TY NEJLEPŠÍ KNIHY

pod stromeček

KNIŽNÍ RÁDCE, KTERÝ
NAJDE TU PRAVOU KNIHU
PRO KAŽDÉHO

ROMÁNY PRO ŽENY

Josie Silverová
DEN, KDY JSEM ZAHLÍDLA LÁSKU
Dva lidé. Deset šancí. Jedna nezapomenutelná love story.
Opravdu láska na první pohled neexistuje?
Sledujte příběh Laurie a Jacka během deseti let plných lásky, přátelství a zlomených srdcí. Povzbudivý a dojemný román, přesně takový, jaký potřebujete
na chladné večery!
Laurie si je jistá, že člověk se na první pohled zamilovat prostě nemůže. Život
přece není scéna z romantického filmu, že?
Ale jednoho šedivého prosincového dne si z okna londýnského autobusu všimne
muže. A on si všimne jí… Ten magický moment, kdy se jeden druhému podívají
do očí… A vzápětí autobus i s Laurie ze zastávky odjíždí.
Je jí jasné, že toho blonďáka se zelenomodrýma očima už nikdy neuvidí. Přesto
jej po celý další rok hledá na každé zastávce a v každé kavárně v Londýně. Ale
marně. Na večírku jí její nejlepší kamarádka Sarah představí svého nového partnera Jacka. Prý je to láska jejího života. Jack ovšem není nikdo jiný než „blonďák
ze zastávky“. Laurie se rozhodne jít Sarah z cesty a žít si svůj vlastní život. Ale co
když má osud jiné plány?
Následuje deset let plných přátelství, lásky, zlomených srdcí, promarněných
příležitostí a nečekaných rozhodnutí.

DO TÉTO KNIH
Y
SE BLÁZNIVĚ
ZAMILUJETE

Váz., 368 stran, 144×207 mm
389 Kč

Kathryn Hughesová
DOPIS
Milostný příběh, který nám připomíná, že i v naší nejtemnější
hodině stále hoří plamínky naděje. Je na čase otevřít dopis,
který propojí osudy dvou žen
a dovolí jim jít v životě dál…

Písařka ze Sieny je příběhem
ženy chycené v romantické
a nebezpečné pasti lásky.
Čtenářky Cizinky Diany Gabaldon či Dívky s perlou Tracy
Chevalier budou uchváceny
románem postaveným na časovém prolínání dvou příběhů.

Váz., 320 stran, 145×205 mm
349 Kč

Váz., 456 stran, 140×205 mm
399 Kč

Natasha Lesterová
PAŘÍŽSKÁ ŠVADLENA

Camille Aubray
VAŘILA JSEM PRO
PICASSA

Babička a vnučka. Estella a Fabienne – dvě propletená vlákna jednoho neobyčejného
příběhu o snech, lásce a trnité
cestě za úspěchem v zářivém
světě módy.

Váz., 464 stran, 129×206 mm
449 Kč
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Melodie Rose
Winawerová
PÍSAŘKA ZE SIENY

Román o umění, lásce a jídle v čarovné Provenci. Podmanivý příběh, inspirovaný
málo známým obdobím
Picassova života, proplétá
fiktivní postavy s historickými v kulisách kouzelné
jižní Francie.
Váz., 416 stran, 135×205 mm
399 Kč

ROMÁNY PRO ŽENY

Každý z nás se někdy chce a potřebuje zasnít
a vychutnat si příběh, který pohladí na duši. Každá
z těchto knih je právě taková, ať už se odehrává
V SOUČASNÉ DOBĚ, NEBO V MINULOSTI.
Debbie Rixová
FOTOGRAFIE

Gwen Floriová
TICHÁ SRDCE

Román plný emocí o rodinném tajemství, láskách,
ztrátách a tajemné fotografii.
Dvě vypravěčky a dvě časová
období – Rachael a Sophie, Itálie 50. let a Anglie současnosti.
Jak moc mohou být osudy
dvou různých žen propletené? Příběh propojující životy
dvou žen z různých generací.

Strhující příběh z Afghánistánu o nečekaném přátelství mezi
americkou humanitární pracovnicí a její tlumočnicí. Farida a Liv
se sblíží navzdory naprosto odlišným životním zkušenostem
i rodinnému zázemí, každá však
stojí na jiné straně válečného
konfliktu.

Váz., 464 stran, 129×206 mm
399 Kč

Váz., 392 stran, 129×206 mm
399 Kč

Virginie Grimaldiová
CESTA NA SEVER

Lori Nelson Spielmanová
A NA NEBI ČEKAJÍ
HVĚZDY

Když Anna dostane výpověď
a vysoké odstupné, má dvě
možnosti. Splatit všechny
dluhy, najít si novou práci a zůstat ve svojí bezpečné bublině.
Nebo naložit dcery do karavanu a vydat se na okružní cestu
po Skandinávii.

Román úspěšné autorky Lori
Nelson Spielmanové vypráví
o vztazích mezi matkami a dcerami, o naději a hledání klidu.
O tom, že někdy musíme přijmout život tak, jak se odehrává,
a zbavit se tíživého pocitu viny.

Brož., 280 stran, 144×207 mm
299 Kč

Váz., 320 stran, 144×207 mm
349 Kč

Elizabeth Gilbertová
JÍST, MEDITOVAT,
MILOVAT

Kamin Mohammadi
BELLA FIGURA

Pouť mladé dámy za pozemskými i duchovními rozkošemi napříč Itálií, Indií a Indonésií… Nové, doplněné
vydání knižního (a filmového) bestselleru.

Pokud vás okouzlily Jíst, meditovat, milovat či Francouzky
netloustnou, tato kniha vás určitě
dostane. Najdete v ní vše, co Florencie nabízí – jídlo, víno, lásku,
přátelství, eleganci, zdraví, spiritualitu a v neposlední řadě také
recepty na skvělá italská jídla.

Brož., 350 stran, 126×200 mm
249 Kč

Váz., 272 stran, 129×206 mm
299 Kč

3

ROMÁNY PRO ŽENY

Julie Caplinová
KAVÁRNA V KODANI

Oblíbená série
ROMANTICKÉ ÚTĚKY

Vtipný příběh o lásce, štěstí a cestování, který vás chytne
od první stránky! Popadněte teplou deku, hrnek horké čokolády a začtěte se…
Úspěšná manažerka Kate má přesně takový život, jaký si vysnila. Pracuje pro jednu
z nejlepších PR agentur v rušném Londýně, je úspěšná, okouzlující a její přítel je tak…
skvělý. Dokud jí tento skvělý přítel neukradne nápady, díky nimž je povýšen místo ní.
Kate by ráda všem dokázala, že není tak mladá a nezkušená, jak si všichni myslí. Získat
jako nového klienta velkého prodejce dánských bytových doplňků a nábytku je její
šance. Protože práce je pro ni vším.
Proto musí absolvovat cestu do Kodaně. Co se zprvu zdá jako otravný PR výlet pro
hrstku ještě otravnějších novinářů, jehož jediným účelem je získání zakázky pro Kate,
se nakonec stane cestou, která všem účastníkům změní životy. Během objevování krás
Kodaně a dánského přístupu k životu poznávají novináři i Kate sami sebe. A nakonec se
ukáže, že všichni získali mnohem víc než jen námět na články nebo pracovní příležitost.
Brož., 352 stran, 144×207 mm
339 Kč

Julie Caplinová
PEKÁRNA V BROOKLYNU
Romantický a vtipný příběh o cestě do Brooklynu, lahodných dortících, lásce
i přátelství. Vydejte se na výlet do města, které nikdy nespí, a nechte se okouzlit!
Další romantický příběh od Julie Caplinové, autorky oblíbené Kavárny v Kodani, vás
tentokrát vezme na výlet do životem kypícího New Yorku a přesvědčí vás, že z útěku se
může vyklubat dobrodružství a že lásku někdy najdeme, až když ji hledat přestaneme.
Pro Sophii je cesta do Brooklynu nejdřív jen útěkem z nepovedeného vztahu. Zprvu
se utápí ve smutku, ale díky Belle, která ve své pekárně peče ty nejúžasnější dorty,
a jejím přátelům objevuje kouzla New Yorku i sama sebe. Co rozhodně nehledá, je
láska. Jenomže to by nesměla potkat okouzlujícího novináře Todda…
Brož., 368 stran, 144×207 mm
349 Kč

Julie Caplinová
CUKRÁRNA V PAŘÍŽI
Nině už pomalu táhne na třicet, ale pro svou velkou hlučnou rodinu je pořád jen malou
holčičkou, kterou se všichni snaží chránit. Ráda by se osamostatnila, jenže jak do toho,
když ještě sama přesně neví, co by chtěla doopravdy dělat?
Shodou okolností si rodinný přítel Sebastian, který v Paříži připravuje cukrářský
kurz, zlomí nohu a nutně potřebuje asistenta. Zdá se, že je to přesně ta příležitost,
na kterou Nina čekala. Svět lákavých maličkých sladkostí ji vždycky přitahoval. Má
to však háček. Nina se kdysi do Sebastiana velmi bláznivě a velmi beznadějně zamilovala. Dokáže se odpoutat od dřívějších citů a najde v malé pařížské cukrárně to,
po čem opravdu touží?
Brož., 368 stran, 144×207 mm
349 Kč
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7LÁSKY

JSOU VAŠE PŘÍJEMNÉ CHVÍLE
S KRÁSNOU KNIHOU.

Silvia Araziová
MUŽ, KTERÝ UŽ NIKDY NEBUDE
SPÁT VEDLE MĚ

Eric De Kermel
KNIHKUPECTVÍ NA BYLINKOVÉM
NÁMĚSTÍ

Victoria Brownleeová
LÁSKA A SÝR
V PAŘÍŽI

Intimní příběh o konci manželství a lásce,
která trvá.

Román o knihách, čtenářích a malebném
městečku na jihu Francie.

Nejlepší lék na zlomené srdce čeká
ve městě pod Eiffelovkou.

Brož., 176 stran, 129×206 mm
199 Kč

Brož., 264 stran, 129×206 mm
279 Kč

Brož., 336 stran, 129×206 mm
349 Kč

7lásky jsou jako dveře do knihovny plné
krásných příběhů, veselých i dojemných.
Stačí je otevřít a ponořit se do některého
z nich. Každý měsíc vás vezmou na objevnou cestu. Zpestří váš život. Pohladí
vás a pobaví.

Marie Vareilleová
NĚKDY JE HEZKÉ, ŽE MĚ MILUJEŠ

Janice Pariatová
DEVĚT TVÁŘÍ TEBE

Humorné milostné eskapády dvou skoro
třicetiletých kamarádek, které proplouvají
životem plným neuvěřitelných historek.

Láska je jako kaleidoskop, pokaždé zahlédneš něco jiného. Jaké by to bylo, kdyby o vás vyprávěli ti, kdo vás milovali?

