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Kdo o tom ví?
Lesley Kara

Astrid Phelpsové je dvaatřicet a po letech, kdy se ne zcela úspěšně živila jako scéno-
grafka, se snaží začít znovu – a především vypořádat se se závislostí na alkoholu, která 
ji už o dost připravila. I když by si to všechno představovala úplně jinak, nastěhuje 
se po návratu z londýnské léčebny ke své střízlivé, bohabojné matce v poklidném 
přímořském městečku Flinstead. Když se seznámí se sympatickým mladíkem Joshem, 
zdá se, že i ona možná dostane novou šanci. Všechno ale není tak růžové, jak by mohlo 
vypadat, protože někdo ví o jejím dřívějším životě víc, než by si přála, a chce, aby 
zaplatila za své hříchy. Kdo by ale mohl znát její nejtemnější tajemství?

Kategorie AAA | Thrillery | 379 Kč | 2. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4291-9 | 145 × 227 mm | Vázaná | 280 stran | Ikar

Předchozí titul

Kdo o tom ví?
Lesley KaraLesley Kara

Mluvené slovo, audioknihy | 349 Kč | 2. 10. 2020 | 1. vydání
Čte jana Stryková a Lucie Juříčková | Témbr 

TV sponzoring
Inzerce
Sociální sítě
Plakáty metro + knihkupci
Spot na LCD
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Kategorie AAA | Thrillery | 379 Kč | 2. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4291-9 | 145 × 227 mm | Vázaná | 280 stran | Ikar

Na světě žijeme 
každý jinak
Jean -Paul Dubois

S vypravěčem Paulem a jeho blízkými nahléd-
neme do odlišných prostředí a míst světa. 
Francie, Dánsko, Kanada, kostel, rezidenční 
komplex, hráčské doupě nebo vězení – všude 
rezonuje kvas doby, zasahující do osudů 
každého z nich. Paulův otec – dánský pastor, 
matka – podnikavá krasavice, napůl Indiánka 
a pilotka, spoluvězeň Patrik – rabiátský Hells 
Angel… Takové nevšední postavy tvoří důvěrný 
svět hrdiny, který s nimi zažije okamžiky štěstí 
i pády, dramata i bezpráví, aniž ho přitom 
opustí jemný ironický humor. 

Kategorie AAA | Světová současná | 329 Kč | 1. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-207-1975-1 | 125 × 200 mm | Vázaná | 256 stran | Odeon

Velká kniha her 
pro malé badatele
Kolektiv autorů

Vydej se na dobrodružnou cestu kolem světa – 
po stopách objevitelů, kteří tady byli před námi. 
Sestav si figurky a hrací kostku, které jsou 
součástí knihy, a můžeš se pustit do hry. Vyzvi 
své kamarády nebo rodiče a užijte si společně 
dlouhé hodiny dobrodružství a zábavy. Dozvíš 
se při tom spoustu zajímavých informací o vý-
znamných lidech, kteří objevili úžasná místa na 
Zemi i ve vesmíru a dobyli svět.

Kategorie A | Pracovní, samolepkové sešity, kreativita | 299 Kč | 1. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6740-1 | 270 × 360 mm | leporelo | 22 stran | Pikola

Mateřský kód
Carole Stivers

V roce 2049 čelí lidstvo hrozbě vyhynutí. 
Poslední nadějí je generace geneticky upra-
vených dětí, o jejichž výchovu se mají starat 
pečlivě naprogramovaní roboti. Kai je jedním 
z těchto dětí a jeho jediným průvodcem zde-
vastovanou Amerikou je jeho robotická matka 
Rho -Z. Když však začíná dospívat, Rho -Z se 
mění také – způsobem, který nikdo nečekal. 
A pak příjde rozkaz všechny robotické matky 
zničit. Dokáže Kai zlomit jediné mateřské 
pouto, které kdy poznal?

Kategorie A | Sci -fi | 359 Kč | 1. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6744-9 | 143 × 205 mm | Vázaná | 336 stran | Laser

Encyklopedie šití
Kolektiv autorů

Od základních šicích potřeb přes záševky, 
límce, rukávy až k zapínání a profesionálním 
krejčovským úpravám. Chcete se naučit šít 
sukně, halenky, nebo dokonce saka a kabáty? 
Pak musíte mít u ruky průvodce technikami 
šití pro začátečníky i profesionály. Seznámíte 
se podrobně se šicím strojem a overlockem. 
Naučíte se připravovat střihy na vlastní 
postavu. Zvládnete základní stehy, rozmanité 
švy a sámky, olemujete výstřihy, vsadíte límce, 
poutka, vázačky a přezky. Vypracujete rukávy, 
manžety se zapínáním, lemy a volány. A ještě 
dokážete opravovat obnošené či poškozené 
oděvy.

Kategorie A | Ruční práce | 559 Kč | 1. 10. 2020 | 4. vydání 
ISBN 978-80-242-6912-2 | 216 × 276 mm | Vázaná | 320 stran | Esence

Na pokraji sil
Samantha M. Bailey

Jeden krátký moment na nástupišti navždy změní dva osudy. Ale nic není, jak se na první 
pohled zdá…Ve zlomku vteřiny se Morganin život obrátí vzhůru nohama. Neznámá žena 
jí vloží do náruče své dítě a pak skočí pod rozjetý vlak. Morgan ji nikdy předtím neviděla 
a nedokáže pochopit, co donutí člověka k tomu vzdát se vlastního dítěte a takovýmto 
způsobem spáchat sebevraždu. Když Morgan vyslýchá policie, dozvídá se, že žádný ze 
svědků nepotvrdil její výpověď. A jakmile vyšetřovatelé zjistí, že sama dlouho touží po 
dítěti, stává se okamžitě podezřelou. Aby dokázala svou nevinu, snaží se zjistit, co žena 
dělala v posledních dnech svého života. Pomalu jí začíná docházet, že Nicole Markhamová 
věřila, že jsou ona i její dítě v nebezpečí. Teď by mohlo to samé hrozit i Morgan. Byla Nicole 
novopečená matka bojující s paranoiou? Nebo jde o něco mnohem horšího?

Kategorie AAA | Thrillery | 299 Kč | 2. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4275-9 | 145 × 227 mm | Vázaná | 240 stran | Ikar

Předá ti své 
dítě a pak… 
skočí

Inzerce
On-line podpora
Plakáty metro + knihkupci
Spot na LCD

PR články
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Smečka
Irena Kocí

Kategorie A | Young Adult | 249 Kč | 5. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6998-6 | 125 × 200 mm | Brožovaná | 192 stran | YOLI

Na motivy českého celovečerního filmu z pro-
středí mládežnického hokeje.  
Šestnáctiletý hokejista David, kterému nedávno 
diagnostikovali cukrovku, právě přešel do 
nového hokejového týmu ve Zlíně. Pro Davida 
je sport vším a navzdory svému handicapu na 
sobě tvrdě dře. Jenže v hokejovém klubu Vlci 
jsou dospívající chlapci vychovávání podle 
zákona síly. Právo silnějšího dominuje v celém 
kolektivu a z Davida se velmi rychle stává 
outsider. Noví spoluhráči mu nehodlají dát nic 
zadarmo a zpočátku nevinné vtípky nabírají na 
síle a spouští lavinu šikany…

Realita je rozvrácená. Zprvu se to tvářilo jako nemoc. Epidemie, která se šíří neznámými 
prostředky a dohání své oběti k šílenství vzpomínkami na život, který nikdy nežili. Ale 
za běsněním, které obchází svět, však nestojí žádný patogen. Je to jen první šoková vlna, 
uvolněná ohromujícím objevem – to, co je v ohrožení, nejsou naše mysli, ale samotná 
struktura času. Detektiv Barry Sutton se v New Yorku dobírá pravdy, zatímco ve vzdálené 
laboratoři si neurovědkyně Helena Smithová zatím neuvědomuje, že ona sama drží klíč 
k tomuto tajemství… A nejen to, má i prostředky, jak s tím bojovat. Barry i Helena budou 
muset společně čelit nepříteli dříve, než budou oni i celý svět uvrženi do stále rostoucího 
chaosu.

Kategorie AAA | Sci -fi | 359 Kč | 5. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6665-7 | 145 × 227 mm | Vázaná | 304 stran | Laser

Zhroucený čas
Blake Crouch

Kým se stanete, 
když přijdete
o vzpomínky?

Švédský venkov, to nejsou jen nekonečné lesy, jezera s křišťálovou vodou a malebné 
červené domy na smaragdových pasekách. Daleko od civilizace bují lidská závist a chu-
doba, dívky nabízejí sex na zapadlých parkovištích a na chátrajících samotách se daří 
drogám. Liv Björnlundová si svůj osud nevybrala, určila jí ho Pustina, vesnice na samém 
konci silnice. Dcera ze statku, který poznamenala rodinná tragédie, pracuje na benzinové 
pumpě, kam ji každý den vozí otřískaným volvem její despotický otec Vidar. Liv si připadá 
jako v kleci. Až do chvíle, kdy je v opuštěné studni v lesích nalezen Vidar mrtvý. Do smrti 
hněvivého starého muže se zaplete dvojice dealerů a zlodějíčků, kteří věděli o jeho skrý-
vaném bohatství. Ale všechno může být složitější. Vždyť nešťastníků, jimž vražda nabízí 
vstupenku do lepšího života, je Pustina plná.

Kategorie AAA | Thrillery | 359 Kč | 5. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6945-0 | 145 × 227 mm | Vázaná | 320 stran | Kalibr

Pustina
Stina Jackson

Ponurý  
a znepokojivý  
severský  
thriller

Předchozí titul

Sedm lží
Elizabeth Kay

Jane a Marnie jsou nerozlučné kamarádky 
už od svých jedenácti let. Sotva dosáhnou 
dvacítky, obě se zamilují a vdají za hezké 
mladé muže. Ale Jane Marniina manžela 
nikdy neměla moc v lásce. Vždycky byl moc 
hlučný, protivný a často až příliš živý. Což 
je ironie, protože kdyby byla Jane upřímný 
člověk – kdyby nevyřkla tolik lží – manžel 
její nejlepší přítelkyně mohl ještě žít. Jane 
dostane příležitost říct pravdu, a jak vypráví 
o společné historii a přizná svých sedm lží, 
odkrývá spoustu temnoty, jež léta bublala pod 
povrchem, i toxická tajemství, která otravují 
jejich dlouholeté přátelství.

Kategorie AAA | Thrillery | 399 Kč | 5. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4287-2 | 145 × 227 mm | Vázaná | 368 stran | Ikar

PR články
Inzerce
On-line podpora
Sociální sítě
Plakáty metro + knihkupci
Spot na LCD
Podlahové samolepy

Inzerce 
Sociální sítě

Inzerce
PR články
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Kategorie AAA | Thrillery | 359 Kč | 5. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6945-0 | 145 × 227 mm | Vázaná | 320 stran | Kalibr

Pustina
Stina Jackson

Dům soli a smutku
Erin A. Craigová

Annaleigh žije se svými sestrami, otcem a nevlastní matkou na panství Highmoor. Dřív 
bylo sester dvanáct, čtyři z nich však potkal tragický osud. Jedna smrt byla nešťastnější 
než druhá – smrtelný pád, utonutí, epidemie moru… V okolních vesnicích se vypráví, že 
rodina je prokletá a smrt mladých dívek mají na svědomí znepřátelení bohové. Annaleigh 
těmto pomluvám nevěří, stejně tak si ale nemyslí, že by šlo o tragické nehody. K tomu 
všemu navíc její zbylé sestry každou noc navštěvují tajemný bál, kde tančí až do úsvitu 
v blyštivých střevíčcích a okouzlujících šatech a Annaleigh si není jistá, zda by je měla 
zastavit, nebo se k nim naopak přidat. Protože s kým to její sestry vlastně tančí? Nezbývá 
než přijít na to, co panství Highmoore skrývá, a odvrátit blížící se hrozbu, než dostihne 
i Annaleigh…
 

Kategorie A | Young Adult | 379 Kč | 5. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6917-7 | 125 × 200 mm | Brožovaná | 400 stran | YOLI

Dvanáct sester, 
které stíhá 
kletba.
New York Times 
Bestseller.

Dvanáct sester, 
které stíhá 
kletba.
New York Times 
Bestseller.

Miluj sám sebe,  
jako by ti šlo o život
Kamal Ravikant

V této krásně a výstižně napsané knize najdete 
rady, jak se alespoň na část dne vymanit ze 
stresového prostředí zaměstnání či starostí 
o rodinu. Autor se ve své pracovní kariéře 
dostal na vrchol, ovšem zároveň skončil na 
dně psychicky. V této knize ukazuje meditační 
cesty, jak znovu najít sílu k tomu, aby člověk 
fungoval na všech frontách. Jedna z nich je 
například vypnout na pět minut a rozvrhnout 
si denní priority, jiná je zodpovědět si každý 
den jednu zásadní otázku, která se týká vašeho 
soukromého života.

