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Nakladatelství SLOVART působí na českém trhu již od roku 1994. Vydává knihy domácích autorů převážně z oblasti dětské 

a populárně naučné literatury i licenční tituly předních světových nakladatelů.

Mimořádně úspěšné jsou knihy nazývané „mercedesy mezi knížkami”, jako např. Ars Sacra, Baroko, Lada, Michelangelo 

a řada dalších. V průběhu posledních let vyšly i původní, rozsáhlé a významem ojedinělé knihy z oblasti uměnovědní literatury –

monografi e Jiří Anderle, Adolf Born, Jiří Slíva i Jan Saudek, které jsou exportovány do mnoha zemí po celém světě.

Součástí nakladatelství je i značka BRIO, pod kterou vychází literatura pro děti, i nově vzniklá značka #BOOKLAB, zaměřená 

na young adult literaturu.

Mladý label #BOOKLAB, který je součástí Nakladatelství 

SLOVART od roku 2017, se zaměřuje na literaturu 

v žánrech young adult a new adult. V edičním plánu se 

objevuje pestrá nabídka současné překladové tvorby, 

od romantických příběhů po dystopické romány 

a fantastické ságy. Zaměřuje se na trendy tituly, vhodné 

nejen pro snící adolescenty, ale i pro čtenáře a čtenářky 

o generaci starší.

V roce 2012 se součástí Nakladatelství SLOVART stalo 

nakladatelství BRIO. Nakladatelství BRIO vydávalo 

ve spolupráci s předními spisovateli a výtvarníky nádherně 

ilustrované originální příběhy a sbírky pohádek pro 

děti od šesti do dvanácti let. Pro starší děti, mládež 

a dospělé BRIO nabízelo sebrané spisy pohádek 

a bajek od renomovaných spisovatelů, doplněné o to 

nejlepší z klasické literatury celého světa. V této tradici 

pokračujeme také my v rámci stejnojmenné edice.

foto: © Martin Straka foto: © Martin Straka
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NAPSALI O NÁS

(...) Autoři knihy zároveň připomínají, že pití sehrálo 

podstatnou roli i v českých dějinách. „Alkohol hrál zásadní, 

formativní roli v devatenáctém století v době národního 

obrození,“ tvrdí Radim Kopáč. „Veškeré národní obrození 

je velmi intenzivně spjato s konzumací nikoliv páleného pití 

nebo vína, ale piva. Národní obrození se dělo v hospodách. 

Na konstituci českého národa, která pak vyvrcholila v roce 

1918 samostatnou republikou, bylo zaděláno 

v hospodách,“ pokračuje. (...)

23. 7. 2018 / ČT24 / Národní obrození 
vzešlo z hospody, Hrabal by mohl 
vyprávět. Čítanka představuje české 
dějiny pití

Svou kuchařkou Hojnost pobláznil celý svět. Dokázal, že 

vegetariánská jídla nejsou jen rozvařená brokolice a hrášek. 

Oceňovaný šéfkuchař Yotam Ottolenghi při vaření vychází 

z chutí a vůní rodného Jeruzaléma. 

14. 6. 2018 / Proč ne?! ihned.cz / Alena 
Šafrnová / Legenda Ottolenghi: 
Dokázal, že vegetariánská jídla nejsou 
jen rozvařená brokolice a hrášek

Autorce se povedl stvořit dokonalý fantasy svět, který 

je provázaný s naším skutečným světem a kde musí být 

dodržována jistá pravidla a zákony. Lovci stínů mají vlastní 

organizaci, kulturu i schopnosti a čtenář 

se v tom dokáže orientovat. To se autorce 

opravdu povedlo. 

Marcela Pudichová / blog Zaostřeno 
na knihy

Opravdu jsem nečekala, že se mi do ruky dostane tak 

zajímavý příběh, ani chvíli jsem se při čtení nenudila. Naopak 

jsem si užila každou kapitolu. Tohle prostě byla skvělá kniha, 

u které jsem se vážně pobavila. Tenhle příběh měl šťávu, 

bavila jsem se od začátku do konce.

Tereza Dvořáková / blog Spisy jedné  
knihomolky
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Symboly a zkratky použité v katalogu

mv  –  měkká vazba

tv  –  tvrdá vazba

tvp  –  tvrdá vazba s přebalem

fv  –  fl exi vazba 

spv  –  spirálová vazba

  –  kniha ve slovenštině
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Lucie a Nicole Ehrenbergerovy

A Cup of Style – 
Motivační diář 2019

Očekávaný Motivační diář 2019 blogerek Lucie a Nicole 

z A Cup of Style je konečně tu! S pomocí stylového 

diáře si nejen přehledně naplánuješ všechny své úkoly, 

povinnosti a schůzky, zapíšeš si poznámky, ale také 

od holek dostaneš vyzkoušená praktická doporučení, jak 

si  lépe organizovat čas, jak umět ušetřit nebo jak být 

sebevědomější. Promyšlený a krásný diář potěší pokaždé, 

když ho vezmeš do ruky, ale především ti dodá motivaci 

k pozitivním změnám!

329 Kč | 978-80-7529-650-4 | tv | 224 stran

Lucie a Nicole Ehrenbergerovy

A Cup of Style – 
Diář 2019

Stylový minidiář pro rok 2019 od Lucie a Nicole z blogu 

A Cup of Style se vejde i do nejmenší  kabelky, a přitom 

v něm je stále dost místa na plánování úkolů, povinností 

i volnočasových aktivit. A kromě toho skrývá i několik 

překvapení, která tě jistě potěší. Holky totiž umí skvěle 

namotivovat a povzbudit!

249 Kč | 978-80-7529-651-1 | tv | 176 stran



Miroslava Varáčková

Stálo to za to

Říká se, že když si někoho připoutáš, jsi za něj 

zodpovědný po zbytek života. Otázka zní, jestli 

to stojí za to. 

Bašku a Lívii pojí pouto nejsilnější, pokrevní. Ale 

navzdory tomu, že jsou sestry, jako by neměly 

nic společného. Zatímco Lívii se ve všem daří, 

Baška zůstává na druhé koleji - ve škole, mezi 

kamarády, dokonce i doma. Zaslepeným rodičům 

ani sestře se zkrátka není možné zavděčit. 

Jedinou naději na štěstí vidí Baša v rodícím se 

vztahu s Jakubem, který však skrývá tajemství. 

Navíc čím dál víc nesnesitelnější Lívii očividně 

něco tíží... Zvítězí pocit zodpovědnosti, anebo 

sobeckost stáhne všechny na samotné dno?

Další kniha Mirky Varáčkové je pronikavou 

sondou pod povrch běžné, zdánlivě normální 

rodiny, příběhem, ve kterém se překvapivě mnozí 

najdou. Neboť získat od života dobré karty 

někdy na rozehrání hry o štěstí nestačí.   

299 Kč | překlad: Jan Hanzlík | 978-80-7529-645-0 | 

tvp | 216 stran

Kolem deváté večer mi zazvonil mobil. Právě jsem nesla jednomu stálému zákazníkovi 

čaj. Proplouvala jsem mezi stoly, šálek s bylinkovým čajem proti nastuzení jsem položila 

před něj a upalovala jsem do skladu, který mi poskytoval aspoň trochu soukromí. Nestá-

la jsem o zbytečné svědky. 

Vylovila jsem z kapsy mobil a zklamaně zjistila, že mi volá spolužačka.

„Co máš s mým bratrancem?“ ozvalo se vesele z druhého konce.

„Nic, Saši. Přísahám!“

„Nelži!“ chichotala se. „Před chvílí mi volal a tahal ze mě informace.“

„Jaký?“

„No o tobě.“

„A co chtěl vědět?“

„Všechno,“ zasmála se.

„Co jsi mu řekla?“

„Jen to, co vím.“

„A to je?“ V břiše mě pálilo, v krku mi vyschlo. Zase na mě přicházel ten neznámý a ne-

pochopený stav. 

„Že jsi osamělá, lásku hledající zoufalá druhanda.“

Adaptace

299 Kč | 264 str.

Hlavně to nikomu 

neříkej

299 Kč | 240 str.

Grafi tové děvče 

299 Kč | 184 str.

Drž mě,
když

padám

Miroslava Varáčková

Drž mě, když padám

299 Kč | 200 str.
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Cassandra Clare

Město z kostí 

Nástroje smrti
Patnáctiletá Clary Frayová se stane 

svědkyní vraždy, kterou spáchají tři 

teenageři se zvláštním tetováním 

na těle a podivnými zbraněmi 

v rukou. Mrtvé tělo pak jednoduše 

zmizí. Je možné zavolat policii, 

když kromě ní vrahy nikdo neviděl 

a na místě činu nezbyla ani kapka 

krve? A byl to vůbec člověk? Clary 

se poprvé v životě setká s lovci stínů, 

s bojovníky, kteří mají chránit svět 

před démony. Během čtyřiadvaceti 

hodin je vtažena do „jiného světa“, 

její matka záhadně zmizí a na ni 

samotnou zaútočí démon. Proč by 

se ale démoni zajímali o obyčejné 

lidi? A jak je možné, že má Clary 

najednou výjimečné schopnosti? 

349 Kč | překlad: Eva Maršíková | 

978-80-7529-687-0 | mv 

Cassandra Clare

Město z popela 

Nástroje smrti
Clary Frayová si toužebně přeje, 

aby se její život zase vrátil 

do normálních kolejí. Ale co je vlastně 

normální, když jste lovec stínů, 

zabíjíte démony, vaše matka je 

v kómatu způsobeném zlověstným 

kouzlem a vy najednou všude vidíte 

vlkodlaky, upíry a pro obyčejné lidi 

nepředstavitelné příšery? V druhém 

díle se navracíme zpět do temných 

spárů „jiného světa“, kde láska vždy 

znamená nebezpečí a moc s sebou 

přináší smrtonosné pokušení.

349 Kč | překlad: Eva Maršíková | 

978-80-7529-688-7 | mv 

Cassandra Clare

Město ze skla

Nástroje smrti
Clary postupně odhaluje další střípky 

z minulosti své rodiny a nalézá 

přitom spojence v tajemném lovci 

stínů Sebastiánovi. Valentýn sbírá 

veškeré síly, aby jednou provždy 

zničil všechny lovce stínů, a jediná 

šance, jak ho porazit, spočívá 

ve spolupráci s odvěkými nepřáteli. 

Ve třetím díle série musí Clary získat 

vládu nad svými nově objevenými 

schopnostmi, aby zachránila 

Skleněné město. Ale je to vůbec 

v jejích silách?

349 Kč | překlad: Eva Maršíková | 

978-80-7529-689-4 | mv

ilustrační obálka ilustrační obálka ilustrační obálka
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Cassandra Clare

Město padlých 
andělů

Nástroje smrti
Válka skončila, Clary se snaží stát 

dobrou lovkyní stínů. Nic ale není bez 

kazu. Někdo lovce stínů vraždí, a to 

by mohlo vyvolat další krvavou válku. 

Simon má stále větší potíže, nemluvě 

o tom, že chodí se dvěma krásnými 

a nebezpečnými dívkami, které jedna 

o druhé nevědí. A na Clary s Jacem 

číhá nejhorší noční můra. Clary totiž 

uvedla do pohybu události, které by 

mohly vést ke ztrátě všeho, co miluje. 

Dokonce i Jace.

349 Kč | překlad: Eva Maršíková | 

978-80-7529-690-0 | mv

Cassandra Clare

Město ztracených 
duší 

Nástroje smrti
Jace znenadání zmizí. Spolek si dělá 

starosti kvůli Sebastiánovi. Všichni 

se snaží najít viníka a také zjistit, 

jak mohou nejlépe ochránit lovce 

stínů i zbytek světa před hrozícím 

nebezpečím. Clary však záleží jen 

na tom, aby našla svoji lásku – musí 

Jace najít a zachránit. Ale než boj 

skončí, čeká každého přetěžká 

zkouška.

349 Kč | překlad: Eva Maršíková | 

978-80-7529-691-7 | mv

Cassandra Clare

Město nebeského 
ohně

Nástroje smrti
Na svět lovců stínů padla temnota, 

zavládl chaos a zkáza. Clary, Jace, 

Simon a jejich přátelé se nyní musí 

spojit proti největší hrozbě, jaké kdy 

čelili – Claryinu vlastnímu bratrovi. 

Sebastian Morgenstern přešel 

do útoku a systematicky zasévá 

rozkol do řad lovců stínů. Pomocí 

Poháru smrti mění lovce stínů 

v bytosti z nočních můr, rozvrací 

rodiny, odtrhává od sebe milence 

a jeho temná armáda se stále 

zvětšuje. Nic na tomto světě nemůže 

Sebastiana porazit, leda by se někdo 

odvážil do světa démonů, kde se 

ukrývá poslední naděje...

349 Kč | překlad: Eva Maršíková | 

978-80-7529-692-4 | mv

Kniha vyjde v dalším edičním půlroce.

ilustrační obálka ilustrační obálka ilustrační obálka

Kniha vyjde v dalším edičním půlroce.
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Paní půlnoci 

349 Kč | 600 str.

Pán stínů 

349 Kč | 584 str.

Kdo je kdo 

ve světě stínů 

349 Kč | 208 str.

Cassandra Clare, 

Joshua Lewis

Kodex lovce stínů

Kodex lovce stínů je nejlepším přítelem každého 

mladého lovce stínů, a to již od 13. století, 

kdy byl publikován poprvé. Nekonečná válka 

s démony může být velice stresující, a tak není 

divu, že člověk sem tam pozapomene jemné 

nuance démoních jazyků nebo tipy na co 

nejefektivnější zneškodnění raumů. S Kodexem 

vás ale podobné patálie trápit nebudou.

Nejnovější, sedmadvacáté vydání obsahuje 

vše, na co si vzpomenete: od historie a zákonů 

našeho světa přes rady ohledně jednání 

s podsvěťany až po návod na správné 

držení stély. Odpovídá na všechny dotěrné 

otázky nových rekrutů: Co je to pyxis? Proč 

nepoužíváme střelné zbraně? Jak se čaroděje 

zdvořile zeptat, kde má znamení démona? 

Odkud se berou naše zásoby svěcené vody? 

Kodex je nejobsáhlejší učebnicí geografi e, 

historie, magie a zoologie, která pomůže 

každému novému nefi lim bezpečně proplout 

krásnými, byť mnohdy krutými a nebezpečnými 

vodami našeho světa. Toto vydání bude již brzy 

k mání ve všech knihovnách světových Institutů 

a také v obchodech, které civilové nazývají 

„knihkupectvími“.

349 Kč | překlad: Alžběta Lexová | 978-80-7529-619-1 | 

mv | 280 stran

Kodex lovce stín

12

Slavnostně slibuji:

Budu sloužit s andělskou odvahou.
Budu sloužit andělské spravedlnosti.
A budu sloužit s andělským milosrdenstvím.

Budu nefi lim až do posledního dechu. Slibuji, že budu 
dodržovat Úmluvu, a život svůj i své rodiny podřídím 
Spolku.

JMÉNA LOVC  STÍN

Většina civilů, kterým je umožněno podstoupit pozvednutí, se 

vzdá původního jména a přijme tradičnější příjmení lovců stínů. 

Mezi nefi lim je zvykem vytvářet jména ze dvou slov – kupříkladu 

Jonathan Lovec stínů se tak samozřejmě původně nejmenoval – 

podobné náhodě by věřil jen pošetilec.

Původní jméno Jonathana Lovce stínů, než byl Razielem 

vybrán k založení našeho řádu, se nedochovalo – dokonce ani 

nevíme, odkud pocházel. Jméno Lovec stínů mu věnoval Ra-

ziel (ve starších spisech je možné ho nalézt také jako „Stínolo-

vec“) na znamení jeho přerodu v nefi lim. Podle mnoha zázna-

mů Raziel Jonathanovi řekl: „Svěřuji ti andělské světlo a oheň, 

aby ti pomohly najít cestu v temnotě, neboť ty a tví druzi bu-

dete Lovci stínů.“ 

Ve výběru příjmení lovce stínů se ukrývá jistá poetika. Nestačí 

pouze zkombinovat dvě slova. Jméno by mělo odrážet tvou pova-

hu, odkud pocházíš, nebo kam chceš směřovat. Níže uvedený se-

znam anglických slov můžeš využít jako inspiraci – jednoduše si 

vyber dvě z nich a spoj je dohromady. Dej si však pozor na pořadí 

– obvykle má podstatný vliv na to, jak jméno ve výsledku vyzní.

kal  b c , ž  bud  elší…

Hm, o ividn  moji námitku p edvídali, 
nevadí. Skóre Kodex versus Simon 1:0.

