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knihy pro teenagery
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v ruce držíš jarní HumbookMag. Co v něm najdeš? Výběr těch nejlepších knižních pecek pro teenagery,
které by neměly chybět ve tvojí knihovně. Ať už čteš fantasy, retellingy, romance nebo naopak drsnější
příběhy, tenhle náš průvodce vším, co vyšlo a vyjde na poli young adult literatury, se ti rozhodně bude
hodit. A to i jestli potřebuješ tip na knížku, co ti pomůže se školou… Q
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Když si knížky z tohoto katalogu objednáš přes školu, pořídíš je o dost levněji než v knihkupectví. Návod,
jak objednat, najdeš na s. 27.
Co znamenají dvě ceny uvedené
u knížek v katalogu?

299 Kč

239 Kč

Tohle je cena, za kterou si knížku můžeš koupit,
když si ji objednáš z tohoto katalogu podle
informací na s. 27.

Miluješ knížky? Sleduj nás taky na facebooku a instagramu. Žádná knižní bomba ti tak ani omylem neunikne!

www.facebook.com/humbookcz/
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Tohle je běžná cena knížky v knihkupectvích.

Tři temné koruny
KENDARE BLAKE
424 stran, 145 × 210 mm, váz.

www.instagram.com/humbook/

Na ostrově Fennbrinu se v každé generaci rodí
trojčata – tři královny, rovnocenné dědičky trůnu.
Mirabella ovládá živly. Lusknutím prstů dokáže
přivolat plameny nebo prudkou bouři. Katharina

Správné odpovědi (název knížek a celá jména jejich autorů) pošli do 30. dubna 2019 e-mailem na adresu
soutezhumbook@albatrosmedia.cz. Z jedné e-mailové adresy zařadíme do soutěže jen jeden příspěvek,
takže nás pls nespamuj Q. Vyhraje pět z Vás, kterým se podaří e-mail se správnými odpověďmi poslat tak,
aby nám přišel jako 25., 50., 75., 100. a 150. v pořadí. Vítězům výhru pošleme do 10. května 2019.
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Chcete, aby tento katalog chodil i do Vaší školy?
Nebo nevíte, jak si z něj objednat? Kontaktujte nás.
Vydává Albatros Media, a. s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČ: 28377141, kmc@albatrosmedia.cz, tel. 261 397 282, 261 397 222
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břicho. Arsinoe zase umí vykouzlit nejrudější růži
i krotit šelmy. Každá z nich je jedinečná, ale jen ta
nejlepší může získat korunu. V den jejich šestnáctin proto začíná souboj. A hrát se bude na život
a na smrt.
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Co musíš udělat, abys vyhrál? Uhádni, ze kterých knížek jsou tyhle citáty.
Potřebujeme od tebe vědět jméno autora i přesný název knížky.
Je to těžké?
Tak jo, dostaneš nápovědu. Mrkni se na instagram Humbook…
1. „Ten, kdo zná tajemství času, může snadno ovládat osudy jiných.“
2. „Dokonale se k sobě hodí lidé jen ve filmech. Ve skutečném životě vyžadujou vztahy péči.“
3. „Čest je víc než život.“
4. „Někdy má cenu naslouchat jen svému srdci.“
5. „Charakter se pozná podle toho, co člověk považuje za své slabosti, ne své silné stránky.“

může pozřít nejprudší jedy, aniž by ji zabolelo

30

SOUTEZ!

Vyhraj lístek do kina pro sebe a kámoše!
Pět z Vás získá dvě volné vstupenky
do kina CineStar.

Kendare Blake se narodila v Jižní Koreji, vyrůstala však
s adoptivními rodiči v USA. Vystudovala kreativní psaní
a od té doby se mu naplno věnuje v různých žánrech. Série
Temné koruny získala v zahraničí velkou pozornost a práva na
filmové zpracování zakoupila společnost, která produkovala
také seriál Stranger Things nebo film Příchozí.

349 Kč

279 Kč
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SVĚT MAGIE
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289 Kč

#1

234 Kč
#2

Znamení
moru

279 Kč
Hoši od Bobří řeky
JAROSLAV FOGLAR

299 Kč

239 Kč

216 stran, 170 x 221 mm, brož., věk 9+

Příběh o skautských výpravách, plnění bobříků, i o ryzím přátelství.
Vedoucí Rikitan dá dohromady partu dvanácti chlapců a utvoří oddané
bratrstvo. Každý z nich je jiný, ale všichni se navzájem skvěle doplňují.
Rikitan pro chlapce vymýšlí zábavné hry, aby je vedl k čestnosti, fyzické
síle i moudrosti. Společně si zamilovávají přírodu a podle zálesáka Roye
loví bobříky. Stávají se tak věrnými kamarády, kteří spolu zažívají
nezapomenutelná dobrodružství.

314 Kč

349 Kč

279 Kč

Chata v Jezerní kotlině
JAROSLAV FOGLAR

240 stran, 170 x 221 mm, brož., věk 9+

Život Pavla Zemana, který je hlavní postavou příběhu o velkém
chlapeckém přátelství, se po smrti otce od základu změnil. Velkou
oporou je mu kamarád Ludva Grygar, se kterým Pavel podniká
dobrodružné výpravy do téměř nepřístupné kotliny s jezírkem, kde si
sami postaví srub. Vedle velkého přátelství ale prožívají i velká zklamání.
Ludva se totiž nechá zlákat špatnými kamarády, začne kouřit a těžce
onemocní. Vyhraje nakonec svůj vnitřní boj?

Klub Ry
ch
je zpět! lých šípů
stínade První díl
lské
s ilustra trilogie
c
Jiřího G emi
ruse

Zkouška
ohněm

mánu
Od autorky ro y
jk
Dcera čarodě

Alchymistova šifra

349 Kč

Temná kletba
KEVIN SANDS

279 Kč
384 stran, 145 x 210 mm, váz., věk 10+

Ať se Christopher Rowe hne kamkoliv, provází ho tajemství, dobrodružství –
a vraždy! Dokonce i setkání s králem Karlem skončí potyčkou. Vrahovi se však
podaří uniknout a zůstane po něm jen zlověstná zpráva: další útoky se blíží!
Christopher a jeho přátelé zjišťují, že všechny stopy směřují k tajemnému
prokletí, které bylo uvaleno na francouzský trůn. Jejich cíl je jasný – bude to
Francie. Vyřeší všechny hádanky dřív, než dojde k další vraždě?

249 Kč

199 Kč

Divočarka

Poselství poštolky
LENE KAABERBOLOVÁ

184 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 10+

Klára Asková je nenápadná dvanáctiletá dívka. Nečekaně zjistí, že je divočarka
s nadpřirozenými schopnostmi a posláním porazit zlovolnou opeřenou bytost,
která si říká Chiméra. Když jednoho dne zmizí Klářin nejlepší kamarád Oskar, je
jí hned jasné, že po něm bude policie pátrat marně. Vydává se ho hledat na
vlastní pěst do divočarského světa. Musí v sobě najít sílu přemoct temnou
magii a zachránit z osidel Chiméry nejen Oskara, ale také další divočary,
začarovaná zvířata a tajemný Zápudov.
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1499 Kč

369 Kč

349 Kč

299 Kč
Záhada hlavolamu

279 Kč

320 stran, 170 x 221 mm, brož., věk 9+

V temných Stínadlech se cosi dalo do pohybu! Klub Rychlých šípů –
Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka –
u toho nesmí chybět! Když chlapci poznají příběh zámečnického učně
Jana Tleskače, podniknou nebezpečnou výpravu na nepřátelské
území, kde je ukryt plán létajícího kola. Ten má být schovaný
v kovovém hlavolamu ježek v kleci. Rychlé šípy to však nebudou mít
jednoduché. Stínadlům totiž vládne drsná parta Vontů...
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JAROSLAV FOGLAR

#NOVINK

249 Kč

279 Kč

389 Kč

#2

199 Kč

349 Kč

349 Kč
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1199 Kč
Rychlé šípy – plakáty
12 plakátů, desky 425 x 610 mm
Tucet kvalitních velkoformátových reprodukcí legendárních komiksů
Jaroslava Foglara a Jana Fischera. Černí jezdci řádí, Dlouhé Bidlo hledá
kočičí pracku a další nezapomenutelné příběhy teď mohou zdobit
stěny všech nadšených foglarovců. Plakáty jsou vlepeny do
kartonových desek lepených plátnem, které jsou samy o sobě
pozoruhodným foglarovským artefaktem.
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pod městem

299 Kč

239 Kč

299 Kč

239 Kč
Letopisy Podzemě

269 Kč

219 Kč

Gregor a zlověstné proroctví

Souboj čarodějů

SUZANNE COLLINSOVÁ

LAUREN MAGAZINEROVÁ

240 stran, 145 x 210 mm, váz., věk 12+

Gregor přísahá, že se do Podzemě už nevrátí. Je však klíčovou postavou
dalšího proroctví a Podzemníci ho potřebují dostat zpět. A vědí, jak na to:
unesou jeho sestřičku Botku. Nový úkol ho svede dohromady s netopýrem
Áresem i vzpurnou princeznou Luxou. Společně se vypraví na nebezpečné
podzemní moře, aby našli Zhoubu – hrozivého bílého potkana, o kterém
mluví proroctví. Podaří se Gregorovi věštbu naplnit a zachránit tak sestru
i celou Podzemi?

