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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 – 
monografie Jiří Anderle, Adolf Born, Jiří Slíva či Jan Saudek, které jsou populární i v cizině a vyvážejí se do mnoha zemí  
po celém světě.

Součástí nakladatelství je také 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 
žánrů 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 zasněné teenagery, 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.
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Nakladatelství Slovart má čich 
na vydařené série. Už delší dobu vydává 
kuchařky našeho oblíbence Yotama 
Ottolenghiho a teď se vrhlo i na Gordona. 
Po odlehčených receptech je tu kuchařka 
zaměřená na jídla, která vás zbytečně 
nezdrží od práce ani zábavy.

Chutně a rychle | Barbora Štětinová | Gurmet | 
květen 2021

O většině Američanů platí, že se 
v geografii, zvláště té týkající se 
střední a východní Evropy, příliš 
nevyznají. Pokud nejsou erudovaní 
jako historik Timothy Snyder, Česko 
si pletou s Čečenskem, Slovensko se 
Slovinskem a Litvu s Lotyšskem. To však 
rozhodně neplatí o zahraničněpolitickém 
analytikovi Kevinu McNamarovi. Kevin 

McNamara je navíc obdařen navíc nadáním poutavě 
vyprávět…

Velký sen dvou malých národů | Jaroslav Šajtar | 
Reflex | březen 2021

„Mladá spisovatelka a výtvarnice 
nakreslila o menstruaci vtipnou knížku, 
ze které se dozvíte, jaké nesmysly se 
dříve o menstruaci povídaly, proč byly 
ženy považovány za špinavé i co přesně 
se v tuhle dobu s tělem děje. Kniha je 
plná odzbrojujícího humoru a vtipných 
obrázků a je vhodná pro holky stejně 

jako pro kluky,“ stojí v anotaci knížky, která rozhodně stojí 
za pozornost rodičů puberťáků obou pohlaví. 

Červená je přece fajn | Radka Wallerová |  
maminka.cz | únor 2021

Nemusíte mít rádi balet, nemusíte mít 
nakoukaný seriál na Netflixu, nemusíte 
znát Louskáčka ani Labutí jezero. Slibuji, 
že i bez těchto znalostí si sérii a potažmo 
i druhý díl Shiny Broken Pieces , který je 
ukončením všeho, naprosto užijete.

 
Shiny Broken Pieces | Darina Krejčí |  
blog Daramegan.cz | červen 2021
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Třetí díl cyklu Jack McEvoy Michaela Connellyho

Sériový vrah, který si říkal Shrike
Michael Connelly (*1956)

Americký spisovatel, autor mnoha detektivních románů, jehož nejznámějším hrdinou je vietnamský veterán, policista 
a posléze detektiv Harry Bosch. Po úspěšně dokončených studiích na floridské univerzitě se Connelly stal novinářem, 
což má společné s dalším svým hrdinou, Jackem McEvoyem. Zabýval se spoustou kriminálních kauz, za rozhovor 
s přeživšími havárie letu Delta 191 v roce 1985 byl nominován dokonce i na Pulitzerovu cenu. První román s Boschem 
Černá ozvěna vyšel v roce 1992. Dnes má Connelly na kontě třicet šest románů a bývá označován za nejlepšího 
současného představitele takzvané „drsné školy“, již proslavili především Raymond Chandler a jeho detektiv Philip 
Marlowe. Podle Connellyho knih byl natočen veleúspěšný seriál Bosch. Od léta 2021 se stává jedním z kmenových 
autorů Nakladatelství Slovart.Foto© Marc DeLong

Tina se ráda seznamuje v barech. Náhodný sex je pro ni 
rozptýlením i životním stylem; přestože se již dostává 
do středního věku, nechce se s nikým vázat, a proto málokdy 
někoho vyhledá dvakrát. Intimní jednorázová setkání s cizími 
muži jsou však koníčkem, který se může nehezky zvrtnout... 

Tině to dlouho vycházelo skvěle. Až setkání s člověkem, který 
si říká Shrike, se jí stalo osudným. Policie pátrá po všech 
jejích náhodných známých, Tina se totiž těsně před svým 
zavražděním svěřila na sociálních sítích kamarádce, že se 
stala obětí kyberšikany. Jeden z mužů, který si k ní před 
časem přisedl u baru, o ní věděl víc, než by bylo zdrávo, 
a zjevně ji už delší dobu sledoval na internetu. 

Píchnutí do vosího hnízda 
Mezi Tininými „jednorázovkami“ byl i novinář Jack McEvoy, jenž 
se v současné době zabývá kauzami spojenými s ochranou 
spotřebitele. On sám si noc s Tinou příliš nepamatuje, ale 
nepříjemná zkušenost s detektivy Mattsonem a Sakaiem, kteří 
ho považují za doslova sprostého podezřelého, jej donutí začít 
se o případ zajímat. Pátrání ho brzy zavede k horké stopě – 
ve Spojených státech v nedávné době zemřelo několik žen 
stejným způsobem jako Tina, a všechny podle všeho poslaly 
svůj vzorek DNA firmě zabývající se vyhledáváním příbuzných, 
o nichž dotyční doposud netušili. Jack se po této horké stopě 
okamžitě pustí, ale netuší, že svým zájmem spustí řetězovou 
reakci, která povede k dalšímu hrůznému případu, podobně 
tragickému, jako byly ty s brutálními sériovými vrahy říkajícími 
si Básník a Strašák. 

Další důvěrné setkání s přáteli 
Svět románů amerického spisovatele Michaela Connellyho je 
navzájem provázaný. Oficiálně se sice dá rozdělit do několika 
sérií, ale jejich hlavní hrdinové se znají, v případě detektiva 

Harryho Bosche a právníka Mickeyho Hallera se jedná 
dokonce o sourozence. Novinář Jack McEvoy, o němž sám 
Connelly říká, že je jeho částečným alter egem, se zatím 
jako hlavní postava objevil ve třech románech o sériových 
vrazích – v Básníkovi, kde byl jedním ze zavražděných jeho 
bratr Sean, a ve Strašákovi. V obou knihách zároveň při 
vyšetřování spolupracoval s vedlejší postavou „boschovské“ 
řady agentkou Rachel Wallingovou. A aby to bylo aspoň 
trochu vyvážené, McEvoy se objevil i v „hallerovce“ Rozsudek 
ráže 9 a v „boschovce“ Temnější než noc. Connelly má prostě 
svůj svět i hrdiny rád, míchá s nimi jako s balíčkem karet – 
a občas některého odkryje a zase vrátí do hry. 

Connelly v nejlepší formě 
Nyní, více než deset let po vydání Strašáka, Connelly 
z balíčku vytáhl McEvoye, a to v románu Výstraha. A opět 
jenom dokazuje, že ani zdaleka nepatří do starého železa 
a jeho knihy ani po třech desetiletích nejsou pouze rutinními 
příspěvky sloužícími k uspokojení zájmu početného zástupu 
věrných fanoušků. Všechny Connellyho silné stránky zde 
opět jasně září – úsporný, lakonický, skoro dokumentární 
styl, jímž píše, představuje novinářskou či policejní práci 
nebo předkládá fakta a nechává čtenáře, aby si je 
vyhodnotil. Suverenita, s jakou dokáže několika přesně 
zvolenými slovy vykreslit dusivou atmosféru neustálého 
nebezpečí, které hrozí ze všech stran a znesnadňuje 
McEvoyovi jeho snahu případ rozklíčovat a odhalit vraha. 
Nebo zběsilé tempo vyprávění plné zvratů, kde však při 
budování zápletky vždy vítězí logika a nikdy nic nesklouzne 
k samoúčelu. 

Text Jiří Popiolek pro magazín Knihkupec,  
léto 2021 (redakčně kráceno)

„Podívejte, já jsem novinář,“ řekl jsem. „Zabývám se zločinem, o vrazích jsem napsal pár knih. Takže dobře vím, co děláte – 
snažíte se mě rozhodit, abych se vám bezděky k něčemu přiznal. Jenže to se nestane, protože o tomhle vůbec nic nevím. 
Takže kdybyste mohli laskavě…“
„My víme, kdo jste,“ skočil mi do řeči Mattson. „Myslíte, že bychom sem chodili, aniž bychom věděli, s kým máme tu čest?  
Vy jste ten, co psal pro Sametovou rakev, a jen tak mimochodem, s Rodneym Fletcherem jsem kdysi pracoval. Byl to můj 
kamarád a to, co se mu pak stalo, bylo totální svinstvo.“
A bylo to venku. Důvod Mattsonovy zášti, která z detektiva prýštila jako míza ze stromu.
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Michael Connelly
Výstraha

„Fair Warning“ je třetí kniha Michaela 
Connellyho, jejímž hlavním hrdinou 
je autorovo alter ego, neúnavný 
reportér Jack McEvoy. Příběh 
začíná rázně a na tempu neztrácí až 
do konce: McEvoye kontaktují dva 
losangeleští detektivové a informují 
ho, že je podezřelým ve vyšetřování 
vraždy Tiny Portrerové. Ta byla 
nalezena mrtvá a McEvoy s ní 
zhruba o rok dříve strávil noc. Tím 
jsou kostky vrženy a každý, kdo četl 
předchozí knihy s McEvoyem (Básník 
a Strašák), už jistě tuší, že tento 
energický a talentovaný reportér 
nakonec začne případ vyšetřovat 
na vlastní pěst. Jack postupně 
odhaluje detaily v pozadí Tininy 
smrti a přitom rozkrývá mnohem 
rozsáhlejší kauzu. Zdá se, že v okolí 
řádí sériový vrah, a jak McEvoy 
proniká pod povrch - přičemž se 
neobejde bez pomoci dalších osob, 
například bývalé agentky FBI Rachel 
Wallingové -, noří se stále hlouběji 
do problematiky analýzy DNA 
a nakonec i do temného webu. Je to 
nebezpečné, leckdy i hrůzostrašné 
prostředí a Michaelu Connellymu 
se při jeho popisu podařilo spojit 
dvě věci: dotáhnout zápletku 
do dramatického závěru a zároveň 
podtrhnout význam kvalitní 
novinářské práce.

349 Kč | 978-80-276-0195-0 |  
překlad: Jiří Kobělka | tvp |  
130 × 210 mm | 360 stran

Michael Connelly
Básník smrti 

Novinář Jack McEvoy je zvyklý 
psát o smrti jiných. Pak ale zemře 
jeho bratr Sean, vyšetřovatel 
z denverského oddělení vražd, 
a následné události vtáhnou 
McEvoye do děje. Na rozdíl od policie 
nevěří, že jeho bratr spáchal 
sebevraždu, a začne na vlastní 
pěst pátrat po dalších okolnostech 
případu.

Postupem času shromáždí údaje 
o několika podobných úmrtích, 
k nimž došlo na různých místech 
Spojených států. Vše nasvědčuje 
tomu, že se ocitl na stopě sériového 
vraha oplývajícího bezpříkladnou 
krutostí a vychytralostí. Jeho 
oběťmi jsou vesměs vyšetřovatelé 
vražd, jejichž kariéru či psychiku 
poznamenal nějaký nevyřešený 
případ. Vedle zohavených těl 
pokaždé leží vrahovo poznávací 
znamení: citáty z díla Edgara Allana 
Poea. McEvoyův bratr byl poslední 
obětí v řadě. Anebo možná ne. 
Možná se poslední básníkovou  
obětí stane on sám…

349 Kč | 978-80-276-0276-6 |  
překlad: Jiří Kobělka | tvp |  
130 × 210 mm | 448 stran

Michael Connelly
Zákon neviny

Michael Haller čelí závažnému 
obvinění: je podezřelý z vraždy 
svého bývalého klienta. Případ 
je přidělen soudci, který Hallera 
nemá příliš v lásce, protože 
se v minulosti úspěšně odvolal 
proti jeho rozsudkům, a pošle ho 
rovnou do vězení. Haller se musí 
bránit a zároveň bojovat o život 
v prostředí, kde mu hrozí nebezpečí 
nejen od dozorců a spoluvězňů, 
z nichž některé poslal před soud,  
ale také od těch, kteří na něj  
vraždu hodili.

349 Kč | 978-80-276-0328-2 |  
překlad: Jiří Kobělka | tvp |  
130 × 210 mm | 360 stran

VÝSTRAHAVÝSTRAHA

CONNELLY JE RAYMOND CHANDLER 
NAŠÍ GENERACE

-ASSOCIATED PRESS

BÁSNÍKBÁSNÍK
SMRTISMRTI

„MISTROVSKY NAPSANÉ DÍLO, 
NEJLEPŠÍ THRILLER OD MLČENÍ JEHŇÁTEK.”

TIME OUT

ZAKONZAKON
NEVINYNEVINY

„CHYTNE VÁS HNED NA PRVNÍ STRÁNCE 
A NEPUSTÍ AŽ DO ZÁVĚREČNÉHO ZVRATU 

V POSLEDNÍ MINUTĚ. BRAVO!“
THE TIMES
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Dítě je mrtvé. Víc není třeba vědět.
Na jihu prý přebývá královna, která zavraždí každého člověka, jenž jí přinese špatné zprávy. Když tedy promluvím o chlap-
cově smrti, znamená to, že jsem si tím podepsal rozsudek smrti? Pravda požírá lži přesně tak, jako krokodýl požírá měsíc, 
a přesto je můj svědek stejný, jako bude i zítra. Ne, já ho nezabil. I když možná jsem chtěl, aby byl mrtvý. Toužil jsem po tom 
způsobem, jakým nenasyta touží po kozím mase. Ach, natáhnout tak luk, prostřelit jím jeho černé srdce a dívat se, jak z něj 
tryská černá krev, sledovat, jak jeho oči přestávají mrkat v okamžiku, kdy se ještě dívají, ale přestávají vidět, poslouchat jeho 
chroptící hlas, slyšet, jak se mu ve smrtelném chropotu zvedá hrudník a říká: Pohleď, můj bídný duch opouští toto nejbídnější 
z těl. A usmát se nad podobnými zvěstmi a tančit nad takovou ztrátou. Ano, sytím se tou představou. Ale ne, já ho nezabil.
Bi oju ri enu a pamo.
Ne všechno, co oči vidí, by měla vyslovit ústa.
Tato cela je větší než ta minulá. Cítím zaschlou krev popravených; slyším pořád ještě křičet jejich přízraky. V tvém chlebě jsou 
pilousi a v tvé vodě chcanky deseti a dvou strážných a kozy, kterou pro zábavu mrdají. Mám vám vyprávět příběh?
Jsem jenom člověk, jemuž někteří říkali vlk. Dítě je mrtvé. Já vím, že ta stará žena vám přinese jinou zprávu. Je to vrah, řekne. 
Třebaže lituji jenom toho, že jsem ji nezabil. Ryšavec tvrdil, že hlavu dítěte zamořili démoni. Jestli tedy věříte na démony. Já 
věřím ve zlou krev. Vy vypadáte na člověka, který krev nikdy neprolil. A přesto se vám krev lepí mezi prsty. Chlapec, jehož jste 
obřezal, mladá dívenka, příliš malá pro váš velký… Podívejme se, jak vás to vzrušuje. Podívejte se na sebe.
Povím vám příběh.
Začíná Leopardem.
A čarodějnicí.
Velkým inkvizitorem.
Fetišistickým knězem.
Ne, vy nezavoláte stráže.
Má ústa by toho mohla říct příliš mnoho, dřív než by zmlkla pod ranami hole.
Podívejte se na sebe. Muž s dvěma stovkami krav, který si vychutnává požitek z kousku chlapcovy kůžičky a z pičky dívenky, 
která by ještě neměla být ženou žádného muže. Protože přesně tohle hledáte, ne? Temnou drobnůstku, jakou nelze nalézt 
v třiceti pytlích zlata nebo ve dvou stovkách krav nebo dvou stovkách manželek. Něco, co jste ztratil – ne, obrali vás o to. To 
světlo, které vidíte a chcete je – ne světlo slunce nebo světlo boha hromu na noční obloze, nýbrž světlo bez poskvrny, světlo 
v chlapci, který nepoznal ženy, v děvčátku, které jste si koupil za manželku, ne snad že byste manželku potřeboval, protože 
máte už dvě stovky krav, nýbrž jako manželku, kterou můžete rozervat, protože hledáte v dírách, černých dírách, vlhkých 
dírách, nedorostlých dírách světlo, jež hledají upíři. A vy je budete mít, vy si je obřadně vyšňoříte, obřízku pro chlapce, smrt 
pro děvčátko, a když prolijí krev a sliny a sperma a moč, necháte si to všechno na kůži, vydáte se ke stromu iroko a použijete 
jakoukoli škvíru, kterou najdete.
Dítě je mrtvé a stejně tak všichni ostatní.

Překlad 
      Ladislav Šenkyřík

Marlon James
Černý Leopard, Rudý Vlk

Temná hvězda 1
Dobrodružná sága je příběhem bojovníka a nájemného žoldáka Stopaře, 
který hledá ztracené dítě. V sázce však není „jenom“ jeden lidský život, ale 
osudy mnoha dalších lidí. Děj, protkaný množstvím odboček, halucinací a snů, 
plynoucí v horečném tempu, se odehrává ve starobylé a temné Africe, která 
spíše než skutečné místo připomíná fantasy svět. Marlon James, který v roce 
2015 obdržel jako první jamajský autor prestižní Man Bookerovu cenu, v ní 
čerpá z afrických mytologií, kniha je však také protkána nesčetnými narážkami 
na světovou literaturu, od Krvavé komnaty Angely Carterové po Satanské verše 
Salmana Rushdieho, na popkulturní ikony, komiksové hrdiny, oblíbené seriály. 
Archetypální cesta hlavního hrdiny odkazuje k Jungovi stejně jako k postavám 
Luka Skywalkera nebo Froda. Rozsáhlá kniha je prvním dílem zamýšlené trilogie 
Dark Star (Temná hvězda). 

469 Kč | 978-80-276-0087-8 | překlad: Ladislav Šenkyřík | mv | 130 × 200 mm | 640 stran
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BELETRIE

V. E. Schwab
Neviditelný život Addie LaRue

Francie, rok 1714. Ve chvíli nejvyššího zoufalství se mladá žena rozhodne uzavřít 
faustovskou dohodu, díky níž bude žít navěky, ale s prokletím: nikdo z lidí, s nimiž 
se setká, si ji nebude pamatovat. Tak začíná neskutečný příběh Addie LaRue, 
oslnivé dobrodružství odehrávající se napříč staletími a kontinenty, během 
nějž se mladá žena učí, kam až může zajít ve snaze zanechat na světě svoji 
stopu. Všechno se ale změní, když Addie po téměř 300 letech narazí v jednom 
knihkupectví na mladíka, který si pamatuje její jméno... Nový počin oblíbené 
autorky překonává hranice žánrů a právem jej lze zařadit po bok bestsellerů  
jako Zakletý v čase nebo Život za životem. 

399 Kč | 978-80-276-0339-8 | překlad: Romana Bičíková | mv | 130 × 210 mm | 536 stran

CR3725A MI



NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AUTOR DETEKTIVEK
NA SLOVENSKU NENÍ SEVEŘAN, 

ALE DÁN. DOMINIK DÁN.

Uzel (1988) | 299 Kč
Básník (1988) | 299 Kč
Něžná fata morgána (1987–1989) | 299 Kč
Dopis ze záhrobí (1990) | 329 Kč
Moucha (1990) | 299 Kč
Bestie (1990–1992) | 299 Kč
Ve stínu (1991) | 349 Kč
Břemeno minulosti (1991) | 349 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
Na podpatcích (1998) | 329 Kč
Jednou nohou v hrobě (1998) | 329 Kč
Cela číslo 17 (1998–1999) | 299 Kč
Žiješ jenom dvakrát (1999) | 329 Kč

Nevíš dne, ani hodiny (2000) | 329 Kč
Nevinným se neodpouští (2001) | 329 Kč
Sára (2002) | 349 Kč
Hřích náš každodenní (2002) | 349 Kč
Kráska a zvíře (2008) | 329 Kč
Venuše ze zátoky (2009) | 329 Kč
Pohřbeni zaživa (2009) | 329 Kč
Klubko zmijí (2009) | 349 Kč

6
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DOMINIK DÁN

Dominik Dán
Ve stínu

Krauzův talent zaplést 
se do případů, které mají 
politicko-mocenský podtext, 
je všeobecně známý. 
Naštěstí ne všechny vraždy 
vyšetřované mordpartou 
jsou ze stejného soudku. 
Mnohem častěji mají 
případy „obyčejný“ 
kriminální podtón, stejně 
jako v tomto. Začátkem 
divokých devadesátých 
let vstupuje na scénu 
nejznámější sériový vrah 
Ondrej, který zanechává 
krvavé stopy ve třech 
zemích.  

349 Kč | 978-80-276-0193-6 | 
překlad: Jan Hanzlík | tvp |  
130 × 210 mm | 296 stran

Dominik Dán
Sára

Detektivové Richard 
Krauz a Jozef Fischer 
vyšetřují vraždu vlivného 
ředitele konzorcia bank. 
Našli ho v jeho pracovně 
s prostřelenou hlavou. Není 
jasné, jak vrah překonal 
důmyslný zabezpečovací 
systém a jak je možné, že 
na místě činu nezanechal 
jedinou stopu. Případ 
nepostupuje, dokud 
neznámý dobrodinec 
nepošle na oddělení vražd 
záhadný balíček. 

349 Kč | 978-80-276-0139-4 | 
překlad: Jan Hanzlík | tvp |  
130 × 210 mm | 288 stran

Dominik Dán
Hřích náš 
každodenní

Na oddělení vražd panuje 
tradičně dobrá nálada, 
protože do ranního nástupu 
zbývá ještě osm minut 
a Chosé všechny baví 
popisem vášnivých chvilek, 
které v noci strávil se svým 
nejnovějším objevem. Jeho 
věrný posluchač Váňa si 
vzrušením zapomněl naložit 
další sousto, ale Kuky si 
nezapomněl z hromady 
před ním urvat kus tlačenky 
a vejce na tvrdo. Dobrou 
náladu ukončí telefonát 
šéfa... V průchodu starého 
domu v centru města našli 
popeláři zakrvácenou 
mrtvolu muže. 

349 Kč | 978-80-276-0221-6 | 
překlad: Jan Hanzlík | tvp |  
130 × 210 mm | 336 stran

Dominik Dán
Břemeno 
minulosti

Práce na oddělení vražd 
připomínala někdy 
Krauzovi jízdu na horské 
dráze: chvíli nahoru, chvíli 
dolů - někdy nevěděli, kam 
dřív skočit, jindy jako by 
si vrazi vybírali náhradní 
volno. Za rychlé vyřešení 
posledního případu si 
Krauz a Canis vysloužili 
šťavnatou odměnu 
a slib šéfa, že si až 
do dalšího případu mohou 
odpočinout. Canis si mnul 
ruce, těšil se na uvolněnější 
režim, ale Krauz 
pochybovačně zavrtěl 
hlavou. Nevěřil, že jim osud 
něco takového dopřeje. 
A taky ne... I když několik 
dní nechali kolegy Burgera 
a Hanzela samotné, aby 
se s nalezenou kostrou 
vypořádali, jak nejlépe 
dovedou, tak je osud 
opravdu dostihl. 