Brož., 304 stran, 129×206 mm
329 Kč

Brož., 176 stran, 129×206 mm
199 Kč

7lásky vás chytí za srdce, jsou totiž jako
jeho tep. Někdy rychlý, vzrušený, jindy
klidný, zamyšlený... Při čtení se naladíte
na jeho rytmus. Budete se smát i plakat.
S hlavními hrdiny prožijete jejich příběh
a možná v něm rozpoznáte i část toho
svého.
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BELETRIZOVANÉ ŽIVOTOPISY ŽEN,
KTERÉ MĚNILY SVĚT, ALE PŘESTO ČASTO
ZŮSTÁVALY V POZADÍ.
Echo Heronová
POLEDNE
U TIFFANYHO

Therese Anne Fowlerová
DÁMA Z DOBRÉ
RODINY

V roce 1888 nastoupila do
umělecké dílny Louise Tiffanyho mladá umělkyně Clara
Wolcottová. Její zásadní role
zůstávala jedním z nejstřeženějších tajemství. Když
bylo odhaleno, mezinárodní
umělecký svět úžasem jen
zalapal po dechu.

Alva Vanderbiltová – mecenáška, vizionářka, bojovnice
za ženská práva a sebevědomá žena, která se postavila
konvencím i nepřízni osudu
a z obou bitev odešla jako
vítěz. A která vtipně naplnila
vlastní heslo: „Poprvé se vdej
pro peníze, podruhé z lásky.“

Váz., 554 stran, 134×205 mm
199 Kč

Váz., 448 stran, 129×206 mm
399 Kč

Stéphanie des Hortsová
CARTIEROVA
PANTEŘICE
Vášnivý příběh vtáhne čtenáře do magického světa,
kde Coco Chanel navrhuje
své první modely, dámy šílí
z baletu Ďagileva, v baru popíjí Hemingway a u Cartiera vznikají fascinující šperky
z rukou nadané návrhářky,
bývalé kurtizány Jeanne
Toussaintové.
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Anne Girardová
MADAME PICASSO
Ma jolie, má krásko, nazýval
jeden z nejslavnějších malířů
nové doby dívku, která mu
náhodou zkřížila cestu, aby
už z jeho života nikdy neodešla. Kdyby byl tenhle příběh
vymyšlený, mnozí by ohrnuli
nos nad další neuvěřitelnou
„pohádkou o Popelce“. Jenomže tohle je pravda.

Váz., 272 stran, 130×205 mm
299 Kč

Váz., 352 stran, 129×206 mm
379 Kč

Mary Bassonová
ELLA & KANDINSKÝ

Maggie Ritchieová
PAŘÍŽSKÝ POLIBEK

Zakázaná láska, zrod expresionismu a válka. Spolu
s dalšími členy uskupení
Der Blaue Reiter (Modrý jezdec) Münterová a Kandinsky stvořili nový a převratný
styl. Zásadní zkouška však
přichází v období nacistické
okupace.

Camille Claudelové se otevírá
nový vzrušující svět. Překonává společenské normy. Vystavuje v pařížském Salonu. Lásce ke svému učiteli, slavnému
sochaři Augustu Rodinovi, ale
obětuje vše a nakonec ji láska dovede až do ústavu pro
choromyslné, kde stráví posledních 30 let života.

Váz., 288 stran, 134×205 mm
299 Kč

Váz., 296 stran, 135×205 mm
349 Kč

Podmanivý příběh Lee Millerové, modelky, známé fotografky a partnerky
slavného surrealisty Man Raye. Jiskřivý vztah dvou výrazných osobností
a neopakovatelná atmosféra předválečné Paříže.
Váz., 360 stran, 129×206 mm
399 Kč

Paula McLainová
PAŘÍŽSKÁ
MANŽELKA
Jmenovala se Hadley, její
muž Ernest. Příjmení: HEMINGWAY
Divoké a fascinující... romantické a tragické... láska a nenávist... absintem nasáklé
noci a největší ikony Města
světel...
Váz., 368 stran, 129×206 mm
349 Kč

Tilar J. Mazzeová
HOTEL RITZ

Dominique de Saint Pern
BARONKA BLIXENOVÁ

Život, smrt a zrada v nejslavnějším pařížském hotelu na Place Vendôme.
Hotel, jímž procházely dějiny Evropy. Historie rozmařilé
Belle époque, která s příchodem války zemřela za hřmotu bomb. Pod střechou Ritzu
se snoubila odvaha se zradou, jiskřily diamanty, bujely
intriky.

Polovina 20. století, Afrika,
Dánsko, New York i Londýn.
Karen Blixenová – žena, která
prožila románový život. Lovkyně lvů, paní africké farmy,
žhavá milenka, nespoutaná
duše ze zlatého věku, kdy
lidé ještě dokázali velkolepě
milovat, psát i umírat.

Váz., 232 stran, 130×205 mm
299 Kč

Váz., 254 stran, 134×207 mm
299 Kč

Paula McLainová
LÉTALA JSEM ZA
SLUNCEM

Carmen Domingo
GALA DALÍ

Život v Keni na počátku
20. století, kde domorodý
svět naráží na dekadentní
aristokratickou společnost,
stvořil nekonvenční mladou
ženu, která hledá své místo
na zemi. Jenže ono vůbec
není na zemi. Je v oblacích.
Pilotka Beryl Markhamová
a vzpomínky na Afriku.
Váz., 312 stran, 134×207 mm
349 Kč

Syrový příběh malíře a jeho
múzy. Když Elena Diakonovová potkala Salvadora Dalího, okamžitě poznala, že její
životní role je po jeho boku.
Opustila muže a dceru a stala se zásadním fenoménem
při formování výjimečného
umělce.

Váz., 304 stran, 129×206 mm
349 Kč
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Whitney Scharerová
PRCHAVÝ ČAS SVĚTLA

THRILLERY

Co může být během dlouhých zimních večerů krásnější
než z bezpečí své postele rozplétat nitky záhad? Vyberte si z krvavých
THRILLERŮ, PSYCHOTHRILLERŮ NEBO KLASICKÝCH DETEKTIVEK.
Mike Omer
V MYSLI VRAHA
JESTLI HO CHCEŠ CHYTIT, MUSÍŠ PŘEMÝŠLET JAKO ON
Chicago. Tři ženy byly nalezeny uškrcené, nabalzamované a naaranžované v pózách,
jako by byly živé. K případu je přizvána horlivá a sebevědomá forenzní psycholožka Zoe
Bentleyová a podivínský speciální agent FBI Tatum Gray. Zoe se musí pokusit pochopit
vrahovu motivaci, doslova se mu dostat do hlavy, aby ho policie dokázala najít dřív,
než zemřou další ženy. Během vyšetřování dostává Zoe podezřelé anonymní zásilky.
Nikomu o nich neřekne, jejich obsah ale odkazuje k příšerným zločinům z minulosti.
Z lovce se stává kořist a z minulosti děsivá přítomnost.
Mrazivý detektivní thriller plný nečekaných zvratů patří k tomu nejlepšímu v žánru.
Napínavý děj a sympatické postavy vás vtáhnou a nepustí do poslední strany. Odhalíte
vraha dřív než Zoe?
Váz., 344 stran, 144×207 mm
369 Kč

POZ
Poznej m NE J HO...
yšlenky
zločin

ce

YRSA Sigurdardóttir
KRÁLOVNA SEVERSKÉ KRIMI A JEJÍ TŘÍDÍLNÁ SÉRIE
Protagonisty tohoto cyklu jsou psycholožka Freyja
a policista Huldar.
Celosvětově uznávaná islandská autorka detektivních příběhů,
držitelka mnoha ocenění. V roce 2005 vydala svůj první detektivní
román Poslední rituál a zahájila tím úspěšnou šestidílnou sérii
s právničkou Tórou Gudmunsdóttir. Své postavení jedné z nejlepších detektivních autorek současnosti upevnila v roce 2014
románem DNA (Metafora, 2017), a posléze v roce 2018 druhým
dílem Černá díra (Metafora, 2018). V zatím posledním dílu série,
Katarzi (Metafora, 2019), se Yrsa zaměřila na odvrácenou tvář
vztahů mezi teenagery.
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Yrsa Sigurdardóttir
KATARZE
Detektiv Huldar a dětská psycholožka Freyja musí zastavit
nemilosrdného vraha, který
chce jediné: aby jeho oběti trpěly a litovaly. Geniálně napínavý příběh o síle sociálních sítí
a temné stránce mezilidských
vztahů vás donutí se zamyslet,
za co jste se kdy měli omluvit.
Váz., 400 stran, 129×206 mm
399 Kč

Yrsa Sigurdardóttir
DNA

Yrsa Sigurdardóttir
ČERNÁ DÍRA

Brutální vražda jako trest –
jaký skutek si ale zaslouží
tak hrůzostrašnou odplatu?
Strhující detektivka oblíbené autorky, které nechybí
spád, čtivost, přesvědčivé
postavy ani inteligentní
zápletka.

Na školním hřišti je po deseti letech vyzvednuta časová kapsle
s představami tehdejších školáků o budoucnosti. Jedna ze
zpráv však nese nenávistnou
předpověď smrti několika lidí.
Uvádí ale jen jejich iniciály. Je
opravdu třeba brát vážně vzkaz
třináctiletého teenagera?

Váz., 408 stran, 135×206 mm
399 Kč

Váz., 352 stran, 129×206 mm
399 Kč

„Co se stalo?“ ptá se ten muž pořád
dokola, jeho hlas zní jakoby z dálky,
jako ozvěna v mé hlavě.
Neodpovídám – nemohu odtrhnout
oči od těch humrů. Nejsou červení,
jako je vídáme na obrázcích, ale černí
a blýskaví, mohutná klepeta mají na
sobě bílé skvrny. Uvažuju, jestli můžou
dýchat, když nejsou ve vodě. Nechcípnou přímo před mýma očima? Chci je
hodit zpátky do vody a pozorovat, jak
plavou k mořskému dnu. Jejich tykadla se chvějí a pohybují sem a tam, zatímco připlouváme na mělčinu.

Před sedmi lety unese dva desetileté chlapce proud příliš
daleko od břehu. A na pevninu se vrátí jen jeden…
Sářin syn Jacob sice před sedmi lety přežil, ale na své narozeniny,
v den neblahého výročí, zmizí beze stopy. Postupně se začínají vynořovat nová i stará tajemství a komunitu na poloostrově Sandbank
plíživě ochromuje napětí a nezodpovězené otázky. Sára je stále více
a více zoufalá a přestává důvěřovat všem, které zná a kterým dosud
věřila – a dobře dělá…
Co se vlastně před sedmi lety událo? Jak to, že v komunitě, kde se
pořád někdo dívá, zrovna tehdy nikdo nic neviděl?
Kdo všechno a proč má důvod tajit, co se doopravdy stalo?