240 stran, 140 x 205 mm, váz.

Dvanáctiletá Leny sní o dni, kdy navštíví sídlo svého dědečka,
nejvyššího mága. Nyní ten okamžik konečně nadešel. Arcimág se
rozhodl seknout s kouzlením a předat svoji moc tomu, kdo bude
nejlepší. Všechna jeho vnoučata se proto sjíždějí, aby se utkala
v souboji čarodějů. Vítěz zdědí dědečkův titul, zámek i veškerou jeho
magickou sílu. I když Leny tvrdě trénovala, rodina vyšle do souboje
někoho jiného. Jenže ona chce vyhrát a udělá pro to COKOLIV!
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GIRL POWER
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Přes všechny překážky

Letní rozhodnutí
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299 Kč

249 Kč

199 Kč
#1

249 Kč

199 Kč

Elena: Mračna nad turnajem

Hrdina: Hurikán

NELE NEUHAUSOVÁ

JENNIFER LI SHOTZOVÁ 

Elena se s Timem vznáší v sedmém nebi. Jejich láska konečně zvítězila
nad starým nepřátelstvím mezi oběma rodinami a na Kosím dvoře se
všechno obrací k lepšímu. Jenže potom se začnou stahovat mračna.
Tim ji zklame na velkém jezdeckém plese, na který se tolik těšila, a na
velkém halovém turnaji si jí skoro nevšímá. Elena tam potká
pohledného jezdce Niklase, se kterým koketuje arogantní Ariana.
Najednou začne kolovat ošklivá pomluva a Eleně už nevěří ani její
nejlepší kamarádka Melike.

Dopisy ztraceným
BRIGID KEMMEREROVÁ

249 Kč

199 Kč

328 stran, 145 x 205 mm, brož., věk 13+

239 Kč

249 Kč

Hrdina

199 Kč

344 stran, 130 x 200 mm, váz., věk 12+

Julietina maminka byla fotografka a cestovala po celém světě. Juliet si
s ní vždycky psala dopisy. Dokonce i po její smrti jí na hrobě nechává
psaníčka. Je to jediný způsob, jak se s tím dovede vyrovnat. Declan je ten
typ kluka, na kterého nechcete narazit. Během veřejně prospěšných prací
se pokouší uprchnout démonům své minulosti, a když si přečte dopis,
který najde vedle hrobu, neodolá a odepíše. Netrvá to dlouho a už se
svěřuje cizímu člověku a je jasné, že mají opravdu hodně společného...

199 Kč

249 Kč

199 Kč

RADKA ZADINOVÁ 

312 stran, 124 x 196 mm, váz., věk 12+

Erika má v jednu chvíli všechno, co si jen může přát: láskyplný domov,
nejlepší kamarádku, a navíc s ní chce chodit Viktor, který je snem všech
holek. Jenže než se stihne vzpamatovat, všechno je pryč. Musí se
vyrovnat s tím, že se jí život převrátil naruby a všechno, čemu věřila,
zmizelo. Teď ji čeká život plný odpovědnosti za malou Haničku. Když se
setká s Gabrielem, začíná se zeď, kterou kolem sebe vystavěla, pomalu
bortit. Jenže Gabriel jí příliš připomíná Viktora a všechno, co jí provedl...

#NOVINKA

224 stran, 145 x 205 mm, váz.

Když na městečko Gulfport udeří nebezpečný hurikán a Jakub se svým
štěnětem Skautem se ztratí, zdá se, že labrador Hrdina, bývalý policejní
pes, je tím jediným, kdo je dokáže vystopovat. Hrdina spolu se svým
páníčkem Benem a jeho přítelem Adamem vyrážejí kamarádům na
pomoc a společně se vydávají do lesů za městem. Záhy se však ukáže, že
pátrání je nad jejich síly. Zubožení a vyčerpaní se ocitají v neznámých
končinách a musí zde přečkat řádění živlů.

249 Kč

Údolí ticha
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349 Kč

279 Kč

329Kč

264 Kč
Princezna popela
LAURA SEBASTIANOVÁ
360 stran, 145 x 205 mm, brož., věk 13+
Deset let bezmocně přihlížela, jak uchvatitelé drancují její ostrov
a zotročují jeho obyvatele. Mezitím dospěla a uvědomila si, že je její
svatou povinností bojovat do posledního dechu, i když to někdy
znamená zradit a především nemilovat.
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#1

289 Kč

234 Kč

Ruby Redfortová

Naposledy se nadechni
LAUREN CHILDOVÁ

344 stran, 130 x 200 mm, váz., věk 10+

Ruby je teď plnohodnotnou členkou Spektra, utajené organizace plné
zvláštních agentů. Další šifry čekají na to, až je rozlouskne, ale zároveň
se musí potýkat také s běžnou školní docházkou a předstírat, že je
vlastně obyčejná dívka. Na super chytrou a vždy klidnou Ruby
tentokrát čekají piráti i příšera z hlubin oceánu. A co teprve když se na
scéně objeví Hrabě von Vikomtovič? Tuhle dívku není radno
podceňovat, ale jak si poradí s tolika protivníky?
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PRO ROMANTIČKY 

PRO ROMANTIČKY

#NOVINKA
Nikdy
se
za to, k nestyď
do jsi!

264 Kč
Nouzový kontakt
MARY H. K. CHOI

Penny odjíždí na vysokou školu, kde nikoho nezná. Chce se stát
spisovatelkou, ale její pokusy jsou více než bídné. A navíc není právě
společenský typ – nejraději by se zavřela v pokoji na koleji a jen psala.
Sam je na dně. Musel přerušit školu, přespává v místnosti za kavárnou,
kde pracuje, a stále se nemůže vzpamatovat z rozchodu se svou životní
láskou. Ale osudy těchto dvou osamělých duší se protnou. A postupně se
stále více a více sbližují – nejdříve po smskách a chatu, později i osobně…

299 Kč

349 Kč

279 Kč

199 Kč

239 Kč

219 Kč

CATHERINE RIDEROVÁ

216 stran, 130 x 200 mm, brož., věk 12+

Serena si všechno tak krásně vysnila: Paříž, město lásky, těsně před Vánoci,
umělci, sníh a kavárničky – prostě čistá romantika! A vyrazí tam se sestrou!
Jenže ta raději zůstane se svým přítelem. Prostě děs. Jean-Luc se nedávno
rozešel s přítelkyní a musí dodělat fotografický projekt do školy. A tak není
nadšený vyhlídkou, že se bude muset starat o americkou turistku, kterou
mu dohodil jeho kamarád. Ale v určitém okamžiku při dlouhém putování
Paříží si Serena a Jean-Luc uvědomí, že protiklady se přitahují.

349 Kč

Princezna v nesnázích
CONNIE GLYNNOVÁ

KASIE WESTOVÁ 

HOLLY BLACKOVÁ

312 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 13+

Z Lottie a Ellie se staly nejlepší kamarádky a nyní je čeká druhý rok
studia v Rosewood Hall. Zvládání jejich nových rolí ale není to jediné, co
mají před sebou. Ve škole se totiž dějí podivné věci. Několik studentů
bylo otráveno a vypadá to, že ohroženi jsou všichni. Dívky a jejich
přátelé jsou připraveni tajnou organizaci leviatánů, která za vším
patrně stojí, zastavit. Nebezpečí je ale mnohem blíž, než všichni čekali.

420 stran, 130 x 200 mm, brož., věk 12+

Jude bylo sedm, když jí zabili rodiče a unesli spolu se sestrami na proradný
dvůr víl. O deset let později ale netouží Jude po ničem jiném než patřit
mezi víly. A to i přes to, že je smrtelná. Většina víl lidmi pohrdá a nejvíce
podlý princ Cardan. Aby Jude získala vysněné místo u dvora, musí se princi
postavit. Zaplete se však do intrik, a když hrozí, že násilí zničí slavný dvůr,
rozhodne se pro pochybné spojenectví, které ji může stát život.
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Láska & gelato

#1
Jen jed
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dokáže á dívka
zachrá
nit
svět př
e
temno d
tou!
249 Kč

249 Kč

199Kč

159 Kč

299 Kč

239 Kč
336 stran, 130 x 200 mm, váz., věk 12+

Lily při jedné obzvláště nudné hodině chemie nedává pozor a čmárá si
na lavici slova oblíbené písničky. Druhý den zjistí, že někdo rozepsanou
sloku dokončil, a ještě přidal vzkaz pro ni. Zajímavé! Brzy už si se svým
anonymním přítelem vyměňují dlouhé dopisy, doporučují si vzájemně
kapely a sdílí ta nejsoukromější tajemství. A to je teprve začátek
dopisového přátelství, které se postupně promění v něco víc. Promluví
si s tajuplným neznámým někdy naživo?
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279 Kč

Krutý princ

Zápisky z Rosewoodu

249 Kč

P. S. Líbíš se mi

ínavé
První díl nap e
ri
sé
sy
ta
fan

#NOVINKA

Po tvém
boku

199 Kč

Vítejte
kterém ve světě,
u
nelítos vládnou
tné víly
!

