Tipy na zimní čtení

BESTSELLERY

Sněžný měsíc

Smrtící bílá

Michaela Klevisová

Robert Galbraith

Nakladatelství: Motto

Nakladatelství: Kniha Zlín

349 Kč

499 Kč

Stojednaletý stařík,
který se vrátil,
aby zachránil svět
Jonas Jonasson

Osvětimská ukolébavka
Mario Escobar
Nakladatelství: CPress

399 Kč

349 Kč

Nakladatelství: Panteon

Kaštánek

Dívka z Brooklynu

Søren Sveistrup

Guillaume Musso

Nakladatelství: Kniha Zlín

Nakladatelství: Motto

Ilustrovaný atlas
neuvěřitelných faktů
o zvířatech

Dokonalá smrt
Helen Fieldsová
Nakladatelství: Kniha Zlín

Maja Säfströmová

399 Kč

399 Kč

Nakladatelství: Albatros

299 Kč

399 Kč

Harry Hole
v nejsložitějším
případu své kariéry.

Stopování nezemřelo.
To jen někteří stopaři.

12. díl
bestsellerové série.

TIPY

Nůž

Prázdniny v Evropě

Jo Nesbø

Ladislav Zibura

Nakladatelství: Kniha Zlín

Nakladatelství: BizBooks

Harry Hole balancuje nad propas . Už mnohokrát se probudil s temným
tušením, prázdnou hlavou a kocovinou jako trám. Tentokrát je ovšem
probuzení horší než jindy. Kdysi slavný kriminalista má na rukou i kalhotách krev a z předchozího večera si nepamatuje vůbec nic. Střípky událos však postupně vyplouvají na povrch a Harry si začíná přát, aby se
byl vůbec neprobudil. Protože i zlý sen je lepší než krutá realita, jíž musí
čelit.

Vložte řízek mezi chleby a vydejte se za čtvrtým prázdninovým dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. Tentokrát vás čeká 14 000 kilometrů stopem
napříč Evropou. Ve společnos svérázných řidičů vyrazíte z horkých Athén
přes divoký Balkán, rodný střed a malebné Pobal až za polární kruh. Objevíte místa, která jste vždy chtěli navš vit, jen jste o nich dosud neslyšeli.
A taky se přesvědčíte, že žijete na tom nejrozmanitějším kon nentu světa.

vychází v říjnu

449 Kč

vychází v říjnu

399 Kč

NAPĚTÍ

Před lety
dopadla vraha,
teď za to zaplatí.

Rakvář
Rakv
Ra
kvá
k
ářř
Sharon J. Bolton
Nakladatelství: Domino

Policistka Florence Loveladyová se vrací do malého města na pohřeb
muže, kterého před třice lety usvědčila z několika vražd. Larry Glassbrook, zdánlivě počestný majitel pohřební služby, tehdy své obě pohřbíval
do vlastnoručně vyrobených rakví, kam pokaždé přidal sošku nesoucí podobu zavražděného. Po pohřbu Florence zajde do Glassbrookova domu
a najde tam sošku, která ztvárňuje ji samotnou. Znamená to snad, že vrah
je stále na svobodě?

vychází v říjnu

399 Kč

Průlom
ůl

Spiknutí

Michael C. Grumley

Nicholas Beuglet

Nakladatelství: CPress

Nakladatelství: XYZ

Jaderná ponorka hluboko v Karibském moři je za tajemných okolnos
nucena přerušit svou misi. Objevují
se podivná fakta, která námořního
vyšetřovatele Johna Claye dovedou
až k mořským biologům, jejichž projekt změní svět. Alison Shawová a její
tým dokážou s pomocí výkonného
počítačového systému neuvěřitelné – komunikovat s del ny. Mezi m
Zemi hrozí nejhorší ekologická katastrofa v dějinách a na dně moře se
odehrává něco velice podivného…

Na okraji útesu izolovaného souostroví na severu Norska je nalezena
mrtvá žena, která byla podrobena
krutému mučení. Když zkušená inspektorka Geringënová zjis iden tu
obě , je v šoku – jedná se o předsedkyni norské vlády. Vyšetřování zavede policistku přes an cký Byblos až
do srdce Va kánu. Podaří se jí včas
rozkrýt záhadné symboly a odhalit
podstatu tajného spojení tří žen? Zdá
se to ž, jako by jí někdo četl myšlenky a byl stále o krok napřed…

vychází v říjnu

349 Kč

vychází v říjnu

399 Kč

Musí hrát,
nebo zemřou.
První díl série
s Colterem Shawem.

Anonymní dívka

Liv Constantine

Greer Hendricks,
Sarah Pekkanen

Nakladatelství: Domino

Nakladatelství: Motto

Doktorka Kate Englishová má všechno, co si může přát – do chvíle, než je
její matka zavražděna. Kate po pohřbu dostane anonymní zprávu: Až
s tebou skončím, budeš si přát, aby
pohřbili tebe. Do pátrání na vlastní
pěst se pus její kamarádka Blaire
a začne rozkrývat pečlivě střežená
tajemství bal morské vysoké společnos . Totožnost vraha však zůstává
velkou neznámou. Jisté je jen to, že
další obě má být Kate.

Podvodně se přihlásit do studie
o morálce a e ce možná nebylo
správné – ale Jessice finanční odměna přišla vhod. Její anonymní dotazník zaujal, a tak následovaly další důvěrné otázky i setkání s doktorem
Shieldsem, pokusy v reálném životě…
A Jess začne váhat, zda bylo moudré
prodat svá důvěrná tajemství. Hranice mezi skutečnos a experimentem
se s rá; už neví, kdy je sama sebou
a kdy pokusným subjektem…

vychází v listopadu

349 Kč

vychází v říjnu

NAPĚTÍ

Když jsem tě viděla
naposledy

Hra na nikdy
Jeffery Deaver

399 Kč

Nakladatelství: Domino

Colter Shaw se živí jako lovec odměn. V Silicon Valley se právě snaží najít
zmizelou ženu, jejíž stopy vedou k neblaze proslulé videohře Našeptávač. Je možné, že se nějaký šílenec pokouší převést hru do života? Pokud ano, unesená dívka je na nějakém odlehlém místě a musí se pokusit
přežít s pomocí pě náhodně zvolených předmětů… Shaw se ocitá uprostřed zběsilé hry – a snad právě proto si příliš pozdě uvědomí, že i z něj
se stala kořist.

vychází v říjnu

399 Kč

BELETRIE

Křehký příběh
o nevyřčených
tajemstvích.