349 Kč | 978-80-276-0327-5 | 
překlad: Jan Hanzlík | tvp |  
130 × 210 mm | 328 stran
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BELETRIE

Pýcha a předsudek  
299 Kč | 384 str.

Rozum a cit  
299 Kč | 388 str.

Emma  
349 Kč | 504 str.

Jane Austenová
Anna Elliotová

Anna Elliotová, prostřední dcera pošetilého 
sira Waltera, kterého zajímá pouze vlastní 
šlechtický titul, už má léta rozpuku dávno 
za sebou. Jako devatenáctiletá poslechla 
radu přítelkyně a zrušila zasnoubení 
s bezvýznamným námořním důstojníkem 
Frederickem Wentworthem. Když se ale 
po osmi letech znovu setkají, je všechno 
jinak. Sira Waltera jeho vlastní neschopnost 
a marnotratnost přinutila pronajmout rodinné 
sídlo a přestěhovat se do Bathu a kapitán 
Wentworth se jako bohatý muž se zvučným 
jménem vrací právě do jeho domu. Probudí se 
staré city, když se oba mladí lidé opět shledají? 

349 Kč | 978-80-276-0196-7 | překlad: Kateřina Hilská | 
tvp | 130 × 210 mm | 240 stran
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Box Jane Austenová (celostrana dodá slovart)

Jane Austenová
Pýcha a předsudek / Rozum a cit / Emma 
(box)

Anglie na počátku 19. století vypadá jako krásný rozlehlý park s rodinnými sídly, v nichž 
žijí šťastní a laskaví lidé. Ale všechno není tak idylické, jak se zprvu jeví. Příběhy lásky 
a společenských konvencí. Příběhy z lepší společnosti, ve které city a vztahy ovlivňuje 
výše majetku. Příběhy krásných, vzdělaných a silných žen, které bojují za právo na pravou 
lásku. Klasické romány Jane Austenové v novém svěžím překladu Kateřiny Hilské. 

899 Kč | 978-80-276-0403-6 | překlad: Kateřina Hilská | tvp | 130 × 210 × 97 mm | 1 276 stran
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BELETRIE

C. W. GORTNER
Pří
saha Román o Isabele Kastilské

Prisaha_01.indd   4 25.08.21   10:09

C. W. Gortner
První herečka

Román o Sarah  
Bernhardtové
První herečka je další z historických románů 
amerického autora C. W. Gortnera, který 
představuje skutečnou a výraznou ženskou 
postavu. Tentokrát jde o francouzskou 
herečku Sarah Bernhardtovou (1844–1923). 
Tu lze nazývat opravdu „první herečkou“ 
v moderním slova smyslu: jednak proto, 
jak novátorským a přirozeným využíváním 
svého talentu na jevišti bořila tehdejší 
konvence, jednak díky pozici mezinárodně 
uznávané hvězdy, kterou si postupně 
dobyla. Jak je u Gortnera obvyklé, i „božská 
Sarah“, v klášteře vychovaná dcera 
kurtizány židovského původu, se v jeho 
románu stává vypravěčkou vlastního 
příběhu, který zahrnuje nejen vzlety, pády 
a intriky na divadelních scénách i v zákulisí, 
ale také složité rodinné, milostné, přátelské 
a profesionální vztahy. V těch figuruje 
i řada proslulých osobností – Alexandre 
Dumas, Victor Hugo, George Sandová, 
Oscar Wilde, budoucí britský panovník 
Eduard VII. K dosažení pozice skutečné 
celebrity Sarah pomáhal také Félix 
Nadar, jeden z prvních velkých fotografů, 
a samozřejmě i malíř Alfons Mucha, který 
ji, Gortnerovými slovy, „svými plakáty učinil 
nesmrtelnou“. V barvitě napsaném románu 
ožívá Paříž druhé poloviny 19. století. 
Především však jde o příběh výjimečné 
ženy, která svou epochu nejen rozzářila,  
ale v mnoha ohledech i předběhla.

399 Kč | 978-80-7529-632-0 | překlad: Barbara Hajná | 
tvp | 130 × 210 mm | 432 stran

C. W. Gortner
Přísaha královny 
Isabely

Román o Isabele Kastilské
V dětství a dospívání Isabela prožila 
mnohé: náhlou smrt svého královského 
otce, život v odloučení spolu s milovaným 
bratrem Alfonsem a duševně labilní 
matkou, přesun ke dvoru, kde vládne 
nevlastní bratr Jindřich, sváry uvnitř 
královské rodiny i mezi dvořany, 
které vedou až k vnitrozemské válce, 
a kupodivu i pravou lásku a přátelství. 
Nikdy ji však nenapadlo, že jí osud chystá 
kastilský trůn… Přesto se právě z ní stává 
proslulá i kontroverzní královna Isabela 
Kastilská. Sňatkem s Ferdinandem 
Aragonským umožňuje vznik nového, 
silnějšího Španělska, osobně se účastní 
války s Maury, podporuje výpravy 
do zámoří (včetně těch vedených 
Kryštofem Kolumbem), pod vlivem „otce 
inkvizice“ Torquemady pronásleduje židy 
a kacíře. Zápasí s intrikami, složitými 
rodinnými vztahy i vlastním svědomím.
Přísaha královny Isabely je jedním 
z prvních děl C. W. Gortnera, který si 
od doby vydání této knihy (2012) již 
získal mezinárodní uznání jako autor 
řady románů o významných ženských 
postavách světových dějin. 

399 Kč | 978-80-276-0296-4 | překlad: Barbara Hajná | 
tvp | 130 × 210 mm | 382 stran

Carevna  
399 Kč | 488 str.
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BELETRIE

John Boyne
Poutník před 
branami moudrosti

Uznávaný irský spisovatel John Boyne 
představuje v ambiciózním mytickém vyprávění 
Poutník před branami moudrosti skupinu 
postav, jejichž životy budeme sledovat v čase 
i prostoru, dokud se jejich osudy nenaplní. 
Nejprve to vypadá jako obyčejný příběh jedné 
rodiny: matka, otec a jejich dva synové, z nichž 
jeden je agresivní po otci a druhý spíš citlivý 
po matce. Jeden odejde, druhý zůstane. Jenže 
budou se znovu a znovu potkávat v různých 
dobách a na různých místech, počínaje 
Palestinou prvního tisíciletí a konče současnou 
Amerikou. Svět kolem se bude proměňovat, 
jejich osud bude pořád stejný. Dokud nezažijí 
skutečnou proměnu.  

399 Kč | 978-80-276-0176-9 | překlad: Sylva Ficová | tvp | 
130 × 210 mm | 448 stran

Skrytá zuřivost srdce  
399 Kč | 592 str.

Můj brácha se jmenuje 
Jessica 
299 Kč | 256 str.

Chlapec v pruhovaném 
pyžamu 
269 Kč | 184 str.

Chlapec na vrcholu hory 
269 Kč | 240 str.

Kromobyčejná pouť 
Barnabyho Brocketa 
269 Kč | 240 str.
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BELETRIE

Michael Christie
Greenwoodové

Píše se rok 2038 a Jake Greenwood je průvodce, který hlídá bohaté rekreanty 
v jednom z posledních pralesů na světě. Píše se rok 2008 a Liam Greenwood 
je tesař, který spadl ze žebříku na betonovou podlahu prázdného sídla a volá 
o pomoc. Píše se rok 1974 a Willow Greenwoodová je propuštěna z vězení poté, 
co ji zavřeli za jeden z nekonečné řady ekologických protestů: pokusů o odčinění 
hříchů kdysi rozsáhlého a násilnického dřevařského impéria jejího otce. Píše se 
rok 1934 a Everett Greenwood je jako obvykle sám v táboře, když zaslechne 
pláč opuštěného nemluvněte a zaplete se do zločinu, jehož následky budou jeho 
rodinu pronásledovat celá desetiletí.

A po celou dobu jsou tu stromy: pulzující větami a fungující jako metafora 
chřadnutí, tlení, snahy o přežití. Kniha je přesným hodinovým strojkem, románem 
zalitým deštěm i paprsky slunce, příběhem o poutech a přelomových okamžicích 
života ze dřeva a krve – příběhem o nutném úkolu růst ke světlu.

399 Kč | 978-80-276-0303-9 | překlad: Hana Březáková | tvp | 130 × 210 mm | 528 stran
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BELETRIE

KNIHKUPECZ
FLORENCIE

ROSS K ING

Příběh rukopı̇sů,  
které zažehly renesancı̇

Knihkupec.indd   2 25.08.21   9:36

Ross King
Knihkupec z Florencie

Příběh rukopisů, které zažehly renesanci
Knihy, jak je známe dnes, vznikly až v době renesance. Nahradily krasopisně 
psané iluminované pergameny, které se prodávaly v krámcích připomínajících 
papírnictví. Jak k této revoluci došlo, vypráví autor na příběhu slavného 
knihkupce Vespasiana da Bisticciho. K práci v knihkupectví v takzvané 
knihkupecké ulici se Vespasiano dostal už jako malý chlapec, když musel kvůli 
dluhům svého otce skončit se školou. V následujících letech se vypracoval 
na krále evropských knihkupců, který tvořil na objednávku knížat i samotného 
papeže jedinečné rukopisy. Kromě toho také objevoval a popularizoval 
zapomenuté antické texty. To vše také díky tomu, že obyvatelé tehdejší Itálie 
rádi četli. V renesanční Florencii to uměl každý sedmý člověk, dokonce i ženy 
a dívky, což bylo mnohonásobně víc než v jiných evropských městech. Autor 
podrobně a věrohodně popisuje Florencii 15. století, každodennost v knihkupecké 
ulici a samotném knihkupectví, ale také milovníky knih, filosofy, učence i jeptišky, 
které byly prvními sazečkami. To vše na pozadí historických a politických zvratů, 
které renesanci a vznik knihtisku doprovázely.

469 Kč | 978-80-276-0178-3 | překlad: Klára Petříková | tvp | 145 × 230 mm | 496 stran

Díky Vespasianovu úsilí se knihařství Michela Guarducciho stalo v polovině 40. let 15. století jedním z nejproslulejších 
obchodů ve Florencii. Žádný jeho přímý popis se sice nedochoval, dá se však předpokládat, že nad jedněmi nebo oběma 
dveřmi visely vývěsní štíty a při dobrém počasí stál před vchodem stůl nebo lavice s výstavkou knih, které chránila 
plátěná stříška. Uvnitř se nacházely dvě prostorné spojené místnosti. V jedné se vystavovaly knihy a rukopisy a v další 
zboží jako inkoust, papír nebo pergamen, latinské gramatiky nebo prázdné účetní knihy. Zákazníci se mohli posadit 
ke stolům a rukopisy si podle libosti listovat – díky tomu obchod připomínal knihovnu nebo čítárnu. Druhá místnost 
s okny s výhledem na přísně vyhlížející Justiční palác sloužila jako sklad a zároveň se zde vázaly rukopisy a opatřovaly 
se řetězy. Vůně pilin se zde mísila s pachem potu, nástroje skřípaly a řetězy cinkaly, takže to muselo vypadat a znít 
jako v dílně nějakého tesaře nebo bednáře.
Ve 40. letech 15. století se knihkupectví stalo místem, kde se pravidelně scházela florentská intelektuální honorace. 
Filozofické a literární debaty se již neodehrávaly sul canto del palagio, nýbrž uvnitř obchodu samotného. Lidé proudili 
dveřmi nejen proto, aby si pořídili rukopis s díly Cicerona nebo Plinia, ale také aby si o nich vyslechli nějakou učenou dis-
kusi, případně se do ní sami zapojili. Obchod byl zkrátka „prodchnut filosofií“, jak o něm prohlásil jeden návštěvník. Další 
zas popsal, jak vídával, že se „v knihařství našeho Vespasiana sešli věhlasní učenci a tam, obklopeni zástupem mladých 
mužů, výtečně rozprávěli o vznešených tématech“. Skromné prostory knihkupectví se staly místem schůzek debatních 
spolků, školou pro dychtivé mladé studenty, a dokonce – díky Vespasianovým známostem s takovými význačnými muži, 
jako byli kardinál Cesarini nebo Cosimo de‘ Medici – také místem, kde se člověk mohl dozvědět nejčerstvější drby o teh-
dejší politické situaci. Jeden Vespasianův přítel, který právě pobýval mimo Florencii, se nechal slyšet, že si Vespasiana 
dokáže živě představit, jak chodí po městě a „sbírá, co se kde toho dne událo“. Jak se o tom v roce 1448 vyjádřil další 
jeho známý: „Cokoli se udá, náš Vespasiano o tom bude vědět.“
O rok dříve, na konci zimy roku 1447, šla jistě v knihařství řeč o smrti papeže Evžena IV. v Římě, kterou podle Vespasiana 
způsobila „veliká churavost“. Vzhledem k tomu, že papež strávil polovinu ze svého šestnáctiletého pontifikátu ve Floren-
cii a pěstoval úzké přátelské styky s Cosimem, jeho smrt mohla nepříznivě ovlivnit další osud Florencie. Nicméně jede-
náct dní po jeho smrti osmnáct kardinálů, kteří se sjeli do Říma zvolit papežova nástupce, vybrali Tommase Parentuce-
lliho, jenž přijal jméno Mikuláš V. Parentucelli byl velký učenec, bibliofil a Cosimův přítel, který mimo jiné sestavil seznam 
knih k nakoupení pro knihovnu San Marco. Krom toho se přátelil s Vespasianem a mnoha dalšími florentskými kniho-
moly, jako byl Poggio Bracciolini. Kdykoli Tommase církevní záležitosti přivedly do Florencie, právě on se stával jedním 
z oněch učenců, kteří ve Vespasianově knihkupectví „výtečně rozprávěli o učených tématech“. 
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BELETRIE

Massimo Polidoro
Leonardo

Génius a rebel
Na úsvitu šestnáctého století je Itálie rozdělena na nesčetné množství 
hašteřivých království. Mezi nimi putuje bizarní a fascinující postava: malíř 
a sochař, kterému se jako žádnému jinému daří zachytit ve svém díle duši 
předlohy. Je architektem, který dokáže postavit skvosty nejen podivuhodně 
krásné, ale zároveň tak odvážné, že předčí veškerou představivost. Staví 
válečné stroje, které snad pocházejí ze vzdálené budoucnosti. Je to vědec, 
který chce zkoumat mechanizmy každého vesmírného jevu: pohyb planet, 
vzduchu i vody, let ptáků, lidské tělo. Neexistuje žádná disciplína, ve které by 
neprokázal bezkonkurenční řemeslné zpracování i nadlidský um. Jmenuje se 
Leonardo da Vinci. Kolem jeho jména budou vznikat legendy, mýty a fantastické 
příběhy. Přesto v jeho životě stále existuje mnoho hádanek a nezmapovaných 
časových úseků. Chtělo by to stroj času, nebo výpověď očitého svědka, aby se 
konečně podařilo osvětlit tajemství toho, kdo je dnes pro nás nejzásadnějším 
představitelem renesance. Úžasná a fascinující kniha Massima Polidora je přesně 
tím: prostřednictvím vzpomínek (i když imaginárních) Francesca Melziho, který 
byl roky přítelem a oblíbeným žákem mistra, nás autor bere na neuvěřitelnou 
a bouřlivou cestu. Půjdeme spolu s Leonardem, budeme sledovat vývoj a vzestup 
jeho geniality, budeme ho obdivovat v okamžicích vzniku jeho nesmrtelných děl 
a přímo od něj uslyšíme myšlenky, které stvrzují největší talent v historii lidstva.

349 Kč | 978-80-276-0177-6 | překlad: Anna Kostková | tvp | 130 × 210 mm | 296 stran

Když jsem ho informoval o mistrově smrti, rozplakal se jako dítě, stejně jako já zoufalý ze ztráty muže, jehož miloval 
jako otce.
Nyní musím úplně sám čelit hoře vědomostí, kterou mistr zanechal roztroušenou na tisíci papírů. To bylo to nejmenší; jak 
jsem slíbil sám sobě ještě dříve než jemu, zbytek svého života zasvětím snaze dát všem poznatkům řád, aby se o kaž- 
dém jeho objevu dozvěděl celý svět a aby všem, jak si přál, přinesly užitek.
Děsí mě však to ticho. Nemožnost od nynějška znovu uslyšet jeho hlas. Jeho volání, když potřeboval znát názor nebo 
chtěl, abych se podíval po té či oné knize nebo dokumentu. Jeho hluboký smích, když ho něco zvlášť pobavilo. Jeho 
občasné pokárání, když jsem udělal chybu při nanášení barvy na obraz nebo jsem se ho příliš vyptával na jeho díla, 
vynálezy či zakázky z dob předtím, než mě poznal.
„To jsou všechno dávno bezcenné věci, Francesco,“ odpovídal s mávnutím ruky.
„Ale jak to, mistře! Jsou to vaše vrcholná díla, vaše objevy, svědectví o vašem mimořádném talentu… Právě díky tomu 
se o vás bude mluvit ještě v dobách, kdy už zde nebude ani jeden z nás.“
„Nešťastníci. Až tu nebudeme, už na ničem nezáleží.“
„To neříkejte,“ vynadal jsem mu. „Na tom, co jste vytvořil vy, záleží, a jak! A za sto let, možná i za pět set, budou stále 
všichni vzpomínat na Leonarda da Vinci a nadále obdivovat jeho dílo a důvtip.“
Podíval se na mě a sklíčeně se pousmál. „I kdyby to dělali, o čemž pochybuji, nebudeme tam, abychom se z toho mohli 
radovat. Vzpomínáš si, co napsal Lorenzo Nádherný? ‚Raduj se, kdo chceš být rád: Nevíme, kam zítřek pádí!‘“
„Ale co vzpomínka těch, kteří vás milovali, mistře. Vzpomínka, kterou si navždy uchovám ve svém srdci…“
Už při těch slovech jsem viděl, jak se mu lesknou oči. Pak ke mně natáhl levou ruku a pohladil mě po tváři.
„To ano,“ řekl nakonec. „To je důležité.“
Ta slova píšu se sevřeným hrdlem, protože stále cítím na tváři teplo jeho ruky, zhrublé stářím a množstvím práce,  
ale velmi jemné na dotek, jako když maloval vznešené tváře žen nebo krajiny mizící v dáli.
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BELETRIE

Eduard Bass
Lidé z maringotek

Tento povídkový dekameron vyšel poprvé 
v roce 1942, zároveň jde o autorovo poslední 
beletristické dílo. Eduard Bass ho psal 
v tísnivé okupační atmosféře, kdy byl zbaven 
šéfredaktorského místa v Lidových novinách 
a věnoval se pouze spisovatelské činnosti. 
Po obrovském čtenářském ohlase, který sklidila 
jeho románová kronika Cirkus Humberto, se 
k cirkusovému prostředí vrátil v této sevřené 
a stylisticky vytříbené rámcové novele, kde 
si pánští účastníci hostiny, jež spojuje láska 
k cirkusu, vypráví barvité příběhy s milostnými 
náměty. Objevuje se tu láska v nejrůznějších 
podobách, ať už vášnivá, tragická či věrná 
a obětavá, nebo založená na romantické iluzi. 
Na motivy této knihy natočil roku 1966 Martin 
Frič stejnojmenný film.

299 Kč | 978-80-7529-626-9 | tv | 130 × 200 mm | 232 stran

Ženy milujíci 
449 Kč | 680 str.

Divá Bára a jiné dívky  
na útěku 
269 Kč | 248 str.

Staré pověsti české  
299 Kč | 400 str.

Hordubal, Povětroň, 
Obyčejný život  
299 Kč | 432 str.

Oblomov  
399 Kč | 632 str.

Můj obchod se psy  
a jiné povídky 
299 Kč | 376 str.

Kronika Pickwickova 
klubu 
449 Kč | 840 str.

Výrostek 
449 Kč | 704 str.
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DIÁŘ

Andrea Sestini Hlaváčková
Мůj diář 2022

Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková vytvořila pro své přátele, fanynky a fanoušky 
praktický diář, ve kterém se dělí o vlastní vyzkoušené tipy, jak mít přehled 
v pracovních a rodičovských povinnostech, volném čase, sportovních aktivitách 
a také vlastních financích. V krátkých autorských textech se svěřuje, jak to má 
s tenisem, běháním, tancem… a třeba také to, že nejraději vaří mraženou pizzu. 
Stylové obrázky Barbory Balgové napovídají, že stihnout všechno bývá fuška a je 
dobré vše pořádně naplánovat! Proto diář nabízí několik profi plánovačů, spoustu 
volných listů na poznámky a také tři záložky a tužku s gumičkou v barvě antuky. 

349 Kč | 978-80-276-0255-1 | tv | 130 × 210 mm | 176 stran
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DIÁŘ

Lucie Gránová a Nicole Ehrenbergerová
A Cup of Style – Diář 2022

Také pro rok 2022 připravily Lucie a Nicole z blogu A Cup of Style stylový diář. Nejdete v něm spoustu místa pro plánování úkolů, 
povinností i volnočasových aktivit, seznamy, to do listy a další vychytávky. A kromě toho také krátké autorské texty a ilustrace 
a motivační citáty, které nakreslila Bára z Nikolajky. Obálku v pastelových barvách tradičně doplňuje praktická gumička.

velký 349 Kč | 978-80-276-0256-8 | tv | 148 × 210 mm | 192 stran 
malý 269 Kč | 978-80-276-0257-5 | tv | 105 × 148 mm | 192 stran
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YOUNG ADULT

Cassandra Clare
Řetěz ze zlata

Poslední hodina 1
Lovkyně stínů Kordélie Carstairsová už 
od raného dětství projevuje nevídanou 
odvahu v boji s démony. Když je její otec 
křivě nařčen ze strašlivého zločinu, vydá se 
spolu se svým bratrem do Londýna, aby 
věci urovnala a odvrátila tak pád své rodiny. 
Kordéliina matka mezitím pomýšlí na to, jak 
dceru co nejrychleji provdat. Ale ukáže se, 
že ta je předurčena spíš k hrdinským činům 
než ke svatbě… V Londýně Kordélie narazí 
na své přátele z dětství, okouzlujícího Jamese 
Herondalea a jeho sestru Lucii, a ti ji uvedou 
do světa opulentních večírků a plesů. Potká 
tu upíry i mořské panny, jenže ji nejvíc zajímá 
James, do kterého se bláznivě zamiluje. Brzy  
se ale dozví, že ten je zaslíben jiné dívce.

369 Kč | 978-80-276-0133-2 | překlad: Pavel Kaas | mv | 
130 × 210 mm | 528 stran

Město z kostí 
349 Kč | 416 str.

Město z popela 
349 Kč | 392 str.

Město ze skla  
349 Kč | 496 str.

Město padlých andělů 
349 Kč | 448 str.

Město ztracených duší 
349 Kč | 560 str.