269 Kč

#NOVINKA

Láska
a jiné úkoly

#1

Polibek v Paříži
320 stran, 130 x 200 mm, váz., věk 12+

Princezna v utajení

Polibek v New Yorku

249 Kč

329 Kč

#NOVINKA

Petr a Lucie
ROMAIN ROLLAND

104 stran, 130 x 200 mm, váz., věk 12+

Vloni uplynulo sto let od konce první světové války, na jejímž sklonku
se odehrává děj novely Petr a Lucie, která vábí čtenáře již od svého
vydání. Milostný příběh dvou mladých lidí – naivního kluka
pocházejícího z lepších poměrů a zkušenější dívky, která ví, co život
obnáší, ale zároveň umí z celého srdce milovat – i po stu letech působí
tak živě, že by se mohl stát i dnes. Nový, moderní překlad Tomáše
Havla, který zahajuje edici CooBoo Classics.

Karmínové pouto

329Kč

264 Kč

199 Kč

199 Kč
Láska & štěstí

ROSAMUND HODGEOVÁ 320 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 14+

JENNA EVANS WELCHOVÁ

Rachelle bývala obyčejnou vesnickou dívkou. Teta ji učila, jak se stát
lesodějkou, aby mohla svou vesnici chránit před temnotou Velkého
hvozdu. Po čase je postavena před příšernou volbu – zabít a zachránit si
vlastní život, nebo sama zemřít? Když jí král přikáže, aby strážila jeho
syna Armanda, muže, kterého nenávidí nejvíc v celém království,
rozhodne se ho Rachelle přinutit, aby jí pomohl zachránit všechny
v království. Podaří se jim najít legendární meče a zabránit tomu, aby na
svět nepadla věčná noc?

Addie se vydává do Irska a doufá, že přitom konečně pustí z hlavy nedávné
nepříjemnosti. Její bratr Ian ji však zapomenout nenechá, a tak se neustále
hádají, dokonce se i poperou. Už aby byla na návštěvě v Itálii a mohla
nechat všechny hádky za sebou. Pak ale v knihovničce v hotelu objeví
nekonvenčního průvodce Irsko pro zlomená srdce, který se jí bude docela
hodit, když se najednou cestovní plány změní a ona se s Ianem a jeho
kamarádem ocitá v mrňavém autě na cestě kolem Smaragdového ostrova.

256 stran, 130 x 200 mm, brož., věk 12+
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FANTASY JUNIOR
#NOVINK

FANTASY PRO POKROČILÉ

Apollónův pád: Zrádný labyrint

A

RICK RIORDAN 

408 stran, 145 x 210 mm, váz., věk 11+

#NOVINK

A

Kdysi mocný bůh Apollón, nyní smrtelník Lester Papadopoulos, pokračuje v napravování vlastních chyb. S pomocí přátel se
mu podařilo přežít už dvě martyria. Teď ale
musí s Meg vstoupit do zrádného labyrintu

640 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 14+

Za každé vítězství se platí. Mare Barrowová to ví až moc dobře. Když ji zradil Cal,

Temné proroctví

málem ji to zničilo. Nyní je odhodlaná bránit své srdce a zajistit svobodu Rudým i no-

#1

#2

vokrevným. Musí zničit království Norty jednou provždy… Jenže to nemůže dokázat
sama. Nastane čas, aby
spojené síly Calových

zosobněním šílenství, bolesti a výstřednosti.

Stříbrných přívrženců

Vyhnaného olympského boha čeká ten nej-

319 Kč

VICTORIA AVEYARDOVÁ

Utajené orákulum

a najít třetího imperátora, který je přímo

399 Kč

Válečná smršť

bídnější, nejtrapnější a nejstrašnější týden
za jeho více než čtyři tisíce let dlouhý život!

Rudá královna

#1

Křišťálový meč

Králova klec

#2

#3

a Šarlatové hlídky uká399 Kč

zaly, co umí. Mavenova

399 Kč

319 Kč

319 Kč

posedlost Mare je však
tak silná, že ho nic ani
399 Kč

Časodějové: Koruna času
NATALJA ŠČERBA

319 Kč

nikdo nezastaví. Nadchází válka a jisté je jen
to, že ne všichni přežijí.

428 stran, 152 x 228 mm, váz., věk 11+

Feš Dragocij beze stopy zmizel, a co čeká klíčníky, je ve hvězdách. Otázek je mnoho. Podaří

Po Wonder Woman a Batmanovi přichází
třetí díl úspěšné série o mládí superhrdinů

se Vasilise zachránit Feše? Jaký osud čeká jejího otce, Severina Ohnivého? Kdo je ve skutečnosti Rodion Hardius? A jaká tajemství ještě skrývá Rozeklaný zámek? Jediný Astragor si je
svým osudem jistý a rychle postupuje k hlavnímu cíli. Získává nové spojence a drtí protivníky.

#NOVINKA

Osudová chvíle se blíží – rozhodující bitva o trůn Času nastává!
Klíč k času

#1

Srdce času

#2

Hodinová věž

#3

Číselné jméno

#4

Časogram

#5

VYŠLO TAKÉ:

329 Kč

264 Kč

369 Kč

299 Kč

369 Kč

299 Kč

Přišel čas odvety.
Vraťte se podruhé do světa Warcrossu

#NOVINKA

Wonder Woman:
Válkonoška

Warcross

#1

299 Kč

239 Kč

389 Kč

299 Kč

239 Kč

349 Kč

349 Kč

279 Kč

279 Kč

349 Kč

279 Kč

314 Kč

349 Kč

279 Kč

Batman:
Náměsíčnice

Vládkyně ohně
Dcera ohně

#1

256 stran, 145 x 210 mm, váz., věk 11+
V přestrojení za chlapce Hazel pronikne přímo do středu Řádu.
Podaří se jí ukrýt svoji pravou identitu a také to, že ona sama je
249 Kč

199 Kč
10

249 Kč

199 Kč

279 Kč

264 Kč
Catwoman: Zlodějka duší
SARAH J. MAASOVÁ 

349 Kč

279 Kč

349 Kč

329 Kč

MATT RALPHS

čarodějkou, která dokáže ovládat oheň?

349 Kč

279 Kč

392 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 12+

Je čas zjistit, kolik životů tahle kočka vlastně má. Selina Kyleová se po
dvou letech vrací do Gothamu, ovšem tentokrát jako Catwoman. Hraje
nebezpečnou hru na kočku a myš, domlouvá zvláštní spojenectví, v noci
se zaplétá s Batwingem a ve dne s pekelně krásným sousedem Luciusem
Foxem. Přestože si myslí, že své minulosti unikla, šeredně se mýlí.
Zvládne obětovat to, co je jejímu srdci nejbližší?

Wildcard – Divoká karta
MARIE LU

320 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 14+

Emika z warcrossového šampionátu sotva vyvázla životem. Když už ví,
co se doopravdy skrývá za Hideovým novým algoritmem NeuroLinku,
nemůže věřit jedinému člověku, ke kterému kdy vzhlížela. Aby ho
zastavila, spojí se s Fénixovými jezdci. Někdo však na její hlavu vypsal
odměnu, a tak je jedinou šancí na přežití spolupráce se Zerem a jeho
skupinou Černoplášťů. Brzy ale vyjde najevo, že ani Zero není takový,
jakým se zdá. Emika musí čelit zradě i ztrátě. Jak daleko zajde, aby
zničila muže, kterého miluje?

11

NAPĚTÍ

VÁLEC NA NERVY

Prasopolis

#NOVINK

A

MARTIN KLUSOŇ 

232 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 18+

Představte si město, ve kterém je všechno myslitelné naopak. Prasata jsou na vrcholu potravního

í
í vyprávěn
Mysteriózn í časem
o cestován
ravdy
a hledání p

řetězce a pojídají lidské jedince z farem nebo v horším případě z velkochovů. Lidé jsou svými
pány vnímáni jako hloupá zvířata sloužící jen k potravě. Prasata, zmasírovaná reklamami a konzumem, na jejich utrpení
neberou zřetel. Mezi

299 Kč

prasaty však nežijí jen

239 Kč

tupí občané – Gris, náctiletý vepřík, si začíná

349 Kč

uvědomovat, že v Pra-

299 Kč

Les

sopoli není vše zcela

239 Kč

v pořádku.

CHELSEA BOBULSKI

Milion světů s tebou
CLAUDIA GRAYOVÁ

320 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 14+

#NOVINK

A

Osud multivesmíru je v rukou Marguerite Caineové. Až nyní se dozvídá, jaké jsou skutečné plány
prohnané Triad Corporation. Ona jediná může zničení multivesmíru zabránit. V sázce jsou miliardy
Tisíc kousků tebe

Deset tisíc nebí nad tebou

#1

#2

nejvyšší trumf: zlomyslnou Marguerite

nastane souboj mezi několika Margueri-

#NOVINK

A

279 Kč

LAUREN OLIVEROVÁ

nemoci, kterou byla nakažena. Gemma se poté, co se dozvěděla pravdu
o Havenově institutu a své roli v celém příběhu, jen těžko vrací zpátky

Replika

#1

k normálnímu životu. Když se však dozví, že její otec spřádá nové a děsivé
plány, jak naložit s Lyrou a Orionem, nelení a se svým přítelem Petem
vyrazí uprostřed noci zachránit, co se dá.

399 Kč

319 Kč

369 Kč

299 Kč

369 Kč

456 stran, 130 x 200 mm, váz., věk 12+

lidsky – zvlášť když se u Lyry čím dál víc projevují příznaky nebezpečné

12

Čest je víc
než život!