Životní pomoc, motivace | 259 Kč | 7. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6973-3 | 125 × 200 mm | Vázaná | 192 stran | Pragma

Šťastné dívky
Charlotte Nicole Davisová

Dystopie pro fanoušky seriálů Westworld 
a Příběh služebnice. 
Říkají jim Šťastné dívky – štěstí se jim ale 
zdaleka vyhýbá. Jako děti byly prodány mamá 
Fleur a staly se tak majetkem „domu radosti“. 
Žijí životy, které by si pro sebe samy nikdy 
nevybraly. Dokud dívka jménem Clementine 
v sebeobraně nezabije klienta a nespustí tím 
lavinu událostí, které její život obrátí vzhůru 
nohama. Se skupinou dalších dívek se rozhodne 
riskovat nebezpečný útěk a pokusit se získat 
svobodu…

Kategorie A | Young Adult | 299 Kč | 7. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6974-0 | 125 × 200 mm | Brožovaná | 344 stran | YOLI

Vilu na břehu řečovické řeky navštěvuje neznámý host. Přichází starou studnou a nepatří 
do suchozemského světa. Také Hanu Strnadovou přitahuje spíše svět pod hladinou než 
mezilidské vztahy ve městě. Nešťastně zamilovaný Jarda Vávra pozve na návštěvu Haninu 
bývalou psycholožku Radku Borskou, aby mu poradila s řešením komplikovaného vztahu. 
Doktorčino počáteční nadšení je vystřídáno rozčarováním a nutnou sebeobranou. Na pilu 
rodiny Vávrových chodí anonymní dopisy a dny začínají chutnat jako zkažená ryba. Řeka 
si žije vlastním životem, po dlouhém suchu se hladina nečekaně zvedá a vrací obyvatelům 
to, co do ní během zimy nerozvážně naházeli.

Kategorie AAA | Česká současná | 299 Kč | 7. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-207-1979-9 | 125 × 200 mm | Vázaná | 248 stran | Odeon

Před povodní
Anna Bolavá

Hororový příběh
od držitelky
Magnesie Litery

Předchozí tituly

Kategorie AAA | Thrillery | 399 Kč | 5. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4287-2 | 145 × 227 mm | Vázaná | 368 stran | Ikar

Sociální sítě
PR články

Inzerce, PR články
On-line podpora, Sociální sítě
Spot na LCD
POS - "lízátka"
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Klárka a létající velryba
Rebecca Guggerová
Ilustroval Simon Röthlisberger

„Co je asi za sluníčkem, měsícem a hvězdami?“ 
Ptá se malá Klárka sama sebe neustále. 
Jednoho dne se za jejím oknem objeví létající 
velryba a vezme Klárku na fantastickou cestu. 
Společně proplouvají oblohou a přibližují se 
velkým životním otázkám.

Beletrie předškoláci | 199 Kč | 7. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6584-1 | 244 × 246 mm | Vázaná | 32 stran | Pikola

V kontejneru na odlehlém místě leží tělo mladé ženy. Vrah ji pozoruje přes kameru. 
Rád obdivuje své dílo. Sleduje její umírání. Jenže ona není mrtvá. Pachatel se tedy vrátí, 
aby svou práci dokončil. Ale musí být opatrný. Nesmí pospíchat. Spěch je špatný rádce. 
Seržantka Maddie Ivesová právě nastoupila u policie. Dostane oznámení o pohřešované 
alkoholičce, která byla už patnáctkrát nezvěstná. Zdá se to jako ztráta času, Maddie se 
ovšem na tom zmizení něco nezdá. Inspektora Harryho Blakera přivolají ke zdánlivě banál-
nímu případu: na lesní cestě kdosi srazil staršího muže a ujel. Chybí motiv a vypadá to jako 
tragická dopravní nehoda. Harry však pracuje na oddělení závažné trestné činnosti dost 
dlouho, aby poznal, že tu něco nesedí. Detektivové zjišťují, že oba případy spolu souvisí. 
Nesmí však otálet. Dívce v kontejneru dochází čas a vrah už si vyhlédl další oběť…

Kategorie AAA | Thrillery | 359 Kč | 7. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6843-9 | 145 × 227 mm | Vázaná | 320 stran | Kalibr

Sleduje tě
Charlie Gallagher

Psí poslání
Příběh Ellie
W. Bruce Cameron

Ellie je výjimečný pes s výjimečným posláním. 
Už od štěněte se učí, jak se stát pátracím 
a záchranářským psem. Dokáže vystopovat dítě 
ztracené v lese nebo najít zraněnou oběť pod 
troskami domu. Hledá lidi. Zachraňuje je. Právě 
proto je na světě. Ellie však musí dokázat víc. Její 
psovodi – ovdovělý Jakob a osamělá Maya – ji 
potřebují také. Lidé se totiž mohou ztratit 
mnoha různými způsoby, a pokud má Ellie splnit 
úkol, pro který se narodila, musí zachránit ty, jež 
miluje nejvíce ze všech. Dobrodružství statečné 
fenky Ellie z bestselleru Psí poslání přináší nyní 
jeho autor i malým čtenářům od 8 let.

Kategorie A | Beletrie mladší školáci | 259 Kč | 7. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6620-6 | 125 × 200 mm | Vázaná | 208 stran | Pikola

Christopher a Hannah jsou šťastný pár. Vedou spokojený život, jemuž k dokonalosti schází 
jediná věc – dítě. Když se v nemocnici, kde oba pracují, objeví šestiletá týraná holčička, 
Christopher si ji okamžitě zamiluje a přesvědčí svou ženu, aby malou Janie adoptovali 
a poskytli jí domov. Jenže Janie není obyčejné dítě. Ukazuje se, že její těžce poznamenaná 
psychika je nad síly novopečených rodičů. Christopherovi je naprosto oddaná, avšak chová 
se znepokojivě, a veškerý svůj vztek cílí na Hannah. Ta není schopná navázat s holčičkou 
láskyplný vztah a dostává se pod stále větší tlak. Hrozí, že dítě, jež mělo být poutem, 
rodinu nenapravitelně rozvrátí. Ukazuje se, že cesta do pekla opravdu bývá dlážděna těmi 
nejlepšími úmysly…

Kategorie AAA | Thrillery | 399 Kč | 7. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4285-8 | 145 × 227 mm | Vázaná | 360 stran | Ikar

Andílek
Lucinda Berry

Děsivý příběh 
odhaluje 
nejtemnější 
stránku 
rodičovství…

První případ 
z nové 
detektivní  
série

Inzerce 

Inzerce
PR články
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Beletrie předškoláci | 199 Kč | 7. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6584-1 | 244 × 246 mm | Vázaná | 32 stran | Pikola

Hercule Poirot: První a poslední případ
Agatha Christie

Před sto lety – v roce 1920 – vydala Agatha Christie svůj první román, Záhadu na zámku 
Styles, v níž se zároveň na scéně zločinu poprvé objevila autorčina neslavnější postava, 
detektiv Hercule Poirot. Na počest této významné události vychází speciální edice 
spojující tento úvodní a poslední Poirotův případ, Oponu, kde se stárnoucí Belgičan a jeho 
věrný přítel Hastings vracejí na Styles, aby zde naposledy změřili síly s rafinovaným 
pachatelem. Výroční soubor zahrnuje hned několik specialit: ilustroval ho spisovatelčin 
„dvorní“ britský grafik Tom Adams, jenž doplnil k Oponě i předmluvu. Archivář John 
Curran obohatil Záhadu na zámku Styles o analýzu textu a o alternativní scénu rozřešení, 
nalezenou v autorčiných zápisnících. O inspiraci k napsání svého debutu promlouvá sama 
Christie v článku Léky jako jedy v detektivkách. A v přiloženém dopise se nám představí 
sám jedinečný Hercule Poirot.

Kategorie A | Krimi, detektivky | 599 Kč | 9. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6836-1 | 130 × 210 mm | Vázaná | 480 stran | Kalibr

Speciální dárkový 
box pro všechny 
fanoušky Hercula 
Poirota

Zázraky lidského umu
Architektura od počátku věků 
do současnosti
Kolektiv autorů

Výpravná obrazová publikace kontinent po 
kontinentu představuje divy světa vytvořené 
člověkem – od Stonehenge přes Velkou 
pyramidu v Gíze či Velkou čínskou zeď po další 
nejznámější a nejzajímavější stavby, sochy 
či mosty historie a současnosti (Golden Gate 
Bridge, slavné mrakodrapy atd.). Ilustrace 
ukazují jedinečné půdorysy a výřezy a vše je za-
sazeno do historického a uměleckého kontextu 
(historie, architektura, konstrukce, jedinečné 
příběhy staveb).

Kategorie A | Encyklopedie | 799 Kč | 9. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6930-6 | 252 × 301 mm | Vázaná | 336 stran | Universum

Dopisy umělců
Od Leonarda da Vinciho  
po Davida Hockneyho
Michael Bird

Sto pečlivě vybraných osobních dopisů přináší 
čtenáři jedinečný pohled na život nejznámějších 
světových uměleckých osobností. Spisovatel 
a historik umění Michael Bird vše tematicky 
uspořádal, a tak máme jedinečnou možnost 
nahlédnout do soukromí a nejtajnějších zákoutí 
duše těchto často velmi rozporuplných umělců. 
Můžeme si přečíst jejich úvahy o lásce či štěstí, 
zjistit, jaký byl jejich každodenní život, jejich 
názory na nejrůznější témata, ponořit se spolu 
s nimi na stránkách jejich dopisů do tvůrčího 
procesu při zrodu mnoha dnes světoznámých děl.

Kategorie A | Kultura, umění | 499 Kč | 9. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6601-5 | 170 × 236 mm | Vázaná | 224 stran | Universum

Kategorie AAA | Thrillery | 399 Kč | 7. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4285-8 | 145 × 227 mm | Vázaná | 360 stran | Ikar

Andílek
Lucinda Berry

Štěchovický poklad
– konec legend
Jaroslav V. Mareš

Proč se za desítky let nepodařilo najít slavný 
štěchovický poklad? Protože romantický příběh 
o bednách plných zlata je falešná stopa a nej-
větší lež třetí říše. Existují důkazy, že tajemný 
vlak plný zlata do Štěchovic doputovat nemohl. 
Odhrňme spolu nános legend, vymyšlených 
nacisty i samotnými hledači. Objevme neznámou 
kapitolu dějin, ve které chtěli nacisté vyrobit 
nejstrašnější zbraň, jakou kdy lidstvo vymyslelo. 
Odhalme skutečný příběh štěchovického 
pokladu.

Kategorie A | Cestopisy a reportáže | 359 Kč | 9. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6960-3 | 145 × 206 mm | Vázaná | 288 stran | Universum

Grafický design 
pro každého
Kolektiv autorů

Tato kniha slouží jako jednoduchý a kompletní 
návod k vytváření designů úplným začáteční-
kům, samoukům, stejně tak jako středně pokroči-
lým grafikům. Provede vás krok za krokem celým 
tvůrčím procesem – od určení cílové skupiny 
a budování značky až po publikaci vaší práce 
v tištěné podobě nebo na internetu. V celé knize 
najdete praktické projekty, ve kterých se naučíte 
vytvářet letáky, webové stránky, e-shopy, 
produktové etikety a mnoho dalšího. Pro vaši 
inspiraci zde najdete i nejlepší, kultovní grafické 
návrhy z celého světa, ty minulé i současné. 

Kategorie A | Encyklopedie | 499 Kč | 9. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6903-0 | 195 × 233 mm | Vázaná | 224 stran | Universum

Sociální sítě
PR články

Inzerce
Sociální sítě
PR články
Advertoriály

PR články 
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Sedm kruhů pekla
Uwe Wilhelm

Sériový vrah Dionýsos je mrtvý a státní 
zástupkyně Helena Faberová se domnívá, že má 
nejtěžší případ své kariéry za sebou. Ovšem jen 
do doby, než kdosi unese obě její dcery. Začíná 
nervy drásající pátrání po Sofii a Katharině. 
Helena je svědkem jejich únosu, ale nedokáže 
mu zabránit. Nyní je ochotná využít všechny 
legální i nelegální možnosti. Stále však 
v honbě za únosci ztrácí krok. Její protivníci 
patří k vlivné organizaci obchodníků s malými 
děvčaty. Mají styky v nejvyšších patrech světa 
mocných. Helena musí být stejně bezohledná 
jako oni. Jen tak má naději, že dcery najde živé. 
Ale ani to nemusí stačit… 

Thrillery | 379 Kč | 12. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6782-1 | 145 × 227 mm | Vázaná | 296 stran | Kalibr

Madame Piaf a píseň 
lásky
Michelle Marly

Paříž, rok 1944: Po skončení německé okupace 
je zpěvačka Édith Piaf obviněna z kolaborace. 
Obává se zákazu vystupování. Zatímco se 
snaží prokázat svou nevinu, pozná Yvese 
Montanda, neobratného, ale talentovaného 
mladého zpěváka. Začne s ním pracovat. 
Netrvá dlouho a z obou šansoniérů se stanou 
milenci. Štěstí po Yvesově boku inspiruje Édith 
k vytvoření písně, díky níž se jednou stane 
legendou – La vie en rose.