Město nebeského ohně 
349 Kč | 640 str. 
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YOUNG ADULT

Cassandra Clare, Wesley Chu
Rudé svitky magie

Nejstarší kletby 1
Úspěšní autoři Cassandra Clare a Wesley Chu přicházejí 
s dalším příběhem lovců stínů, který je zároveň první 
knihou nové série. Její děj sleduje velkého čaroděje 
Magnuse Banea a Aleka Lightwooda na jejich cestách 
po světě po skončení velké války. Magnus Bane si nepřál 
nic jiného než dovolenou — luxusní výlet po Evropě 
po boku lovce stínů Aleka Lightwooda, který se navzdory 
vší nepřízni osudu nakonec stal jeho přítelem. Jakmile 
se však ubytují v Paříži, navštíví hrdinu dávná přítelkyně 
s informací o kultu zvaném Karmínová ruka, který uctívá 
démona a usiluje o vyvolání chaosu. Vše nasvědčuje 
tomu, že tento kult založil Magnus sám. Před spoustou 
let. Jen jako vtip. Dvěma přátelům nyní nezbývá než začít 
po Karmínové ruce a jejím novém, tajemném vůdci pátrat 
po celé Evropě, aby zasáhli dřív, než kult napáchá ještě 
větší škody.

349 Kč | 978-80-7529-923-9 | překlad: Pavel Kaas | mv |  
130 × 210 mm | 392 stran

Cassandra Clare, Wesley Chu
Ztracená Bílá kniha

Nejstarší kletby 2
Magnus Bane a Alek Lightwood si žijí spokojeně. Alespoň 
do té doby, než se dva jejich staří známí vloupají jedné 
noci do Magnusova bytu a ukradnou mocnou Bílou 
knihu. Magnus s Alekem musí okamžitě všeho nechat 
a pronásledovat zloděje do Šanghaje. Tam je Magnus 
poraněn záhadnou magickou zbraní, jež mění samotnou 
podstatu jeho schopností. Naštěstí mají s sebou posily 
v podobě Clary, Jace, Isabely a Simona. V Šanghaji se 
dozvídají, že na ně číhá hrozba daleko zlověstnější než 
nějaká krádež. Magnusovy magické schopnosti ztrácejí 
stabilitu, a pokud se nepodaří zastavit příval démonů 
deroucí se do města, budou je možná muset pronásledovat 
až ke zdroji – do samotné říše mrtvých. 

349 Kč | 978-80-276-0280-3 | překlad: Pavel Kaas | mv |  
130 × 210 mm | 416 stran
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YOUNG ADULT

Cassandra Clare
Mechanický 
anděl

Pekelné stroje 1
Šestnáctiletá Tessa Grayová se 
vydává na dlouhou zaoceánskou 
plavbu, aby ve viktoriánské Anglii 
našla bratra. V Londýně plném upírů, 
čarodějů a jiných nadpřirozených 
bytostí ji čeká doslova hrůza. 
Útočiště najde u lovců stínů, kteří jí 
přislíbí pomoc, pokud jim na oplátku 
poskytne své tajemné schopnosti. 
Tessu okouzlí zejména dva nejlepší 
přátelé: Jem, za jehož pěknou 
tváří se skrývá temné tajemství, 
a modrooký Will, který od sebe 
všechny odhání štiplavými komentáři 
a nevyzpytatelnými náladami. Tessa 
pochopí, že si bude muset vybrat, zda 
zachrání bratra, nebo pomůže novým 
přátelům zachránit svět, a že láska je 
to nejnebezpečnější kouzlo ze všech.

349 Kč | 978-80-276-0233-9 |  
překlad: Lenka Faltejsková | mv |  
130 × 210 mm | 408 stran

Cassandra Clare
Mechanický 
princ

Pekelné stroje 2
V magickém viktoriánském Londýně 
našla Tessa útočiště u lovců stínů 
jen nakrátko. S pomocí přitažlivého 
samotáře Willa a oddaného Jema 
totiž zjišťuje, že Magistrova válka 
proti nim je velmi osobní. Viní je 
za dávnou tragédii, která mu zničila 
život. Pokud chtějí odhalit tajemství 
minulosti, musí prozkoumat mlhavý 
kraj Yorkshire, hrůzostrašné sídlo 
plné nevyřčených tajemství, špinavé 
uličky Londýna i zakletý plesový 
sál, kde se Tessa dozví strašidelnou 
pravdu o svém původu. Když se 
nakonec setkají s mechanickým 
démonem, který nese varování  
pro Willa, uvědomí si, že Magister  
ví o každém jejich kroku a že je  
někdo zradil...

349 Kč | 978-80-276-0234-6 |  
překlad: Lenka Faltejsková | mv |  
130 × 210 mm | 424 stran

Cassandra Clare
Mechanická 
princezna

Pekelné stroje 3
Nad londýnským Institutem se stahují 
mraky. Mortmain připravuje útok 
na lovce stínů – chce je zničit pomocí 
pekelných strojů. Na uskutečnění 
svého vražedného plánu potřebuje 
už jen jedno: Tessu Grayovou. Lovci 
stínů se snaží objevit Mortmaina 
dříve, než vyšle armádu do útoku. 
Když však Mortmain unese Tessu, 
jsou Jem i Will, kteří si oba nárokují 
její srdce a lásku, ochotni udělat pro 
záchranu své vyvolené cokoli. Tessa 
si ale konečně uvědomí, že pomoci si 
může jen ona sama.

Jenže dokáže se jedna obyčejná 
dívka postavit celé armádě 
pekelných strojů?

349 Kč | 978-80-276-0235-3 |  
překlad: Lenka Faltejsková | mv |  
130 × 210 mm | 480 stran
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Paní půlnoci 
349 Kč | 600 str.

Pán stínů 
349 Kč | 584 str.

Královna povětří 
a temnoty 
399 Kč | 728 str.

Kodex lovce stínů  
349 Kč | 280 str.

Kdo je kdo  
ve světě stínů 
349 Kč | 208 str.

Cassandra Clare, Sarah Rees 
Brennan, Maureen Johnson
Baneovy kroniky

Povídky ze světa lovců stínů
k sériím Nástroje smrti 
a Pekelné stroje
Čaroděj Magnus Bane to nemá v životě lehké, 
protože bývá často nucen řešit problémy 
druhých. Jeho život je dlouhý, výčet jeho lásek 
ještě delší. A Magnus má dar, jak být v pravý 
čas na správném (někdy i na nesprávném) 
místě. Francouzská revoluce, prohibice 
v Americe nebo první velká bitva mezi 
Valentinem a newyorským Institutem… to 
všechno zažil na vlastní kůži. Za tu spoustu let 
se toho nasbíralo tolik, že to nikdy nestihne 
odvyprávět, a nikdo by mu to ani neuvěřil. 
Ale těchto jedenáct povídek vrhá alespoň 
trochu světla na tuto mnohdy nevyzpytatelnou 
postavu. Sám Magnus ovšem nejspíš proklíná 
toho, kdo je vypustil do světa…

349 Kč | 978-80-276-0194-3 | překlad: Pavel Kaas | mv | 
130 × 210 mm | 456 stran
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Cassandra Clare
Temné lsti (box)

Emma Carstairsová dávno není dítě, ale mladá žena odhodlaná 
k pátrání a pomstě. Spolu se svým parabátai Juliánem 
Blackthornem musí překazit nekalé spiknutí a rozbít síť temné 
mafie, jejíž dlouhé prsty sahají od Sunset Stripu až k magickým 
hlubinám oceánu a plážím v Santa Monice. Aby to dokázala, 
musí se však naučit důvěřovat svému srdci, které ji, zdá se, 
svádí na scestí.

999 Kč | 978-80-276-0201-8 | překlad: Alžběta Lexová, Eva Maršíková | mv | 
133 × 210 × 115 mm | 1 912 stran

Cassandra Clare
Nástroje smrti (box)

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… 
Clary je vtažena do „jiného světa“, její matka 
záhadně zmizí a na ni samotnou zaútočí 
démon. Jak je možné, že má Clary najednou 
výjimečné schopnosti? Šestidílná fantasy  
sága Nástroje smrti nenechá žádného  
čtenáře chladným.

1 999 Kč | 978-80-276-0200-1 | překlad: Eva Maršíková | 
mv | 130 × 210 × 235 mm | 2 952 stran

Cassandra Clare
Pekelné stroje (box)

Šestnáctiletá Tessa Grayová se vydávána dlouhou 
zaoceánskou plavbu, aby ve viktoriánské Anglii našla bratra.V 
Londýně plném upírů, čarodějůa jiných nadpřirozených bytostí 
ji čeká doslova hrůza. Útočiště najde u lovců stínů, kteří jí 
přislíbí pomoc, pokud jim na oplátku poskytne své tajemné 
schopnosti. Tessu okouzlí zejména dva nejlepší přátelé: Jem 
a Will. Společně čelí útokům proradného Magistra. Ten je viní 
za dávnou tragédii, která mu zničila život. Dozví se Tessa, kdo 
vlastně je a jaká je její úloha? Dokáže se postavit celé armádě 
pekelnýchstrojů?   Láska i zrada v magickém viktoriánském 
Londýně v oblíbené sérii Pekelné stroje Cassadry Clare.

999 Kč | 978-80-276-0405-0 | překlad: Lenka Faltejsková | mv |  
130 × 210 × 78 mm | 1 328 stran



23

YOUNG ADULT

Sona Charaipotrová,  
Dhonielle Claytonová
Tiny Pretty Things

Tiny Pretty Things 1
Je možné zajít příliš daleko?

Na jedné z nejprestižnějších baletních škol na Manhattanu 
skrývají dokonalé, krásné baletky nepěkná tajemství 
a ohavné lži.

Na privilegované Bette by nikdo nenašel jedinou chybu – 
je jako baletka z hrací skříňky. Ale život ve stínu sestry, 
která je jednou z největších hvězd baletního světa, v ní 
probouzí temnou stránku. Perfekcionistka June má už 
po krk toho být věčnou náhradnicí. Tenhle školní rok se 
spokojí jen s tím nejlepším – i kdyby to znamenalo, že bude 
muset sáhnout po nějakých ne zcela čistých prostředcích, 
aby toho dosáhla. A nová studentka Gigi zatím předčila 
všechny tanečnice z konzervatoře, ale samotný tanec  
by ji mohl zabít.

Soutěživost je s každým blížícím se představením 
silnější a z nevinných naschválů se stává něco čím dál 
tím temnějšího, takže je jen otázkou času, kdy se jedna 
z mnoha jisker vznítí – a popálí se i ty nejlepší.

349 Kč | 978-80-7529-634-4 | překlad: Anežka Mann | mv |  
130 × 210 mm | 416 stran

Sona Charaipotrová, Dhonielle 
Claytonová
Shiny Broken Pieces

Tiny Pretty Things 2
Ať zvítězí ta nejlepší.

June, Bette a Gigi se naposledy střetnou v  souboji o místo 
v  prestižním souboru Amerického baletu. V  sázce je teď 
víc než kdykoli předtím a tyhle dívky mohou přijít úplně 
o všechno… a tentokrát nikdo nehraje podle pravidel.

June konečně začne sebe samu vidět jako primabalerínu. 
Ale kvůli snaze stát se tou nejlepší bude možná muset 
obětovat svou životní lásku.

Baletka Bette, které tanec koluje v  žilách, je odhodlaná 
očistit své jméno poté, co byla z  konzervatoře podmínečně 
vyloučena za to, že ublížila své rivalce Gigi. Ale i kdyby se 
vrátila, podaří se jí znovu se probojovat na výsluní, po kterém 
tolik touží? Nebo pošpinila rodinné jméno navždy?

A Gigi nedovolí, aby Bette – ani žádná z  ostatních tanečnic, 
které ji minulý rok šikanovaly – unikla trestu. Ale pomsta ji 
záhy pohltí, a možná to bude ona, kdo bude muset zaplatit 
nejvyšší cenu.

Všechno se točí kolem posledního tance. Komu se podaří 
zazářit? A čí sny budou navždy ztraceny?

349 Kč | 978-80-7529-633-7 | překlad: Anežka Mann | mv |  
130 × 210 mm | 360 stran

KNIŽNÍ PŘEDLOHA ÚSPĚŠNÉHO SERIÁLU NETFLIX 
TINY PRETTY THINGS / KRASOTINKY
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Holly Bourne
Místa, kde jsem 
plakala

Amelie se do Reese zamilovala až po uši. 
A myslela si, že on ji taky miluje. Ale teď jí 
začíná docházet, že opravdová láska by 
takhle bolet neměla. A tak jde po stopách 
jejich příběhu, navštěvuje všechna 
místa, kde kvůli němu plakala. Protože 
když přijde na kloub tomu, co bylo 
v jejich vztahu špatně, možná konečně 
zjistí, jak se z něj vzpamatovat? Další 
z pronikavých románů britské populární 
spisovatelky Holly Bourne, která nejen 
rozumí lidské duši, ale zdá se, že ji umí 
svými příběhy i léčit.

349 Kč | 978-80-276-0127-1 | překlad: Romana 
Bičíková | mv | 130 × 210 mm | 344 stran

Holly Bourne
Ročenka

Jak najít svůj hlas? Jak se zamilovat? 
Jak říkat pravdu? Středoškolačka Paige 
Vickersová, která pracuje pro školní 
noviny, je na vylhané příběhy zvyklá. 
Patří mezi ně třeba řeči o tom, jak je 
nejpopulárnější spolužačka Grace úžasná. 
Jenže to je lež. Jak Laura přebírá kluky 
jiným holkám. To je taky lež. A jak je její 
vlastní rodina dokonalá. I to je ale… lež. 
Teď populární Grace a její kamarádky 
vybírají do chystané ročenky ty „nejlepší 
středoškolské příběhy“. Jenže tyhle 
příběhy nejsou jen vylhané, jsou toxické! 
Page už má lží plné zuby. S pomocí Elijaha, 
jediného kluka, který ji kdy chápal, je 
odhodlaná povědět všem pravdu. A asi  
tím dostane pár lidí na kolena.

349 Kč | 978-80-276-0219-3 | překlad: Romana 
Bičíková | mv | 130 × 210 mm | 448 stran

To se může stát  
jen ve filmu 
349 Kč | 400 str.

Jsme všichni  
sněhové vločky? 
349 Kč | 384 str.

Už jsem normální?!?  
349 Kč | 416 str.

Je tohle láska?  
369 Kč | 456 str.

Jsem holka. Co s tím?  
349 Kč | 432 str.

ilustrační obálka
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Holly Bourne
Být holka je dřina (box)

 Romány o skutečném holčičím přátelství a velké odvaze. Knihy pro všechny chytré holky, které 
nedělají to, co je snadné, ale to, co je správné. Jak být normální? Jak najít tu pravou lásku? Jak změnit 
svět? Nejen na to hledají odpovědi tři kamarádky ze středoškolského Klubu odložených dívek Evie, 
Amber a Lottie. Dojemné, zábavné, poutavé romány britské autorky Holly Bourne by neměly chybět 
v žádné holčičí knihovně.

899 Kč | 978-80-276-0401-2 | překlad: Romana Bičíková | mv | 130 × 195 × 66 mm | 1 304 stran
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Kat Ellis
Prokletí Harrow Lake

Young adult horor založený na skutečných událostech.

O Harrow Lake ví Lola první poslední. Její otec tam natočil Lelka, kultovní 
hororový snímek. Lola ví, že pod lunaparkem se rozkládají jeskyně, že kvůli 
sesuvům půdy se zřítil kostel i se hřbitovem a že v lese roste strom, na kterém 
visí lidské zuby. Ale o temné minulosti zapadlého městečka nebo o tajemstvích 
vlastní rodiny nemá ani ponětí. Teď, když se octla v Harrow Lake, se snaží najít 
odpovědi. Jenže někdo, nebo něco, sleduje každý její krok. 

V Harrow Lake vás touha najít pravdu může stát život!

349 Kč | 978-80-276-0199-8 | překlad: Hynek Bečka | mv | 130 × 200 mm | 296 stran
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Victoria Schwabová
Město duchů

Cassidy Blakeová 1
Od toho dne, co se Cassidy málem utopila (no, ona se 
vlastně utopila, ale nerada na to vzpomíná), dokáže 
odtáhnout Závoj, který odděluje živé od mrtvých... 
a vstoupit do světa duchů. Dokonce její nejlepší kamarád 
Jacob je duch. Už tak je její situace dost na pováženou. 
A to se ještě zhorší.

Když se její rodiče pustí do natáčení televizního pořadu 
o nejstrašidelnějších místech na světě, zamíří všichni 
i s Jacobem do skotského Edinburghu, kde se místní 
hřbitovy, hrady a tajné uličky jen hemží neklidnými duchy. 
A tehdy Cassidy potká Laru, dívku, která má stejný dar jako 
ona, a zjistí, že se toho má o Závoji – a sama o sobě – ještě 
hodně co učit. A bude se muset učit rychle, protože Město 
duchů je daleko nebezpečnější, než by myslela.

První díl úspěšné série Cassidy Blakeové od mistryně 
strašidelných příběhů Victorie Schwabové nyní poprvé 
v českém překladu.

299 Kč | 978-80-7529-629-0 | překlad: Elizabet Kovačeva | mv | 
 130 × 200 mm | 296 stran

Victoria Schwabová
Tunel kostí

Cassidy Blakeová 2
Královna hrůzostrašných příběhů Victoria Schwabová 
přináší další napínavou zápletku, která zaručeně nadchne 
všechny milovníky fantasy.

I v druhém dílu série lovkyni duchů Cassidy Blakeovou 
pronásledují problémy... a to ještě víc než obvykle. Cass 
se svými rodiči (a samozřejmě i nejlepším kamarádem, 
duchem Jacobem) tentokrát zamíří do Paříže, kde Blakeovi 
natáčí další díly pořadu o nejstrašidelnějších místech 
světa. Bylo by fajn jíst jeden croissant za druhým a užívat 
si výhled z Eiffelovky, kdyby v podzemních katakombách 
nečíhalo děsivé nebezpečí. Když Cass omylem probudí 
mocného poltergeista, zjistí, že to není žádný obyčejný 
duch a zbavit se ho bude možná nad její síly, pokud včas 
nevymyslí, jak na něj. A času je zoufale málo...

Vydejte se s Cass do světa duchů, přízraků a zjevení 
a odhalte tajemná zákoutí světů, o kterých jste neměli ani 
tušení.

299 Kč | 978-80-7529-630-6 | překlad: Elizabet Kovačeva | mv | 
 130 × 200 mm | 312 stran
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Natalie C. Parker
Ocelový příboj

Seafire 2
Druhý díl námořní trilogie Seafire je 
pokračováním příběhu kapitánky Kaledonie. 
Dosud velela posádce složené z dívek a žen 
a byla odhodlaná zničit mocnou flotilu surového 
diktátora Arica Athaira. Jenže potom přišla 
o svou posádku a málem i o život… Z moře 
ji zachránila skupina bývalých Střel, kteří si 
teď říkají Dýky. Uprchlíci z Aricových spárů 
žijí jako tuláci a jsou připraveni zmizet hned, 
jakmile se objeví nejmenší nebezpečí. Pečují 
o Kaledonii, dokud se nezotaví, ale nesdílejí 
její cíl. Ona na rozdíl od nich ví, co chce: musí 
najít loď Mors Navis a své milované sestry. 
Musí pokračovat v boji s Aricovou flotilou, aby 
osvobodila moře z jeho područí. Bude třeba 
napnout veškeré síly, aby přesvědčila Dýky, že 
boj je jejich jediná možnost. Je to cesta k životu 
bez Aricovy nadvlády a první krok ke svobodě…

349 Kč | 978-80-276-0129-5 | překlad: Jana Hlávková |  
mv | 130 × 210 mm | 368 stran

Ohnivý květ 
349 Kč | 384 str.
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Cinda Williams Chima
Síla smrti

Sedmiříší v troskách 4
Sedmiříší zachvátil chaos, o nadvládu se tam 
bijí tři znepřátelené armády. Mladá královna 
z rodu šedých vlčic bojuje o svůj trůn. Pomáhá 
jí podivuhodná směsice nezapadajících, 
které spojuje jeden cíl: porazit nemilosrdnou 
císařovnu z východu.

Tajemství jsou vyzrazena, dávné zrady 
odhaleny a přátelství i pokrevní pouta jsou 
podrobena zkoušce. Poslední díl série Sedmiříší 
v troskách pádí k dechberoucímu závěru.

369 Kč | 978-80-7529-623-8 | překlad: Zuzana Halamíčková | 
mv | 130 × 210 mm | 528 stran Síla stínů 

349 Kč | 440 str.

Síla bouře 
369 Kč | 424 str.

Síla ohně 
349 Kč | 424 str.
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HOLČIČÍ KNIHA

U P Ř Í M N Ý  P RŮ VODC E  

PU B E R TOU

NINA BROCHMANN
ELLEN STØKKEN DAHL Nina Brochmann, Ellen Stokken 

Dahl, Magnhild Winsnes (il.)
Holčičí kniha

Upřímný průvodce pubertou
Kdy mi narostou prsa? Proč se víc potím? Jak 
funguje menstruace? Mám se sexem počkat? 
Přechod mezi dětstvím a dospělostí není vůbec 
snadný. Proměňuje se nejen naše tělo, ale 
i mozek a vnímání světa. Holčičí kniha provede 
mladé čtenářky vším, co o pubertě potřebují 
vědět, protože googlování v tomhle případě 
není to pravé. Bohatě ilustrovanou knížku 
sestavily dvě mladé doktorky, které znají dívčí 
tělo skrz na skrz. Kromě vysvětlení, jak tělo 
funguje, přináší spoustu příběhů ze života 
a cenných tipů. Puberta někoho zastihne dřív 
a někoho později, a autorky to dobře vědí, 
proto svou knihu cílí na dívky od 9 do 16 let 
a jejich mnohdy stejně zmatené rodiče. Knihu 
ilustrovala slavná komiksová autorka Magnhild 
Winsnes.

978-80-276-0258-2 | překlad: Jitka Jindřišková | tv |  
165 × 230 mm | 264 stran*

24 25

For andre blir plagene så store at de kan ha 
nytte av operasjoner som gjør puppene min-
dre. Sånne operasjoner kalles brystreduk-
sjon.
 
Det finnes ikke noen grense for når man har «for 
store» pupper. Det som er for stort for noen, 
kan være akkurat passe for andre. Behovet for 
operasjon kommer an på deg og dine plager. 
For eksempel sa Anne Hawkins, kvinnen 
med verdens største naturlige pupper, at hun 
ikke ville operere seg, og at hun aldri har 
hatt rygg smerter på grunn av vekten av 
puppene.
 
Andre synes de har for små pupper. 
Enten i forhold til resten av kroppen 
eller sammenlignet med vennenes pupper. 
Sånne tanker er vanlige i puberteten, men 
for de fleste roer det seg ned med alderen. 
For noen går det dessverre ikke over. Det 
kan plage dem så mye at de ikke tør å få 
kjæreste eller vise seg i dusjen, selv når de 
har blitt voksne. Hvis det er tilfellet, er det en 
del kvinner som velger å øke puppestørrelsen 
sin ved å operere inn poser med saltvann 
eller silikon i puppene.
 