Kopie

319 Kč

328 stran, 145 x 210 mm, váz., věk 15+

Svět je v rukou Mocných. Díky magické Síle ovládají politiku, obchod,
finance i životy obyčejných lidí. Ti, kteří mezi ně nepatří, musí nastoupit
na desetileté nucené práce. V naději, že zůstanou pohromadě, nastupují
Hadleyovi do služby společně se svými dětmi. V den odjezdu je však
šestnáctiletý Luke poslán do nejhoršího pracovního tábora v zemi.
Zbytek rodiny odjíždí do přepychového sídla nejmocnější rodiny
v Anglii. Budou ještě někdy spolu?

349 Kč

Ve světě za zdmi Havenova institutu je pro Lyru a Oriona těžké chovat se

399 Kč

VIC JAMESOVÁ

tami. Zvítězit však může jen jedna.

264 Kč

239 Kč

288 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 14+

Winter je normální středoškolačka. Tedy aspoň na první pohled.
Jednou se však její táta, strážce lesa, kam ústí časové portály, ztratí při
noční obchůzce a ona musí převzít jeho povinnosti: hlídkovat
u portálů a pomáhat cestujícím, kteří z nich omylem vyjdou, aby našli
správnou cestu zpět. Když se v lese objeví Henry, mladík z jiné doby,
který také postrádá rodiče, má Winter o to větší pocit, že jí o tátovi
neřekli pravdu. Dokážou ji společně odhalit?

Zlatá klec

Odhalte te
tajemství mná
skry
v zákoutí tá
ch
Versailles!

z jiné dimenze, která je vždycky o krok

329 Kč

279 Kč

Temné nadání

lidských životů. A Triad navíc vynesl

napřed. Ve velkém finále trilogie Ohnivák

299 Kč

První díl dystop
ické
série, ve které
se mísí magie se
syrovostí, láska
s krutostí a intri
ky
se statečností

Prokletá krev
ANGE 

299 Kč
440 stran, 130 x 200 mm, váz., věk 15+

Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy
neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV.
Sedmnáctiletou Angie pronásledují jednoho dne v metru dva ozbrojení
muži a pokusí se ji zabít. Unikne jim jen o vlásek. Toho dne večer ji
nečekaně navštíví její matka vévodkyně de Noaillesová, kterou již léta
neviděla, a pozve ji na ples do Versailles, aby byla náležitě představena
u dvora. Angie se tam nechce, ale takový večer by jí mohl pomoci
odhalit, kdo jí usiluje o život a proč.

Klan
ADRIENNE YOUNGOVÁ
320 stran, 148 x 210 mm, váz., věk 15+
Eelyn celý svůj život bojuje proti odvěkému nepříteli – klanu Riki. Když
na bitevním poli zahlédne svého bratra, kterého viděla před pěti lety
umírat, nevěří vlastním očím. Teď stojí proti ní na straně nepřítele.
Jeho zrada však není to jediné, čemu musí Eelyn čelit. Po neúspěšném
boji se z ní stane otrokyně a čeká ji krutá zima v zajetí. Všechno ale
změní útok krvelačného klanu, v jehož skutečnou existenci nikdo
nevěřil.
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PŘÍBĚHY, CO VÁS POHLTÍ

PŘÍBĚHY, CO VÁS POHLTÍ

Zloději dýmu

Pravda
vá
šokuje s
!

SALLY GREENOVÁ

416 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 12+

ráva
Tajná zp nihy
k
u
na bok

249 Kč

199 Kč

Den co den
filmové vydání

DAVID LEVITHAN

Čtyři lidé
m
Čtyři náro ají v rukou osud sv
dy stojí n
a pokraji ěta
zkázy

V Brigantsku se princezna Catherine chystá na politické manželství bez
lásky, které pro ni sjednal krutý otec. V Calidoru touží zhrzený sluha March
po pomstě knížeti, který zradil jeho lid. V Pitorii cestuje lehkomyslný Edyon

OMG

od města k městu a krade jednu cetku za druhou. A na pusté Severní planině
299 Kč

239 Kč

Tohle všechno je pravda

344 stran, 130 x 200 mm, brož., věk 14+

LYGIA DAY PEÑAFLOROVÁ

Každý den se probudíte v jiném těle, každý den žijete život někoho
jiného. A tak platí jedna jediná zásada – vyhněte se tomu, aby si někdo
všiml, že na jeden den přebýváte v těle někoho jiného, a nepleťte se do
jeho života. Vše je v pořádku, až do rána, kdy se probudíte v těle Justina
a zamilujete se do jeho přítelkyně Rhiannon. Od toho okamžiku všechna
pravidla, podle nichž jste až do teď žili, přestávají platit. Konečně se
objevil někdo, s kým chcete být den co den.

416 stran, 130 x 200 mm, brož., věk 12+

utíká mladá Tash před démony. Každý je jiný, ale něco je spojuje. Všem osud
rozdal karty, se kterými hrát nechtějí, a oni z nich musí dostat to nejlepší.

349 Kč

279 Kč

Inkoust, kov a sklo

Miri, Soleil a Penny se mohly zbláznit radostí, když se jim a tichému
nováčkovi Jonahovi podařilo spřátelit se s Fatimou Ro, autorkou jejich
oblíbené knihy. Fatima se stala jejich inspirací, spřízněnou duší, životním
stylem. Úplně se někomu otevřít a sdílet svá nejniternější tajemství je přece
tak osvobozující! Jenže teď je všechno jinak. Opravdu je Fatima jen využila?
Podrazila? Nebo jim dala novou šanci? Co z toho všeho vlastně byla pravda?

GWENDOLYN CLAREOVÁ
336 stran, 130 x 200 mm, váz., věk 12+
Když se propojí konkrétní člověk, konkrétní pero a konkrétní kniha, dokážou
vytvářet zcela nové světy. Elsa z jednoho takového pochází. Její matka ho neustále
mění a po jejím únosu Elsa musí vstoupit do reality. V alternativní viktoriánské

Nemá spo
jence
Má jen sv . Nemá trůn.
ou pomst
u!

ery
Česká myst
a
k
v
ti
detek

Temnota

#1

Itálii potkává kromě tajemné skupiny vědců a vynálezců i krásného mechanika
s tragickou minulostí. Podaří se jí vrátit svět do správných kolejí, nebo ji dříve
299 Kč

239 Kč

najde nájemný vrah?

Kroniky deštné divočiny
299 Kč

299 Kč

239 Kč

279 Kč

Zmizení Sáry Lindertové

Vzestup

KATEŘINA ŠARDICKÁ 

KIERSTEN WHITEOVÁ

360 stran, 145 x 205 mm, váz.

Jednoho podzimního večera vešla bezproblémová studentka Sára Lindertová
do metra a víckrát ji nikdo neviděl. Hlavní vyšetřovatel Richard Ehler spojuje
Sářino zmizení se starým případem, který mu ani po letech nedá spát. Po
dívce pátrá i její sestra Klaudie a Sářin přítel Oliver. Oni i policie vědí, že
neodešla dobrovolně. A není jediná. V metru totiž začíná mizet stále více lidí.
Klaudie je přesvědčená, že hluboko pod městem žije neviditelné zlo...
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349 Kč

239 Kč

Dračí strážce
ROBIN HOBB

ětová
Nejlepší sv í
fantasy nyn
i
v nové edic
Pendragon

544 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 13+
Od chvíle, kdy mocná dračice Tintaglia pomohla lidem z kupeckých měst porazit

424 stran, 130 x 200 mm, brož., věk 12+

Lada Dracula nemá žádné spojence. A musí spoléhat pouze sama na
sebe. A tak ve snaze získat valašský trůn pustoší jedno město za
druhým, stává se stále nemilosrdnější a nemilosrdnější. A přitom
nemůže přestat myslet na Mehmeda, který jako by její vůli svíral ve
svých rukou.

nepřátele, uběhlo mnoho let. Obchodníci zapomněli na své sliby, že se postarají
o znetvořené draky, a teď hrozí, že draci zemřou. Proto je nařízeno přesunout
je do jejich bájné pravlasti. Nikdo však netuší, kde domov majestátních tvorů
leží. Společná pouť lidí a draků tak přinese spoustu útrap, ale také radostí
a dobrodružství, které předčí jejich nejdivočejší představy.

399 Kč

319 Kč
15

YOUNG ADULT

ROZŠIŘ SI OBZORY

Časoběžník
RYAN GRAUDINOVÁ

Největší případy
a pohled do
zákulisí práce
záchranářů,
hasičů, horské
služby a dalších

360 stran, 152 x 228 mm, brož., věk 15+
Existence Farwaye Gaia McCarthyho, syna cestovatelky v čase z roku 2354
a gladiátora z roku 95, popírá veškeré přírodní zákony. Celý svůj život touží
prozkoumat svoji minulost, a proto se nechá najmout na loď, která cestuje
zpět v čase a krade pro černý trh dobové artefakty. Během krádeže na
Titaniku potká záhadnou dívku. Je vždy jeden krok před ním a navíc zná
velké tajemství: dějiny nejsou tak stálé a neměnné, jak se původně zdálo…

brazy
Působivé o
vé
ta
u
o
p
a
celého
z
e
ac
rm
fo
in
ého
čn
e
n
o
nek
u
ír
vesm !