Tohle není všechno – „Úmluva“ zahrnuje bambilion zákon , ke kterým se 
tímhle zavazuješ.

Jako Vládci vesmíru.
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Jonathana Vládce vesmíru.

úvod

Poznámka: POUŽÍVEJ ZDRAVÝ ROZUM. Jméno se schva-

luje spolu se žádostí o pozvednutí. Nesnaž se vymýšlet jména 

jako Dragonrider, Firedance nebo Elfstar. Nefi lim by měli vy-

stupovat nenápadně. Jména jako Hammerfi st nebo Bloodsteel 

jsou tedy logicky rovněž nežádoucí.

ALDER

APPLE

ASH

ASPEN

BAY

BEAR

BLACK

BLOOD

BLUE

BOW

BRANDY

BROWN

BULL

CAR

CART

CHERRY

CHILD

COCK

CROSS

DOVE

EARTH

FAIR

FISH

FOX

GOLD

GRAY

GREEN

HALLOW

HAWK

HEAD

HEART

HERON

HOOD

HUNTER

KEY

LAND

LIGHT

MAPLE

MARK

MERRY

NIGHT

OWL

PEN

PINE

RAVEN

RED

ROSE

SCALE

SCAR

SHADE

SHADOW

SILVER

STAIR

STARK

STORM

THRUSH

TOWER

TREE

WAIN

WALKER

WATER

WAY

WEATHER

WELL

WHEEL

WHITE

WINE

WOLF

WOOD

WRIGHT

YOUNG
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Sita Brahmachariová

Už zase létám

Kite se pár dní před šestnáctými 

narozeninami rozpadne celý svět. Její 

nejlepší kamarádka, nadaná a vzorná 

Dawn, spáchala sebevraždu, ačkoli 

Kite neměla ani tušení, že je s ní něco 

v nepořádku. Kite, dosud sebevědomá 

a plná života, se musí vyrovnat s pocity 

ztráty, žalu, vzteku i viny. Spolu se 

svým tátou opouští domov v Londýně 

a vydává se na výlet do Jezerní oblasti, 

kde objevuje rodinné kořeny i sebe 

sama. Opravdu dařit se to ale začne až 

ve chvíli, kdy se seznámí s místním klukem 

Garthem. Protože někdy je kupodivu lehčí 

svěřit se cizinci než vlastní rodině...

Nová kniha autorky Artyčokových 

srdíček a Jasmínového nebe přináší 

příběh o přátelství, smutku a léčení 

zraněného srdce.

249 Kč | překlad: Barbara Hajná | 978-80-7529-584-2 | 

tv | 280 stran

Jasmínové nebe 

249 Kč | 320 str. 

Artyčoková srdíčka 

249 Kč | 304 str.

„Dawn má nejradši modré zvonky!“ řekla mu.

„Kdo je Dawn?“

Samozřejmě, ještě nikdy s ním přece o Dawn nemluvila, a neexistoval ani žádný důvod, 

proč by mu o ní měl říct někdo jiný.

„Moje nejlepší kamarádka.“

Netušila, čím to, že s tímhle tichým a nijak upovídaným klukem se jí mluví snadněji 

než s kýmkoli z rodiny nebo kamarádů, než s paní učitelkou Choultyovou, s doktorem 

Sherpou. Ale když tu teď kráčeli ve slunečním svitu, zdálo se jí úplně přirozené říct mu 

o Dawn. Možná proto, že neměl žádný vztah k nikomu, kdo ji kdy dřív znal. Anebo pro-

to, že ji k řeči nijak nenutil. Konečně ta slova pronášela nahlas a cítila se přitom podivně 

vzdálená, jako by vyprávěla příběh někoho jiného.

Garth poslouchal, jak se postupně vrací až ke Dni pádu. Moc toho neřekl, jenom občas 

dal pokývnutím nebo pohledem najevo, že ji vnímá. Ve chvíli, kdy jí připadalo, že už 

řekla všechno, co se říct dá, ji vzal za ruku a tak šli dál, mlčky.
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Cinda Williams Chima

Síla ohně

Sedmiříší v troskách I
Tento napínavý fantasy příběh se odehrává 

v Sedmiříší známém z autorčiny předchozí 

knižní série, avšak o generaci později. Je 

prostoupený temnou magií, nebezpečenstvími, 

z nichž tuhne krev v žilách, a dvěma 

nezapomenutelnými postavami, které se 

pohybují na tenoučké hraně mezi životem 

a smrtí. Hlavními hrdiny jsou Adrian sul‘Han, 

zvaný Ash, školený léčitel obdařený magickými 

schopnostmi a syn královny Fellsu a Nejvyššího 

kouzelníka, jenž hoří touhou pomstít smrt svého 

otce, a Jenna Blandelowová, dívka s podivným 

znamením, kterou její tajemní rodiče opustili 

brzy po narození. Jejich cesty se setkají 

v Ardenu. Spojuje je nenávist k bezcitnému králi. 

Podaří se jim krále odstranit, a zabránit tak 

válce? A dojde jejich láska naplnění? 

349 Kč | překlad: Zuzana Halamíčková | 978-80-7529-404-3 |

mv | 400 stran

Síla stínů

Sedmiříší v troskách II 

349 Kč | 400 str.

PŘIPRAVUJEME

Zatímco si ho předávali, podařilo se Adrianovi zbavit se té kapuce. Byl obklopen muži 

v pláštích s kápěmi. V dálce spatřil otce, byl už v polovině mostu. „Tati! Pomoc!“

Otec ho uslyšel a otočil se. Rychlým pohybem tasil meč a vrhl se na útočníky. Všude kolem 

Adriana se ozývalo svištění mečů vytahovaných z pochvy. Adrian využil nepozornosti 

muže, který ho svíral, a oběma nohama mu dupl na nárt. 

Muž zavyl bolestí a vzápětí Adriana něco praštilo do hlavy, až dopadl na břicho na namr-

zlou dlažbu a vymkl si při tom kotník. 

„Dávej přece pozor,“ zavrčel kdosi. „Nesmíš toho mladýho černokněžníka mlátit moc silně. 

Chceme ho dostat živého.“

Černokněžník. Tak kouzelníky označovali v Ardenu.

Adrian slyšel, jak nedaleko řinčí meče, cítil kyselý puch čarovného ohně a zaslechl něčí vý-

křik, když čepel zasáhla cíl. Když se neúspěšně pokusil zvednout, míhaly se mu před očima 

černé tečky. Měl co dělat, aby se nevyzvracel na dláždění. 

Konečně se převrátil na záda. Před očima se mu už rozjasnilo natolik, že spatřil otce v ob-

klíčení šesti nebo osmi ozbrojených nepřátel. Bojoval ohněm i mečem jako fúrie ze starých 

bájí. Couval a snažil se probojovat blíž k Adrianovi, ale mečům neunikl. Plášť už měl na ně-

kolika místech proříznutý a potřísněný krví. 

Adrian se z posledních sil zvedl, a nakonec i postavil. Zavrávoral, a pak zaječel: „Nechte 

ho na pokoji!“ Popadl amulet, stoupl si vedle otce a vypustil vlastní salvu kouzelného ohně. 

Vložil do něj veškerý hněv a frustraci, a snažil se ty vrahy zahnat. 

„Ne, Ashi! Uteč! Jestli můžeš, prchej k řece,“ zavolal na něj otec, otočil se na patě a sejmul 

dalšího útočníka. „Skoč do řeky a potop se.“

 „Já tě tady nenechám. Společně je můžeme porazit.“

Vtom se otec zapotácel a špička jeho meče trochu poklesla. Přejel útočníky pohledem, pak 

se pokusil meč opět zdvihnout, ale jako by mu náhle ztěžkl.

„Tati? Co je s tebou?“ Adrian přistoupil blíž, ale otec zavrtěl hlavou, sáhl po amuletu, a pak 

svěsil ruku a tiše zaklel. Celý se třásl a navzdory chladu se mu tvář leskla potem.

V tu chvíli to Adrianovi došlo. Jed. Tátu otrávili. Sledoval otcův pohled a spatřil na čepelích 

útočníků modrošedé skvrny. 
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Brenda Rufener

Místo, kde bydlím

Linden před ostatními něco tají – je bez 

domova a bydlí na chodbě své střední školy. 

Při životě a stranou pozornosti ji udržuje jen 

školní blog, který má na starost, přátelství 

s Hamem a Seungem a vidina budoucnosti 

daleko od městečka, kde nyní bydlí. Když ale 

spolužačka Bea přijde do školy s natrženým 

rtem, Linden to hluboce otřese a připomene jí 

to vlastní šrámy z minulosti. Pochopí, že může 

násilí učinit přítrž jedině tím, že odvypráví Bein 

příběh a smíří se s vlastní tíživou minulostí. 

I kdyby to znamenalo porušit pravidla přežití, 

jež si stanovila, a ohrozit tajemství, která se 

naučila skrývat.

349 Kč | překlad: Olga Pek | 978-80-7529-641-2 | mv | 

352 stran

Ten, kdo stojí v koutě

249 Kč | 216 str.

Dej mi své jméno

269 Kč | 256 str.

Linden. Běž se schovat. Když nebudou vědět, že existuješ, neublíží ti.

Ano, mami.

S námahou rozlepím oči. Na plechovou stříšku s pleskotem dopadají kapky deště. Znovu 

zavřu víčka a vyvolám v mysli úplně jiný výjev. Ne tak bolestivý, mnohem povzbudivější. 

Vyvolám si v mysli obrázek toho, jak pro mě Seung přijíždí v desítky let staré limuzíně. Vy-

rážíme spolu na ples. Natáhne se ke dveřím, ale já ho předběhnu a otevřu je sama. Řekne 

mi, že vypadám nádherně, a já souhlasím. Mám vyfoukané vlasy a rty namalované růžovou 

rtěnkou. Jsem zahalená do přiléhavých šatů a pohybuji se lehounce jako vánek.

Tyhle myšlenky mě drží při životě, díky nim jdu dál, i když mám špatný den. Naděje mi brá-

ní hodit ručník do ringu a prostě to vzdát. Naděje mi pomáhá udržet úsměv na tváři, i když 

jsem strávila předchozí noc venku. Naděje mi nedovolí kapitulovat.

„Čau hajzle, co sis zapomněla?“ Hamův láskyplný pozdrav mě probere a vtáhne mě zpátky 

tam, kam patřím. Přímo sem, do skutečnosti. 
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Patrick Ness

Naslouchej noži

Nespoutaný chaos I
První díl napínavé dystopické trilogie oceňovaného autora Patricka Nesse, který 

si získal přízeň čtenářů po celém světě. Představte si, že žijete ve městě, kde 

každý dokáže slyšet vaše myšlenky. Představte si, že jste ustavičně obklopeni 

myšlenkovým mrakem – Hlukem, který spojuje mysli všech obyvatel města 

a nikdy vás nenechá na pokoji. Pro dvanáctiletého Todda je to každodenní 

realita. Ale ve chvíli, kdy začne odpočítávat dny, které mu zbývají do třináctých 

narozenin, nalezne něco zdánlivě nemožného: místo, kde Hluk neexistuje. Todd 

nechtěně objeví tajemství, která měla zůstat navždy ukrytá, a musí i se svým 

věrným psem prchnout, aby si zachránil holý život. Je ale vůbec možné uniknout 

pronásledovatelům, když kvůli Hluku dokážou slyšet každou myšlenku?

Knižní předloha fi lmu „The Chaos Walking”, který jde do kin 
v roce 2019.

389 Kč | překlad: Hana Březáková | 978-80-7529-561-3 | mv | 500 stran

„Nepřiletěj sem ještě celý měsíce,“ řekne Hildy a nandá mi další porci šťouchanejch brambor. Viola a já se cpem jak o ži-

vot, tudíž veškerý mluvení obstarávaj Hildy a Tam.

Veškerý divný mluvení.

„Cestování vesmírem není jako to, co vidíš na videu,“ řekne Tam, s vousama umaštěnejma šťávou ze skopovýho. „Trvá 

to roky a roky a roky, než se vůbec někam dostaneš. Šedesát čtyři roků, než se dostaneš jen ze Starýho světa na Novej 

svět.“

„Šedesát čtyři roků?“ vyjeknu a z pusy mi vyletí pár kousků brambor.

Tam přikývne. „Po většinu tý doby seš zmrazenej, takže ti ten čas uteče docela rychle, ale to samozřejmě jen tehdy, když 

po cestě neumřeš.“

Otočím se k Viole. „Tobě je šedesát čtyři let?“

„Šedesát čtyři roků, tak jak se počítaj ve Starým světě,“ řekne Tam a začne si poklepávat na prsty, jako by v duchu počí-

tal. „Což by bylo v Novým světě... kolik? Asi tak padesát vosum, padesát devět –“

Viola ale zavrtí hlavou. „Narodila jsem se na lodi. Sama jsem zmrazená nikdy nebyla.“
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Patrick Ness

Najdi odpověď 

Nespoutaný chaos II
Todd se probouzí jako vězeň v Novém Prentisstow-

nu, který padl do rukou diktátora a samozvaného 

prezidenta Prentisse. Také Toddova přítelkyně Vio-

la se ocitla v zajetí, a Todd se rozhodne, že ji najde 

a zachrání. Musí však svůj záměr držet v tajnosti, 

což nesmírně ztěžuje Hluk, který od války s domo-

rodci vyzradí každou myšlenku. Zdá se však, že 

vynalézavý Prentiss objevil způsob, jak zkrotit nejen 

svůj Hluk, ale i Hluk svých pochopů.

V druhém díle trilogie se z nepřátel stávají přátelé, 

z přátel nepřátelé, a čtenáři se bude opět svírat 

žaludek. Okolnosti nutí Todda k činům, které by mu 

nikdy předtím ani nepřišly na mysl, a začíná tak 

ztrácet sám sebe. Věci přestávají být černé a bílé, 

přičemž odstíny šedi mohou být velmi nebezpeč-

né. Jedno však o Toddovi víme – je silný. A v jádru 

dobrý. Dokáže v této zkoušce obstát a vyjít z ní 

nezlomený? Ale hlavně: najde svoji Violu?

389 Kč | překlad: Hana Březáková | 978-80-7529-562-0 | 

mv | 500 stran

Nejdelší den Adama T. 

299 Kč | 288 str.

Něco víc 

299 Kč | 344 str.

Volání netvora: 

Příběh života

299 Kč | 216 str.

My ostatní 

tu prostě žijem 

299 Kč | 304 str.

Mý oči se pozvolna přizpůsobujou slábnoucímu světlu, ale zdá se, že tam kromě prken 

nejni vůbec nic. Taky cejtím slabej zápach. Provazy od zvonů se komíhaj asi dva metry 

od podlahy. Vyjedu očima vzhůru až k místu, kde jsou připevněný ke zvonům, aby se 

jima dalo vyzvánět. Pak zamžourám do jámy pod sebou, ale je tam moc velká tma, než 

abych rozlišil, co je dole. Asi jen tvrdý cihly.

Dva metry ale zas nejsou tak moc. Snadno bych moh skočit, jeden z těch provazů po-

padnout a sešplhat po něm dolů.

Jenže pak –

 „To je opravdu geniální nápad,“ ozve se hlas ze vzdálenýho kouta.

Škubnu sebou, zvednu pěsti, můj Hluk se vzedme. Z místa, kde předtím seděl, se zvedá 

člověk. Další muž bez Hluku.

Až na to, že –

„Jestli se pokusíš slézt dolů po těch provazech, které tu tak lákavě ponechali,“ pokraču-

je, „dozví se o tom každý člověk ve městě.“

„Kdo jste?“ vyhrknu. Srdce mám až v krku, ale pěsti držím zaťatý před sebou.