Å endre på puppene med operasjoner kalles plastisk 
kirurgi. Hvis man har store fysiske eller psykiske 

plager på grunn av puppene, kan man få dekket 
hjelpen man trenger av staten. Hvis det derimot 
handler om at man vil ha store eller små pupper 
på grunn av et spesielt skjønnhetsideal, må 
man betale for det selv.
 
I Norge har vi en lov som sier at man i medi-
sinske spørsmål må være 16 år for å kunne 
bestemme over sin egen kropp. Når det er 
snakk om plastisk kirurgi som gjøres for 
å endre på utseendet, må man være 18 år 
eller eldre. Det er fordi man skal være tøff for  
å klare å motstå kropps press, og ikke alle forstår 
konsekvensene av operasjoner i tenårene. Siden 
det er så vanlig å slite med selvbildet i ungdoms-
årene, ønsker man å beskytte jenter mot å ta valg 
man kan angre på senere i livet. 
 
 
BH – SKAL DU BRUKE DET?
BH står for brystholder, og det er akkurat det som 
er poenget med dem. De skal holde brystene – eller 
puppene – oppe. Om du vil bruke BH eller ikke, og 
hva slags BH du ønsker å bruke, handler mest om 
smak og behag. Det handler også litt om kultur.  

Jenteboka_vnutro CS6.indd   24-25 21.07.21   15:30

Červená je přece fajn  
269 Kč | 96 str.

*cena nebyla v době přípravy katalogu stanovena 
český text nebyl v době přípravy katalogu k dispozici
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Federica Magrin, Laura Brenlla (il.)
Příručka přežití pro princezny

Toužíš po tom stát se princeznou? Pak je tato příručka určena přesně pro tebe! 
Setkáš se v ní s nejslavnějšími princeznami a přečteš si o jejich osudech. Dostane 
se ti cenných rad od laskavé víly kmotřičky a naučíš se, jak se držet dál od zlých 
čarodějnic, jak najít pravé přátele a okouzlujícího prince hodného toho jména 
a stát se moderní, nezávislou a především jedinečnou princeznou!

299 Kč | 978-80-276-0398-5 | překlad: Tereza Nuckollsová | tv | 263 × 350 mm | 80 stran
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Jak uloupit  
Dračí meč

Od chvíle, kdy Škyťák vypustil 
na svobodu draka Prchlivce, uplynul  
už více než rok a na souostroví nyní 
přišly zlé časy. Draci se začali bouřit  
proti svým pánům, a k tomu se ještě 
vrátila čarodějnice Excelinora. Dokáže 
Škyťák zvítězit v šermířské soutěži, 
udržet si meč a zabránit Alvinovi 
Proradnému, aby se stal králem 
Zběsilého západu? 

249 Kč | 978-80-7529-737-2 |  
překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | mv |  
125 × 190 mm | 372 stran

Jak uchvátit  
dračí klenot

Vypuklo dračí povstání a mezi lidmi 
a draky zuří válka. Škyťák je se svými třemi 
věrnými draky sám proti celému světu. 
I jako vyhnanec se snaží válce zabránit, 
přestože mu jdou po krku lidé i vzbouření 
draci. Jeho jedinou nadějí je nalézt mocný 
klenot jménem Drakokam, poslední 
předmět, který chybí padouchovi Alvinovi 
Proradnému ke korunovaci za krále celého 
souostroví. Ale kde s pátráním začít?

249 Kč | 978-80-7529-736-5 |  
překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | mv |  
125 × 190 mm | 408 stran

Jak zradit  
dračího hrdinu

Škyťák se musí stát králem Zběsilého 
západu. Dokáže uniknout dračím špiclům 
zlé čarodějnice a ve zbývajících dvou dnech 
získat zpátky poztrácené královy věci, které 
mu ukradl Alvin? A nemá ve své družině 
zrádce, který je nakonec všechny podrazí?

249 Kč | 978-80-7529-735-8 |  
překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | mv |  
125 × 190 mm | 408 stran

Jak bojovat 
s dračím hněvem

Konečná bitva mezi lidmi a draky je tu. 
Dokáže se Škyťák stát králem Zběsilého 
západu místo Alvina Proradného?  
Porazí lidé draka Prchlivce a podaří se 
jim zastavit dračí povstání? Nebo budou 
draci vyhubeni?

249 Kč | 978-80-7529-979-6 |  
překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | mv |  
125 × 190 mm | 492 stran

Jak vycvičit draka  
199 Kč | 224 str.

Jak se stát pirátem  
199 Kč | 224 str.

Jak správně mluvit dracky 
199 Kč | 240 str.

Jak zlomit dračí prokletí  
199 Kč | 240 str.

Jak zamotat dračí příběh  
199 Kč | 260 str.

Hrdinův atlas  
smrtících draků 
199 Kč | 252str.

Jak přežít dračí bouři  
199 Kč | 272 str.

Jak zlomit dračí srdce  
229 Kč | 329 str.

Cressida Cowellová
Jak vycvičit draka
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Cressida Cowellová
Ani do skonání věků

Kouzelníci z pradávna 4
Zar a Čára našli přísady do lektvaru, kterým 
se lze zbavit jezinek, a jezikrál je už volá 
ke Ztracencovu jezeru. Oni však nejdřív musí 
lektvar smíchat v Poháru druhých šancí…

Zar je kouzelnický chlapec ovládaný 
jeziznamením. Čára je válečnická dívka, která 
ovládá nesmírně mocnou magii. Dokážou 
společně porazit hladovou tlapištírku 
a prchnout s pohárem? A bude kouzlo stačit 
na to, aby zrušilo prokletí zdejších hvozdů, 
nebo tu budou jezinky vládnout navždy?

Poslední díl okouzlující knižní série vás znovu 
zavede do dávných dob, kdy byl svět ještě plný 
kouzel, obrů, skřítků a huňatých sněžných rysů. 
Do časů, kdy se rodily legendy, které si budou 
lidé vyprávět do skonání věků...

299 Kč | 978-80-7529-997-0 | překlad: Vratislav Kadlec | 
tv | 145 × 200 mm | 400 stran

Kouzlo druhé šance  
299 Kč | 400 str.

Klepejte třikrát  
299 Kč | 384 str.

Kouzelníci z pradávna  
299 Kč | 400 str.
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Cressida Cowellová
Jak vycvičit draka  
9.–12. díl (box)

Škyťák Šelmovská Štika III.se stal slavným vikinským 
hrdinou. Dokáže se však stát králem Zběsilého 
západu? Dokáže uniknout dračím špiclům zlé 
čarodějnice, postavit se zrádcům ve své skupině 
a zvítězit v konečné bitvě mezi lidmi a draky? Škyťák 
se jen se svými třemi draky postaví celému světu ale 
i Alvinovi Proradnému. Podaří se mu zastavit dračí 
povstání nebo budou draci vyhubeni?

Velkolepé finále série Jak vycvičit draka!

899 Kč | 978-80-276-0401-2 | překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | 
mv | 130 × 195 × 142 mm | 1 680 stran

Cressida Cowellová
Jak vycvičit draka  
5.–8. díl (box)

Škyťák Šelmovská Štika III. se pomalu stává slavným vikinským hrdinou 
— ač tak trochu proti své vůli. Spolu se svými přáteli Rybinohou, 
Kamikazi a dráčkem Bezzubkou ho v dalších čtyřech dílech memoárů 
čekají mnohá strhující dobrodružství. Navíc Škyťák musí kromě různých 
vybuchujících sopek, šílených knihovníků, otrokářských lodí a netvorů 
z Berserkru čelit také zákeřnému zloduchovi Alvinovi Proradnému. Jak 
to všechno zvládne a proč při tom nachází poztrácené věci z tajuplné 
dávné věštby? 

729 Kč | 2100004395633 | překlad: Silvestr Vandrovec Špaček |  
mv | 130 × 195 × 102 mm | 1 104 stran

Cressida Cowellová
Jak vycvičit draka 1.–4. díl (box)

Škyťák Šelmovská Štika Třetí se jednou stane slavným vikinským hrdinou. 
Potrvá to ovšem ještě pěkně dlouho. Zatím je to úplně obyčejný vyzáblý 
kluk, na válečníka moc nevypadá a v nadávání, mlácení a loupení 
zrovna nevyniká. A jako by to nestačilo, jeho lovecký drak je příšerně 
neposlušný, malinko podměrečný a jméno Bezzubka mluví za vše... Jak 
s touhle výbavou přežít dobrodružství, která na drsném severu číhají 
na každém kroku? Jak čelit obrovským obludám, hrozivým hrdlořezům, 
prokletým pokladům a buranským bratrancům? Bude Škyťákovi stačit 
odvaha, důvtip, znalost draků a věrní přátelé? To se dozvíte v prvních 
čtyřech dílech nebetyčně napínavých a vražedně vtipných Škyťákových 
pamětí. Vzhůru na Barbarské souostroví!

699 Kč | 2100004115620 | překlad: Silvestr Vandrovec Špaček | mv | 130 × 195 × 90 mm | 928 stran
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BELETRIE PRO DĚTI

Jan Sovák

VĚNCESLAVA BRÁBKA
Expedice badatele

do temných hlubin silurských moří

Jan Sovák
Expedice badatele 
Věnceslava Brábka 
do temných hlubin 
silurských moří

Badatel Věnceslav Brábek v prvním deníku, 
nalezeném v tajemné bedně ve sklepě 
Národního muzea, popsal expedici do období 
svrchní křídy v druhohorách zhruba před 
70 miliony let. Výpravu do minulosti pomocí 
časové centrifugy i dobrodružné seznámení 
s dinosaury ve zdraví přežil a rozhodl se 
pokračovat v poznávání vývoje života na naší 
planetě. Deníky z bedny dokumentují výpravy 
badatele Brábka a odvážné Aurélie do období 
siluru v prvohorách. Čekala je tam krajina plná 
skal, podnebí s hrozivými bouřkami, nebezpečně 
vysoký příliv a rozbouřené moře. Dny přinášely 
zážitky, které byly nejednou bojem o život…

299 Kč | 978-80-276-0089-2 | fv | 168 × 235 mm | 96 stran

Expedice badatele 
Věnceslava Brábka 
do Svrchní Křídy pod 
Černými lesy 
299 Kč | 96 str.

Příběh života 
499 Kč | 184 str.

Mít křídla nestačí 
249 Kč | 64 str.

První kniha o expedici Věnceslava Brábka  
se dostala do výběru NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM
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BELETRIE PRO DĚTI

Liz Pichonová
Bitva o boty

Vítejte v Botálově a seznamte se s Ruby 
a Béďou Nohovými. Ze všech sil se snaží 
zachránit svého tátu vynálezce před jeho 
strašlivou šéfovou Wendou Wéčkovou. Ta by 
udělala COKOLIV, aby vyhrála nóbl soutěž 
o Zlatou botu. Wenda chce za každou cenu 
získat létající boty, které by jí jistě vynesly 
vítězství, a právě ty má doma tajně schované 
Ivan Noha. Na cestě za létajícími botami se 
Wenda neštítí ničeho, ale naštěstí tu jsou 
Ruby s Béďou. Podaří se jim vymyslet plán, jak 
mocnou Wendu Wéčkovou obelstít a první cenu 
jí vyfouknout?

Nenechte si ujít vtipnou knihu plnou bot 
a neobvyklých vynálezů.

349 Kč | 978-80-276-0198-1 | překlad: Kateřina 
Chocholová | tv | 135 × 216 mm | 448 stran

Tom Gates:  
Můj libovej svět 
249 Kč | 248 str.

Tom Gates: Vychytaný 
výmluvy (a jiný libovky)  
249 Kč | 352 str.

Tom Gates: Všechno je 
úžasný (celkem)  
269 Kč | 416 str.

Tom Gates: Geniální 
nápady (víceméně)  
269 Kč | 320 str.

Tom Gates je absolutně 
nejlepší (jak kdy)  
269 Kč | 264 str.

Tom Gates: Extra spešl 
mňamky (anebo taky ne)  
269 Kč | 240 str.
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BELETRIE PRO DĚTI

James Patterson,  
Chris Grabenstein
Max Einsteinová 
zachraňuje 
budoucnost

Max Einsteinová 3
Max je zpátky a pouští se do nového napínavého 
dobrodružství, při němž ji nemine cestování 
v čase, hrůzu nahánějící špatňáci, zabijácké 
drony a taky šokující pravda o její tajemné 
minulosti, kterou se stůj co stůj pokusí vypátrat.

Jelikož nad ní neustále visí hrozba únosu 
zosnovaného nekalou Korporací, prchá z New 
Yorku do Londýna a nikde nemá stání. Brzy 
však přichází tolik očekávané zadání nové mise 
Institutu pro lepší svět: Zařiďte, ať už nikdy 
nikdo netrpí hladem! Jestli má někdo šanci 
zatočit s tak obrovským problémem, je to 
 Max a její geniální kamarádi.

Jenže Max pořád rozptylují záhadná vodítka 
ohledně její minulosti. Vždycky chtěla vědět, 
kdo byli její rodiče a proč ji jako miminko 
opustili. A tak se musí rozhodnout, co je pro 
ni důležitější: její minulost, nebo budoucnost 
Institutu pro lepší svět?

299 Kč | 978-80-7529-971-0 | překlad: Vojtěch Ettler |  
tv | 130 × 195 mm | 336 stran

Max Einsteinová: 
Geniální experiment  
299 Kč | 344 str.

Max Einsteinová: 
Rebelové s dobrým 
srdcem 
299 Kč | 320 str.
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James M. Barrie, Peter Uchnár (il.)
Petr Pan

Klasická pohádka z pera skotského novináře, dramatika a spisovatele Jamese 
Matthewa Barrieho.

Všechny děti až na jedinou výjimku vyrostou. Tou výjimkou je Petr Pan. Nechtěl 
být nikdy dospělý, a proto zůstal navěky dítětem, aby si mohl pořád hrát. Žije 
na jednom ostrově v kouzelné a tajemné Zemi Nezemi. Jednou do Země Nezemě 
pozve také malou Wendy a její dva brášky Johna a Míšu. Nejdřív je naučí létat 
a pak s nimi odletí na svůj ostrov. Tam pak s Petrem Panem a jeho kamarády 
prožijí spoustu dobrodružství, když se Wendy stane princeznou, když bojují 
s krvežíznivými piráty a jejich kapitánem Hákem, když…

Jenomže dětem se začne stýskat po rodičích a nakonec se přece jen vrátí domů…

369 Kč | 978-80-276-0336-7 | překlad: Jana Hejná, Petr Hejný | tv | 215 × 270 mm | 176 stran

BELETRIE PRO DĚTI
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John Boyne
Chlapec v pruhovaném pyžamu / 
Chlapec na vrcholu hory (box)

Brunovi se nechce opouštět pokojíček, školu a kamarády v Berlíně 
a stěhovat se do nového, osamělého a ponurého domu v tajemném 
místě jménem Aušic. Jenomže Fíra, nadřízený Brunova tatínka, 
tak rozhodl, a devítileté děti do podobných záležitostí nemají co 
mluvit. S kým si tady ale Bruno bude hrát? Z okna vidí jen vysoký 
plot a za ním! A pak se jednoho dne seznámí se stejně velkým 
Šmuelem, chlapcem v pruhovaném pyžamu… Na úspěch bestselleru 
Chlapec v pruhovaném pyžamu, který se stal předlohou oblíbeného 
filmu, navázal irský autor John Boyne další dětskou prózou 
pojednávající o holocaustu, Chlapec na vrcholu hory. Malý Pařížan 
Pierrot žije na vrcholu hory, kde v tajemném domě pracuje jeho 
teta jako hospodyně. Píše se rok 1935 a dům, ve kterém pracuje, se 
jmenuje Berghof, horské sídlo Adolfa Hitlera. Vůdce si vezme Pierrota 
pod svá ochranná křídla a uvrhne ho do nebezpečného světa moci 
a tajemství… Je otázkou, zda si i Pierrot uchová svou nevinnost,  
stejně jako Bruno, hrdina známější knihy Johna Boynea.

499 Kč | 978-80-276-0400-5 | překlad: Jarka Stuchlíková, Petr Štádler | tv |  
130 × 210 × 50 mm | 424 stran

Jiří Žáček, Adolf Born (il.)
Ezopovy bajky / Chytrolíni  
z Hloupětína (box)

Podle dějepisce Herodota žil v Malé Asii v 6. století před Kristem otrok Ezop. Byl 
prý hrbatý, znetvořený a koktavý, ale hlavu měl bystřejší a myšlení pronikavější 
než lidé urostlí a zdraví. Uměl pobavit posluchače zvířecími bajkami a vtipnými 
příběhy. Ezopovi byla připisována většina starověkých bajek, byly mnohokrát 
převyprávěny prózou i ve verších, jeho bajky dodnes nezestárly. Svět se 
za tu dobu změnil od základu, lidé létají do vesmíru a dorozumívají se přes 
celou zeměkouli, ale ovládají je tytéž radosti, vášně a zlozvyky jako Ezopovy 
současníky. Proto jim tak dobře rozumíme – dospělí i děti. 

Chytrolíni z Hloupětína jsou svérázní obyvatelé pohádkového 
městečka, popletové a trumberové, kteří uvěří každému nesmyslu a nechají 
se napálit kdejakým kuliferdou. Čím víc bláhovostí hloupětínští sousedé 
provádějí, tím víc s nimi začneme sympatizovat a nakonec nám jejich zápas se 
zlomyslným osudem začne imponovat. Nejsme vlastně jejich potomky? Stačí 
se rozhlédnout, otevřít noviny nebo si pustit televizi, abychom viděli, že i my 
žijeme v epoše bláznivin a pošetilostí. 

Máme se tím užírat a trápit? Raději se tomu upřímně zasmějme!

Vzít do rukou vyprávění Jiřího Žáčka a číst si s dětmi moudré a vtipné příběhy, 
prohlížet si ilustrace Adolfa Borna a povídat si o životě, to může být chvíle,  
která se nám zapíše do paměti. 

499 Kč | 978-80-276-0404-3 | tv | 200 × 260 × 39 mm | 216 stran
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MÝTY

Příběhy z hvězd  
399 Kč | 96 str.

ŘECKÉ
MÝTY

Napsala Jean Menziesová Ilustrovala Katie Ponderová

Seznamte se s hrdiny, bohy a nestvůrami starověkého Řecka

ŘE
CK

É 
M

ÝT
Y

Jean Menzies
Řecké mýty

Vyplujte na moře s Iásónem a argonauty, 
zúčastněte se honu na kalydónského kance 
spolu s Atalantou a staňte na hoře Olympu 
po boku Dia, krále bohů.

Tento soubor více než třiceti ilustrovaných 
příběhů vás provede mnoha různými 
dobrodružstvími a umožní vám lépe poznat 
mazané hrdiny a mocné bohy a bohyně 
starověkého Řecka.

399 Kč | 978-80-276-0299-5 | překlad: Anežka Mann | tv | 
229 × 280 mm | 160 stran
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DUB
Dub byl Diovým posvátným 

stromem. Zeus mohl jeho 
prostřednictvím promlouvat 

ke svým uctívačům.

LOTOSOVÝ KVĚT
Hérá při sobě často nosila 

hůl, na jejíž špici byl 
lotosový květ.

KORUNA
Jako královna olympských 
bohů nosila Hérá neustále 

korunu.

OREL
Dia vždy doprovázel jeho  

orlí služebník.

PÁV
Hérá stvořila páva poté, 

co zemřel její služebník Argos, 
a přenesla jeho sto očí 

na ptačí peří.

AIGIS
Aigis byl štít zhotovený 

Héfaistem. V jeho středu 
byla vyobrazena hlava 

Gorgony Medúzy.

BLESK
Zeus používal hromy a blesky 
coby zbraně k trestání těch, 

kdo ho urazili.

KRÁVA
Hérá ze žárlivosti 

proměnila v krávu smrtelnici 
Ió, která porodila Diovi 

několik dětí.

POSVÁTNÉ SYMBOLY POSVÁTNÉ SYMBOLY

SOUDCE A POROTA
Zeus měl na starosti vymáhání práva 
mezi bohy a staří Řekové často pronášeli 
přísahy před jeho sochami. V Olympii, 
kde se konaly první antické olympijské 
hry, přísahali atleti Diovi, že nebudou 
podvádět.

OCHRÁNKYNĚ ŽEN
Jako Diova žena a královna bohů byla 

Hérá uctívána coby bohyně manželského 
svazku a rodiny. Zejména ženy se k ní 

modlily v chrámech i doma a prosily ji,  
aby jejich manželství požehnala.

ZEUS
KRÁL BOHŮ

BOHYNĚBŮH HÉRÁ
KRÁLOVNA BOHŮ

Zeus byl nejmladší ze sourozenců, ale 
zároveň měl největší moc. Stal se králem 
bohů poté, co porazil svého otce, Krona. 
Spolu se svou ženou Hérou vládl Zeus 
z hory Olympos nebesům. Vrhal mocné 
hromy a blesky po každém, kdo se mu 
zprotivil.

Hérá byla nejstarším dítětem Rheie  
a Krona. Vdala se za svého bratra Dia 

a stala se královnou bohů. Společně s ním 
panovala na hoře Olympos. Hérá nesmírně 

žárlila na každou bohyni i ženu, kterou  
Zeus miloval, a často je krutě trestala.

RODIČE: Kronos a Rheiá

DĚTI: Apollón, Arés, Artemis, Athéna, Dionýsos, Helena, 
Héraklés, Hermés, Mínós, Persefoné, Perseus a mnoho 
dalších

RODIČE: Kronos a Rheiá

DĚTI: Arés, Héfaistos a mnoho dalších

001_160_Grecke_myty CZ.indd   Custom V 7 08.07.21   13:40
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BIBLE PRO DĚTI

Diane Le Feyer (il.)
Biblické příběhy  
pro děti

Objevte dvacet devět nejoblíbenějších 
biblických příběhů ze Starého a Nového 
zákona. Tato kniha poslouží jako první vhodná 
Bible pro děti. Všechny příběhy jsou bohatě 
ilustrované a převyprávěné pro malé čtenáře. 

Stvoření světa, Noemova archa, Babylonská 
věž, Abraham a Sára, Jákob a Ezau, Josef 
a jeho barevný plášť, Mojžíš v Egyptě, Mojžíš 
a Izraelité, Izraelité dobývají Jericho, První 
král Izraele, David a Goliáš, Král Šalamoun, 
Daniel a lvi, Jonáš a velryba, Vánoční příběh, 
Ježíš v chrámu, Ježíšův křest, Ježíš a jeho 
učedníci, Ježíš nasytí pět tisíc lidí, Ježíš chodí 
po vodě, Žena u studny, Dobrý Samaritán, 
Díra ve střeše, Ztracená ovce, Zacheus, 
Marnotratný syn, Jairova dcera, Vzkříšení 
Lazara a Velikonoční příběh.

299 Kč | 978-80-276-0197-4 | překlad: Barbora Vlková, 
Dalibor Jiří Vik | tv | 190 × 220 mm | 256 stran

Biblické příběhy  
299 Kč | 208 str.

