světové války,
kteří můžou vydat svědectví. Armádní
generál Emil Boček je jedním z nich.
únor 2018

Výjimečný projekt založený na rozhovorech
a vzpomínkách Emila Bočka, vedený historikem
Jiřím Plachým, který se specializuje
na problematiku československých vojáků
působících v RAF.
Armádní generál Emil Boček je nositelem Řádu
Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu
a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.
PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.,
enyaP .D .C

Projekt se uskutečňuje v roce 2017
za finanční podpory statutárního města Brna.
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Maude Julienová,
Ursula Gauthierová
Pod zámkem
Jak jsem přežila šílený
plán svého otce
I po více než padesáti letech si Maude Julienová pamatuje ten zvuk, když se za ní zavřela mříž. Její otec
právě koupil pochmurný dům obklopený parkem
v oblasti Saint-Omer. Maude, které tehdy byly tři roky,
zde bude žít zavřená, aniž by kdy šla do školy, aniž by
kdy měla přátele. Je také uzavřená psychicky, protože patriarcha chce ze své dcery udělat „nadčlověka“.
Musí se učit překonávat strach, nouzi, bolest i samotu, aby byla schopná uskutečnit poslání, k němuž ji
předurčil. Až po dlouhé době pochopí, že její otec,
vysoký hodnostář ezoterické zednářské instituce, vytvořil závratný projekt, v němž ona hraje hlavní roli.
Jak se zbavit tak extrémního vlivu? Kde najít sílu uniknout z takového zajetí?
Svědectví ženy, která byla obětí svého
úchylného sektářského otce a později
se stala psychoterapeutkou.

březen 20
březen
2018
18

„Ta kniha je jako úder pěstí. Je to dílo, z něhož je
patrné, že zrálo celá desetiletí.“
www.dhnet.be
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„Krásné svědectví, které připomíná netušené lidské schopnosti a tvoří opravdovou odvetu životu.
Lekce zdrcující, pobuřující a velmi obtížné
statečnosti. Pozor, psychicky vyčerpávající četba.“
Elle
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Lisa Anselmová
Život v Paříži,
můj splněný sen
Kniha je příběhem pro každého, kdo si kdy připadal zoufalý, avšak sní o něčem
víc. Tato upřímná biografie čtenáři přibližuje hledání poklidu a smyslu života
jedné (osamělé) ženy a to, jak ji dobré i zlé aspekty života v cizině naučily nebát se strachu, vážit si sebe samé a vytvářet si spokojený život ve Městě světla.
298 Kč, 280 s.

Hope Jahrenová
Když šeptá listí
Příběh stromů a mého života
Uznávaná vědkyně Hope Jahrenová vybudovala tři laboratoře, v nichž studuje
stromy, květiny, semena a půdu. Autorčin zkoumavý pohled na rostliny a její
bystrá pozorování oživují každou stránku této nevšední knihy. Otevře vám
dveře ke krásným a složitým mechanismům uvnitř každého listu, stébla trávy
a okvětního lístku, a tím navždy změní váš pohled na svět přírody.

328 Kč, 336 s.

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.
„Vzrušující, otřesné i jímavé čtení; je přesvědčivé
a má smutnou krásu opravdovosti.“
Agáta Pilátová, Týdeník Rozhlas

Neil Strauss
Pravda

398 Kč, 488 s.

V této knize se Strauss pouští do zatím nejobtížnějšího tématu: partnerských
vztahů. Snaží se najít odpovědi na otázky, které si muži i ženy pokládají každý
den: Je přirozené být celý život věrný jednomu člověku? Co nás přitahuje na
partnerech, které si vybíráme? Dokážeme zamezit uvadání vášně a romantiky
s postupujícím časem? Jeho zjištění změní vše, co do té doby věděl o lásce,
sexu, vztazích i o sobě samém.
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Reinhold Messner
Pád nebes
Žádná hora na světě nemá tak nezaměnitelný obrys jako Matterhorn. Ze všech
stran působí nepřístupně... První dobytí Matterhornu je příběhem o přátelství, které se rozpadlo, o souboji dvou výprav, o zklamání i o velké tragédii.
Mimořádně poutavá kniha nejslavnějšího horolezce současnosti se dotýká
témat spojených s lidským bytím a základními etickými hodnotami, jako jsou
odpovědnost, důvěra a zrada.

Milan Vranka
Ztraceni na Everestu

328 Kč, 252 s.

Když v roce 1975 britská expedice dosáhla expedičním stylem v 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 vystoupil
i na hlavní vrchol. Při sestupu však všichni zůstali nezvěstní…
288 Kč, 176 + 24 s.

Mick Conefrey
Duchové K2
Mick Conefrey přináší v této poutavé knize barvitý popis prvních pokusů o dosažení vrcholu K2 i fascinující vhled do složitého dědictví jejího prvovýstupu.
Mapuje historii, ve které hned několik velkých a úspěšných mužů propadlo
kouzlu K2. Pro všechny se tato hora stala posedlostí, ale ani jednomu nepřinesla štěstí.
Duchové K2 je mistrovské dílo horolezecké literatury, vystavěné na napětí
a obsazené samými tragickými hrdiny a výstředními snílky.

348 Kč, 368 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.
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Šárka Vávrová
Deník koučky
Zamilujte se do svého
života
Všichni toužíme po spokojeném a naplněném životě,
ale zdaleka ne všichni takový život máme. Řešíme
problémy s partnerem, trápí nás nedostatek financí,
chodíme do práce, která nás nebaví, a na své koníčky
často nemáme ani čas, ani energii. Nedokážeme žít
přítomností a neustále se vztahujeme k budoucnosti.
Šárka Vávrová sdílí se čtenáři příběhy ze své dlouholeté praxe, ale nebojí se mluvit ani o svých osobních
zkušenostech. Dotýká se témat, která rezonují s většinou z nás – jak vybudovat dokonalý vztah; jak získat
práci, která by nás naplňovala a zároveň finančně zajistila; jak v sobě objevit zdravé sebevědomí; jak čelit
každodennímu stresu a uchovat si své tělo zdravé – to
a mnoho dalšího se dočtete v její knize Deník koučky.
Hluboký pramen inspirace pro
všechny, kdo chtějí žít spokojeně.
348 Kč, 352 s.

Přestaňte hledat,
začněte nacházet.

Šárka Vávrová
je psychoterapeutka a integrativní koučka, která pomáhá
lidem na cestě ke svobodě, k bohatství, životnímu poslání
a trvalému štěstí. Je také motivační mluvčí, mentorka, lektorka
a tvůrkyně originální metody s názvem Psychologie štěstí.
Více na www.sarkavavrova.cz.

Výjimečná kniha
přední české koučky
a psychoterapeutky,
za niž mluví stovky
spokojených klientů.
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Tom Hodgkinson
Podnikání
pro bohémy
Tom Hodgkinson se naučil podnikat na základě pracně
získané vlastní zkušenosti. Ze čtyřhodinového pracovního nasazení, kdy se jako spisovatel na volné noze živil
psaním knih, se vrhl do podnikání a z propagátora pohodového životního stylu se najednou stal neurotický
cholerik.
Tom nabízí praktické rady, popisuje komické situace a seznamuje nás se všemi nástroji, jichž je zapotřebí
k tomu, abychom mohli přetavit svůj talent do ziskového a zároveň zábavného podnikání. Tento základní
průvodce pro všechny, kdo usilují o větší svobodu
v pracovním životě, přináší informace od marketingu
přes účetnictví až k nutnosti delegovat úkoly na spolupracovníky. Nezapomíná ani na umění přesvědčovat
a vyjednávat a nabízí návod na to, jak neztratit hlavu,
když nám stres začne přerůstat přes hlavu.
Užívejte si a vydělávejte přitom peníze!
298 Kč, 232 s.

„Skvostná kniha. Velice čtivá a užitečná pro všechny, kdo se rozhodují k tomu, že učiní zásadní krok
a začnou řídit svůj vlastní osud.“
Luke Johnson, Channel 4 a Pizza Express

„Nepostradatelná publikace pro ty z nás,
kterým se začínají klížit oči už při samotné
myšlence na výkazy.“
Dominic West, herec a režisér

Tom Hodgkinson

enyaP .D .C
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Líný rodič
Lenošením a nečinností
k lepšímu rodičovství
Také máte pocit, že jste se stali otroky svých dětí?
Tom Hodgkinson vám nabízí řešení – jmenuje se „líné
rodičovství“. Líný rodič je totiž dobrý rodič. Tím, jak
přehnaně zasahujeme do života svých dětí, jim bráníme, aby vyrostly a postaraly se samy o sebe. Stáhněte
se. Nechte je žít. Jde o zaručený úspěch pro obě strany – vy budete mít méně práce a dítě tím jen získá,
vy i vaše děti se naučíte užívat každodenního života
a také samostatnosti a nezávislosti.
Vychovávejte své děti tradiční
metodou podle MANIFESTU LÍNÉHO
RODIČE, který naleznete uvnitř naší
nejprodávanější knihy let 2009–2012!
„Jsem líný rodič.“
Tereza Maxová, topmodelka
268 Kč, 248 s.