InTyMně

Kapka štěstí v ranní
kávě

Markéta Lukášková

Domenico Starnone
Nakladatelství: Kniha Zlín

Co je to rodina a co ji drží pohromadě? Aldovo a Vandino manželství
prošlo hned v počátcích těžkou zkouškou. Přetrvalo, je však plné trhlin
a stále otevřených ran, o nichž postupně promlouvají oba manželé i jejich dvě dě . Každý z nich jako by ale vyprávěl jiný příběh. Každý má
svou pravdu, svou vinu i svou pomstu. Všichni hledají způsob, jak s těmito závazky žít a jak nalézt rovnováhu mezi povinnostmi a osobními touhami.

vychází v listopadu

Agnès Martin-Lugand

Nakladatelství: Motto

Tkaničky

269 Kč

Všechno, co neuložíte, se jednou
ztra . A ztra t vzpomínky na dětství a dospívání v devadesátkách
a na přelomu sícile , to by byla
škoda. V této knize nejsou ty vaše,
ale spousta z nich vám bude povědomá. Jsou dětsky naivní, pubertálně vzdorné a taky dospělácky bolestné. Budete se u nich smát,
pokyvovat hlavou a pocí te úlevu,
že v tom všem zmatku, co se v životě děje, rozhodně nejste sami.

vychází v říjnu

299 Kč

Nakladatelství: Motto

Hortense žije v Paříži a je vášnivou
učitelkou tance. Veškerý svůj čas
tráví v tanečním studiu a také v malém podkrovním bytě, kde prožívá
velmi intenzivní románek s ženatým mužem. Domnívá se, že je
šťastná, až do chvíle, kdy jí osud
přichystá klopýtnu . Hortense je
donucena zastavit své zběsilé pracovní tempo a najednou vidí svůj
život v jiném světle.

vychází v říjnu

299 Kč

Humorné povídky pro
všechny, kteří si hýčkají
naději, že jednou budou
mít klid od rodiny i od
spletitostí lásky.

Džungle v kuchyni

Michael Třeštík

Ivanka Devátá

Nakladatelství: Motto

Ilustrace: Hüttnerová Iva
Nakladatelství: Motto

Rezervovaný džentlmen a zároveň
nepokojný dobrodruh Michael
Třeš k, autor proslulých facebookových statusů, který dovede
vytěžit stejně adrenalinu z nehody
na motorce jako z překladu poezie,
popisuje událos a situace, které se
mohly stát snad jedině jemu. Rozpus le klukovsky si pohrává s různými tématy a podává o tom zprávu
se svým typickým suchým humorem a ironií.

vychází v říjnu

299 Kč

Takhle jsem si to teda nepředstavovala

Čekáte od Ivanky Deváté omračující
recepty z ingrediencí neslýchaných
a cizokrajných? Omyl. Spíše se dozvíte, že ve dvace letech ještě neuměla uvařit ani kafe. A tak začala
vstřebávat jakékoli znalos z oboru
gastronomie, přičemž byla ochotná
osvojit si recept i vyhlášené bordelmamá, pokud by stál za to. A hle,
vdala se třikrát a nikdo se s ní nechtěl rozvést. A proč? Protože úžasně vařila.
vychází v říjnu

249 Kč

Halina Pawlovská
Nakladatelství: Motto

Kdo z vás jste si představoval, že až přestanete šílet s kariérou, budete
prožívat nádherné, bezstarostné dny? Myslím, že nejsem sama, kdo se
domníval, že už má nárok na to, aby si pohodlně cestoval, chodil po výstavách a okopával zahrádku. Copak by mne napadlo, že místo toho dostanu nabídku k sňatku na urologii, že budu ošetřovat manželku svého
milence nebo že k výročí mi muž mého srdce věnuje kleš čky na křepelčí vajíčka?!

vychází v prosinci

269 Kč

BELETRIE

Aspoň jsem to zkusil

BELETRIE

Osud míchá karty,
my hrajeme.

Eugenie
Jana Poncarová
Nakladatelství: Motto

Román je inspirovaný skutečnými osudy Eugenie Egertové Janečkové
a plzeňského hotelu Con nental. Eugenii jako většinu žen té doby čeká
smluvený sňatek. S manželem se stará o chod hotelu, kde prožijí okupaci i válku. Bombardování Plzně hotel poškodí a připraví ji o otce i manžela. Až osvobození americkou armádou přináší do jejího života nejen novou naději, ale i lásku…

vychází v listopadu

399 Kč

Máme holý ruce

Střet impérií

Magdalena Platzová

Ben Kane

Nakladatelství: CPress

Nakladatelství: Vyšehrad

Československá socialis cká republika, rok 1989. Magdaléně je čerstvých
17 let, chodí do 4.B na pražském
gymnáziu, touží po lásce, ale ještě víc
po tom, žít ve svobodné zemi. Bojí se
policejních obušků, ale přesto chodí
demonstrovat a Václav Havel je jejím
hrdinou. Pak přijde sametová revoluce. Máme holý ruce je auten cký deník studentky z doby převratu, ale
zároveň i historický román, ve kterém jsou událos popsány tak, jak se
skutečně staly.

