Tipy na jarní čtení

BESTSELLERY

Nůž

Smrtící bílá

Prázdniny v Evropě

Vyhořet může každý

Jo Nesbø

Robert Galbraith

Ladislav Zibura

Nakladatelství: Kniha Zlín

Nakladatelství: Kniha Zlín

Nakladatelství: BizBooks

Radkin Honzák, Aleš Cibulka,
Agáta Pilátová

449 Kč

499 Kč

Tatér z Osvětimi:
Cilčina cesta

Karel Kovy Kovář:
iPohádka

Heather Morrisová

Karel Kovář

Nakladatelství: CPress

Nakladatelství: BizBooks

349 Kč

349 Kč

399 Kč

Deník malého
poseroutky 14 –
Na spadnutí

299 Kč

Gerda: Příběh moře a
odvahy
Adrián Macho

Jeff Kinney
Nakladatelství: CooBoo

Nakladatelství: Vyšehrad

Nakladatelství: CPress

229 Kč

299 Kč

Podmanivý povídkový
cyklus o pohnutých
osudech z jižních Čech

Co dělají vaše
děti on-line?

Světlo z Pauliny

Marika Pecháčková

Jan Štifter

Nakladatelství: BizBooks

Ilustrace: Veronika Bílková
Nakladatelství: Vyšehrad

Internet je jediné místo, které neodděluje svět dětí a dospělých. Režiséři Vít Klusák a Barbora Chalupová založili na internetové seznamce fiktivní profily tří dvanáctiletých dívek jako výchozí bod výbušného dokumentu o internetových predátorech s názvem V síti. Do pěti hodin se jim
ozvalo přes osmdesát mužů, během pár dnů už to bylo přes dva tisíce.
V navazujícím souboru příběhů a rozhovorů najdete hlubší rozbor nejen
postav z filmu, který vyvolal obrovský rozruch ještě před vlastním odvysíláním.

vychází v únoru

349 Kč

TIPY

Kdo chytá v síti

Tohle je svět, tak žij! Není na co čekat – co nechytneš, uteče, k čemu nepřivoníš, zvadne. I půvabnou jihočeskou osadu Paulinu pohltil les, místo komínů ční k nebi stromy a všude je hrobové ticho. Ze starého světa však přece
jen něco přetrvalo: příběhy, jména a dávná rozhodnutí, která mají vliv na
naši přítomnost. Pohnuté lidské osudy jsou nejen cestou, ale i branou do
minulosti, poznáním toho, co bylo a nesmí zůstat zapomenuto.

vychází v březnu

269 Kč

NAPĚTÍ

Osmý případ
detektivního dua
Pescoliová &
Alvarezová

Ochotná zemřít
Lisa Jackson
Nakladatelství: Domino

Paul a Brindel Lathamovi jsou nalezeni s kulkou v hlavě – na brutální
vraždě ale cosi nesedí. Když se vyšetřovatelka Regan Pescoliová dozví
o smrti své sestry, ochromí ji pocit viny, protože s Brindel si nikdy nebyly blízké. Vzápětí se u jejích dveří objeví neteř Ivy a je zřejmé, že něco
tají. Pescoliová na mateřské se i přes starost o dítě zaplete do vyšetřování. Brzy s hrůzou zjistí, že je vydána napospas zabijákovi, který udělá
cokoli, aby ji viděl trpět.

Vychází v březnu

399 Kč

Maltézská výměna

V temnotách

Steve Berry

Martin Stručovský

Nakladatelství: Domino

Nakladatelství: Motto

Papež zemřel a ve Vatikánu se chystá
volba jeho nástupce. Jeden z kardinálů však místo příprav zamíří na Maltu,
aby našel tajný dokument sepsaný
císařem Konstantinem. Bývalý tajný
agent Cotton Malone v Itálii právě
pátrá po tajemné korespondenci
mezi Mussolinim a Churchillem. Není
ale sám. Stopy vedou k maltézským
rytířům, v jejichž řádu dřímá zlo. Malone se ocitá uprostřed zběsilé honby
za kardinálem, rytíři i ztraceným dokumentem.

Když soukromého vyšetřovatele Matěje Mlynáře osloví neznámá žena, jíž
zmizela dcera, pustí se do dalšího případu. Zatímco pátrá po pohřešované
dívce, ulicemi města se plíží zlo – kdosi se neštítí dokonce ani rituální vraždy novorozenců. Mlynář neznámé
hrozbě sám čelit nedokáže. Spolu
s parťačkou i partnerkou Pavlou vědí
jedno: Tváří v tvář temnotě se mohou
spolehnout jen sami na sebe.

Vychází v únoru

399 Kč

Vychází v březnu

349 Kč

Ticho ještě nikdy
nebylo hlasitější

Žádost o přátelství

Christian Unge

Nakladatelství: XYZ

Třídní sraz po osmnácti letech se blíží. Maria Westonová mi poslala žádost o přátelství. Ale Maria je přes
dvacet let mrtvá. Nebo snad ne?
Psychologické drama ze života paranoidní ženy konfrontované s neuvěřitelným činem, jehož se dopustila
jako zoufalá teenagerka.