Kategorie A | Biografie slavné osobnosti | 379 Kč | 12. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4213-1 | 125 × 200 mm | Vázaná | 344 stran | Ikar

Na samém začátku druhé světové války byly poslány stovky dětí z Londýna na venkov, aby 
byly uchráněny hrůz náletů. Bezpečí bylo ale vykoupené odtržením od blízkých a všeho 
známého. Takový osud potkal i sedmiletou Pearl. Setkává se s Vivienne, životem zklama-
nou ženou, která se o žádné děcko neprosila. Kdysi měla manžela a sestru, ale to hodlá 
nechat minulosti. Jenže kdo, když ne malá Pearl, by ji měl donutit postavit se vlastním 
chybám a následkům nejen svých činů? Nikdo totiž není ostrovem sám pro sebe…

Kategorie AAA | Historické romány | 359 Kč | 9. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4261-2 | 125 × 200 mm | Vázaná | 368 stran | Ikar

Nový domov
Lizzie Page

Nezapomenutelný  
příběh z druhé 
světové války

Loď s otroky
Josef Klíma

Kategorie A | Krimi, detektivky | 499 Kč | 19. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6971-9 | 125 × 200 mm | Vázaná | 592 stran | Kalibr

Populární žurnalista Josef Klíma napsal detek-
tivní román o investigativním novináři, který 
odhaluje skrytá tajemství politiky. Román je 
zrcadlem české společnosti po sametové revo-
luci, kdy se teprve formují pravidla demokracie 
a tržní mechanismy. Investigativní novinář, 
který pracuje pro komerční televizi, pociťuje 
únavu z nedořešených zločinů a zákulisních 
her, kde vyhrává ten, kdo má peníze. V novém 
případu, v němž se kříží vysoká politika a or-
ganizovaný zločin, se dostává do smrtelného 
nebezpečí.

Neobyčejné omalovánky
VÁNOCE a jejich kouzlo
Kolektiv autorů

Set se čtyřmi barevnými fixy, zlatým zvýrazňo-
vačem a fixem s glitry nabízí okouzlující zážitek 
pro všechny děti, které se těší na Vánoce. 
Omalovánky obsahují přes 30 krásných ob-
rázků inspirovaných magickou atmosférou vá-
nočních svátků – poskládané jako z barevných 
sklíček v kaleidoskopu. K jejich vymalování děti 
použijí barevné fixy a třpytivé barvy a potom si 
svým originálním obrázkem můžou ozdobit zeď 
pokojíčku, anebo obrázek někomu darovat.  
Set je určen dětem od 6 let.

Kategorie A | Pracovní, samolepkové sešity, kreativita | 299 Kč | 12. 10. 2020 | 1. vydání 
210 × 275 mm | Brožovaná | 70 stran | Pikola

zrcadlem české společnosti po sametové revo-
luci, kdy se teprve formují pravidla demokracie 
a tržní mechanismy. Investigativní novinář, 
který pracuje pro komerční televizi, pociťuje 
únavu z nedořešených zločinů a zákulisních 
her, kde vyhrává ten, kdo má peníze. V novém 
případu, v němž se kříží vysoká politika a or-
ganizovaný zločin, se dostává do smrtelného 
nebezpečí.

obálka se
 přip

ravuje

PR články
Inzerce

PR články 
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Plavec ve tmě
Tomasz Jedrowski

Polsko, 1980. Z Ludwika bude brzy vysoko-
školák. Na zemědělské brigádě, z níž zprvu 
vůbec není nadšen, potkává Janusze a společně 
tráví volný čas koupáním v jezerech a čtením 
zakázaných knih. A pak prožijí něco, co neče-
kali: zamilují se do sebe. Léto skončí a oba se 
vracejí do Varšavy a do drsné reality života. 
Letní pohádka je pryč, jeden i druhý se musí 
rozhodnout, jak budou dál žít – přesněji řečeno, 
jak přežijí… Vynikající debut o mládí, lásce 
a ztrátě – a o oběti, kterou přinášíme, aby měl 
náš život smysl.

Kategorie A | Světová současná | 299 Kč | 14. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-207-1980-5 | 125 × 200 mm | Vázaná | 216 stran | Odeon

Křehká struna
Filip Staněk

Sociální sítě, virtuální komunikace, nevěra jako 
normální součást života a vztah jako samo-
zřejmost, v němž pro romantický ideál není 
místo. Místy až zoufale současné čtení, ale také 
povídky s nádechem mystiky a tajemna nebo 
kafkovské absurdity. Pestrá, nápaditá a návy-
kově čtivá – taková je prvotina talentovaného 
herce a tanečníka (a nyní tedy i spisovatele) 
Filipa Staňka.

Povídky, novely, fejetony, eseje | 259 Kč | 14. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6972-6 | 125 × 200 mm | Vázaná | 192 stran | Brána

Biomanžel
Michal Viewegh

Biomanžel je volným pokračováním autobiogra-
ficky laděného bestselleru Biomanželka, kte-
rého se prodalo přes sto tisíc výtisků a dočkal 
se i divadelní adaptace… Úspěšný spisovatel 
Mojmír se rozhodne běžet maraton, v jehož cíli 
ho čeká nepříjemnost, která mu obrátí život na-
ruby: praskne mu aorta. Někdejší sebevědomý 
světák se tak změní v komicky neurotického 
pacienta. Nový stav věcí je velkou zkouškou 
nejen pro něj, ale i pro jeho manželku Hedviku, 
obzvlášť v momentě, kdy se jí choť přizná 
k nevěře. Vypravěčkou příběhu je podobně jako 
v Biomanželce dula, jejíž sžíravost je i nadále 
nemilosrdná, ale zdá se, že také ozdravná…

Kategorie A | Česká současná | 299 Kč | 14. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-249-4236-0 | 140 × 178 mm | Vázaná | 184 stran | Ikar

Zvířata a detektivové
Anna Vovsová
Ilustrovala Galina Miklínová

Nejdřív se ztratil panu Luňákovi papoušek. 
Potom se ztratilo Dušovým prase. To se stalo 
v pondělí. A pak to šlo ráz na ráz. Markétě ulítly 
včely a Thuingovým zmizely rybičky z akvária. 
Když se pak ve středu ztratila černá kočka Saze, 
tak Lila řekla, že to takhle dál nejde, že se toho 
musíme ujmout. A hned vzala lepenku a na 
ni napsala: DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ. A v ní pracu-
jeme MY. Totiž LILA, JÁ, BERTA a BOUCH. Při 
pátrání po Vořechovi (to je můj pes) jsme objevili 
za třetím lesem kouřící posed. A v něm ztrace-
nýho kluka. Byl to jeden z našich nejsložitějších 
případů: Ali Kabbáni, 10 let. 

Kategorie A | Beletrie mladší školáci | 229 Kč | 12. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6955-9 | 160 × 200 mm | Vázaná | 88 stran | Pikola

Thrillery | 379 Kč | 12. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6782-1 | 145 × 227 mm | Vázaná | 296 stran | Kalibr

Kategorie A | Biografie slavné osobnosti | 379 Kč | 12. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4213-1 | 125 × 200 mm | Vázaná | 344 stran | Ikar

Loď s otroky
Josef Klíma

Kategorie A | Krimi, detektivky | 499 Kč | 19. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6971-9 | 125 × 200 mm | Vázaná | 592 stran | Kalibr

Jak se vyhnout válce 
Roseových
Eva Ondřejová

Praktický manuál rodinného práva pro 
širokou veřejnost, především pro zamilované, 
snoubence, partnery, rozvádějící a rozcházející 
se páry či zainteresovanou veřejnost, jako jsou 
rodiče. Není mnoho lidí, kteří by se nesetkali 
v okolí s rozvodem nebo rozchodem a s tím 
spojenými negativními zkušenostmi, zničenými 
ideály a doživotními spory. Nebuďte naivní, že 
vám se to stát nemůže. Mějte povědomí o práv-
ních důsledcích manželství a početí dítěte ještě 
před tím, než se takto rozhodnete. Zamyslete 
se, co od života, manželství či rodičovství očeká-
váte, a promluvte si o tom s tím druhým.

Kategorie A | Politika, právo | 249 Kč | 14. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6970-2 | 145 × 227 mm | Vázaná | 152 stran | Universum

Čarokrásné knihkupectví 5 
Vánoce s paní Sovovou
Katja Frixeová
Ilustrovala Florentine Prechtelová

Celé osazenstvo Čarokrásného knihkupectví se 
chystá na Vánoce! Ani Klárka se svátků nemůže 
dočkat: na návštěvu má totiž přijet její nejlepší 
kamarádka Lenka. Když se ale dozví, že paní 
Sovová bude trávit Štědrý den úplně sama, ani 
na chvilku nezaváhá: musí pro ni připravit ob-
rovské vánoční překvapení! Snídaně na saních, 
rozzářený vánoční trh, taška plná knih a mluvící 
kocour na kolotoči – Klárčino páté dobrodruž-
ství v Čarokrásném knihkupectví právě začíná! 
Kniha je určena dětem od 8 let.

Kategorie A | Beletrie mladší školáci | 229 Kč | 14. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6952-8 | 145 × 206 mm | Vázaná | 168 stran | Pikola

PR články 
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Mark a Melissa jsou nadšení, že našli Jade, chůvu, která to s jejich dětmi skvěle umí. Jade – 
jíž shořel dům do základů – je ale potřebuje stejně tak jako oni ji. Mark pracuje dlouhé 
hodiny jako policista a Melissa se právě snaží rozběhnout podnikání, takže je rodina na 
chůvě opravdu závislá. Mark ale brzy zjistí, že se v jejich domě děje něco špatného, a když 
si jejich zdánlivě dokonalou chůvu proklepne, nestačí se divit. Potkal se s Jade už kdysi 
a tuší, co po něm chce…

Kategorie AAA | Thrillery | 299 Kč | 14. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4313-8 | 125 × 200 mm | Vázaná | 368 stran | Ikar

Vzorná chůva
Sheryl Browneová

Věříte jí, pokud 
jde o vaši 
rodinu. Svěřili 
byste jí ale svůj 
život?

VLAKY
Velký obrazový průvodce
Kolektiv autorů

Výpravná encyklopedie zachycuje slovem i ob-
razem fascinující dějiny železnice od samého 
počátku až do současnosti. Najdete v ní přes 
400 pamětihodných vlaků, od Stephensonovy 
„Rakety“ po TGV. Seznámíte se s prvními 
parními lokomotivami, které rychle začaly 
dobývat svět, získáte přehled o klasických 
motorech a vagonech a vydáte se na cesty po 
nejslavnějších železnicích.  
Kniha nabízí detailní fotografie, technické 
informace k jednotlivým modelům a typům 
a tematické dvoustrany.

Kategorie A | Věda a technika | 699 Kč | 15. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6895-8 | 252 × 301 mm | Vázaná | 320 stran | Universum

Čím budu, až vyrostu?
Anne Suessová

Velké leporelo o povoláních s krásnými 
ilustracemi je jako stvořené pro nejmenší děti, 
které jistě napadá, čím budou, až vyrostou. Je 
přece tolik různých profesí – doktorka, cukrář, 
kadeřnice, hasič, zdravotní sestřička, popelář 
a spousta dalších. Každý si vybere. Co která 
profese obnáší, najdou děti na bohatě ilustro-
vaných stránkách plných drobných detailů 
a zábavných úkolů. Holčičky a kluci předškol-
ního věku se tak mohou ponořit do barevného 
světa kolem sebe a učit se pozorovat. Leporelo 
je určeno dětem od 3 let.

Kategorie A | Leporela, knížky s puzzle, omyvatelné | 159 Kč | 15. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6626-8 | 255 × 360 mm | leporelo | 10 stran | Pikola

Láska: To jsi ty
Anita Moorjani, Angie DeMuro

Jediné, co potřebuješ, je být sám sebou a mi-
lovat se za to, jaký jsi! Anita Moorjani, slavná 
autorka bestsellerů Musela jsem zemřít a Co 
když je to nebe, připravila ve spolupráci s ilust-
rátorkou Angie překrásnou dětskou knížku, 
jejímž tématem je energie, láska a tolerance – 
to nejpodstatnější, k čemu autorka dospěla 
na základě svých pohnutých životních osudů. 
Svým příběhem laskavě a mile vede čtenáře 
k tomu, aby především získali sebeúctu.