Po bitvě u Zamy se Římané už vidí
v roli neporazitelné velmoci starověkého světa. Jejich řady však prořídly a oslabení hodlá využít charismacký vůdce Filip V. Makedonský,
který chce své říši navrá t ztracenou
slávu z dob Alexandra Velikého. Překážkou v cestě mu je ale mladý c žádos vý římský konzul Flaminius, jenž
cí příležitost stát se nejproslulejším
vojevůdcem v historii. A nic ho v cestě za slávou nezastaví…

vychází v listopadu

269 Kč

vychází v listopadu

399 Kč

Návrat silného
příběhu z Osvětimi
nyní z pohledu
nejvýraznější vedlejší
postavy.

Kdo šije u Podolské?

Guillaume Musso

Lucie Hlavinková

Nakladatelství: Motto

Nakladatelství: Motto

Tatér z Osvětimi: Cilčina cesta

Zima 1992, Azurové pobřeží. Pres žní univerzitní kampus je zasažen sněhovou bouří. Devatenác letá Vinca
Rockwellová uteče se svým profesorem, s nímž prožívá tajný románek.
Už ji nikdy nikdo neuvidí. Jaro 2017,
Azurové pobřeží, třídní sraz. Nejlepší
přátelé zmizelé dívky, Manon, Thomas a Maxime, spolu od ukončení
školy nemluvili. Jako studen spáchali vraždu a tělo pohřbili v areálu
školy. Co se doopravdy stalo té zimní
noci před pětadvace lety?

Salon Podolská býval v dobách své
největší slávy spojován s elegancí
a luxusem. Po znárodnění v roce
1948 zde díky protekci Marty Go waldové mohla bývalá majitelka zůstat zaměstnána na podřadné pozici. Na osudech lidí spojených se
salonem můžeme sledovat dobu,
kdy modely z pařížských přehlídek
vystřídaly rudé šátky a vykasané rukávy údernic. Z ulic mizela elegance,
ale mnohem horší bylo, že mizela
i svoboda a mizeli doslova i lidé.

Heather Morrisová

vychází v listopadu

349 Kč

vychází v říjnu

249 Kč

BELETRIE

Dívka a noc

Nakladatelství: CPress

Cilce je pouhých šestnáct let, když ji v roce 1942 odvezou do koncentračního tábora Osvě m-Březinka. Její krása přitahuje nechtěnou pozornost velitelů. O tři roky později ji však místo vytoužené svobody čeká
pobyt v gulagu ve Vorkutě. Cilka zde udělá dojem na místní lékařku a začne se starat o nemocné v táboře. Každý den čelí hrůze a smr . Nakonec
však navzdory všemu, co se jí stalo, zjis , že má stále v srdci místo pro
lásku.

vychází v listopadu

349 Kč

TIPY

Glosy Pavla Maurera

Krásná tvář

TÁTOVI a taky MÁMĚ

Pavel Maurer

Lucie van Koten, Michaela
Dombrovská

Vanda Schreierová

Nakladatelství: CPress

Pavel Maurer je výraznou osobnos
české gastronomické scény. Ovšem
ne v roli kuchaře. O jídle přemýšlí,
píše, čte, ochutnává ho a hodno .
Krátké glosy, původně odvysílané na
vlnách Českého rozhlasu, jsou rozděleny do kapitol, které vám poodhalí náhled barda českého kulinářského světa na nejrůznější témata
zahrnující kulturu restaurací, jídelní
zvyky a rituály nebo třeba specifika
české i zahraniční kuchyně.

vychází v listopadu

299 Kč

Nakladatelství: Motto

Když spojí své síly a hlavně znalos
Lucie van Koten, vítězka Czech Blog
Awards a známá guru přírodní kosme ky, a Michaela Dombrovská,
lektorka obličejové jógy, vznikne
ojedinělá publikace o péči o pleť.
Naleznete v ní prak cké ukázky, fotografie, návody, vyjádření odborníků i osobní příběhy, díky kterým
začnete doslova zářit!

vychází v listopadu

329 Kč

Michael Třeštík

Nakladatelství: CPress

Autorka Vanda Schreierová, mimo
jiné cer fikovaná instruktorka pohybové výchovy malých dě , vám
přiblíží dosud nepoznaný svět novopečeného táty. Vychází ze svých
zkušenos , vše vysvětluje jasně,
bez zbytečných slov. Seznámíte se
s potřebami malého miminka, naučíte se o ně postarat a podpořit
svou ženu v roli matky. Mnoho rad
je určeno i maminkám, takže kniha
je užitečným průvodcem pro oba
rodiče.
vychází v říjnu

Umění vnímat umění
pro děti a rodiče

299 Kč

Nakladatelství: Motto

Kniha je určena těm, kdo si chtějí
s dětmi povídat o výtvarném umění.
Naučit je dívat se na obrazy a sochy,
bez strachu z neporozumění. Aby si
z každého setkání s výtvarným dílem dítě odneslo to, co si odnést
může a dovede. Není důležité, aby
hned vědělo, kdo a kdy daný obraz
namaloval, ale aby vědělo, proč je
třeba zvláštně rozmazaný. Kniha je
průpravou ke kladnému vztahu
k umění.
vychází v listopadu

999 Kč

Žiju, abych lezl.
Lezu, abych žil.

Alfonso Casas
Nakladatelství: CPress

Kdo z nás si někdy v životě nezazpíval
„We Are the Champions“? Skupina
Queen zasáhla do života několika generací a doslova proměnila tvář populární hudby. Nápaditě ilustrovaná
biografie vás provede životem frontmana Freddieho Mercuryho od jeho
narození na Zanzibaru přes světová
pódia a nespoutané večírky až po boj
s tehdy ještě neznámou nemocí
AIDS.