Vychází v lednu

369 Kč

Mlčící pacientka

Nakladatelství: Motto

Tekla Bergová, nadaná mladá lékařka, má mimořádnou psychickou
schopnost – fotografickou paměť. Co
jednou uvidí, už nikdy nezapomene.
Když ve Stockholmu dojde k požáru věžáku a do nemocnice přivezou
neznámého, těžce popáleného pacienta, Tekliny zasunuté vzpomínky se
probouzejí a události začínají nabírat
spád. Dopady tragédie totiž pocítí
nejen zaměstnanci nemocnice, ale
i policie a zločinecké podsvětí.
Vychází v březnu

NAPĚTÍ

Laura Marshallová

Projdi vodou, projdi
ohněm

399 Kč

Alex Michaelides
Nakladatelství: Motto

Slavná malířka Alicia Berensonová měla idylické manželství. A pak jednoho dne svého muže zastřelila. Do záhadného případu nemá kdo vnést
světlo, protože Alicia od vraždy už šest let nepromluvila ani slovo. Její
mlčení chce prolomit psychoterapeut Theo Faber, pro kterého se na
první pohled nelogická vražda stane posedlostí. Řešení se možná skrývá
v jednom z Aliciiných obrazů. Je však Theo připraven zjistit pravdu?

Vychází v březnu

369 Kč

NAPĚTÍ

Je čas pomsty

Ženy bez slitování
Camilla Läckberg
Nakladatelství: Motto

Ingrid se vzdala slibně rozjeté kariéry, aby podpořila svého manžela. Teď
však zjistila, že ji podvádí. Birgitta se vyhýbá lékařským prohlídkám. Jen
tak si nikdo nevšimne modřin, které na jejím těle zanechaly manželovy
rány. Viktoria se přestěhovala z Ruska, aby si vzala muže, kterého potkala na internetu. Její nový manžel je ale úplně jiný, než čekala. Tři různé
ženy, tři manželství plná chladu a násilí. Vyřeší to tři dokonalé vraždy?

Vychází v březnu

249 Kč

Altruisté

Tichá odplata

Andrew Ridker

Hania Allen

Nakladatelství: Kniha Zlín

Nakladatelství: Motto

Arthur Alter je bezvýznamným profesorem na bezvýznamné škole, nezvládá splácet hypotéku, má věčné
neshody se svou mladou přítelkyní a
jeho děti s ním nemluví. A pak jsou
tu ještě ty peníze: malé jmění, jež
před ním jeho zesnulá žena tajila
a pak ho odkázala dětem. V zoufalé
snaze nepřijít o dům pozve Arthur
syna a dceru do St. Louis pod záminkou usmíření. Místo toho však otevře Pandořinu skříňku.

Oběti tří groteskních vražd na první
pohled nic nespojuje – jen to, jak vrah
těla svých obětí bizarně vystavil. Brzy
se ale ukáže, že všichni zavraždění
byli členy místního druidského kultu.
Na vyšetřování se podílí seržantka
Dania Gorská, kterou na kriminalistické oddělení ve skotském městě
Dundee přeložili z Londýna. Daniu ale
místo skandálních vražd více přitahuje záhadné zmizení dvou dospívajících dívek. Je přesvědčená, že oba
případy spolu souvisejí...

Vychází v únoru

399 Kč

Vychází v lednu

399 Kč

Není to dystopie...
Už se to děje.

Katharinina šifra

James Delargy

Jørn Lier Horst

Nakladatelství: Domino

Nakladatelství: Kniha Zlín

Na okraji propasti

Chandler Jenkins je velitelem policie
v zapadlém městečku Wilbrook. Celý
život řeší domácí hádky a sousedské
neshody. Změna nastane, když se na
stanici vpotácí muž jménem Gabriel.
Unesl ho sériový vrah Heath. Měl se
stát jeho padesátou pátou obětí, ale
utekl. Krátce nato přijde na stanici
Heath. Unesl ho sériový vrah Gabriel.
Měl se stát jeho padesátou pátou
obětí, ale utekl. Který z nich říká pravdu? A podaří se Chandlerovi případ
vyřešit dřív, než vrah udeří znovu?

William Wisting přijíždí k domu Martina Haugena, odkud před čtyřiadvaceti lety zmizela Haugenova manželka
Katharina. Případ se nikdy nepodařilo
vyřešit. Oba muži se během dlouhého
vyšetřování spřátelili, a tak Wisting
Haugena v den Katharinina zmizení
každý rok navštěvuje. Jenže tentokrát
je dům zamčený a Haugenův telefon
hluchý. Téhož dne navštíví Wistinga
kriminalista Adrian Stiller z Kriposu —
případ Kathariny Haugenové souvisí
s jiným podivným zmizením.

Bernard Minier

Vychází v lednu

369 Kč

Vychází v únoru

369 Kč

NAPĚTÍ

55

Nakladatelství: XYZ

Mladá Francouzka Moira pracuje v oblasti nových technologií. Když se
kvůli vývoji nového softwaru ocitne v hongkongském digitálním gigantu
Ming, má pocit, že ji někdo stále sleduje. Mezi zaměstnanci firmy rychle
narůstá počet násilných úmrtí a Moira zjišťuje, že svoboda pod taktovkou algoritmů je pouze krutá iluze. Znepokojující thriller o zneužívání
moderních technologií ukazuje nejtemnější stránky digitálního světa.