Rodinná bible 
499 Kč | 384 str.
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KOMIKS PRO DĚTI

Yakari a bobří hráz  
199 Kč | 48 str.

Yakari a králík 
Nanabozo 
199 Kč | 48 str.

Yakari a medvěd grizzly 
199 Kč | 48 str.

Yakari a Velký orel  
199 Kč | 48 str.

Yakari a Bílý bizon  
199 Kč | 48 str.

Derib, Job
Tajemství Malého 
bleska

Yakari 6
Po dalším dni plném dobrodružství se Yakari 
a jeho věrný mustang Malý blesk uloží 
ke spánku. Ale když se Yakari ráno vzbudí, 
Malý blesk není v ohradě! Kam zmizel? Yakari 
netuší, že Malý blesk musí podstoupit plno 
nebezpečných zkoušek: přebrodit divokou řeku, 
najít cestu z labyrintu nebo absolvovat zkoušku 
ohněm. Podaří se mu je zvládnout bez úhony 
a vrátit se k Yakarimu?

199 Kč | 978-80-276-0222-3 | překlad: Zuzana Pavlová |  
tv | 190 × 220 mm | 48 stran
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HARRY POTTER

NOVÉ DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ

Harry Potter:  
Filmová kouzla

Třetí doplněné vydání knihy, která zájemce 
a milovníky příběhů Harryho Pottera a jeho 
kamarádů zavede do zákulisí natáčení 
osmidílného filmového převyprávění 
čarodějnické ságy J. K. Rowlingové. Kniha 
byla napsána a navržena ve spolupráci 
s herci a filmovým štábem, kteří pomáhali 
převést oblíbené romány J. K. Rowlingové 
na stříbrné plátno. Její autoři přenesou 
čtenáře do kouzelnického světa, kde se 
s nimi podělí o tajemství z natáčení, o dosud 
neotištěné fotografie a návrhy a o jedinečné 
vzpomínky účinkujících hvězd. Umožní čtenáři, 
aby se ponořil do úžasného světa filmů 
o Harrym Potterovi a zjistil, proč ledové sochy 
na Vánočním plese nikdy neroztály, jak vznikaly 
galeony, srpce a svrčky nebo jak tvůrci donutili 
hipogryfa, aby spolupracoval s herci. Dozví 
se, jak se zrodil bradavický hrad či jak se 
podařilo vytvořit pohyb děsivých mozkomorů. 
Toto vyprávění doplňuje řada dokumentů, 
jež se týkají natáčení jednotlivých filmů, 
reprodukcí a rekvizit. Tato nevšední publikace 
nabízí jedinečný a zasvěcený pohled na filmy 
o Harrym Potterovi a talentovanou skupinu 
mudlů, která vytvořila skutečné filmové kouzlo. 

999 Kč | 978-80-276-0230-8 | překlad: Jana Hejná | tvp | 
235 × 280 mm | 172 stran

Bestiář Harryho 
Pottera 
799 Kč | 208 str.

Harry Potter:  
Magická místa z filmů 
799 Kč | 208 str.

Harry Potter: 
Panoptikum postav  
799 Kč | 208 str.

Harry Potter: Rekvizity 
a artefakty 
799 Kč | 208 str.

Harry Potter:  
Sbírka hůlek 
599 Kč | 154 str.

Harry Potter:  
Velká kniha  
o kouzelných filmech 
1 990 Kč | 356 str.
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Guinness World Records 2022

V nejnovějším 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, omrkněte to ve vesmíru, prokoukněte sdělovací média... ale pozor 
na chycení se do sociálních sítí! Čekají vás nejnadanější rekordmani ze všech 
koutů světa. A víc než tisícovka rekordů ze všech oborů lidské činnosti!

699 Kč | 978-80-276-0304-6 | překlad: Jan Koubek, Zuzana Pavlová, Runka Žaludová | tv |  
228 × 304 mm | 256 stran
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David Macaulay
Mamutí kniha vědy

Jak funguje svět kolem nás. 
Vyzkoušeno mamuty
S autorem knihy Davidem Macaulayem 
a stádem zvídavých mamutů jako průvodců 
světem vědy pronikneš do tajů fyziky, biologie, 
chemie, geografie i astronomie. Dozvíš se třeba, 
že voda je jedinou látkou na Zemi, která se 
vyskytuje ve všech třech skupenstvích – 
pevném, kapalném i plynném. Pochopíš, proč 
jsou dvě čisté formy uhlíku tak odlišné – diamant 
tvrdý a tuha měkká. Mamuti ti poradí, jak se 
měří hustota látek, a vysvětlí, proč i těžké 
předměty plavou. Zjistíš leccos o atomech 
a molekulách, energii, teple, zvuku, světle či 
magnetismu. Probereš si spolu s mamuty celé 
lidské tělo, zaměříš se na imunitní systém, DNA 
i evoluci. Zastavíš se také u Země a uvědomíš si, 
jaké místo má ve vesmíru, projdeš se Sluneční 
soustavou i Mléčnou dráhou… Dokonce se 
dozvíš, z čeho je tělo mamutů, kteří jsou vtipně 
a nápaditě zapracovaní do obrázků i textu 
kapitol, často tak, aby ve srovnání s ostatními 
tvory nebo předměty vynikla jejich velikost.  
Těšíš se na čtení? 

499 Kč | 978-80-276-0337-4 | překlad: Jakub Rozehnal, 
Tomáš Kapic | tv | 216 × 276 mm | 160 stran

Úplně nová mamutí 
kniha techniky  
499 Kč | 400 str.

ENCYKLOPEDIE PRO DĚTI
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Dan Green
Horniny, minerály, 
drahokamy

a jiné poklady neživé přírody
Fascinují vás barevné minerály, třpytivé 
drahokamy, ale i vzácné fosilie, krásné schránky 
živočichů, mušlí, jaké na pláži jen tak nenajdete? 
Vydejte se tedy na cestu za poznáním vzácných 
pokladů neživé přírody. V knize je více než  
1000 neuvěřitelných fotografií, díky nimž se 
stane vaším nepostradatelným průvodcem. 
Dozvíte se, že minerály nás přitahují nejen 
krásou a vzácností, ale vyprávějí i příběh o tom, 
jak vznikla Země a jak se měnila, jak vlastně 
své horniny donekonečna recykluje. Fosilie nám 
zase ukazují vývoj života i to, jak se vyrovnával 
s podmínkami na měnící se planetě. Jistě 
vás překvapí také mnoho zajímavostí – víte, 
která hornina je tak lehká, že plave na vodě, 
z jakého minerálu je hrot šípu pevnější než 
ocel, jak vznikají krystaly? Navštívíte některé 
z nejúžasnějších krajin a představíme vám 
mnohé přírodní divy. Možná se tím ve vás 
probudí zájem o svět kolem nás a vydáte se 
na vlastní cestu objevování. Naše planeta totiž 
oplývá nekonečným množstvím zázraků přírody.

499 Kč | 978-80-276-0208-7 | překlad: Dobroslav Matějka, 
Tomáš Kapic | tv | 216 × 276 mm | 192 stran

Stromy, listy, květy 
a semena 
499 Kč | 192 str.

Auta, vlaky, lodě  
a letadla 
499 Kč | 256 str.
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Yuval Zommer
Velká kniha divoké 
havěti

Chceš vědět, čím zastrašuje své nepřátele 
dikobraz nebo co lapá dlouhým lepkavým 
jazykem pásovec? Uhodneš, proč má pavián 
na zadku tukový polštář s holou červenou 
kůží, proč jsou lenochodi zelení nebo která 
kočkovitá šelma je největší a nejsilnější 
na světě? Co myslíš, kterému zvířeti v noci 
světélkují oči a které má oranžové zuby? 
V knize se skrývají nejen odpovědi na tyto 
otázky, ale i spousta další zábavy. Dokážeš 
najít mezi lasicemi hranostaje nebo zvláštní 
bílý trus hyeny? A čeká tě tu i další detektivní 
práce – objevíš 15 důmyslně ukrytých stop 
(nenech se zmást těmi falešnými)? Vezmi 
s sebou na výpravu do podivuhodného světa 
divokých zvířat i rodiče – celá rodina se zde 
dozví spoustu věcí, o nichž dosud neměla 
ani tušení. A ještě něco! Můžeš si pořídit 
také Velkou knihu drobné havěti o broucích, 
žížalách a jiných potvůrkách nebo Velkou 
knihu mořské havěti o malých i obrovských 
obyvatelích moří celého světa či Velkou knihu 
opeřené havěti o ptácích.

299 Kč | 978-80-7529-409-8 | překlad: Tomáš Kapic |  
tv | 230 x 340 mm | 64 stran

Velká kniha mořské 
havěti 
299 Kč | 64 str.

Velká kniha samolepek 
mořské havěti  
269 Kč | 56 str.

Velká kniha drobné 
havěti  
299 Kč | 64 str.

Velká kniha samolepek 
drobné havěti  
269 Kč | 56 str.

Velká kniha opeřené 
havěti 
299 Kč | 64 str.
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Encyklopedie  
naší přírody 
349 Kč | 176 str.

Od jara do zimy  
399 Kč | 200 str.

Miloš Anděra

Jak si žijí
MLÁĎATA
Někdo třeba spí na ocase mámy

Ilustrace Michal Sušina

Mláďata zvířat jsou hezká, hravá a veselá. Je toho ale 
mnohem víc, co stojí za pozornost… V knížce se dozvíš, jak 
přicházejí na svět, jak rostou, kde bydlí, čím je rodiče živí, 

jak pečují o jejich čistotu a chrání je před nebezpečím, jak je 
učí nebo i trestají za neposlušnost, jak si mláďata hrají nebo 

soupeří se sourozenci či jak se osamostatní od rodičů.

Nahlédneš do prvních dnů mnoha druhů 
zvířat žijících na naší planetě.

Zjistíš například, na co potřebují mláďata 
ptáků vaječný zub.

Dozvíš se třeba, že některá mláďata 
přenáší máma v zubech.

Možná tě překvapí, že klokánek opustí vak 
na břiše mámy až po roce.

V knize plné kreslených obrázků a krátkých textíků nechybí 
legrace a hádanky na procvičení nových poznatků…

www.slovart.cz

Doporučená cena 299 Kč 10+

Jak si žijí
MLÁĎATA

Miloš Anděra, Michal Sušina (il.)
Jak si žijí mláďata

Někdo třeba spí  
na ocase mámy
Víš, jak žijí mláďata zvířat? Říkáš si, že jsou 
hravá a veselá? To je sice pravda, ale je 
toho mnohem víc, co stojí v životě mláďat 
za pozornost… Někdy se i bojí, musí poslouchat 
tátu, mámu nebo starší sourozence, a některá 
dokonce také „chodí do školky“. Nemálo mláďat 
rodiče ani nezná a od počátku se musí starat 
sama o sebe. Dozvíš se, jak přicházejí na svět, 
jak rostou a mění se jejich vzhled, kde bydlí, 
kdo a čím je živí, kdo pečuje o jejich čistotu 
a chrání je před nebezpečím, jak si hrají nebo 
soupeří se sourozenci či jak se osamostatní 
od rodičů. A v neposlední řadě zjistíš, jak žijí 
mláďata v zajetí nebo jak se o ně starat doma. 
V knížce převažují kresby, někdy i s trochou 
legrace, které ti pomohou zvířata z celého 
světa poznávat. Podobně jsou napsané i krátké 
srozumitelné texty. A na konci najdeš spoustu 
otázek, na které když odpovíš, hned budeš 
vědět, kolik si toho z knížky pamatuješ.

299 Kč | 978-80-276-0088-5 | tv | 230 × 300 mm | 64 stran

ENCYKLOPEDIE PRO DĚTI
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Steve Martin, Roberto Blefari (il.)
Práce mých snů. Baví mě zvířata

... čím se mohu stát
Baví tě starat se o zvířata, pozorovat je, hrát si s nimi, nebo je dokonce 
fotografovat či kreslit? Sníš o tom, že s nimi budeš pracovat, až vyrosteš? Pokud 
je tvá odpověď ano, tak tahle knížka je přesně pro tebe! Seznámíš se tu s 25 lidmi, 
kteří při práci denně přicházejí do styku se zvířaty. Dozvíš se třeba, co celý den 
dělá pracovník ve zvířecím útulku nebo mořský biolog, jak se můžeš stát policejním 
psovodem nebo veterinářem, co obnáší být portrétistou domácích mazlíčků  
nebo entomologem, jaké povinnosti čekají chovatele v zoo a mnoho dalšího.  
Knížka plná zajímavých informací a obrázků ti přiblíží pestrou škálu atraktivních 
povolání od chovatele křečků nebo koní přes terénního zoologa zkoumajícího 
tygry nebo delfíny až po filmaře nočních ptáků nebo cvičitele psů. V knize uvidíš, 
jak svou lásku ke zvířatům můžeš uplatnit v nejlepší práci na světě! Tedy pro tebe, 
když tě baví zvířata.

299 Kč | 978-80-276-0111-0 | překlad: Tomáš Kapic | tv | 250 × 297 mm | 48 stran

ENCYKLOPEDIE PRO DĚTI
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Moje první 
kniha 
o vesmíru

Koukáš se občas večer 
na oblohu plnou hvězd? 
Chceš vědět, proč je měsíc 
někdy jako srpek a jindy 
jako velká koule? Víš, jaký 
je rozdíl mezi raketou 
a kosmickou stanicí? Zajímá 
tě život astronautů na cestě 
do vesmíru? Dokážeš 
vyjmenovat planety Sluneční 
soustavy? Víš, jak se spolu 
„kamarádí“ Slunce, Země 
a Měsíc? 

Děti se v knize pomocí 
hledání cest, vybarvování, 
vystřihování, rozlišování 
tvarů i barev a nalepování 
samolepek dozvědí nové 
a zajímavé informace 
o vesmíru a životě na kos-
mické stanici. Autorkou 
knihy je psychoterapeutka, 
která má za sebou ce-
lou řadu úspěšných knih, 
v nichž uplatňuje principy 
montessori pedagogiky 
a rozvíjí tak kognitivní 
schopnosti malých čtenářů.

179 Kč | 978-80-276-0237-7 | 
překlad: Jakub Rozehnal | mv | 
216 × 272 mm | 48 stran

Moje první 
kniha 
o světě

Poznávat naši planetu je 
velké dobrodružství. Kolik 
světadílů máme na Zemi? 
Víš, kteří živočichové 
mohou žít v polárních 
mrazech nebo v tropickém 
horku? Jak vznikají 
sopečné ostrovy?  
Chceš poznat zvířata, 
která žijí v poušti Sahara 
nebo v amazonském 
deštném pralese? 

Děti se v knize vydají 
na cestu za poznáním 
Země. Prozkoumají jed-
notlivé kontinenty, ponoří 
se pod hladinu oceánů 
a pomocí vybarvování, 
dokreslování čar a nalepo-
vání samolepek se dozvědí 
mnoho nových a zajíma-
vých informací o našem 
světě. Současně se  
na základě principů  
montessori pedagogiky  
rozvinou i jejich kognitivní 
schopnosti.

179 Kč | 978-80-276-0216-2 | 
překlad: Petr Somogyi | mv |  
216 × 272 mm | 48 stran

Moje první 
kniha 
o poznávání 
času

Přijdeš na to, co se stalo 
dřív a co až potom? Jak se 
přes den mění tvůj stín? Co 
vyroste z malého semínka 
a kdy to bude? Kteří 
živočichové prospí celou 
zimu? Sleduj, jak se město 
mění v průběhu času. 

Děti budou v knize vybar-
vovat, vystřihovat, spojo-
vat čáry, rozvíjet jemnou 
motoriku, řešit velmi  
jednoduché hádanky  
a nalepovat samolepky 
na vyznačené místo.  
Seznámí se tak s pojmem 
čas, který pro ně není 
jednoduché pochopit. 
Autorkou knihy je psycho-
terapeutka, která v řadě 
úspěšných knih uplatňuje 
principy montessori  
pedagogiky a zábavným 
způsobem tak rozvíjí  
kognitivní schopnosti  
malých čtenářů.

179 Kč | 978-80-276-0217-9 | 
překlad: Radka Svobodová |  
mv | 216 × 272 mm | 48 stran

MONTESSORI

Moje první kniha 
plná čísel 
169 Kč | 48 str.

Moje první kniha 
plná barev 
169 Kč | 48 str.

Moje první kniha 
plná tvarů  
169 Kč | 48 str.

Moje první kniha 
o zvířatech z lesa  
169 Kč | 48 str.

Moje první kniha 
o zahradě 
169 Kč | 48 str.

Moje první kniha 
o domácích zvířatech 
169 Kč | 48 str.

Moje první kniha 
o domově 
179 Kč | 48 str.

Moje první kniha 
o lidském těle 
179 Kč | 48 str.

Moje první 
kniha o ročních 
obdobích 
179 Kč | 48 str.

Jak vychovat 
úžasné dítě 
podle principů 
montessori 
399 Kč | 208 str.

Chiara Piroddiová, Agnese Baruzziová (il.)
Montessori: Svět úspěchů
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Wojciech Grajkowski, Wojciech Stachyra (il.)
Zuby

Pavlínka má maminku zubařku, a tak má pravidelnou kontrolu svých zoubků 
zábavnou. Maminka jí vysvětlí vše, co ji kolem zubů zajímá. Ty si v knize rovněž 
můžeš přečíst všechno, co chceš o zubech vědět. Možná ti vrtá v hlavě, odkud  
se berou zuby a proč se děti vlastně rodí bez zubů? A když jim vyrostou mléčné 
zuby, proč jim po čase zase vypadají a narostou nové? Jedna zásadní otázka  
zní – proč je důležité si zuby čistit? Od ní se odvíjejí další dotazy. Jsou sladkosti 
pro zuby skutečně nebezpečné? Jak si co nejlépe čistit zuby? K čemu je dobrá 
zubní nit? Máš kamarády s rovnátky, popřípadě i ty nosíš rovnátka? K čemu 
slouží? Chystáš se na svou první kontrolní návštěvu k zubaři. Jak to tam bude 
vypadat? V knize se prostě dovíš vše potřebné a přijdeš na to, že návštěva 
zubaře není zbytečná, je to tam naopak dokonce i zajímavé. 

199 Kč | 978-80-276-0207-0 | překlad: Radka Svobodová | tv | 245 × 260 mm | 32 stran

KNIHY PRO NEJMENŠÍ 
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Makii
Cikcak. Vozidla

Nazdar cestovateli! Najdeš vlka Vika v hasičském voze? Nebo zaječici 
Zuzku v závodním autě? Se všemi se budeš moct seznámit v tomto obřím 
dvoumetrovém leporelu! Nalezneš zde ohromující soubor vozidel, od kola  
přes limuzínu až po sanitku a popelářský vůz. Dozvíš se také spoustu zábavných 
i podivuhodných informací o všemožných vozidlech, například o nejmenším, 
nejdelším nebo nejrychlejším vozidle na světě. Nuže, cesta, během níž si jistě  
vybereš svého favorita, právě začíná!

399 Kč | 978-80-276-0298-8 | překlad: Tereza Nuckollsová | leporelo | 2000 × 350 mm
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První slova
269 Kč | 978-80-276-0123-3 |  
překlad: Radka Svobodová | leporelo |  
90 × 90 mm | 8 × 12 stran

Moje chytrá knihovnička

V edici Moje chytrá knihovnička si můžete pro malé děti od jednoho roku vybrat ze tří souborů po osmi leporelech 
uschovaných v krabičce pod názvy První slova, Zvířata a Auta, lodě, letadla. Děti hravou formou poznávají okolní 
svět a procvičí si jednoduchá první slova, naučí se pojmenovat zajímavá domácí i exotická zvířata nebo se seznámí 
s nejrůznějšími druhy vozidel a nadchne je svět techniky. Z leporel se dá vytvořit také zábavná skládačka. V Prvních 
slovech najdete knížečky s názvy Počty, Barvy, Zahrada, Před spaním, Hračky, Zvířata, Oblečení, Jídlo, soubor Zvířata 
obsahuje leporela s názvy Mláďátka, Ve vodě a u vody, Hmyz a pavouci, Na farmě, Plazi a žáby, V divočině, Ptáci, 
Domácí mazlíčci, a konečně Auta, lodě, letadla tvoří knížečky s názvy Letadla, Na sněhu, Rychlá pomoc, Stavební stroje, 
Zemědělské stroje, Lodě, Náklaďáky, Auta.

Auta, lodě, letadla
269 Kč | 978-80-276-0124-0 |  
překlad: Radka Svobodová | leporelo |  
90 × 90 mm | 8 × 12 stran

Zvířata
269 Kč | 978-80-276-0125-7 |  
překlad: Radka Svobodová | leporelo |  
90 × 90 mm | 8 × 12 stran
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VZDĚLÁVÁNÍ

Dawn Sirett
1000 nejdůležitějších 
anglických slovíček

Zábavné učení s obrázky
Tato obrázková knížka naučí vaše děti nejpoužívanější anglická slova nejen 
díky tematicky řazeným ilustracím, ale také díky přehlednosti a milé hravosti. 
Na každé stránce najdete množství věcí a činností, které pomohou dětem 
rozšířit slovní zásobu: zvířata v přírodě i na farmě, různé druhy lidské činnosti, 
barvy, tvary a čísla. 

Kniha obsahuje poutavé příběhy, které malé čtenáře motivují k sestavení příběhů 
s jiným koncem, a tak rozvíjí jejich fantazii. Je vhodná nejen pro děti, které už číst 
umí, ale i pro ty, které se teprve číst učí.

199 Kč | 978-80-276-0203-2 | fv | 216 × 276 mm | 64 stran
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VZDĚLÁVÁNÍ

Dospívání 
399 Kč | 256 str.

Přírodní vědy  
399 Kč | 256 str.

Matematika 
399 Kč | 256 str.

David Lambert
Spolu to zvládneme. 
Zeměpis

Fyzická, sociální  
a praktická geografie
Jedním z hlavních předmětů ve školních 
osnovách je zeměpis. Panuje totiž všeobecná 
shoda v tom, že je důležité, aby každý měl 
alespoň základní znalosti o světě. S nadšením 
pro zeměpis se pojí zvídavost: chceme 
vědět, jak naše planeta funguje jako celek. 
Může se ale stát, že vaše děti mají problémy 
s přípravou na hodiny zeměpisu. A daří se 
vám – rodičům – pochopit všechno, co se mají 
naučit? Zeměpis v edici Spolu to zvládneme 
se stane neocenitelným pomocníkem všech 
rodičů i jejich dětí. Díky modernímu vizuálnímu 
přístupu, založenému na postupném  
výkladu a doplněnému barevnými ilustracemi 
a fotografiemi, pochopí každý i složité 
geografické problémy. Zeměpis totiž není jen 
hromaděním faktů a čísel. Kniha se věnuje 
všem hlavním okruhům geografie – oceánům, 
tektonickým deskám, erozi, ekosystémům, 
globalizaci, udržitelnosti, klimatickým změnám… 
Při studiu pomůže rychle a jednoduše zvládnout 
různá úskalí tohoto předmětu. Dospělým 
a dětem přinese celou řadu příležitostí 
ke společné četbě a diskusím o světě. 