Z ohlasů čtenářů:
„Dobrá kniha. Takhle vychovávám už několik let, jen to někdo musel napsat, abych se ujistila, že
nejsem mezi těma všema ‚bydlenkama a mamčama‘, které na hřišti a v okolí poznávám, jediný
blázen.“
„Velice inspirativní a osvěžující.“
„V těchto stresem nabitých časech bychom si všichni měli dopřát četbu takové knížky.“
Library Journal

Knihou Líný rodič se nechali inspirovat i Tereza Maxová,
Tatiana Vilhelmová a Vojta Dyk.
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Michal Petrov
Retro ČS 3
(Povolená) dovolená
V poslední knize série Retro ČS si čtenář konečně užije
i trochu zaslouženého odpočinku. Expedice do časů socialismu startuje během uhelných prázdnin roku 1979,
ale autor se zaměřuje na trávení volného času a zejména cestování před tímto datem i po něm. A forma
odpočinku, které je věnována poslední kapitola, leckterého čtenáře určitě překvapí. Třetím dílem se uzavírá
úspěšný knižní cyklus, kterým Michal Petrov navázal
na svůj televizní a později i rozhlasový projekt. Jako
pamětník závěrečné fáze československého socialismu
nabízí čtenářům vedle obecné informační hodnoty
i řadu osobních postřehů. Téma a jeho zpracování mu
přinesly úspěch jak u odborníků, tak u široké čtenářské
obce – první dva díly trilogie Retro ČS se staly knižními
bestsellery ve své kategorii.
Jak jsme (ne)cestovali
za reálného socialismu.

498 Kč, 344 s.

„Pod plastovým stromkem ověšeným fondánovou
čokokolekcí přidělenou soudruhy z ROH sedí převážně
‚měkké‘ dárky zabalené v pomačkaném vánočním papíru (recyklovaném z loňska a předloňska). Na sladký život
za totáče si můžeme zavzpomínat díky knihám Retro ČS.“
Kateřina Kadlecová, Reflex
2015

2013

Michal Petrov

498 Kč, 246 s.

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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Retro ČS 1–3
Retro ČS vrací čtenáře do let socialistického konzumu –
k věcem každodenní spotřeby, které provázely (anebo
v nedostatkové socialistické ekonomice naopak neprovázely) průměrného obyvatele Československa. Strávíte s ním trochu volna a v mezích možností si i zacestujete… Připomeňte si dobovou reklamu, socialistickou
estetiku, probuďte spolu s autorem své vzpomínky
a podnikněte výlet do dějin některých oborů ekonomiky čtyř desetiletí po únoru 1948…
Vydejte se do retrosvěta,
který byl lecjaký, jen ne černobílý.
Úspěšný knižní cyklus Retro ČS
se uzavírá.
„Tato kniha je typickým příkladem děl
zaplňujících mezery v paměti. Hlavní
slovo zde má vzpomínka, ať trpká, nebo
sladká.“
Ivan Adamovič, Hospodářské noviny
12
298
98 Kč.
Kč

„Kniha je mimořádným dárkem pro vaše
potomky. Jen se nedivte, že si ji budete
prohlížet asi častěji než oni.“
Stanislav Šulc, E 15

te
ruj
Da

vzpomín
ky

Český bestseller roku 2013
Čestné uznání E. E. Kische 2014
3. místo v kategorii Nejkrásnější kniha
festivalu GO Kamera 2014
Český bestseller roku 2015
Mezinárodní čestné uznání
E. E. Kische 2016
Cena Nejkrásnější komise v soutěži
Nejkrásnější české knihy roku 2015

Jedinečné obrazové publikace
o československém retrosvětě
v kompletním vydání
s exkluzivními Retro dárky.
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Meik Wiking
Lykke
Tajemství
nejšťastnějších lidí
na světě

únor 2018

Autor světového bestselleru Hygge přichází s dalšími
inspirativními nápady a návrhy, jak dosáhnout většího
štěstí. Vezme nás na výpravu za pokladem jménem
Lykke, tedy hledáním a nalézáním dobra, které ve světě
kolem nás ještě je.
Dánové jsou sice nejšťastnější národ na světě, ale
štěstí jako takové není výhradně dánské. Kultury po celém světě mají své jedinečné cesty vedoucí ke spokojenému a naplněnému životu. Meik Wiking v rámci práce
v Institutu pro výzkum štěstí v Kodani procestoval celý
svět a hledal tajemství těch nejšťastnějších lidí.
Lykke v sobě snoubí výsledky výzkumů i osobní
příběhy a je globální mapou radosti, která nabízí nový
přístup k dosažení štěstí, které nám nepřinese jen hezčí
život, ale pomůže nám vybudovat lepší svět.
Zapojte se do revolučního
tažení za štěstím!

Kolik peněz skutečně potřebujeme na „pořízení štěstí“?
Jak být zdravější, aniž bychom museli do fitness centra?
Jak se naučit budovat důvěru a spolupráci?
Jak si můžeme pomoct tím, že pomůžeme jiným?
Na tyto otázky vám odpoví Lykke!

Meik Wiking
je ředitelem Institutu pro výzkum štěstí, výzkumným
partnerem Světové databáze štěstí a zakládajícím členem Latinskoamerické sítě pro politiku pohody a kvality
života. Výsledky jeho výzkumu byly zveřejněny ve více
než pěti stech různých médiích včetně The Washington
Post, BBC, Huffington Post, The Times, The Guardian.
Přednáší po celém světě, účastnil se mj. také konference
TEDx. Jeho kniha Hygge byla přeložena do 28 jazyků. Nyní
přichází s novou knihou Lykke.
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Hygge
Prostě šťastný způsob
života
Proč jsou Dánové nejšťastnějšími lidmi na světě? Odpovědí je hygge, říká Meik Wiking, ředitel Institutu pro
výzkum štěstí v Kodani. Hygge je pocit, který zažíváte
během bouřky, když jste v pohodlných ponožkách
schoulení na pohovce, přikrytí měkkou dekou. Je to
ten pocit, když u stolu osvětleném svíčkami společně
se svými milovanými jíte své oblíbené jídlo a povídáte
si. Je to pocit, který se vás zmocní, když se s šálkem oblíbené kávy v ruce díváte na rudé ranní světlo na jasné
modré obloze. Hygge je o atmosféře a prožitku. Je to
o sdílení se s lidmi, které máme rádi. Pocit domova. Pocit bezpečí. Pocit vnitřního klidu a blaženosti.
Tato kniha vám nabídne rady a tipy, jak know-how
nejšťastnějšího národa na světě můžete využít ve svém
životě i vy.
Světový bestseller, který vyšel
v 28 zemích, přinášející vědecky
podložená fakta o tom,
co nás činí šťastnými.

Pokud chcete být
ve svém životě šťastní,
musíte ho mít!
To pravé HYGGE
s modrobílou obálkou!

298 Kč, 288 s.

Hygge – inspirativní fenomén
dnešní uspěchané doby
„Klíčovou knihou je Hygge: Prostě
šťastný způsob života od Meika
Wikinga. Hřejivá atmosféra podtržená
svíčkami z Ikea. Klid, spokojenost.
Pohodlíčko, zdravé mlsání, vkusný
interiér.“
Karolína Vránková, Respekt
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Haemin Sunim
Věci, které uvidíte,
jen když zpomalíte
Jak si zachovat klid
a bdělou pozornost
v uspěchaném světě

298 Kč, 336 s.

Tato knížka plná duchovní moudrosti zen-buddhismu
přináší příležitost k zamyšlení nad různými oblastmi
lidského života. Věnuje se mimo jiné tématům mezilidských vztahů, práce, lásky a spirituality a zdůrazňuje
důležitost nalezení hlubšího vztahu a soucitu nejen vůči
ostatním, ale i vůči sobě samému. Jednoduchou a srozumitelnou formou esejů a krátkých poselství, s nadhledem a pochopením pro člověka žijícího současným
hektickým životním stylem inspiruje čtenáře k jinému
pohledu na svět a k hledání cesty ke šťastnějšímu a vyrovnanějšímu životu.
Jiný úhel pohledu přináší
nové životní cesty.
Průvodce na cestě k vnitřnímu klidu
a rovnováze pro moderního člověka.