Vychází v únoru

449 Kč

BELETRIE

Strhující příběh plný
emotivních rodinných
tajemství

Než přišel Hitler
Rüdiger Barth,
Hauke Friederichs

Byla jednou jedna řeka
Diane Setterfieldová
Ilustrace: Sabina Chalupová
Nakladatelství: Vyšehrad

V zapadlém hostinci na břehu Temže se schyluje k výjimečným událostem. Štamgasti si nad pivem vypravují historky, když tu se rozrazí dveře
a v nich stojí cizinec s tělíčkem mrtvé dívenky v náručí. O několik hodin
později se dítko opět vrátí mezi živé. Je to zázrak? Kouzlo? Nebo lze vše
racionálně vysvětlit? Dívky se chtějí ujmout tři rodiny. Nemůže však patřit všem – a proto dřív, než se ukáže její pravá totožnost, vyplavou na
povrch mnohá další tajemství.

Vychází v lednu

399 Kč

Ellie a její náhodné
setkání
Hazel Prior

Nakladatelství: Vyšehrad

Nakladatelství: Domino

Výmarská republika se na přelomu
let 1932 a 1933 otřásá: ekonomika
krachuje, politická situace je napjatá
a v ulicích zuří potyčky mezi komunisty a národními socialisty. V budově
Říšského sněmu vrcholí zápas o moc.
Hitler, Goebbels, Hindenburg, von
Papen i Schleicher svádějí v přímém
přenosu neúprosnou bitvu, jež ani
zdaleka nebyla předem rozhodnuta.

Elliin život poklidně plyne. Má domov
i manžela a je docela šťastná. I proto ji
překvapí, když nalezne souznění s podivínským cizím mužem, který jí věnuje dárek a také nový pohled na život.
Dan ve svém domku na vřesovišti vyrábí harfy a má pocit, že mu to stačí.
Nikdy by ho nenapadlo, že mu do života vstoupí Ellie a s ní i celá řada nečekaných tónů. Člověk ale někdy potřebuje náhodné setkání, aby zjistil,
jaký život může doopravdy vést.

Vychází v únoru

349 Kč

Vychází v únoru

329 Kč

Vzali jim důstojnost, ale
nemohli jim vzít naději

Život plný iluzí

Mike Gayle

Katarína Gillerová

Nakladatelství: Kniha Zlín

Nakladatelství: Motto

Elizino tajemství

Studium na prestižní britské internátní škole je od nepaměti vstupenkou
mezi společenskou elitu. Co když se
však na této předem nalinkované
cestě něco zvrtne? Dva někdejší premianti, Danny Allen a James DeWitt,
se po letech setkávají v pečovatelském domě: jeden jako pomocný
ošetřovatel, druhý jako odložený pacient. Návrat do běžného života nebude jednoduchý, ale oba zjistí, že si
mohou vzájemně pomoct víc, než
čekali.

Aneta má nepříjemné tušení, že v jejím manželství něco nehraje. Ráda
by zjistila příčinu, ale musí zároveň
řešit problémy v práci a těžko zvladatelnou pubertální dceru. Zničehonic dostane od staré známé pozvánku na sraz. Proč se má čtveřice
kamarádek sejít po tolika letech?
Zdá se, že všechny jsou šťastné. Realita ale není až tak růžová. Aneta postupně zjišťuje, že žije obklopená
iluzemi, a stačí jeden malý otřes, aby
se rozpadly na tisíc kousků.

Dominik W. Rettinger

Vychází v březnu

399 Kč

Vychází v lednu

299 Kč

BELETRIE

Ten, koho přece znám

Nakladatelství: XYZ

Čekala je těžká volba na strašlivém místě: buď budou žít dál jako řadové
vězenkyně koncentračního tábora v Osvětimi, nebo výměnou za snesitelnější podmínky začnou pracovat v táborovém nevěstinci. Mladá žena
Eliza si vybrala druhou možnost. Když se po konci války její vzpomínky
dostanou do rukou matce bývalého důstojníka SS, s hrůzou zjistí, co vše
musely zubožené dívky a ženy podstupovat, aby získaly alespoň nepatrnou šanci přežít.

Vychází v březnu

399 Kč

BELETRIE

Některá rozhodnutí
nelze vzít zpátky

Podivuhodné příhody
Ingrid Winterové
J. S. Drangsholt

Třpytivá hodina
Nakladatelství: Fragment

Život Seliny Lennoxové je nekonečný večírek, který má jediný cíl: vyhnout se nudné budoucnosti, kterou jí naplánovali její bohatí rodiče.
Jedné noci však vstoupí do jejího života chudý malíř Lawrence Weston
a Selina si je jistá, že našla to, co celou dobu hledala – pravou lásku. Když
ji však postihne tragédie, musí zvolit mezi tím, co je bezpečné, a tím, co
je správné.
Od autorky bestselleru
Dopisy, které nikdo nečetl

Vychází v lednu

399 Kč

Ingrid Winterová je úplně nahraná.
Nedaří se jí prodat dům, v práci na univerzitě ji sužují pošahaní kolegové, její
manželství ztratilo jiskru a hrůzu jí nahánějí i úvahy o vlastním životě. Takže
když ji proti její vůli vyberou do delegace, která má navázat vědeckou spolupráci s ruskou univerzitou, rozhodně
to situaci nezlepší. Diplomatická výprava se ovšem zvrtne ve ztřeštěný
chaos – ale trocha chaosu je možná
právě tím, co Ingrid potřebuje.
Vychází v lednu

Conn Iggulden
Nakladatelství: Kniha Zlín

Nakladatelství: Motto

Iona Greyová

Válka růží 4: Drak

299 Kč

Anglie, 1470. Devět let po bitvě u
Towtonu se karta obrací a král
Eduard musí prchnout i se svým bratrem Richardem do Burgundska. Královskou korunu chce za každou cenu
získat zpět, nicméně jeho plán na vylodění u anglických břehů je nesmírně riskantní. Hrabě Warwick navíc
netouží po ničem jiném než zbavit se
Yorků jednou provždy. A na svou příležitost čeká také Jindřich Tudor, který se ve francouzském vyhnanství
rozhodne k zásadnímu kroku...
Vychází v únoru