399 Kč | 978-80-7529-378-7 | překlad: Petr Osoba |  
fv | 195 × 233 mm | 256 stran
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KULINÁRIE

Yotam Ottolenghi,  
Ixta Belfrageová
Chuť

V knize vás čekají zcela nové, výjimečně 
chutné recepty od Yotama Ottolenghiho 
a Ixty Belfrageové na večeře ve všední dny, 
ohromující, ale snadno připravitelné pokrmy 
pro hosty i bombastická jídla pro uvolněné 
vaření – kuchařka představuje revoluční 
přístup k vaření zeleniny se zaměřením 
na chuť. Po zeleninových kuchařkách s názvem 
Hojnost a Ještě více hojnosti je třetím dílem 
vzdávajícím hold zelenině. Autor o knize řekl: 
„Zaměřuje se na pochopení, čím se zelenina 
odlišuje od jiných potravin, a v souvislosti s tím 
také na možnosti, jak její chuť a vůni zvýraznit 
a ozvláštnit. Ukazuje, jak vytvářet chuťové 
‚bomby’, navržené speciálně pro zeleninu, 
a to pomocí procesu, párování a výběru 
potravin.“ Těšte se na celer pečený v celku 
na tři způsoby, mrkvovou kaši s kari kořením 
a hnědým máslem, chlazenou avokádovou 
polévku s olejem a křupavým česnekem, 
bezmasé ragú pečené na plechu, steaky ze 
žampionů portobello s fazolovou kaší nebo 
sorbet s vodním melounem a jahodami.

599 Kč | 978-80-276-0218-6 | překlad: Dagmar 
Eisenmannová | tv | 202 × 278 mm | 320 stran

Hojnost 
499 Kč | 288 str.

Ještě více hojnosti  
499 Kč | 352 str.

Jeruzalém  
599 Kč | 320 str.

Kuchařka 
499 Kč | 305 str.

SIMPLE 
499 Kč | 322 str.

Sladké 
499 Kč | 320 str.

www.slovart.cz

„Kuchařka Ottolenghi změnila způsob, 
jakým v této zemi vaříme, stejně jistě a trvale 
jako Elizabeth Davidová se svou knihou 
o středomořské kuchyni v roce 1950. 
Přinesla do našich kuchyní výrazné chuti, 
svěží jednoduchost, odvážnou, ne však 
divokou vynalézavost, a především lehkost.“

Nigella Lawsonová

Nové a v češtině první vydání průkopnické klasiky z roku 2008 – 
Ottolenghi: A Cookbook (Kuchařka) – oslavuje charakteristické znaky 
vaření ve stylu Ottolenghi: velkorysá gesta, vynalézavé chuti a vůně, 
intenzivní barvy a širokou paletu pozoruhodných přísad. Najdete  
v ní vše: okázalé pestré saláty, různé druhy mas i slavné koláče a jiné 
sladkosti. Pokrmy připravené s velkou představivostí, a přitom nepříliš 
složité na přípravu, vzešlé z mnoha kulinárních tradicí od Blízkého 
východu přes severní Afriku a Itálii až po Kalifornii.

K U C H A Ř K A

cover_Ottolenghi_Cookbook_new.indd   Všechny stránky 05.09.19   18:22
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KULINÁRIE

Liliana Battleová
Kuchařka RODINY dona Corleona

Trilogie Kmotr patří k mistrovským dílům kinematografie, je to strhující a ikonická 
sonda do italské a italsko-americké kultury. Filmy natočil režisér Francis Ford Coppola 
na motivy románu Kmotr italsko-amerického autora Maria Puza. První díl měl 
premiéru v roce 1972 a zaznamenal okamžitý úspěch. Stal se z něj jeden z nejvýše 
hodnocených snímků všech dob a zároveň kasovní trhák. Jídlo tu představuje 
stěžejní motiv, protože je na stole ve chvílích, kdy se rodiny scházejí. Italská 
kuchyně ve filmech překypuje hojností a je stvořena ke sdílení. Rodinný jídelní 
stůl je středobodem dění: lidé se u něj setkávají a kriminální motiv ustupuje 
do pozadí. Recepty v této kuchařce nabízejí autentické italské a italsko- 
-americké pokrmy inspirované rodinou dona Corleona a scénami z filmu. Můžete 
se těšit na proslulou ciabattu, pravou sicilskou pizzu, poctivou minestrone, 
slavné milánské risotto, vydatné těstoviny bucatini amatriciana, jednoduché 
slávky po námořnicku, kuřecí piccatu neboli naštvané kuře, úžasné ossobuco, 
sladkokyselou pepperonatu, božské mandlové sušenky, tradiční tiramisu i méně 
známé affogato.

499 Kč | 978-80-276-0092-2 | překlad: Hana Janišová, Helena Stiessová | tv | 203 × 254 mm | 208 stran
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NOVÉ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Anthony Bourdain
Důvěrnosti z kuchyně

Téměř před dvaceti lety se v časopise The New Yorker objevil neblaze proslulý 
článek „Než se pustíte do jídla, čtěte následující!“ od tehdy málo známého 
šéfkuchaře Anthonyho Bourdaina. Svými postřehy o tom, co se děje za dveřmi 
kuchyně, nešetřil ničí chuťové buňky. Článek vyvolal senzaci a kniha, jež díky 
tomu vznikla, dnes už klasické Důvěrnosti z kuchyně, se stala ještě větší senzací 
a úspěšným bestsellerem s více než jedním milionem vydaných výtisků. Bourdain 
se v ní upřímně zpovídá, je návykově jízlivý, naprosto nemilosrdný a nic 
nezatajuje. Jeho příběhy z kuchyně jsou šokující, odhalují drsné praktiky „vysoké 
kuchyně“, ale jsou i vtipné, zábavné… a pravdivé. Bourdainovy vzpomínky na léta 
strávená v restauratérství nyní vycházejí rozšířené o dosud nepublikovaný 
materiál. Jistě vás nadchnou Tonyho ručně psané poznámky, zaujme rozhovor 
s jeho editorem a s chutí se začtete do předmluvy Érica Riperta, kuchaře, autora 
a televizní osobnosti specializující se na francouzskou kuchyni. Anthony Bourdain 
odhaluje: „Teď už chápu, proč se ta kniha kuchařům líbí a proč se zamlouvá 
i dalším lidem z branže. Nesčetněkrát jsem slyšel: ‚Popsal jsi můj život, kámo.‘“

399 Kč | 978-80-276-0330-5 | překlad: Jiřina Stárková | tvp | 130 × 210 mm | 320 stran

KULINÁRIE

ilustrační obálka
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KULINÁRIE

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Ian Buxton
101 Whisky

Škola degustace pro každého
Expert na whisky Ian Buxton znovu prošel regály světových obchodů 
s whisky a doporučuje rozmanitou sbírku starých favoritů, hvězdné nováčky 
a z nepochopitelných důvodů neznámé značky, které prostě musíte okusit. 
Tato praktická kniha, která z výběru vyřadila obskurní, směšně limitované 
a neskutečně drahé whisky, není seznamem cenami ověnčených 101 „nejlepších“ 
whisky světa, je to průvodce pro nadšence, kteří musí vyhledat a vyzkoušet, aby 
si doplnili svoje vzdělání o whisky. Navíc je tato kniha i velmi praktická, pomáhá 
dekódovat marketingový humbuk a jde přímo k věci. Přináší zkrátka 101 značek 
whisky - ať už z Indie, Ameriky, Švédska nebo Irska, Japonska nebo hor, údolí 
a ostrovů Skotska, které nadšenci musí vyzkoušet. Úplně nové vydání!

299 Kč | 978-80-276-0259-9 | překlad: Runka Žaludová | tvp | 130 × 210 mm | 224 stran

český text nebyl v době přípravy katalogu k dispozici
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OSOBNOSTI

Vytrvalost 
399 Kč | 312 str.

Rick Broadbent
Vytrvalost. 
Pozoruhodný 
život a doba Emila 
Zátopka

Čte Václav Neužil

Tato audiokniha je první zahraniční biografií, 
která dokumentuje nevšední vzestup, pád 
a rehabilitaci muže, který byl prohlášen 
za „největšího běžce všech dob“. Je to také 
příběh zlatého věku sportu, který se odehrával 
na pozadí paranoidních ohavností studené války. 
Z londýnské olympiády v roce 1948 do českých 
vězeňských lágrů, toto je trýznivý a současně 
povznášející příběh o přežití. Zatímco Zátopek 
stoupal k vrcholu své světové slávy, jeho 
bývalého trenéra zatkli a mučili. Jejich rozdílné 
cesty odhalují, jak nevypočitatelná je sláva, aby 
se v čase, kdy se Zátopkův svět zhroutil, opět 
zkřížily. Jediné, co oběma mužům zbývalo, je 
vydržet a zůstat pevný.

399 Kč | 978-80-276-0275-9 | překlad: Pavel Kreuziger | 
CD | 10 h 34 m

AUDIOKNIHA

123

10

Nelítostný 
vyřazovací závod

Zátopek byl zpočátku ohledně vážné situace Jana Haluzy v bla-
žené nevědomosti. Oba šli svou vlastní cestou, rozděleni vzdá-
leností i kariérou. Haluza byl podnikatelem ve Zlíně, Zátopek 
vojákem v Praze. Druhý jmenovaný přijel domů a zjistil, že přes 
veškerá malicherná napomenutí ohledně taktiky shora je hrdinou 
lidu. Chvíli dokonce trénoval v noci, aby unikl sentimentální po-
zornosti veřejnosti. Jeho životopisec František Kožík vykresluje 
květnatý obraz běžce obklopeného českými školáky, kteří se jej 
vyptávají na jeho metody. Může to znít romanticky, ale není po-
chyb o tom, že děti Zátopka milovaly a že jeho odpovědi jsou 
stále poučné.

Řekl, že by dal přednost delšímu kroku, že se při namáhání 
svalů rozkládá glykogen, že odpočinek je, jako byste vypnuli ener-
getický kohoutek, a vede k nahromadění tlaku, který vybuchuje 
v „příšerné nutkání“. Neměl stopky a ve sprintech prostě běžel 
tak rychle, jak to jen šlo. Hovořil o nárůstu sportovních teorií, 
o sportovcích, kteří zhubli tři kila, aby byli lehčí a rychlejší, jen 
aby následně zjistili, že jsou pomalejší. Odmítal kritiku svého sty-
lu: „Když jsem začínal, říkávali: ‚Ten styl jeho běhu je nemožný, 

zatopek.indd   123 26.7.2016   14:21
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vždyť to není vůbec žádný běžec.‘ Pak jsem začal lámat rekordy 
a kverulanti začali měnit svou písničku a říkali: ‚Ano, Zátopka 
byste si měli vzít za příklad.‘“ „Buďte šetrní, ale vždy upřímní sami 
k sobě,“ říkával. „Také zajíc má svůj vlastní styl běhání.“

Zátopek ani Kožík neříkali vždy úplnou pravdu: přestože se 
Emil například veřejně vzdal alkoholu, nepochybně si rád dal skle-
nici piva. A přes všechny své inovace tréninkových metod a zá-
kladní pochopení sportovní vědy byl schopen jistých znepokojivě 
naivních praktik.

Zátopek vedl atletický program v ATK, kde byl velitelem roty, 
a jeho zástupcem byl Aleš Poděbrad. Jan Mrázek, jeden z dalších 
běžců, vzpomínal, jak jednou Zátopek utíkal na týmovou večeři. 
Unavený a žíznivý si všiml pětilitrové sklenice, z níž si lidé vyta-
hovali nakládané okurky. „Vypil celou láhev,“ řekl Mrázek. „Když 
jsme se na něj zděšeně podívali a přemýšleli, jestli se mu něco ne-
stane, pronesl prostě slova, na něž nemohu zapomenout: ‚Zajíc 
běží lesem, jí, co najde – a je v pořádku.‘“

Při jiné příležitosti si povšiml Němců, kteří vedle dráhy Stra-
hovského stadionu popíjeli limonádu. Zátopek k nim přiběhl, li-
monádu jim vytrhl z rukou, vypil ji do dna a běžel dál.

Poděbrad řekl, že Zátopek také dokázal vypít celou lahev be- 
cherovky, a přesto v duelu porazil velkého maďarského běžce Jó- 
zsefa Kovácse. Pak tu byl také onen neslavný mítink s Maďary 
v Praze, který byl zrušen, protože Zátopek a celý tým podlehli 
průjmu. Je nesporné, že Zátopek byl nestálá osobnost – někdy 
vědecký, někdy náladový, někdy úzkostlivý a někdy požitkář. Po-
děbrad to objasňuje: „Ohledně jídla dokázal být dost konkrétní 
a upřednostňoval česnek a cibuli. Odůvodňoval to slovy: ‚Laň, 
která běhá rychle, jí pouze zelenou stravu.‘“ Toto žonglování mezi 
takřka hlubokomyslným a hravým prozrazovalo rozpornou po-
vahu, která se znovu projevila, když před mezinárodním kláním 

zatopek.indd   124 26.7.2016   14:21
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OSOBNOSTI

Salvador Dalí, Michel Déon
Tajný život Salvadora Dalího

Slavný malíř Salvador Dalí překračuje rámec estetického a revolučního hnutí 
surrealismu. Je také vizionářem, vášnivým obhájcem klasické evropské kultury 
a španělské inkvizice, milovníkem módy a vybraného jídla. Jakkoli mu chybí 
falešná skromnost, je upřímný a má smysl pro humor a absurdno. Odhaluje svá 
tajemství takřka bezohledným způsobem. Tato kniha je monumentem, který 
si vystavěl na vlastní počest. Salvador Dalí vždycky toužil provokovat, a v této 
autobiografii se mu to podařilo bezezbytku. Tuto knihu čtěte jen na vlastní 
nebezpečí. S doslovem básníka Adama Borziče.

449 Kč | 978-80-276-0128-8 | překlad: Ludmila Vaňková | tvp | 130 × 210 mm | 396 stran
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UMĚNÍ

Jam Session 
299 Kč | 112 str.

Happy Hour 
299 Kč | 112 str.

Vino fatale  
299 Kč | 144 str.

Nonsens? Nesmysl!  
299 Kč | 128 str.

paragrafiky
aforismy na téma právokresby, grafiky a

Jiří Slíva
Paragrafiky

Kresby, grafiky a aforismy 
na téma právo
„Tři moci: výkonná moc, zákonodárná moc 
a soudní moc. Co je moc, to je moc!“ Malá 
ochutnávka aforismů z nové knihy Jiřího 
Slívy, výtvarníka a básníka, jehož proslavil 
kreslený humor, který ilustruje knihy, píše 
básně a aforismy, skládá písně, je autorem 
poštovních známek, hraje na kytaru… V knize 
Paragrafiky se zamýšlí nad otázkou, jestli 
mají právníci větší smysl pro humor než jiné 
profese. Případně – dovedou si více dělat 
legraci ze svého povolání a jeho symbolů než 
jiní? A jako odpověď na otázky vznikla tato 
sbírka kreseb, karikatur, ilustrací s právnickou 
tematikou a symbolikou. K obrázkům Jiří 
Slíva připsal ještě tři tucty aforismů. Děkan 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan 
Kuklík, profesor dějin práva, v zajímavém 
úvodu krátce osvětlil původ a historii dvou 
hlavních právnických symbolů – paragrafu 
a Spravedlnosti neboli Justice. Jiří Slíva si 
v úvodu knihy přeje: „Doufejme, že i když je 
Justice záměrně slepá a nezáměrně občas 
i hluchá, smysl pro humor ji neopouští!“

299 Kč | 978-80-276-0231-5 | tvp | 195 × 195 mm | 128 stran
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FILM

Ian Haydn Smith
Filmové plakáty

Dějiny jednoho média
Tvorba filmových plakátů je stará jako film samotný. Plakáty zpočátku poukazovaly 
na téma propagovaného filmu: od dobrodružství a romantiky až po napínavé 
a mrazivé horory. Poté, s nástupem fenoménu filmových hvězd, začaly prodávat 
zejména hollywoodský životní styl.

Tato kniha, plná plakátů z nejrůznějších částí světa a všech období filmové 
tvorby, je podrobnou historií jednoho z nejzajímavějších reklamních médií. 
Obsahuje kapitoly zaměřené na tvůrce plakátů, vývoj stylů, vliv politiky 
a ideologie i na to, jakou roli ve vývoji filmového plakátu hrála komerce. 

Je to zábavná, poučná a strhující cesta po kinematografii, umění a obchodu, 
který láká miliony diváků do pokladen kin.

Oproti původnímu vydání kniha obsahuje i 16 nových stran o vývoji českého 
a slovenského filmového plakátu!

799 Kč | 978-80-7529-625-2 | překlad: Petr Stránský | tv | 235 × 290 mm | 304 stran
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Praha za císaře pána  
399 Kč | 168 str.

Lázně za císaře pána  
399 Kč | 160 str.

Pavel Scheufler
Krkonoše za císaře 
pána

Jak vypadaly naše nejvyšší hory v dobách 
prvních lyžařů a turistů? Které horské chaty 
dodnes stojí neporušené a které bychom 
hledali marně? Jak se ženám lyžovalo v sukních 
a kloboucích? Svědectví o tom zanechali první 
profesionální a amatérští fotografové. Více 
než 140 snímků Krkonoš vybral, upravil a doplnil 
texty fotograf a vlastník rodinné sbírky 
starých fotografií Pavel Scheufler. Předmluvu 
ke knize napsal estetik a historik přírodních 
věd Karel Stibral. Publikace je nejen cenným 
svědectvím o proměně našich nejvyšších hor, 
ale také návodem, jak číst fotografie tak, 
abychom slyšeli poutavé příběhy, které nám 
vyprávějí.

399 Kč | 978-80-276-0224-7 | tv | 210 × 245 mm | 160 stran

FOTOGRAFIE
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Tomáš Míček
Květy Země

Řadu knih fotografa Tomáše Míčka Magická 
místa Země, Stromy Země a Kameny Země, 
které jsou oslavou fascinující krásy přírody 
v celé její mohutnosti, ale i něžné křehkosti, 
doplňuje další výpravná publikace Rostliny 
Země. Svou vynikající fotografickou technikou 
nám autor ukazuje půvab prostých květin, 
jako jsou třeba malé žlutooranžové alpinské 
máky v italských Dolomitech, ale také téměř 
neskutečně působící obrovité exotické květy, 
jež jsou projevem obdivuhodného vzepětí 
sil přírody. Tomáš Míček procestoval při 
práci na knize všechny kontinenty, například 
na Sumatře portrétoval rostlinu raflézii 
Arnoldovu, jejíž květ má v rostlinné říši největší 
průměr (až jeden metr), na Galapágách 
zachytil endemickou stromovitou opuncii 
trnitou, v poušti Sonora v jižní Arizoně 
a v Mexiku fotografoval nejvyšší kaktus světa, 
přes 23 metrů vysoký saguaro… Jedinečné 
fotografie plné barev vás pozvou na cestu 
za poznáním naší krásné planety.

1 490 Kč | 978-80-276-0205-6 | tvp | 290 × 360 mm |  
400 stran

FOTOGRAFIE

Kameny Země 
1 490 Kč | 400 str.

Magické kameny  
 1 299 Kč | 328 str.

Stromy Země 
1 490 Kč | 408 str.

Stromy světa 
1 299 Kč | 368 str.

Magická místa Země  
999 Kč | 284 str.

Svět volných koní  
1 490 Kč | 424 str.

 Flowers of the Earth 
978-80-276-0291-9

 Blüten der Erde 
978-80-276-0292-6
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Hitler a Habsburkové  
399 Kč | 336 str.

Martyn 
Rady

HABSBURKOVÉ
VZESTUP 
A PÁD 
SVĚTOVÉ  
VELMOCI

Martyn Rady
Habsburkové 

Vzestup a pád světové  
velmoci
Portrét pozoruhodné dynastie, která, ať se nám 
to líbí nebo ne, ovlivnila charakter naší vlasti, 
Evropy i celého světa. Začátky Habsburků v 15. 
století byly skromné, ale už během pár dekád 
získali nadvládu nad podstatnou částí Evropy, 
od dnešního Slovenska až po Španělsko. Jejich 
říše coby zdánlivě nesourodý spletenec větších 
a menších území, s různými soustavami výsad 
a zákonů a množstvím jazyků, vždycky působila 
jako něco chaotického a provizorního. Martyn 
Rady ukazuje, v čem spočívala neskutečná 
odolnost habsburského rodu: v přesvědčení, že 
jejich osudem je být obránci římskokatolické 
církve, strážci míru a průkopníky vzdělanosti. 
Habsburští panovníci byli neuvěřitelně rozmanití: 
najdeme mezi nimi vojevůdce i intelektuály, 
vládce chytré i hloupé, lenivé i přehnaně 
činorodé, spojovala je však představa o poslání 
jejich rodu. Ve střední Evropě jejich dominanci 
ukončila až první světová válka.

499 Kč | 978-80-276-0181-3 | překlad: Jan Škrob | tvp | 
145 × 230 mm | 400 stran

HISTORIE
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Robert Aldrich (ed.)
Novodobé říše

Rozmach a úpadek  
koloniálních impérií
Koloniální říše ve všech svých podobách byly 
součástí politických map světa více než pět 
staletí, od renesance až do dnešních dnů. 
Kniha editora Roberta Aldricha, profesora 
evropských dějin na univerzitě v Sydney, nabízí 
přehled historie třinácti říší, které vybudovalo 
osmanské Turecko, Španělsko, Portugalsko, 
Nizozemí, skandinávské státy, Velká Británie, 
Francie, Rusko (carské i sovětské), Rakousko-
-Uhersko, Belgie, Německo, Itálie a Spojené 
státy. Jednotlivé kapitoly vycházejí z poznatků 
moderního bádání a přinášejí i mnohé nové 
podněty – dočteme se o rozdílných rolích 
mužů a žen při osídlování kolonií, o vlivu impérií 
na ekologii nebo na naše stravovací zvyklosti. 
Současně kniha stručně a výstižně popisuje 
politické a obchodní zájmy jednotlivých států, 
nechybí v ní ani příběhy plné napětí, krutosti, 
konfliktů, hrdinství i velkých objevů. Výklad je 
doplněn mapami objevů, chronologií dobývání, 
panteonem dobyvatelů, osadníků i úředníků, 
přehledy zisků a ztrát, barevnými ilustracemi 
a mnoha dalšími informacemi, které s říšemi 
souvisely a sehrály klíčovou roli i při budování 
současné globální civilizace.

499 Kč | 978-80-276-0031-1 | překlad: Anna Kopecká |  
tvp | 145 × 230 mm | 368 stran

Příběhy velkých měst  
399 Kč | 352 str.

Dějiny národů  
399 Kč | 272 str.