Kategorie A | Ezoterika, horoskopy, duchovno | 199 Kč | 16. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6558-2 | 203 × 254 mm | Vázaná | 40 stran | Pragma

Mouka pro meluzínu 
a jiné sloupky
Petr Kukal

Knížka přináší šest desítek glos, které autor četl 
mezi lety 2017–2020 v ranním vysílání Českého 
rozhlasu, a tucet sloupků psaných pro deník 
Metro. S laskavým humorem v nich glosuje 
každodenní situace z rodinného a zejména part-
nerského života, komentuje zajímavé či bizarní 
dění kolem sebe a v neposlední řadě se stává 
svědkem odcházejícího času. Mezi sloupky 
nechybějí ani Perské princezny, které Petra 
Kukala stály místo na Filozofické fakultě UK. 

Povídky, novely, fejetony, eseje | 259 Kč | 16. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-7019-7 | 125 × 200 mm | Vázaná | 200 stran | Brána

Inzerce
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Přítoky románů
Pavel Kohout

Řeky mají přítoky, které posilují jejich proud. 
Romány je mají též. Objevují se v nich ucelené 
příběhy, které je buď přímo inspirovaly nebo 
obohatily. V Babičce naší paní Boženy Němcové 
je to příběh Viktorky. Přečetl jsem teď všechny 
své prózy znovu, vybral z nich pasáže, fungující 
po malé úpravě jako samostatné povídky či 
dokonce novely, a připojil k nim i svůj nejčers-
tvější román, byť teprve rozepsaný. Seřadil jsem 
všechny texty v pořadí, v jakém byly napsány, 
aby zrcadlily i dobu svého vzniku. Je to možná 
můj opus ultimus, mé poslední dílo.

Kategorie A | Česká současná |  16. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-207-1977-5 | 160 × 230 mm | Vázaná  | Odeon

Milostný příběh jednoho života
Beth Morreyová

Missy Carmichaelová měla skvělý život – dvě úžasné děti, bezvadného manžela a vystu-
dovanou Cambridge. Co víc si přát? Život ale plynul a vše se postupně změnilo. S dcerou 
už několik let nemluví, syn se odstěhoval do Austrálie i s jejím jediným vnukem a Leo, její 
životní láska, je pryč. Missy zůstala sama ve velkém domě, jen se svými vzpomínkami. 
A tak vzpomíná, vzpomíná na léta, kdy byla šťastná, milovaná a obklopená rodinou. Víc 
než cokoli na světě si přeje, aby byl její život takový jako dřív. Missy najednou nezbývá nic 
jiného, než se spoléhat na pomoc cizích lidí a svého psa.

Každý si 
zaslouží druhou 
šanci…
zaslouží druhou 

Kategorie AAA | Společenské romány | 399 Kč | 16. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4308-4 | 145 × 227 mm | Vázaná | 328 stran | Ikar

Zajatec osudů
Dcera Magistra Kelleyho
Jaromír Jindra

Historický román z rudolfínské Prahy, kde 
se v té době scházejí alchymisté, učenci 
a umělci z celé Evropy. Do Prahy přijíždí po 
svém vyhoštění ze Štýrského Hradce také 
astrolog a astronom Johannes Kepler a císař 
Rudolf II. Habsburský ho přijímá do svých 
služeb. Tady se potkává s dívkou Vestonií, 
nevlastní dcerou známého magistra Edwarda 
Kelleyho, do níž se bezhlavě zamiluje. V příběhu 
plném intrik, vášně a dramatických zvratů 
je zachycena magická atmosféra rudolfínské 
Prahy a prolínání nadpřirozena se skutečností, 
ale také politické vztahy tehdejší Evropy.

Kategorie A | Historické romány | 359 Kč | 19. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6663-3 | 120 × 200 mm | Vázaná | 376 stran | Brána

Kategorie A | Leporela, knížky s puzzle, omyvatelné | 159 Kč | 15. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6626-8 | 255 × 360 mm | leporelo | 10 stran | Pikola

Kategorie A | Ezoterika, horoskopy, duchovno | 199 Kč | 16. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6558-2 | 203 × 254 mm | Vázaná | 40 stran | Pragma

Povídky, novely, fejetony, eseje | 259 Kč | 16. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-7019-7 | 125 × 200 mm | Vázaná | 200 stran | Brána

Strašidelný krámek a ztracené zuby
Magdalena Hai
Ilustroval Teemu Juhani

Nina už má zase starostí až nad hlavu! Ve zmrzlinářství Irmy Kaufbegové se zjeví upír! 
Naštěstí se ukáže, že je neškodný – ztratil totiž zuby! Kam se jen poděly? Nina se rozhodne 
nešťastnému upíru Lukášovi pomoct a vydá se do strašidelného krámku hledat za zuby 
slušnou náhradu. Jenže se ukazuje, že z obchůdku zmizelo daleko víc věcí… Kdo to jen 
může mít na svědomí?  
Kniha je určena dětem od 5 let.

Kategorie A | Beletrie mladší školáci | 199 Kč | 16. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6862-0 | 148 × 210 mm | Vázaná | 64 stran | Pikola

Předchozí titul

Inzerce

Inzerce
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Psí park
Sofi Oksanen

Finská spisovatelka Sofi Oksanen ohromila svět 
svým třetím románem Očista (2007, č. 2010), 
který byl rovněž úspěšně zfilmován. Téma silných 
ženských hrdinek neopouští ani v nejnovějším 
díle, pojednává o nich však přeci jen trochu 
jinak. Byznys s dárcovstvím vajíček připomíná 
vykořisťování žen jako v nedávném románu 
Norma. Mladá ukrajinská žena Olenka vypráví, 
jak se z pouhé dárkyně vajíček vypracovala 
na koordinátorku firmy, která za tímto účelem 
vyhledává co nejkvalitnější adeptky a verbuje je 
podobně jako do modelingové agentury. A pak 
se něco pokazí – a Olenka musí uprchnout do 
Finska. Jenže minulost ji dostihne i tam.

Kategorie A | Světová současná | 399 Kč | 19. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-207-1978-2 | 125 × 200 mm | Vázaná | 416 stran | Odeon

Velká kniha her pro děti
Kolektiv autorů

Rozvíjejte u dětí jejich logické myšlení, schop-
nost strategie i rychlého rozhodování. A to vše 
zábavnou formou!  
Kniha obsahuje osm herních polí a pevné 
žetony a kartičky, ty si stačí vylámat a můžete 
začít hrát! Během her zažijete mnoho zábavy, 
ale dozvíte se také různé zajímavosti z oblasti 
vesmíru, matematiky či geologie.  
Kniha je vhodná pro malé školáky i šikovné 
předškoláky.

Kategorie A | Pracovní, samolepkové sešity, kreativita | 299 Kč | 19. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6669-5 | 270 × 360 mm | leporelo | 22 stran | Pikola

Znamení
Tajemný jazyk vesmíru
Laura Lynne Jacksonová

Oblíbená autorka, uznávaná jasnovidka, nás učí 
rozpoznávat a interpretovat vzkazy od našich 
milovaných a duchovních průvodců na onom 
světě. Její láskyplná a léčivá poselství mají pře-
vratný význam. Možná se rozhodneme změnit 
své postoje, jít si za láskou i radostí a věnovat 
se životu zcela novým způsobem.

Kategorie A | Ezoterika, horoskopy, duchovno | 359 Kč | 19. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6759-3 | 145 × 206 mm | Vázaná | 352 stran | Pragma

Všechno je dar
Constantin Kinský, Natalie A. Rollko

Rod Kinských patří mezi nejstarší šlechtické 
rody u nás. Constantin Kinský vzpomíná na své 
dětství, nabízí pohled do zákulisí slavné rodiny, 
včetně exkluzivních fotografií z rodinného 
archivu. Důležitým tématem je rozvoj jeho 
zámku ve Žďáře nad Sázavou a jeho okolí, s tím 
souvisí i soužití s přírodou a demonstrace zá-
kladních lidských hodnot, které mohou čtenáře 
ovlivnit. Předmluvu knihy napsal Constantinův 
bratranec Karel Schwarzenberg.

Kategorie A | Biografie životní příběhy | 299 Kč | 19. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-7012-8 | 145 × 206 mm | Vázaná | 184 stran | Brána

C o n s t a n t i n

KINSKÝ
N a t a l i e  A .  R o l l k o

VŠECHNO JE 
 DAR

Freud
Ruth Sheppardová

Unikátní kniha o Sigmundu Freudovi. Nejen, 
že je v ní shrnut jeho život, základní objevy na 
poli psychologie a neurologie, ale obsahuje 
i záznamy jeho deníků či posledních poznámek 
před smrtí. Součástí publikace jsou známé 
i méně známé fotografie z rodinného archivu.

Kategorie A | Biografie slavné osobnosti | 399 Kč | 19. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6779-1 | 185 × 237 mm | Vázaná | 176 stran | Universum

Tesla
Richard Gunderman

Nikola Tesla patří mezi nejslavnější fyziky všech 
dob. V knize je shrnut jeho život, ale i ukázky 
z jeho soukromých deníků a poznámek. 
Publikace obsahuje fotografie ze soukromého 
rodinného archivu.

Kategorie A | Biografie slavné osobnosti | 399 Kč | 19. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6810-1 | 185 × 237 mm | Vázaná | 160 stran | Universum

Inzerce v tisku

PR články 

PR články 
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Děsivé historky 3
Michael Dahl
Ilustroval Xavier Bonet

Co bys dělal, kdybys potkal ducha dívky, která 
se chce pomstít? Co kdyby ses zamotal do sítí 
strašlivého obřího pavouka? A co kdybys pod 
postelí našel záhadný pár kouzelných bot? 
V každé z 25 povídek v téhle knížce se lidé bojí. 
Moc bojí. Přečti si jejich příběhy. Zjisti, jestli tě 
děsí stejné věci. Protože jestli se teď nebojíš… 
už brzy se bát budeš!  
Kniha je určena dětem od 9 let.

Kategorie A | Beletrie mladší školáci | 259 Kč | 20. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6832-3 | 125 × 200 mm | Vázaná | 232 stran | Pikola

Pichlavá láska
Jane O’Connorová

Sylvie již léta tajně miluje svého šéfa, profesora 
Lomaxe, a tiše doufá, že se třeba jednou roz-
vede a zjistí, že je vedle něho i ona. Život plyne 
v příjemné jednotvárnosti a nic zvláštního se 
neděje. Až do okamžiku, kdy se Sylvie dozví, že 
se její milovaný profesor opravdu rozvádí. Že 
by se její naděje konečně naplnily? Už konečně 
nebude muset jen snít… Ovšem ouha, pan pro-
fesor nasměroval svou náklonnost úplně jiným 
směrem – k mladé a krásné doktorandce Lole. 
Sylvie se po letech tvrdě probouzí ze svého snu, 
kterého se však nechce jen tak lehce vzdát.…

Kategorie A | Společenské romány | 329 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4282-7 | 125 × 200 mm | Vázaná | 320 stran | Ikar

Cesta bez konce
Za války, 1917
Cynthia Harrod -Eagles

Čtvrté volné pokračování epické rodinné 
ságy nabízí pohled na další osudy rodiny 
Hunterových a jejich služebnictva. 
Do války se stále více zapojují ženy a ženská 
otázka a volební právo se dostávají i na pořad 
jednání Parlamentu. Všechno se mění a staré 
pořádky mizí v nenávratnu. Změny nastávají 
i u Hunterových a jednotliví členové původně 
semknuté rodiny se od sebe stále více vzdalují. 
Všichni musí vybojovat vlastní soukromé bitvy 
a po svém se vypořádat s válkou i se změnami, 
které nastávají v jejich životě i v celé zemi. A na 
Británii zatím stále dopadají bomby.

Historické romány | 359 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6627-5 | 145 × 227 mm | Vázaná | 344 stran | Brána

Stavitelé Prstence
Larry Niven

Další román z cyklu Prstenec, ověnčeného 
cenami Hugo i Nebula, se odehrává ve vzdálené 
budoucnosti, kdy lidé už potkali ve vesmíru 
řadu inteligentních tvorů. 
Z Louise Wu se po návratu z expedice stane 
člověk závislý na elektrickém šimrání centra 
rozkoše v mozku. Žije v ilegalitě na jedné 
z lidských planet. Pak je unesen a nedobrovolně 
se zúčastní další expedice, která ihned po 
příletu zjistí, že Prstenec je vychýlený mimo osu 
a za půl druhého roku se dotkne Slunce. Cesta 
k záchraně je neobyčejně složitá…

Kategorie A | Sci -fi | 399 Kč | 21. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6845-3 | 108 × 165 mm | Brožovaná | 408 stran | Laser

Kategorie A | Světová současná | 399 Kč | 19. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-207-1978-2 | 125 × 200 mm | Vázaná | 416 stran | Odeon

Kategorie A | Biografie životní příběhy | 299 Kč | 19. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-7012-8 | 145 × 206 mm | Vázaná | 184 stran | Brána

Kategorie A | Biografie slavné osobnosti | 399 Kč | 19. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6810-1 | 185 × 237 mm | Vázaná | 160 stran | Universum

Diář 2021
Ester & Josefina
Ester Geislerová, Josefina Bakošová

Prožijte rok 2021 ve společnosti Ester a Josefiny – dvou, kamarádek, které spolu tvoří, ale 
zároveň žijí i své obyčejné životy, prožívají podobné situace a potýkají se s podobnými 
problémy v životě i ve vztazích jako vy. A taky dělají chyby. Tak jako vy s nimi už přes tři 
roky sdílíte své soukromí a intimní milostné zprávy, i ony se nyní chtějí otevřít a nechat 
vás nahlédnout do svých autentických zápisků v diářích a svých soukromých zpráv.
Vy jste s nimi přes sociální sítě každý den – a takhle mohou být každý den i ony s vámi.