Ilustrace Youngcheol Lee

Ohromná obliba této
knížky v mnoha zemích,
miliony prodaných výtisků
a řada získaných ocenění
svědčí o tom, že její
myšlenky jsou velmi aktuální
pro široký okruh lidí
z nejrůznějších koutů světa.

Haemin Sunim
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Jeho Svatost dalajláma XIV.,
arcibiskup Desmond Tutu,
Douglas Abrams
Kniha radosti
Jeho Svatost dalajláma 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. 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 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.
Dva duchovní velikáni, držitelé Nobelovy
ceny za mír. Pět dní. Jedna věčná otázka.

348 Kč, 352 s.

Linda Goodmanová
Sluneční znamení
Radu pro správné načasování, které je základem úspěchu, vám nabízí světově známá astroložka, která díky
svému studiu slunečních znamení pomohla milionům
čtenářů k lásce, úspěchu a štěstí. Knížka vydávaná v reedicích už více než 40 let je psaná s citlivostí a humorem,
jimiž se odlišuje od jiných titulů podobného zaměření.
Výkladů slunečních znamení je obrovské množství. Pro
vás jsme vybrali výklad mistrovský, výklad královny astrologie Lindy Goodmanové, autorky veleúspěšných knih
Hvězdná znamení, Znamení lásky a Znamení vztahů. Její
knihy jsou triumfálním vyhlášením síly lásky, užijte si každou větu, každé slovo. Žádnou další knihu však již paní
Goodmanová nenapíše. Bohužel...
Oslňte své přátele vhledem
do tajných zákoutí jejich povah!

348 Kč, 528 s.
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Dr. James DiNicolantonio
Pravda o soli
Lži odborníků o látce,
bez které nemůžeme
žít

298 Kč, 287 s.

Většina lidí, kterým záleží na svém zdraví, se řídí
obecně přijímaným názorem, že solnička je nejjistější
způsob, jak si uhnat infarkt, a tak jí neslaná nemastná,
ale „srdci prospěšná“ jídla. Ale co když jsou tato doporučení mylná?
Dr. James DiNicolantonio, přední vědec v oblasti
kardiovaskulárního výzkumu, recenzoval více než 500
publikací ve snaze rozluštit dopad solení na krevní tlak
a srdeční nemoci. A dospěl k ohromujícímu závěru: drtivá většina z nás nepotřebuje svůj příjem soli sledovat.
Našemu zdraví by ve skutečnosti prospělo, kdybychom
solili víc. Pravda o soli líčí pozoruhodný příběh o nespravedlivé démonizaci soli – neslýchané drama o egoismu
a soupeření zájmů.
Věda už ustoupila od dogmatu
o nízkém příjmu soli a měli byste
i vy – může na tom záviset váš život!

„Pravda o tom, co sůl ve skutečnosti dělá
s vaším tělem.“
The Telegraph

„Myšlenkově provokativní kniha založená na
prokázaných faktech pro všechny, kteří chtějí
zlepšit svůj zdravotní stav.“
Library Journal

Dr. James DiNicolantonio
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David Ludwig
Máte stále hlad?
Zapomeňte na vše, co jste se učili o dodržování diet.
V knize Máte stále hlad? známý endokrinolog Dr. David Ludwig vysvětluje, proč tradiční diety nefungují,
a prezentuje nový radikální plán, který vám pomůže
zhubnout bez hladovění, zlepší vaše zdraví a budete se
po něm cítit báječně.
Více než dvě desetiletí stál Dr. Ludwig v čele výzkumu kontroly hmotnosti. Jeho průkopnické studie
ukazují, že naše tukové buňky nerostou v důsledku
přejídání; je to přesně naopak – tukové buňky byly naprogramovány k růstu, a to nás vede k přejídání. Proto
Dr. Ludwig cílí přímo na tukové buňky a nabízí recepty a jídelní plány, pomocí kterých ztratíte kilogramy
a centimetry, a to bez hladovění a vnitřního boje.
Expert a „válečník proti obezitě“
přepisuje pravidla týkající
se hmotnostního úbytku, diet a zdraví.
The New York Times bestseller
348 Kč, listopad 2017

Proč tradiční
diety nefungují.
„Máte stále hlad? obratně zkoumá fakta ukrytá za
výběrem toho, co jíme. Tyto informace, tak skvěle
podané, změní váš pohled na jídlo a zdraví.“
David Perlmutter,
autor bestselleru Moučný mozek
David S. Ludwig, MD, PhD,
je praktikující endokrinolog, badatel a profesor na Harvard
Medical School a Harvard School of Public Health. Jeho výzkum se zaměřuje na to, jak strava ovlivňuje hormony, metabolismus, tělesnou hmotnost a duševní pohodu. Magazín
Time ho nazval „bojovníkem proti obezitě“, a to kvůli jeho
veřejným aktivitám za lepší stravování. Publikoval přes 150
vědeckých článků a je také autorem několika knih.

Zapomeňte na vše,
co jste se učili
o dodržování diet!
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David J. Kent
Tesla – génius,
který zkrotil
elektřinu
Kdo byl Nikola Tesla? Vizionářský vynálezce? Excentrický génius? Rebel a outsider? David J. Kent v této
graficky výjimečné publikaci odhaluje život, dramata
a tajemství obklopující tuto excentrickou osobnost. Je
autorem mnoha dechberoucích vynálezů, včetně několika, které změnily svět. Střídavý proud, bezdrátová
komunikace, elektromotor, ale také meziplanetární
komunikace a paprsky smrti. Na svou dobu převratné
objevy, dnes přirozená součást našeho každodenního
života. V Americe se o tomto podivném Slovanovi proslýchalo, že je příbuzným hraběte Drákuly. I přesto, že
v roce 1893 uchvátil návštěvníky světové výstavy v Chicagu nádherným, do té doby nevídaným osvětlením se
100 000 žárovkami, byl po zbytek života prakticky zapomenut. Stal se slavným a uznávaným teprve po své
smrti a je také předmětem různých konspiračních teorií
a popkulturním idolem.
„Věda je jen perverzí, pokud jejím
největším cílem není lepší lidstvo.“

348 Kč, listopad 2017

DAVID J. KENT

Nikola bez sexu
Snaha potlačit veškeré touhy se zjevně odrazila i na Nikolově sexuálním životě. Teslův znalec Marc Seifer zde cituje Williama H. Terba
(syna Teslova synovce), podle něhož mohlo „sukničkaření“ přispět
k tomu, že Tesla nikdy nedokončil studia ve Štýrském Hradci.15
Navzdory přesvědčení profesionální věštkyně, která na Teslově
dlani objevila „čáru flirtu“, se však sám Nikola cílevědomě rozhodl
pro celibát.16 Tato skutečnost nicméně nebránila tehdejším médiím
(včetně technických žurnálů), aby jej neustále tlačila do manželství
– koneckonců se „od významných osobností očekávalo, že budou
plodit potomky pro blaho své země“.17 Mladý vědecký spisovatel
a blízký přítel Kenneth Swezey k tomu později poznamenal: „Tesla
se oženil se svou prací a světem… je přesvědčen… že úspěchy nejtrvalejší povahy vzešly od bezdětných mužů…“18 Swezey popisoval
Teslu jako „naprostého celibátníka“.19 A sám Tesla tvrdil, že aby se
stal člověk velkým vynálezcem, nesmí dopustit, aby ho rušila láska.
Na otázku, zda věří v manželství, odpověděl:
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Ani to však ještě nebyl konec. Tesla přestal pít kávu a čaj. Během
svých osmi až desetimílových procházek po New Yorku si začal počítat kroky. Při stolování v nejvybranějších restauracích – mnohdy ve
vyhlášeném podniku Delmonico’s – počítal „objemy polévkových
talířů, šálků na kávu i jednotlivých porcí jídla“. V opačném případě by
si jídlo vůbec neužil. Obsluha v restauraci Delmonico’s dobře věděla,
že mu musí přinést osmnáct ubrousků, jelikož „všechny opakované
činnosti nebo úkony, které jsem prováděl, musely být dělitelné
třemi“, jak sám Tesla poznamenal. Neúplný výpočet v něm vyvolával
„potřebu zkoušet to celé znovu a znovu, byť by to zabralo celé hodiny“.