ON TĚ MILUJE:
Adam zbožňuje
Emily. Emily je
přesvědčená, že
Adam je perfekt„Zůstanete napjatí až do úplného konce.“
ní muž, jakého
Magazín SUN
Najednou se vedle nás ozve řev lodnínevěřila, že někdy
ho motoru. Zvednu hlavu právě včas,
„Neuvěřitelně napínavá kniha, co se čte sama.“
abych viděl záblesk oranžového světC. L. Taylor, autorka bestsellerů NEHODA, LEŽ, ZMIZELÝ a ÚTĚK
potká.
la: záchranný člun. Poprvé si všimnu
hloučku lidí na břehu. Zaryju prsty do
„Nádherné, smutné a plné napětí. Nemohla jsem odložit.“
ALE ONA TEBE
přikrývky. Dojde mi, že nás hledají.
Claire Douglas, autorka bestselleru LOCAL GIRL MISSING
Oba dva.
NE: Ve stínu číhá
Třesu se tak, že slyším, jak mi drkotají
zuby. Podívám se na své ruce a potom
soupeřka, žena,
si na ně sednu.
Vím, že teď bude všechno jiné. Všechkterou s tvým mino se změnilo.
lovaným spojuje
hluboké pouto.
NIC JI NEZASTAVÍ:
Emily si vybrala
Adama, ale nevybrala si jeho matku Pammie. Neexistuje
nic, co by matka neudělala pro svého syna.
Grada Publishing, a. s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400
e-mail: obchod@grada.cz
www.grada.cz

Váz., 352 stran, 144×207 mm
379 Kč

NÁVYK
PSYCHO OVÝ
THRILL

ER

Lucy Clarkeová
STÍNY NAD
ZÁLIVEM
Lucy Clarkeová vystudovala anglickou
literaturu a nějaký čas pracovala jako
moderátorka společenských akcí a také
vyučovala tvůrčí psaní. V současné chvíli je spisovatelkou na plný úvazek. Miluje
cestování a psaní deníků. Její debut The
Sea Sisters se objevil v prestižním výběru Book Club Choise 2013 a byl přeložen
do deseti jazyků. V češtině vyšly její romány Poslední nádech a Modrá.

Před sedmi lety unesl
dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na
Lucy
je vdaná za Jamese
Coxe, profesiopevninu
se vrátil
jen
nálního surfaře, se kterým společně tráví
zimy
cestováním a letní měsíce pak v jejeden…
jich domě na jižním pobřeží Anglie.
Sářin syn Jacob sice
před sedmi lety přežil,
ale na své narozeniny,
v den neblahého výročí, zmizí beze stopy.
Postupně se začínají
vynořovat nová i stará
tajemství a komunitu
na poloostrově Sandbank plíživě ochromuje napětí a nezodpovězené otázky. Sára je stále více a více zoufalá a přestává důvěřovat všem, které zná a kterým dosud věřila –
a dobře dělá…
Co se vlastně před sedmi lety událo? Jak to, že v komunitě, kde se
pořád někdo dívá, zrovna tehdy nikdo nic neviděl?
Kdo všechno a proč má důvod tajit, co se doopravdy stalo?
Váz., 368 stran, 145×205 mm
369 Kč

Alafair Burke
TA LEPŠÍ
Z NÁS

Alafair Burke
MANŽELKA
Angela potkává
Jasona na večírku
a následující léto
se vezmou.

Dvě sestry, jeden manžel, jeden syn, jedna
vražda.
Spletitý, napínavý
thriller z domácího prostředí od
autorky bestselleru Manželka.
Když je zavražděn prominentní
právník z Manhattanu, dvě
sestry – jedna
z nich vdova po
z av r a žd ě n é m ,
druhá jeho bývalá
manželka – musí odložit nedůvěru a starou zášť, aby ochránily
své nejbližší… Dokážou ale uniknout své minulosti?

Jejich dokonalý život se začne hroutit,
když je Jason obviněn ze sexuálního
obtěžování. Prohlašuje, že je nevinný,
a Angela mu věří,
dokud jedna z žen
záhadně nezmizí.
Angela musí přehodnotit svůj pohled: na
muže, jehož si vzala,
i na ženu, které se
rozhodla nevěřit.
Skvěle napsaný thriller z domácího prostředí připomínající román
Za zavřenými dveřmi.

Váz., 336 stran, 129×206mm
399 Kč

Váz., 336 stran, 129×206 mm
349 Kč
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PSYCHOTHRILLERY

Sandie
Jonesová
MATČINA HRA

THRILLERY PRO ŽENY

Camilla Lackberg
ZLATÁ KLEC
Zlatá klec je román o odvážné ženě, která vzala osud do svých rukou poté, co byla
využita a zrazena. Dramatický příběh zrady, vykoupení a pomsty. Camilla Läckberg
s nebývalou bravurou buduje hutný příběh se zápletkami tak nečekanými, že vás
zvednou ze židle.
„Můj bývalý manžel Jack Adelheim, finančník, mě podváděl několik let. Kolik
žen za tu dobu stihl, to netuším. Na jaře jsem ho našla, jak souloží se svou
finanční ředitelkou Ylvou v naší posteli. A to je jen část celé zrady. Vlastně ta
méně podstatná. Pomohla jsem mu postavit jeho impérium. Celou tu historii
vám můžu popsat při jiné příležitosti, nad sklenkou vína. Ale zkrátka mi může
děkovat za velký díl toho, co teď má. Přesto mě nejen podvedl, ale následně
mě poslal na dno. A víte co, Irene? Já se modlila a žadonila, abych mu mohla
odpustit a všechno se vrátilo do původních kolejí. Tak strašně moc jsem toužila
zachránit naši rodinu. Přestože mi sebral všechno. Mou kariéru, můj domov, mou
jistotu, mé sebevědomí. Nakonec jsem se rozhodla, že už to stačilo.“
„A teď?“
„Teď si vezmu všechno zpátky. A ještě trochu víc.“
Váz., 432 stran, 129×206 mm
399 Kč

Švédská autorka Camilla Läckberg (1974 Fjällbacka) je jednou
z nejčtenějších spisovatelek na světě. V rámci úspěšné série Fjällbacka vydala deset knih, jichž se prodalo 23 milionů výtisků
v 60 zemích světa, dva romány byly zfilmovány. Knihou Zlatá
klec, první z dvoudílné série temných, napínavých psychologických románů, se vydala jako autorka novým směrem, vytvořila
nezapomenutelnou hlavní hrdinku a vyslala do světa jasnou
zprávu o právech žen. Zlatá klec vyšla celosvětově na jaře 2019.

NEVĚŘ MU.
NEVĚŘ NIKOMU.

Anna Ekbergová
ZTRACENÁ

Anna Ekbergová
OCEJCHOVANÁ

Příběh, který může konkurovat Hitchcockovu filmu
Marnie. Thriller o rodinných
poutech, vášni, chamtivosti,
vraždě a podvodu zavede
čtenáře do malebných dánských vesnic, ale i do majestátních sídel a nebezpečného podsvětí Kodaně.

Napínavý thiller o vraždě, jejíž stopy vedou z chladného
Dánska až do africké Ugandy. Příběh o nespravedlnosti
a odplatě, rodinných poutech
a o tom, že člověk někdy nemá
jinou možnost než vzít spravedlnost do vlastních rukou.

Váz., 360 stran, 129×206 mm
349 Kč
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Váz., 456 stran, 129×206 mm
399 Kč

THRILLERY / DETEKTIVKY

Caz Frearová
MALÉ SLADKÉ LŽI
Cat Kinsellová bývala tatínkova holčička až do dne, kdy svého otce přistihla, jak flirtuje
se sedmnáctiletou Maryanne ze sousedství. Když pár dní nato Maryanne beze stopy
zmizí, Catin otec zapírá, že by ji znal. Od té doby se Cat tím tajemstvím užírá a jejich
vztah tahle malá sladká lež navždy poznamená… O osmnáct let později pracuje Cat
jako detektiv u oddělení vražd a jejím nejnovějším případem je zavražděná žena Alice,
která byla nalezena nedaleko hospody, již provozuje její otec. Můžou spolu případy Alice
a Maryanne souviset? Cat začíná vyšetřovat – ale když už se člověk noří do minulosti,
zjištění se mu nemusí líbit…
„Táta je lhář. Ale je taky vrah?
I lháři někdy říkají pravdu. Někdy…“
Váz., 432 stran, 145×205 mm
399 Kč

OPRAV
DU
ZNÁT P CHCETE
RAVDU
?

Jde o vraždu.
Jde o lež, celou litanii lží, které řekl před osmnácti lety o Maryanne Doyleové. A jde o skutečnost, že se její mrtvola objevila kousek od jeho vlastních dveří. Ale svírá mě strach.
Mnohem silnější, než by kdy mohl být stisk, kterým mi sevřel čelist. Strach, co by z něj
mohlo vypadnout, kdybych na něj dál tlačila. A strach, že jestli se mýlím, navždy ho ztratím. Co když jsem strávila posledních osmnáct
let tím, že jsem ho trápila – že jsem trápila sebe – kvůli něčemu, co není nic víc než pár ušmudlaných nevinných, malých sladkých lží?

Lisa
Jewellová
BEZE
SVĚDKŮ

Christopher
J. Yates
PROVAZ
LŽÍ

Patnáctiletá
Ellie byla zlaté dítě. Všemi
milovaná, obdivovaná. Jen
pár dní zbývalo do začátku
letních prázdnin. A najednou byla pryč. Zmizela.
Váz., 288 stran, 144×207 mm
339 Kč

Dva nejlepší
kámoši, jedna
holka a jeden
zločin, který
jim navždy
změní život.
Kdo je útočník,
kdo je oběť?
Váz., 360 stran, 144×207 mm
379 Kč

Anna
Bågstamová
DÍVEJ SE,
JAK ZEMŘE
Pr vní kniha
n o vé k r i m i
série z prostředí jižního
Švédska, která představuje postavu
sympaticky
nedokonalé vyšetřovatelky Harriet.
Váz., 400 stran, 129×206 mm
399 Kč

Lina Bengtsdotterová
NA OKRAJI

Lina Bengtsdotterová
V TEMNU

Dívku z města dostaneš,
ale město z dívky ne…
Uprostřed Švédska na hranici
krajů Västergötland a Värmland leží v hlubokých lesích
vesnice Gullspång. Jednoho
horkého léta odsud zmizí
sedmnáctiletá Annabelle.

Druhý díl úspěšné série Liny
Bengtsdotterové. Charlie Lagerová odkrývá další tajemství
švédského maloměsta v kriminálním románu o ztrátě a zranitelnosti.

Váz., 320 stran, 144×207 mm
349 Kč

Váz., 384 stran, 144×207 mm
399 Kč

Královna
švédské krimi
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ROBERT BRYNDZA

DETEKTIVNÍ SÉRIE S ODVÁŽNOU A TVRDOHLAVOU
VYŠETŘOVATELKOU ERIKOU FOSTEROVOU
Britského autora Roberta Bryndzu si oblíbily již miliony čtenářů
po celém světě. Přidejte se k nim i vy.
Nebo začněte s prvním dílem nové série s Kate Marshallovou.
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Robert Bryndza
DÍVKA V LEDU

Robert Bryndza
NOČNÍ LOV

Poté co je v parku v jižním
Londýně pod vrstvou ledu
nalezeno tělo mladé ženy,
na místo přijíždí detektiv
šéfinspektor Erika Fosterová.
Oběť, krásná dívka z mocné
a bohaté rodiny, měla podle
všeho dokonalý život…

Jedné horké červnové noci je
detektiv šéfinspektor Erika Fosterová přivolána k brutální vraždě.
Oběť, vážený praktický lékař, je
nalezen ve své posteli udušený.
Zápěstí má svázaná a oči pod
průhledným sáčkem utaženým
těsně pod bradou vypoulené.