Prožijte  
rok 2021  
s Ester 
a Josefinou!

Kategorie AAA | Kalendáře, diáře  | 20. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-7013-5 | 145 × 200 mm | Vázaná | 136 stran | Listen

Inzerce
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Mladá herečka Lucie se po mateřské dovolené snaží vrátit ke své herecké kariéře, ale 
setkává se s běžnými strastmi svobodných matek a zamotává se do bláznivých situací při 
hledání lásky. Svérázně a s vtipem řeší a komentuje různé životní situace, které by někteří 
označili za tabu a při nichž by leckdo raději přivíral obě oči. Hrdinku na její nelehké životní 
cestě nedoprovázejí pouze její extrovertní a tak trochu potrhlé kamarádky, ale i Šedivka, 
její vnitřní hlas, se kterým má komplikovaný vztah. Skrze příběh čtenář nahlédne do světa 
mateřství, filmu a sexuality.  
Román nejen pobaví, ale zároveň nutí se zamyslet a klást si stejné nebo podobné klíčové 
životní otázky jako Lucie. Kolik mužů a žen musíme v životě přežít, než potkáme toho 
pravého?

Kategorie A | Romantika | 359 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4302-2 | 125 × 200 mm | Vázaná | 352 stran | Ikar

Jak přežít svého muže
Jana Bernášková

Kniha Marka Ebena Myšlenky za volantem představuje soubor sloupků a fejetonů, které 
vycházely časopisecky v letech 2014–2020. „Moje zkušenost s podobnými knížkami je 
taková, že se mi vždycky něco líbí a něco zase ne. A byl bych vlastně rád, kdyby v té knížce 
zbylo jen to, co se mi líbí, abych nemusel otravně listovat a přeskakovat to, co se mi nelíbí. 
Ale nikdy jsem neměl to srdce z knížky něco vytrhnout, připadá mi to barbarské. A proto 
je tato knížka ve formě kroužkového bloku, protože z bloku člověk vytrhne list jako nic 
a nemusí se trápit. Pokud někomu po přečtení zbudou jen desky, velice se omlouvám.“

Myšlenky za volantem
Marek Eben

Kategorie AAA | Povídky, novely, fejetony, eseje | 299 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6957-3 | 140 × 178 mm | Vázaná | 168 stran | Brána

Mluvené slovo, audioknihy | 299 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání | Témbr

DEBUTOVÝ ROMÁN 
ČESKÉ HEREČKY

Inzerce
PR články
Sociální sítě
On-line podpora
Plakáty knihkupci
Spot na LCD
KNIHOMÁNIE 2020
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KNIHOMÁNIE 2020
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Kategorie AAA | Povídky, novely, fejetony, eseje | 299 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6957-3 | 140 × 178 mm | Vázaná | 168 stran | Brána

Mluvené slovo, audioknihy | 299 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání | Témbr

Nový psychothriller autorky bestsellerů Kříďák a Jáma. Gabe se jednoho dne vracel autem 
domů z práce a v zácpě uvízl za starým autem. Jeho zadním oknem na něj vykoukla 
dívčí tvář. Zahlédl, jak říká: „Tati.“ Byla to jeho pětiletá dcera Izzy. Od toho okamžiku už ji 
nikdy nespatřil. Tři následující roky strávil Gabe cestováním po dálnici, kterou tenkrát jel, 
a hledáním Izzy. Odmítá se vzdát naděje, že ještě žije. I když mu všichni tvrdí opak. Fran 
a Alice mají za sebou taky spoustu dní a nocí na cestě. Ty dvě ale nikoho nehledají. Ty dvě 
utíkají. Před někým, kdo jim chce za každou cenu ublížit. Protože Fran zná pravdu. Ví, co se 
skutečně stalo Izzy. Kdo za to může. A co udělají ti druzí, když ji a Alici dostihnou…

Kategorie AAA | Thrillery | 399 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6941-2 | 145 × 227 mm | Vázaná | 336 stran | Kalibr

Ti druzí
C. J. Tudor

Mluvené slovo, audioknihy | 349 Kč | 15. 10. 2020 | 1. vydání | Témbr
Čte Vasil Fridrich

Předchozí tituly

Mluvené slovo, audioknihy | 349 Kč | 15. 10. 2020 | 1. vydání | Témbr

Inzerce
PR články
Sociální sítě
On-line podpora
Plakáty metro + knihkupci
Spot na LCD
TV sponzoring
KNIHOMÁNIE 2020
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Romantická série AFTER spisovatelky Anny Todd vycházela nejprve na knižním webu 
Wattpad, kde ji autorka uveřejňovala pod pseudonymem Imaginator 1D. Záhy po zveřej-
nění se dostavil obrovský ohlas čtenářů, zejména fanoušků fanfikcí a populární hudební 
skupiny One Direction, jíž je příběh Tessy a Hardina volně inspirovaný. Netrvalo dlouho 
a oblíbená série, která se pyšní více než miliardou přečtení online, se dočkala i knižního 
vydání.

Kategorie AAA | Young Adult | 1111 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6976-4 | Brožovaná | YOLI

After (1–5) – komplet
Anna Todd

Doktor Theo Cray je proslulý tím, že za použití matematických metod dokáže vypátrat sériové 
vrahy. Jenže pak je vystaven působení patogenu, který ovlivňuje mozkovou činnost. Vědomí, 
že má v těle virus, který z něj samotného může udělat zabijáka, mu zničí pověst i vyšetřování 
a on začne pochybovat o vlastní příčetnosti. Aby zachránil nevinné životy i sám sebe, sleduje 
Cray každé nové vodítko v případu vyšinuté zdravotní sestry, přestože pomalu ztrácí kontakt 
s realitou. Pokud má však dopadnout chameleonskou vražedkyni, musí čelit vlastní temné 
stránce, protože pouze v nebezpečných stínech najde to, co se snaží ulovit. A pro Craye je 
výprava nezaložená na výpočtech, ale pouze na intuici, tím nejděsivějším podnikem v jeho 
životě…

Temný vzorec
Andrew Mayne

Kategorie AAA | Thrillery | 379 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-7003-6 | 145 × 227 mm | Vázaná | 304 stran | Kalibr

Předchozí tituly

Mluvené slovo, audioknihy | 379 Kč | 30. 10. 2020 | 1. vydání | Témbr | Čte Zdeněk Velen

První dvě 
knihy již 
úspěšně 

zfilmovány!

Dokáže láska 
  překonat 
  minult?

Inzerce
KNIHOMÁNIE 2020

Inzerce, On-line podpora
Plakáty metro + knihkupci
Spot na LCD, TV sponzoring, PR články
KNIHOMÁNIE 2020



Ediční plán | 10/2020

17

Historický román Na hraně noci je překrásným a citlivým příběhem inspirovaným skuteč-
nými událostmi. Vypráví o síle naděje, vykoupení a hledání světla v jednom z nejtemněj-
ších období dějin, v době druhé světové války. Píše se rok 1942. Poté, co nacisté obsadili 
školu vedenou františkánským řádem, mnich Anton Starzmann přišel o všechno. Odpoví 
na inzerát chudé vdovy z malé podhorské vesnice, která hledá muže, jenž by jí pomohl 
s výchovou tří dětí. I Anton něco hledá – příležitost odčinit selhání při neúspěšném pokusu 
ochránit své studenty před běsněním nacistů. Zatímco se snaží vpravit do nečekané role 
manžela a otce, Anton se zároveň zapojí do tajného odbojového hnutí. Když je nakonec od-
halen, odhodlá se ke konečnému aktu odporu vůči nenáviděnému režimu. Riskuje přitom 
ztrátu manželky a dětí, které začal milovat víc, než si dokázal představit.

Kategorie AAA | Historické romány | 399 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4262-9 | 145 × 227 mm | Vázaná | 352 stran | Ikar

Na hraně noci
Olivia Hawker

Wiesbaden, rok 1951. Kavárnu U Anděla čekají bouřlivé časy. Hned vedle tradiční kavárny 
rodiny Kochových vzbudí pozornost jeden konkurent se smyslem pro modernost. Zatímco 
se Hilda Kochová zoufale snaží přesvědčit své rodiče o tom, že je třeba kavárnu moderni-
zovat, je ohrožena i její těžce vydobytá láska. Se štěstím obou jejích bratrů to není o nic 
lepší: Wilhelm, obdivovaný ženami, se zaplétá do povrchních milostných hrátek, přičemž 
jeho srdce touží po ženě, která je pro něho nedosažitelná. A jeho starší bratr August se 
navíc po svém návratu z ruského válečného zajetí zamiluje do mladé Rusky, aniž tuší, že 
jeho volba hrozí rozštěpit rodinu…Druhý díl strhujícího příběhu jedné kavárenské dynastie 
v proměnách 20. století.

Kavárna U Anděla 2: Osudová léta
Anne Jacobsová alias Marie Lamballe

Kategorie AAA | Historické romány | 399 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4212-4 | 145 × 227 mm | Vázaná | 392 stran | Ikar

Předchozí tituly

Strhující příběh
kavárenské

dynastie 
pokračuje

Kategorie AAA | Thrillery | 379 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-7003-6 | 145 × 227 mm | Vázaná | 304 stran | Kalibr

Inzerce
Sociální sítě
Spot na LCD
POS "lízátka"
TV sponzoring
Advertoriály
KNIHOMÁNIE 2020

Inzerce
Sociální sítě
On-line podpora
Plakáty 
Spot na LCD
PR články
KNIHOMÁNIE 2020
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Autorka své vypravěčské umění nevyužívá jen ve svých výpravných románech, ale také 
v povídkách, v nichž si mistrně pohrává s náznaky, zkratkami, vtipem i s momenty napětí 
a překvapení. Její povídkové příběhy zachycují rozmanitá prostředí a celé spektrum 
emocí, počínaje láskou a romantikou, přes osamění, smutek, napětí, strach či touhu po 
dobrodružství.  
Kniha obsahuje nejen nové povídky, ale také výběr těch nejlepších povídek, které už česky 
vyšly ve sbírkách Vzdálené hlasy, Písky času a Stíny na ostrově.

Kategorie AAA | Povídky, novely, fejetony, eseje | 399 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6950-4 | 140 × 205 mm | Vázaná | 328 stran | Brána

Krok do jiného času
To nejlepší z Barbary Erskinové
Barbara Erskinová

Na osudu mladého vojáka Arthura Dodda dokumentuje kniha nepříliš známou historii 
britských válečných zajatců v Osvětimi. Arthur padl do zajetí roku 1943 a v táboře strávil 
téměř dva roky. Po válce se pokoušel mluvit o svých zážitcích, ale dlouho bylo pro něj 
velmi obtížné popsat to, co viděl. Ve svém vyprávění líčí nejen krutosti, jichž se nacisté 
dopouštěli na vězních, ale zachycuje i náladu mezi zajatci, kteří se pokoušeli proti Němcům 
vést skrytý odboj.

Sabotér z Osvětimi
Colin Rushton

Kategorie AAA | Biografie životní příběhy | 299 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6856-9 | 125 × 200 mm | Vázaná | 256 stran | Brána

KNIHOMÁNIE 2020 KNIHOMÁNIE 2020
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Seznamte se s Vodopádem. Před páníčkem se tváří jako roztomilý retrívr, sotva ale za 
Vláďou zaklapnou dveře, stává se z něj neohrožený psí agent a vůdce psího komanda. 
Z tajné základny se špičkovým vybavením řídí záchranné operace. A v té nejnovější 
misi jde opravdu o hodně – záhadný pes jménem Brut má v úmyslu s pomocí mocného 
artefaktu ovládnout celé lidstvo a předat moc do rukou zvířat. To ale Vodopád nemůže 
dopustit! Podaří se mu spolu s chrtem Skippym, věčně hladovým Hugem, hackerkou Chloe 
a kocourem Klavírem zatnout Brutovi tipec? To se dozvíte, když na chvíli zvednete oči od 
videí a přečtete si příběh od slavného youtubera Vládi Kadlece! Je tak napínavý a vtipný, že 
ho nebudete chtít dát z ruky.