HISTORIE
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STYL

NOVÉ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Bernhard Roetzel
Opravdový gentleman

Průvodce klasickou pánskou módou
Přepracované a doplněné vydání knihy pro znalce a milovníky klasické pánské 
módy. Kniha Opravdový gentleman je skutečnou studnicí vědění o klasickém 
pánském odívání a obsahuje nepřeberné množství rad týkajících se jednotlivých 
kombinací známých vzorů, materiálů a látek. Dále přináší celou řadu cenných 
a užitečných tipů týkajících se pánského odívání a adres míst, kde lze jednotlivé 
oděvní součástky a doplňky zakoupit; nabízí rady ohledně jednotlivých prvků 
a probouzí ve čtenáři lásku ke stylovému oblékání a výběru správných doplňků.

Od kravaty (a způsobu vázání uzlů) po obuv (a rad, kde si ji nechat zhotovit 
na zakázku), od trenek po smoking a od bundy Barbour po sluneční brýle – kniha 
Opravdový gentleman nabízí podrobný popis všeho, co elegantní gentleman 
potřebuje. Tato bohatě ilustrovaná publikace přináší též řadu příběhů o slavných 
a stylu dbalých gentlemanech.

799 Kč | 978-80-276-0204-9 | překlad: Jana Hejná | tvp | 215 × 253 mm | 408 stran

KRAVATY90

Levý konec položte přes pra -
vý tak, aby se oba konce 
v úzkém bodě za oválným 
tvarem křížily.

Levý konec provlečte smyč-
kou vytvořenou kolem krku 
a oba konce zatáhněte, aby 
vznikl volný jednoduchý uzel.

Vlevo ležící konec uchopte 
do obou rukou a uprostřed 
oválu jej zlomte směrem 
vpravo.

Přelomený konec vázanky 
pevně držte palcem a ukazo-
váčkem levé ruky.

Uchopte pravý konec a polož-
te jej přesně do středu levého 
konce (ten držíte v levé ruce) 
tak, aby pravý konec visel 
kolem uzlu dolů. Oba konce 
pevně držte palcem a ukazo-
váčkem levé ruky.

Pravý konec motýlka veďte 
zepředu dolů kolem uvázané-
ho levého křídla. Vznikne tak 
smyčka.

Pravý konec veďte dál kolem 
uvázaného levého konce 
a zasuňte jej vlevo do vzniklé 
smyčky. Nejlépe je předtím 
pravou část smyčky nalomit. 
Pravý díl přitom tiskněte pal-
cem a zároveň ho přelamujte.

Pravý nalomený konec pro-
vlečte tak, aby pravý konec 
zůstal stát. Nyní obě ruce 
uvolněte a uvidíte, že se již 
rýsuje definitivní tvar motýl-
ka.

Pravou rukou pevně uchopte 
pravou stranu motýlka, zatím-
co levou rukou uchopíte 
v místě zlomu polovinu pro-
vlečeného stojatého konce 
motýlka a opatrně vytáhnete. 
Uvidíte, že omotaný motýlek 
má tvar mávajících křídel.

Konce motýlka uchopte do 
obou rukou a upravte tak, 
aby na každé straně na sobě 
ležely otevřený a přeložený 
konec. Opatrně za konce 
zatáhněte, aby byl motýlek 
pevně utažený.

Hotový motýlek vypadá 
pokaždé jinak, a je-li poně-
kud nakřivo, je vidět, že je 
uvázaný doma. Pokaždé 
však dbejte na to, abyste na 
úplném začátku položili levý 
konec přes pravý, jinak motýl-
ka neuvážete.

Položte si vázanku kolem 
krku a upravte ji podle jeho 
objemu. Na rozdíl od kravat 
se motýlek musí přizpůsobit 
objemu krku.

Jakmile se má v jakémkoli filmu objevit nějaký playboy, bude 
na sobě mít minimálně v polovině výstupů kravatovou šálu 
v kombinaci s tmavomodrým blejzrem nebo pletenou vestou 
s šálovým límcem. Dovedeme si tak představit rovněž spisovate-
le, filmové producenty a milionáře a výjimečně též důstojníky 
branných sil Jejího Veličenstva, ale pouze ve dnech odpočinku. 
S touto typickou asociací se kravatová šála skutečně nedovolá 
žádné spravedlnosti, přestože nabízí příjemnou možnost, jak 
i o volných dnech zachovat ležérní eleganci a upustit od for-
mality. Jednoduchý oděv složený z kárované košile, džín, lah-
vově zeleného pulovru s V-výstřihem a bordó veejuny od Basse 
vytvoří spolu s kravatovou šálou se vzorem paisley ležérně ele-
gantní celek. Kombinace šedého tvídového saka se vzorem 
rybí kostry, tmavošedých flanelových kalhot, bílé košile a čer-
ných brogue pak působí mnohem uvolněněji, když modro-zele-
nou proužkovanou klubovou kravatu nahradí kravatová šála. 

Kravatová šála se vždy šije z pravého hedvábí. 
Jejich výběr je skutečně bohatý, lze je pořídit 
v řadě vzorů a v různé kvalitě. Záleží na výrob-
ci. Na rozdíl od kravat či motýlků nejsou nikdy 
jednobarevné nebo proužkované. Klasické jsou 
vzory typu paisley a jim podobné vzory.

Položte kravatovou šálu volně 
kolem krku.

Uchopte pravý konec a pře-
ložte jej přes levý konec.

Pravý konec veďte shora 
kolem levého konce, prostrčte 
jej spodem takto vzniklou 
smyčkou a vytáhněte nahoru.

Položte původní pravý konec 
šály přes pův   odní levý konec, 
který nyní leží dole, a oba 
konce pěkně srovnejte.

VÁZÁNÍ MOTÝLKA

KRAVATOVÁ ŠÁLA
Ta dá společenskému vzhledu sportovnější, ležérní nádech. 
Někteří muži si však na podobné nuance nepotrpí a před 
jakýmsi mezistupněm, který kravatová šála představuje, dávají 
přednost jasnému předělu mezi formálním a ležérním. Říkají, 
že pokud chce někdo i ve volných dnech vypadat formálně, ať 
tedy nosí dál kravatu a nepokouší se o polovičatá řešení, jako 
je kravatová šála. Jsou ovšem i takoví muži, kterým nevadí 
košile s rozhalenkou, avšak nezakrytý krk považují za nepří-
pustné obnažování a za nedbalost. Právě jim kravatová šála 
vyhovuje, protože jejím prostřednictvím mohou také ve volných 
dnech a mimo službu demonstrovat, že rádi dodržují určitou 
formu. Výraz kravatová šála (anglicky cravat) má zajímavou 
etymologii. Má původ v srbochorvatském označení Chorvata, 
Hrvat. Chorvatští vojáci, kteří v době třicetileté války sloužili ve 
francouzské armádě, nosili právě takový oděvní doplněk. Ve 
francouzštině se mu začalo říkat cravate.
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LEGENDY SPORTU

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Serge Laget, Luke Edwardes-Evans, Andy McGrath
Příběh Tour de France

Tour de France (TDF) je všeobecně považována za největší vytrvalostní test 
ve sportu. Během tří týdnů závodníci ujedou kolem 3500 km, překonají při tom 
Alpy i Pyreneje, a nakonec skončí v Paříži na slavných Champs-Élysées. Tato 
kniha seznamuje čtenáře se všemi významnými etapami a ročníky historie tohoto 
závodu, včetně ročníku 2021. Texty, jež doprovází přes 300 velmi zajímavých 
fotografií, některé z nich až z 19. století, přinášejí příběhy superhvězd a popisy 
nezapomenutelných momentů z každého období. Příznivce Tour jistě potěší 
celá řada památek, jako jsou dobové brožury, noviny, plakáty, samolepky 
a pohlednice.

499 Kč | 978-80-276-0329-9 | překlad: Michael Talián | tv | 245 × 283 mm | 176 stran
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HOBBY

Bryan Lynch
Švýcarský armádní nůž

Outdoorová příručka pro každého. 101 tipů 
a triků pro přežití v přírodě
Švýcarský armádní nůž nemá jako pomocník konkurenci. Tato praktická příručka 
dokazuje, jak lze kultovní červený multifunkční nůž použít ve 101 různých 
krizových situacích. Objevte, proč je švýcarák nezbytnou součástí každého 
outdoorového dobrodružství, od rozdělávání ohně po stavbu přístřešku, rybolov, 
výrobu vařiče nebo opravu výstroje.

349 Kč | 978-80-7529-063-2 | překlad: Michael Talián | fv | 146 × 178 mm | 224 stran



71

HOBBY

Gill Daviesová
Tajemná řeč stromů

Jaká tajemství nám mohou stromy prozradit? Kromě dřeva a uhlí, latexu 
a barviv pro oděvní průmysl, plodů pro potravu nebo místa k odpočinku – stromy 
poskytují světu nejdůležitější a životně důležitý prvek: kyslík.

Je pozoruhodné, že stromy poskytují útočiště pro tolik živočišných druhů; 
jejich kůra, kořeny, listy, květiny, ovoce nebo semena nabízejí i nespočet látek 
s léčebnými účinky. Les jako takový je, a vždycky bude, i magickým místem, které 
inspirovalo největší světové malíře, básníky a pohádkáře...

299 Kč | 978-80-276-0081-6 | překlad: Hana Březáková | tvp | 150 × 215 mm | 152 stran
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PSYCHOLOGIE

Všimli jste si někdy, že mnoho právě narozených zvířat toho umí daleko víc než lidský novorozenec? Novorozená užovka 
se umí sama plazit skoro okamžitě. Koně se krátce po narození postaví a chodí a šimpanzí novorozenec se umí chytit 
srsti své matky. To lidské mládě je po narození úplně bezmocné. Ani neovládá své končetiny. Trvá to týdny, než své ručičky 
použije s nějakým záměrem. Mnoho jiných zvířat vyklubaných z vejce nebo narozených z dělohy umí lépe ovládat své tělo, 
ale lidé se rodí nehotoví. Přestavba struktur a funkcí jejich mozku trvá asi 25 let.
Proč jsme se vyvinuli jen s částečně zralým mozkem? To nikdo s jistotou neví (proto je mnoho vědců rádo, že mohou vy-
tvářet teorie). Můžeme se ovšem ptát na to, odkud se po narození berou pokyny k propojování neuronů a jaké má toto 
uspořádání pro nás výhody. Studenti o tom obvykle diskutují jako o přirozenosti versus výchově neboli dědičnosti versus 
prostředí (nature versus nurture). Tedy jaké části lidství jsou zabudovány v našich genech a jaké přejímáme z našeho 
kulturního prostředí. Ale toto rozlišování je klamné. Nemůžeme ostře oddělit vlivy genů a prostředí, protože jsou pro-
pletené jako milenci při vášnivém tangu. Tolik spolu souvisí, že nepomáhá nazývat je různými jmény, jako jsou dědičnost 
a prostředí. 
Okolní prostředí zcela zásadně řídí a reguluje geny novorozence. Například centrální korové zrakové oblasti se po na-
rození vyvíjejí normálně, jen když jsou sítnice dětí pravidelně vystavovány světlu. Dětský mozek se také učí lokalizovat 
zvuky ve světě, což je ovlivněno tvarem uší. Aby to bylo ještě podivnější, dětské tělo potřebuje některé geny navíc, které se 
do něj vplíží z okolního světa. Tito drobní návštěvníci cestují uvnitř bakterií a jiných tvorů a ovlivňují dětský mozek způso-
by, které teprve začínáme chápat. Pokyny k propojování v dětském mozku nepřicházejí jen z okolního fyzického prostředí, 
ale i ze sociálního. Od pečovatelů a dalších lidí kolem. Pokud houpáme novorozenou holčičku v náručí, nastavujeme jí náš 
obličej přesně v té vzdálenosti, která je vhodná pro to, aby se její mozek učil zpracovat a rozpoznávat různé tváře. Když 
jí ukazujeme krabice a budovy, trénujeme její zrakový systém, aby rozpoznával úhly a rohy. S miminky se věnujeme ještě 
spoustě dalších společenských aktivit. Mazlíme se, mluvíme na ně a udržujeme s nimi oční kontakt. To vše utváří jejich  
mozek nezbytným a nezměnitelným způsobem. Geny jsou klíčové pro tvorbu mozkových spojů, ale také otvírají dveře  
pro působení kulturního prostředí.
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   FELDMANOVÁ 
BARRETTOVÁ

           SEDM

      A  PŮL

KAPITOLY

     O MOZKU

Lisa Feldman Barrett
Sedm a půl kapitoly o mozku

Už vás někdy napadlo, k čemu vlastně máme mozek? Známá neurovědkyně 
Lisa Feldman Barrettová přináší nejnovější poznatky neurovědeckého výzkumu. 
V sedmi stručných kapitolách a jednom příběhu o vývoji mozku vrhá světlo 
na tento tajemný objekt, který máme uložený v lebce. Dozvíte se, jak se mozky 
vyvíjely, jakou mají stavbu (proč na té stavbě záleží) a jak váš mozek spolupracuje 
s jinými mozky, aby vytvářel všechny vaše zážitky. Kromě toho také zjistíte, jak 
jsou zastaralé oblíbené mýty o „ještěřím mozku“, boji mezi emocemi a myšlením 
i mezi genetikou a prostředím. 

Kniha Sedm a půl kapitoly o mozku pobaví jak nezasvěcené čtenáře, tak zkušené 
vědce, je plná překvapení, humoru a důležitých poznatků o lidské podstatě.

299 Kč | 978-80-276-0396-1 | překlad: Veronika Němcová | tvp | 130 × 210 mm | 168 stran
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PSYCHOLOGIE

Tanith Careyová
Jak přemýšlí náš 
teenager?

Praktická dětská psychologie 
pro moderní rodiče
Být rodičem teenagera není žádný med. 
Vlivem změn v mozku i hormonální hladiny 
má vaše dítě najednou na leccos vlastní, tak 
odlišný názor, dostává se do situací, které 
nejsou vždy bezpečné, chce se osamostatnit… 
A na konflikty v rodině je zaděláno. Praktický 
rádce pro rodiče dospívajících dětí vysvětluje 
na základě nejnovějších vědeckých poznatků 
psychologie a neurologie, jaké jsou důvody 
chování teenagerů a jak na to máte reagovat – 
hned v dané chvíli i z odstupu. Na více než 
stovce běžných situací uvidíte, jak se k dítěti 
chovat: co dělat, když za sebou práskne 
dveřmi pokoje, jak postupovat, pokud máte 
obavy o jeho bezpečnost v online světě, jak se 
vyrovnat s tlakem vrstevníků nebo s počátky 
jeho sexuálního života. Kniha vám pomůže 
zhluboka se nadechnout a použít různé 
efektivní metody k okamžitému zklidnění 
emocionálně vypjatých situací, stejně jako 
pracovat s dlouhodobými strategiemi, 
jež mohou vylepšit vaše vztahy a pomoci 
zvládnout všechna úskalí, která život přináší.

499 Kč | 978-80-276-0253-7 | překlad: Petr Somogyi | fv | 
195 × 233 mm | 224 stran

Jak přemýšlí  
moje dítě? 
499 Kč | 256 str.



74

MATEŘSTVÍ

Andrea Poloková
Praktický návod na kojení

Existuje propastný rozpor mezi tím, jak by kojení mohlo být jednoduché a jak 
jsou mnohé ženy šokovány problémy v prvních hodinách kojení. Počátky kojení je 
mnohdy zaskočí víc než porod. Z otázky „Co může být na kojení tak složité?“ se 
stane zoufalý dotaz „Jak to, že nestačí miminko přiložit k prsu, a proč mi každý 
radí něco jiného?“. Tato kniha vám díky spoustě fotografií názorně ukáže, co 
máte dělat krok za krokem od prvních chvil po narození miminka. Je to průvodce 
kojením pro všechny, a to nejen pro matky, ale i pro ty, kteří jim s kojením 
pomáhají. Budete mít po ruce překvapivě jednoduché postupy, které nedělají 
z kojení vědu. Kniha vám ukáže, jaké potřeby miminka mají, jak na ně reagovat 
a jak díky kojení můžete s dítětem navázat úzký vztah. Odhalí vám, jak první 
hodina po porodu ovlivní celé kojení a co můžete dělat, když miminko pláče nebo 
neprospívá, či jak poznat, jestli má hlad. V těhotenství tuto knížku neodložíte, 
dokud ji nedočtete. Po porodu se k ní budete vracet a pořád vám bude ležet 
na nočním stolku, protože ji tam budete jednoduše potřebovat.

199 Kč | 978-80-276-0179-0 | mv | 210 × 150 mm | 124 stran
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DÁRKOVÉ KNIHY

Moje první tři roky

Kniha vzpomínek
První roky života vašeho dítěte jsou vzácný 
dar, a když budete do tohoto alba zapisovat 
ty nejúžasnější vzpomínky a pomocí fotografií 
dokumentovat důležité pokroky, nikdy na ně 
nezapomenete. Až vaše dítě vyroste, můžete si 
zaznamenané okamžiky připomínat společně.

349 Kč | 978-80-556-5020-3 | překlad: Adéla Lapáčková | 
tv | 250 × 250 mm | 80 stran

Naše děťátko 
199 Kč | 48 str.

Naše děťátko. Holčička  
199 Kč | 48 str.

Naše děťátko. Chlapeček  
199 Kč | 48 str.

Moje první vzpomínky 
499 Kč | 80 str. 
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Helen Exley
Jak chránit 
planetu

365 nápadů, možností 
a podnětů  
pro každého z nás
Dárková a bohatě ilustrovaná kniha 
přináší na každý den jeden citát, 
radu či nápad, jak žít ekologičtěji 
a ohleduplněji k životnímu prostředí, 
abychom dalším generacím zanechali 
„zdravou“ planetu.

299 Kč | 978-80-276-0076-2 |  
překlad: Zuzana Pavlová | sp | 
 130 × 110 mm | 368 stran

Helen Exley
Řekni ano životu!

365 pozitivních  
myšlenek na každý den
Knížka plná naděje. Díky ní prožijete 
každý den v každém jeho okamžiku 
a budete otevření všem smysluplným 
příležitostem života.

299 Kč | 978-80-276-0220-9 |  
překlad: Zuzana Pavlová | sp |  
130 × 110 mm | 368 stran

Helen Exley
Mindfulness

365 citátů a rad,  
jak naplno prožít  
každý okamžik
Mindfulness (někdy také všímavost) je 
schopnost plně prožívat přítomnost, 
zvládat své emoce a zachovat si 
odstup od posuzujících myšlenek. 
Když se naučíte žít přítomností, může 
vám to změnit život. Díky mindfulness 
se zbavíte depresí, závislostí, stresu. 
Pravidelným cvičením můžete předejít 
mnohým civilizačním chorobám. 
Pokud se budete řídit radami z této 
knihy, budete klidnější. Budete 
šťastnější. Naučíte se milovat každý 
okamžik každého dne!

299 Kč | 978-80-276-0274-2 |  
překlad: Zuzana Pavlová | sp |  
130 × 110 mm | 368 stran

DÁRKOVÉ KNIHY
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DÁRKOVÉ KNIHY

249 Kč | 978-80-7391-655-8 | 368 str.

279 Kč | 978-80-276-0086-1 | 368 str.

249 Kč | 978-80-7529-172-1 | 368 str.

249 Kč | 978-80-7529-377-0 | 368 str. 249 Kč | 978-80-7529-552-1 | 368 str.

279 Kč | 978-80-276-0094-6 | 368 str.

269 Kč | 978-80-276-0093-9 | 368 str.

249 Kč | 978-80-7529-822-5 | 368 str.249 Kč | 978-80-7529-794-5 | 368 str.

249 Kč | 978-80-7529-518-7 | 368 str.

249 Kč | 978-80-7529-173-8 | 368 str.

249 Kč | 978-80-7529-385-5 | 368 str.
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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 | 400 str.

599 Kč | 280 str.

599 Kč | 320 str.

599 Kč | 160 str.599 Kč | 320 str.

599 Kč | 280 str. 799 Kč | 448 str.

Velké obrazové publikace
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KÖNEMANN | VÝTVARNÉ UMĚNÍ

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str. 

299 Kč | 216 str. 

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 240 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 216 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 240 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 264 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 216 str.

299 Kč | 288 str.

299 Kč | 216 str.

299 Kč | 216 str.

Malé obrazové publikace
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KNIHY VE SLOVENŠTINĚ

Michal Kšiňan 
Milan Rastislav Štefánik

Muž, ktorý sa rozprával  
s hviezdami
Kniha Milan Rastislav Štefánik. Muž, ktorý sa rozprával 
s hviezdami je prvá vedecká biografia tejto významnej 
osobnosti slovenských dejín. Historik Michal Kšiňan v nej 
pútavo približuje Štefánikov život na základe dlhodobého 
výskumu v archívoch deviatich krajín. Autor nás zavedie 
na pozemský raj na Tahiti, do exotického Ekvádoru, 
na nehostinnú Sibír, alebo do najvýznamnejších rímskych 
a parížskych salónov v snahe nájsť odpoveď na otázku, 
ako sa zrodil národný hrdina. Štefánik očaril mnohých ľudí 
vo svojich časoch, no stále v tom pokračuje… 

16,95 € | 978-80-556-3904-8  | tvp | 145 × 230 mm | 380 stran

Marian Jaslovský
Marián Varga.  
Nebo, peklo, raj

Kniha známeho publicistu a spisovateľa Mariana 
Jaslovského približuje osobnosť geniálneho hudobníka 
Mariána Vargu tak blízko, ako sa len dá. Jaslovský 
spolu s Vargovou manželkou Janou vyspovedali asi 
tridsiatku priateľov, členov rodiny a spolupracovníkov 
z Vargovho najbližšieho okruhu. Ich spomienky boli 
v mnohých prípadoch prekvapujúce aj pre Janu – najbližšiu 
Mariánovu osobu. Biografiu v duchu „oral history“ 
ilustrujú aj zaujímavé faksimile a fotografie, ktoré neboli 
nikde uverejnené. Knižka organicky dopĺňa Jaslovského 
monografiu Collegium Musicum.

978-80-556-4838-5 | tv | 145 × 230 mm | 416 stran *

*cena nebyla v době přípravy katalogu stanovena
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Roman Mocpajchel,  
František Hříbal (il.)
Bitky a bojiská

Kniha približuje dvadsať bitiek a vojenských udalostí, ktoré 
ovplyvnili ďalší vývoj našich dejín. Väčšina sa odohrala 
na území súčasného Slovenska. 

Pri každej bitke sú uvedené základné informácie - kde 
a kedy sa konala a medzi kým, koľko vojakov sa na nej 
zúčastnilo, aké boli straty, prečo je dôležitá pre naše 
dejiny. Nasleduje uvedenie do širších súvislostí a opis bitky. 
V závere každej kapitoly je niekoľko doplnkových textov 
- približujú významné osobnosti, dobovú vojenskú taktiku 
a ďalšie zaujímavosti.

Kniha vychádza v edícii Stručné dejiny Slovenska pre 
mladých čitateľov, ktorá má ambíciu ponúkať témy 
spojené s našimi dejinami spracované spôsobom 
príťažlivým pre mládež - stručne a vizuálne príťažlivo. 
Knihy z tejto edície zároveň slúžia na rekapituláciu či 
osvieženie vedomostí aj pre dospelých.