429 Kč

Skrze cesty poznat
mapy v sobě

Moudrost zvířat

Jan Nejedlý, Jakub Šofar

Nakladatelství: XYZ

Napadlo vás někdy, jaké to je být rybou, papouškem či slonem? Honí se
jim hlavou stejné myšlenky jako
nám? Zažívají smutek nebo lásku?
Ponořte se do fascinujících hlubin
zvířecí mysli, o níž současná věda
zjišťuje zcela nové poznatky. Dozvíte
se, že mravenci se vzájemně učí, krysy jsou lechtivé, ptákům se zdá
o zpěvu, psi si pamatují spousty slov,
a mnoho dalšího. Nechte se ohromit
těmi nejzajímavějšími fakty o zvířatech a jejich vztahu k lidem!
Vychází v únoru

299 Kč

Ilustrace: Marek Rubec
Nakladatelství: BizBooks

Tereza Ramba: DobroDruhům
Tereza Ramba

Pokračování úspěšné trilogie, které se
tentokrát zaměřuje na lidový humor
z období budování kapitalismu. Plebejská tvořivost zůstala stejně vtipná
a neúprosná: Zesměšňuje papaláše,
namyšlené celebrity, kýčovité seriály,
aušusové výrobky a vůbec vše, co stojí za výsměch. Připomeňte si události,
které byly ještě nedávno přítomností.

Vychází v březnu

TIPY

Virginia Morellová

Po práci je pořád
legrace

349 Kč

Nakladatelství: BizBooks

Cestování si nikdy nenaplánujete na sto procent – vždy vás něco překvapí. Ví to i oblíbená herečka a cestovatelka Tereza Ramba (Voříšková). Za
dva roky navštívila dvacet zemí a rozepsala se o jejich známých i nečekaných podobách. Ať už máte sami neklidného cestovatelského ducha,
nebo radši jezdíte jenom prstem po mapě, Tereziny zážitky v kombinaci
s autentickými fotografiemi a ilustracemi jsou natolik inspirující, že vás
začnou svrbět pohorky.

Vychází v únoru

499 Kč

TIPY

Otevřená zpověď o pádu,
léčbě i návratu

Zápisník alkoholičky

Protože bloudíme,
je o čem mluvit

Alžběta Samková

Jaroslava Sladká,
Jan Žaloudík

Nakladatelství: CPress

Michaela Duffková
Nakladatelství: Motto

Michaela Duffková je mladá matka, která se rozhodla otevřeně promluvit o své závislosti na alkoholu i o složité léčbě. Chcete vědět, proč je tak
těžké přiznat si problém s pitím? Proč není překážkou závislosti ani malé
dítě? Co bylo autorce motivací k léčbě a jak vypadal první rok po ní?
Všechny odpovědi přináší otevřená a přímá zpověď abstinující alkoholičky.

Vychází v lednu

Vulvou porodní
asistentky

299 Kč

Zkušená porodní asistentka a blogerka Alžběta Samková ví o rození
dětí první i poslední. Všem budoucím maminkám srozumitelným stylem předává informace, jak se připravit na porod, aby ho co nejlépe
zvládly. Co může udělat žena a jak
probíhá prenatální péče? Proč funguje tělo v těhotenství odlišně? Jak
zachovat klidnou hlavu ve vypjatých
chvílích? Připravte se s konkrétními
radami na všechny situace!
Vychází v únoru

349 Kč

Nakladatelství: Vyšehrad

Emeritní ředitel Masarykova onkologického ústavu Jan Žaloudík je expertem na boj s rakovinou. Celý život zasvětil hledání vhodného druhu léčby
pro konkrétní pacienty a možností,
jak lépe zajistit onkologickou péči
a prevenci. Rozhovor, jejž s ním vedla
Jaroslava Sladká, ale představuje
i občana Jana Žaloudíka: děkana, senátora, rybáře a moravského patriota s trochu kacířskými názory na svět.
Vychází v březnu

269 Kč

Vaše tělo je
nejlepší doktor

Daniel Goleman, John Dunne
(ed.)
Nakladatelství: Vyšehrad

V současnosti stojíme na rozcestí
a čelíme palčivým problémům: Co se
děje s naší planetou? Jak jí můžeme
pomoci? A jak sladit lidské zájmy
s právy ostatních živých tvorů a potřebami ekosystému? Na tyto a další
aktuální otázky hledal odpovědi duchovní vůdce tibetského buddhismu.
Vstupte do dialogu předních klimatologů, ekologických aktivistů a osobností buddhismu i křesťanství.
Vychází v únoru

369 Kč

Říkejte mi Greta
Valentina Giannellová
Nakladatelství: CPress

Umění být zdráv

Greta Thunberg dokázala zaujmout
statisíce svých vrstevníků a strhnout
je k boji za ekologii, který se pod
hashtagem #fridaysforfuture stal
celosvětovým fenoménem. Přidej se
k misi za záchranu planety! Dozvíš
se, jak mohou vypadat dopady klimatické změny a co můžeš udělat,
abys ulehčil životnímu prostředí.
Nemáme sice žádnou planetu B, ale
stále je čas, abychom se postarali
o planetu A – přispět k tomu může
úplně každý.