Kategorie AAA | Beletrie mladší školáci | 279 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6956-6 | 140 × 200 mm | Vázaná | 128 stran | Pikola

Vodopád
Vláďa Kadlec
Ilustroval Martin Hanschild

Předchozí tituly

Všichni psi jednou přijdou do nebe. Nejinak je tomu i s Baileym, který se zde po několika 
prožitých životech plných dobrodružství setkává s milovaným páníčkem Ethanem. Jsou 
spolu šťastní, jenže na zemi žije smutný chlapec upoutaný na invalidní vozík a pomoct 
mu může jedině moudrý pes se starou duší. A to je další poslání pro našeho Baileyho, 
které je o to složitější, že si po návratu na svět nepamatuje nic z předchozích zkušeností 
a zapomene i na Ethana. Život asistenčního psa není právě lehký a Bailey musí vynaložit 
veškerý um a porozumění, aby svému novému pánovi pomohl nejen fyzicky, ale aby ho 
podpořil především duševně. Úkolu se však zhostí co nejlépe a se ctí. Pomáhá a vrací do 
životů zkroušených lidí radost, lásku a naději. A Ethan? Ten na něj přece čeká…

Psí slib
W. Bruce Cameron

Kategorie AAA | Společenské romány | 299 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4263-6 | 125 × 200 mm | Brožovaná | 376 stran | Ikar

Kategorie AAA | Biografie životní příběhy | 299 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6856-9 | 125 × 200 mm | Vázaná | 256 stran | Brána

Inzerce
PR články
Sociální sítě
On-line podpora
Plakáty metro
+ knihkupci
Spot na LCD
POS"" woblery"
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Statek na Slunečné je místo, kde rodina Popelkových dělá ten nejlepší kozí sýr a provozuje 
rodinný penzion a hospodu. Po nečekané smrti otce Popelky se mezi sestrami Týnou 
a Sylvou rozhoří boj o rodinné dědictví.
Louky kolem statku jsou ideální pro fotovoltaickou elektrárnu, což je důvod navíc statek 
prodat. Zatímco Týna chce statek zachovat, vypočítavá Sylva by raději shrábla peníze 
a vrátila se zpátky do Prahy.

Kategorie A | Česká současná | 349 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání | 150 × 205 mm
ISBN 978-80-249-4310-7 | Vázaná | 376 stran + 16 stran barevná příloha | Ikar

Slunečná
René Decastelo

Výživa člověka se stala jedním z nejkontroverznějších témat poslední doby. Díky internetu 
a sociálním sítím, kde má možnost sdílet kdokoliv cokoliv, a to hned, se výživové mýty šíří 
rychlostí blesku. Pro běžného smrtelníka je složité se v džungli protichůdných doporučení 
orientovat a rozpoznat, co je pravda a co už je za hranicí zdravého rozumu. Detoxikační 
kůry, drastické diety, extrémní výživové směry, polopravdy ohledně výživy dětí. To vše 
může ovlivnit lidské zdraví i psychiku na mnohem delší dobu, než si řada z nás vůbec 
dovede představit. Pod záplavou jednoduchých řešení, které moderní doba přináší, se lidé 
přestávají spoléhat sami na sebe, vytrácí se selský rozum a kritické myšlení. Kniha Karolíny 
Fourové, odbornice na výživu a kvalitu potravin a úspěšné blogerky (FOOD BLOG ROKU 
2019 – kategorie PŘÍNOS), vám pomůže pochopit základní principy stravování, představí 
jednotlivé složky výživy a jejich úkol v lidském organismu. Naučíte se správně nakupovat 
a dostanete odpověď na většinu otázek o jídle a potravinách, které vás kdy napadly. 
A abyste se v té zdravé zdravě neztratili hned na začátku, najdete v knize i 40 autorčiných 
nejoblíbenějších receptů, které vám cestu usnadní. Dobře se bavte a nejezte blbě!

Nejez blbě
Karolína Fourová

Kategorie AAA | Vaření, nápoje | 359 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6935-1 | 175 × 240 mm | Vázaná | 200 stran | Esence

Inzerce
PR články
Sociální sítě
Spot na LCD
POS "woblery"
KNIHOMÁNIE 2020

Spolupráce s TV Prima
KNIHOMÁNIE 2020
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Kategorie AAA | Vaření, nápoje | 359 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6935-1 | 175 × 240 mm | Vázaná | 200 stran | Esence

Film jsou tajné dveře  
do reality
Pavel Sladký

Kniha je čtenářsky přístupným úvodem do 
tvorby a základních témat deseti významných 
filmařek a filmařů současnosti. Výběr tvoří 
stále aktivní, svébytní tvůrci ze tří kontinentů, 
kteří za sebou už stihli nechat výraznou inspi-
rativní stopu. Řazeni jsou podle data narození 
a jednotlivé kapitoly přibližují alespoň částečně 
i jejich spolupracovníky a další produkční nebo 
společenský kontext.

Film | 399 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání
ISBN 978-80-242-6959-7 | 170 × 213 mm | Vázaná | 224 stran | Universum

Hadrový panák 1–3
Daniel Cole

Trilogie krimithrillerů, které šokovaly, vyděsily a napnuly čtenáře po celém světě, nyní 
vychází ve speciálním dárkovém boxu. Začalo to hrůzným Hadrovým panákem (2017), 
případem mrtvoly sešité z částí různých těl a nalezené v jednom londýnském bytě. Debut 
Daniela Colea vyšel ve více než třiceti jazycích a ve všech zemích atakoval nejvyšší příčky 
žebříčku bestsellerů. Pokračovalo to neméně úspěšným a brutálním Loutkářem (2018) 
o sérii nezvyklých vražd, jejichž oběti mají na hrudi vyřezané slovo „NÁVNADA“ a domnělí 
pachatelé slovo „LOUTKA“. A vyvrcholilo to Koncem hry (2019), kde se jedinečný vražedný 
kruh případů týmu kontroverzního detektiva Williama „Wolfa“ Fawkese a jeho kolegyně 
Emily Baxterové originálně uzavřel. Prozatím.

Kategorie AAA | Krimi, detektivky | 799 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-7007-4 | 125 × 200 mm | Brožovaná | Kalibr

Černá křídla Cthulhu 5
S. T. Joshi

Již pátá kniha oceňované antologie, která 
představuje ty nejlepší moderní lovecraftovské 
povídky. S. T. Joshi, největší žijící odborník 
na Lovecrafta a jeho dílo, opět namíchal 
delirický koktejl starých mistrů, vycházejících 
hvězd i jmen spojených doposud s hororovým 
undergroundem.  
Skvělé čtení pro fanoušky díla H. P. Lovecrafta, 
vesmírné hrůzy i moderního hororu.

Horory | 399 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6848-4 | 143 × 205 mm | Vázaná | 336 stran | Laser

Dárkový box  
tří famózních 
krimi

Chmatákovi  
a zlatý diamant
Anders Sparring
Ilustroval Per Gustavsson

Tondovi jde skoro všechno. Dokáže napočítat 
do tisíce, umí si sám zavázat tkaničky a moc 
hezky kreslí. Ale lhát, lhát neumí! A zrovna na 
tom záleží u Chmatákových doma ze všeho nej-
víc! Maminka Mája a tatínek Mstiboj si zrovna 
balí falešné vousy, šperhák a páčidlo a chystají 
do hlavního města na výstavu diamantů. Jenže 
kdo v tom případě přečte malé Bertě pohádku 
na dobrou noc? Soused pan Polda je moc milý, 
ale když se zeptá, jak to, že rodiče nejsou doma, 
Tonda si zkrátka nemůže pomoct – a řekne mu 
pravdu… Kniha je určena dětem od 6 let.

Kategorie A | Beletrie mladší školáci | 199 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6788-3 | 170 × 210 mm | Vázaná | 64 stran | Pikola

Třídní šašek 3 
Válka naschválů
Matt Stanton

Když se Max vydává se svou třídou na výlet, 
nemá ani tušení, že nový spolužák je stejný 
vtipálek jako on. I v dalším díle této třeskutě 
vtipné série se rozhodně pobavíte. Dočkáte 
se například příšer v jezeře, jedné pašerácké 
kachny nebo se pobavíte u vykopávání latrín. 
Pozor, pozor! Válka žertů je na spadnutí!

Kategorie A | Beletrie mladší školáci | 259 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6864-4 | 128 × 198 mm | Brožovaná | 256 stran | Pikola

Inzerce

PR články

Inzerce

Inzerce
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Autorky populárního blogu Pinch of nom a stejnojmenné kuchařky (u nás vyšla pod 
názvem Špetka chuti), připravily další knihu. Uvádějí v ní stovku receptů, podle kterých 
uvaříte během třiceti minut lahodné pokrmy, všechny včetně příloh do 400 kalorií. Jsou 
mezi nimi vydatné snídaně, lehké variace oblíbených rodinných pokrmů, nízkokalorické 
napodobeniny jídel z rychlého občerstvení, dokonce i dezerty, polovina receptů je 
vegetariánských. Každý recept vyzkoušelo a otestovalo dvacet členů komunity Pinch of 
Nom, takže se můžete spolehnout, že v nich nečíhá žádná nástraha.“Tyhle chutné, zdravé 
recepty jsou velmi snadné a uvařené z dostupných surovin. Jsme hodně pyšné na to, že si 
na těchto jídlech společně pochutná celá rodina. Doufáme, že vás vaření podle nás bude 
těšit, ale ještě víc doufáme, že vás bude těšit jídlo jíst!“ vzkazují Kate a Kay.

Kategorie AAA | Vaření, nápoje | 449 Kč | 21. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6899-6 | 189 × 246 mm | Vázaná | 272 stran | Esence

Další špetka chuti
Každodenní odlehčení
Kate Allinsonová, Kay Feathersonová

Fenomenální 
kuchařský 
bestseller

10 minut 38 vteřin
Elif Shafak

Co když v okamžiku smrti lidská mysl ještě něko-
lik převzácných minut pracuje? Přesně řečeno, 
deset minut třicet osm vteřin…Každá posmrtná 
minuta Leile přináší intenzivní smyslovou vzpo-
mínku: chuť kořeněného guláše z kozy, kterou 
její otec obětoval na oslavu narození dlouho 
očekávaného syna; chuť směsi cukru s citronem, 
jíž si ženy depilují nohy, zatímco muži navštěvují 
mešitu; vůni kávy s kardamomem, kterou Leila 
pije s pohledným studentem v bordelu, kde je 
zaměstnaná. A všechny tyto vzpomínky jí také 
připomínají věrné přátele, s nimiž se sblížila 
v klíčových momentech svého života – přátele, 
kteří se ji nyní zoufale snaží najít…

Kategorie A | Světová současná | 399 Kč | 23. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-207-1976-8 | 125 × 200 mm | Vázaná | 384 stran | Odeon

Jeje jeje jeje, 
něco se mi děje!
Robin Král
Ilustrovala Tereza Šedivá

Knížka říkanek pro ty úplně nejmenší děti, 
jejich maminky, tatínky a starší sourozence. 
Básník Robin Král a ilustrátorka Tereza Šedivá 
vytvořili veselého veršovaného průvodce 
nejranějším dětstvím, od přebalování, kojení, 
koupání a usínání až po první krůčky a důležité 
dětské otázky, jako zda kamínky jsou, nebo 
nejsou vhodné k jídlu. Verše často vycházejí 
z dětských citoslovcí a představují svět našich 
nejmenších jejich vlastníma očima.

Leporela, knížky s puzzle, omyvatelné | 299 Kč | 23. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6706-7 | 180 × 200 mm | leporelo | 26 stran | Pikola

Varování
Kathryn Croftová

Zoein syn Ethan byl před třemi lety nalezen 
utopený v bahnité řece za jejich domem. Kromě 
něho tak ale skončil i jeho nejlepší přítel Josh. 
Neexistují žádní svědci, a tak se případ uzavře 
jako tragická nehoda. Zoe to zlomí srdce 
a s celou rodinou se z domu odstěhuje. Chtějí 
začít znovu a žít alespoň trochu normálně, ale 
pak Zoe obdrží anonymní email: Musíš zjistit, 
co se tvému synovi stalo. Nenech to spát. Nevěř 
lžím. Zoe se celá rozechvěje, avšak je odhodlaná 
zjistit pravdu. Ale proč je její muž tak neochotný 
pomoct? A proč jí Joshova matka nevěří?