Vychází v říjnu

399 Kč

Věř, běž a dokážeš
ážeš
áž
e
TIPY

Freddie Mercury:
Ilustrovaný životopis

Ladislav Raego Pham
h
ham
Nakladatelství: CooBoo
o

Adam
Ad
dam Ondra: lezec těle
tělem i duší

Měl jsem 130 kilo. Spolužáci na mě
plivali. Nikdo nevěřil, že budu zpívat.
Neposlouchal jsem je. Věřil jsem.
A dokázal to! Tohle není příběh kluka, který shodil 60 kilo a stal se hvězdou. Byl by omyl myslet si, že jediné,
co vám tahle knížka má předat, je
návod k vypořádání se s m, že jste
nepopulární středoškolská nula. Je
biblí všech, kteří se nenarodili se
stříbrnou lžící v puse, návodem
k přeži v džungli osobních pádů
a nadějí pro ty, co se trápí.

Martin Jaroš, Adam Ondra

Vychází v říjnu

299 Kč

Nakladatelství: XYZ

Adam Ondra vylezl v roce 2016 stěnu Dawn Wall v Yosemitském národním parku. Tou dobou měl ale český lezec za sebou už řadu úspěchů.
Pravidelně vyhrává závody světového poháru, láme rekordy a je favoritem olympijských her v Tokiu. Jak se dostal k lezení? Co považuje za svůj
největší úspěch? Cestu Adama Ondry na vrcholy lezeckých stěn i sportovních žebříčků mapuje publikace obohacená o unikátní rozšířenou
realitu.

Vychází v říjnu

399 Kč

TIPY

Zmizelá Šumava 2
Emil Kintzl, Jan Fischer
Nakladatelství: Kniha Zlín

Odhalte další příběhy starých, dnes
již zaniklých osad a osudy obyvatel
Šumavy. Budete svědky zániku samoty Torfs ch, dozvíte se, jaké legendy obes rají hrad Kašperk, objevíte Sterzmühle, šumavský skvost
v údolí říčky Pstružné, i osadu Vogelsang, kterou Švédové nikdy nedobyli. Dvacet nových příběhů z tohoto mnohdy drsného kraje
doprovázejí dobové i současné fotografie.

vychází v říjnu

449 Kč

Zmizelé koleje,
zmizelá nádraží

Šok! Hrůza! Média!
redakce HlídacíPes.org

Petr Lapáček, Petr Ovsenák,
Josef Bosáček
Nakladatelství: CPress

Železnice nám přinesla nejen revoluci
v dopravě osob a zboží, ale také nové
architektonické prvky přetvářející ráz
krajiny. Seznamte se s již zaniklými
tratěmi i nadobro ztracenými malebnými nádražíčky a rovněž poznejte ty,
které je nahradily. Vše je doprovázeno množstvím unikátních historických fotografií a přehlednými mapami původních i nových železničních
tras.
vychází v listopadu

990 Kč

kolektiv

Nakladatelství: CPress

Média dnes hýbou společnos . Víte,
jak se v nich orientovat? Kdo vlastní
české sdělovací prostředky a jak se to
odráží v jejich obsahu? Tušíte, co se
odehrává v novinářském světě a kdo
pro vás zprávy tvoří? Světem českých
novinářů vás s profesionálním vhledem provede redakce pla ormy HlídacíPes.org organizované Ústavem
pro nezávislou žurnalis ku. Nahlédnete pod prsty nejrůznějších médií.
Řeč přijde i na nejdůležitější kauzy
s nimi spojené.
vychází v listopadu

Feministky nenosí
růžovou a jiné lži

299 Kč

Nakladatelství: CooBoo

Feminismus. Dnes hodně diskutované téma. Co ale vlastně toto slovo na
F znamená? Známé ženy ukazují svoji vlastní cestu k osobnímu chápání
feminismu. Úvahy, životní příběhy,
básně, zážitky a názory spojené
s ženským hnu m i s každodenním
životem chtějí překlenout propast
mezi akademickými esejemi a feminis ckými hashtagy. Svými myšlenkami přispěly Emma Watson, Keira
Knightley či Bridget Jones.
vychází v listopadu

399 Kč

Bavič

Kdo ví, kde budu zítra

Vyhořet může každý

Karel Šíp

Tomáš Etzler, Jindřich Šídlo
Nakladatelství: Vyšehrad

Nakladatelství: BizBooks

Ilustrace: Jiří Slíva
Nakladatelství: XYZ

Aleš Cibulka, Radkin
Honzák, Agáta Pilátová

Pavel Callta si psal deník už od čtrnáclet. A přesně od té doby šel systema cky za svým snem – stát se zpěvákem. Postupně vás seznámí
s nejrůznějšími životními křižovatkami, na které se během své cesty dostal. Nechybějí první lásky, zklamání,
první pracovní nabídky, úspěchy
a poznání příjemné stránky slávy.
I přesto, že byly chvíle, kdy se k němu
osud obrá l zády, neztrácel naději.
A vypla lo se!

Populární moderátor a bavič sepsal
příběh svého dosavadního života,
v němž nechybějí vážné ani úsměvné momenty. Do vyprávění zahrnul
historky, vzpomínky a úvahy na témata, kterými se zaobírá ve svém
volném čase. Co si myslí o psaní,
jaký vztah má k automobilům
a proč nemá rád diskotéky? Nové,
rozšířené vydání autobiografie Karla Šípa doplňují písňové texty, fotografie a ilustrace Jiřího Slívy.

Pavel Callta

vychází v říjnu

299 Kč

vychází v říjnu

299 Kč

Jak to dopadne, když si uznávaný komentátor Jindřich Šídlo sedne s Tomášem Etzlerem, spolupracovníkem
americké CNN a bývalým reportérem
České televize v Číně, a povídají si
o novinařině? Co tato profese obnáší
dnes, v době Facebooku a YouTube?
V čem je americká žurnalis ka jiná
než evropská, respek ve česká?
A proč vlastně lidé odcházejí do zahraničí? Dva ostřílení novináři spolu
diskutují o řadě vážných i méně vážných témat.
vychází v listopadu

299 Kč

Nakladatelství: Vyšehrad

„Takový pilný a šikovný, jak se vám to
stalo?“ Syndrom vyhoření dokazuje,
že pracovitost není jen ctnost. Práci
na 150 % nikdo neocení. Moderátor
Aleš Cibulka, mezzosopranistka Dagmar Pecková a sportovní reprezentantka Olga Šípková otevřeně přiznávají, jak je maximální nasazení
přivedlo do pekel. Téma po odborné
stránce zpracovali MUDr. Radkin
Honzák a publicistka Agáta Pilátová.

vychází v říjnu

299 Kč

TIPY

Pavel Callta: Moje
momenty

Atmosféra
a fenomény
devadesátých let
na jednom místě.