Váz., 448 stran, 145×205 mm
399 Kč

Váz., 432 stran, 145×205 mm
399 Kč

Robert Bryndza
TEMNÉ HLUBINY

Robert Bryndza
DO POSLEDNÍHO DECHU

Když dostane detektiv
šéfinspektor Erika Fosterová tip, že by klíčový důkaz
ve velkém drogovém případu mohl být ukryt v nepoužívaném kamenolomu na
okraji Londýna, nařídí jeho
prohledání.

Kdo se skrývá za falešnými profily na Facebooku a láká naivní
mladé ženy na schůzku? Jak
chytí Erika vraha, který vlastně
existuje jen virtuálně? Šaty nasáklé krví, víčka násilně zavřená.
Tak vypadá mrtvá dívka v kontejneru…

Váz., 416 stran, 145×205 mm
399 Kč

Váz., 416 stran, 145×205 mm
399 Kč

Robert Bryndza
CHLADNOKREVNĚ

Robert Bryndza
SMRTÍCÍ TAJNOSTI

Chladné londýnské ráno.
Velký kufr, který vyplavila
Temže. Detektiv šéfinspektor Erika Fosterová a její kolegyně Mossová už tuší, že
je uvnitř nečeká příjemné
překvapení…

I v šesté knize s názvem Smrtící
tajnosti se vrátíme do jižního
Londýna na stanici Lewisham
Row. Jednoho mrazivého rána
nalezne matka svou dceru
v kaluži krve a zmrzlou na malé
předzahrádce. Kdo mohl provést takovou věc…

Váz., 416 stran, 145×205 mm
399 Kč

Váz., 384 stran, 145×205 mm
399 Kč

ROBERT BRYNDZA

ROBERT BRYNDZA PŘEDSTAVUJE NOVOU
VYŠETŘOVATELKU KATE MARSHALLOVOU,
ŽENU S POHNUTÝM OSUDEM A SILNÝM
SMYSLEM PRO SPRAVEDLNOST
Robert Bryndza

KANIBAL
Z NINE
ELMS
ROBERT BRYNDZA
PŘEDSTAVUJE
NOVOU
VYŠETŘOVATELKU
KATE MARSHALLOVOU, ŽENU S POHNUTÝM OSUDEM
A SILNÝM SMYSLEM PRO SPRAVEDLNOST.

Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvězdou
londýnské policie. Dokázala vyřešit sledovaný případ nebezpečného a krutého sériového vraha s přiléhavou přezdívkou
Kanibal z Nine Elms, i když přitom sama málem zemřela.
Kate
přednášívycházející
na univerzitě
a snaží se vést poklidný život,
Před patnáctiNyní
lety byla
Kate Marshallová
hvězdou londýnkdyž se
minulost
začne
vracet. E-mail
ské policie. Dokázala
vyřešit
sledovaný případ
nebezpečného
a kruté- s žádostí o pomoc ji vtáhho sériového ne
vrahanejen
s přiléhavou
z Nine Elms, i když
dopřezdívkou
právě Kanibal
probíhajícího
vyšetřování vražd mladých
přitom sama málem zemřela.
dívek. Jejich modus operandi nebezpečně připomíná případ,
Nyní Kate přednáší na univerzitě a snaží se vést poklidný život, když
který před patnácti lety vyřešila.
se minulost začne vracet. E-mail s žádostí o pomoc ji vtáhne nejen
Nevracívyšetřování
se jenvražd
vzpomínky.
napodobitel chce dokončit
do právě probíhajícího
mladých dívek.Vrah
Jejich modus operandizapočatou
nebezpečně připomíná
případ,
předi patnácti
lety
práci…
A který
tak se
Kate musí
vrátit k vyšetřování, aby
vyřešila.
dokončila tu svoji – chytit dalšího sériového vraha.
Nevrací se jen vzpomínky. Vrah napodobitel chce dokončit započatou
práci… A tak se i Kate musí vrátit k vyšetřování, aby dokončila tu
stran,
145×205 mm
svoji – chytitVáz.,
dalšího464
sériového
vraha.

399 Kč

Rob
na
Jeh
v za
výti
Jou
byla
The
díl p
Fos
Sta
hlub
chu
Sec
příč
Rob
dec
Kro
rom
ních

Více
výc
Twi
boo

CZ: 399 Kč / SK: 18,43 €

UŽ JEDNOU
VRAHOVI UNIKLA.
DOKÁŽE TO I PODRUHÉ?

GRADA Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
Tel.: 234 264 401
E-mail: obchod@grada.cz
www.grada.cz

ROBERT BRYNDZA je britský autor
žijící trvale na Slovensku.
Psát začal ve 13 letech, kdy mu rodiče k Vánocům koupili psací
stroj. Původně vystudoval herectví a z nedostatku příležitostí
se rozhodl, že si napíše vlastní divadelní hru. S tou se účastnil
divadelního festivalu v Edinburghu, kde sklidila velký úspěch. To
Roberta povzbudilo, aby se začal psaní věnovat profesionálně.
Robert má za sebou šestidílnou řadu thrillerů s oblíbenou vyšetřovatelkou Erikou Fosterovou. Na letošní Vánoce si pro své
čtenáře připravil zbrusu novou postavu Kate Marshallovou, která
je bude provázet dalšími Robertovými knihami.

JEDEN
Z NEJPRODÁVANĚJŠÍCH
AUTORŮ POSLEDNÍCH
LET
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T VORBA ZDEŇKA SVĚRÁKA

Zdeněk Svěrák
STRÁŽCE NÁDRŽE
Tak trochu jiné povídky ze života.
Osobní dopisy zapáleného důchodce s nesnadným úkolem najít za sebe náhradu
do funkce strážce vodní nádrže. Ve svých pravidelných hlášeních, které posílá na
Ředitelství povodí, informuje generálního ředitele o stavu nádrže Magda, rozepisuje
se o mezilidských vztazích, běžných radostech i starostech lidí v obci, neopomene
se zmínit ani o svých zdravotních problémech. Při čtení vzpomínek na dobu normalizace se možná pousmějete, ale nejspíš vám bude běhat i mráz po zádech. Jde
o vyprávění, které je plné autorova inteligentního a laskavého humoru s obohacující
životní moudrostí.
Váz., 96 stran, 145×205 mm
249 Kč
Zdeněk Svěrák ke knize říká: „Celý život nosím u sebe notýsek, kam si zapisuji nejrůznější krátké poznámky o tom, co mi přijde zajímavé, co jsem viděl, prožil nebo co mi někdo vyprávěl.
Nedávno jsem si řekl, že už je mi tolik let, že bych se na to měl zpětně podívat a události si připomenout, případně se z těch poznámek inspirovat. Když jsem je začal pročítat, tak jsem zjistil,
že téměř 90 % je nepoužitelných, no a z toho zbytku je tato nová kniha.“

Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak
FILMOVÉ KOMEDIE I., II.
Literární předlohy těch nejznámějších filmů dvojice
Svěrák, Smoljak... Na samotě u lesa, Vesničko má
středisková, Jára Cimrman ležící, spící a další.
Váz., 280 stran, 145×205 mm
Váz., 260 stran, 145×205 mm
299 Kč
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Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř
ZPĚVNÍK
120 nejznámějších hitů
Tento zpěvník by neměl chybět nikomu, kdo rád zpívá!
Váz., 248 stran, 165×235 mm
279 Kč

Zdeněk Svěrák
TICHÉ ŠLAPACÍ
KRÁLOVSTVÍ

Zdeněk Svěrák
POSEL HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU

Zdeněk Svěrák tuto knihu
napsal v 60. letech jako rozhlasovou pohádku. Ta byla
v roce 1968 smazána jako
nežádoucí. Její obsah totiž
až příliš připomínal situaci
v tehdejším Československu.

Hrdinou příběhu je člověk,
který neodolá pokušení mystifikovat posluchače v rozhlasovém vysílání a vydává se za
jiné osoby. Dokáže obalamutit
nejen posluchače, ale i samotné redaktory.

Váz., 64 stran, 117×167 mm
179 Kč

Váz., 80 stran, 117×167 mm
179 Kč

Vyberte si svůj oblíbený žánr – román, napětí, publicistiku, nebo humor...
Michal Vaněček
MLÝN
Starý mlýn v jižních Čechách odolává přes 100 let náporu nacistů,
komunistů i nepřejících lidí.
Strhující příběh dvou bratrů, kteří dali slib umírajícímu
otci, že uchrání svůj mlýn a majetek proti všem. Lze
takový slib dodržet za všech okolností?
Zcela ojedinělé zpracování silného životního příběhu
rodiny z jižních Čech zahrnuje časové období přes sto
let. Nelehké životní osudy jednotlivých postav dokreslují autentické zprávy z Rudého práva. Dva bratři svůj
slib splnili. Uchránili svůj majetek. Ale za jakou cenu…
Váz., 432 stran, 145×210 mm
399 Kč

BESTSELLER
OD ČESKÉHO
AUTORA O SLIBU,
KTERÝ OVLIVNIL
CELÉ GENERACE

Michal Vaněček
ILUZE PRAVDY

Vadim Petrov
NAČÍTÁNÍ

Pravda je to, čemu jste ochotni
uvěřit…
Fascinující a naprosto strhující
příběh, který vyvolává obavy
i úvahy o tom, kam až může zajít
manipulace s informacemi.

Kniha přináší zamyšlení nad
divokým současným světem,
kdy ten virtuální začíná přebírat vládu nad tím reálným.
Atmosféru románu dokreslují
fotografie Veroniky Maškové.

Váz., 216 stran, 145×210 mm
249 Kč

Váz., 296 stran, 130×190 mm
299 Kč

Petr Čepek
SAMETOVÉ ILUZE
Román Sametové iluze vás provede životy několika spolu osudem spojených postav,
které prožívají nelehké časy v Československu 80. let a Česku 90. let. Nechte se vtáhnout do děje barvitým příběhem nesmyslné pomsty, ve kterém nikdo není bez viny.
Propletené životy mnoha postav jsou okořeněny vzpomínkami na staré časy. Ať už
je to bojkot olympiády v L. A. v roce 1984, zimní hry v Albertville, nebo i samotná
listopadová revoluce. Příběh protínající dvě desetiletí a mnoho osudů vás zkrátka
vtáhne do děje a nepustí.
Váz., 336 stran, 145×205 mm
349 Kč

JE MOŽNÉ PROPLOUT ŠPÍNOU
S ČÍSTÝM ŠTÍTEM?
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ČESKÁ SOUČASNÁ BELETRIE

RÁDI ČTETE A PODPORUJETE ČESKÉ AUTORY?