Kategorie A | Thrillery | 299 Kč | 23. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4283-4 | 125 × 200 mm | Vázaná | 312 stran | Ikar

Ztracené pohádky
Eva Bešťáková
Ilustrovala Barbora Kyšková

V pohádkách rozfoukaných po celém kraji 
se čtenáři seznámí nejen s devíti zajímavými 
řemesly a moudrými pořekadly, ale prožijí 
i mnoho legrace a veselých dobrodružství. 
Potkají se třeba s plotnou Etnou, švíckem 
Štískem, hadicí Alicí, čepičkou Pepičkou 
a dalšími tajemnými postavičkami, které v noci 
pomáhají lidem splnit, co nestihli, pokazili nebo 
zapomněli udělat. Každá pohádka je doplněna 
zábavnými otázkami a úkoly.  
Kniha je určena dětem od 5 let.

Pracovní, samolepkové sešity, kreativita | 199 Kč | 23. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6898-9 | 200 × 290 mm | Brožovaná | 96 stran | Pikola
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Kategorie A | Světová současná | 399 Kč | 23. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-207-1976-8 | 125 × 200 mm | Vázaná | 384 stran | Odeon

Tři kapitoly
Daniel Hradecký

Pokud se první prozaický text básníka Daniela 
Hradeckého nazýval Trosky jednoho deníku, 
jeho nová próza by mohla směle navazovat pod-
titulem Trosky jednoho románu. Trojici jazykově 
vybroušených, kratších próz naplňuje svědectví 
o souboji jedince s existencí na okraji, a to nejen 
společenského vyloučení, ale i oné ontologické 
propasti. Oč je vypravěčův svět zúženější 
okolnostmi, o to širší záběr má jeho mysl při 
tvrdě ironické analýze okolního světa. Alkohol, 
rodinné patologie, severní Čechy, ale také 
neoblomná vůle – to jsou součástky teleskopu 
namířeného do chladné temnoty všehomíra.

Kategorie A | Česká současná | 229 Kč | 26. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6940-5 | 125 × 200 mm | Vázaná | 160 stran | Listen
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Iva Janžurová
Včera, dnes a zítra
Petr Macek

Rozšířené a aktualizované vydání biografie jedné z našich nejpopulárnějších hereček, 
familiárně označované jako Janžurka, přibližuje neotřelým a zasvěceným způsobem její 
osobní i profesní život. Knihu doprovázejí unikátní fotografie z divadelních i filmových ar-
chivů, cenný je chronologicky zpracovaný soupis divadelních a filmových rolí a úctyhodný 
přehled všech ocenění.

Nejnovější 
biografie 
"Janžurky"

Kategorie A | Biografie slavné osobnosti | 379 Kč | 26. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-7004-3 | 159 × 209 mm | Vázaná | 304 stran | Brána

Kategorie A | Thrillery | 299 Kč | 23. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4283-4 | 125 × 200 mm | Vázaná | 312 stran | Ikar

Pracovní, samolepkové sešity, kreativita | 199 Kč | 23. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6898-9 | 200 × 290 mm | Brožovaná | 96 stran | Pikola

Příběh naší rodiny
Andrea Tachezy, Pavla Köpplová

Celý týden se budete těšit, až si po nedělním 
obědě společně prohlédnete knihu rodinných 
vzpomínek. Nevěříte? Chyba! Tato kniha totiž 
okoření každé rodinné setkání. A to doslova. 
Špetkou jemné nostalgie totiž elegantně pro-
pojí několik generací jedné rodiny. Knihu tvořte 
společně, uložte do ní příběhy, které by neměly 
zapadnout, ohlédněte se za bezstarostným 
dětstvím a nezapomeňte využít prostor pro 
vzkaz budoucím generacím. Zábavná a pod-
nětným způsobem zpracovaná kronika, díky 
které předáte potomkům to podstatné z vašeho 
rodinného života. 

Kategorie A | Rodina, výchova dětí | 449 Kč | 26. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6954-2 | 246 × 246 mm | Vázaná | 132 stran | Esence
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UVNITŘ KNIHY PRAKTICKÁ PAPÍROVÁ KAPSA  
NA RODINNÉ POKLADY!

Staňte se kronikáři své rodiny, dotvořte její příběh.  
Kolik střípků z rodinné mozaiky jste dosud neznali?  
Kolik pozapomněli? Čemu se zase spolu zasmějete?  

Ohlédněte se za bezstarostným dětstvím, napište vzkaz  
budoucím generacím. A uvidíte, možná i nějaké rodinné  
události nyní zahlédnete v jiných odstínech. Nechte se  
překvapit, kolik společné radosti tato knížka přinese.  
Celým příběhem vás provedou nostalgické ilustrace  

a koláže Andrey Tachezy.

Dotvořte knihu a zarámujte tak  
jedinečný příběh svých blízkých

Pavla Köpplová
Andrea Tachezy

TGM
František Emmert

Vše podstatné o prvním československém 
prezidentovi.  
V roce 2020 jsme si připomněli již 170. výročí 
narození jedné z nejvýznamnějších osobností 
moderní české historie: Tomáše Garrigua 
Masaryka (1850–1937). U této příležitosti se 
opětovného vydání dočkala úspěšná kniha 
významného českého autora literatury faktu, 
která stále inspirativní příběh a myšlenky 
TGM přibližuje širokému okruhu čtenářů. Čtivý 
a přitom fundovaný text doprovází množství 
obrazového materiálu včetně unikátních doku-
mentů psaných samotným Masarykem.

Kategorie A | Biografie slavné osobnosti | 359 Kč | 26. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6953-5 | 163 × 235 mm | Vázaná | 192 stran | Universum

Šití jako životní styl
Petra Davídková

Šití je prima koníček, ale může to být i životní 
styl, který si přizpůsobíte doslova na míru 
svým potřebám. Nejlépe vám to půjde s Petrou 
Davídkovou. Když zakládala šicí blog Pro 
šikulky, asi netušila, že během krátkého času 
bude mít desítky tisíc nadšených „followerů“, 
kteří se zamilovali do šití, ale nevěděli jak na to. 
Petra jim poradila. Její precizně vypracované 
střihy a podrobné návody nemají chybu. Šít se 
podle nich naučí prostě každý. 

Kategorie A | Ruční práce | 599 Kč | 26. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6870-5 | 215 × 255 mm | Vázaná | 304 stran | Esence

PR články 
Sociální sítě
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Caroline Montague

Kategorie A | Historické romány | 399 Kč | 26. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-249-4299-5 | 125 × 200 mm | Vázaná | 448 stran | Ikar

Itálie 1937. Alessandra Marstonová truchlí nad 
ztrátou svého manžela Anthonyho, když zjistí, 
že zdědila rodinné sídlo svých předků. Touha 
po novém začátku ji přiměje opustit i s dcerou 
Dianou domov v Londýně a vydat se vstříc 
druhé šanci. V neznámém prostředí a s novým 
jménem. Před blížící se válkou se vila stává 
nejprve domovem samotné Alessandře, její 
rodině a přátelům a poté i všem, kteří se potře-
bují ukrýt. Do toho vstoupí Davide, mladý muž, 
který skrývá pravdu o tom, kým doopravdy je…

101 rad 
pro úspěšný prodej
Zig Ziglar

101 rad pro úspěšný prodej přináší základní pra-
vidla, jak účinněji, etičtěji a častěji přesvědčit 
zákazníka. Objevíte také, že neexistuje prak-
ticky nic na světě, co by přinášelo větší osobní 
uspokojení a potěchu než mít schopnost ušetřit 
druhé lidské bytosti podstatný díl času, peněz, 
zklamání nebo starostí spojených se zbožím, 
produkty či službami, které nabízíte.  
Kniha 101 rad pro úspěšný prodej vám 
poskytne zásadní vodítka k tomu, jak si vybu-
dovat úspěšnější kariéru prodejce před, během 
a po uzavření prodeje. 

Kategorie A | Životní pomoc, motivace | 199 Kč | 28. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6827-9 | 115 × 165 mm | Vázaná | 136 stran | Pragma

Via purgativa
Marek Jan Vilímek

Poezie M. J. Vilímka není vlastně nesena jeho 
životním osudem františkána, jde proti němu, 
nebo spíš podél něj. Je to poezie divokého 
smíření a napjatého klidu, vášnivě hledající 
rovnováhu. V městských kulisách oslovuje Jej, 
ve „vykopnutých dveřích své jistoty“ vybavuje 
si předchozí tvar života, jenže i ten nový je po-
znamenán starým nepokojem, stálým soubojem 
se „zvlněním neklidu“, rozbouřen vzpomínkami, 
nedostupnou láskou, čekáním na báseň zaslanou 
v SMS.

Poezie | 199 Kč | 26. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-207-1971-3 | 110 × 180 mm | Brožovaná | 64 stran | Odeon

Němý křik
Angela Marsonsová

Déle než měsíc vévodil Němý křik žebříčku 
bestsellerů britského Amazonu. Odstartoval 
sérii (dnes již dvanáctidílnou), která vychází 
v osmadvaceti zemích a díky níž se Angela 
Marsonsová stala jednou z nejúspěšnějších 
současných britských spisovatelek krimi. 
Středoanglické Black Country se ocitá v šoku – 
nejprve je nalezena brutálně zabitá ředitelka 
místní chlapecké školy, následuje objev lidských 
ostatků u bývalého dětského domova. A další 
hrůzné zločiny… Inspektorka Kim Stoneová si 
záhy uvědomí, že hledá někoho, jehož vražedná 
pouť trvá už desetiletí…

Kategorie A | Krimi, detektivky | 399 Kč | 28. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6908-5 | 145 × 227 mm | Vázaná | 336 stran | Kalibr

Úkryt před světlem
Barbara Erskinová

V současnosti, do níž podivně zasahují stopy 
dějů dávno minulých, se odehrává dramatický 
příběh z pobřežního městečka v panství Essex. 
V 17. století tu fanatický kněz Hopkins pořádal 
hony na čarodějnice. Jednou z jeho četných obětí 
se stala bylinářka Líza. Lízin domek stejně jako 
další starobylé městské budovy zůstal zachován 
a jeho současná majitelka Emma, mladá 
půvabná Londýňanka, zažívá po nastěhování 
pravý horor. Její noví přátelé z farnosti i filmaři, 
natáčející zde snímek o nadpřirozených jevech, 
mají co dělat, aby zastavili pradávné síly zla, 
skrytého v tmách… 
Obnovené vydání románu bestsellerové autorky.

Kategorie A | Společenské romány | 359 Kč | 28. 10. 2020 | 3. vydání 
ISBN 978-80-242-6892-7 | 140 × 205 mm | Brožovaná | 424 stran | Brána

After 4: Pouto
Anna Todd

Život Tessy a Hardina je plný překvapení. Jejich 
vztah je osudový, přestože neustále zkoušený 
další a další překážkou, které se jim staví do 
cesty. Šokující pravdy o obou rodinách, které 
vyplavaly na povrch, nasvědčují, že mezi 
milenci není velký rozdíl. Tessa už dávno není 
milá, naivní a poslušná dívka, kterou byla, když 
poznala Hardina, právě tak jako on už není 
nemilosrdný, mrzutý potížista, do kterého se 
bezhlavě zamilovala. Tessa má pro jeho výbu-
šnou povahu pochopení a jako jediná dokáže 
utišit jeho rozbouřené emoce. 

Kategorie AAA | Young Adult | 349 Kč | 28. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6800-2 | 125 × 200 mm | Brožovaná | 432 stran | Yoli
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Kategorie A | Životní pomoc, motivace | 199 Kč | 28. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6827-9 | 115 × 165 mm | Vázaná | 136 stran | Pragma

Kniha ekologie
Kolektiv autorů

Další titul ze série přehledových oborových 
publikací představuje zasvěcený úvod do oboru 
ekologie a nepochybně osloví všechny, kteří 
se chtějí dozvědět víc o životním prostředí 
a ochraně přírody. Využívá atraktivní formu 
mozaiky a prostřednictvím textů, doprovod-
ných ilustrací a názorných schémat přináší 
odpovědi na nejnaléhavější otázky o životním 
prostředí, o životě na planetě Zemi a naší 
budoucnosti.

Kategorie A | Encyklopedie | 679 Kč | 30. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-7011-1 | 195 × 233 mm | Vázaná | 352 stran | Universum

Star Trek
Hra bez vítězů
David Mack

Špion Typhonského paktu – nového politického 
protivníka Federace – odcizí plány nejnovější 
technologie Hvězdné flotily: kvantového 
proudového pohonu. Aby Typhonskému paktu 
zabránila odhalit jeho tajemství, naverbuje 
rozvědka Hvězdné flotily dvojici geneticky vy-
lepšených agentů. Oba jsou vysláni proniknout 
mezi příslušníky tajemného druhu známého 
jako Breenové, odhalit tajný proudový projekt 
a zastavit jej. 