Katarína Moláková,

Katarína Kerekesová,

Ivana Šebestová, Anna Vášová

Mimi a Líza 

Záhada vánočního světla
Mimi vidí svět rukama a ušima, a trochu dokonce 

i nosem a jazykem. Je totiž nevidomá. Spolu se 

svou nejlepší kamarádkou Lízou už navštívily 

mnoho fantastických světů plných zábavy, ale 

i záhad. Teď konečně přišly Vánoce. Mimi a Líza 

spolu se sousedy zdobí nádherný, velikánský 

stromeček. Ale žárovky na něm nějak nechtějí 

svítit. Kam zmizelo to kouzelné vánoční světlo? 

Uteklo? Nebo ho někdo ukradl? Nemá v tom 

prsty podezřelý soused Viliam, který se s nikým 

nekamarádí? Odpověď se skrývá v minulosti, kdy 

byli sousedé ještě malými dětmi. Mimi a Líza se 

tedy vydají na dobrodružnou cestu časem, aby 

vrátily Vánocům jejich čarovné světlo. 

299 Kč | překlad: Radka Svobodová | 978-80-7529-669-6 | 

tv | 104 stran

Mimi a Líza

299 Kč | 168 str.

Mimi a Líza 2 

299 Kč | 168 str.
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Animovaný fi lm o vánočním
dobrodružství nerozlučných 
kamarádek uvidíte brzy 
i v českých kinech.



Tom Fletcher

Štědrosaurus

Zapomeňte na všechno, co jste si mysleli, 

že víte o severním pólu, a vydejte se vstříc 

štědrovečernímu dobrodružství s chlapcem 

jménem Vilém Kolísko, se skřítkem Nudlíkem, 

Santou (ano, s opravdovým a skutečným 

Santa Clausem), se zlounem, kterému se 

přezdívá Lovec, a s tím nejpodivnějším 

dinosaurem na světě... Štědrosaurus prožije 

s Vilémem den, kdy se i nemožné může stát 

možným, když po tom z hloubi srdce toužíme.

Druhou knihu slavného anglického autora 

dětských knih, textaře a zpěváka Toma 

Fletchera vydáváme (jak jinak) před 

Vánocemi.

299 Kč | překlad: Jan Březovský a Tereza Nuckollsová |  

978-80-7529-578-1 | tv | 400 stran

Skřípouni

299 Kč | 352 str.

UVNITŘ VEJCEŠTĚDROSAURUS

62

Santa a skřítci prchli do úkrytu, protože vejce se 

v ten okamžik rozletělo na tisíce blyštivých kous-

ků, které se jim snesly na hlavy jako déšť třpytek. 

Santa pomalu vstal, kýchl si a z vousů a z kníru 

tak setřásl množství blyštivých třpytek. Smetl další 

kousky skořápky z trenýrek, otřel si brýle, a když 

si je posadil zpátky na nos, nemohl uvěřit svým 

očím. Uprostřed místnosti, kde před okamžikem 

trůnilo vejce, stálo teď něco neuvěřitelného. Jen-

že tohle byl Pól, kde bydlí Santa, a tam je možné  

všechno.

„Co to je?“ zaúpěli skřítci.

Vtom se ozvalo:

„No to mě teda podržte,“ řekl Santa a v oku se  

mu zaleskla slza. „To je přece dinosauří 
miminko!“Prask a buuuuuum!

 Uuuuáááá!

299 Kč | překlad: J

978-80-7529-578-
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Cressida Cowellová

Hrdinův deník

Tento deník má provázet hrdiny při všech jejich výpravách v každé 

roční době. Na jeho stránkách nalezneš odvážné citáty vikinského 

hrdiny a zaříkávače draků Škyťáka Šelmovské Štiky III., plamenné 

vikinské písně a vtipy, které Bezzubkovi přijdou vážně legrační. 

Kromě toho jsou zde i prázdné stránky, aby sis mohl nakreslit své 

vlastní draky a zapsat různé hrdinské myšlenky...

249 Kč | překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | 978-80-7529-583-5 | tv | 176 stran

–  Co je stejně velké jako Oceanodrakus gigantikus 

maximus, ale nic to neváží?

– Jeho stín!

– Jak se říká hluchému draku vrtníkovi?

– Jak chcete, stejně vás neslyší!

– Co najdeš v Čuňasově vyčištěném nose?

– Otisky prstů!

–  Co dokáže přemoci i nejsilnějšího vikinského 

válečníka?
– Spánek.

–  Jak nejlíp chytíte draka obecného čili zahradního?

– Když ho po vás někdo hodí.

–  Co se stane, když plackrvák upustí na vikinského 

válečníka balvan?
– Válečník se změní z 3D na 2D.

–  Jak poznáš, že máš pod postelí Oceanodraka gigantika maxima?
– Když si odřeš nos o strop.

– Co uvidíš, když kýchne drak čmuchýř?– Nic!

–  Tři Vikingové vylezou z vody, ale jenom jeden  má mokré vlasy. Jak to?
– Ostatní dva jsou plešatí.

OKŘÍDLENÉ  
DRAČÍ VTIPY:
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Cressida Cowellová

Jak vycvičit draka 
Jak se stát největším vikinským hrdinou všech dob? Můžete se 

jím prostě narodit. Může vám to zákulisními intrikami zařídit 

vaše babička. Nebo se k tomu můžete dopracovat vlastní pílí 

jako Škyťák Šelmovská Štika III., hrdina tohoto příběhu. Budete 

přitom muset porazit různé strašlivé netvory, objevit zbrusu 

novou metodu výcviku draků a prožít všemožná dobrodružství. 

A to je přece báječná zábava!

199 Kč | překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | mv | 224 stran

Cressida Cowellová

Jak se stát pirátem 
Druhá část pamětí Škyťáka Šelmovské Štiky III., nejúžasnějšího 

vikinského hrdiny všech dob, nás zavede na moře. Pátrání 

po pokladu slavného piráta Truchlovouse Trudného začíná 

plavbou na ostrov lebkolvů, slepých draků, kteří neumí létat, ale 

o to jsou nebezpečnější. Náš hrdina Škyťák přežije jak lebkolvy, tak 

i ztroskotání lodi a nakonec se poprvé utká i se svým proradným 

úhlavním nepřítelem. To ale pořád není zdaleka všechno...

199 Kč | překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | mv | 224 stran

Cressida Cowellová

Jak správně mluvit dracky 
Vikingové nemusí čelit jenom počasí, ostatním Vikingům, drakům 

a dalším nestvůrám, ale také mezinárodnímu tlaku. Rozpínaví 

Římané chtějí mezi vikinskými kmeny rozpoutat válku, aby je snadno 

porazili a unesli jim všechny draky. Pro začátek zajmou Škyťáka 

Šelmovskou Štiku III., který je mezi Vikingy na draky odborníkem. 

Jeho rozepsaná kniha Jak správně mluvit dracky přitom padne 

do rukou zrádce a on bude muset zase jednou dokázat, že i když je 

teprve kluk, má v sobě víc hrdiny než všichni velcí válečníci.

199 Kč | překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | mv |  240 stran

Cressida Cowellová

Jak zlomit dračí prokletí 
Při svém posledním dobrodružství se Škyťák Šelmovská Štika III. 

seznámil s novou kamarádkou Kamikazi, následnicí trůnu kmene 

Zbojnic. Ve čtvrtém dílu svých pamětí ale s její pomocí bude 

muset přijít na to, jak zlomit dračí prokletí a zachránit život svému 

na smrt nemocnému nejlepšímu příteli. Barbarské souostroví 

právě svírá nejtužší zima za sto let, a proto po zamrzlých pláních 

Zachmuřeného moře pěkně sviští nejen Vikingové v saněmi 

tažených saních, ale i děj celé knížky.

199 Kč | překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | mv |  240 stran

Jak zamotat dračí příběh

249 Kč | 256 str.

Hrdinův atlas 

smrtících draků 

249 Kč | 248 str.

Jak přežít dračí bouři 

249 Kč | 272 str.

Jak zlomit dračí srdce

249 Kč | 316 str.

Jak uloupit Dračí meč 

269 Kč | 372 str.

Jak uchvátit dračí klenot

299 Kč | 408 str.

Jak zradit dračího hrdinu

299 Kč | 404 str.

Jak bojovat s dračím 

hněvem

349 Kč | 492 str.
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Liz Pichon

Můj libovej svět 

Tom Gates 1
Tom Gates toho má ažaž – hodně kreslí, má s kámošem kapelu 

(no, tak rozhodně už maj název), fakt vynalézavě prudí svou 

otravnou ségru, louská komiksy, snaží se zapůsobit na Amy 

Porterovou... Jak má při tom všem ještě stíhat chodit do školy 

a psát úkoly? Natožpak včas? Život je zkrátka boj, a v tom 

Tomově není nouze o ujetý situace, ještě ujetější výmluvy 

a dotěrný pohledy učitele Fullermana. Jeho deník plnej malůvek 

a skopičin tě zaručeně pobaví!

249 Kč | překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | 978-80-7529-724-2 | mv | 248 stran
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Liz Pichon

Vychytaný výmluvy 
(a jiný libovky) 

Tom Gates 2
Celý dva tejdny prázdnin! Tom bude mít konečně dost času 

na podstatnější věci, než je škola. Pecka! Může zapomenout 

na učení i na otravnýho Marcuse Meldrewa a věnovat se tomu, co 

ho baví. Například: vymejšlet nový způsoby, jak vytočit ségru Delii 

(a že jich je!). Zkoušet s Dogzombies – vycházejícíma rockovejma 

hvězdama! Koukat na telku a jíst přitom karamelový oplatky; jíst 

karamelový oplatky a koukat přitom na telku. Bomba! Na obzoru 

se ale stahujou mračna v podobě Tomovy trhlý ségry Delie. 

A až jeho geniální plány narazí na problémy, bude potřebovat 

vychytaný výmluvy...

Srandovní deník plnej malůvek, čmáranic, historek a vtípků přináší 

další porci ztřeštěnejch zmatků z bláznivýho světa Toma Gatese. 

HE HE HE

249 Kč | překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | 978-80-7529-723-5 | mv | 352 stran

T

98

ak např ík lad dneska ráno (prvn í den ško ly

po prázdn inách ) jsem dě la l toh le :

Vzbud i l jsem se –       pos loucha l hudbu

Hrá l jsem na kytaru

Vykutá le l se z poste le (poma lu )

H leda l ponožky

Hleda l ob lečen í 

Ještě chv í l i hrá l na kytaru

Uvědomi l s i , že jsem s i zapomně l přeč í st 

„zadanou četbu na prázdn iny” .

                                – vymyslel 

si vynikajíc í výmluvu, proč prázdninovej úkol 

nemám (uff!) . Pak jsem prudi l svoji ségru Del i i . 

Přiznávám, že tim jsem strávi l docela ZNAČNOU 

část rána (ale byl to fakt dobře využitej čas) . 

Schova l jsem j í černý brej le . 

Pak jsem s i vza l do koupe lny komiks a čet l s i  

tam (a Del ie př itom čekala na chodbě – ha ha! ) .  

Pak máma kř ik la… 

Si ce to mám z domova do ško ly jen čty ři 

m inuty , a le stejně často chod im pozdě.

Větš inou se to stává , protože cestou trochu 

(NO dobře, HODNĚ ) kecáme s Derekem 

(mym nej lepš ím kámošem a sousedem odved le ) . 

Někdy taky proto , že se v krámě zapomeneme 

u výbornejch ovocnejch karame lek   

a karame lovejch op latek      . Př ípadně proto , 

že mám na práci spoustu dalš ích zásadních věcí .
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MOJE
 
ško la

  (Oakfie ldská )

MŮJ dům
SMĚR

24C
h e a p  

S
t r e e t

C
a s t l e  

R
o
a d

ZASTAVIT
!

Percy 
Street

Da lš í dvě minuty ke ško le

Dvěě
minutyKRÁM

O

akkffie ldd

OVOCNÉ 
KARAMELY

KAR
AM

ELO
VÉ 

OPL
ATK

Y

ukázka z knihy Můj libovej svět
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Piotr Socha, 

Wojciech Grajkowski

Stromy

Překrásná velkoformátová kniha Stromy 

od tvůrců bestselleru Včely zve malé i velké 

čtenáře do fascinujícího lesního světa. Dozvíte 

se, kdo ve stromech žije, kdo je zasazuje a kdo 

se stromy živí. Dočtete se, co je to strom 

života, strom lidožroutů, a uvidíte, jak vypadal 

posvátný fíkovník. Spatříte nejstarší, nejvyšší 

a nejtlustší strom, a ještě mnoho dalšího. Více 

než 34 nákresů, které v knize najdete, totiž 

nejen doplňuje a ilustruje texty, ale přináší 

spoustu dalších zajímavostí. Každý je navíc 

samostatným uměleckým dílem.  

399 Kč | překlad: Marie Iljašenko ∣ 978-80-7529-551-4 | tv | 

72 stran

Včely

399 Kč | 72 str.
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Enrico Lavagno

Planeta Země

Ilustrovaný dětský atlas s mapami
a videi pro objevování světa a vesmíru
Bohatě ilustrovaný dětský atlas naší planety provede čtenáře po všech 

kontinentech, upozorní je na historické i kulturní zajímavosti jednotlivých 

zemí, tradice jejich obyvatel, přírodní krásy i nerostné bohatství, nejkrásnější 

stavby i nejvyšší hory na světě. Kniha je seznámí s místní faunou i fl órou, ale 

i se způsobem života lidí na daném území. 

Jako bonus zde mladí čtenáři najdou odkazy na webové stránky, kde si 

mohou dál rozšířit svoje vědomosti.

499 Kč | překlad: Petr Hejný | 978-80-7529-638-2 | tv | 136 stran 
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Velká kniha 

drobné havěti

299 Kč | 64 str.

Yuval Zommer

Velká kniha 
samolepek drobné 
havěti

Se všelijakou zajímavou drobnou havětí 

tě v této samolepkové knize seznámí 

supermoucha. Navštívíš mraveniště, 

koukneš se k světluškám, pozveš mouchy 

na piknik, dozvíš se, že slunéčka letěla 

na palubě rakety do vesmíru, kde byla 

podrobena vědeckému pozorování, naučíš 

se rozeznat saranče od kobylky (můžeš 

si s nimi dokonce zahrát hmyzákové 

piškvorky), nakreslíš si termitiště a nalepíš 

do něj termity... Prostě her a úkolů se 

samolepkami (je jich tam přes 250, tedy 

víc, než má stonožka nohou, a opakovaně 

použitelných) najdeš v knize fakt hodně. 

A znáš i knihu Velká kniha drobné havěti? 

Je to dobré počtení o všech těchto 

potvůrkách. 

269 Kč | překlad: Tomáš Kapic | 978-80-7529-672-6 | 

mv | 56 stran
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Yuval Zommer

Velká kniha 
samolepek mořské 
havěti

Tvým průvodcem po mořích a oceánech 

bude malá, ale šikovná sardinka. Zavede 

tě na korálový ostrov, k přílivovým 

jezírkům, do studených antarktických vod, 

ba dokonce až do těch nejhlubších hlubin 

oceánů. Budeš potřebovat tužku, pár 

barevných pastelek, ale hlavně fantazii 

velkou aspoň jako velryba! Pomocí 

200 samolepek ryb a dalších zvířat určitě 

dokážeš stvořit úžasné obrázky. Poznáš 

přitom mořské tvory, kteří plavou, skáčou 

či světélkují... Tak co, uděláš si korálový 

útes, nalepíš křídla létajícím rybám, 

nebo si zahraješ rybí Člověče, nezlob se? 

A když budeš chtít o tomto světě vědět 

něco víc, přečti si Velkou knihu mořské 

havěti.

269 Kč | překlad: Tomáš Kapic | 978-80-7529-673-3 |

mv | 56 stran

Velká kniha 

mořské havěti 

299 Kč | 64 str.
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Miloš Anděra

Od jara do zimy

Výpravy do naší přírody 
po celý rok
Naše příroda je velmi rozmanitá a střídání 

ročních období jí ještě přidává na zajímavosti. 