Jan Vojáček

Vychází v únoru

249 Kč

TIPY

Ekologie, etika
a změna klimatu

Nakladatelství: CPress

Proč neustále roste počet chronicky nemocných lidí? A proč si s těmito
chorobami současná medicína neumí poradit? Jak naslouchat signálům
těla a napojit se na svou skutečnou podstatu? Jeden z nejuznávanějších
představitelů funkční medicíny Jan Vojáček vám ukáže, jak ve vlastním
organismu probudit schopnost samoléčby a najít ztracenou harmonii.
Umění být zdráv může ovládnout kdokoli – zjistěte, jak na to!

Vychází v březnu

349 Kč

TIPY

Vyzkoušejte recepty
uznávaného mistra cukráře!

Moderní česká cukrařina
Josef Maršálek
Nakladatelství: XYZ

Josef Maršálek vyzradil svá sladká tajemství a sepsal 47 skvělých receptů – nechte se vést jeho radami a inspirujte se triky, které v praxi používá. Jak rafinovaně vylepšit laskonky, žloutkové řezy či větrníčky? Do
kterého zákusku přidat špetku pepře nebo chilli? Neptejte se a raději
pečte a ochutnávejte! Recepty prestižními cenami ověnčeného cukráře,
který pekl i pro britskou královnu, mají pouze jednu nevýhodu: nikdy
jich nebudete mít dost… Bon appétit!

Vychází v únoru

369 Kč

Matematika zločinu

Jakub Krčín z Jelčan

Magdalena Sodomková

Jaroslav Čechura

Nakladatelství: CPress

Nakladatelství: Vyšehrad

V roce 2012 napsal reportérce Magdaleně Sodomkové z Asie cizí muž,
že prchá před českou spravedlností.
Verdikt podle něj nebyl spravedlivý,
a to kvůli chybě soudního znalce
přezdívaného matematik zločinu.
Zatímco po odsouzeném pátrají lovci lebek, reportérka se spolu s dánskou dokumentaristkou Brit Jensen
snaží odhalit, kde se stala chyba.
Zjišťují, že to zdaleka není poprvé, co
se expert přepočítal. Stačí pár vzorečků a jste za mřížemi.

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve
službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět a zejména
největší z nich, Rožmberk. Poznejte
jihočeského regenta jako zdatného
hospodáře a sledujte jeho důkladně
zdokumentovaný rodinný původ, kořeny i osobní život. Stranou pak nezůstane ani obraz překvapivě rozmanitého života slavného rybníkáře.

Vychází v únoru

299 Kč

Vychází v březnu

349 Kč

Princezna, nebo čarodějka?
Špatná volba ji může stát život.

Svět démonů

Karolína Bendová

Sally Greenová

Nakladatelství: Fragment

Nakladatelství: CooBoo

Krvavý lístek

Nikdy jsem nad slovem rodina nepřemýšlela tolik jako ve chvíli, kdy
jsem poznala rodinu nového přítele
mé matky. Rodinu plnou zmatku,
zlosti a lží. Čtyři nevlastní bratři a jejich malá sestřička naprosto změnili
můj klidný svět. Jak jen mohu přežít
mezi kluky? Jak moc se u Hunterových změním? A dokážeme si zachovat vlastní životy, nebo už nic nebude jako dřív? Ráda bych řekla, že
zvládnu cokoli, ale na některé věci
se prostě připravit nemůžete.

Po dramatickém útěku zlodějů dýmu
z Rossarbu je všechno vzhůru nohama: princeznu Catherine všichni vidí
jako zrádkyni. Tash má zlomené srdce, protože přišla o svého jediného
přítele. Edyona hledají pro vraždu.
March v srdci skrývá zradu svého nového milence. Ambrose touží po odplatě. Do toho všeho je armáda brutálního krále Aloysia při chuti a chce
se zmocnit Pitorie i Calidoru. Svět
hoří… a démoni mezitím spřádají
vlastní plány.

Crystal Smithová

Vychází v lednu

299 Kč

Vychází v lednu

369 Kč

YOUNG ADULT

Nevěřte Hunterovi

Nakladatelství: Fragment

Princezna Aurélie je mocnou čarodějkou. Jak by ale mohla být šťastná
v království, které magii brutálně potlačuje? Své schopnosti však nemůže skrývat navždy, proto uprchne do jiného království. Nachází si zde
přátele, zdokonaluje se v kouzlení a začíná něco cítit k muži, s nímž by
nikdy vládnout nemohla. Když ji dostihne kruté nebezpečí, musí se rozhodnout – zůstane v utajení, nebo přizná královskou krev a pokusí se
zachránit své milované?

Vychází v lednu

299 Kč

YOUNG ADULT

Lidský svět jim nestačí

Zlodějská přísaha
Mary E. Pearsonová

Seanan McGuireová
Nakladatelství: CooBoo

Děti za správných podmínek vždycky mizely: proklouzly stínem pod postelí nebo šatníkem, propadly se králičí norou a vynořily se… jinde. Ale
kouzelné světy nemají pro ty, co se už nehodí, pochopení. Nancy se kdysi zatoulala, ale teď už je zpátky. A neustále hledá způsob, jak se vrátit
do svého světa. Její příjezd do Domova slečny Westové znamená změnu: za rohem číhá temnota a jen ona a její spolužáci mohou zjistit, co se
vlastně děje. Bez ohledu na cenu, jakou budou muset zaplatit.