Sci -fi | 379 Kč | 28. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6849-1 | 118 × 185 mm | Brožovaná | 320 stran | Laser

Poezie | 199 Kč | 26. 10. 2020 | 1. vydání 
ISBN 978-80-207-1971-3 | 110 × 180 mm | Brožovaná | 64 stran | Odeon

Kategorie A | Krimi, detektivky | 399 Kč | 28. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6908-5 | 145 × 227 mm | Vázaná | 336 stran | Kalibr

Eleanor a Park
Rainbow Rowellová

Romance ze školního prostředí je neobvyklá 
v tom, že hlavní hrdinka není nejkrásnější holka 
na škole a její milý není nejúžasnější borec; ona 
je obyčejná, trochu při těle, on nenápadný kluk 
s částečně asijskými předky. Jejich zvolna se 
vyvíjející vztah překvapí je samotné a je líčený 
tak, že když se poprvé vezmou za ruku, připraví 
to o dech je i čtenáře. 
Celosvětový fenomén ve stylu Hvězdy nám 
nepřály.

Kategorie A | Young Adult | 299 Kč | 30. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6842-2 | 125 × 200 mm | Brožovaná | 328 stran | YOLI

Pouť oběšenců
Pavel Hrdlička

Oblíbený autor uzavírá svou volnou sérii 
historických příběhů s detektivní zápletkou 
románem, jehož hlavním hrdinou je opět Václav 
od Černého koně. Tentokrát řeší velmi zapeklitý 
případ, neboť u vchodů staropražských domů 
se znenadání začínají objevovat nebožtíci, které 
někdo sňal ze Šibeničního vrchu. U kostela 
svatého Jindřicha se vraždí a podezřelý je i biřic 
Vohnout. Ale hlavně: Odváží se podrychtář 
obžalovat všemocného podkomořího Zikmunda 
Hulera, králova oblíbence, který si nechává 
říkat Zikmund z Orlíka?

Kategorie A | Historické romány | 299 Kč | 30. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6820-0 | 145 × 227 mm | Vázaná | 272 stran | Brána

Ferda v mraveništi
Ondřej Sekora

V dalších dobrodružstvích se sympatický 
všeuměl Ferda po ztroskotání lodi vrací do 
rodného mraveniště. Okamžitě se tam vrhá do 
vymýšlení všelijakých zlepšováků, ať už při lovu 
divokých mšic nebo čištění chodeb. Ale ouha, 
mraveniště přepadnou cizí loupežní mravenci! 
Naštěstí se všechno brzy vysvětlí a příběh 
končí hromadnou svatbou. 
Knížka je určena dětem od 6 let.

Beletrie mladší školáci | 199 Kč | 29. 10. 2020 | 3. vydání 
ISBN 978-80-242-6528-5 | 160 × 233 mm | Vázaná | 80 stran | Pikola

Silo 2
Turnus
Hugh Howey

Postapokalyptický román Silo vyvolal ve čtená-
řích otázku, jak to vše začalo. A Turnus, druhá 
část kultovní trilogie, přináší odpověď. 
Mladý kongresman pracuje na tajném projektu: 
do země zapuštěné obří obytné válce mají být 
pouhou pojistkou pro případ nepředstavitelné 
katastrofy. Ta ale jistě nehrozí… O mnoho let 
později probudí v Silu 1 hibernovaného člověka. 
A ten se začíná rozpomínat na minulost: na 
příběh děsivě vypovídající o posedlosti mocí 
a neúnavném nasazení, s nímž jsou lidé ochotni 
zničit svět, jak ho známe. 

Kategorie A | Sci -fi | 399 Kč | 30. 10. 2020 | 2. vydání 
ISBN 978-80-242-6659-6 | 145 × 227 mm | Vázaná | 480 stran | Laser
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Najdeš mě ve tmě
Vlastina Svátková

Mluvené slovo | 349 Kč | 10. 10. 2020 | 1. vydání | Témbr
Čte Vlastina Svátková

V první linii
Armádní generál Petr Pavel

Mluvené slovo | 399 Kč | 1. 10. 2020 | 1. vydání | Témbr
Čte Vladimír Mertlík, Martin Stránský, Pavel Soukup, Pavel Kříž, Jitka Ježková,
Jana Stryková, Jiří Ployhar, Jan Maxián, Martina Hudečková
a armádní generál Petr Pavel

Rozhovor s generálem Petrem Pavlem o zákulisí, v němž se rozhoduje o budoucím světě.

Ediční plán | 10/2020

Zpupnost
Adriana Krnáčová

Mluvené slovo | 349 Kč | 1. 10. 2020 | 1. vydání | Témbr
Čte Ladislav Cigánek

Politický thriller bývalé političky Adriany Krnáčové.

Jana Stryková, Jiří Ployhar, Jan Maxián, Martina Hudečková
a armádní generál Petr Pavel

Němý křik
Angela Marsonsová

Mluvené slovo | 349 Kč | 1. 10. 2020 | 1. vydání | Témbr
Čte Jitka Ježková

První případ inspektorky Kim Stoneové.

Jediný příběh
Julian Barnes

Mluvené slovo | 299 Kč | 20. 10. 2020 | 1. vydání | Témbr
Čte Viktor Preiss

Příběh lásky mladého studenta a stárnoucí ženy.

Po bestselleru Prostor pro duši přichází autorka s novým odvážným příběhem.

Imaginární přítel
Stephen Chbosky

Mluvené slovo | 499 Kč | 30. 10. 2020 | 1. vydání | Témbr
Čte Igor Bareš

Napínavý hororový příběh od autora bestselleru Ten, kdo stojí v koutě.
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Černý oheň z Byzance
Dirk Husemann

Londýn 1599. Stavitel varhan Thomas Dallam 
cestuje z pověření královny Alžběty I. do 
Konstantinopole, aby předal sultánu Mehmedovi 
mimořádný dar – samočinně hrající varhany. Ve 
skutečnosti však Dallamova cesta slouží úplně 
jinému účelu. Mladý Angličan pátrá po řeckém 
ohni – legendární zbrani Byzantinců, která 
dokázala vznítit i vodu. Když se o tom sultán 
dozví, začíná v prastarých ulicích a domech 
Konstantinopole hon na nepředstavitelně mocný 
ohnivý živel.

Soukromá tajemství
Alena Mornštajnová, Petr Šabach,
Aňa Geislerová, Bianca Bellová,
Jaroslav Rudiš, Petra Dvořáková,
Pavla Koucká, Marek Epstein

Nové povídky z edice Česká povídka od nejzná-
mějších českých autorů.

Nejkrásnější dárek
Kolektiv autorů

Stejně jako se liší každá sněhová vločka, je 
i každý příběh v této knize zcela jedinečný. 
Nejkrásnější dárek je antologie dvanácti young 
adult povídek od mladých českých autorek 
a autorů. Jejich hrdinové vám připomenou, 
proč milovat Vánoce a jak příjemné je ztratit 
se za dlouhých zimních večerů někde v koutku 
s dobrou knížkou. Krom známých jmen české 
young adult scény, jako jsou Theo Addair, Anna 
Musilová nebo Kateřina Šardická, nabízí kniha 
i pár překvapivých debutů.

Kytice
Karel Jaromír Erben
Ilustrovala Míla Fürstová

Snad nejznámější česká sbírka balad 19. století je natolik nadčasová, že oslovuje čtenáře již neuvěřitel-
ných 150 let. Verše plné tajemna, mystiky a poučení jdou až do hloubky české duše. Jejich aktuálnost 
navíc podtrhují křehké a citlivé ilustrace současné známé české malířky a grafičky Míly Fürstové, která 
se svým smyslem pro detail a jemnou poetikou svých děl dokonale napojila na myšlenkový proud 
Karla Jaromíra Erbena. V tomto díle se dva umělecké proudy stávají jedním, jedinou Kyticí.

obálka se
 přip
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Kytice
Karel Jaromír Erben
Ilustrovala Míla Fürstová

Snad nejznámější česká sbírka balad 19. století je natolik nadčasová, že oslovuje čtenáře již neuvěřitel
ných 150 let. Verše plné tajemna, mystiky a poučení jdou až do hloubky české duše. Jejich aktuálnost 
navíc podtrhují křehké a citlivé ilustrace současné známé české malířky a grafičky Míly Fürstové, která 

Kytice



KNIŽNÍ KLUB

Román Petra Sýkory Sklíněné 
korálky čtenáře zavede do zám-
ku ve Velkých Losinách a jeho 
okolí, na severní Moravu konce 
17. století, do míst nechvalně 
známých procesů s čarodějnice-
mi. Milostný příběh princezny 
Anny Vilemíny a velkostatká-
řova jedináčka Michala, dvou 
mladých lidí z odlišných spole-
čenských vrstev, se odehrává 
na pozadí inkvizičního běsnění 
soudce Bobliga a jeho poskoků, 
v časech tak blízkých a tak vzdá-
lených středověkému tmářství. 
Pomohou Anně proti nenávisti 
a mamonu korálky vyrobené 
z tajemného sklínu?

Díky Sýkorovu citu pro fi lmové 
či seriálové vyprávění lze ro-
mán číst i jako sequel ke knižní 
předloze a fi lmovému zpracování 
Kladiva na čarodějnice, jako by 
chtěl autor dát důraz na nadča-
sová témata, díky nimž se ro-
mán Václava Kaplického (1963) 
a snímek Otakara Vávry (1969) 
těšily značné popularitě: souboj 
jedince proti dobové zvůli a da-
vové manipulaci, svár pravdy 
a lži, střet bigotního křesťanství 
se sekularismem. Sýkorův tak-
řka fi lmový střih, vypointované 
humorné scény či jazyk čerpající 
z dobových a regionálních zvlášt-
ností, hra s žánry a relativizací 
mýtů a dějinných faktů, to vše 
dohromady utváří pestrý koktejl 
epizod okořeněný černým humo-
rem a vypravěčskou hravostí.

Petr Sýkora

Sklíněné korálky

Vítězný román  
2. ročníku 

Literární ceny  
týdeníku 

JAN HORNÍČEK

ČAROSTŘELEC

www.euromedia.cz
Právo na změny či chyby v sazbě vyhrazeno.

Euromedia Group, a. s.
Nádražní 896/30 | 150 00 Praha 5 – Smíchov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Oddíl B, vložka 21754
Tel.: 296 536 111
IČ: 49709895 | DIČ: CZ49709895

Cesta z Reichenbergu do Hejnic se klikatí strmým, zalesněným průsmykem. Stmívá se, nad 
horami vyje a běsní sněhová bouře. Během namáhavé jízdy se v dostavníku seznamují dva 
muži. Otec Vilém – kněz, který prchá před svou minulostí – a doktor Šulc, podivínský lékař 
z Vídně. Ti dva mají pramálo společného, brzy se však ukáže, že je dohromady nesvedla 
náhoda, ale něčí lstivý úklad. Oba vědí až příliš o temném případu svatokrádeže. Pátrání 
se komplikuje, dva týdny po vyloupení hejnického kostela dojde k sérii krvavých vražd. 
Souvisí to celé s nebezpečnými intrikami, které splétá místní opat? A co tají bývalý vojen-
ský kaplan z nedalekého Bílého Potoka? Vyšetřování posléze zavleče naše hrdiny hluboko 
do hor: mezi pytláky a pašeráky, jimž vládne pověstný čarostřelec Tapper. Je mrazivý únor 
léta Páně 1789.

Ktegorie AAA | Česká současná | 299 Kč | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6783-8 | 125 × 200 mm | Vázaná | 264 stran | Knižní klub

Čarostřelec
Jan Horníček

Historický román Petra Sýkory Sklíněné korálky čtenáře zavede do zámku ve Velkých 
Losinách a jeho okolí, na severní Moravu konce 17. století, do míst nechvalně známých 
procesů s čarodějnicemi. Milostný příběh princezny Anny Vilemíny a velkostatkářova 
jedináčka Michala, dvou mladých lidí z odlišných společenských vrstev, se odehrává na 
pozadí inkvizičního běsnění soudce Bobliga a jeho poskoků, v časech tak blízkých a tak 
vzdálených středověkému tmářství. Díky Sýkorovu citu pro filmové či seriálové vyprávění 
lze román číst i jako sequel ke knižní předloze a filmovému zpracování Kladiva na čaro-
dějnice, jako by chtěl autor dát důraz na nadčasová témata, díky nimž se román Václava 
Kaplického (1963) a snímek Otakara Vávry (1969) těšily značné popularitě: souboj jedince 
proti dobové zvůli a davové manipulaci, svár pravdy a lži, střet bigotního křesťanství 
se sekularismem. Sýkorův takřka filmový střih, vypointované humorné scény či jazyk 
čerpající z dobových a regionálních zvláštností, hra s žánry a relativizací mýtů a dějinných 
faktů, to vše dohromady utváří pestrý koktejl epizod.

Česká současná | 449 Kč | 1. vydání 
ISBN 978-80-242-6840-8 | 140 × 205 mm | Vázaná | 640 stran | Knižní klub

Sklíněné korálky
Petr Sýkora
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