Každý, kdo se o ni alespoň trochu zajímá, 

prožívá jarní záplavu květů, letní čas mláďat, 

podzimní hru barev i zimní klid a vše další s tím 

spojené. Knížka Od jara do zimy ti přináší rady, 

jak se kolem sebe dívat. Pak uvidíš i věci skryté, 

které zraku mnoha lidí unikají, a zároveň získáš 

hlubší poučení o záležitostech běžných. Takže 

pokud tě příroda baví, kniha je pro tebe jako 

stvořená. Najdeš v ní praktické návody, jak 

pozorovat rostliny a živočichy, jak si psát 

terénní deník, jak se chovat v rezervacích, 

jakých chyb se vyvarovat při fotografování 

přírody, jak předpovídat počasí i kam se vydat 

s kamarády nebo také s rodinou na zajímavé 

denní či noční výpravy či výlety po celé České 

republice. Někdy se přitom i zasměješ nebo 

budeš nevěřícně kroutit hlavou. V knize najdeš 

i spoustu všetečných otázek, které tě možná 

také napadnou, a výstižných odpovědí. Vše 

navíc doprovází záplava nevšedních fotografi í 

a kreseb.

399 Kč | 978-80-7529-664-1 | tv | 200 stran

Encyklopedie 

naší přírody

349 Kč | 176 str.

Výpravy do naší přírody po celý rok

Od jara
do zimy

M I L O Š  A N D Ě R A

96 / Červenec Červenec / 97

V přírodě je to jako u lidí – někdo 
miluje letní vedra, jiný zase chlad-
nější počasí. Pro většinu hmyzu je 
teplo životní nutností, případy, kdy si 
libuje třeba na sněhu – jako mouchy 
pavoučnice či srpice zvané sněžnice –, 
jsou opravdu výjimka.

 Možnosti 
hmyzích smyslů se vymykají lidské před-
stavivosti. Komáři vnímají vyzařování 
tepla z těla savců či ptáků, mouchy za-
znamenají jemné rozdíly ve směru a síle 
větru, motýlí samec ucítí pach samice 
na vzdálenost několika kilometrů, vodní 
hmyz rozeznává hloubku ponoru, ani 
smysl pro magnetické pole není neob-
vyklý – a tak by se dalo pokračovat.

Když v červenci 
zrají různé plody v lesích i na zahradách, 
je to doba hojnosti pro další sociální 
hmyz – vosy. Dospělé vosy mají rády 
vše sladké, ať jsou to maliny nebo limo-
náda. Larvy se živí masitou potravou 
a dělnice pro ně chytají různý hmyz, 
například mouchy, takže jsou z pohledu 
člověka vlastně „užitečné“.

Hmyz vidí svět jinak než my. Jeho oči se 
skládají z tisíců oček, která nezaostřují, 
takže výsledný obraz připomíná rozmazanou 
mozaiku. Nicméně vnímají pohyb, barvy, 
intenzitu a směr slunečních paprsků i pro nás 
neviditelné ultrafi alové světlo.

Moucha se dívá 
velkým okem (zvět-

šení 60–80krát) 
téměř na všechny 
strany, proto není 

lehké ji chytit. 
Navíc zaznamená 
i sebemenší závan 

vzduchu.

Vosa útočná se 
vyskytuje od dubna 
do října. Hnízda 
mívá v podzemí, 
dutinách stromů 
i na půdách budov. 
Životní cyklus má 
podobný jako 
čmeláci – přezimuje 
pouze královna.

Dravá sršeň obecná je největší evropskou vosou. 
Přes hrozivý vzhled má však mírnější povahu 
a bez příčiny na člověka obvykle neútočí.

Jednoletá hnízda sršňů dosahují obřích 
rozměrů, stavební materiál – papírovina – 
je směsí trouchnivého dřeva a slin.

Červenec je pra-
vou dobou pro pozorování světlušek. 
Běžně se jim říká „svatojánské mušky“, 
ale s mouchami nemají nic společné-
ho – jde o brouky. Samice ovšem vypa-
dá spíš jako larva – má ploché tělo bez 
křídel a hlavu schovanou pod plochým 
štítem. O co je nenápadnější, o to víc 
v noci v trávě svítí zelenavým světlem 
na konci zadečku. Létají pouze samci 
a pomocí světla se obě pohlaví hledají.

 A přece 
takový existuje – martináč hrušňový má 
v rozpětí křídel až 16 cm, víc než třeba 
střízlík. Spatřit nočního motýlího veliká-
na u nás není snadné, řídce se objevuje 
pouze na jihu Moravy.

 Nemálo, 
možná většina, živočichů ožívá až 
s příchodem tmy. Zvláště hmyzu se dá 
za teplých letních nocí vidět nejvíc, pře-
devším noční motýly. Pro mnoho lidí jde 
o nevzhledné můry, ale jsou mezi nimi 
i „krasavci“. Oproti denním motýlům mají 
přesilu – u nás žije na 1 400 druhů, tedy 
skoro 9krát víc než motýlů denních!

Skvrny martiná-
če hrušňového 
napodobují oči 
tak dokonale, že 
mají naznačenou 
zorničku i obočí.

Lišaj kyprejový se vyskytuje na loukách, 
pastvinách i u vod.

Nejsnadněji se hledá pod kameny 
či kůrou stromů. Střevlíky lze chy-
tat do padacích pastí – stačí za-
kopat větší kelímek nebo sklenici 
do země na úroveň terénu a opa-
třit stříškou, aby do ní nepršelo. 
Přidáš-li kousek salámu, tím lépe. 
Entomologové ovšem používají 
mnoho dalších metod.

Noční motýli se dobře lákají na světlo. 
Můžeš si to s kamarády zkusit. Bílou 
plach tu zavěsíte za teplé a bezvětrné noci 
mezi stromy na zahradě, před ní umístíte 
lampu se silnější žárovkou a pak už stačí 
noční návštěvníky prohlížet, určovat, 
počítat a kreslit či fotografovat.

K odchytu hmyzu na vegetaci slouží 
látkový pytel na kovovém rámu, říká se 
mu smýkadlo. Podobnou službu udělá 
i menší síťka na motýly.

Světluška menší není zdaleka nevinný 
„brouček“, při ohrožení i bolestivě kousne.

Proč noční motýly přitahuje 
umělé světlo?
Nejenom motýly, ale i jiný hmyz. 
Příčiny nejsou úplně jasné, 
ponejvíce se mluví o záměně se 
svitem měsíce, podle kterého 
se orientují. Popletená „můra“ 
často skončí špatně – přistane 
na rozpálené žárovce či v ohni 
táboráku a zahyne.

Samec Samice

Půvabné noční 
představení 

světlušek 
končí v srpnu 
s příchodem 

chladných nocí.
E g ( g ) –

d r ( d r)
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Kr y

136 / Říjen

Výprava Cesta do skal
Máš za sebou výlet na houpavá rašeliniště, jak jsem radil v září? Tak ti možná 
přijde vhod výprava do krajiny s pevnějším podkladem – do skal. Teď sice ne-
oplývají bohatým životem, ale i tak se tam dá objevit leccos zajímavého.

Víš, co je to kras? Ze schránek mořských živočichů vznikla na dně prvohor-
ních moří usazená hornina – vápenec. Rozpouští se vodou s oxidem uhličitým, 
třeba z dešťů (slabá kyselina), a proto je povrch vápencových skal notně členitý. 
V podzemí pak za přispění vodní eroze ponorných toků vznikají jeskyně. A tako-
vým oblastem říkáme kras.

Putování po vápencových skalách je někdy výletem 
do minulosti. Vidíš různé typy hornin i to, jak zvolna ožívají. Nejprve se na holém 
povrchu uchytí řasy, pak mechy a lišejníky a posléze spáry se zvětralým mate-
riálem obsadí první průkopníci z vyšších rostlin – tak nějak tomu bylo i v dávných 
dobách, kdy na Zemi ožívala pustá souš. A pokud najdeš i zkamenělinu, je iluze 
„cesty do pravěku“ dokonalá.

 Rozliční plži, tedy šnečci a šneci, vápenec „milují“, neboť uhličitan 
vápenatý potřebují ke stavbě ulit a zužitkovávají tak dědictví svých předků. I po-
čátkem října se za příznivého počasí dají na skalách najít, později už jen prázdné 
ulity. Snadno je ovšem přehlédneš, některé druhy měří nanejvýš 1–2 mm.

Skály jsou zrádné a nebezpečné, nedělej ze 
sebe horolezce, stačí se pohybovat poblíž 
skal nebo po turistických trasách.

Vápencové skály jsou často výrazně vrstevnaté.

K nejznámějším 
zkamenělinám 
patří trilobiti z pr-
vohorních moří.

Tučnolisté růžice 
netřesku výběž-
katého obsahují 
mnoho vody, takže 
na skalách přežijí 
i dlouhé sucho.

Nejběžnější druhy 
skalních plžů.

Žitovka 
obilná

Vřetenka 
lesklá

Drobnička 
válcovitá

Páskovka 
žíhaná

Skalnice 
kýlnatá
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Biblické příběhy

Obrazová encyklopedie
Kniha Biblické příběhy – Obrazová 

encyklopedie je nepostradatelný pomocník 

pro všechny zvídavé čtenáře (i jejich rodiče), 

kteří se chtějí seznámit s nejdůležitějšími 

postavami a příběhy z Bible. Líčí 

nejvýznamnější události ze Starého i Nového 

zákona, popisuje ženy a muže, kteří stáli 

u kořenů naší kultury – od Adama a Evy přes 

Mojžíše, Abrahama a Sáru, Jana Křtitele, Marii 

a Ježíše Krista až po autory evangelií. Tato 

obrazová encyklopedie přináší nejen samotné 

příběhy, ale také objasňuje jejich význam 

a zasazuje je do historického kontextu. Text 

je navíc doplněn důležitými biblickými citáty 

a působivými ilustracemi.

299 Kč | překlad: Marie Holá | 978-80-7529-728-0 | tv | 

208 stran

Moje první Bible 

299 Kč | 384 str.

Rodinná Bible 

499 Kč | 384 str.

Gabriel

Maria

AlžběAlžběAAAAlžběětina tinatini mladšmlmladšmladšmmmmlam í sesí sesí sesstřenitřentt nienitřenttřtřen ce Mace Mae MaMaMaMace MM ria žria žria ža žria žilailallilailaila 
v Nazv Nazvv NazNazaza aretuaretuaretareturetuaretuaree v Gav Gav Gav lilejlelilejlil i. ByByBi. Byi. Byla zala zala zala zaa zasnoubsnoubsnoubsnoubbsnou ená enánáenáe áá
s tesařem Josefem. Šest měsíců po ná-
vštěvě Zachariáše se anděl Gabriel zjevil 
Marii, když byla o samotě. Pozdravil ji
slovy: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán
s tebou.“ Marii to zarazilo a přemýšlela, 
co ta slova znamenají. Gabriel jí řekl, ať 
se nebojí, protože jí Bůh prokázal svou 
milost. Prozradil jí, že otěhotní, porodí 
syna a dá mu jméno Ježíš. Anděl jí také
řekl, že dítě bude Syn Boží a bude vlád- 
nout království, jemuž nebude konce.

SYN BOŽÍSYN BOŽÍ
Maria se anděla ptala, jak může mít dítě, 
když je ještě panna a není vdaná. Anděl jí 
odpověděl, že „u Boha není nic nemožného“
a že na ni sestoupí Duch svatý.

, kapitola 1

Gabbriel sděluje Marii, 
že si ji Bůh vybral jako
mattku pro svého Syna.

HOSPODINŮV POMAZANÝ
Šalomoun poklekl a Sádok jej pomazal olejem. 
Tímto posvátným obřadem se Šalomoun stal 
králem Izraele. Jeho vláda byla Boží vůlí,
protože jej podporoval kněz i prorok.

Velitel stráže 
dohlíží na obřad.

Nátan

Š lŠalomoŠalomounŠalomounŠalomounŠalomounŠalomounalomoualomounomounmounllalomoŠalomounomouŠalomounŠalomounalomŠaloŠaa omounŠalomounŠalomounomounŠaloŠŠalomŠalomounŠalooo uo

, kapitola 1

Šalomoun byl ještě chlapec, když byl prohlášen
za krále. Prorok Nátan a kněz Sádok odvedli
mladého Šalomouna k potoku Gíchónu za
hradbami Jeruzaléma. Tady ho Sádok poma-
zal olejem. Pak zatroubily polnice a lidé se
převelice radovali a provolávali: „Ať žije král
Šalomoun!“ Davidův starší syn Adonijáš se 
právě účastnil hostiny, když zaslechl hluk 
a zeptal se, co se děje. Dověděl se, že Šalomoun
byl pomazán na krále. Dostal strach a ihned se
vzdal svého nároku na vládu. Poklonil se před
ŠŠalomounem a prosil jeej, aby ho nezabíjel, a on 
mu odpustil.

Sádok
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David Hawcock

Leonardo da Vinci: 
Fantastické vynálezy

Nejpozoruhodnější vynálezy renesančního génia 

Leonarda da Vinciho ožily na stránkách knihy! Stalo se to 

díky mistrovským dílům papírového inženýrství. Publikace 

představuje šest z nich: ornitoptéru, obrněný bojový 

vůz, samohybný vozík, mechanického rytíře, lva a ptáka. 

Trojrozměrné papírové modely vznikly na základě 

dochovaných Leonardových kreseb a poznámek. 

Publikace vychází u příležitosti 500. letého výročí 

narození tohoto pozoruhodného umělce a vědce.

499 Kč | překlad: Jana Hlávková | 978-80-7529-618-4 | tv | 25 stran
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Guinness World 
Records 2019

V novém vydání Guinness World Records opět přinášíme 

nejednu kuriozitu. Seznamte se s nejtalentovanějšími 

domácími mazlíčky, žasněte nad dechberoucí krásou 

dinosaurů, obdivujte umělou inteligenci a virtuální realitu.    

Navíc vás čekají tvůrci nejúžasnějších domácích projektů 

na světě. A k tomu víc než tisíc rekordů ze všech oborů 

lidské činnosti. Prostě úžasná kniha!

599 Kč | překlad: Jaroslav Prchal, Zuzana Pavlová, Runka Žaludová | 

978-80-7529-644-3 | tv | 256 stran

 Jaroslav Prchal, Zuzzuzuu ananna Pavlllová, RRRuununka Žalududududová | 

4-3 | tv | 256 strtrananaa

©
 2

0
18

 G
u

in
n

e
ss

 W
o

rl
d

 R
e

c
o

rd
s 

L
im

it
e

d

25

GUINNESS WORLD RECORDS



Marc Sumerak

Harry Potter: Velká kniha 
o kouzelných fi lmech

Filmová série o Harrym Potterovi se stala jednou 

z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších na světě. Tato kniha 

je vizuální kronikou práce umělců a fi lmařů, kteří v osmi 

potterovských fi lmech přeměnili magii v realitu. Stovky 

a stovky úžasných uměleckých děl, od produkčních maleb 

a konceptů až po skici a grafi ku, umožňují fanouškům volný 

přístup ke kreativnímu procesu, díky němuž svět kouzel ožil 

na fi lmovém plátně.

1 990 Kč | překlad: Michael Talián | 978-80-7529-594-1 | tvp | 356 stran

48
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Matthew Reinhart, Kevin M. Wilson

Harry Potter: Bradavice:
Jak je znáte z fi lmů

3D průvodce
Interaktivní 3D průvodce po kultovní škole čar a kouzel 

v Bradavicích přináší působivé prostorové repliky známých 

míst bradavického panství, včetně famfrpálového hřiště 

a Zapovězeného lesa, a při otevření se mění na 3D mapu. 

Kromě velkých modelů na každé straně najde čtenář v knize 

i modely menší, které oživují oblíbené předměty z fi lmů 

o Harrym Potterovi, jako jsou Pobertův plánek nebo létající 

auto značky Ford Anglia. Každý model je opatřen popisky, 

které umožňují nahlédnout do zákulisí fi lmového zpracování 

Bradavic. Kniha by neměla chybět v knihovně žádného 

fanouška kouzelnického světa!

1 790 Kč | překlad: Ivan Loginov | 978-80-7529-646-7 | tv | 5 listů
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Monique Petersonová

Harry Potter: Sbírka hůlek

Ve fi lmech o Harrym Potterovi je každá hůlka stejně unikátní jako čaroděj nebo čarodějka, 

kteří s ní kouzlí. Filmoví tvůrci každou hůlku navrhli a vyrobili tak, aby odrážela osobnost 

svého majitele, počínaje elegantní hůlkou Hermiony Grangerové, zdobenou jemným 

dlouhým šlahounem, až po kostí vykládané hůlky smrtijedů.