Vychází v lednu

Natalja Ščerba

Nakladatelství: CooBoo

Každé srdce je bránou

229 Kč

Kazi a Jase vyšli z předchozích dobrodružství silnější a zamilovanější než
kdy dřív. Čeká na ně nový život –
Ballengerovi už nebudou psanci, jejich území se stane oficiálním královstvím a všem dalším výzvám budou
čelit společně. Na zpáteční cestě jsou
však během útoku rozděleni. Oba tak
musí zachovat chladnou hlavu mezi
nepřáteli a hledat spojence na těch
nejnepravděpodobnějších místech.
A nad hlavou se jim vznáší stín smrti…

Vychází v březnu

Lunasterové — Skok
nad hvězdami

369 Kč

Nakladatelství: Fragment

Do chvíle, než se ve městečku objevila zvláštní dívka Celestina, zabíjel Tim
čas potyčkami se svým největším
soupeřem Alexem a běháním po
střechách, odkud pozoroval vzdálené
hvězdy. V její přítomnosti však najednou hvězdy začaly být na dosah
a Měsíc se ukázal v novém, tajemném světle. Setkání mladé Astry Celestiny, Lunojase Alexe a zdánlivě
obyčejného Tima bylo náhodné, zato
osudové.
Vychází vbřeznu

369 Kč

Ne všechny ho
přežijí...

Ženy, co se nedaly

Kroniky prachu

Ivana Peroutková

Lin Rina

Nakladatelství: CooBoo

Nakladatelství: Fragment

Prokletý rok

K čemu jsou holky a ženy na světě?
Přece k tomu, aby si šly za svým!
Pětadvacet portrétů významných
českých žen přináší svědectví
o tom, že odvaha se vyplácí. Hrdinkám českých dějin stál v cestě nespočet překážek: politický režim,
společenská omezení i lidé, co jim
prostě nepřáli. Přesto se všechny
dokázaly prosadit a jejich osudy
jsou inspirativní skutečně po všech
stránkách!

Animant nezajímá svět šatů, plesů
a pozlátka. Ona miluje knihy a příběhy, takže po nabídce pracovat měsíc
v univerzitní knihovně v Londýně
skočí všemi deseti. V obklopení tolika knihami se však jen těžko dokáže
soustředit na své pracovní povinnosti. Její už tak rozptýlenou pozornost narušuje i vrchní knihovník –
nejprotivnější muž na světě, se
kterým není lehké vyjít. Přesto v ní
začne probouzet city, které předtím
neznala...

Kim Liggettová

Vychází v únoru

299 Kč

Vyšlo v listopadu

399 Kč

YOUNG ADULT

Mrazivý román
v duchu fenoménu
Příběh služebnice

Nakladatelství: CooBoo

Dívkám ve vesnici se tvrdí, že mají moc vyrvat spořádané muže z náruče
jejich manželek. Proto jsou v šestnáctém roce života vyhnány do divočiny, kde se musí od této magie očistit – ne všechny se však vrátí. Tierney
Jamesová sní o společnosti, kde mají ženy větší hodnotu než kus masa.
Ale jak se blíží její vlastní prokletý rok, zjišťuje, že hrozba nečíhá jen
v lesích. Nebezpečí se skrývá v nitru samotných dívek.

Vychází v únoru

349 Kč

YOUNG ADULT

Hřmění a tlukot křídel
se nesou horkou nocí.
První díl originální
fantasy série

To bylo tvé jméno 3
Makoto Šinkai
Ilustrace: Ranmaru Kotone
Nakladatelství: Egmont

Bouřná vrána
Kalyn Josephsonová
Nakladatelství: CooBoo

V tropickém království Rhodaire jsou kouzelné vrány, vládnoucí magií
živlů, součástí všech aspektů života… dokud do země nevtrhne illuciánská armáda. Děsivé události invaze uvrhnou princeznu Anthiu do hluboké deprese. Když je nucena do svazku s korunním princem Illucie, začne
spolu se svou sestrou Calizou jednat. Poté co najdou skryté vraní vejce,
vymyslí nebezpečný plán: nechají ho tajně vylíhnout a získají zpátky,
co jim nepřátelé vzali.

Vše směřuje k dramatickému závěru.
Aby Taki zachránil Micuhu a její městečko před ničivým dopadem komety, spojí síly s jejími kamarády a uvedou do pohybu nebezpečný plán.
Dokáže Taki s přáteli odvrátit katastrofu? Mají s Micuhou šanci na společnou budoucnost? Červené nitky
osudu se splétají, světy se prolínají
a nastává chvíle osudového rozhodnutí.

Co kdyby...
Mrazivá kletba
Jen Calonita
Nakladatelství: Egmont

Propojení young adult světa a fanfiction vás provede nečekanými cestami labyrintem známého příběhu
Anny a Elsy. Co kdyby se historie ubírala jiným směrem? Co kdyby Elsu
pronásledovaly jen útržkovité střípky
vzpomínek na sestřičku, kterou nikdy
neměla... a vydala se ji hledat? Podařilo by se jí odvrátit děsivou ledovou
kletbu?
Třetí kniha retellingové série.

Vychází v březnu

329 Kč

Vychází v březnu

229 Kč

Vychází v únoru

349 Kč

Budoucnost lesa je
v jejich tlapkách.
Kočičí válečníci se
vracejí v další sérii!