David J. Kent

Spousta podivností
Tesla však uvedené vlastnosti zmiňoval zcela záměrně, alespoň
do určité míry. Byly zde i další povahové rysy, které snad ani nešlo
označit za výstřednost génia. Tesla ve svém životopisu připouští, že
v průběhu let „získal mnoho podivných zálib, averzí i návyků“:
Nahoře: Delmonico’s, New York, kolem r. 1903
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je vědcem, cestovatelem a autorem čtyř knih o Nikolu Teslovi,
Thomasu Edisonovi a Abrahamu Lincolnovi. Více než pětatřicet let se věnuje mořské biologii, environmentální toxikologii
a konzultační činnosti. Více zajímavých informací najdete na
jeho stránkách www.davidjkent-writer.com.

populárně
naučná
57

William Davis
Život bez pšenice
Ve své knize autor odhaluje pravdu o moderní pšenici a rozebírá její historickou roli v lidském jídelníčku.
Už to není ta vydatná základní potravina, kterou naši
předci pěstovali pro svůj chléb vezdejší; dnešní pšenice
byla geneticky změněna tak, aby výrobcům potravin
přinesla největší výnosy za cenu nejnižších nákladů.
Dosud neškodná obilnina se tak proměnila v nutričně
ochuzenou, ale jinak všudypřítomnou ingredienci,
která zvedá krevní cukr ještě drastičtěji než běžný stolní cukr a vyvolává závislost, kdy se jako na tobogánu
střídají cykly hladu, přejídání a únavy. Předkládá přesvědčivé argumenty pro úplné odstranění pšeničných
výrobků z našeho jídelníčku, spolu s doporučeními, jak
si tento přechod usnadnit a nesklouznout zase zpátky
k dřívějším návykům.
Provokativní kniha o tom,
jak zhubnout a vyřešit široké spektrum
zdravotních problémů vyloučením
pšenice z jídelníčku.
298 Kč, 336 s.

The New York Times bestseller

298 Kč, 336 s.

William Davis, MD,

298 Kč, 224 s.
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328 Kč, 320 s.

298 Kč, 344 s.
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Cameron Diaz
se Sandrou Bark
Longevity book
O umění žít naplno

448 Kč, 263 s.

Kniha poskytuje čtivý výklad o fungování ženského těla i mysli
od chvíle, kdy se na našich hlavách objeví první šedivý vlas. Průměrná délka našeho života je delší než kdykoli dřív. Abychom si
však tento dar dlouhověkosti mohli náležitě užívat, je zcela zásadní
celému procesu stárnutí dobře porozumět a dobře se tak připravit
na vše, co nás čeká.
Být sexy nemá žádnou dobu expirace.

Dita Von Teese
Vaše znaménko krásy
Průvodce světem
extravagantní ženy

798 Kč, 400 s.

Ať už zrovna Dita Von Teese předvádí ve třpytivém prádélku 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!
Sebevědomí je sexy!

Lisa Eldridge
Face Paint
Historie make-upu

498 Kč, 240 s.

Face Paint zkoumá praktické důvody pro používání make-upu v různých obdobích, zároveň s konkrétními používanými látkami. Obrací
pozornost ke slavným módním ikonám, které lidé často napodobují
– od Audrey Hepburn přes Marilyn Monroe až k Madonně a Amy
Winehouse, a k detailům, díky nimž dosahovaly svého nezaměnitelného vzhledu. Každá kapitola odhaluje legendy kosmetického
průmyslu a nejzajímavější příběhy zakladatelů velkých značek, jako
jsou například Helena Rubinstein, Elizabeth Arden a Estée Lauder.
Fascinující kniha o historii líčení. Lisa Eldridge
je vizážistkou hollywoodských hvězd.

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

ug Kitchen
Fuck(t) drsná veganská
kuchařka
Na trhu je miliarda knížek, které kážou, jak se má zdravě jíst. Jenomže tyhle kuchařky bývají často nuda s velkým N nebo parádní
snobárna. Tahle kuchařka je ale jiná, najdete tu 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 i základní kuchařský postupy, abyste vaření zvládli v cukuletu.
Veganská strava je skvělej a taky zdravej žvanec
pro všechny lidi, co jim není šumaprdel,
co do sebe cpou.

398 Kč, 240 s.

Petr Novotný a kolektiv
Pivařka
Pivařka je ryze český a zcela unikátní projekt. Tři nadšenci do domácího vaření piva se jednoho dne rozhodli, že osloví ostatní domavarníky, vyberou od nich ty nejlepší a nejověřenější receptury
a vydají je. Jako inspiraci pro další. Podařilo se shromáždit 100 zcela
unikátních receptů! Ale nečekejte jen „kuchařku“, kniha je opatřena
i kapitolami o historii vaření a hlavně odborným a rozsáhlým úvodem do domácího pivovarství.
Tajemství domácího pivovarství.

398 Kč, 328 s.
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Alena omas
Děláme si to doma sami
Doma se dá vyrobit téměř všechno, od luxusní pěsticí kosmetiky
přes léčivé extrakty k prevenci běžných neduhů až po čisticí prostředky pro domácnost, které překvapí svým jednoduchým složením
a zároveň nekompromisním účinkem. Umět si něco vyrobit sám,
a nebýt tak odkázán na regály supermarketů, je povznášející pocit.
Luxusní domácí biokosmetika za zlomek ceny
značkových produktů.
Druhou knihou Alena Thomas své čtenáře
ještě neopouští.
398 Kč, 248 s.

Anne Berest, Audrey Diwan,
Caroline de Maigret, Sophie Mas
Jak se stát Pařížankou

348 Kč, 272 s.

Pařížanku poznáte všude na světě díky jejímu osobitému šarmu
a způsobu, jakým si dokáže vychutnávat život. Je neustále šik a elegantní. Nemusí se ani moc namáhat a muži jí padají k nohám. Samozřejmě že Pařížanka je žena jako všechny ostatní, ale se špetkou
něčeho navíc… A pokud se chcete dozvědět i něco z jejích tajných
triků, zkuste zalistovat touto knihou od okouzlujících rodilých Pařížanek.
„Nemusíte být Francouzska, abyste se stala
Pařížankou.“
Karl Lagerfeld

Elizabeth Blackburnová,
Elissa Epelová
Telomery
Žijte déle a buďte navždy mladí

398 Kč, 399 s.

Napadlo vás někdy, proč někteří šedesátníci vypadají na čtyřicet
a proč se naopak někteří čtyřicátníci cítí a vypadají na šedesát? Mohou za to telomery, koncové části chromozomů. Vhodné každodenní návyky mohou telomery chránit a prodlužovat délku zdravého
života. Na jejich kvalitu má vliv spánek, pohyb, složky stravy a chemické látky; chronický stres, negativní myšlenky, napjaté vztahy
a dokonce i špatní sousedé. Co s tím? Autorky vám poradí!
Návod na zdravý a dlouhý život.
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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.
Jediná kniha o kávě, kterou kdy budete potřebovat.
Aktualizované a rozšířené vydání jedinečné
publikace, která vyšla poprvé před šestnácti lety
a stala se biblí nejen mezi baristy.

TERAZ AJ
V SLOVENČINE

398 Kč, 360 s.

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. Víme, že soda dokonale vyčistí nehty,
zuby a odstraní jakýkoli zápach. Dr. Sircus ale jako první shrnul bohaté využití jedlé sody v medicíně.
Jedlá soda – noční můra farmaceutického průmyslu.
288 Kč, 236 s.

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 vám umožní pochopit, jak nesmírně důležitou roli hořčík hraje ve vašem těle a životě.
Trpíte pocity úzkosti, migrénami, bolí vás záda?
Zkuste hořčík!

348 Kč, 360 s.
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Juan Reinaldo Sánchez,
Axel Gyldén
Skrytý život
Fidela Castra
Kdo ví, že Fidel Castro vlastnil utajený rajský ostrov,
kam se vydával na palubě své soukromé jachty a kde
se s oblibou věnoval podmořskému rybolovu? Že
si potrpěl na biopotraviny, spal s puškou na dosah
ruky, neudělal krok bez svého ochutnávače a dvou
dárců krve své krevní skupiny? A kdo ví, že pokud jde
o politiku, Fidel jako významný vojenský vůdce stál
u zrodu všech latinskoamerických gerilových hnutí
a spolupracoval dokonce i s baskickou organizací ETA?
Juan Reinaldo Sánchez, který měl v letech 1977
až 1994 na starosti Fidelovu bezpečnost, věděl o muži
přezdívaném „Líder máximo“ vše. Po celá ta léta mu
Juan sloužil se srdcem bijícím pro revoluci. Až do
jednoho dne, kdy se vše změnilo a Juan upadl v nemilost. Tehdy se rozhodl, že odhalí světu Fidelovu
odvrácenou tvář.
Juan vypráví dechberoucí příběh
svého působení po boku jedné
z největších osobností 20. století.

listopad 2017

První kniha, díky níž
nahlédneme do soukromí
Fidela Castra.