LITERATURA FAKTU

Ingrid Von Oelhafen a Tim Tate
HITLEROVY UKRADENÉ DĚTI
„Před více než sedmdesáti lety jsem byla dárečkem pro
Adolfa Hitlera. Jako miminko mě ukradli a stala jsem se
součástí jednoho ze zrůdných nacistických projektů: Lebensbornu.“
Program Lebensborn, výtvor Heinricha Himmlera, unesl až půl
milionu dětí z celé Evropy. Prostřednictvím procesu nazvaného
germanizace se měly stát příští generací árijské rasy během
druhé fáze konečného řešení.
V létě roku 1942 museli rodiče napříč nacisty okupovanou
Jugoslávií podrobit své děti zdravotním kontrolám určeným
k posouzení rasové čistoty. Jednomu takovému dítěti, Erice
Matkové, bylo pouhých devět měsíců, když nacističtí lékaři
prohlásili, že je vhodná k tomu, aby byla „dítě Hitlera“. Přivezli
ji do Německa a umístili k politicky prověřeným pěstounům.
Z Eriky se stala Ingrid von Oelhafen.
O mnoho let později začala Ingrid odhalovat pravdu o své identitě. Přestože nacisté mnoho záznamů o projektu Lebensborn
s blížícím se koncem války zničili, podařilo se jí objevit dokumenty a důkazy, které ji zavedly zpět do místa narození a k její
původní rodině. Postupně tak odhalila a zrekonstruovala celý
svůj příběh – příběh Hitlerova ukradeného dítěte.
Váz., 320 stran, 145×205 mm
349 Kč

Eva Mozesová Korová a Lisa Rojanyová Buccieriová
DĚTI, KTERÉ PŘEŽILY MENGELEHO
Evě Mozesové bylo pouhých deset let, když byla i se svou rodinou poslána do Osvětimi. Zatímco její rodiče
a dvě starší sestry odvedli nacisté rovnou do plynových komor, Evu a její dvojče Miriam si vybral jakožto
pokusné objekty muž, který byl znám jako Anděl smrti – doktor Josef Mengele. Dívky byly podrobovány
sadistickým medicínským experimentům a každý den musely bojovat o svůj život. V tomto neuvěřitelném příběhu, který sepsala samotná oběť děsivých událostí, jsou čtenáři svědky dětské odolnosti proti
mimořádnému zlu. Příběh je na jedné straně otřesným příkladem lidské krutosti, zároveň však také
dokladem neskutečné odvahy a vůle malé dívky, která ví, že musí přežít, aby zachránila svou sestru.
„Zůstat naživu byla ta nejdůležitější věc. Věděly jsme, že jsme naživu kvůli experimentům.
Díky šťastné náhodě přírody. Protože jsme byly Mengeleho dvojčata…“
Váz., 224 stran, 130×190 mm
279 Kč

Allan Zullo a Mara Bovsunová
DĚTI HOLOCAUSTU
„Přežiju. Musím. Až válka skončí, musím být ta, která lidem řekne o naší rodině.“
Příběhy „dětí holocaustu“ představují strhující životní osudy devíti židovských dětí, které musely přežít
hrůzy holocaustu po celé Evropě. V době největších zvěrstev, která se kdy děla, muselo každé z nich
prožít své osobní peklo a projít noční můrou druhé světové války. Tato kniha je pomníkem jejich odvahy tváří v tvář smrti. A také oslavou lidského ducha – vůle překonat nevýslovné hrůzy, vůle zvítězit
nad zlem, vůle žít.
„Vím, že vznikne lepší svět, až tahle válka skončí. Nemůže to být tak zlé napořád.“
Váz., 296 stran, 130×190 mm
299 Kč
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HOLOCAUSTU
PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY O ODVAZE A STATEČNOSTI

ALLAN ZULLO
MARA BOVSUNOVÁ

Pavel Taussig
CHLAPEC, KTERÝ PŘEŽIL POCHOD SMRTI
Dětí, které přežily útrapy nacistických lágrů, bylo málo. Pokud se to někomu
podařilo, byl to spíše zázrak. Tenhle zázrak prožil také teprve jedenáctiletý
Pavel Taussig.
V roce 1981 sepsal Pavel Taussig pro svého staršího syna k jeho jedenáctým narozeninám svůj životopis. To proto, že i jemu bylo jedenáct, když se ocitl v Osvětimi. Poté
přežil ještě tábory Mauthausen, Melk a Gunskirchen a pochod smrti. Při popisování
zážitků použil jen své vlastní zápisky. Před mnoha lety si psal deník a zážitky od
zatčení přes koncentráky do osvobození tak, jak je měl v čerstvé paměti. S nikým
se přitom o nich nebavil, psaním si krátil dlouhou chvíli v nemocnicích v Rakousku,
kdy byl ještě přesvědčený, že ani jeden z rodičů válku nepřežil. Postupně pak Pavel
Taussig text doplnil o poznámky, dokumenty vystavené v koncentračních táborech
a těsně po osvobození i o přepis původního deníku, který psal od 4. května 1945
do 27. července 1945. Vznikla tak unikátní knížka plná jedinečných dokumentů
a autentických zápisků, která přibližuje nelidské zlo, jímž musely miliony lidí
v koncentračních táborech projít, očima naivního chlapce. Přes všechnu hrůzu
je ale kniha plná naděje a obrovské statečnosti.
Váz., 208 stran, 130×190 mm
279 Kč

Nomin
ac
KNIHU e na
ROKU

„Když budu
hodinu
spát, třicet
lidí zemře...“

Zpověď
vnučky
„řezníka“ ze
Schindlerova
seznamu

Sarah Kaminsky
PADĚLATEL ADOLFO KAMINSKY

Jennifer Teegeová a Nikola Sellmairová
MŮJ DĚDEČEK BY MĚ POPRAVIL

Pravdivý příběh muže, který zachránil stovky lidí před
mučením, deportací a smrtí.
Židovský mladík Adolfo se od svých čtrnácti zajímal o chemii
barvení, a to ho velmi záhy během druhé světové války předurčilo ke spolupráci s odbojem. Stal se předním padělatelem
dokladů pro francouzské hnutí odporu. Díky svým dovednostem,
odbornosti a neúnavné práci podle odhadu zachránil před jistou
smrtí na 14 tisíc mužů, žen a dětí.

„Jsem vnučka Amona Götha, muže, který postřílel stovky
lidí – a protože jsem černá, podle něj podřadné rasy, nejspíš
by zabil i mě…“
V osmatřiceti objevila Jennifer na fotografii v knize svou matku
a dědečka – Amona Götha, nacistického „řezníka“ ze Schindlerova seznamu. Její život se odhalením rodinného tajemství
obrátil vzhůru nohama, roztříštila se její identita i představa
o sobě samé.

Váz., 182 stran, 129×206 mm
279 Kč

Váz., 208 stran, 134×206 mm
299 Kč
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„POUČENÍM Z HISTORIE JE TO, ŽE SE NIKDO
NEPOUČÍ Z HISTORIE. JE ČAS ZAČÍT.“

POPULÁRNĚ NAUČNÁ LITERATURA

Rádi čtete o zajímavých lidech, místech nebo životních stylech?
Každá z těchto knih je plná neobyčejných informací.
CABIN PORN – CHATY NA KONCI SVĚTA
CABIN PORN – ZA DVEŘMI
„Každý z nás v sobě nosí představu domova, který čeká
jenom na to, až ho postavíme.“ To je hlavní myšlenka
publikací Cabin Porn. Tento domov může mít podobu
chatičky, srubu nebo přístřešku. Je však něčím víc – je to
náš úkryt před světem, naše útočiště, kde je klid a kam
můžeme zvát své nejbližší a sdílet ho s nimi.
Knihy dokumentují příběhy 200 chat, srubů a přístřešků,
postavených z materiálů nalezených v jejich bezprostředním okolí. Deseti z nich je věnován obsáhlejší materiál, jak textový, tak obrazový. Inspirace pro všechny,
kdo se chtějí vracet do lůna přírody.
Váz., 328 stran, 163×215 mm
499 Kč

Saša Uhlová
HRDINOVÉ KAPITALISTICKÉ PRÁCE
Kniha investigativní novinářky Saši Uhlové sestává v první řadě z reportáží, které napsala
a postupně vydávala v rámci speciálního projektu magazínu A2larm.cz (ten na něj získal
grant od Fondu na podporu nezávislé žurnalistiky). Autorka si v rámci projektu změnila
jméno a upravila fyzickou podobu, přeorganizovala svůj rodinný život a věnovala půl roku
života zkoumání podmínek, v nichž pracují lidé na nekvalifikovaných a nízko placených
pozicích – od prádelny přes drůbežárnu, kasu v supermarketu, výrobnu žiletek až po
třídírnu odpadu.
Součástí knihy jsou i osobní deníky a zápisky, v nichž zachycuje pocity, vjemy a reflexe,
které se do reportáží nevešly. Jednotlivé reportáže jsou proloženy texty, které mají laickému čtenáři přiblížit legislativní i organizační okolnosti zaměstnávání lidí ze sociálně
slabých vrstev.
Brož., 256 stran, 163×235 mm
299 Kč

Petr Feldstein a Tomáš Libánek
SKORO PROTI VŠEM
Legendární týdeník Student zná snad každý, kdo zažil druhou polovinu šedesátých let.
Když s jeho vydáváním souhlasil sám prezident Antonín Novotný, netušil, jak moc mu
přeroste přes hlavu.
Celostátní týdeník se nestal běžným studentským časopisem, jak by se podle názvu mohlo
zdát. Postupně měl až šedesátitisícový náklad, širokou čtenářskou obec i tematický záběr.
Především však byl odvážnější než jiné časopisy, jak odpovídalo naturelu jeho mladých
autorů.
Z napínavého příběhu Studenta a jeho tvůrců vznikla kniha Skoro proti všem. Není jen
autentickým svědectvím doby a dramatické etapy v historii české žurnalistiky. Pozorný
čtenář v ní rozpozná nejednu paralelu s dneškem; i jako určité varování.
Váz., 256 stran, 130×190 mm
379 Kč
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Víte, že pohřební tramvaj v Praze převážela mrtvé vojáky
z nemocnic na hřbitovy? Znáte místo, kde žije úhoř Pepík od roku 1914? Chcete vědět, jak se v průběhu času
proměňovalo Václavské náměstí? Víte, že tajná podzemní
nemocnice v Krči je stále připravena přijímat pacienty?
Jsou Ďáblovy kameny na Vyšehradě od čerta, husitů
Odhalte
nová
nebo je to část zaniklého kostela?
Naučte
se, jak správně
tajemství magické Prahy.
požádat na Karlově mostě Jana Nepomuckého o splnění
nejtajnějších přání. Francku, kup
mi jedno bu a za dva ban. Naučte
se podskalskou řeč.
Chcete vědět, jak se v průběhu času proměňovalo
Václavské náměstí?
Víte, že tajná podzemní nemocnice v Krči je stále
připravena přijímat pacienty?
Jsou Ďáblovy kameny na Vyšehradě od čerta,
husitů nebo je to část zaniklého kostela?

Naučte se, jak správně požádat na Karlově mostě
Jana Nepomuckého o splnění nejtajnějších přání.

9

je
nejen kolik
orloje se dozvíte, postavení
v jakém
hodin, ale i
nebesa Měsíc vůči
jsou Slunce
orloj ukazuje
ím. Pražský
kým znamen
najednou. Ale
různých časů
hned několik
chtěl odvézt
ho snad někdo
že by
pozor, kdyby
věřte,
,
ho na zahradu
a postavit si
v Praze na
. Funguje jen
stském
nešel správně
tedy na Staromě
Velkém rynku,

MilujuPrahu.cz
Všechny krásy Prahy na jednom místě

Pražské
mystérium

Když slunce
do hrobky

náměstí.

zapadá
králů

Grada Publishing, a. s
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 264 401
e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Každoročně
se
o letním slunov v Praze
ratu odehrává mystic
ká podívaná,
během níž
při
z Karlova mostupohledu
zapadá
slunce skrze
lucerny věží
svatovítského
chrámu do
místa, kde
jsou
ostatky patron pochovány
a katedrály
a království
– svatého Víta.