Rick Riordan
Nakladatelství: Fragment

Být Apollónem není hračka, obzvlášť
když vás vykážou z Olympu a ještě
vás uvězní v těle smrtelníka Lestera
Papadopoulose. Řecký bůh na cestě
za znovuzískáním někdejších schopností se tentokrát vydává do Tábora
Jupiter v Sanfranciském zálivu. Všehoschopní římští imperátoři míří
tamtéž, aby zaútočili na římské polobohy novými ničivými zbraněmi.

Vychází v březnu

399 Kč

Žeberův odkaz
David Jan Žák

Kočičí válečníci: Nové proroctví (1) – Půlnoc

Ilustrace: Jindra Čapek
Nakladatelství: Albatros

Edwin zmizel! Jeho kamarádům je jasné, že to nějak souvisí s profesorem
Žeberou a zápisníkem, který by v nepovolaných rukou proměnil šumavské hvozdy v kamennou poušť.
Nezbývá než se pustit do pátrání na
vlastní pěst. Parta dětí však nebude
hledat jenom Edwina, ale i průchody
do tajemného světa Trombů. Stopy
vedou k záhadnému pokladu a také
k dávnému přátelství, které se za podivných okolností rozpadlo.
Vychází v únoru

269 Kč

Erin Hunterová
Nakladatelství: Albatros

Ostrodráp vyslechne z úst Hvězdného klanu zlověstné proroctví, které
ho varuje, že kočičím klanům hrozí dosud nepoznané nebezpečí. Mladý
válečník se proto spolu s několika přáteli vydává na výpravu do neznámých končin, aby zachránil les před zničením. Bude potřebovat veškerou odvahu svých válečnických předků, protože blížící se zkáza může
jeho domovinu doslova vyrvat z kořenů. Ať už ho ale čeká cokoli, Ostrodráp se od osudu nenechá hladit proti srsti!

Vychází v lednu

249 Kč

PRO DĚTI

Apollónův pád –
Hrobka nemrtvých

PRO DĚTI

Strhující jízda
filmovým světem
Marvelu

Osiánův cestovní kotlík
Světlana Glaserová
Ilustrace: Světlana Glaserová
Nakladatelství: Albatros

Marvel Studios: Obrazový průvodce
Adam Bray
Nakladatelství: CPress

Marvelácké filmy jsou popkulturní fenomén: projděte si je do nejmenších detailů, potkejte své oblíbené postavy a prohlédněte si zblízka jejich unikátní zbraně i obleky! Opulentní grafické provedení provází informace vysvětlující funkci jednotlivých předmětů a role postav.
Splněný sen každého fanouška Marvelu.

Vychází v březnu

499 Kč

Honzík nosí hodinky s Harrym Potterem, má rád fantasy a encyklopedie. Ale do té doby, než navštíví
keltský skanzen, ho nenapadne, že
se sám stane hrdinou úžasného příběhu. Vypraví se s Osiánovým cestovním kotlíkem do tajemné země
Keltů a tam pomůže svému praprapraprapředkovi. A mezitím mimochodem odhalí, kdo byl doopravdy
Smolíček pacholíček.

Vychází v lednu

299 Kč

Zvířecí detektivka –
Ve vlčím doupěti
Anna Starobiněcová
Nakladatelství: Fragment

Chtěl, aby v Dalekém lese už konečně
někdo spáchal skutečný zvířecí zločin. Všech těch drobných přestupků
měl až po krk. Koho zajímá neuklizený
trus na pasece nebo vyškubnuté
pero z ocasu? A teď se to stalo! Vražda! Truchlící vdova, hamižní advokáti,
svědkové, podezřelí… Přesně jak to
má být v opravdové zvířecí detektivce. Detektiv Jezevec Starší a jeho pravá ruka, horkokrevný Jezevecour, už
jsou pachateli na stopě.
Vychází v březnu

249 Kč

Další dobrodružství
Sesterstva kouzelné
kočky Fabioly na
obzoru!

Tajemství hotelu
Winterhouse

Sally Morgan

Ben Guterson

Nakladatelství: CPress

Ilustrace: Chloe Bristol
Nakladatelství: CPress

Billie Eilish vzala svět pop music útokem. Její hudba má jasný názor, její
styl je jedinečný, její texty nenechají
nikoho chladným. Ve fanknize najdeš
spoustu úžasných faktů o Billie, kvízy
i zákulisní informace, které ti nesmí
uniknout. Dostaň se této hudební
megastar pod kůži!

Vyšlo v prosinci

269 Kč

Sesterstvo ve Snové říši
Lucie Hlavinková

Alžběta se vrací zpět do hotelu Winterhouse a společně s Freddym se
tentokrát pokusí přijít na kloub případu tajemného hosta a jeho magické
knihy. Zatímco se věnují pátrání, ne
ujdou pozornosti nové obyvatelky
hotelu, která se možná pokouší oživit
zlý přízrak. Čas je neúprosný a Alžběta s Freddym budou muset použít
všechen svůj důvtip, aby vyřešili záhadu hotelu Winterhouse!
Vychází v lednu

PRO DĚTI

Billie Eilish: Fankniha
(100% neoficiální)

349 Kč

Nakladatelství: Albatros

Kouzelná kočka Fabiola tentokrát nepřenese Sesterstvo do minulosti,
ale do říše snů! Začínají se tam totiž dít moc divné věci. V Elině ulici navíc
nikdo nemůže v klidu spát, všichni se pořád bezdůvodně budí a ráno
jsou pak strašně mrzutí. Že by to spolu nějak souviselo? Ela s Bárou a Míšou se v doprovodu neobyčejné kočky s tím nejhebčím kožíškem pouštějí do pátrání. O tajemno a dobrodružství při tom rozhodně nebude
nouze!