Juan Reinaldo Sánchez
byl 17 let osobním strážcem Fidela Castra a agentem kubánského ministerstva. V roce 1994 byl uvězněn za „zločin“
rezignace na svůj post. Ve vězení strávil 2 roky a zažil tam
otřesné podmínky a mučení. Po propuštění byl neustále
sledován kubánskou tajnou policií. V roce 2008 se mu nakonec podařilo z Kuby utéct. Zemřel v květnu 2015.

Axel Gyldén
je reportérem renomovaného francouzského časopisu
L‘Express a autorem několika knih.

„Pozoruhodná odhalení! Castrovy nejhorší
přetvářky, slabosti a narcistické výstřelky jsou
odhaleny šéfem jeho osobní stráže. Sánchez
a uznávaný francouzský novinář Gyldén zobrazují kubánského vůdce jako dosud nikdo před
nimi.“
Brian Latell, autor knih After Fidel
a Castro’s Secrets
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Karel Richter
Přes krvavé řeky
Čs. východní odboj bez
cenzury a legend

348 Kč, 374 s.

Kniha přináší objevná, často až překvapivě neznámá
fakta o československém východním odboji za druhé
světové války. Díky názorové svobodě, zpřístupnění
nejutajovanějších archivních dokumentů a možnosti
většího časového nadhledu se autorovi podařilo vrátit
této kapitole dějin Čechů a Slováků, zkreslené později
komunistickou cenzurou či různými legendami, historickou pravdivost.
Publikace popisuje období, kdy se na Východě
začínal formovat náš odboj, a končí v předvečer Slovenského národního povstání. Kniha je doslova nabita
faktografickými informacemi, doplněnými svědectvím
účastníků bojů (prostých vojáků i jejich velitelů), vyprávěními obyvatel ukrajinských vesniček, vzpomínkami osobností, úryvky z dopisů, tehdejšího tisku,
z projevů politiků…
Kniha vychází v aktualizovaném
a rozšířeném vydání.

„Rád bych dodatečně ulevil svému svědomí a napravil
vlastní podíl viny na tom, že pravda o našem východním
odboji byla za vlády komunismu účelově zkreslována
podle politických potřeb ÚV KSČ. Tato kniha – i její druhý
svazek Apokalypsa v Karpatech – je tedy dílčí splátkou
celoživotního dluhu v mé osobní vojenskohistorické
bilanci.“
listopad 2017
PhDr. Karel Richter, CSc.,
je český spisovatel, historik, publicista a překladatel. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK a Vojenskou akademii,
pracoval jako vědecký pracovník ve Vojenském historickém
ústavu v Praze. Knižně publikuje od konce 60. let a zabývá
se zejména zpracováním vojenských konfliktů novodobé
historie. Je autorem několika desítek významných publikací literatury faktu a spolupracuje také s tiskem, rozhlasem,
televizí a filmem.

literatura faktu
a military
65

Max Hastings
Tajná válka
Špioni, šifry
a odbojová hnutí
1939–1945
Kniha Maxe Hastingse rozhodně není vyčerpávajícím
líčením tajné války ve druhé světové válce. Autor se
zaměřil na konkrétní přiblížení prostředků, jaké obě
strany v této tajné válce používaly, a postav, které
je ovlivnily. Většina publikovaných děl se zaměřuje
na výzvědnou činnost té které země, Hastings se
ale v této knize rozhodl zkoumat otázku výzvědné
činnosti v celosvětovém měřítku. Je málo pravděpodobné, že se odtajní další skutečnosti – možná kdyby
Vladimir Putin zveřejnil sovětské archivy…
Tato publikace je skvěle propracovaná a především historicky podložená a přesná. Ačkoli mnohé
akce popisuje velmi detailně, je čtivá a nechybí v ní
(na pozadí tragických událostí druhé světové války)
ani humor.
Výjimečná kniha o výzvědné činnosti
během 2. světové války.

498 Kč, 640 s.

The New York Times bestseller

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

„Hastings obratně těží ze svého daru zkombinovat
znalosti a čtivost v tomto fascinujícím přehledu
operací tajných služeb za 2. sv. války. To vše Hastings
přináší ve své knize, kterou by si měl pořídit každý,
koho 2. sv. válka zajímá.“
Publishers Weekly
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Giles Milton
Když Hitler bral kokain
a Stalin vyloupil banku

278 Kč, 183 s.

Giles Milton je mistrovský vypravěč historických příběhů. V této poutavé próze
uvádí 50 těch nejbizarnějších historických „perliček“. Budete se podivovat nad
příběhy, které se čtou jako fikce, a přitom jsou zcela pravdivé. Věděli jste, že
mrtvola Charlieho Chaplina byla ukradena a zloději za ni požadovali výkupné?
Nebo že pro jednoho japonského vojáka skončila 2. sv. válka až v roce 1974?
„Milton dokazuje, že dějepis není nuda.“
Dagmar Čechová, Blesk

Stephen E. Ambrose
Bratrstvo neohrožených

298 Kč, 360 s.

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.

Jiří Rajlich
Karel Janoušek. Jediný
československý maršál

378 Kč, 304 + 144 s.

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

Benny Morris, Ian Black
Mossad
Izraelské tajné války

448 Kč, 558 s.

Autoři předkládají jednu z nejrozsáhlejších a nejrespektovanějších studií o historii izraelských tajných služeb od počátků 20. století až do roku 1991. Čtenář
se dozvídá o leckdy až úsměvných počátcích budování izraelského zpravodajského aparátu před druhou světovou válkou a začíná tak chápat klíčovou roli
prvních příslušníků tajných služeb pro vznik Izraele.
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Ian Baxter
Tábor smrti Osvětim
V plynových komorách koncentračního tábora Osvětim-Březinka přišlo o život
přes milion lidí. Nespočet dalších zde zemřelo na následky nemocí a vyhladovění. Kniha Tábor smrti Osvětim je mrazivou skicou vykreslující toto hanebné zařízení. Zhruba 250 fotografií opatřených podrobnými popisky a doprovodným
textem nám přibližuje, jak se Osvětim vyvinula z brutálního pracovního tábora
na počátku války v doslova továrnu na smrt.
328 Kč, 130 s.

David I. Kertzer
Papež a Mussolini

Pulitzerova
cena 2015

Kertzer ve své knize přináší překvapivé důkazy o tom, že Pius XI. hrál klíčovou roli
v upevnění Mussoliniho moci. Výměnou za podporu Vatikánu navrátil Mussolini církvi mnoho privilegií, o které přišla. A tak církev nejenže neprotestovala
proti tomu, že se s Židy zachází jako s občany druhé kategorie, naopak ducemu
poskytla nejpádnější argumenty, proč proti nim přijmout takto přísná opatření.
488 Kč, 535 s.

Garry Kasparov
Zima přichází
Proč je nutné zastavit
Vladimira Putina
Vzestup Vladimira Putina z pozice někdejšího důstojníka KGB až na prezidentský post chápe Kasparov jako signál, že se Rusko začíná odklánět od demokracie. Jako čelný představitel ruské opozice označuje autor současného prezidenta
za diktátora, který má díky obřím zdrojům a nukleárním zbraním velkou moc
po celém světě.

Joby Warrick
Vzestup
Islámského státu
Pod černou vlajkou teroru
Akty tohoto nejvýraznějšího nestátního ozbrojeného aktéra současnosti jsou
nepřehlédnutelné – a jak by také mohly být, když kromě boje se skutečnými
zbraněmi se jim daří úspěšně útočit i na mediální sféru a podmaňovat si internet. Tato kniha na pomezí žurnalistiky a beletrie je zdatným průvodcem o současnosti a historii této skupiny.

348 Kč, 303 s.

Pulitzerova
cena 2015

398 Kč, 416 s.
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Maria Šarapovová
Nezastavitelná
Maria Šarapovová přináší okouzlující a upřímný příběh o tom, jak se z ničeho stala tenisovou hvězdou,
a vypráví i o neustálém boji o to, aby se udržela na
vrcholu.
V roce 2004 všechny ohromila překvapivým vítězstvím ve Wimbledonu a ze sedmnáctileté Marie
Šarapovové se přes noc stala světová senzace. Několikrát byla světovou jedničkou, vyhrála další čtyři
grandslamové turnaje a stala se jednou z nejlépe
vydělávajících sportovkyň na světě. Poprvé zde slyšíme celý příběh jejími vlastními slovy. Otevřeně píše
i o pozastavení své činnosti.
Šarapovová se právě vrací na profesionální
okruh, ale jedna věc je jasná: její touha vítězit, která
ji dohnala z veřejných kurtů v Rusku až na upravené
trávníky ve Wimbledonu, se nijak nezmenšila.
Nezastavitelná je působivou knihou
vzpomínek, která zaujme popisem
vůle vítězit – navzdory překážkám
a protivenstvím.
leden 2018

Upřímná zpověď ruské tenistky, bývalé světové
jedničky, která by neměla chybět v knihovně
žádného tenisového fanouška.
„Sibiřská siréna“ se po zákazu činnosti vrací
na tenisové kurty, může její touhu
po vítězství něco zastavit?