299 Kč

319 Kč

Linda
ZUZANA RYŠAVÁ
280 stran, 128 x 197 mm, váz., věk 14+
Slavná a bohatá. Taková by chtěla být každá holka. Až na Lindu, které obojí spadlo
do klína, aniž by o to stála. Musí si dávat pozor na to, co řekne nebo udělá, ze

499 Kč

239 Kč

399 Kč

399 Kč

Legendy českého záchranářství

Planetarium

MIROSLAV VAŇURA

CHRIS WORMELL A RAMAN PRINJA

224 stran, 145 x 205 mm, váz.

V dramatické knížce podle oblíbeného televizního cyklu autor nahlédl
pod ruce všem záchranářským složkám, především zdravotníkům
a hasičům. Jednotlivé kapitoly jsou postavené na silných osobních
příbězích záchranářů a zachráněných. Jejich očima reviduje mediálně
známé tragické případy havárií a pohrom, které si často vyžádaly oběti
i mezi záchranáři a které znamenaly posun v práci těchto složek.
Svědectví z první ruky a autentické záběry záchranářů připomenou obě
tragické havárie vlaků ve Studénce a další.

112 stran, 272 x 370 mm, váz.
Vítejte v Planetariu. Tohle muzeum má otevřeno, kdykoli se vám zachce.
Za jeho branami na vás čeká pozoruhodná sbírka vesmírných těles od
drobných ledových měsíců po obrovité galaxie. Jak velký je vesmír? Jak
vznikl a jaká tajemství ukrývá? Račte vstoupit a prozkoumejte vesmír ve
vší jeho velkoleposti.

strachu, kdo by ji mohl vyfotit a co by se o sobě dočetla na internetu. Jako by
žila v zlaté kleci. Klíč od ní by mohl mít fotograf David, jenž se do Lindina života

Po stopách
největších
leteckých
katastrof

probojuje navzdory nenávisti, která mezi jejich rodinami panuje. Čím více se
249 Kč

199 Kč

Zažij pořádný

Humbook
naživo!
pokecat s autory,
redaktory, blogery nejen
Chceš

o knížkách, ale třeba i o tom,
j ak

se stát spisovatelem
jak kniha vzniká ?

nebo

Kompletní program sleduj na

www.humbook.cz
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však otevírá světu, tím snazším úlovkem je pro objektivy novinářů. Odolá láska
výmyslům a spekulacím?

ie se
Histor učí
e
p
é
jl
ne
říběhy
p
e
z
r
k
s
ili
eří ji ž
lidí, kt

Den plný

young adult
knížek proběhne
na pražském
Výstavišti v rámci
veletrhu Svět knihy
v sobotu

11. května

od 10.30 do 17.30

229 Kč

Čechoslováci ve světě
THE CZECHOSLOVAK TALKS

184 Kč
104 stran, 170 x 200 mm, váz.

Dějinné události druhé poloviny 20. století vyhnaly z komunistického
Československa bezpočet lidí, kteří museli začít nový život v zahraničí.
Sedm komiksových příběhů představuje ve zkratce osudy výjimečných
lidí, kteří se ve světě neztratili, ale dokázali se díky svému talentu,
činorodosti a odvaze prosadit i daleko za hranicemi bývalé domoviny.
Kniha vychází z projektu Czechoslovak Talks, jenž se zaměřuje na sbírání
a prezentaci životních příběhů československých krajanů ve světě.

349 Kč

Letecké katastrofy
CHRISTINE NEGRONI

279 Kč
264 stran, 145 x 205 mm, váz.

Fascinující zkoumání toho, jak lidé i technika mohou selhat a tato
kritická selhání vedou k leteckým katastrofám. Tato kniha vás provede
vyšetřováním těch největších i nejpodivnějších nehod, od dob Amélie
Earhartové až po záhadné zmizení malajsijského boeingu letu MH 370.
Pochopíte, jak je důležité zjistit nejen proč a jak se katastrofa odehrála,
ale rovněž jaká opatření z ní vyvodit, aby v budoucnu ke stejnému
problému nedošlo.

17

FYI

NJN, ŠKOLA

AKÉ

HUMBOOK NEWS
Humbook je tu pro všechny fanoušky young adult literatury. Původně

AKÉ
ŠLO T

OT
VYŠL

vznikl jako jednodenní knižní festival, dnes je především komunitou,

VY

která řeší knížky, čte si spolu, baví se, schází se a dělá HUMBOOK.
HUMBLOK – KREATIVNÍ ZÁPISNÍK BY HUMBOOK

119 Kč

129 Kč

99 Kč
119 Kč

104 Kč

Školní TABULKY
(přírodovědné předměty)

129 Kč

99 Kč

104 Kč

Školní TABULKY pro 6. – 9. třídu ZŠ

Diktáty trochu jinak

(humanitní předměty)

pro 6. a 7. třídu ZŠ

KOLEKTIV AUTORŮ

Diktáty trochu jinak
pro 8. a 9. třídu ZŠ

Vyzkouš
ejt
tak troch e si
u jin
diktáty! é

Diář, kte
rý h
tvým svě ýbe
tem
Najdeš ho
na straně 20

SLEDUJ HUMBOOK NA YOUTUBE

MARTINA CHLOUPKOVÁ, RŮŽENA HNÍKOVÁ

14 stran, 198 x 292 mm

64 stran, 163 x 235 mm, brož.

To nejdůležitější z učiva přehledně, bez dlouhého hledání v učebnicích!
Soubor tabulek obsahuje výběr z českého jazyka a literatury, angličtiny,
dějepisu a výchovy k občanství.
Tabulky jsou určeny pro žáky 6. – 9. tříd základní školy.

Inovativní přístup založený na správném porozumění danému
gramatickému jevu je efektivní a vede k lepším výsledkům. Žák si nejprve
přečte text diktátu, provede cvičení určená k zafixování pravidel
a k pochopení pravopisných jevů a poté si diktát napíše. Věříme, že tento
nový způsob, jak otestovat a především pochopit probíranou látku, ocení
pedagogové, žáci i jejich rodiče.

KÉ

O TA

VYŠL

Reakce, kvízy, žebříčky, skeče, připravované knihy, storki… pět blogerek
se dalo dohromady v HumbookTeamu a teď je můžeš nově sledovat na
našem kanále: youtube.com/c/humbook.

STAŇ SE HUMBOOK BLOGEREM
119 Kč

99 Kč
129 Kč

104 Kč

Nová série ze světa Griši
s Nikolajem Lantsovem v hlavní roli

Romantická
fantasy
o následnici
trůnu, která
vyplouvá
hledat
manžela

Fantasy
ze světa,
ve kterém
se platí
časem

Love story pro fanoušky
Johna Greena

99 Kč

79 Kč
Stovka cvičení z českého jazyka

cvičebnice pro 6. třídu ZŠ

od šestky do devítky
96 stran, 165 x 235 mm, brož.

Ovládáš bravurně učivo českého jazyka pro 6. třídu? Umíš zodpovědět v hodinách jakoukoli záludnou pravopisnou otázku? Pokud ne a chceš si svoje mezery
doplnit, je pro tebe určena právě tato cvičebnice, která tě formou různých
typů cvičení provede gramatickými jevy šestého ročníku.Cvičebnice vychází
z konceptu knižní řady Od šestky do devítky – Český jazyk stručně a přehledně.
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Když pomineme nové knihy Jaye Kristoffa (Nikdynoc) a Mary E.
Pearsonové (Zlodějský tanec), které vycházejí v těchto dnech,
tak se letos nejvíc těšíme na tyto čtyři young adult novinky:

NEJLEPŠÍ YOUNG ADULT BOOKSTAGRAM

cvičebnice
pro 7. třídu ZŠ

Český jazyk od šestky do devítky
ALENA PAPOUŠKOVÁ

4 KNIHY, NA KTERÉ SE LETOS NEJVÍC TĚŠÍME

LUCIE HONSIGOVÁ

96 stran, 165 x 235 mm, brož.

Ovládáš pravopis, jako když bičem mrská? Víš, kdy napsat Novákovi
a kdy Novákovy? Znáš všechny slovesné vzory a dokážeš určit
přívlastek neshodný? Pokud jsi alespoň jednou zaváhal, připravili
jsme pro tebe více než stovku cvičení. Díky nim tě žádná záludná
otázka už nikdy nezaskočí.

Chceme dát dohromady young adult blogery, bookstagramery
a booktubery, kteří mají chuť diskutovat a spolupracovat mezi sebou.
Nejdřív online, ale kdoví, co bude dál. Mluvíš o knížkách online? Přidej se
do skupiny Humbook blogeři na Facebooku.

Druhý ročník HumbookStage v rámci Světa knihy
bude! Sleduj nás online pro více informací.

Nemusíš sledovat desítky účtů, abys věděl/a, co se děje ve světě young adult literatury. Stačí dát follow instagram.com/humbook
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BUĎ KREATIVNÍ

INSPIRUJ SE

Vyrobte si
svoji vlastní
kosmetiku.
Stojí to za to!

399 Kč

319 Kč

299 Kč

399 Kč

319 Kč

239 Kč

Kosmetika hrou

7 let den po dni s Lénou Brauner
LÉNA BRAUNER

400 stran, 135 x 205 mm, váz.