TIPY

Retrohraní

Všecchn
Všechno
hno
o ne
nejl
nejlepší
j epší
jlep
pší 4
40
0/
50 / 60

Alice Kavková

Johana Fundová
Nakladatelství: CPress

Pamatujete si na dobu, kdy jste každou sobotu obědvali u Volejte řediteli, v neděli nakupovali nanuky u Family Frost a odpoledne koukali na
nové díly Beverly Hills 90210? Pak je tato unikátní publikace právě pro
vás. Těšit se můžete nejen na mimořádně pestré vzpomínky osobnos ,
ale také na charakteris ku různých oblas devadesátkové éry – od gastronomie, módy nebo ero ky až po nezapomenutelné sportovní a hudební událos .

vychází v říjnu

Nakladatelství: CPress

Nakladatelství: CPress

Devadesátky!

399 Kč

Sběratelka retroher Alice Kavková
posbírala více než dvě stovky návodů na hry, které mnozí jako malí
hráli, ale málokdo je předal dalším
generacím. Třeba skákání gumy,
přebírání provázku nebo tleskačky.
V knize najdete také povídání s dětskou psycholožkou a logopedkou
o významu her a hraní pro vývoj dítěte a vše je doplněno kouzelnými
ilustracemi Lukáše Fibricha. Retrohraní je zkrátka pokladnice her
Husákových dě .
vychází v říjnu

349 Kč

Všechno nejlepší ke kula nám! Dejte
kytky do vázy, dojezte poslední kousek dortu. Posaďte se na oblíbené
sofa a vyzkoušejte námi naservírovanou duševní lahůdku. Připravili jsme
pro vás kula nové menu složené
z těch nejlepších ingrediencí. Mezi
jednotlivými chody najdete pohádku
pro jubilanty ve vašem věku, bylinkovou poradnu, cvičení a mnoho dalšího. Vychutnejte si místo bonboniéry
balíček myšlenek a milých slov, jež
pohladí (a bez kalorií).
vychází v říjnu

169 Kč

Zkroť démony,
než tě ovládnou.

Pozorovatelka

Jessica Townsendová

Anna Brightová

Nakladatelství: Albatros

Nakladatelství: CooBoo

Morrigan sice zlomila svou smr cí
kletbu a vykonala nebezpečné
zkoušky, ale její cesta k Nikdyuši
a všem jeho tajemstvím teprve začala. A ona rychle zjišťuje, že ne
všechna magie se využívá pro dobrou věc. Morrigan dostala pozvání
vstoupit do Divinské společnos ,
která jí slibovala přátelství a ochranu, ale kdosi ji a její společníky vydírá, takže i těch pár věrných přátel
se obrací pro ní. Zbaví se Morrigan
někdy svého prokle ?

Selah, jediná dcera senešala Potomacu, zná svou povinnost: najít dokonalého partnera a zabezpečit
budoucnost lidu. Když nastane ten
den a Selah je veřejně ponížena odmítnu m, navrhne její nevlastní
matka nevídané řešení. Vydá se na
plavbu přes Atlan k, kde na ni čeká
několik nápadníků. Dokud nebude
zasnoubená, neměla by se vracet.
Budoucí princeznu čeká jedinečné
dobrodružství, ale v podpalubí se
skrývá tajemství.

vychází v listopadu

429 Kč

vychází v říjnu

349 Kč

YOUNG ADULT

Divomor

Zjizvený král
Leigh Bardugo
Nakladatelství: Fragment

Na oslabených hranicích Ravky se shromažďují nepřátelé. Král Nikolaj
Lantsov by měl dokázat nemožné – naplnit prázdné pokladnice, získat
spojence a zastavit zkázu, která zemi hrozí. V jeho nitru však den ode
dne sílí démon, který může zničit vše, co už mladý panovník vybudoval.
Nikolaj a větrostrůjkyně Zoja se proto vydávají na riskantní cestu. Podaří se jim najít lék na královu tajemnou chorobu? Pokud ne, hrozí, že Ravka padne.

vychází v říjnu

399 Kč

YOUNG ADULT

Co mě nezabije,
ať se začne bát.
Druhý díl fantasy
série Nikdynoc.

Boží hrob
Jay Kristoff
Nakladatelství: CooBoo

Mia se stala Čepelí Rudé církve, avšak kvůli vyřizování krvavých záležitos má k zabi konzula Scaevy a kardinála Duoma pořád daleko. Když
zjis , že se oba osobně zúčastní velkých her v Božím hrobě, neváhá
a stane se členkou gladiátorských kolegií, aby mohla využít příležitos
a skoncovat s nimi. Mezi zdmi kolegia se rodí spiknu a počet mrtvých
narůstá. Mia navíc odhaluje tajemství, které by mohlo změnit celý její
svět.

vychází v září

399 Kč

Kroniky prachu

Hon na střízlíka

Lin Rina

Mary Watsonová

Nakladatelství: Fragment

Nakladatelství: CooBoo

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

Každé Vánoce Wren i její rodinu
v lesích kolem jejich vesnice pronásledují mocní nepřátelé – Soudci.
Ona sama ani nikdo z okolí je nedokáže zastavit. V zoufalé snaze zachránit rodinu i přátele se proto
vydává na tajnou misi jako asistentka do nepřátelského velitelství. Ve
sple lží a podvodů si jí však začne
všímat soudce Cass Harkness –
a Wren tak brzy bude muset volit
mezi záchranou rodiny a zkázou
dalších lidí.

vychází v listopadu

399 Kč

vychází v listopadu

269 Kč

Novodobá pohádka
z pera známého
y
youtubera Kovyho.