Maria Šarapovová
je ruská profesionální tenistka, bývalá světová jednička,
v kariéře vyhrála všechny čtyři turnaje Grand Slamu, vyhrála také Turnaj mistryň. Mezinárodní tenisová federace
ji v červnu 2016 potrestala za pozitivní dopingový nález
dvouletým zákazem startu. Na dvorce se po snížení trestu
vrátila letos. Přezdívá se jí Sibiřská siréna, neboť intenzita
jejích výkřiků na kurtu se vyrovná zvuku sirény.

„Naprosto upřímný a osvěžující pohled na životní
příběh tenisové popelky a superstar.“
Hamptons
„Šarapovová je pečlivý pozorovatel a její
Neporazitelná je plná prozíravých postřehů.“
Vogue
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Adam Skolnick
Na jeden 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 freediver 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.

348 Kč, 335 s.

„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 freedivera 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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Amy Schumerová
Dívka s tetováním
na zádech
Amy Schumerová tvrdí, že její kniha rozhodně nejsou memoáry! Na druhou stranu nám ale předkládá
sbírku textů, které jsou plné jí samotné – jejího života, zkušeností a osobních postřehů či komentářů
zážitků a situací, s nimiž se od dětství přes pubertu
až do současnosti setkávala a potýkala. Osobní vyprávění mnohdy připomínající deníkové záznamy
nebo povídání s kamarádkou u kávy působí velmi
přirozeně a lidsky, snad každý čtenář si v něm najde
něco, co jej nejen pobaví, ale také přivede k zamyšlení a vzpomínání, jak to vlastně měl nebo má on sám.
Některé kousky vás chytí za srdce, jiné vás rozesmějí
a naprosto „odbourají“. Amy Schumerová rozhodně
umí uhodit hřebík na hlavičku a zážitky z puberty
a mládí vypráví s neskutečnou vervou, slovním a situačním humorem.
Kniha mladé komičky, která lidi baví
na pódiu, ve svých pořadech
a teď i ve své knize.

348 Kč, 351 s.

The New York Times bestseller
„Po téhle knížce budete Amy Schumerovou
prostě milovat. Jízlivá, uštěpačná (a opravdu
velmi vtipná) komička napsala opravdu ryzí,
nepříliš cenzurovanou zpověď. Získá si vás jak
svým všudypřítomným sarkasmem, tak silnými emocemi a pocitem sounáležitosti, který ve
vás na každé stránce vyvolá.“
Amy Schumerová
je mnoha cenami ověnčenou americkou komičkou, herečkou, scenáristkou a producentkou. Narodila se v New
Yorku, kde také v současné době žije. Její televizní show
s názvem Inside Amy Schumer, nejrůznější komické a moderátorské výstupy nebo autorský film Vykolejená byly pro
americkou komediální scénu velkým zjevením a přinesly
této mladé umělkyni nebývalou slávu i mimo rodné Spojené státy.

Vogue
„Amy si vás našla. Už číhá za rohem. Jako nálož
čisté upřímnosti. A jde si rovnou pro vás.”
Herečka Tilda Swintonová, hrála
s Amy Schumerovou v jejím filmu Vykolejená

www.miloslavstingl.cz
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Adam Chroust
Stingl Miloslav
Biograﬁe
cestovatelské
legendy
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1298 Kč, 540 s.

ilustrace Eliška Chytková

Významný český cestovatel a spisovatel Miloslav
Stingl po desítkách let zarytého mlčení souhlasil se
zpracováním a zveřejněním svého neuvěřitelného
životního příběhu, na který netrpělivě čekalo několik generací jeho věrných čtenářů. Fascinující život
autora, který své etnografické výzkumy uveřejnil
ve 43 knihách, jež vyšly ve 240 vydáních v nákladu
převyšujícím 17 milionů výtisků, je dodnes opředen mnoha dohady a tajemstvími. Stingl prožil za
hranicemi své země devatenáct let, pojďme se tedy
podívat, jeho očima, jak se měnil svět. O překvapivá
setkání se slavnými krajany, vládci a světoznámými
osobnostmi nebude nouze!
„Čtyři tisíce hodin mravenčí práce
daly vzniknout nevšední biografii
fenomenální legendy.“
Zuzana Dorogiová, E15

Exkluzivní publikace s jedinečnými
barevnými ilustracemi, rozkládacími
mapami, velkou nástěnnou
mapou, cestovním pasem, DVD, CD
a jedním originálním překvapením.
Mezinárodní prémie E. E. Kische 2017
Magnesia Litera 2017 za nakladatelský čin
Český bestseller roku 2016
v kategorii Cestopisy a reportáže
1. místo v kategorii Nejkrásnější kniha o cestování
v rámci festivalu GO KAMERA 2017
1. místo v kategorii Cena diváků za nejlepší knihu
v rámci festivalu GO KAMERA 2017
2. místo v kategorii Polygrafie v soutěži
Nejkrásnější česká kniha roku 2016

Adam Chroust
vystudoval historii na Masarykově Univerzitě, dnes působí jako dokumentátor, producent a projektový manažer,
několik let spoluorganizuje Cestovatelské středy v Národním muzeu v Praze. 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.
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M. Zikmund, P. Horký,
M. Náplava, V. Kroc,
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...
Kniha rozhovorů, které s Miroslavem Zikmundem vedli Petr Horký, Vladimír Kroc a Miroslav Náplava, přináší také dosud nezveřejněné informace ze
života tohoto výjimečného cestovatele, které nezazněly ani ve stejnojmenném filmu. Text je doplněn
bohatou obrazovou přílohou s množstvím unikátních fotografií.
Nechme si vyprávět příběh minulého
století mužem, který jej zažil...
listopad 2017

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

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

398 Kč, 416 s.

Autobiografie Andreho Agassiho je upřímnou výpovědí jednoho
z nejlepších tenistů nedávné minulosti o vlastním životě. Kniha představuje pronikavou sondu do duše i mysli mladého muže, kterému
nebylo dopřáno normální dětství a musel se vyrovnávat s dominantním otcem i sám se sebou a posléze vzdorovat slávě, ztrátě soukromí,
zájmu médií, která ho oslavovala i odsuzovala. V tomto nekonečném
boji hledá smysl svého života a často uvažuje o konci kariéry.
Výjimečný pohled nejen do zákulisí
vrcholového tenisu.

Alex Ferguson, Michael Moritz
Leader
38 let v čele nejen
Manchesteru United

398 Kč, 344 + 32 s.

Nejúspěšnější fotbalový kouč všech dob ve své knize 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.
Nepostradatelný zdroj inspirace
pro všechny, kteří se chtějí stát leadery!

Heinz Guderian
Guderian
Vzpomínky generála

448 Kč, 548 s.

Vzpomínky generála poskytují nezkreslený a dramatický popis vývoje a válečného nasazení obrněných sil, jež spolu s Luftwaffe tvořily
hlavní potenciál bleskové války. Podává také nepodbízivý portrét
vedoucích osobností Třetí říše, které změnily počáteční vítězství
v dlouhou, zničující porážku. Heinz Guderian byl člověk, který neuvažoval jako byrokrat, muž se silnou vůlí a smělým odhodláním.
Tyto vlastnosti z něj učinily vedle Rommela patrně nejznámějšího
velitele tankových vojsk druhé světové války.
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Terry Gilliam
Gilliameska
Terry Gilliam, 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. Svůj životní příběh vypráví
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.
Před-posmrtná bio (logicky odbouratelná)
autografie Monty Pythona Terryho Gilliama.

598 Kč, 304 s.

Anna Pasternaková
Lara
Doktor Živago si našel miliony čtenářů, ale o příběhu, který stál v pozadí, se toho doposud mnoho nevědělo. Pasternak často opakoval,
že Lara skutečně existuje, čímž čtenáře upozorňoval na svou životní
lásku a literární múzu Olgu Ivinskou. Olga za oddanou lásku ke svému
„Borjovi“ tvrdě zaplatila. Kvůli spojení s kontroverzním spisovatelem
a jeho dílem byla dvakrát odsouzena k pobytu v sibiřském pracovním
táboře. Anna Pasternaková dokládá, že bez Olgy by Pasternak Doktora
Živaga nikdy nevydal.
Skutečný příběh lásky, který inspiroval
román Doktor Živago.