Magických 7 let, během kterých se prý všechny buňky našeho těla
kompletně vymění. Změní se možná i naše povaha, přístup k životu,
naše hodnoty, lásky, lidé a věci kolem nás… Naplňte tento deník během
7 let svými postřehy z každého vašeho dne, uložte do něj své vzpomínky,
emoce, prožitky... Můžete se ohlížet do minulosti i plánovat budoucnost.
Přehodnotit své předloňské názory, těšit se na další rok. Dám si malé
cíle, či velké výzvy? Deníčkem vás budou provázet víly Lény Brauner.

Humblok
VENDULA ZAJÍCOVÁ

JUDITA KLIMENTOVÁ
168 stran, 145 x 205 mm, spir.

Diář? Zápisník? Fotoalbum? Zábavník? Co takhle mít všechno
v jednom? Tenhle kreativní zápisník je tady přesně pro tebe! Humblok
nevyhodíš, ani když ho zaplníš. Piš, čmárej, kresli, lep podle libosti.
A když budeš mít náladu, můžeš i plánovat. A připrav se na ještě
jednu super vychytávku. Všechny papíry jsou vyndávací, takže si je
můžeš v zápisníku přehazovat podle libosti. Tak pojď do toho a vyrob
si svůj vlastní originál.

200 stran, 170 x 228 mm, váz.

Tato voňavá kuchařka přináší návody na výrobu čistě přírodní kosmetiky
a drogerie, které jsou v souladu s přírodou, netoxické a ekologicky šetrné.
Najdete zde recepty na přípravky k péči o obličej, tělo i vlasy s ohledem na
roční období a typ pleti. Prostor je věnován také dětské kosmetice a domácí
drogerii. Odhalíte tajemství esenciálních olejů a bylinek a zjistíte, jaké
pomůcky a ingredience používat. Díky názorným fotopostupům vše zvládne
i naprostý začátečník.

299 Kč

239 Kč

349 Kč

288 nejkrásnějších zvířecích omalovánek

Moderní vyšívání

KOLEKTIV AUTORŮ

KOLEKTIV

288 stran, 224 x 224 mm, brož.

Roztomilí pejsci, půvabní ptáci, okouzlující motýli a oblíbení domácí
mazlíčci – všechna tato zvířata, která už netrpělivě čekají na vybarvení,
najdete v boxu. Připravte si různobarevné pastelky nebo fixy a můžete se
pustit do práce. Opusťte zažité představy a tradiční barevné kombinace
a vybarvujte vaše oblíbená zvířata tak, jak to cítíte. Odměnou pro vás
budou jedinečné kousky, které určitě nikde nepotkáte. Díky perforovaným
stránkám si zdařilé obrázky snadno vytrhnete a můžete je vystavit nebo
darovat.

349 Kč

279 Kč

Tak chutná hygge
SVATAVA VAŠKOVÁ

176 stran, 200 x 252 mm, brož.

Ve své třetí kuchařce se foodblogerka Coolinářka zaměřila na rychlé
a chutné večeře. A aby byl zážitek z jídla dokonalý, propojila své
recepty s dánským konceptem hygge. V čem vlastně hygge spočívá?
Je to pocit teplého domova, bezpečí, sounáležitosti a štěstí. Jsou to
chvíle, které trávíte s blízkými lidmi. Je to stůl osvětlený svíčkami
a skvělé jídlo na něm. Nechte se inspirovat a zažijte kouzlo okamžiku
i u vás doma.

Nálož
vietnamských
receptů od
hvězdy českého
Youtube

PŘÍR
K TREN UČKA
DOV
VYŠÍVÁ ÉMU
NÍ:
STEHY
, VZOR
Y,
PROJEK
TY
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si
Připravte
večeři
ve stylu
hygge

279 Kč
192 stran, 210 x 250 mm, brož.

Vyšívání není jen záležitostí našich babiček a zaprášených rodinných
skříní. V posledních letech se z něj stal trend, který inspiruje mladé lidi,
aby si nakoupili bavlnky a jehly a začali vyrábět originální výtvory.
Přidejte se k nim, objevte krásu moderního vyšívání a steh po stehu si
osvojte dovednost, díky níž ozvláštníte svůj šatník i domov, a zároveň
krásně zpomalíte a uklidníte se. Dámy ze Zašívárny vás naučí 10 + 1
steh, nabídnou 19 návodů na projekty a napumpují vás dávkou vyšívací
inspirace.

99 Kč

299 Kč

Vietnamská kuchařka

239 Kč

od Bé Há a její maminky

THU NGUYEN

120 stran, 170 x 243 mm, váz.

Jedna z nejznámějších českých youtuberek Bé Ha, která stojí za
vlogem Stylewithme, vám otevírá dveře do své kuchyně a zve vás dál.
Jelikož je Bé Há původem Vietnamka, naučí vás spoustu tradičních
vietnamských receptů, které jí pomohla sepsat její maminka, takže
jsou naprosto autentické a stoprocentně odzkoušené. Velkou
výhodou této knihy je, že bát se nemusí ani ti méně zruční nebo hodně
zaneprázdnění kuchaři – čekají na vás i zjednodušené verze receptů,
které vykouzlíte opravdu velmi snadno.

Jóga na každý den
Pozdrav slunci, pozdrav měsíci

79 Kč

ILUSTRACE: BARBORA FRANKOVÁ
10 stran, 830 x 240 mm, lepo.
Zkuste začít den s nejznámější jogínskou sestavou – Pozdravem slunci.
Tento soubor cviků dodává tělu energii, proto se doporučuje cvičit
zejména ráno. Pokud vám po ránu nezbývá čas, zkuste večerní zklidňující
sestavu Pozdrav měsíci. Procvičíte celé tělo, protáhnete unavené svaly
a klouby a zklidníte mysl. Skládačku ocení ti, kteří ovládají techniku
jednotlivých cviků, ale při samostatném cvičení si potřebují připomenout
jejich pořadí a správné dýchání.
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KOMIKS

VYRAZ DO SVĚTA
#NOVINK

A

Iko sama sebou
MARISSA MEYEROVÁ
336 stran, 152 x 216 mm, váz., věk 12+

399 Kč

319 Kč
vnou 5
Ne 1, ale ro vaných
á
k
če
dlouho o
příběhů!

Druhý díl komiksové série, která se tentokrát soustředí na ráznou
androidku Iko, jež má jasný přístup ke světu, přátelům i nepřátelům, nás provede také nejistotami a tápáním jejích kamarádů.
Když totiž měníte světové uspořádání a snažíte se
#1
během toho udržet, nebo dokonce navázat vztahy,
nic není jednoduché. Nezlomí Iko všeobecné názory
na její „porouchaný“ systém? Přesvědčí Scarlet
Vlka, že je pro ni nejdůležitější na světě
Iko
v jakékoli podobě? A zvládne přímočará
Cinder fungovat v politice?

#1

249 Kč

349 Kč

279 Kč

JEAN VAN HAMME, GRZEGORZ ROSINSKI
240 stran, 207 x 289 mm, váz., věk 12+

Thorgal, osudem pronásledovaný poutník časem i prostorem,
znovu bloudí nečekanými cestami, jež se zaplétají vlivem jeho
nezvyklého původu, bohů a všech postav, které doposud potkal
nebo k sobě ještě více připoutal. Omnibus „Neviditelná pevnost“
uzavírá stejnojmenný cyklus a v 5 albech přináší nejen další
příběhy statečného vikinského bojovníka, ale také jeho rodiny.
Podaří se Thorgalovi doplnit prázdná místa v minulosti a sejít se
se svými blízkými? Legendární komiksová sága pokračuje!

LOL

LADISLAV ZIBURA

Kočky útočí

štěstí

199 Kč

159 Kč

896 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 12+

Rádi objevujete a sníte o dalekých cestách? Vydejte se za svobodou ve
společnosti Ladislava Zibury. Mladý autor chodí pěšky světem, tráví čas
s hodnými lidmi a pátrá po dobrodružstvích. Své cesty líčí s nadsázkou,
humorem a nakažlivým optimismem. Ziburovy knihy jsou díky tomu
svědectvím o půvabu svobody a kráse života na cestách. Zasněte se
u nich a nechte si vyprávět příběhy ze světa mnohem lepšího, než je ten
v televizi. Dárkový trojbox: 3 knihy + pexeso.

Nebloud
íme,
nechává
me se
vést...
399 Kč

239 Kč

Internetová senzace v knižní podobě! Tenhle komiks je pro
všechny, kdo dokážou proflákat celé víkendy na internetu, pro
které je držení se za ruce na uliUbulená hromádka
ci s naprosto úchvatným klukem
nesnesitelná agónie, pro všechny, kdo sní o tom, že celý den
zůstanou doma a budou se válet
v pyžamu. A pro všechny, kdo
přemýšlejí, kdy přesně vlastně ta
dospělost začíná. Jinými slovy pro
nás, kteří prožíváme hrůzy a trapnosti dnešního mladého života.

714 Kč

Ladislav Zibura:
Sebrané pěškopisy

299 Kč

112 stran, 165 x 205 mm, brož., věk 12+
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112 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 12+

890 Kč

Více
ne
sama ž 4 200 k
m
am
divoč erickou
inou

SARAH ANDERSENOVÁ

159 Kč

219 Kč

Neuvěřitelně uvěřitelné
příhody z hor

Dospělost je mýtus

199 Kč

269 Kč

Parta přátel a jejich horská dobrodružství pod vedením gumového
kuřete jsou zpět! Naši hrdinové vám tentokrát dají nahlédnout do
radostí i strastí treků na Islandu, v Peru nebo Nepálu. Na svých
neuvěřitelných cestách budou čelit zuřivým a krvelačným pijavicím,
agresivním prasátkům, horku v džungli i islandskému větru a dešti.
Všechny příběhy jsou pravdivé a skvěle vystihují heslo: Jednou jsi
nahoře, většinou dole.