Anca Strumová
Nakladatelství: Fragment

Noc co noc sedává třinác letá Flinn
na opuštěném nádraží, odkud před
dvěma lety beze stopy zmizel její nevlastní bratr Jonte. Zůstala jí po něm
jen pohlednice s podivnými verši
a obrázkem starého vlaku, který ale
nikdo kromě ní na pohlednici nevidí.
Když pak tento vlak přesně vjede do
stanice, hned do něj bez rozmyslu naskočí. Netuší, že se právě vrhla do
největšího dobrodružství svého života. Jde to ž o magickou internátní
školu na kolejích!
vychází v říjnu

299 Kč

Percy Jackson – Zloděj
blesku (ilustrované
vydání)
Rick Riordan
Ilustrace: John Rocco
Nakladatelství: Fragment

Jmenuji se Percy Jackson. Doteď
jsem si myslel, že jsem obyčejný
kluk, kterého čeká vyhazov ze školy.
Zjis l jsem ale, že můj otec je bůh
z Olympu. Moje učitelka se proměnila v krvavou příšeru a kamarád je
Satyr. Všichni mě podezřívají z krádeže blesku, zbraně mocného boha
Dia. Musím dokázat svou nevinu...

vychází v říjnu

499 Kč

PRO DĚTI

Magický expres

Karel Kovy Kovář: iPohádka
Karel Kovář
Nakladatelství: BizBooks

Co se stane, když se pohádkové království připojí k internetu? Odpověď
čeká nejen za devatero horami a devatero plastem znečištěnými řekami, ale i v této knize! Buďte připraveni na vše, jen ne na tradiční pohádku. Král Bořivoj III. Připojený a jeho choť Ljuba IV. chtějí provdat svou
dceru Amálii. Během jedné noci ale oba zmizejí a nad královstvím krouží
drak. Zlo se probouzí. A překvapivě úplně jinde, než by ho princezna
a její kamarádky čekaly.

vychází v listopadu

349 Kč

PRO DĚTI

Billie Eilish: Fankniha
(100% neoﬁciální)
Sally Morgan

Catheryne Doyleová
Nakladatelství: Albatros

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
nesmí uniknout. Dostaň se této hudební megastar pod kůži!

vychází v prosinci

Bouřňákův ostrov

269 Kč

Věříte na kouzla a čáry? Fionn ne.
Dokud jednoho dne nevtrhne magie do jeho života stejně nečekaně
a prudce jako bouřka. Jeho dědeček je to ž Bouřňák, strážce bouří.
Jeho úkolem je chránit ostrov
Arranmore před dávnou černou
magií. A ta jako by se s příchodem
Fionna na ostrov začínala pomalu
probouzet…

vychází v říjnu

249 Kč

Rychlý jako vítr:
Návrat
Lea Schmidbauerová
Nakladatelství: CPress

Majka je štěs m bez sebe, že může
jet na prázdniny se svou nejlepší kamarádkou na venkov k babičce
a trávit léto se svým milovaným
koněm Severákem. Její nadšení se
ale změní v obavy, když na jeho břiše objeví podivná zranění. A aby
toho nebylo málo, stáj Kaltenbach
je na pokraji bankrotu. Bohužel to
ale zdaleka nejsou jediné překážky,
které musí Majka překonat. Bude
jednou z nich i tajemný kluk Milan?
vychází v říjnu

249 Kč

Hotel Poslední naděje
Nicki Thornton
Ilustrace: Matt Saunders
Nakladatelství: CPress

Hlavní hrdina Seth je pomocníkem
v kuchyni hotelu Poslední naděje,
který vlastní nepříjemná a zvláštní
rodina Bunnových. Sethovou jedinou
kamarádkou je jeho kočka Černos nka. Jednoho dne zavítá do hotelu skupina kouzelníků a jeden z nich je při
slavnostní večeři otráven. A protože
jed byl v dezertu, který připravoval
Seth, stává se hoch hlavním podezřelým. Podaří se mu očis t své jméno?

vychází v říjnu

299 Kč

50 příběhů českých
a slovenských rebelek.

Deník malého
poseroutky 14 –
Na spadnutí

Keri Smithová
Nakladatelství: CooBoo

Imaginární svět Keri Smithové nabádá čtenáře k vytvoření něčeho
jedinečného: vlastního světa, který
si sami vymyslíte. Stačí si připravit
seznam všeho, co vás přitahuje nejvíc: věci, které máte rádi nebo sbíráte, oblíbené barvy a vše, co vás
fascinuje. Tento seznam se stane
základním kamenem vašeho vymyšleného světa. Kniha vás provede
celým procesem k vytvoření dokonalého místa, v němž se stačí už jenom zabydlet. Tak do toho!
vychází v listopadu

249 Kč

Jeff Kinney
Nakladatelství: CooBoo

Nečekané dědictví umožní rodině
Grega Heﬄeyho důkladně přestavět dům. Jenže brzo se zjis , že taková rekonstrukce není žádná legrace. S každou zdí, která jde k zemi,
se objeví nějaký nový problém:
shnilé dřevo, jedovatá plíseň, nevítané potvůrky a ještě něco mnohem zlověstnějšího… Greg i jeho
rodina začínají pochybovat, jestli to
vůbec stálo za to.
vychází v listopadu

229 Kč

PRO DĚTI

Imaginární svět

Kapky na kameni
Klára Kubíčková, Hana Krutílková, Kamila Musilová, Lucie
Jarkovská, Gabriela Futová, Veronika Šikulová, Zuzana
Štelbaská, Monika Kompaníková, Monika Kapráliková
Nakladatelství: Albatros