Harry Potter: Sbírka hůlek je vizuální průvodce těmito kouzelnými hůlkami a postavami, 

které jimi vládnou. K popisu hůlek patří i nádherné fotografi e originálních rekvizit, statistiky 

hůlek, postřehy herců a fi lmového štábu a další tajemství ohledně vzniku fi lmů z archivu 

společnosti Warner Bros.

Tato sběratelská kniha je ideálním zdrojem jak pro dlouholeté fanoušky ovládající hůlky, 

kteří se chtějí dozvědět o historii vzniku těchto kouzelnických předmětů, tak pro novou 

generaci, která svoji pouť do světa čarodějů teprve začíná.

599 Kč | překlad: Radka Klimičková | 978-80-7529-577-4 | tv | 154 stran

Harry Potter: 

Filmová kouzla

999 Kč | 160 str.

Bestiář Harryho 

Pottera 

799 Kč | 208 str.

Harry Potter: 

Magická místa z fi lmů 

799 Kč | 208 str.

H P tt

B tiář H h

H P

Harry Potter: 

Panoptikum postav

799 Kč | 208 str.

Harry Potter: 

Rekvizity a artefakty

799 Kč | 208 str.
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Dinosauři 
přicházejí

Velká samolepková výzva

Je načase navštívit Jurský svět – 

nejúžasnější tematický park na světě! 

Nejdřív si ale nachystej samolepky (v knize 

jich nalezneš víc než 500 kusů, a představ 

si, dají se odlepovat a nalepovat 

opakovaně!). Pak se připoj k vědcům 

a pomoz jim vyřešit pravěkou hádanku, 

putuj spletitými bludišti a cestou objevuj 

fantastické tvory. Zapoj se do odchytu 

obrovského T. rexe, který unikl z hlídané 

ohrady. Objev dinosaura, jenž ví, jak se 

stát neviditelným. Oprav obrázek tvora 

na obrazovce, odhal, který raptor má 

dvojče, přiřaď raptorům jejich správný 

stín... Prostě se připrav na skvělé dinosauří 

dobrodružství... Směle do toho!

149 Kč | překlad: Radka Svobodová | 

978-80-7529-647-4 | mv | 32 stran

Jurský svět 
v totálním chaosu

Dobrodružství se samolepkami

Vítej znovu v Jurském světě – parku 

plném ohromných dinosaurů! Pomůžeš 

zaměstnancům vytvořit nové křížence 

dinosaurů a poskládat od základů celého 

nového dinosaura? Dokážeš zabránit 

tvorům v útěku a polapit proslulého zloděje 

vajec? Staň se detektivem a vypátrej, 

kterým dinosaurům patří nalezené kosti. 

Pteranodoni unikli z voliéry, při jejich 

obtížném lovu je každá pomoc dobrá! 

Gallimimus je údajně jedním z nejrychlejších 

dinosaurů. Zjistíš, jestli se tenhle skvělý 

běžec účastní velkého závodu? Otevři 

si knížku, nachystej samolepky a užij si 

dobrou zábavu!

199 Kč | překlad: Radka Svobodová | 

978-80-7529-648-1 | mv | 48 stran

LEGO® City 

249 Kč | 40 str.

LEGO® Nápady 

a inspirace  

599 Kč | 200 str.

LEGO® Kniha nápadů 

599 Kč | 200 str.

LEGO® Kniha návodů

599 Kč | 200 str.
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DOMINIK DÁN

NEJPRODÁVANĚJŠÍ AUTOR DETEKTIVEK 

NA SLOVENSKU NENÍ SEVEŘAN, 

ALE DÁN. DOMINIK DÁN.
VÍCE NEŽ 1 000 000 PRODANÝCH VÝTISKŮ PO CELÉM SVĚTĚ.

Uzel (1988) | 299 Kč

Básník (1988) | 299 Kč

Něžná fata morgána (1987–1989) | 299 Kč

Moucha (1990) | 299 Kč

Bestie (1990–1992) | 299 Kč

Mucholapka (1991) | 299 Kč

Rudý kapitán (1992) | 299 Kč

Krev není voda (1992) | 299 Kč

Smrt na druhém břehu (1994) | 299 Kč

Kořeny zla (1994) | 299 Kč

Cigaretka na dva tahy (1995) | 329 Kč

Popel všechny zarovná (1996) | 299 Kč

Nestydaté neviňátko (1997) | 299 Kč

Cela číslo 17 (1998–1999) | 299 Kč

Žiješ jenom dvakrát (1999) | 329 Kč

30



Dominik Dán

Dopis ze záhrobí

V roce 1990 začíná nová éra v dějinách našeho státu, staré 

socialistické struktury se hroutí, nastupuje demokracie se 

všemi kladnými i zápornými dopady na obyčejné lidi, policisty 

nevyjímaje. VB – Veřejná bezpečnost – se přetransformovala 

na policejní sbor, ale otázka, kdo ho bude tvořit, vyřešena 

není. Stanou se ze všech příslušníků ze dne na den policisté? 

Čeká funkcionáře a politicky aktivní příslušníky odchod 

do civilu? Doplatí na nové změny i zkušení renomovaní 

kriminalisté, jako je komunista Eduard Burger, nebo je nový 

režim vezme na milost? Dilema vyřeší osudové rozhodnutí 

nově zvoleného prezidenta. Uvede se neuváženým, 

krátkozrakým činem – vyhlásí širokou amnestii. Noční ulice 

jsou najednou plné deviantů, násilníků a vrahů, novodobí 

detektivové tím dostanou šanci uklidit, dokázat společnosti 

svou potřebnost. Vše se mění, nová demokratická doba 

přináší nové vraždy, které svou brutalitou a bestiálností 

předčí ty staré, socialistické. Vše se vším souvisí, stín minulosti 

se vznáší nejen nad detektivy, ale i nad vrahy. Na otázku, 

komu svítá na lepší časy, zatím nezná odpověď vůbec nikdo, 

všechno ukáže až budoucnost...

329 Kč | překlad: Jan Hanzlík | 978-80-7529-617-7 | tvp | 320 stran

Dominik Dán

Žiješ jenom dvakrát

Matematický génius profesor Puskailer se po dlouhých 

letech věznění konečně dočkal spravedlnosti a byl 

propuštěn na svobodu. Nikdo mu nevěřil, že není vrah, 

a popravdě řečeno, ani on sám na tom občas netrval. Měl 

štěstí, detektivové z oddělení vražd Richard Krauz a Jozef 

Fischer zvaný Chosé mu uvěřili a celý případ vyřešili. Psal 

se rok 1999. Vlastně teprve začínal, a osud tomu chtěl, že 

po tvrdé dřině nečekal detektivy zasloužený odpočinek, 

ale už v den, kdy profesora propustili z vězení, začal nový 

případ a nový příběh, který se nečekanou brutalitou 

a nechutností vryl do paměti každému policajtovi, který byl 

nablízku. Celé to začalo, když se bachařům z věznice, kde 

si Puskailer odpykával svůj trest, ztratila kolegyně...

329 Kč | překlad: Jan Hanzlík | 978-80-7529-643-6 | tvp | 352 stran

DOMINIK DÁN
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Július Satinský

Gundžovníky

Július Satinský byl vášnivým pisatelem 

dopisů. Po celý svůj život si dopisoval se 

slavnými osobnostmi kulturního života, 

širokou rodinou i s dětmi svých známých. 

V šedesátých letech 20. století emigrovali 

jeho švagři. Julo se rozhodl udržovat 

rodinné vztahy pomocí vlastnoručně 

vyráběného časopisu Gundžovník. 

Gundžovníky vyráběl poctivě mezi lety 

1967 až 1984. Dochovalo se 87 čísel. 

Chybí jen první ročník, 1967. Časopisy 

mají kronikářský rozměr, informují o dění 

v Bratislavě i celém Československu. Zrcadlí 

se v nich historie jedné rodiny a jedné země 

během normalizace, popsaná originálním 

pohledem pozorovatele z Dunajské ulice, 

kde se i v těchto dobách zachoval ostrůvek 

svobody. Julo psal texty na stroji a sám je 

i ilustroval. Vycházely ve dvou exemplářích, 

jeden směřoval do Ameriky, druhý 

do Švýcarska. Po 50 letech se Gundžovníky 

vynořují ze Satinského pozůstalosti díky 

editorské práci jeho dcery Lucie Molnár 

Satinské. 

999 Kč | 978-80-556-2485-3 | tv | slovenský jazyk | 

cca 800 stran
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Lucy Worsleyová

Jane Austenová

Nové a neotřelé vyprávění o životě Jane 

Austenové osvětluje, jak autorka žila, 

proč si zvolila svou cestu a jaké prostředí 

ji ovlivňovalo. Nešlo jen o venkovská sídla 

a taneční sály, šlo o život často plný 

bolestných bojů. Austenová zdánlivě 

proplouvala „životem bez událostí“, ale 

díky novým výzkumům a náhledům nám 

historička Lucy Worsleyová odhaluje 

vášnivou ženu bojující za svou svobodu. 

Ženu, která neodpovídala obrazu 

osamělé staré panny (ve skutečnosti 

dostala pětkrát nabídku k sňatku) 

a odmítala se usadit s kýmkoli menším, 

než byl její pan Darcy.

499 Kč | překlad: Runka Žaludová | 

978-80-7529-559-0 | tv | 384 stran

Pýcha a předsudek

299 Kč | 384 str.

Rozum a cit 

299 Kč | 388 str.

Teta Jane dělala pro ubohé děti, co jen mohla. „Nechceme veselou zábavu,“ napsala. 

Hráli bilboquet, „mikádo, papírové lodičky, hádanky a karty“ a chodili ven pozorovat „tok 

a pokles řeky“. Jane byla zneklidněna smutečním oblečením, které chtěli nosit: „Vidím, 

že černé kalhoty považují za nutné; a člověk samozřejmě nechce, aby se cítili nepříjemně 

a nutit jim něco, co je pro takové příležitosti obvyklé.“             

   Jane vykreslila mučivý obraz chlapců, čtrnáctiletého a třináctiletého, usilujících 

o pochopení svého osudu. V jednu chvíli je George „velmi šťastný“ na nábřeží, kde „lítá 

z jedné strany na druhou“, užívá si výlet na člunu, pak soustředěně čte knihu „zkrouce-

ný v jednom našem velkém křesle“. Edward „velmi šikovně vyrábí a pojmenovává papí-

rové lodičky, na které pak střílí kaštany, které si za tím účelem přivezl ze Steventonu“. 

Ale pak, hned v další minutě, je tu „hromada slz“, George nahlas vzlyká nad dopisem 

od otce a Edward je „silně ovlivněný kázáním“ v kostele, které bylo zaměřeno na příliš 

blízké téma, „že jsou všichni v nebezpečí“.
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Celkově Tiso s vlivnými nepřáteli raději spolupracoval, než sou-
peřil. Celý život strávil v neuspokojivých vztazích se suzerény: libe-
rálním státem, československými pokrokáři a centralisty, nacistickým 
Německem, poválečným Národním soudem. Většinou se rozhodl se 
suzerény spolupracovat, uzavírat co možná nejlepší dohody pro sebe 
i své hnutí. Tvrdil, že ho takové kompromisy trápí, neboť „stred me-
dzi pravdou a lžou je predsa len lož“.11 Přesto se k zásadovému vzdo-
ru uchýlil jen na začátku dvacátých let a během retribučního procesu. 
V kontextu demokracie se jeho přístupnost kompromisům považovala 
převážně za dobrou vlastnost. V kontextu fašismu většinou nikoliv.

Řada lidí Tisa vnímala a vnímá černobíle. Pamětní deska vystavená 
v Bánovcích roku 1990 mu například vzdávala čest jako „nástupco-
vi Svätopluka“. Roku 1923 Tisa naopak nitranská Národná stráž při-
rovnala k Svatoplukovu údajnému německému rádci a tajemníkovi 
Vichingovi, „najväčšiemu intrigantovi a rozsievačovi národnej a nábo-
ženskej nesvornosti a nenávisti“.12 Touha zredukovat Tisa na archetyp 
byla často politicky motivovaná – v nejjednodušší podobě předvo-
lební demagogií. Jak ve dvacátých, tak v devadesátých letech tato 
tendence také odrážela spletitý boj o definování hodnot politického 
zřízení. Již jsem naznačil, že tato tendence rovněž vychází z inherent-
ního problému interpretace Tisa na základě protichůdných mravních 
požadavků katolicismu, nacionalismu a lidských práv. Další překáž-
kou k porozumění Tisově politice je jeho pověst „umírněnce“. Osvo-
jil si ji od dvacátých let. Doplňovala jeho kněžské povolání a přání 
zastávat středovou pozici. Proto ve skutečnosti k umírněncům nikdy 
nepatřil. Místo toho obvykle překlenoval propasti mezi nimi a radiká-
ly. Během revolučního času let 1938–45 jeho pověst umírněnce ztrati-
la na váze ještě více, jelikož se slovenská politika zradikalizovala jako 
celek. Obzvlášť dobře známé spory s Tukou a Machem zabraňovaly 
lidem, aby viděli, do jaké míry se Tisova politika s politikou radikálů 
překrývala. Dnešní oblíbené odborné kategorie užívané k vysvětlení 
Tisa (klerikálního fašisty či konzervativního autoritáře) jeho osobnost 
rovněž překrucují.13 Kategorie „klerikální fašista“ z něj v zásadě dělá 
moderního revolucionáře usilujícího více o vytvoření „nového člově-
ka“ totalitarismu než bible. Jako „konzervativní autoritář“ se zdá být 
bytostí devatenáctého století usilující o udržení či znovuprosazení 
hodnot, struktur a výsad dávno minulých. V praxi se Tiso pohyboval 
někde mezi, občas se přiklonil k revoluci, jindy před ní utíkal.

James Mace Ward

Jozef Tiso: kněz, politik, 
kolaborant

Životopis Jozefa Tisa (1887–1947), katolického kněze a prvního 

prezidenta Slovenské republiky. Po válce byl Tiso justicí obnovené 

Československé republiky odsouzen k smrti pro vlastizradu 

a zločiny proti lidskosti. James Ward, docent evropských dějin 

na Stanfordově univerzitě, představuje Tisa coby hluboce 

zbožného muže, který byl veden odhodláním udržet samostatný 

slovenský stát za každou cenu, a proto souhlasil s vyvražďováním 

slovenských Židů. Odmítá však v Tisovi vidět pouhého oportunistu: 

vyzdvihuje jeho cílevědomost a závislost na mezinárodních 

okolnostech, jejichž obětí do značné míry byl. Právě tato směsice 

protikladů spolu s Tisovou neuvěřitelnou schopností popírat 

důsledky vlastních činů nakonec vedla k jeho odsouzení.

499 Kč | překlad: Zdeněk Huml | 978-80-7391-875-0 | tvp | 420 stran
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Yotam Ottolenghi

Ještě více hojnosti

Nové kulinářské skvosty 
mistra zeleninové kuchyně
Zelenina jako hlavní jídlo, barevné a lákavé 

obiloviny – odvážná, svěží a nepřetržitá 

revoluce ve stravování. Tak lze charakterizovat 

tuhle nádhernou kuchařku, poutavou svými 

recepty, komentáři autora o surovinách, 

vaření a jídlech, fotografi emi i grafi kou... 

Listujte, čtěte, vybírejte, vařte a pochutnávejte 

si. Třeba na salátu ze syrové červené řepy 

s bylinkami, rýži se šafránem, datlemi 

a mandlemi na nudlích soba s marinovanými 

houbami, pikantní polévce s cizrnou 

a bulgurem, kaši z quinoy s grilovanými rajčaty 

a česnekem, těstovinách na íránský způsob, 

dušeném kadeřávku s křupavými šalotkami 

nebo fenyklu s kapary a olivami. Možná vás 

osloví i jídla s exotickým názvem, jako je karí 

laksa nebo cuketový baba ganuš. Dobrou chuť!