14,95 € | 978-80-556-4999-3 | tv | 165 × 230 mm | 176 stran

Andrea Kellö Žačoková,  
Emília H. Jesenská (il.)
Vitaj v múzeu

Dobrodružná výprava do slovenských múzeí

Bohato ilustrovaná kniha o slovenských múzeách ponúka 
dobrodružnú výpravu plnú objavov. Vysvetľuje, ako sa 
predmety dostanú do múzea, čo sa tam s nimi deje a kto 
sa o ne stará. Predstavuje približne 40 slovenských múzeí 
a prezrádza aj zaujímavé fakty, napríklad aký počet 
ľudí ich ročne navštívi. Ako to kedysi vyzeralo v kláštore, 
kaštieli či na hrade? Ako ľudia nakupovali a pozorovali 
hviezdy? Čo sa deje v bani, v lese, v jaskyni či v kúpeľoch? 
Ako sa učia nevidiace deti, ako vznikajú známky a mince, 
aká je práca polície a ako vyzerá vojenská poľná kuchyňa? 
Všetky odpovede nájdete v tejto prehľadnej knihe.

14,95 € | 978-80-556-5043-2 | tv | 210 × 297 mm | 80 stran
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KNIHY V ANGLIČTINĚ

Quentin Tarantino 
Once Upon a Time  
in Hollywood: A Novel

Dlouho očekávané první 
beletristické dílo Quentina 
Tarantina. Veselý 
i brutální, vždy šokující 
román podle jeho filmu 
oceněného Oscarem.

Barack Obama, Bruce 
Springsteen 
Renegades: Born in 
the USA

Intimní rozhovor dvou 
dlouholetých přátel 
o životě, hudbě a jejich 
trvalé lásce k Americe 
se všemi jejími výzvami 
a rozpory.  

Jo Nesbo 
The Jealousy Man  
and Other Stories

Temná, napínavá sbírka 
povídek, která vás provede 
tajemstvími pokroucených 
myslí i pomstychtivých 
srdcí. 

Will Smith, Mark Manson  
Will

Inspirativní kniha, která 
sleduje cestu k úspěchu 
i osobnímu štěstí jedné 
z nejuznávanějších 
osobností popkultury 
současnosti.

J. K. Rowling 
The Christmas Pig

Dobrodružství, do kterého  
se zamiluje celá rodina. 
Štědrý večer je noc zázraků, 
noc, kdy mohou ožít všechny 
věci… dokonce i hračky.

Naomi Parry 
Amy Winehouse:  
Beyond Black

Láskyplná a sugestivní 
oslava života a kariéry Amy 
Winehouse, včetně fotografií 
a vzpomínek těch, jejichž 
životů se dotkla.

Leigh Bardugo  
Rule of Wolves  
(King of Scars 
Duology, 2)

Vlci krouží a mladý král 
bude čelit své největší 
výzvě ve výbušném finále 
bestselleru King of Scars 
Duology.

The Beatles, John 
Harris, Ethan Russell, 
Linda McCartney, Hanif 
Kureishi, Peter Jackson 
The Beatles: Get 
Back

Historie vzniku alba 
Let It Be, vyprávěná 
slovy The Beatles, 
doplněná stovkami dosud 
nezveřejněných fotografií. 
Vychází k uvedení 
stejnojmenného filmu. 



83

KNIHY V ANGLIČTINĚ

Annie Leibovitz,  
Anna Wintour 
Annie Leibovitz: 
Wonderland 

Legendární fotografka 
Annie Leibovitz překvapivě –  
a překvapeně – popisuje 
své setkání s módou.

Yotam Ottolenghi, Noor 
Murad 
Ottolenghi Test 
Kitchen: Shelf Love

85+ neodolatelných 
receptů na domácí 
vaření, které přinese 
lásku na každou poličku 
ve vaší spíži, ledničce 
a mrazničce.

Susie Hodge  
Art in Detail:  
100 Masterpieces

Komplexní sbírka pro 
kurátory i amatéry, která 
zkoumá detaily a skryté 
symboly stovky ikonických 
uměleckých děl.

The Silver Spoon Kitchen 
The Italian Bakery: 
Step-by-Step 

Pečte jako Italové!  
140 klasických i současných  
cukrářských receptů  
pro nováčky i zkušené 
pekaře.

Phaidon Editors,  
Jenelle Porter 
Vitamin T: Threads 
and Textiles in 
Contemporary Art

Zásadní příručka vytvořená 
přednímu kurátory a kritiky 
umění pro sběratele 
slavných gobelínů, výšivek 
a textilií z celého světa.

Virgilio Martinez,  
Nicholas Gill 
The Latin American 
Cookbook

Pestrý výběr receptů 
proslulého peruánského 
šéfkuchaře Virgilia 
Martíneze. Kulinárie 
inspirovaná jedním 
z nejvíce fascinujících 
regionů světa.

Chiara Pasqualetti 
Johnson  
Chanel No. 5: 
The Perfume of 
a Century

Po celé století Chanel č. 5 
odolává rozmarům módy 
a plynutí času, jako by 
Coco Chanel našla vzorec 
věčné ženskosti. Jaké je 
tajemství jeho úspěchu?

Phaidon Editors,  
Toby Musgrave 
The Garden Book

Od prvních náboženských 
zahrad až po nebeskou 
zahradu Tokachi,  
500 nejkrásnějších zahrad 
v celé historii. Bestseller 
nakladatelství Phaidon 
v novém, aktualizovaném 
vydání.
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Anton Corbijn, 

Reuel Golden

Depeche 
Mode by 
Anton Corbijn

Oficiální ilustrovaná 
historie Depeche Mode 
od nizozemského umělce 
Antona Corbijna. Více 
než 500 fotografií 
z osobních Corbijnových 
archivů, některé dosud 
nepublikované, doplněné 
Corbijnovými ručně 
psanými poznámkami, 
oslavuje jednu 
z nejkreativnějších 
a nejtrvalejších spoluprací 
v rockové historii.

Reuel Golden, 

Christopher 

Warwick

Her Majesty. 
A Photographic 
History  
1926–Today

Veřejný i soukromý život 
nejslavnější panovnice 
světa, zachycený 
ve fotografiích 
významných umělců.  
Oficiální elegantní portréty 
i něha rodinných okamžiků 
vyprávějí příběh tradice, 
historie, půvabu a kultury. 
Dávají nahlédnout 
do zákulisí korunovace, 
státních návštěv, setkání 
s popkulturními ikonami, 
královských svateb a jubileí. 

Linda Granfield, 

Fred Dahlinger, 

Noel Daniel

The Circus. 
1870s–1950s

Odvážlivci a spoře oděné 
artistky, nebojácní drezéři 
zvířat a překvapiví 
„podivíni“. Pohled 
do zákulisí amerického 
cirkusu prostřednictvím 
originálních plakátů 
a litografií i pozoruhodných 
cirkusových fotografií. 
Půvab amerického cirkusu 
v dobách jeho největší 
slávy.

Paul Duncan

The James 
Bond Archives. 
“No Time To 
Die” Edition

Bohatý výběr dosud 
nepublikovaných fotografií, 
scénářů a produkčních 
poznámek, doplněných 
vzpomínkami více 
než 150 herců a členů 
štábu. Osobní příběhy 
producentů, kaskadérů, 
režisérů i produkčních 
nabízejí unikátní vhled 
do procesu vzniku jedné 
z nejúspěšnějších filmových 
sérií všech dob. Tato kniha 
je poctou legendě o Jamesi 
Bondovi.
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Luis-Martín 

Lozano, Andrea 

Kettenmann, 

Marina Vázquez 

Ramos

Frida Kahlo. 
The Complete 
Paintings

Mezi několika málo 
umělkyněmi, které 
překročily hranice umění, 
jen málokterá září jako 
mexická malířka Frida 
Kahlo. Jedna z klíčových 
postav mexického 
revolučního moderního 
umění byla také průkopnicí 
feminismu, otevírala 
diskuze o genderu 
a sexualitě. Tato 
monografie představuje 
všech 152 jejích obrazů 
a doplňuje je zřídka 
viděnými fotografiemi, 
stránkami deníku, dopisy 
a ilustrovanou biografií.

Sebastian Dobson, 

Sabine Arqué

Japan 1900

V roce 1868 Japonsko 
otevřelo své brány vnějšímu 
světu, čímž ukončilo 
více než 200 let národní 
izolace a ohlašovalo 
novou éru, která zemi 
přivedla do moderní 
doby. Sebastian Dobson 
a Sabine Arqué vybrali 
některé z prvních fotografií 
Země vycházejícího slunce 
a odhalují epické panorama 
Japonska z přelomu století.

Sebastião Salgado, 

Lélia Wanick 

Salgado

Sebastião 
Salgado. 
Amazônia

Šest let cestoval Sebastião 
Salgado po brazilské 
Amazonii a fotografoval 
krásu této mimořádné 
oblasti: deštný prales, 
řeky, hory, lidé, kteří tam 
žijí - tento nenahraditelný 
poklad lidstva, v němž je 
obrovská síla přírody cítit 
jako nikde jinak na Zemi. 
Ohrožený ráj původních 
obyvatel amazonského 
deštného pralesa 
objektivem Sebastião 
Salgada. 

Angelika Taschen, 

Christiane Reiter

Great Escapes 
Greece:  
The Hotel Book

Řecko, země bohů 
a učenců,  rodiště 
demokracie a západní 
filozofie, obklopené mořem 
je jednou z nejoblíbenějších 
prázdninových destinací. 
Nabízí bájná místa i snové 
pláže. Vydejte se na cestu 
po nejkrásnějších řeckých 
hotelech. Inspirujte se 
nádhernými fotografiemi, 
doplněnými užitečnými 
cestovatelskými 
informacemi 
i doporučeními na stylové 
knihy a filmy.
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Bert jezdí s autobusem, 
jeho žena Betynka je školní 

kuchařka. A těmhle dvěma 
přibude na stará kolena 
do domácnosti andílek. 
Dají mu jméno Andělín. 

To si jednou Bert takhle 
šoféruje a andílka najde 

v náprsní kapse. Bertovým 
a Betynčiným přátelu°m 

připadá rozkošný. Pát’áku°m 
Nele, Jeníkovi a Alici zrovna 

tak. Andělín je učiněný 
zázrak! Jiní ovšem tak 
nadšení nejsou. Třeba 

výkonná ředitelka Krtková. 
Nebo profesor Zápuch. 

Ani tajemný číman v černém, 
který se vydává za školního 

inspektora. A pak je tu 
hromotluk Béd’a Buchar – ten 
Andělínovi vyloženě nemu°že 
přijít na jméno. A vypadá to, 

že jde andílkovi po krku…

Ilustroval

www.slovart.cz
ISBN 978-80-7529-585-9

cover_Pribeh Angelina Browna SK.indd   4-6 13.03.18   14:03

Čarodějné pohádky 
pro malé kouzelníky
449 Kč ∣ 248 str.

Chytré pohádky  
pro malé rozumbrady
449 Kč ∣ 256 str.

Hrůzostrašné pohádky 
pro malé strašpytlíky
499 Kč ∣ 304 str.

Tři koťátka  
tety Mily
249 Kč ∣ 136 str.

Operace Ořech  
a jiné dědkoviny
249 Kč ∣ 112 str.

Panejo a strašidelná 
škola Elvíry Moudré
269 Kč ∣ 136 str.

Příběh malého 
Andělína 
299 Kč ∣ 224 str.

Skřípouni
299 Kč ∣ 352 str.

Štědrosaurus
299 Kč ∣ 400 str.

Včely
399 Kč ∣ 72 str.

Dej gól, Carlosi!
269 Kč ∣ 272 str.

Přihraj, Carlosi!
269 Kč ∣ 280 str.

Můj brácha je 
superhrdina  
269 Kč ∣ 320 str.

Stopy zvířat 
399 Kč | 50 str.

Etiketa
269 Kč | 44 str.

Červený panáček
299 Kč | 208 str.

Velká kniha pohádek 
o zvířatech
299 Kč | 128 str. 

Moje tělocvikářka je 
vládkyní mimozemšťanů
269 Kč ∣ 312 str.

Karel IV.  
v kouzelném kukátku
249 Kč ∣ 48 str.

Cesty dětí do staletí
249 Kč ∣ 80 str.

Cesty dětí do staletí 2
249 Kč ∣ 80 str.

Cesty dětí do staletí 3
249 Kč ∣ 80 str.

Megaencyklopedie
699 Kč ∣ 360 str.

Dinosauři a další 
pravěká zvířata
399 Kč | 160 str. 

Velká obrazová 
přírodopedie
599 Kč | 360 str.

Časopedie
599 Kč | 320 str. 

Každodenní cesty 
obyčejných věcí
269 Kč | 48 str.

Pojď si hrát ven
299 Kč | 80 str.

Leonardo da Vinci 
Fantastické vynálezy
499 Kč ∣ 25 str.

Neuvěřitelné pohledy 
do nitra strojů a staveb
299 Kč | 48 str. 

Stromy
399 Kč ∣ 80 str.

To vám nedarujeme!

Buďte opatrní.
Kdo spadne, ať si

mě nepřeje!

Jo, to byl 
parádní výlet!

Boj!
Haf!

Bando 
nevymáchaná!

Zato ty 
jsi pěkně 

vymáchanej!Pšššt
!

Vych
ází

měsíc
, ča

s

pokla
dů

práv
ě

nastá
vá.

Haha,
jako bych

slyšel
Broňu.

Honem,
všichni
sééém!

Tak
dneska
poznáte

tu pravou
divočinu!

Hele, co 
tu píšou!

Hezo!

Hustě!

Mlask!

Postavičky 
z hlíny.

Kde se 
tu vzaly?

Ná hraděé 
Okoříí, svěéétla 

už nehoří…
To bude
super

zápis do
deníku.

Broňa
si fakt
počte!

Pamatujete, 
jak jste hledali 

poklad na 
hradě?

Kamarádi z komiksů tě zvou na dobrodružné výlety po naší zemi

Adéla Rúčková Moravcová

Výletovník
249 Kč ∣ 48 str.

Můj první atlas  
České republiky 
269 Kč ∣ 48 str.

Můj první atlas  
Evropy
249 Kč ∣ 80 str.

Planeta Země
499 Kč ∣ 136 str.

Vzdálenost mezi 
mnou a třešní
299 Kč | 192 str.
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Sliz
169 Kč | 64 str.

Super sliz
169 Kč | 64 str.

101 hustých 
kouzelnických triků
189 Kč | 208 str.

101 fakt hustých 
vědeckých pokusů
189 Kč | 208 str.

LEGO® City
249 Kč ∣ 32 str.

Dinosauři 
přicházejí 
149 Kč ∣ 32 str.

Jurský svět 
v totálním chaosu
199 Kč ∣ 48 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! 
Rybka klaun
149 Kč ∣ 8 str.

Kirke
399 Kč | 376 str.

Achilleova píseň
399 Kč | 360 str.

Krása, která 
přetrvá
349 Kč | 320 str.

Dcera života
349 Kč | 360 str.

Evina iluze
349 Kč | 400 str.

Tisíc dokonalých tónů
349 Kč | 288 str.

Deset let se ségrou
329 Kč | 250 str. 

Ten, kdo stojí v koutě 
249 Kč ∣ 216 str.

Místo, kde bydlím
299 Kč ∣ 280 str.

Nejlepší lži
349 Kč | 352 str.

Dej mi své jméno
269 Kč | 198 str.

Najdi mě
299 Kč | 192 str.

Enigmatické variace
349 Kč | 224 str.

Talentovaný  
pan Ripley
299 Kč | 256 str.

Vůbec nic  
299 Kč ∣ 168 str.

Horké mléko  
299 Kč ∣ 218 str.

Bleší cirkus
249 Kč | 120 str.

Nikdy jsme nebyly
399 Kč | 412 str.

Dcera krále močálů 
299 Kč ∣ 320 str.

S. Hawking. Paměti 
o přátelství a fyzice
349 Kč | 264 str.

Praha jinak
399 Kč | 280 str.

Praha v množném čísle
399 Kč | 264 str.

Pijácká čítanka
399 Kč | 288 str.

Můj New York 
299 Kč ∣ 256 str.

Moje Paříž
299 Kč ∣ 256 str.
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Měsíc na dosah 
999 Kč ∣ 240 str.

Agatha Christie
499 Kč | 464 str.

Jane Austenová  
499 Kč ∣ 384 str.

Jozef Tiso: Kněz, 
politik, kolaborant  
499 Kč ∣ 420 str.

Zkáza templářů  
329 Kč ∣ 352 str.

Templáři –  
Fakta a mýtus
299 Kč ∣ 368 str.

Amnestie
399 Kč ∣ 208 str.

Astrid Lindgrenová: 
Válečné deníky 1939–1945 
399 Kč ∣ 368 str.

Velký sen dvou 
malých národů
499 Kč | 416 str.

Martin Straka: 
Racing‘n‘Roll
1 490 Kč | 360 str.

Plavby po velkých 
řekách světa
699 Kč | 208 str.

Lezení 
699 Kč ∣ 224 str.

Atlasy hvězd 
799 Kč ∣ 208 str.

Harley-Davidson: 
Kompletní historie
999 Kč ∣ 240 str.

Tutanchamon.  
Cesta podsvětím
1 490 Kč | 392 str.

Nejkrásnější národní 
parky světa 
799 Kč ∣ 272 str.

Jiří Menzel: 
Rozmarná léta
499 Kč ∣ 365 str.

Woody Allen – kompletní 
průvodce tvorbou
499 Kč ∣ 196 str.

Kapitán Kloss
799 Kč | 688 str.

DC COMICS: Kompletní 
průvodce světem postav
399 Kč | 216 str.

DC COMICS: Absolutně 
všechno, co musíte vědět
499 Kč | 200 str.

Dalajlama. Ilustrovaný 
životopis
699 Kč | 352 str.

Bowie
799 Kč | 224 str.

Miro Žbirka – Zblízka 
399 Kč ∣ 248 str.

Neuvěřitelný Ivan Král
499 Kč | 248 str.

Mercury a já
349 Kč | 224 str.

Dylan – Album 
za albem 
799 Kč ∣ 240 str.

Queen ve 3D
999 Kč | 256 str.

Bruce Springsteen 
799 Kč ∣ 208 str.

Robert Vano: Fotka 
nemusí být ostrá
299 Kč ∣ 144 str.

Robert Vano: 
Memories
1 490 Kč ∣ 224 str.

Jan Saudek. Posterbook
299 Kč | 13 listů

Jan Saudek: Svobodný, 
ženatý, rozvedený, vdovec
249 Kč ∣ 192 str.

Jan Saudek: Dva
399 Kč ∣ 136 str.

Saudek
1 299 Kč ∣ 448 str.

Vespa
699 Kč | 224 str.
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Otto Wagner
299 Kč | 96 str.

Schiele
299 Kč | 96 str.

Bauhaus
299 Kč | 96 str.

Warhol
299 Kč | 96 str.

Mucha
299 Kč | 96 str.

Iluminovaná kniha 
Žalmů 
369 Kč | 256 str.

Gordon Ramsay
Chutně a rychle
499 Kč | 256 str.

Jak vaří šéfkuchaři
599 Kč | 256 str.

Street Art 
399 Kč ∣ 256 str.

Vousáči 
449 Kč ∣ 176 str.

Francouzské dobrodružství 
Jamese Martina
499 Kč | 192 str.

Lada
1 490 Kč ∣ 744 str.

Gordon Ramsay:  
Moje dokonalá fit jídla
499 Kč | 288 str.

Zeleninové zázraky 
z jednoho plechu
399 Kč | 144 str.

Britské dobrodružství 
Jamese Martina
499 Kč | 256 str.

Moje skvělé recepty 
z francouzského bistra
399 Kč ∣ 192 str.

Pravá vietnamská 
kuchyně
399 Kč | 144 str.

Culinaria Itálie 
499 Kč ∣ 380 str.

Culinaria Maďarsko 
499 Kč ∣ 320 str.

Culinaria Francie
699 Kč ∣ 468 str.

Světový atlas vína
1 399 Kč ∣ 400 str.

Veggie burgery
399 Kč ∣ 160 str.

Kváskové pečení 
399 Kč | 160 str.

2100 ásan 
799 Kč | 736 str.

Někdo to rád pálivé
299 Kč ∣ 144 str

Velká domácí 
kuchařka
499 Kč ∣ 528 str.

Víno  
999 Kč | 928 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.

Moderní nordic 
walking 
299 Kč ∣ 128 str.

Blackroll 
299 Kč ∣ 176 str.

Core trénink
399 Kč ∣ 224 str.
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Houby
269 Kč | 160 str.

Ryby našich vod
249 Kč ∣ 144 str.

Ryby pro vaše 
akvárium
399 Kč | 208 str.

Velká encyklopedie 
rybářství
499 Kč ∣ 288 str.

Ptáci střední Evropy
269 Kč ∣ 160 str.

Šachy
399 Kč ∣ 256 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.

Fotografování
399 Kč | 192 str.

Fotografování  
pro pokročilé
399 Kč | 192 str.

Řezbářství 
399 Kč ∣ 160 str.

Vše o práci  
se dřevem 
599 Kč | 264 str.

Základy včelaření
399 Kč | 144 str.

Příručka včelaře 
499 Kč | 232 str.

Podrobný obrazový 
průvodce uměním 
kaligrafie
399 Kč ∣ 192 str.

Kreativní inspirace 
lidovým uměním 
399 Kč ∣ 144 str.

Kreativní písmo – 
Jak na to 
399 Kč ∣ 144 str.
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CHYSTÁME PRO VÁS* 
... a ještě mnoho dalšího!

*Česká obálka nebyla v době přípravy katalogu k dispozici.

Kladsko, jaro 1920. Profesor místního gymnázia nalézá na mostě zmrzačené tělo.  
Jen o několik dní dříve byl na ulici zastřelen vojenský důstojník s vysokou šarží.  
Co tyto vraždy spojuje, jestli tedy vůbec něco? Mají se obyvatelé městečka Glatz 
obávat nálezu dalších obětí? A proč byl k vyšetřování obou vražd povolán až z Berlína 
armádní vyšetřovatel, kapitán Wilhelm Klein, jehož minulost je stejně záhadná jako 
spáchané vraždy? Klein za pomoci vzdorovitého strážmistra Koschella a policejního 
asistenta Jürgena Rotha zahajuje vyšetřování. Ví, že překážkou se mu stanou nejen 
představitelé místní samosprávy, ale i vlastní slabiny. Mistrně vystavěný detektivní 
román Tomasze Duszyńského udržuje čtenáře v napětí až do poslední stránky. Jeho 
hlavním hrdinou je Glatz – slezské městečko, v němž lze stále zaslechnout ozvěny 
nedávno skončené války. Stín kladské pevnosti skrývá nejedno ponuré tajemství.



Všechny novinky i zákulisní  
informace  

sdílíme na sítích!
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