348 Kč, 368 + 16 s.

Irving Stone
Vášně mysli
Tento životopisný román zachycuje osudy zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Kromě velkého množství biografických údajů
autor nabízí napínavý pohled na intelektuální zrání velkého experimentátora, přibližuje jeho vývoj od přísně vědecky založeného neurologa k odvážně pronikavému analytikovi lidské mysli. Poskytuje
široké dobové souvislosti, oživuje atmosféru Vídně přelomu století
a nechybí ani podrobné popisy nejvýznačnějších případů.
Poutavý román o životě Sigmunda Freuda.
598 Kč, 966 s.
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Vlasta Čiháková Noshiro
Mitsuko
Mitsuko Aoyama, provdaná ke konci 19. století za rakousko-uherského diplomata hraběte Heinricha Coudenhove-Kalergi, byla
jednou z prvních Japonek, jež přicestovaly do Evropy. Její manžel
patřil k nejvzdělanějším a nejvýznamnějším osobnostem rakouské
aristokracie. Tato beletrizovaná biografie vypráví dramatický životní příběh této pozoruhodné ženy i její aristokratické rodiny a dětí.
Knihu doplňují i originální kresby Mitsuko a unikátní fotografie.
Dva světadíly, dvě kultury, jeden příběh.
398 Kč, 384 + 64 s.

Beletrizovaná biografie jedné
z nejvýjimečnějších žen minulého století.

Donna Karan
Moje cesta

398 Kč, 352 s.

V této upřímné autobiografii, s předmluvou Barbry Streisand, se
proslulá módní návrhářka Donna Karan důvěrně svěřuje se svým
osamělým dětstvím, více než čtyřmi desetiletími strávenými
v módním průmyslu, dvěma manželstvími, mateřstvím a neutuchající touhou po sebepřijetí a nalezení duševního klidu. Moje
cesta je příběhem mladé ženy, která se díky své vizi a tvrdé práci
stala vzorem pro ženy na celém světě.
Jděte za svými sny a svět vám může
ležet u nohou.
S předmluvou Barbry Streisand.

Patricia Gucci
Ve jménu Gucci
Patricia Gucci se narodila sice z láskyplného, ale nemanželského
vztahu. Její narození mohlo stát Alda Gucciho kariéru. Kniha
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.
388 Kč, 320 + 16 s.
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Rich Cohen
Slunce, Měsíc
a Rolling Stones
Jedinečné svědectví ze zákulisí největší rock’n’rollové kapely, v podání hudebního žurnalisty, který byl jako reportér časopisu Rolling
Stone přímým svědkem slavného turné v devadesátých letech. Tato
kniha vás bezpochyby přiměje... k tomu, abyste si každou jejich
píseň ve své audiotéce poslechli nanovo, a navíc se pídili po málo
známých skvostech. Tato muzika, spolu s Cohenovým neotřelým
a elektrizujícím vylíčením kapely, je definitivní odpovědí na otázku, proč na Rolling Stones nikdy nezapomeneme.
Drogy, skandály, milenky,
přeplněné stadióny – a hudba!

368 Kč, 384 s.

Tom Jones
Tom Jones
Znovu na vrcholu
Kariéra sira Toma Jonese v nestabilním oboru, notoricky známém
krátkými uměleckými životy, trvá už přes 50 let. Ve své vůbec první
autobiografii Tom vypráví historky ze svého fascinujícího a pozoruhodného života, od počátečního vzestupu k následným neplodným létům až po pozdější období uměleckého znovuzrození.
Osobní příběh Tygra z Walesu vyprávěný ze srdce.
398 Kč, 470 + 32 s.

Julia Childová,
Alex Prud’homme
Můj život ve Francii
Málokdo ví, že cesta na kuchařské výsluní trvala kuchařské legendě
Julii Childové dlouhé roky. Když se 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.
Ikonická kuchařská legenda nejen o la belle
France a nekonečné radosti z vaření a jídla.

378 Kč, 400 s.
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Příběhy mořeplavců
Češi a Slováci,
kteří obepluli svět
Dlouho očekávaná publikace o historii české a slovenské mořeplavby vás provede vývojem tohoto pozoruhodného fenoménu země, jež má k moři víc než
daleko. Obsahuje množství příběhů nejvýznačnějších
českých a slovenských mořeplavců 20. a 21. století,
kteří dokázali obeplout svět.
Kdy a proč napadlo naše mořeplavce obeplout
svět? Jak se dá v našich podmínkách postavit loď? Co
vše během plaveb zdolali a do jakých úskalí a nebezpečí se dostali? Co jim plavba dala a naopak vzala? Kudy
vede nejkratší cesta ze srdce Evropy na moře? Odpověď
na tyto a množství dalších otázek naleznete v této jedinečné publikaci, která zahrnuje i množství faktografických údajů o technických parametrech konkrétních
lodí a informací nezbytných ke znalosti mořeplavby.
Kniha je bohatě provázena fotografiemi, dobovými materiály a samostatně vloženou mapou s vyznačenými trasami. Doplňují ji krásné ilustrace.
Úžasné plavby českých a slovenských
mořeplavců, kteří jako jediní dokázali
obeplout svět.

598 Kč, 472 s.

Jedinečná kniha o historii české
a slovenské mořeplavby, která obsahuje
ručně malovanou mapu s vyznačenými trasami.

Ilustrace Mikkel Odehnalů

Mapa plaveb
jako BONUS

Mapa má pouze ilustrativní charakter.

Jiří Albrecht
Jaroslav Bernt
Jiří Denk
Julius Ecsi alias Sorel
Otakar a Jana Honsovi
Oldřich Karásek
Richard Konkolski
Rudolf Krautschneider
Stanislav a Jitka Kubíčkovi
Jindřich Kuchejda & Ivan Orel
Petr Ondráček
Vlado Porvaznik
Bedřich Skála
František Sýkora & Danuše Kleštincová
Zdeněk Teubner
Jozef Varsányi
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Miroslav Náplava
Plavby „sebevrahů“
Na primitivních
plavidlech napříč
oceány

leden 2018

K největším dobrodružstvím 20. století patří plavby
odvážlivců na primitivních plavidlech napříč oceány.
Jména Thor Heyerdahl nebo Eric de Bisschop vešla
do historie mořeplavby. Opomíjeným hrdinou, který se v 50. letech 20. století vydal s vorem Kantuta
napospas vlnám Pacifiku, byl Čech Eduard Ingriš. To
však nebylo jediné Ingrišovo dobrodružství. Za první
republiky začal jako hudební skladatel. Po odchodu
z Československa prožil dramatické období, kdy se
téměř bez prostředků protloukal Jižní Amerikou, aby
se nakonec i tam stal obdivovaným hudebníkem, posléze filmařem a mořeplavcem. Podával si ruku s prezidenty, přátelil se s hollywoodskými celebritami,
jeho filmová hudba byla nominována na Oscara, byl
poradcem spisovatele Ernesta Hemingwaye. A v rodné zemi upadl takřka v zapomnění!
Legenda žije, dobrodružství
pokračuje!

Třetí vydání Plaveb „sebevrahů“ vychází 70 let
po úspěchu legendární plavby voru Kon-Tiki.
S úvodním slovem Thora Heyerdahla jr.,
Miroslava Zikmunda, Miloslava Stingla,
Petra Horkého a doslovem Niny Ingrišové.

Miroslav Náplava
Je autorem úspěšného filmového dokumentu o Albánii
a desítek jiných cestopisných reportáží a filmů. Společně
s Petrem Horkým napsali několik knih, bestseller Cuba
Libre byl oceněný mj. Cenou E. E. Kische. Jako editor se podílel na vydání dvousvazkového výboru z díla cestovatelů
Hanzelky a Zikmunda Legenda H+Z.
358 Kč, s DVD 498 Kč,
228 s.
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Miloslav Stingl
Očarovaná Havaj
Havaj, očarovaná Havaj, prý nejkrásnější země světa,
souostroví proslulé svými polynéskými obyvateli,
melodickou hudbou, surfaři, obrovitými orchidejovými plantážemi a vulkány Mauna Keou a Mauna Loou,
sopkami, které se tu rodí i dnes. Souostroví známé
svými prý nejkrásnějšími plážemi světa – Waikiki
a Kaanapali. Země snad s nejlepším podnebím planety. O všech těchto přiléhavých i falešných superlativech „očarované Havaje“ hovoří legendární český cestovatel a etnograf Miloslav Stingl. Na základě četných
výzkumných cest odkrývá i ty tváře dějin a kultury
této vzdálené tichomořské země, o nichž nemáme
dosud tušení.
Aktualizované vydání provází krásné ilustrace,
autorovy dobové snímky a nádherné fotografie jednoho z nejznámějších současných cestovatelů a fotografů Jiřího Kolbaby.
Vyprávění o nejkrásnější části Země
lidí z pera legendárního cestovatele
s fotografiemi Jiřího Kolbaby.
leden 2018

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.