499 Kč | překlad: Dagmar Eisenmannová | 

978-80-7529-603-0 | tv | 352 stran

Hojnost

499 Kč | 288 str.

Jeruzalém

499 Kč | 320 str.

Ottolenghi: Kuchařka 

499 Kč | 304 str.
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Nina Olssonová

Veggie burgery

Jedinečné recepty na přípravu 
vegetariánských burgerů 
z celého světa
Veggie burgery jsou plné zeleniny, luštěnin, 

obilovin, ořechů, semínek, nejrůznějšího koření, 

bylinek, dokonalé co do konzistence, chuti, 

pevnosti a šťavnatosti, s barevným obložením 

v mnoha vrstvách z čerstvé či nakládané zeleniny, 

karamelizované cibule, grilované papriky či cukety, 

avokáda, nápaditých omáček, prostě radost 

pohledět, a ještě větší potěšení ochutnat. Autorku 

Ninu Olssonovou, žijící v Nizozemsku, a její vysoce 

profesionální fotografi e jídel sleduje na instagramu 

více než 131 000 uživatelů. Inspiraci při sestavování 

burgerové kuchařky čerpala z celého světa, základní 

recepty je možné snadno přizpůsobit podle návrhů 

v úvodu i pro vegany a bezlepkovou dietu. Burgery 

v jejím podání jsou natolik hezké a chutné, že uchvátí 

i zaryté všežravce.

399 Kč | překlad: Dagmar Eisenmannová | 978-80-7529-670-2 | 

tv | 160 stran
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The Jacksons a Fred Bronson

Odkaz rodiny Jacksonů

Snímky z rodinného archivu | 
Kniha k 50. výročí vzniku kapely
Odkaz rodiny Jacksonů je první ofi ciální knihou o rodině 

krále popu. Tato obsáhlá publikace odhaluje dosud 

nevyprávěný, fascinující příběh legendy, jíž Jacksonovi 

jsou. Kniha popisuje jejich cestu ke slávě od dob, kdy 

byli ještě dětmi a žili v Jacksonově ulici číslo 2300, přes 

roky, kdy se jako Jackson 5 upsali společnosti Motown, 

a následující zásadní přechod k nahrávací společnosti 

Epic, kde pokračovali už jako The Jacksons, až po rozkvět 

jejich sólových kariér a současnost. Díky jedinečnému 

přístupu k rodinným archivům i soukromým fotografi ckým 

sbírkám Jackieho, Marlona a Tita Jacksonových obsahuje 

kniha množství nikdy neuveřejněných snímků. Výsledkem je 

ohromující sbírka vizuálního materiálu: fotky z rodinného 

archivu, snímky prvních kytar, které kluci vlastnili, nebo 

exkluzivní portréty od špičkového fotografa Harrisona 

Funka, který dokumentoval jejich profesionální kariéru.  

799 Kč | překlad: Michael Talián | 978-80-7529-586-6 | tv | 320 stran
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Darwin Holmstrom

Harley-Davidson 

Kompletní historie
Když se řekne motocykl, většina lidí si velmi 

pravděpodobně vybaví motorku podobnou strojům 

Harley-Davidson. Je to tím, že Harley-Davidson 

vyrábí archetypální motocykly, stroje, které vypadají 

tak, jak prvotní motorkář v každém z nás cítí, že by 

motocykly vypadat měly. Zkrátka, Harley-Davidson 

staví mytické mašiny. Kniha Harley-Davidson: 

Kompletní historie je oslavou těchto ikonických 

strojů. Přináší na svých stránkách snímky a obrázky 

všech významných motocyklů, které Harley-

Davidson od roku 1903 vyrobil.

999 Kč | překlad: Michael Talián | 978-80-7529-589-7 | tv | 

240 stran

11

DOLE: 

 

DOLE: 

43

3

VLEVO DOLE: 

VPRAVO DOLE:

39

OBRAZOVÉ PUBLIKACE



Piers Bizony

Měsíc na dosah

50 let vesmírných letů NASA 
a výzkumu Měsíce na snímcích 
z fotoaparátů Hasselblad
Spisovatel a vizionář Arthur C. Clarke po ukončení 

měsíčních misí v roce 1972 řekl: „Mohou přijít časy, kdy 

si lidé na Spojené státy, nebo dokonce na svět svých 

předků na vzdálené planetě Zemi vzpomenou právě 

jen kvůli projektu Apollo.“ Před padesáti lety vstoupili 

první astronauti na oběžnou dráhu Země a vydali se 

vstříc neznámému světu: na Měsíc. Při této historické 

misi, která se zapsala do dějin amerického i světového 

výzkumu vesmíru, vzniklo velké množství fotografi í 

mimořádné kvality. Všechny byly pořízeny výhradně 

fotoaparáty značky Hasselblad. V knize Měsíc na dosah 

najdete reprezentativní a kompletní výběr snímků, 

které dokumentují největší úspěchy agentury NASA: 

od projektů Mercury a Gemini až k misím Apollo, 

od zlatého věku raketoplánů až po současné vesmírné 

stanice.

999 Kč | překlad: Petr Kulhánek a Jakub Rozehnal | 

978-80-7529-564-4 | tv | 240 stran

Kabina Gemini byla na
oběžnou dráhu vynesena

upravenou nosnou raketou Titan,
která byla původně navržena

pro jaderné hlavice. Balistické
rakety upravené na vesmírné 

nosiče používali i Sověti.

Armstrong a Scott nevěděli, co mají dělat. Armstrong učinil 

odvážné rozhodnutí a všechny dokovací a řídicí trysky od-

pojil od proudu. Doufal, že zaseklá tryska přestane pracovat.

Zafungovalo to, ale pro manévrování mu zůstalo jen malé

množství trysek určených pro návrat do atmosféry. Získal

sice zpět kontrolu nad lodí, ale zjistil, že přitom spotřeboval

většinu paliva. Se zbytkem uskutečnil nouzové přistání do

oceánu. Tento velkolepý výkon mu zajistil pověst muže,

který by mohl zachovat chladnou hlavu i při uvažované

měsíční misi.

Mise Gemini byly plné dramatických příhod. Při letu

Gemini IX v červnu 1966 zažili Tom Stafford a Gene Cernan 

perné chvilky, když se při dokování u druhé lodi úplně ne-

oddělil kryt na přídi lodi a zablokoval se dokovací límec.

Stafford připodobnil zdeformovanou loď k„rozzlobenému

krokodýlu“.

Program Gemini byl ale ověnčen i mnoha úspěchy. Lodě

Gemini nacvičovaly přiblížení a dokování – důležité prvky při 

misích s více vesmírnými plavidly. Mise Gemini také pomoh-

ly vyřešit problémy vyčerpávajících vesmírných procházek.

Ukázalo se, že rozmístění madel a opěrek pro nohy v pravidel-

ných intervalech na periferii lodi sníží náročnost procházek 

a zvýší jejich efektivitu.
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Elena Percivaldi

Atlasy hvězd

Cesta do nebe a zlatý věk 
kartografi e 
„Psaní knihy o tak rozsáhlém, obtížném a nesmírně 

úchvatném tématu, jakým jsou dějiny nebeských atlasů, není 

vůbec snadný úkol,“ píše autorka knihy, esejistka a historička 

specializující se na období středověku. Své předsevzetí 

představit čtenářům nejkrásnější mapy z nejznámějších 

a nejvzácnějších atlasů hvězdné oblohy od 16. do 19. století 

však splnila na výbornou. Můžeme listovat knihou a kochat 

se překrásnými rytinami i podrobně zkoumat velké mapy 

souhvězdí, hvězd i planet, dočíst se mnoho zajímavého 

o autorech atlasů a jejich pohnutých osudech, pochopit 

symboliku mytologických postav na jednotlivých deskách, 

obdivovat krásu i preciznost kreseb... A zároveň se dozvíme 

také mnoho podrobností o vývoji zkoumání vesmíru.

799 Kč | překlad: Václav Pavlík a Jakub Rozehnal | 

978-80-7529-642-9 | tvp | 208 stran
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Tomáš Míček

Svět volných koní

Ve čtvrté knize zamýšlené pentalogie 

se fotograf Tomáš Míček zaměřuje 

na kouzlo nespoutaných svobodných 

koní, kteří jsou ponecháni ve svém 

přirozeném prostředí. Míček se tématu 

koní věnuje již desítky let. Není proto divu, 

že je tematicky zařazuje do řady svých 

obrazových publikací, které opěvují divy 

naší planety. Svět volných koní se tak 

zařazuje po bok autorovým předchozím 

knihám Stromy světa, Magické kameny 

a Magická místa Země. Míčkův přístup 

k jeho motivům nejlépe charakterizuje 

výraz „hold“. Jeho nespornou devizou je, 

že své zanícení dokáže přenést i na ty, 

kdo si jeho fotografi e prohlížejí. Ze 

snímků motivovaných snahou zachytit 

krásu oněch nespoutaných zvířat v co 

nejpříznivějším okamžiku na člověka 

doslova dýchne jakýsi závan věčnosti 

a nedotknutelnosti. 

1 490 Kč | překlad: Petr Hejný a Luke Ponsford | 

978-80-7529-588-0 | tvp | 424 stran

Stromy světa 

1 299 Kč | 368 str.

Magická místa Země

999 Kč | 284 str.

Magické kameny  

1 299 Kč | 328 str.

St ět

42

OBRAZOVÉ PUBLIKACE



Tomoko Satová

Alfons Mucha

Alfons Mucha (1860–1939) je nejznámější jako mistr secese, 

který svými svůdnými kompozicemi květin, ornamentů a žen 

v pastelových barvách charakterizoval vzhled a styl přelomu 19. 

a 20. století, takzvanou Belle Époque. Široká paleta jeho prací 

zahrnuje plakáty, ilustrace, pohlednice, propagační materiály, 

ale i návrhy kostýmů, divadelních rekvizit a interiérů. K jeho 

nejznámějším dílům patří divadelní plakáty pro slavnou herečku 

Sarah Bernhardtovou a monumentální cyklus Slovanská epopej. 

Při podrobném zkoumání jeho života a díla se však projevují 

i další stránky umělcovy složité osobnosti, zejména coby 

společensky zaměřeného myslitele. Byl vlastenec, stoupenec 

panslavismu, zednářský reformátor a pacifista. Spíš než 

možností experimentovat s novými směry a styly mu umění 

bylo prostředkem, jak širšímu publiku sdělovat svoje politické 

a filozofické názory. Snahou této publikace je projít cestu 

Muchova života a pochopit, jak jeho život stylově a názorově 

ovlivnil jeho dílo.

299 Kč | překlad: Petr Hejný | 978-80-7529-495-1 | tvp | 96 stran
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Peter Goodfellow

Ptáci střední Evropy

Člověk na okamžik zahlédne zářivě barevné peří, 

zaslechne zvláštní zpěv, zpozoruje fascinující ptačí 

chování a napadne ho: „Kdybych tak věděl, co to 

bylo za ptáka!“ A právě tenhle problém vyřeší kniha, 

s jejíž pomocí můžete doma, na výletech i na cestách 

do sousedních zemí poznávat ptáky, kteří se v našich 

krajích vidí a slyší nejčastěji. V knize naleznete zhruba 

150 druhů opeřenců, u nichž uvádíme český i vědecký 

název, popis vzhledu, chování, po straně najdete mapku 

rozšíření, a stránce dominují přehledné fotografi e.

269 Kč | překlad: Patricie Růžičková a Tom Kapic | 978-80-7529-734-1 |

mv | 160 stran



Peter Furtado

Dějiny národů

Jak se utvářely národní 
identity
Po této knize sáhne každý, kdo hledá svěží 

a neotřelý způsob, jak poznat dějiny nejrůznějších 

národů. Většina publikací o světové historii nám 

přináší uniformní vyprávění psané z pohledu 

jediného autora, ale tato kniha představuje 28 

rozmanitých esejí sepsaných předními historiky 

různých národností. Každý z nich vytvořil 

jedinečný portrét svého národa a své země. Kniha 

zahrnuje všechny typy států, od rozvinutých 

demokracií po náboženské autokracie a vlády 

jedné politické strany, od států s dlouhou 

a slavnou historií až po ty mladé, založené 

teprve ve 20. století. Abychom se mohli zabývat 

národními a kulturními rozdíly, které dělají náš 

svět tím, čím je, je třeba pochopit, jak jednotlivé 

národy vnímají samy sebe. Dějiny národů k tomu 

skýtají skvělou příležitost.

399 Kč | překlad: Hana Sedláková | 978-80-7529-698-6 | 

mv | 272 stran

Příběhy velkých měst 

399 Kč | 372 str.
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James Pearson,

Caroline Ciavaldini

Lezení

Nejkrásnější lezecké 
cesty světa
Překrásná pocta horolezeckému sportu 

a inspirace pro každého, kdo někdy snil o tom, že 

si popráší ruce magnéziem a poměří síly s těmi 

nejimpozantnějšími skalními stěnami světa. James 

Pearson a Caroline Ciavaldini, dvě z největších hvězd 

současného horolezeckého světa, provázejí čtenáře 

nejvěhlasnějšími, nekrásnějšími a nejtroufalejšími 

horolezeckými destinacemi. Texty doprovázejí 

nádherné fotografi e scenérií a cest. Kniha navíc 

představuje různé horolezecké styly a přináší tipy 

autorů. Čtenář tu najde také praktické informace 

o obtížnosti a topografi i konkrétních cest nebo 

jejich úseků.

699 Kč | překlad: Jana Hlávková | 978-80-7529-591-0 | tvp | 224 stran
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James Eade, 

Al Lawrence

Šachy

Jak pochopit hru pomocí 
ilustrovaných schémat
Naučte se hrát šachy, prastarou hru králů. Osvojte si klíčové 

techniky a klasické tahy šachových mistrů. Nové vydání je 

doplněné o základní a pokročilé taktiky, kombinace, oběti 

a pěšcové formace. Přes 300 názorných příkladů demonstruje 

útočné a obranné strategie v zahajovací, prostřední 

a koncové fázi partie. Nově je do vydání zařazena zkouška 

znalostí a doladění techniky pomocí Ověřujících otázek 

na konci každé kapitoly, manuál k okamžitému porážení 

soupeřů pomocí stěžejních taktik zařazených do stručného 

přehledu Jak zvítězit a možnost učit se od největších šachistů 

minulosti i současnosti – v Analýze hry najdete výběr 

zásadních partií, které si můžete opakovaně přehrávat.

399 Kč | překlad: Petr Hřebíček | 978-80-7529-639-9 | spv | 256 stran
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365 přikázání 
grafi ckého designu

Sbírka ctností i hříchů 
pro grafi cké designéry
Zeptejte se jakéhokoli grafi ckého designéra na světě, podle čeho 

vybírá font a barvu a jak postupuje při tvorbě nového layoutu, 

a nikdy neuslyšíte stejnou odpověď.  Každý tvůrce má svůj vlastní 

kreativní přístup, a což je možná mnohem podstatnější, vlastní 

způsob, jak vybrat a zkombinovat stovky a stovky technik, které 

jsou při tvorbě designového projektu k dispozici. Existují však jistá 

pravidla, jež nepřestanou nikdy platit. Přinejmenším dokud se 

budeme ptát, kudy vede cesta k nejlepšímu grafi ckému designu.

Tato prakticky a čtivě podaná příručka je nepostradatelným 

pomocníkem pro stále početnější skupinu grafi ků, kteří touží 

designu porozumět. Knihu tvoří tematicky řazené příspěvky 

autorů, nad nimiž se můžete nadšeně tetelit nebo pohrdavě 

šklebit – záleží, zda milujete či nenávidíte dělení slov, jestli máte 

fobii z béžové, nebo si myslíte, že mřížky jsou nuda.

499 Kč | překlad: Jana Hlávková a Marie Iljašenko | 978-80-7529-554-5 | fv | 

384 stran

220

202

Barva

Nestanovíš nikdy barvy 
na základě toho, jak 
působí na 
obrazovce

Komentář

-
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Písmo a typografie
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   TS

112

097

Layout a design

Dáš pozor,  
abys u knih 

a časopisů 
pracoval 

s dvojstranou 
jako s jedním 

celkem

Komentář

 -

 

-

  JF
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Felix Sockwell, Emily Pottsová

Řeč ikon

Design a tvorba 
účinných vizuálních symbolů
S ikonami se lze setkat kdykoli a kdekoli, dokonale 

vyladěnými fi remními systémy vizuální identity počínaje 

a všudypřítomnými emotikony konče. Z poutavých, vtipných 

obrázků se postupem času vyvinul mezinárodně srozumitelný 

symbolický jazyk. Lidé i obchodní společnosti používají ikony 

k podtržení své jedinečnosti.