Vychází v březnu

249 Kč

PRO DĚTI

Neovládají lidskou
řeč – jejich činy však
mluví za vše

Vtipy pro děti 4
Zuzana Neubauerová

Mike Unwin
Nakladatelství: Albatros

Je pes nejlepší přítel člověka? Chovají se sloni jako v porcelánu? Jsou
kočky vychytralé? Lidé o zvířatech říkají nejrůznější věci, ale my vám
představíme jen skutečné příběhy těch nejodvážnějších hvězd zvířecí
říše. Zvířecí hrdinové všech tvarů a velikostí prošli náročnými zkouškami
a prokázali neuvěřitelnou odvahu, obětavost a vynalézavost při záchraně lidských životů. Jejich osudy napříč historií světa vás zaručeně dojmou, poučí i pobaví.

Vychází v březnu

Brigitte Luciani

Nakladatelství: CPress

Neuvěřitelné příběhy zvířecích hrdinů

299 Kč

Tato kniha plná vtipů udělá radost
všem. Ať už se začtete do vtipů o
Pepíčkovi, ze školy, o prarodičích,
z pohádek nebo dalších, pořádně se
zasmějete a budete mít dobrou náladu. Věděli jste, že během smíchu
se mozku dostává až 5x více kyslíku
než při obvyklém dýchání a dochází
při něm k dokonalé synchronizaci
mozkových hemisfér? Doporučujeme tedy číst tuto knihu i o přestávkách ve škole. O hodinách vám to
pak bude víc myslet.
Vychází v únoru

Pan Jezevec a paní
Liška 3 — Správný tým

199 Kč

Ilustrace: Eve Tharlet
Nakladatelství: Egmont

Jezevci a lišky rozhodně nemají nic
společného. Když Rézinka s maminkou Margaritou přijdou o svou
noru, poskytne jim střechu nad hlavou pan Jezevec se třemi dětmi.
Najednou je z nich velká rodina. Sžijí se nevlastní sourozenci? Budou
spolu vycházet? Ne vždycky! Hádky
a spory jsou na denním pořádku.

Vychází v lednu

199 Kč

O hledání kamarádů
v krásně ilustrované
knížce pro nejmenší
děti

Malý mýval Nemyjsa

Zdeněk Svěrák, Alena
Mornštajnová, Daniela
Krolupperová, Ivona
Březinová a další

Britta Sabbagová

Nakladatelství: Albatros

Černobílé pohádky napsalo 18 populárních českých autorů. V knize najdete pohádku Zdeňka Svěráka O kohoutkovi, příběh O Vilíkovi od Aleny
Mornštajnové nebo třeba vyprávění
o skřítkovi Pozdníčkovi z pera Dominika Landsmana. Významná část peněz z prodeje putuje na konto Společnosti pro ranou péči, která pomáhá
rodinám s postiženými dětmi.
Vyšlo v říjnu

269 Kč

Ilustrace: Igor Lange
Nakladatelství: Fragment

„Každý správný mýval se s chutí umývá každičký den!“ napomíná maminka Mývalová synka. Jenže malý mýval
Nemyjsa se mýt nechce. Vodě se
vyhýbá jako čert kříži a raději se schovává v bahně s čuníky, skáče do hromady hnoje nebo se přehrabuje v popelnici za lesem. Po pár dnech proto
zavání tak, že ho tchoři začnou považovat za jednoho z nich. Uvědomí si
malý špindíra, že něco není v pořádku?
Vychází v únoru

249 Kč

PRO DĚTI

Černobílé pohádky

Jak myška hledala kamarády
Nina Mav Hrovatová
Ilustrace: Kristina Krhinová
Nakladatelství: Fragment

Osamělá myška by si moc ráda našla kamarády. Vydává se tedy na cestu
do lesa, který umí být pořádně strašidelný. Potká tam sice spoustu laskavých tvorů, jenže někdy rychleji mluví, než myslí, takže každé zvířátko
nakonec něčím urazí. Uvědomí si myška, v čem udělala chybu? Přijde na
to, že není důležité, jak kdo vypadá, ale jaký je uvnitř?

Vychází v lednu

229 Kč

Smrtící bílá

Mlčící pacientka

Sněžný měsíc

Mario Escobar

Robert Galbraith
(pseudonym J. K. Rowlingové)

Alex Michaelides

Michaela Klevisová

Čtou Lucie Štěpánková a Petr Stach

Čte Kristýna Kociánová

Čte Pavel Rímský

Nakladatelství: Voxi

Nakladatelství: Voxi

AUDIOKNIHY

Čtou Vanda Hybnerová a Petr
Lněnička
Nakladatelství: Voxi

Nakladatelství: Voxi

349 Kč

329 Kč

499 Kč

Losos v kaluži

Prázdniny v Evropě

Markéta Lukášková
Čtou Jenovéfa Boková a Libuše
Šafránková

349 Kč

Černobílé pohádky

Ladislav Zibura

Dominika na cestě Jižní
Amerikou

Čte: Martin Písařík

Dominika Gawliczková

Čtou Pavla Vitázková a Jiří Dvořák

Nakladatelství: Voxi

Čte Anita Krausová

Nakladatelství: Albatros

Nakladatelství: Voxi

kolektiv autorů

Nakladatelství: Voxi

329 Kč

349 Kč

349 Kč

229 Kč
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