Neviditelná pevnost – omnibus

559 Kč

199 Kč

MARTIN ÚBL

Thorgal

699 Kč

ze
Dobrodružství a
ět
sv
í
m
sedmi ze
ojboxu
v dárkovém tr

Pokračov
á
Neuvěřite ní
lných
příběhů z
hor

319 Kč

Moje Pacifická hřebenovka

Sí, vole!

MONIKA BENEŠOVÁ

PAVEL LIŠKA, JAN RÉVAI, HYNEK BERNARD

360 stran, 145 x 205 mm, váz., věk 12+

Na Pacifickou hřebenovku se ročně vydá několik tisíc lidí, ale dokončí ji
jen desetina z nich. Monika patří mezi ně. A to byla ještě před nedávnem
bledou pacientkou s vážnými zdravotními a psychickými problémy.
Přesto se rozhodla změnit život a splnit si sen – projít pěšky celou
Ameriku. Postavila se nemoci, poušti, omrzlinám, medvědům i pumám,
které potkávala, když putovala sama divočinou. Pacifická hřebenovka ji
tvrdě zkoušela. Naučila ji ale nevzdávat se.

144 stran, 210 x 297 mm, váz., věk 15+
Mozaika cestovních deníků tří Vandráků, kteří jezdí na motorkách po Střední
Americe, točí o tom dokument a plní si sen. Potkávají lidi, přírodu, místní
kulturu a taky sami sebe. Občas se dotýkají asfaltu a občas historie, občas pijí,
koukají do ohně, smějí se, štěkají se a žasnou. Často po cestě kladou otázky
ostatním lidem a někdy klade cesta otázky jim. Jet podle navigace, nebo
intuice? Drze, nebo bezpečně? Společně, nebo sám? A odpověď? Sí, vole!
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SPORT A HRY

FILM
Fantastická zvířata:

Grindelwaldovy zločiny

Unikátní sp
o
a životní rtovní
příběh
fenomená
snowboard lní
istk
a lyžařky y
Ester Led
ecké

původní scénář

J. K. ROWLINGOVÁ

499 Kč

289 Kč

399 Kč

234 Kč

99: Hokejové příběhy

Ester Ledecká
ROMAN SMUTNÝ

Wayne Gretzky
200 stran, 145 x 205 mm, váz, věk 12+

Poprvé stála na lyžích v pěti letech. O osmnáct let později získala
dvě zlaté olympijské medaile. Stala se prvním sportovcem, který na
jedné zimní olympiádě vyhrál ve dvou odvětvích. Je i prvním
českým alpským lyžařem, který vyhrál olympijské zlato, a prvním
olympionikem v historii startujícím v lyžařských i snowboardových
disciplínách. Kolik píle, talentu a štěstí bylo k tomu všemu
zapotřebí?

349 Kč

279 Kč

WAYNE GRETZKY, DAY KIRSTIE MCLELLAN
400 stran, 167 x 225 mm, váz, věk 12+

Star wars™

Jsou hokejisté a jsou legendy. Wayne Gretzky je mnohem víc! Vydejte se na
průzkum nejsilnějších momentů historie NHL s nejlepším hráčem všech
dob. Vstupte s ním do šatny i na led a poznejte, jaké to je být spolutvůrcem
hokejové historie. Gretzky nikdy nemluvil ani nepsal tak upřímně a otevřeně
jako v této knize, kde se noří do vzpomínek a do detailů vypráví o tom, co
zažil, kdo ho inspiroval, kdo stál po jeho boku a byl mu oporou.

Záp
Marouš isky
ka bláz

Spousta důležitých
informací, tipů a
triků, díky nimž
bude Fortnite ještě
větší zábava!

na

Pronásleduj
své sny...

Encyklopedie stíhaček a jiných plavidel
LANDRY WALKER
208 stran, 183 x 233 mm, váz.
Získejte více informací o smrtících stíhačkách, obrovských
bitevních lodích, spídrech, plavidlech nájemných lovců a další
známé technice Star Wars.

490 Kč

394 Kč
Star Wars™

399 Kč

319 Kč
Dotknout se nebe
MAREK HOLEČEK

232 stran, 195 x 240 mm, váz., věk 15+

365 dní. Jedním slovem byl to kalup! Křižoval jsem vzduchem mezi
kontinenty a horstvy naší malebné planety jak stěhovavý dravec bez
hnízda. Deník se mi rychle zaplňoval řádky zachycujícími pestrost
dnů. Moje druhá knížka zaznamenává dvanáct měsíců úpisu s ďáblem.
Popisuji zde mimo jiné čtyři horolezecké expedice - balancování na
ostré hraně, mezi životem a krůčkem k věčnosti, ale také běžný
rodinný život, mediální prostituci či všednost obyčejných dní.
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288 stran, 130 x 200 mm, váz.

KOKUSA s pomocí Mloka Scamandera zajala Gellerta Grindelwalda,
ale mocný černokněžník opět unikl. Chce shromáždit své stoupence,
aby vytvořil skupinu čistokrevných čarodějů, s nimiž by vládl celému
světu. Ve snaze překazit mu plány požádá Albus Brumbál Mloka
o pomoc. Ten nemá tušení, jaké nebezpečí mu hrozí, a tak souhlasí.
Bitva je na spadnutí a hrdinové jsou v napjatém kouzelnickém světě
podrobeni těžké zkoušce lásky a loajality.

Darth Maul – Syn Dathomiru

249 Kč

199 Kč

KOLEKTIV

Fortnite
100% neoficiální průvodce

KOLEKTIV

64 stran, 148 x 210 mm, váz., věk 8+

Vrhněte se do světa Fortnite: Battle Royale, akčního herního fenoménu,
který je zdarma! Ať už jste úplný začátečník nebo zkušený hráč, tento 100%
neoficiální základní Fortnite průvodce vás naučí vše, co potřebujete vědět:
od herních základů a budovacích technik až po pokročilé tipy a triky.

200 stran, 170 x 260 mm, váz.

Darth Maul, nadaný učedník sithského lorda Sidiouse, odhodlaně
kráčí po cestě temné strany Síly. Je tajnou zbraní svého mistra,
jenž splétá složitou síť intrik s cílem oslabit řád Jedi a vyčkává na
příležitost zasadit rozhodující úder. Maulovi však dochází
trpělivost, a tak se vydá po stopách zajaté padawanky, aby
konečně změřil síly s nenáviděným nepřítelem… V osudu Dartha
Maula je však kromě střetnutí s Jedii vepsáno i nevyhnutelné
zúčtování s mistrem a je jen otázkou času, kdy k němu dojde…

499 Kč

399 Kč
25

PRO NÁROČNÉ

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Příběh o lá
sce
dvou mla
dýc
osudu na h lidí
vzdory

279 Kč

Hvězdy nad Berlínem

Státníci a zločinci XX. století

SARAH MATTHIASOVÁ

KAREL PACNER

456 stran, 130 x 200 mm, váz., věk 15+

Život v každé době ovlivňují prozíraví i méně prozíraví státníci, politikáři,
diktátoři a zločinci. Tito lidé vlastně vytvářejí dějiny. Třináctka osobností,
Lenin, Stalin, Wilson, Hitler, Churchill, Mao Ce-tung, Chruščov, Gándhí,
Kennedy, Teng Siao-pching, Jan Pavel II., Reagan a Gorbačov, bezesporu
formovala dramatické 20. století, jímž se prolíná příběh boje mezi
demokracií a diktaturou. Autor svým pronikavým pohledem odkrývá jejich
příběhy a zároveň bourá historické mýty a poukazuje na paradoxy dějin.

Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět
400 stran, 134 x 210 mm, váz., 15+

Přesně před rokem utekl stoletý Alan Karlsson z domova důchodců
až do chvíle, než se Julius rozhodne připravit Alanovi oslavu narozenin.
s Juliem se ocitnou na širém moři. A když je zachrání severokorejská loď,
pašující uran, je jasné, že několik významných politiků bude mít znovu
plné ruce práce.

400 stran, 120 x 194 mm, brož.

Také
audiokniha
299 Kč

239 Kč
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299 Kč

239 Kč

299 Kč

239 Kč

ff Všechny objednané knihy obdržíš prostřednictvím
pedagoga, kterému jsi odevzdal objednávku.
Tomuto pedagogovi podle jeho pokynů objednané
knížky zaplatíš a s ním budeš řešit i případné
reklamace.

Datum:

Cena

Název

Cena

Název

Cena

288 nejkrásnějších zvířecích omalovánek

239 Kč

Humblok

319 Kč

Prasopolis

239 Kč

7 let den po dni s Lénou Brauner

319 Kč

Hvězdy nad Berlínem

279 Kč

Princezna popela

264 Kč

99: Hokejové příběhy

399 Kč

Chata v Jezerní kotlině

314 Kč

Prokletá krev

299 Kč

Alchymistova šifra

234 Kč

Chata v Jezerní kotlině (audiokniha)

279 Kč

Replika

319 Kč

Alchymistova šifra – Temná kletba

279 Kč

Iko

279 Kč

Ruby Redfortová: Naposledy se nadechni

279 Kč

Alchymistova šifra – Znamení moru

279 Kč

Iko sama sebou

319 Kč

Ruby Redfortová: Podívej se mi do očí

234 Kč

Analfabetka, která uměla počítat (brož.)