Kniha Řeč ikon představuje práce Felixe Sockwella. Autor nás 

nechá nahlédnout pod pokličku vývoje a tvorby ikon od první 

skici až po hotová díla určená k nejrůznějším způsobům 

použití. Ve své knize provede čtenáře krok za krokem 

procesem tvorby ikon, ukáže jim širokou paletu možných 

přístupů, vizuálních stylů a řešení nejrozmanitějších zadání.

Kniha Řeč ikon poučí, inspiruje a pobaví designéry, ilustrátory, 

milovníky designu a každého příznivce ikon.

399 Kč | překlad: Klára Ježková | 978-80-7529-519-4 | mv | 160 stran

 

♥

Men at Work

♥  

 
 

49

HOBBY | DESIGN



Chiara 

Piroddiová

Moje první 
kniha 
o domácích 
zvířatech

se spoustou 
úžasných 
samolepek
V kolik hodin budí kohout 

Tonda všechna zvířata 

na statku? Najde ztracený 

beránek Ota cestu domů? 

Proč je prasátko Matěj 

takový nešika? Cvičení 

a hry na základě principů 

montessori pedagogiky 

seznámí děti zábavným 

způsobem se světem 

domácích zvířat.

169 Kč | překlad: Petr Somogyi | 

978-80-7529-574-3 | mv | 

48 stran

Chiara 

Piroddiová

Moje první 
kniha 
o zahradě

se spoustou 
úžasných 
samolepek
Najde malý krteček Vilda 

v podzemním bludišti 

maminku? Poznáš stromy 

na zahradě podle jejich 

tvaru? Pomůžeš pavoučkovi 

Hugovi s pletením pavoučí 

sítě? Kniha dětem 

na základě principů 

montessori pedagogiky 

hravým způsobem ukáže, 

co všechno se může skrývat 

na zahradě u jejich domu.

169 Kč | překlad: Petr Somogyi | 

978-80-7529-574-6 | mv | 

48 stran

Chiara 

Piroddiová

Moje první 
kniha 
o zvířatech 
z lesa

se spoustou 
úžasných 
samolepek
Dokážeš utíkat v lese tak 

rychle jako vlk Vojta? Kolik 

zvládne strakapoud Karel 

udělat do stromů děr? 

Které z lesních zvířat má 

nejdelší ocas? Cvičení 

a hry na základě principů 

montessori pedagogiky 

seznámí děti s lesními 

zvířaty a přinesou jim 

přitom i spoustu zábavy.

169 Kč | překlad: Petr Somogyi | 

978-80-7529-572-9 | mv | 

48 stran

Moje první kniha 

plná čísel 

169 Kč | 64 str.

Moje první kniha 

plná barev

169 Kč | 64 str.

Moje první kniha 

plná tvarů

169 Kč | 64 str.

k h

M j í k ih

M j í k ih

Jak vychovat úžasné 

dítě podle principů 

montessori

399 Kč | 208 str.

Montessori: Svět úspěchů 

Cvičení a hry rozvíjející na základě principů montessori pedagogiky kognitivní funkce 

malých dětí. Knihy ze série Montessori: Svět úspěchů seznámí děti s okolním světem 

a přinesou jim přitom i spoustu zábavy.
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Spolu to zvládneme

Přírodní vědy

399 Kč | 256 str.

Spolu to zvládneme

Matematika

399 Kč | 256 str.

Robert Winston

Spolu to zvládneme
Dospívání

Obrazový průvodce 
základy biologie, 
sexuologie a psychologie

Dospívání je vzrušující, zábavné, senzační, 

záludné, matoucí i nervující. Je citově 

náročné jak pro mladé, tak pro jejich 

rodiče. Na vzniku knihy se podíleli zkušení 

odborníci, jejichž informace a podněty mají 

pomoct všem zúčastněným proplout tímto 

složitým obdobím bez nehod. Dotýkají se 

širokého okruhu témat, jako jsou puberta 

dívek i chlapců, tělesné změny, duševní 

zdraví i psychické problémy, rozvoj 

osobnosti, emoční vyrovnanost, sociální 

sítě, kyberšikana, bezpečný internet, drogy, 

alkohol, vztahy v rodině, přátelství, láska 

a zamilovanost, různé pohlavní identity, sex, 

antikoncepce nebo těhotenství. Díky citlivě 

napsanému stručnému textu a přehlednému 

grafi ckému zpracování se čtenář v knize 

lehce zorientuje a rychle v ní najde potřebné 

informace.

399 Kč | překlad: Jiřina Stárková | 978-80-7529-604-7 | 

fv | 256 stran

114

D A L Š Í  FA K TA

 112–113  Cíle a ambice

Vysokoškolské studium 118–119 
Další možnosti 120–121 
Hledání zaměstnání 122–123 

Co vlastně chci?
Každý člověk je vybavený jedinečným 
souborem schopností, nadání, zájmů, hod-
not a ambicí. Když se náctiletý důkladně 
zamyslí nad svými vlastnostmi a motivací, 
získá vodítko pro výběr profese a oboru, 
který by ho mohl zaujmout.

Volba povolání
Povolání je činnost, kterou člověk vykonává pravidelně a delší dobu 
a která umožňuje osobní rozvoj a získávání nových dovedností. 
Výběr povolání začíná už ve chvíli, kdy teenageři začnou snít o své 
budoucnosti a zkoumají, jak přeměnit své představy ve skutečnost.

Úvahy o budoucnosti
Povolání je dobrodružná cesta, na níž se jedinec 
mnohé naučí, setkává se rozmanitými příležitostmi 
i náročnými úkoly. Někteří lidé mají už od raného 
dětství jasno, čemu se chtějí věnovat, většina 
ostatních však musí prozkoumat různé dostupné 
možnosti a leccos vyzkoušet na vlastní kůži, než 
zjistí, co je pro ně to pravé. Je to v pořádku: důle-
žité je nic neuspěchat a volbu povolání si dobře 
rozmyslet.

Kdo je mým 
vzorem?

Čeho chci 
dosáhnout?

Upřednostňuji 
pobyt venku?

Jaké jsou 
mé zájmy?

Které dovednosti 
chci rozvíjet?

▷ Rozhodování
Zvážení následujících otázek 
může teenagerům pomoci 
při rozhodování o povaze 
jejich budoucího povolání.

▷ Pestrá volba
Existuje nepřeberné množství 
zaměstnání. Rozhodnout se pro 
nějaké budoucí povolání je 
pro leckoho náročné.

Kolik si chci 
vydělat?

R O Z V O J  P O T E N C I Á L U S E X U A L I T A208

Sexuální identita
Sexuální identita se týká toho, jaký je gender osob, s nimiž jedinec 
touží navázat citový nebo sexuální vztah. Je jen jednou částí 
osobnosti člověka a nikdo by neměl být podle ní posuzován.

Užitečné výrazy
Když lidé hovoří o sexuální identitě, používají spoustu různých 
označení. Pokud vám připadá, že do žádné níže popsané 
kategorie nepatříte, je to tím, že dané definice mají určitá 
omezení, a ne proto, že byste nemohli být tím, kým jste.

D A L Š Í  FA K TA

 194–195  Rande a chození

 206–207  Sexualita

Přitažlivost 210–211 
Coming out 212–213 

Heterosexuál
Heterosexuál je člověk, který touží 
navázat citový a sexuální kontakt 
s opačným pohlavím.

Asexuál
Asexuální jedinec nemá zájem 
o žádný sexuální kontakt. Může, 
nebo nemusí mít chuť navazovat 
citové vztahy.

Gay
Tento výraz označuje jedince, který 
upřednostňuje citový a sexuální 
vztah s osobou stejného pohlaví. 
Používá se i termín homosexuál.

Aromantický
Aromantický člověk nemá sebemen-
ší chuť navazovat citové, romantické 
vztahy. O sexuální kontakt zájem mít 
může, nebo nemusí.

Bisexuál
Člověk, který je bisexuální, touží 
po citovém a sexuálním kontaktu jak 
s jedincem opačného, tak stejného 
pohlaví. Někdy se říká, že je panse-
xuální.

Queer
Tento výraz souží k popisu celého 
spektra dalších sexuálních identit, 
které jsou jiné než heterosexuální.

V Í T E ,  Ž E …

LGBTQ+
LGBTQ je souhrnný výraz pro sexuální identity 
kromě heterosexuální (viz heslo ve slovníčku). 
Znaménko + se někdy připojuje proto, aby na-
značilo, že písmena nepostihují zdaleka celé 
spektrum sexuality.
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Moje první 
vzpomínky

Uchovejte si okamžiky z nejkrásnějšího 

životního období svého dítěte nebo 

vnoučete, dřív než se ztratí ve víru 

každodennosti. Milé vzpomínky udělají 

radost celé rodině a jednou budou 

vzácným objevem i pro dítě – hlavní 

hvězdu této knihy. Do alba si můžete 

zapsat vše o narození a prvních dnech 

dítěte, informace o nejbližší rodině 

i celý rodokmen, záznamy o dojmech 

z objevování světa nebo zkoušení 

si nejrůznějších dovedností, jména 

nejlepších kamarádů, vymyšlená i vtipně 

překroucená slova, prostě úspěchy 

i radosti dítěte od narození do tří let. Vše 

doplní snímek z ultrazvuku, otisky ručičky 

a nožičky, fotografi e vaší ratolesti, přidat 

můžete reportáž z oslav narozenin... To 

bude pak po letech zajímavé čtení.

499 Kč | překlad: Radka Svobodová | 

978-80-7529-640-5 | tv | 80 stran

Naše děťátko

První rok vašeho miminka je vzrušující 

a neopakovatelné období. Zaznamenejte 

si vzpomínky na zvláštní okamžiky 

s milovanými, sepište důležité změny 

a vytvořte památníček prvních úspěchů 

vašeho děťátka. V knize najdete 

tradiční říkadla, nechybí ani prostor pro 

fotografi e. Je to jedinečný způsob, jak 

uchovat vzpomínky na vzácné chvíle.

199 Kč | překlad: Zuzana Pavlová |

978-80-7529-602-3 | tv | 48 stran

Naše děťátko - 

Holčička 

199 Kč | 48 str.

Naše děťátko – 

Chlapeček

199 Kč | 48 str.

Holčička – 

Moje první krůčky

399 Kč | 96 str.

Chlapeček – 

Moje první krůčky

399 Kč | 96 str.

UNISEX

Vaše dítě či vnouče potěší 
půvabný medvídek vykukující 
z obálky.
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Na cestě 
k úspěchu

Motivační citáty 
na každý den
Průměrný člověk stráví třicet pět 

procent času v práci. Tato kniha 

vznikla, aby pomohla z každé této 

hodiny udělat něco zvláštního. 

Díky těmto citátům objevíte 

radost v maličkostech, které vás 

posunou o míle kupředu na cestě 

k pracovním úspěchům.

249 Kč | překlad: Zuzana Pavlová | 

978-80-7529-552-1 | spv | 368 stran

O moudrosti 365 

249 Kč | 368 str.

365 moudrostí 

o kočkách

249 Kč | 368 str.

365 dní s mým 

věrným psem

249 Kč | 368 str.

Zdokonalte se 
v angličtině 
za 15 minut 
denně

Kniha je plná rad a tipů, jak nabýt 

sebevědomí při komunikaci v cizím 

jazyce, jak reagovat pohotověji 

a hovořit plynuleji. Barevné ilustrace 

vám pomohou zapamatovat si, co 

jste se právě naučili. Obohatíte si 

slovní zásobu, pochopíte používání 

a různorodost frází a ustálených 

slovních spojení. Naučíte se vyhýbat 

gramatickým chybám a rozlišovat 

podobně znějící slova. Zdokonalte 

se – stačí 15 minut denně.

249 Kč | 978-80-7529-377-0 | spv | 368 stran

Pro klid v duši: 365 – 

Citáty na každý den 

249 Kč | 368 str.

Doufejte! Sněte! Žijte! 

249 Kč | 368 str.

Moudrá slova o životě 

249 Kč | 368 str.
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54

KÖNEMANN | VÝTVARNÉ UMĚNÍ

599 Kč | 200 str. 599 Kč | 280 str. 

599 Kč | 260 str. 599 Kč | 280 str.

599 Kč | 280 str.599 Kč | 280 t

599 Kč | 320 str.

599 Kč | 280 str.

599 Kč | 400 str.599 Kč | 400 t

799 Kč | 448 str.

199 Kč | 12 listů

199 Kč | 12 listů199 Kč | 12 li tů

199 Kč | 12 listů

199 Kč | 12 listů 199 Kč | 12 listů 199 Kč | 12 listů

199 Kč | 12 listů

199 Kč | 12 li tů

199 Kč | 12 li tů

199 Kč | 12 listů

199 Kč | 12 listů 199 Kč | 12 listů

199 Kč | 12 listů

l

199 Kč | 12 li tů

199 Kč | 12 listů 199 Kč | 12 listů

Velké obrazové publikace Posterbooky
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KÖNEMANN | VÝTVARNÉ UMĚNÍ

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 216 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 216

299 Kč | 288 t

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.299 Kč | 288 t

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str. 

299 Kč | 216 str. 299 Kč | 216 t

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 240 str.

299 Kč | 288 str.299 Kč | 288 t

299 Kč | 264 str.

299 Kč | 288 str.

Malé  obrazové publikace



Cassandra Clare

Queen of Air 
and Darkness

Třetí díl série Temné lsti 

milované YA autorky 

Cassandry Clare.

349 Kč | prosinec 2018

George R. R. Martin

Fire and Blood

Kniha, která se odehrává 

300 let před událostmi 

knižní a seriálové Hry 

o trůny.

599 Kč | listopad 2018

John Green

Turtles all the 
Way Down

Příběh Azy Holmesové 

v dlouho očekávaném 

návratu Johna Greena.

239 Kč | září 2018

Jeff  Kinney

Diary of a Wimpy Kid 
13 The Meltdown

Boj o přežití za sněhové 

kalamity... Nové 

dobrodružství Grega 

Heffl  eye.

329 Kč | říjen 2018

Ranson Riggs

A map of Days: Miss 
Peregrine’s Peculiar 
Children

Podivné děti slečny 

Peregrinové jsou zpět 

ve čtvrtém románu!

399 Kč | říjen 2018

Paulo Coelho

Hippie

Příběh o hledání svobody 

a smyslu života. Na cestě 

podle Paula Coelha.

349 Kč | září 2018

J. K. Rowling

Fantastic Beasts: 
The Crimes of 
Grindelwald - The 
Original Screenplay

Druhý scénář 

J. K. Rowlingové 

s ilustracemi od MinaLima.

499 Kč | listopad 2018

Markus Zuzak

Bridge of Clay

Nový epický příběh 

od oceňovaného autora 

Zlodějky knih o životě, 

lásce a rodině.

599 Kč | říjen 2018
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Robert Galbraith

Lethal White, 
Cormoran Strike

Čtvrté pokračování série 

Roberta Galbraitha 

nepustíte z rukou, dokud 

ho nedočtete!

399 Kč | září 2018

Ralf Knofl ach, 

Robert Schäfer 

Garden Design 
Review

Více než 50 současných 

projektů od nejvýznam-

nějších světových kraji-

nářských architektů.

2 190 Kč | říjen 2018

Stephen Hawking

Brief Answer to the 
Big Questions

Poslední kniha Stephena 

Hawkinga odpovídá 

na největší vědecké 

otázky.

449 Kč | říjen 2018

Northern Comfort –
The Nordic Art of 
Creative Living 

Pohodlně se usaďte 

a následujte autory 

cestou na sever!

1 340 Kč | září 2018

Stephen King

Elevation

Mimořádně tajemná 

strhující novinka 

od legendárního mistra 

příběhů.

449 Kč | říjen 2018

Yotam Ottolenghi

Simple

Chutná a jednoduchá – 

taková je nová kuchařka 

Yotama Ottolenghiho.

740 Kč | září 2018

Olivier Föllmi

My Himalaya

Mimořádné emoce, 

tradice a krása tibetské 

kultury ve fotografi ích 

Oliviera Föllmiho.