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.

Jiří Kolbaba
český cestovatel, fotograf a spisovatel, viceprezident Českého klubu cestovatelů. Procestoval všech šest kontinentů
planety, více než 130 zemí světa.

348 Kč

398 Kč

328 Kč

368 Kč

348 Kč

298 Kč

248 Kč
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Jiří Hanzelka,
Miroslav Zikmund
Legenda H+Z
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.
Fenomén českého cestopisu.
598 Kč, 356 s.

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.
Vydejte se po stopách odvážných dobrodruhů,
z nichž přežila jen hrstka.

398 Kč, 344 s.

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?

598 Kč, 855 s.

Kniha, která vám prošlape cestu do světa.
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Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund,
Miloslav Stingl, Rudolf Švaříček
Tamtamy času
Pomyslní sokové z vrcholu cestovatelské popularity publikují poprvé společně, aby se podělili o své zážitky z jedinečného ostrova Nové Guineji. Kromě
materiálů těchto největších es našeho cestování přináší kniha i rozsáhlý text
Rudolfa Švaříčka o dobrodružných výpravách hluboko do nitra ostrova. Knize
na barvitosti ještě přidává fakt, že se její autoři liší nejen v čase, ale i v úhlu
pohledu. Každý z nich je jiný, svérázný. Vzhledem k tomu, že počty zemí, které
každý z nich navštívil, se počítají v desítkách, mají s čím srovnávat.
Nové, aktualizované vydání doplněné
o další úžasné fotografie.
798 Kč, 328 s.

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. Na jejích stránkách si zatančíte s vlky na zamrzlém jezeře, budete
ležet pod čtyři sta kilovým grizzlym, hledat skřítky v temnotách filipínských
pralesů nebo jen tiše naslouchat volání africké noci.
Příběhy fotografií a fotografie příběhů.
598 Kč, 256 s.

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.
Pohodlně se usaďte, let na kouzelném koberci
právě začíná.
398 Kč, 384 s.
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Milan Daněk
Ti, kteří utíkají pěšky
Tarahumarové a poselství
Bílého koně
Cestopis, který čtenáře zavede do mexických Měděných kaňonů, kronika jednoho běžeckého závodu nebo odhalení pravdy o zázračných běžcích kmene
Tarahumara, které proslavila kniha Zrozeni k běhu? Tato kniha je vším dohromady. 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.
S předmluvou Dana Orálka.

298 Kč, 168 s.

Michal Vičar
Embéčkem kolem světa
cena
s DVD
428 Kč

328 Kč, 296 s.

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! Je možné embéčkem objet zeměkouli bez jakýchkoliv
znalostí automechaniky? Jsou nebezpečnější venezuelští leguáni nebo ruští
policajti? Jaká úskalí skýtají silnice na dálném východě? Kteří celníci jsou nejpřísnější?
Čtyřicet let stará Škoda 1000 MB dobyla svět!

Jiří Kolbaba
Šest kontinentů – Příběhy z cest

398 Kč, 168 s.

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. Poté, co navštívil okolo sta zemí všech šesti kontinentů planety, připravuje četné fotovýstavy, besedy a diashow. Po reakcích svých posluchačů a milovníků cestování vznikla tato kniha téměř na „společenskou objednávku“.
Několik desítek příběhů, postřehů a fotografií tohoto známého dobrodruha
nás zavede doslova do celého světa.
Kniha plná nádherných fotografií,
které zvou k cestám do dálných krajů.
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turistické průvodce

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

turistické
průvodce

Dr. Miloslav Stingl, indiánský náčelník,
spisovatel, etnograf, cestovatel
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a
akční cen

298 Kč

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

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

a
akční cen

365 str., 50 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

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

598 Kč

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

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

298 Kč

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

a
akční cen

298 Kč

a
akční cen

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

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

a
akční cen

398 Kč

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

245 str., 12 map
celobarevná publikace
Cena 458 Kč

a
akční cen

198 Kč

402 str., 37 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

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

a
akční cen

298 Kč

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

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

a
akční cen

298 Kč

496 str., 56 map
celobarevná publikace
Cena 688 Kč

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

370 str., 18 map
8 str. bar. přílohy
Cena 498 Kč

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

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

398 Kč

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

a
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298 Kč

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

376 str., 29 map
8 str. bar. přílohy
Cena 648 Kč

a
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798 Kč

1038 str., 81 map
celobarevná publikace
Cena 998 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

a
akční cen

198 Kč

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

398 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

a
akční cen

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

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

a
akční cen

248 Kč

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

a
akční cen

a
akční cen

248 Kč

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

640 str., 49 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

298 Kč

508 str., 38 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

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

368 str., 41 map
celobarevná publikace
Cena 548 Kč

a
akční cen

298 Kč

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

a
akční cen

298 Kč

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

a
akční cen

248 Kč

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

turistické
průvodce

„Nejužitečnější rady bez zbytečných okras.“

89

The Times

a
akční cen

248 Kč

a
akční cen

a
akční cen

248 Kč

298 Kč
a
akční cen

298 Kč

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

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

753 str., 88 map
celobarevná publikace
Cena 748 Kč

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

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

447 str., 50 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

NOVINKA 2017
416 str., 36 map
celobarevná publikace
Cena 598 Kč

a
akční cen

a
akční cen

298 Kč

845 str., 95 map
celobarevná publikace
Cena 898 Kč

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

298 Kč

531 str., 68 map
celobarevná publikace
Cena 698 Kč

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

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

a
akční cen

298 Kč

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

431 str., 39 map
celobarevná publikace
548 Kč

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

90

a
akční cen

298 Kč

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

368 str., 27 map
celobarevná publikace
Cena 578 Kč

342 str., 40 map
celobarevná publikace
Cena 498 Kč

NOVINKA

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

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

467 str., 54 map
celobarevná publikace
Cena 648 Kč

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

944 str
str., 100 map
celobarevná publikace
Cena 998 Kč

a
akční cen

248 Kč

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

a
akční cen

248 Kč

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

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

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

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

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

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

704 str., 66 map
celobarevná publikace
Cena 698 Kč

NOVINKA 2018

NOVINKA 2018

a
akční cen

298 Kč

540 str., 84 map
24 str. bar. přílohy
Cena 798 Kč
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ČESKÝ Bali
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ubytování přímo u moře
český personál
česká a indonéská kuchyně
pro rodiny s dětmi
transport a výlety
potápěčské centrum
korálová zahrada u resortu
tradiční balijské masáže / dva bazény
individuální přístup
i pro nepotápěče
vlastní 43 m dlouhý vrak před resortem
nové vily z roku 2015

info@relaxbali.cz
+420 608 925 000
+420 602 610 853
+62 811 39 39 733
+62 878 619 69 733

www.relaxbali.com

www.webcestovatelu.cz
HLEDEJTE nové cesty, SDÍLEJTE své zážitky,
OBJEVUJTE svɄt.

CONGRESS HOTEL
PRAGUE

www.kartograﬁe.cz

Atlasy světa pro každého

Slevová karta ZDARMA pro osoby nad 55 let
Více než 2.400 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:
SENIOR PASY, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
tel.: +420 543 210 790, +420 840 111 122
e-mail: info@seniorpasy.cz

Mahenovo divadlo | divadlo Reduta | BVV – pavilon P
Lužánky – cirkusové šapitó
PREMIÉRY SEZONY 2017/18:
U Kočičí bažiny 22. 9.
Teror 13. 10.
Odyssea 24. 11.
Hoří v sadě rodném květ 15. 12.
Rozmarné léto 23. 2.
Věra 2. 3.
Kdo je pan Schmitt? 13. 4.
Zázrak v černém domě 27. 4.
Marie Stuartovna 15. 6.
Pravidla slušného chování
v moderní společnosti 15. 9.
Nápoj lásky 20. 10.
Faust a Markéta 16. 12.
Piková dáma 17. 2.
Kocour v botách 23. 3.
Così fan tutte 18. 5.
West Side Story 25. 11.
Choreografický ateliér 18. 1.
4 Elements 9. 3.
Amadeus MozArt 23. 5.