52

O letním slunovrat
u slunce
od Staroměs
tské mostecké při pohledu
do chrámu
věže zapadá
v místech,
kde jsou uloženy
ostatky patrona
katedrály svatého
Víta.

NOVÁ

tajemství

Prahy

Odhalte tajemství magické
Prahy.

Časy

ký čas
odečíst staročes
Na orloji můžeme se měřil od západu
který
pro účely
(vnější kruh),
dodnes používá
á, že počáslunce (čas se
. To znamen
židovské liturgie) roku mění tak, jak se
tek dne se během slunce. Vnější okrumění doba západu číslicemi 1–24, se
osazeno
hodin bylo
ží, které je
aby dvacet čtyři znameto
pohybuje tak,
slunce. V praxi
v době západu
kého času začíná
den staročes
večer,
ná, že nový
tu v osm hodin
o letním slunovra
rovnodennosti
a podzimní
v době jarní
noci, v době
a při nejdelší
čtyři hodin
v šest večer
tu, je dvacet
zimního slunovra Se zimním slunone.
která
ve čtyři odpoled
i umístění smrtky, a ubírá
vratem souvisí
každou hodinu,
po letse
neúprosně zvoní
když
životů. A
dny a blíží
tak čas z našich
tu začínají krátit
času na
ním slunovra
staročeského
se zima, počátek začíná posouvat k symse
Když po
vnějším okruží
orloji.
pražském
přibývat,
bolu smrti na
tu začnou dny
zimním slunovra kostlivce vzdalovat.
od
okruží se začne
hodin je, tak
ukáže, kolik
ý občanský
Orloj vám také
to zvyklí – takzvan 1 do 12
jak jsme na
od
římských číslic
čas. Dvě sady

DAVID ČERNÝ

DAVID ČERNÝ

Francku, kup mi jedno bu a za dva ban.
Naučte se podskalskou řeč.

Z

NOVÁ TAJEMSTVÍ PRAHY

Víte, že pohřební tramvaj v Praze převážela
mrtvé vojáky z nemocnic na hřbitovy?

Znáte místo, kde žije úhoř Pepík od roku 1914?

POPULÁRNĚ NAUČNÁ LITERATURA

David Černý
25 TAJEMSTVÍ PRAHY
NOVÁ TAJEMSTVÍ PRAHY

299 Kč / 13,81 €

Váz., 120 stran, 163×235 mm
299 Kč
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Radana Vítková
PRAŽSKÉ VINICE
Praha je krásná, stověžatá, kulturní… Ale také úrodná. A požitkářská. Byla taková v minulosti, tedy v těch šťastnějších časech, a je i dnes. Svědčí o tom i obnovené pražské vinice.
Jejich vína, rok od roku kvalitnější, si lidé zvykli chutnat přímo na místě, kde vznikají. Na
osluněných svazích vinohradů, s nádhernými výhledy na metropoli, opředená příběhy
vinařů, vinic i ročníků.
Projděte se společně s autorkou po Svatováclavské vinici a vinicích Pražského hradu.
Ochutnejte víno na Vyšehradě v zahradě kapituly sv. Petra a Pavla i od Starého purkrabství. Vrch Petřín vás přivítá ve vinohradu Strahovského kláštera a na vinici Svatojánské.
A můžete navštívit i dejvickou vinici Baba pod záhadnou zříceninou.
Váz., 200 stran, 163×235 mm
399 Kč

Jaroslav Achab Haidler
ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY A POHŘBÍVÁNÍ
Dlouho očekávaná kniha Jaroslava Achaba Haidlera popisuje židovské pohřbívání a hřbitovy
v Čechách a na Moravě. Poeticky, ale výstižně vysvětluje epitafy, znaky a symboly, židovský
způsob pohřbívání i tajemné verše na náhrobcích. Nechybí ani židovské příběhy, básně
a anekdoty. Vše je seřazeno v sedmi kapitolách tzv. „židovské“ sedmičky.
„Život není lehký, ale není složitý. Všechno má svůj smysl a souvislosti. Smrti se bát netřeba. Je přirozenou součástí života, stejně jako dospívání, první lásky a nakonec i zkušené
zrání. Umírání, to už je horší oříšek…“
Váz., 192 stran, 170×240 mm
399 Kč
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UMĚNÍ

Nahlédněte pod ruce mistrů a možná se nechte
inspirovat k vlastní tvorbě...
Susie Hodgeová
STRUČNÝ PŘÍBĚH MODERNÍHO UMĚNÍ
Nově pojatá kniha vysvětlí historii umění na 50 klíčových dílech – od Courbeta až po
současné instalace Jajoi Kusamaové – a přiřadí tato známá díla k jednotlivým směrům,
tématům a technikám.
Díky přehlednému designu se studenti a zájemci o umění mohou snadno orientovat
a projdou svou cestu poznáním umělců, stylů a období. Přístupnou a stručnou formou
objeví nejdůležitější a nejvlivnější umělecké koncepty a uvědomí si, jak, proč a kdy se
umění měnilo, kdo představoval hlavní díla a jaká tato díla byla.
V knize se nepoužívá umělecký žargon a text umožňuje pochopit a užít si umění.
Váz., 224 stran, 148×210 mm
369 Kč

Betty Soldi
KOUZLO KALIGRAFIE: INKOUST A INSPIRACE
Oživte kouzlo ručního psaní a pohrajte si s inkoustem
Kaligrafka a návrhářka Betty Soldi vás vezme na soukromou výpravu, během níž začnete rozvíjet svůj vlastní styl a naučíte se
vyjadřovat krásným kaligrafickým písmem.
S pomocí snadných a přehledných pokynů oživíte podmanivou
kaligrafii zábavným způsobem. Vytvořte si vlastní dárkový papír,
jmenovky, veselé vzkazy, balonky na oslavu či neotřelé vánoční
ozdoby. Nechte se inspirovat a uvidíte, jak se vaše kaligrafické
umění bude rozvíjet. Kouzlo máte ve svých rukách!
Váz., 192 stran, 135×205 mm
379 Kč

Miloš Fritz
STARÁ PRAHA ŠTĚTCEM
A OBJEKTIVEM
Ve výpravné barevné publikaci autor porovnává vždy na dvoustraně
půvabný 100 let starý akvarel českého krajináře a ilustrátora staré
Prahy – Václava Jansy s fotografií
zobrazeného místa v současnosti.
Hlavní autorovou snahou bylo pořízení fotografií ve stejném měřítku
a konfiguraci místa, jak je toto zobrazeno na původním Jansově obraze.
Váz., 224 stran, 210×262 mm
499 Kč
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BYDLENÍ A ZAHRADA

Igor Josifovic a Judith De Graaff
URBAN JUNGLE
Krásný byt plný pokojových rostlin
Kniha Urban Jungle vám přináší zelenou inspiraci, nápady na styling a skvělé informace
o rostlinách pro všechny, kdo chtějí mít ve svém životě i domově více zeleně.
Tato inspirativní publikace vás provede domy pěti rodin z různých zemí Evropy a ukáže
vám, jak lze používat rostliny a vnést díky nim domů krásu, jedinečnost, kreativitu
a někdy dokonce dotek umění.
Ale nejen to, v knize najdete návody, které můžete snadno použít, a nápady na styling
rostlin doporučený a používaný blogery stránky Urban Jungle bloggers. Jsou zde samozřejmě i profily rostlin a jednoduché tipy a nápady, jak se o ně starat.
Brož., 176 stran, 214×278 mm
349 Kč

Ian Drummond
a Kara O´Reilly
ÚTULNÝ DOMOV S ROSTLINAMI
Kontakt s živou
rostlinou nám
přináší radost,
ale můžeme také
uplatnit svou kreativitu a využít
ji jako doplněk, který ve spojení s dalšími
předměty navodí v našem domově určitý
styl a atmosféru. Inspirativní fotografie a návodné texty vám poradí, jak nejlépe využít
rostliny v současném interiéru, jaké druhy
vybrat a jak se o ně starat. Seznámíte se s tím,
do kterých částí bytu se určité rostliny hodí.
Váz., 176 stran, 190×240 mm
349 Kč

Mirka
Koníčková
LEVANDULE
Poznejte kouzlo bylinky, které se žádná
jiná na světě
nevyrovná…
Kniha Levandule by neměla chybět žádnému milovníkovi a obdivovateli této úžasné bylinky. Určena je ale i těm, kteří krásu
a přitažlivost levandule objevili teprve
nedávno a chtěli by o jejím pěstování
a možnostech využití vědět co nejvíce.
Váz., 128 stran, 190×246 mm
279 Kč

Coralelgh
Parkerová
KOKEDAMA
Japonské
umění pěstování rostlin
bez květináčů
Z a p o m e ň te
na závěsné
košíky, květináče či truhlíky, slovo má japonská jednoduchost… Víte, co je kokedama? Způsob
pěstování zeleně inspirovaný japonským
zahradnickým mistrovstvím a jeden z nejnovějších hitů originální bytové dekorace –
rostliny bez květináčů zavěšené volně
v prostoru.
Brož., 144 stran, 170×165 mm
349 Kč

Karie Smyth a Terri Chandler
VĚNCE A PŘÍRODNÍ DEKORACE
Přírodou inspirovaná aranžmá z čerstvých i sušených květin a rostlin
Vázané věnce rozhodně nepatří jen k času Vánoc a Dušiček – dokazuje to více než 20 návrhů květinových dekorací, díky nimž můžete vnést do svého domova přírodu. Kniha Věnce
a přírodní dekorace nabízí soubor projektů pro celý rok, od sušených či čerstvých věnců po
ohromující závěsné girlandy nebo lustry. S její pomocí objevíte radost z nových květinových
kombinací, zvládnete umění vazby z přírodních materiálů a naučíte se vytvářet působivé
dekorativní kousky. Autorky svým tvůrčím, svěžím a moderním způsobem překonávají tradiční přístup k vázání věnců a naučí vás, jak vytvořit nápaditě krásné a neokoukané přírodní
ozdoby vhodné pro váš interiér nebo jako originální dárek.
Váz., 144 stran, 200×253 mm
349 Kč
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DÁRKOVÉ KNIHY
Jan Kvirenc
ČESKÉ DĚJINY – 100 PAMÁTNÝCH MÍST

Karen Sullivanová a Paula Graingerová
ČAJ NEJEN O PÁTÉ

Představujeme celou stovku „míst paměti“, spjatých s velkými dějinami zemí Koruny české. Zavedeme vás do knížecích, královských
a šlechtických komnat, ale též do vesnic a měst, do bitevní vřavy,
soudních síní, pracoven učenců a konstruktérů. Nahlédneme za
kulisy vysoké politiky, diplomacie i zločinu, poodhrneme roušku
vzniku uměleckých děl.

V téhle „čajové krabičce“, sbírce dokonale sestavených receptů,
najdete bylinkové čaje na všechny možné neduhy těla i ducha
a herbář se všemi bylinkami, které jsou ve všech receptech
použité.