239 Kč

Inkoust, kov a sklo

239 Kč

Rudá královna

Apollónův pád - Temné proroctví

319 Kč

Jmenuju se Martin

264 Kč

Rychlé šípy – Komiksové plakáty

Apollónův pád - Utajené Orákulum

319 Kč

Jóga na každý den

79 Kč

Sí, vole!

319 Kč

Apollónův pád - Zrádný labyrint

319 Kč

Karmínové pouto

264 Kč

Souboj čarodějů

219 Kč

Batman - Náměsíčnice

279 Kč

Klan

299 Kč

Star Wars™: Darth Maul – Syn Dathomiru

399 Kč

Catwoman - Zlodějka duší

264 Kč

Kočky útočí

159 Kč

Star Wars™: Encyklopedie stíhaček a jiných plavidel

394 Kč

Časoběžník

319 Kč

279 Kč

279 Kč

319 Kč

Státníci a zločinci XX. století

Časodějové – Časogram

Kopie

Časodějové – Číselné jméno

279 Kč

Kosmetika hrou

239 Kč

Časodějové – Hodinová věž

279 Kč

Králova klec

299 Kč

Časodějové – Klíč k času

239 Kč

Kroniky Deštné divočiny – Dračí strážce

319 Kč

Časodějové – Koruna času

314 Kč

Krutý princ

279 Kč

Časodějové – Srdce času

279 Kč

Křišťálový meč

299 Kč

Čechoslováci ve světě

184 Kč

Ladislav Zibura: Sebrané pěškopisy (trojbox)

714 Kč

Láska & gelato

199 Kč

Láska & štěstí

199 Kč

399 Kč

319 Kč

104 Kč
99 Kč

Kusů

Kusů

Stojednaletý stařík, který se vrátil,
aby zachránil svět
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
(audiokniha)
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (brož.)
Stovka cvičení z českého jazyka
od šestky do devítky
Školní TABULKY pro 6.-9. třídu ZŠ
(humanitní předměty)
Školní TABULKY pro 6.-9. třídu ZŠ
(přírodovědné předměty)

264 Kč

319 Kč
239 Kč
239 Kč
99 Kč
99 Kč
99 Kč

Tak chutná hygge

279 Kč

Temné nadání – Zlatá klec

279 Kč

Temnota

239 Kč

Thorgal - Neviditelná pevnost omnibus

559 Kč

Tisíc kousků tebe

239 Kč

Tohle všechno je pravda

239 Kč

Tři temné koruny

279 Kč

Ubulená hromádka štěstí

159 Kč

Údolí ticha

199 Kč

Válečná smršť

319 Kč

Vietnamská kuchařka od Bé Há a její maminky

239 Kč

Vzestup

279 Kč

Warcross

279 Kč

Láska a jiné úkoly

199 Kč

Legendy českého záchranářství

239 Kč

Den co den – filmové vydání

199 Kč

Les

239 Kč

Deset tisíc nebí nad tebou

264 Kč

Letecké katastrofy

279 Kč

Diktáty trochu jinak pro 6. a 7. třídu ZŠ

104 Kč

Letopisy Podzemě – Gregor a město pod městem

239 Kč

Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ

104 Kč

Letopisy Podzemě – Gregor a zlověstné proroctví

239 Kč

Dívka odnikud

199 Kč

Linda

199 Kč

Divočarka: Poselství poštolky

199 Kč

Maxim Habanec: Život je skejt

279 Kč

Divočarka: Zkouška ohněm

199 Kč

Milion světů s tebou

279 Kč

Dopisy ztraceným

239 Kč

Moderní vyšívání

279 Kč

Dospělost je mýtus

159 Kč

Moje Pacifická hřebenovka

239 Kč

Dotknout se nebe

319 Kč

Nejfake – 10 let pod maskou

Elena: Letní rozhodnutí

199 Kč

Neuvěřitelné příběhy z hor

199 Kč

Elena: Mračna nad turnajem

199 Kč

Wildcard

279 Kč

Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor

219 Kč

Elena: Přes všechny překážky

199 Kč

Wonder Woman: Válkonoška

239 Kč

Noc, kdy padaly hvězdy

199 Kč

Ester Ledecká

234 Kč

Záhada hlavolamu

279 Kč

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
(původní scénář)

Nouzový kontakt

264 Kč

Záhada hlavolamu (audiokniha)

299 Kč

279 Kč

P. S. Líbíš se mi

239 Kč

Zápisky z Rosewoodu – Princezna v nesnázích

279 Kč

Fortnite – 100% neoficiální průvodce

199 Kč

Petr a Lucie

159 Kč

Zápisky z Rosewoodu - Princezna v utajení

239 Kč

Hoši od Bobří řeky

279 Kč

Planetarium

399 Kč

Zloději dýmu

279 Kč

Hoši od Bobří řeky (audiokniha)

239 Kč

Po tvém boku

199 Kč

Zmizení Sáry Lindertové

239 Kč

Hrdina

199 Kč

Polibek v New Yorku

199 Kč

Hrdina: Hurikán

199 Kč

Polibek v Paříži

219 Kč

89 Kč

Kusů

1 199 Kč

199 Kč

Dcera ohně

Horkovzdušný balon, kterým si chtějí vyrazit, totiž odletí bez pilota a Alan

416 stran, 120 x 194 mm, brož.

ff Odevzdej vyplněnou objednávku učiteli, který má
u vás ve škole knižní katalogy na starosti.

Název

Český jazyk od šestky do devítky
(cvičebnice pro 6. třídu ZŠ)
Český jazyk od šestky do devítky
(cvičebnice pro 7. třídu ZŠ)

v Malmköpingu. Teď si se svým přítelem Juliem užívá života na Bali. Tedy

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

ff V objednávce označ vybrané knihy.

(u mladších 15 let podpis zákonného zástupce)

349 Kč

Analfabetka, která
uměla počítat

ff Vyplň kontaktní údaje a podpis.

ks knih.

Podpis:

279 Kč

JONAS JONASSON

Závazně objednávám níže označené tituly, celkem

Třída:

349 Kč

Max je čtrnáctiletý školák, když potká Lili, artistku na visuté hrazdě, která
s cirkusem rok co rok vystupuje v Berlíně. Lili je cikánka a žije úplně jinak
než Max a jeho rodina. Pak je od sebe odtrhne válka a znovu se potkají
o tři roky později. To už jejich přátelství přeroste v lásku – ale je to láska
mezi členem Hitlerjugend a cikánkou, a to je nepřípustné. Jejich cesty se
znovu rozdělí. Sejdou se ještě někdy?

Jak si objednáš z tohoto katalogu?

Jméno a příjmení:

Fakta
a bourání mýtů
a o třináctce,
která zásadně
utvářela historii

400 stran, 130 x 200 mm, váz., věk 15+

Objednávka z katalogu HumbookMag Jaro 2019

Celkem
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FRAJEŘI, CO MAJ‘ NÁZOR
Cestovate
ls
od jednoh ké zážitky a tipy
o z nejvýra
objevů če
ské YouTu znějších
be scény

Jmenuju se Martin
MARTIN CAREV 

208 stran, 145 x 205 mm, váz.

Sledujete všechny ty lidi na sociálních sítích a říkáte si, jak to dělají, že jsou pořád
na cestách? Tak já vám to prozradím a poradím vám tipy a triky, jak procestovat
celý svět! Povyprávím vám o všech svých dobrodružstvích, od úplných
329 Kč

264 Kč

cestovatelských začátků až po ty nejsilnější zážitky. Cesty stopem, potápění se
žraloky i africké safari. Prozradím detaily ze svých cest, které jsem nikdy nesdílel,
a ukážu vám, že cestovat nebylo nikdy jednodušší!

Nejfake - 10 let pod maskou
NEJFAKE

112 stran, 167 x 225 mm, brož.

Už 10 let vystupuji na internetu jako Nejfake, ale můj příběh nebyl nikdy kompletní.
Teprve až nyní můžete díky této knize získat poslední část mozaiky a pochopit, kým
Nejfake doopravdy je. Mohl jsem o tom natočit video, mohl jsem napsat status na
sociální síť, mohl jsem nahrát fotku na Instagram bez šátku… Ale já se rozhodl pro
knihu. Knihu, která je tak trochu jiná než ostatní. Nejen že poznáte můj příběh, ale
ten obyčejný papír můžete díky svojí představivosti přeměnit v něco jedinečného.
110 Kč

89 Kč
Maxim Habanec: Život je skejt
MAXIM HABANEC

192 stran, 165 x 220 mm, brož.

Vítej ve světě skateboardingu a seznam se s českým profesionálním riderem!
Nejpopulárnější a nejuznávanější skejťák v Česku vzpomíná na historky z dětství,
své začátky i nesnadnou cestu za splněním svého snu. Max Habanec se s tebou
podělí nejen o vtipné historky, ale také tě provede světem skateboardingu
a vznikem svých projektů. Zároveň prozradí tipy a rady, jak správně začít

279 Kč
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s ježděním a jak zvládnout i ty největší výzvy.

GR8

349 Kč