2190 Kč | červenec 2018

Jamie Oliver

Italy

Jamie Oliver se pro nové 

recepty vrací do své 

milované Itálie.

840 Kč | květen 2018
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KNIHY V ANGLIČTINĚ | TASCHEN

Basic Art

Všechno to začalo v roce 1985, kdy 

ve vydavatelství TASHCEN vyšel úplně první titul 

edice Basic Art – Picasso. A zrodila se jedna 

z nejoblíbenějších edicí, ve které vyšlo více než 

200 titulů z oblasti umění, architektury i designu. 

Každá kniha edice Basic Art přináší komplexní 

pohled na život a zejména na dílo konkrétního 

umělce. Čtenář se seznámí se základními 

životopisnými údaji i nejdůležitelšími díly.

Za třicet let se tak čtenáři seznámili se jmény jako 

je Gaudí, Dalí, Klimt, Mies Van der Rohe a mnohé 

další.

Bibliotheca Universalis

Edice Bibliotheca Universalis spojuje více než 

30 let práce vydavatelství TASCHEN a téměř 

100 jejich nejoblíbenějších titulů z výtvarného 

umění, designu, architektury nebo ilustrace, 

ale i hudby a fotografi e, a přináší je v menším 

formátu a za příznivou cenu.

Dvě výjimečné edice vydavatelství TASCHEN, 
které by neměly chybět žádnému milovníkovi umění



59

Murals of Tibet

Tato kniha patří mezi největší 

a nejdražší knihy, které kdy byly 

vydané. Fotografi e Thomase Lairda 

zachytily velkolepé budhistické 

nástěnné malby a jejich spirituální 

bohatství. Této mimořádné publikaci 

věnoval více než 10 let svého 

života, během kterých cestoval 

i do nejodlehlejších koutů Tibetu. 

Exluzivitu tohoto díla podtrhuje 

fakt, že jde o první souborné 

dílo těchto maleb na světě. Svoje 

uznání tomuto významnému 

počinu, který napomáhá zachování 

tibetské kultury projevil i Jeho 

Svatost 14. dalajlama.  Sběratelská 

edice ve velikosti SUMO vyšla 

v celosvětovém nákladu 

998 kusů, které jsou všechny 

podepsány Jeho Svatostí 14. 

dalajlamou. Knihu doplňuje designový 

stolek, který navrhl oceňovaný 

architekt Shigeru Ban. 

299 000 Kč ∣ Thomas Laird ∣ TASCHEN ∣ 

9783836533126 ∣ 498 stran 

Ferarri

Je jen několik výjimečných lidí a značek, 

kteří svojí existencí defi novali celé století. 

Italská fi rma, kterou v roce 1947 založil 

Enzo Ferrari, to dokázala. V popkultuře 

zanechala nesmazatelný červený 

otisk a uchvátila fanoušky a sběratele 

po celém světě. Tato obsáhlá publikace, 

která vznikla v úzké spolupráci s fi rmou 

Ferrari, je unikátní sběratelský kousek, 

stejně jako vše, co se honosí ikonickým 

znakem Ferrari. Novinka obsahuje 

exluzivní obsah z rodinného archivu 

i od sběratelů celého světa. Čtenářům 

přináší stovky dosud nepublikovaných 

fotografi í a záznamů, odkrývajících 

jedinečný příběh vítězství. Celosvětový 

náklad je limitovaný 1947 kusy, každý 

z nich očíslovaný a podepsaný. Knihy 

ve Sběratelské edici jsou chráněné 

speciálním obalem, inspirovaným motory 

Ferrari od designera Marca Newsona, 

knihy luxusnější Art edice jsou doplněny 

stojanem stejného designera, který 

rovněž odkazuje na 12-válcový motor.

Art edice – Pino Allievi ∣ 9783836565790 ∣ 

749 000 Kč ∣ TASCHEN ∣ 514 stran

Sběratelská edice – Pino Allievi ∣ 9783836565776 ∣ 

149 000 Kč ∣ TASCHEN ∣ 514 stran

Imagine

Jedinečnou publikaci, která vypráví příběh 

vzniku legendárního a kritiky oceňovaného 

alba, sestavila sama Yoko Ono. Kniha 

vypráví o tvůrcích alba, inspiracích, lidech, 

kteří byli při jeho vzniku, o všem, co zrod 

alba ovlivnilo, je doplněna neocenitelnými 

komentáři i předmluvou Yoko Ono. Čtenáři 

mohou nahlédnout do míst, kde v roce 

1971 vzniklo, do domu Yoko a Johna 

v Tittenhurst Parku, do Londýna, 

do New Yorku.

Pomocí archivních fotografi í a osobních 

svědectví přináší na svých stránkách 

poselství alba, které je stejně aktuální 

dnes, jako v době svého vzniku. 

Knihy v dostupnější Sběratelské edici, 

která vychází v limitovaném, ručně 

číslovaném celosvětovém nákladu 2000 ks,

jsou chráněné látkovým obalem. Exluzivní 

Speciální podepsaná edice je omezena 

celosvětovým nákladem 300 ks, je nejen 

ručně číslovaná, ale i vlastnoručně 

podepsaná Yoko Ono.

Sběratelská edice: 9780500022641 ∣ 6 490 Kč ∣

Thames & Hudson ∣ John Lennon, Yoko Ono ∣ 

tv ∣ 496 stran

Edice s podpisem: 9780500022658 ∣ 12 900 Kč 

∣ Thames & Hudson ∣ John Lennon, Yoko Ono ∣ 

tv ∣ 496 stran

KNIHY V ANGLIČTINĚ | LIMITOVANÉ EDICE

Exluzivní publikace z limitovaných edicí přináší luxus 
do vaší knihovny!
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BACKLIST | DĚTSKÁ | YOUNG ADULT

Ilustroval

To vám nedarujeme!
Boj!

Haf!

Bando 

sééém!

Kde se 

Kamarádi z komiksů tě zvou na dobrodružné výlety po naší zemi

Adéla  Rúčková  Moravcová

Ezopovy bajky

249 Kč ∣ 96 str.

Chytrolíni 
z Hloupětína 

269 Kč ∣ 120 str.

Knihy džunglí

499 Kč ∣ 416 str.

Pohádky bratří 
Grimmů 

799 Kč ∣ 544 str.

Tři mušketýř

599 Kč ∣ 624 str.

La Fontaine: 
Bajky

799 Kč ∣ 596 str.

Tři koťátka 
tety Mily

249 Kč ∣ 136 str.

Operace Ořech

249 Kč ∣ 136 str.

Panejo a strašidelná 
škola Elvíry Moudré

269 Kč ∣ 136 str.

Příběh malého 
Andělína

299 Kč ∣ 224 str.

Dej gól, Carlosi! 

269 Kč ∣ 272 str.

Přihraj, Carlosi! 

269 Kč ∣ 280 str.

Můj brácha je 
superhrdina 

269 Kč ∣ 320 str.

Moje tělocvikářka 
je vládkyní 
mimozemšťanů

269 Kč ∣ 312 str.

Chlapec 
v pruhovaném 
pyžamu

249 Kč ∣ 184 str.

Chlapec 
na vrcholu hory

269 Kč ∣ 240 str.

Kečupová mračna

249 Kč ∣ 272 str.

Moje sestra žije 
na krbové římse

269 Kč ∣ 200 str.

V pasti času

299 Kč ∣ 240 str.

Vítr ve dveřích 
(V pasti času 2) 

299 Kč ∣ 240 str.

Příběh života

499 Kč ∣ 184 str.

Cesty dětí do staletí 2 
aneb Jak se Běla a Kuba 
seznámili s našimi panovníky

249 Kč ∣ 80 str.

Cesty dětí do staletí 3 
aneb Běla a Kuba v době 
naší první republiky

249 Kč ∣ 80 str.

Karel IV. 
v kouzelném 
kukátku

249 Kč ∣ 48 str.

Můj první atlas České 
republiky aneb putování 
Vítka a Štěpánky

249 Kč ∣ 48 str.

Můj první atlas Evropy 
aneb putování Vítka 
a Štěpánky

249 Kč ∣ 80 str.

Výletovník

249 Kč ∣ 48 str.

Megaencyklopedie

699 Kč ∣ 360 str.

Úplně nová 
mamutí kniha 
techniky

499 Kč ∣ 400 str.

Auta, vlaky, 
lodě a letadla

499 Kč ∣ 256 str.

Sliz

169 Kč ∣ 64 str.

Góól!

399 Kč ∣ 144 str.

Moje první slova 

199 Kč ∣ 26 str.

Hurá do vody! - 
Delfínek

149 Kč ∣ 8 str.

Hurá do vody! - 
Kačenka

149 Kč ∣ 8 str.

Hurá do vody! 
Hrošík

149 Kč ∣ 8 str.

Hurá do vody! 
Rybka klaun

149 Kč ∣ 8 str.

Hurá do vody! 
Tučňáček

149 Kč ∣ 8 str.

Hurá do vody! 
Velryba

149 Kč ∣ 8 str.
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BACKLIST | YOUNG ADULT | BELETRIE | OBRAZOVÉ

Už jsem 
normální?!? 

349 Kč ∣ 416 str.

Mladá nevěsta 

249 Kč ∣ 216 str.

Je tohle láska?

349 Kč ∣ 480 str.

Jízda

299 Kč ∣ 264 str.

Neuvěříte, co se 
stalo potom

299 Kč ∣ 288 str.

Kamenný dům

299 Kč ∣ 264 str.

Bestie je zvíře 

329 Kč ∣ 368 str.

Andělé nad 
Teheránem

299 Kč ∣ 352 str.

Pan Gwyn

249 Kč ∣ 200 str.

Třikrát za svítání

249 Kč ∣ 160 str.

Hedvábí

249 Kč ∣ 112 str.

Rozum a cit 

299 Kč ∣ 388 str.

Pýcha 
a předsudek 

299 Kč ∣ 384 str.

Horké mléko 

299 Kč ∣ 218 str.

Vůbec nic 

299 Kč ∣ 168 str.

Dcera krále 
močálů 

299 Kč ∣ 320 str.

Pravda 
v reklamě 

299 Kč ∣ 296 str.

Marco Polo 1. 
Karavana 
z Benátek

299 Kč ∣ 288 str.

Marco Polo 2. 
Za velkou zdí 

299 Kč ∣ 256 str.

Marco Polo 3. 
Tygr moří 

299 Kč ∣ 240 str.

Pijácka čítanka 

399 Kč ∣ 288 str.

Nabroušený 
šéfkuchař 

399 Kč ∣ 328 str.

Můj New York 

299 Kč ∣ 256 str.

Moje Paříž – 
Město lásky 
očima slavných 

299 Kč ∣ 256 str.

Praha 
za císaře pána 

399 Kč ∣ 168 str.

Módní kmeny 

399 Kč ∣ 256 str.

Vousáči 

449 Kč ∣ 176 str.

Street Art 

399 Kč ∣ 256 str.

Zkáza templářů 

329 Kč ∣ 352 str.

Templáři – 
Fakta a mýtus

299 Kč ∣ 368 str.

Vytrvalost: 
Pozoruhodný život 
a doba Emila Zátopka

349 Kč ∣ 304 str.

Astrid Lindgrenová: 
Válečné deníky 
1939–1945 

399 Kč ∣ 368 str.

Robert Vano, 
Fotka nemusí 
být ostrá

299 Kč ∣ 144 str.

Jan Saudek - 
Svobodný, ženatý, 
rozvedený, vdovec

249 Kč ∣ 192 str.

Jan Saudek: DVA 

399 Kč ∣ 136 str.

Saudek

1299 Kč ∣ 448 str.

Robert Vano 
Memories 

1490 Kč ∣ 224 str.

Baroko

2999 Kč ∣ 568 str.

Ivan LENDL:
Alfons MUCHA

399 Kč ∣ 320 str.

Nejkrásnější národní 
parky světa 

799 Kč ∣ 272 str.



Francouzské 
dobrodružství 
Jamese Martina 

499 Kč ∣ 192 str.

Moje skvělé recepty 
z francouzského 
bistra

399 Kč ∣ 192 str.

Někdo to rád 
pálivé

299 Kč ∣ 144 str.

Jak chutná Dolce vita: 
Klasické i moderní 
recepty z Říma 

499 Kč ∣ 304 str.

Domácí 
polévkárna 

299 Kč ∣ 144 str.

Culinaria 
Itálie 

499 Kč ∣ 380 str.

Culinaria 
Maďarsko 

499 Kč ∣ 320 str.

Culinaria 
Francie

699 Kč ∣ 468 str.

Culinaria 
Španělsko

699 Kč ∣ 488 str.

Světový atlas vína

1399 Kč ∣ 400 str.

Šťávy pro zdraví

299 Kč ∣ 144 str.

Barevné smoothie: 
Rychlé a zdravé 

299 Kč ∣ 144 str.

Dokonalý steak

399 Kč ∣ 176 str.

Vášeň pro 
grilování 

499 Kč ∣ 344 str.

Jak grilovat

399 Kč ∣ 490 str.

Udíme, nasolujeme, 
sušíme 

399 Kč ∣ 224 str.

Domácí sušení 

399 Kč ∣ 192 str.

Vejce de luxe 

299 Kč ∣ 176 str.

Velká domácí 
kuchařka (4. vydání)

499 Kč ∣ 528 str.

Dnes nepeču!

399 Kč ∣ 192 str.

Dnes napeču 

399 Kč ∣ 208 str.

Fitness 
jídelníček na míru 

399 Kč ∣ 192 str.

Vinyl: Umění 
výroby desek 

699 Kč ∣ 256 str.

Queen. Největší 
ilustrovaná historie 
králů rocku 

699 Kč ∣ 296 str.

Queen ve 3D 

1490 Kč ∣ 256 str.

Miro Žbirka – 
Zblízka 

399 Kč ∣ 248 str.

Dylan – Album 
za albem 

799 Kč ∣ 240 str.

Pink Floyd. 
Odvrácená 
strana zdi

799 Kč ∣ 240 str.

U2 revoluce

799 Kč ∣ 240 str.

Bruce 
Springsteen 

799 Kč ∣ 208 str.

Kreativní 
inspirace lidovým 
uměním 

399 Kč ∣ 144 str.

Kreativní písmo – 
Jak na to 

399 Kč ∣ 144 str.

Řezbářství

399 Kč ∣ 160 str.

Fotografování – 
Podrobný průvodce 
pro nadšence 
i začínající profesionály 

399 Kč ∣ 192 str.

Moderní nordic 
walking 

299 Kč ∣ 128 str.

Blackroll 

299 Kč ∣ 176 str.

Core trénink

399 Kč ∣ 224 str.

101 psích triků

249 Kč ∣ 208 str.

101 psích triků 
pro děti

249 Kč ∣ 192 str.

101 tipů jak vychovat 
poslušného 
a spokojeného psa 

269 Kč ∣ 176 str.

Vlajky světa

399 Kč ∣ 320 str.
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Naše příběhy, které si chcete nechat i vyprávět...

PŘIPRAVUJEME

Cressida Cowell

Jak vycvičit draka
Download 249 Kč ∣ CD 264 Kč

EAN: 8594169481432

Formát: 1x CD mp3

Délka nahrávky: 4 hodiny 16 minut

Účinkující: David Novotný

Cressida Cowell

Jak se stát pirátem
Download 249 Kč ∣ CD 264 Kč

EAN: 8594169481739

Formát: 1x CD mp3

Délka nahrávky: 3 hodiny 58 minut

Účinkující: David Novotný

Patrick Ness

Volání netvora
Download 249 Kč ∣ CD 264 Kč

EAN: 8594169481326    

Formát: 1x CD mp3

Délka nahrávky: 4 hodiny 12 minut

Překlad: Hana Březáková

Účinkující: Jan Vondráček

Cressida Cowell

Jak správně mluvit 
dracky
Download 249 Kč ∣ CD 264 Kč

EAN: 8594169481784

Formát: 1x CD mp3

Délka nahrávky: 3 hodiny 59 minut

Překlad: Silvestr Vandrovec Špaček

Účinkující: David Novotný

Již vyšlo

594169481326    

mát: 1x CD mp3

Délka nahrávky: 4 hodiny 12 minut

Překlad: Hana Březáková

Účinkující: Jan Vondráček
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