Příběhy padesá českých i slovenských žen a dívek, které posouvaly
hranice. Nenápadné, ale vytrvalé rebelky bojovaly za práva žen, snažily
se uplatnit v umění, sportu nebo ve vědě. Některé z nich používaly
i opravdové zbraně, ale většina z nich jen svůj hlas, um, vytrvalost a lásku ke své zemi. Některé známé, jiné zapomenuté, ale všechny si zaslouží naši pozornost, protože jako kapky na kameni, krůček po krůčku, prošlapaly ces čku těm dalším.
vychází v říjnu

369 Kč

PRO DĚTI

Kouzelnická parta –
Příběh druhý

Lapka – Poklad tří
králů (2. díl)

Země příběhů –
speciální průvodce

Neil Patrick Harris

Janne Kukkonen

Chris Colfer

Nakladatelství: Fragment

Nakladatelství: Fragment

Nakladatelství: Fragment

Ilustrace: Rasmus Bregnhøi
Nakladatelství: Albatros

Na těžké chvíle strávené v sirotčinci
by Leila nejraději zapomněla. I když –
k něčemu nakonec dobré byly. Přetavila svoji nevýhodu ve výhodu a stala
se mistryní úniků. Před záhadou spojenou s příjezdem známé okul stky
však jen tak neunikne. Dokáže Kouzelnická parta zabránit útokům šílených opic a vyhnat duchy z hotelů, ve
kterých straší? Naši přátelé udělají
pro záchranu města vše. Jen aby nezapomněli ochránit i sami sebe!

Lapka ví, že prosadit se mezi zlodějíčky není jen tak. Ale protože je fikaná,
obratná a ničeho se nebojí, jde si za
svým. Při jedné loupeži se ale zaplete
do nebezpečné sítě, která se táhne až
do nadpřirozených hlubin minulos .
Stane se terčem vydírání mocich vého hraběte, pro kterého má splnit
nelehký úkol. Budou jí stačit síly a dův p na to, aby přechytračila Klan
ohně a zachránila svého nejbližšího
přítele, učitele Seamuse?

Fanoušci Země příběhů, pozor! Doplňte svoji knihovničku o bohatě ilustrovaného průvodce oblíbených
příběhů. Přehledně zpracovává původ a historii řady postav, míst a kouzelných předmětů. Zachycuje sple tá
magická dobrodružství, jak je znáte
a milujete, a zároveň přináší i nové,
dosud neznámé obrázky a informace. Třešničkou na dortu jsou originální skici postav a obálek od Chrise Colfera a další bonusové materiály.

Co si Mira počne? Její nejlepší kamarádka Naja založila s novou spolužačkou Beátou klub pro zamilované. Jenže Mira nikoho nemiluje,
takže ji mezi sebe nechtějí vzít! Je
zajímavé, že Miřina maminka každou chvíli přivede domů nějaký objev – a Mira má s jedním zamilováním tolik staros ! A ještě ke všemu
jí doma nechtějí dovolit založit si
Instagram! A ona se přitom touží
stát módní a knižní blogerkou…

vychází v listopadu

349 Kč

vychází v říjnu

299 Kč

vychází v říjnu

399 Kč

Mira
Sabine Lemireová

vychází v listopadu

249 Kč

Marcin Jamkowski,
Maciej Szymanowicz
Nakladatelství: CPress

Naučná a zábavná kniha pro dě , která určitě zaujme i nejednoho dospělého. Č vým a srozumitelným způsobem představuje životy 34 největších
světových vynálezců a příběhy jejich
největších objevů. Kromě informací,
které dě mohou znát ze školy, přináší i mnohdy kuriózní historky, které se
při „vynalézání“ staly, a může v dětech nenásilným způsobem probudit
zájem o vědu.

vychází v listopadu

349 Kč

Lidské tělo – prostorová
encyklopedie
Richard Walker
Ilustrace: Rachel Caldwellová
Nakladatelství: Albatros

Tato kniha tě přenese do staré Anglie.
Ilustrace inspirované viktoriánskou
odbornou literaturou a úchvatné
trojrozměrné modely zaručují dokonalý požitek z výpravy za poznáním
toho, jak funguje lidské tělo. Je rok
1839, ty jsi student medicíny a chystáš se na svou první pitvu. Pod bedlivým dozorem zkušeného doktora
Walkera se podíváte dovnitř lidského
těla – a to doslova vrstvu po vrstvě.
vychází v říjnu

499 Kč

Harry Potter a Ohnivý
pohár – ilustrované
vydání
J. K. Rowlingová
Ilustrace: Jim Kay
Nakladatelství: Albatros

V Bradavicích se bude konat Turnaj
tří kouzelníků. Zúčastnit se ho smí jen
studen , kterým už bylo sedmnáct
let. Když o Halloweenu Ohnivý pohár
vyřkne své rozhodnu , Harry s úžasem zjis , že je mezi vybranými. Čekají ho smr cí úkoly, draci a temní
čarodějové, ale s pomocí svých nejlepších přátel Rona a Hermiony to
Harry možná… přežije.
vychází v říjnu

549 Kč

Anna z ostrova
Lucy Maud Montgomeryová
Ilustrace: Ivona Knechtlová
Nakladatelství: Albatros

Ve tře m pokračování Anny ze
Zeleného domu se Anně splní její
velký sen: odejde studovat do města na univerzitu. V novém prostředí
opět najde řadu spřízněných duší
a nouzi nemá ani o nápadníky.
Dokáže si však Anna správně vybrat? Zvítězí její vzletné ideály,
nebo srdce a to, co doopravdy cí ?

vychází v listopadu

299 Kč

PRO DĚTI

Velcí vynálezci

PRO DĚTI

Červené klubíčko

Cesta z Ošemetna

Irena Hejdová

Tomáš Končinský

Ilustrace: Kateřina Bažantová
Nakladatelství: Albatros

Ilustrace: Martina Matlovičová
Nakladatelství: Albatros

Dvojčata Miu a Maxe zavede noční
dobrodružství do strašidelného lesa.
Jindy by se sem neodvážili, ale kdo by
odolal vábení oživlého červeného
klubíčka? Jeho nit povede dě knížkou od jedné podivuhodné lesní příšery ke druhé. A zkuste hádat, kdo se
skrývá pod senem v krmelci! Pohádkově ilustrovaná knížka pro všechny
dobrodruhy vybízí ke čtení, luštění
a třeba i tvoření z mechu a klacíků.