ČECHŮL530
ŘÍPLPR AOTEC

ZBR ASLAV L
POHŘEBIŠTĚ
1292
KR ÁLŮ L

ŘÍP L praotec Čechů

Váz., 456 stran, 216×276 mm
899 Kč

Pro milo
vníky
české h
istorie

L 530

čechů L 530
ŘÍP L pr aotec

vidicelé země, na zdaleka
začneme u symbolu
záslui místy českých dějin
Slované – především
utování pamětihodným
praotec Čech a první
souvztažhoře (456 m). Říp,
roku 1894) je úzká
telné osamělé čedičové
českých (poprvé vyšly
k tomuto
a jeho Starých pověstí
Tak co objevného
hou Aloise Jiráska
snad úplně každému.
shrnout
děje srozumitelná
věrohodnost pověstí
nost lokality a pradávného donedávna se dal názor na historickou neradi, teprve když pro chukdyž
nejvyšší,
příběhu doplnit, zvláště
obracejí jen v nouzi
zdá beznadějné,
Historikové se k pověstem
jim zkoumání pověstí
českou
výrazně skepticky:
lepších. A jakmile se
prameni zády. (Toulky
nemohou sáhnout po
vrtkavému
k
se
otáčejí
právě
dobu ostatních pramenů
ano:
jádra,
že
dobrat jejich pravdivého
zabývat? Jsme přesvědčeni,
bod…
jakmile se nemohou
smysl se jimi ještě
alespoň první záchytný
koneckonců vůbec
prvopočátek nebo
mezi
minulostí, 1985) Má
musí mít svůj zřetelný
naši nejznámější kronikáři
nám, jak jej zachytili
proto, že každé vyprávění
příchodu Slovanů k
Jiráskovi.
Porovnejme tedy vylíčení právě tyto texty byly inspirací i Aloisi
Ostatně
12. a 16. stoletím.

P

ČESKÉ DĚJINY

– 100 PAMÁTNÝC

H MÍST

ženou . Už v raném
věku vstoupila
do kláštera, to
nezabránilo provdat
jí ale
se za (předtím
a spoluvladaře
ženatého) bratra
srbského krále .
Po čase se vrátila
do kláštera, když
zpět
jí však ostřihomský
arcibiskup nechtěl
povolit odchod
z kláštera a
sňatek bez papežského

ZBR ASLAV

A

Brož., 144 stran, 190×232 mm
299 Kč

svolení (kvůli
jejímu prostopášné
mu životu ji
protivou mnišky
nazval
či antimniškou
), její bratr uherský
Ladislav IV . ji
král
prostě unesl .
Závišovi porodila
nově chlapečka
na Svoja
a spolu s ním
se po manželově
vrátila do Uher .
zajetí asi

L pohřebi
ště kr álů
L 1292

ula Regia – Síň
královská, vznosné
Václava II. a
jeho snahu proměnit pojmenování odráží nejvýznam
Navíc ve zbraslavsk
nější zakladatel
milovanou Zbraslav
ský čin
ých opatech získal
z nich též kronikáře
v
nejen blízké politickédůstojné královské pohřebiště
, kteří podali
Původní stavby
.
oslavný a místy
odvál čas, idea
takřka legendistic spolupracovníky, ale ve dvou

a (12. stol.)
hrobky zůstala
s jakou péči přistupova
■ Kosmova kronik
torzem, ale duch ký obraz uctívaného fundátora
to byl kdokoli –
l Václav k naplnění
vstoupil člověk, ať
.
místa je stále
Když do těch pustin
svého záměru.
míst k lid
silný. Snad i proto,
– hledaje příhodných
neznámo s kolika lidmi
hory a doly,
přehlédl bystrým zrakem
ským příbytkům,
Řípu mezi dvěma
opatská komise
tuším kolem hory
doporučila právě
pláně a stráně, a
prvá založil
Zbraslav – a
prvá zařídil sídla,
svého oblíbeného
Václav se
řekami, Ohří a Vltavou,
a výstavného
jež s sebou
(dosvědčují archeologick
nálezy) loveckého
na zemi postavil bůžky,
obydlí a radostně
é
dvora, vybudované
ostatní jako
ho Přemyslem
karem II ., skutečně
Tehdy starosta, jehož
Ota
na ramenou přinesl .
vzdal ve prospěch
své dru
k
promluvil
velkorysého klášter
jiným takto
ního nadání: Ráčili
pána provázeli, mezi
jsme na našich
se mnou těžké
královských statcích,
jste nejednou snášeli
se lidově říká
Zbraslav, vybudovat
kde
žině: „Druhové, kteří
obětujte
lesích, zastavte se a
klášter, jemuž
jméno
neschůdných
po
Královská
jsme dali
trudy cesty
dvorana, ke chvále
pomocí
Boží a ke cti
bůžkům, jejichž zázračnou
a vždy panenské
blažené
oběť příjemnou svým
Marie, za spásu
vám před
duší a pěstování
této vlasti, kdysi osudem
na nás a naše
Říp
památky
jste konečně přišli do
předky, přičemž
jsem vám –
… pražský biskup
to jest ona země, kterou
jakožto biskup
[Tobiáš]
určené . To jest ona,
diecézní na naše
nepod
a (16. stol.)
prosby položil v
sliboval, země nikomu
nosti při založení
naší přítom■ Hájkova kronik
jak se pamatuji – častokrát
byli dva bratří
a mlékem
řečeného kláštera
krajině Charvatské
základní kámen.
plná, sladkým medem
Uvedení opata
Času jednoho v té
daná, zvěře a ptactva
Čech a dru
k obývání
Celkový pohled
Konráda do úřadu
byla jména jednomu
pozorujete, podnebím
a oficiální založení
kláštera se odehrálo
vlastní, knížata, jímžto
vlhnoucí, a jak sami
hradě řečeném
obyčej rybnaté .
nadvakrát r . 1292;
měl své sedění na
všude hojné a nad
jež se odrazila
osobní péči krále,
hému Lech . On Lech
příjemná . Vody jsou
pak bratří Čech
i ve jménu kláštera
Plán založit nový
protože nikdo
dodnes stojí . (…) Oni
ničeho nedostávati,
klášter vytanul
Aula Regia (Síň
lovská), ještě
Krapina, kterýž až
Zde se vám nebude
mezi příbuz
králi na mysli
krá
podtrhl fakt,
krásný a tak
80 . let, když přemýšlel
na konci
neřád, vády i mordy
že neméně slavnostní
Ale když takový, tak
položení základního
nad osudem Záviše
a Lech vidouce takový
vám nebude škoditi .
obřad
jaké by bylo
to snesli, aby se těch
a dospěl k rozhodnutí
o
se
z
kamene
Falkenštejna
rozvažte,
spolu
rukou,
klášterního
vašich
hrál den po královské
chrámu se ode
odstranit tohoto
nými o meze a dědiny,
veliký kraj jest ve
té vší krajiny kovce: tehdy
jako z božského
mocného Vít
korunovaci Václava
uvarovali a jiným
s nejupřímnějším
tu zemi .“ Ti hned,
Guty r . 1297 .
hadruňkův a mordův
II . a jeho ženy
vhodné jméno pro
citem slíbil, že
přáteli a příbuz ter ke cti
sloveš Čech, kde
založí klášBoha a jeho matky
s ženami i s dětmi,
„Poněvadž ty, otče,
postoupíce, odtud
Marie, blahoslavené
vnuknutí, zvolali:
kteréž měli, K myšlence
aby i země slula
i se všemi nábytky,
Panny .
se i díky snaze
vhodnější jméno, než
■ Zbr aslavsk
nými, s koňmi, dobytky
najdeme lepší nebo
cisterciáckých
vrátil na začátku
á kronik a
opatů znovu
90 . let; úryvek
(14. stol.)
1291 Král [Václav
Čechy?“
naznačí, s jakou
přistupoval k
II .] tedy touže
péčí
naplnění svého
splnit slib [založit
klášter], odložil
7
slibu . Z nabízených
všechny záležitosti
lokalit
a s upřímnou
svého království
myslí prosil Pána,
aby mu ukázal
vhodné

Pro milo
vníky
čaje

120

Jaz
OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE F KOZTCE
VŠECHNY OPRÁSKI V JEDNÉ VELKÉ KNIZE!
Kniha plná specifického humoru autora, který si říká JAZ a na veřejnosti vystupuje pouze v masce Zmikunda Lucembruského, ústřední postavy oprásků.
Na 464 stranách najdete 222 oprásků z knih a 204 těch, které v knihách nikdy nebyly.
Vše je chronologicky seřazené a navíc obohacené o krásnou a vkusnou MAPU ČESKÉ
HISTORIE.
Kniha je rozdělena do dvaceti sedmi kapitol po jednotlivých obdobích české
historie. Na první pohled zaujmou kapitoly Vivrašďováňí, Přemřislofci, Hacpurci a Jahelonci, Nárotňí opruzeňí nebo Komiňisťi. Zakoupením této knihy získáte nejen přehled
o české historii, ale také se pobavíte.
SE SŤIM
Váz., 464 stran, 144×170 mm
499 Kč
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SMIŘTE

!

Gwyneth Paltrow
JE TO TAK SNADNÉ – RECEPTY NA KAŽDÝ DEN
Pro ty, kdo nestíhají
Gwyneth Paltrow přináší přes 130 svých oblíbených receptů na výborná a zdravá jídla – některá z nich neobsahují cukr, lepek ani laktózu. Přijdou vám vhod
ve chvíli, kdy začnete přemýšlet o tom, že si objednáte něco nezdravého,
protože máte hlad a málo času. Najdete tu inspiraci na všechny denní chody,
od jednoduchých snídaní až po pohodové večeře.
Nedovolte, aby vám hektické každodenní tempo zabránilo vychutnat si výtečné
jídlo s těmi, které máte nejraději. Zařaďte tyto recepty do svého kuchařského
repertoáru ke spokojenosti celé vaší rodiny!
„Kvalitní a chutné jídlo nemusí být složité na přípravu, není nutné jeho přípravou strávit celé dny. Tuto knížku považuji za jakousi cestovní mapu: svépomocnou kuchařskou knihu pro chronicky zaneprázdněné kuchaře a kuchařky.
Přeju vám, abyste s její pomocí strávili čas v kuchyni podle svých představ!“
Váz., 288 stran, 223×260 mm
499 Kč

Pavel Sedláček
EXOTICKÉ KOŘENÍ S RECEPTY
Jedinečná a zcela unikátní fotografická publikace představuje nejobsáhlejší a nejpodrobnější přehled jednotlivých druhů exotických bylinek, koření a také jejich směsí. Vše
je doplněno neotřelými recepty. Staňte se kuchařským mistrem a naučte se exotické
koření nejen správně rozlišovat, ale také vhodně využívat.
Nedílnou součástí knihy jsou i recepty, které obsahují spoustu skvělých rad, tipů a vychytávek,
jak s daným kořením při přípravě kulinářských dobrot pracovat, a stát se tak originálním i
vyhledávaným hostitelem.
Váz., 272 stran, 216×276 mm
549 Kč

SLOW LIVING
Radosti klidného života

Koření o
stré jako
rock´n´r
oll

Karolína Hornová
PROVENSÁLSKÝ STYL

Převezměte kontrolu nad
svým životem a udělejte
si ho radostnější. Vraťte se
zpět ke kořenům, objevte
krásu pomalejšího tempa,
které vám přinese uspokojení, relaxaci, užívání
si přítomného okamžiku
a sdílení s vašimi blízkými.