Kdo to kdy viděl, aby byl vodník červený? Kdo kdy slyšel mluvit psy a kdo
jedl obří okurku salátovku, která chce
poroučet celé zemi? V našich pohádkách plných legrace se může stát cokoli. Autor Tomáš Končinský si rád
hraje se slovy a domýšlí věci do krajnos , ale vsaďte se, že v jeho fantasckých příbězích o bytostech z dalekých krajin poznáte i sami sebe.

vychází v říjnu

299 Kč

vychází v říjnu

299 Kč

Pan Jezevec a paní
Liška 1 – První setkání

Baba Jaga a další
ruské pohádky

Brigitte Luciani

Ilustrace: Olga Zakis
Nakladatelství: Fragment

Ilustrace: Eve Tharlet
Nakladatelství: Egmont

Věděli jste, že když některá zvířata
přijdou o svou noru, s klidem se zabydlí v domě někoho jiného? To přesně
se stalo jezevčí rodince! Až dosud
spokojeně bydleli ve svém doupě
pod velkým ořešákem, když se u nich
najednou objevila liška s malou liš čkou. Mezi rodiči to zajiskřilo. Byla to
láska na první pohled, a tak se zrodila
nová rodina pana Jezevce a paní Lišky. Budou spolu všichni vycházet?
vychází v listopadu

199 Kč

Národní pohádky patří do světového literárního fondu a ty ruské se
řadí mezi nejkrásnější. Přečtěte si
výbor pětadvace pohádek v novém moderním překladu s nádhernými ilustracemi od Olgy Zakis.
Baba Jaga, Kostěj Nesmrtelný, Žabka carevna, Krásná Vasilisa a mnoho dalších lidových příběhů.

vychází v říjnu

399 Kč

kolektiv
Nakladatelství: Egmont

V komnatách princezny Čurbesky
a prince Bordelníčka vládne nepředstavitelný nepořádek a zmatek. Neztra š se v něm? Prohledej
jednotlivé stránky a najdi zatoulané
předměty. Není to tak jednoduché,
jak se na první pohled zdá. Pozor!
Dá zabrat i rodičům!

Vychází v říjnu

299 Kč

Modrý tučňák
Petr Horáček
Nakladatelství: Albatros

Malému tučňákovi připadá, že je
stejný jako všichni ostatní. Jenže
není černý, je modrý. A ostatní tučňáci s ním kvůli tomu nechtějí kamarádit. Jak je jenom přesvědčit, že
k nim skutečně patří? Kouzelný příběh o přátelství a o tom, jaké to je,
být jiný, a přesto stejný.
Nová obrázková kniha oblíbeného
autora je díky prostředí, v němž se
příběh odehrává, jako stvořená pro
zimní období.

vychází v říjnu

249 Kč

Disney – Nejmilejší
sbírka pohádek

Gerda: Příběh moře
a odvahy

kolektiv

Adrián Macho

Nakladatelství: Egmont

Nakladatelství: CPress

Vydejte se na nezapomenutelnou
cestu s nejmilejšími pohádkami z dílny Walta Disneyho. Pomozte Aladinovi najít kouzelnou lampu v srdci
pouště, utkejte se v souboji s pirátským kapitánem Hákem nebo
uprchněte se zlatovlasou princeznou Locikou z věže a objevte svět.
Nechte se vtáhnout do neobyčejných dobrodružství oblíbených hrdinů a připomeňte si jedinečná zpracování pohádkových příběhů.

Od doby, co se Gerda znovu shledala se svým ztraceným bratrem Larsem, zpívají si společně uspávanku,
kterou je jako malá velrybátka naučila maminka. Jednoho dne se
však sourozenci dozvědí, že píseň
má i pokračování, a navzdory strachu z neznáma se ho vydají hledat.
Podaří se jim ale najít chybějící sloky maminčiny písničky?

vychází v říjnu

399 Kč

Vychází v listopadu

299 Kč

PRO DĚTI

Zámek princezny
Čurbesky / Zámek
prince Bordelníčka

KNIŽNÍ KOMPLETY

Simon
Simo
Si
Sim
mon Ma
m
mo
Mawer BOX
Simon Mawer
Nakladatelství: Kniha Zlín

HUNGER
HUNG
HU
NGER
NGE
NG
GER GAMES
GAME –
komplet, výroční
k
vydání 1.–3.díl BOX

Bernard Minier

Suzanne Collins

Nakladatelství: XYZ

Nakladatelství: Fragment

vychází v říjnu

1 390 Kč

vychází v říjnu

1 099 Kč

vychází v říjnu

Recepty
Re
R
ece
ept
pty
t y zze S
Svatojánu
BOX
Eva Francová
Nakladatelství: Motto

899 Kč

vychází v říjnu

K on
Kroniky
Kro
Kron
Kr
oniky
oni
ik pozůstalých
ik
p ů t
BOX
B

Z ě příběhů
Země
Ze
říbě
ěhů –
komplet 1.-6. díl BOX

Gerda
G
erd
rda
rda
a BO
BOX
OX
Deení
Deník
D
ník
km
mal
malého
allé poseroutky
outky
ky Ge
–B
Box báječných kamarádů Adrián Macho

Mary E. Pearsonová

Chris Colfer

Jeff Kinney

Nakladatelství: CooBoo

Nakladatelství: Fragment

Nakladatelství: CooBoo

vyšlo v září

890 Kč

vychází v říjnu

1790 Kč

vychází v listopadu

1 199 Kč

Nakladatelství: CPress

449 Kč

vyšlo v květnu

790 Kč
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