Umění bydlet a žít
Bydlení ve stylu Provence
není jen venkovská tradice,
levandule, pestrá paleta barev a vůní, ale i radostný přístup k životu. A také pozitivní
vnímání plynutí času. To vše
se podílí na nezaměnitelném
kouzlu tohoto rozmanitého
regionu.

Brož., 208 stran, 140×198 mm
249 Kč

Váz., 152 stran, 163×235 mm
299 Kč
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DÁRKOVÉ KNIHY

DARUJTE KNIHU A NIKDY NEŠLÁPNETE VEDLE

ZDRAVÍ

DÍKY NAŠIM KNÍŽKÁM SE DOZVÍTE, JAK NEJLÉPE PEČOVAT O SVOU DUŠI I TĚLO.
Podpořte svou vyrovnanost zdravou stravou, pozitivním myšlením a pohybem…
Dr. Tara Swartová
ZDROJ
Přelomová kniha navazující na bestseller Tajemství autorky Rhondy Byrne.
Probuďte svůj mozek a odhalte jeho plný potenciál.
Otevřete mysl, využijte potenciál svého mozku a zásadním způsobem změníte svůj život. Kniha,
postavená na nových vědeckých poznatcích ohledně neuvěřitelné neuroplasticity mozku, obsahuje
konkrétní plán sestávající ze čtyř kroků, který vás dovede k nejlepšímu využití vaší mozkové kapacity.
Najdete zde inspirativní příklady z praxe i praktická cvičení. Výsledkem je účinný a srozumitelný
návod, který restartuje vaše myšlení a motivaci a zbaví vás negativity. Probuďte svůj mozek a odhalte jeho možnosti – jste pouhé čtyři kroky od toho, aby se z vás stal nový, sebevědomý člověk.
„Zásadní životní příležitosti okolo nás prochází každý den – a teď můžeme trénovat naši mysl,
aby se jich chopila.”
Váz., 272 stran, 148×185 mm
329 Kč

Christiane Northrupová
BOHYNĚ NESTÁRNOU
Tajný recept na zářivou vitalitu a zdraví, inspirace pro
ženy všeho věku. Od autorky
světoznámého bestselleru
Žena: Tělo a duše. Máte moc
stát se nestárnoucí bohyní
a živoucím ztělesněním radostného a bezvěkého života.

Váz., 372 stran, 150×220 mm
399 Kč

ŽIVOTNÍ ÚKLID

Švédský způsob, jak si udělat pořádek
v životě i v domácnosti

MARGARETA
MAGNUSSON

Margareta Magnusson
ŽIVOTNÍ ÚKLID
Praktický, vtipný a čtivý návod, jak se rozloučit s věcmi,
které by tu po vás nebo vašich blízkých rozhodně zbýt
neměly. Elegantní a nesentimentální přístup k úklidu
ukazuje, že život se dá dát
do pořádku s humorem –
třeba i desítky let předtím,
než to bude nevyhnutelné.
Váz., 144 stran, 133×200 mm
229 Kč

Anthony William
MYSTICKÝ LÉČITEL
Tajemství chronických
i záhadných nemocí
a jejich léčení.
UZDRAVTE SE!
Užasnete, jak je to snadné.
Taky chodíte od doktora k doktorovi, a žádný
vám dosud nedokázal
pomoct? Dokonce vám
naznačují, že jste simulanti, jenomže vám je
stále hůř?

Váz., 416 stran, 170×240 mm
599 Kč

Váz., 352 stran, 178×245 mm
499 Kč

Váz., 272 stran, 170×240 mm
449 Kč

Léčitel Anthony William cestu z toho začarovaného kruhu zná. Odhaluje kořeny nemocí a stavů, které se současná medicína teprve
snaží zjistit, a přináší stoprocentně přírodní řešení k vyléčení mnoha nemocí, co nás trápí.
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Joachim Bernd Vollmer
ZDRAVÁ STŘEVA, ZDRAVÝ ŽIVOT

ZDRAVÍ

Je vláknina skutečně tak zdravá? Měli bychom se zříci kravského mléka a lepku?
Které potraviny zatěžují zdraví? Kde děláme v dobré víře největší chyby? Jak je
to s geneticky modifikovanými potravinami či potravinovými doplňky? Do jaké
míry závisí naše zdraví a imunita na dobře fungujících střevech?
Odpovědi na tyto i mnohé další otázky najdete v této knížce. Autor, zkušený a úspěšný
terapeut zabývající se celostní medicínou, v ní srozumitelně objasňuje, jak nerovnováha
ve střevech souvisí s kožními nemocemi, chronickými bolestmi, alergiemi a mnoha dalšími
zdravotními potížemi. Stav našich střev přitom ovlivňuje nejen naše zdraví, imunitu či
fyzickou kondici, ale také to, zda jsme šťastní, naše nálady a pocity. Kniha poutavě popisuje chemické procesy v těle, ukazuje, co se děje s potravou v jednotlivých fázích trávení,
a dokazuje, že v lidském těle neexistuje téměř žádný proces, který by přímo či nepřímo
nesouvisel s našimi střevy. Odhaluje zažité stravovací omyly a nabízí přirozená a šetrná,
avšak účinná řešení. S naším zdravím je pevně spjatá i radost ze života, výkonnost
a spokojenost a jedině my jsme ti, kdo rozhodují o kvalitě svého života.
Brož., 192 stran, 160×240 mm
269 Kč

Steven R. Gundry
SKRYTÉ NEBEZPEČÍ ZDRAVÝCH
POTRAVIN
Jíte dostatek zeleniny,
ovoce, luštěnin a dalších potravin, které jsou
považovány za zdravé,
a přesto vás trápí zdravotní potíže a přibíráte
na váze? Chcete se vyléčit i z nemocí, s nimiž
si západní medicína
neví rady? Pomoc
najdete v této knize!
Brož., 280 stran, 167×240 mm
369 Kč

Becky Rapinchuk
JAK NA DOMÁCNOST BEZ
CHEMIE A JEDŮ
150 snadných a levných receptů na přírodní čisticí prostředky
Zapomeňte na toxické čisticí prostředky
a předražené „zelené“ produkty! Vše, co potřebujete k tomu, aby se vaše domácnost
blýskala čistotou a voněla, je pár základních
čistě přírodních surovin, které běžně používáte v kuchyni. V knize najdete 150 jednoduchých vyzkoušených receptů na čisticí
prostředky, které opravdu fungují a díky nimž
kompletně uklidíte celý svůj domov. Dozvíte se nejen to, jak si domácí čisticí
prostředky vyrobit a jak je uchovávat, ale zároveň jak si úklid usnadnit a lépe
zorganizovat.
Brož., 224 stran, 144×207 mm
299 Kč

Kristen Butera a Staffan Elgelid
JÓGOVÁ TERAPIE

Eliq Maranik
SMOOTHIES NA ZAHŘÁTÍ
Osobní přístup k aktivnímu
životu

Pro každé roční období

Seznamte se s jógovou terapií, která vám umožní vidět denní činnosti v novém
světle, protože vás naučí
chápat pohyb. Ať už sportujete venku, nebo chodíte
do fitness centra, začnete si
uvědomovat své pohybové
vzorce a účinněji provádět
jednotlivé jógové pozice.

Smoothies jedině v létě? Tak
to už dávno neplatí! Nyní mají
sezonu po celý rok. Hřejivá
ovocná smoothies, doplněná
bylinkovými čaji a ochucená
kořením, vám ráno dodají tolik potřebné vitaminy, minerály
a vlákninu, abyste měli dostatek energie na další náročný
den, a osladí vám i dlouhé
chladné večery.

Brož., 256 stran, 163×240 mm
349 Kč

Brož., 144 stran, 167×240 mm
289 Kč
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Užijte si pohodové chvíle s dětmi nad výpravnými, bohatě ilustrovanými
publikacemi, díky nimž se nejen pobavíte, ale i něco dozvíte.
Josef Lada
TRADIČNÍ ČESKÝ ROK
JARO; LÉTO; PODZIM; ZIMA
RÁDI BYSTE DĚTEM VYPRÁVĚLI O ČESKÝCH TRADICÍCH
A ZVYCÍCH Z DOB DÁVNÝCH I SOUČASNÝCH?
V této knize najdete česká lidová říkadla, pořekadla, písničky, vánoční i velikonoční koledy, pranostiky, ale také popis
a vysvětlení našich nejznámějších svátků, zvyků, obyčejů, her
i klasických symbolů, které neodmyslitelně patří k tradičnímu
českému roku.
Váz., 224 stran, 215×275 mm
499 Kč

Knihy pro jednotlivá
období roku

Michal Vaněček
a Renata Petříčková
KOUZELNÉ POVĚSTI NAŠICH KRAJŮ
Vydejte se za úžasným dobrodružstvím po krajích naší vlasti a navštivte
města Čech, Moravy i Slezska. Dozvíte se například, jak to bylo s půlkou koně, kterou mají Pardubice ve svém znaku, proč se řeka Metuje
jmenuje právě Metuje nebo co vyvádějí permoníci v Koněpruských
jeskyních či v Jihlavě. Odkryjete tajemství, kterak Praděd ke svému
bohatství přišel. A zjistíte, jestli to s tím brněnským drakem opravdu
bylo tak, jak se vypráví…
Váz., 96 stran, 215×275 mm
299 Kč

Váz., 56 stran, 215×275 mm
249 Kč

Michal Vaněček a Václav Ráž
CO MÁ VĚDĚT SPRÁVNÝ ČECH
CO MÁ POZNAT SPRÁVNÝ ČECH
Znáte celou českou hymnu a víte, kolik má slok? Víte, jaké
jsou naše státní symboly a co znamenají?
V této knize najdete 111 velkých vyprávění o malé zemi
a zjistíte, že Češi byli a jsou kabrňáci!

VÝJIMEČNÁ KNÍŽKA,
KTERÁ ZAUJME DĚTI
I DOSPĚLÁKY
Váz., 128 stran, 215×275 mm
299 Kč
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Váz., 176 stran, 215×275 mm
349 Kč

Existují mezi rybami přátelství
a spolupráce? Vydávají ryby nějaké zvuky, nebo je oceán tichý? Jak se mořští
živočichové maskují? Naleznete zde také spoustu informací o tom, co oceánu
škodí a co by mohl každý z nás udělat, aby ho pomohl zachránit. Knihu doplňuje slovníček odborných výrazů. Vydejte se do zajímavého a málo známého
prostředí, jehož obyvatelé překonají vaši fantazii.
Váz., 72 stran, 245×340 mm
299 Kč

A tohle víte?
pokrývka se vlivem
Arktická ledová
zmenšuje, což
globálního oteplování
na zvířata Například
má negativní vliv
potravy
musí při hledání
medvěd lední
i.
uplavat delší vzdálenost

MEDVĚD LEDNÍ

Polární moře

pólu, Antarkti
planety. Arktida je u severního
severního a jižního pólu naší
Polární ekosystémy jsou poblíž
na minus 60 °C.
voda
Teploty vzduchu klesají až
pólu. Je tam opravdu zima. snášet jen málo rostlin a živočichů. Ale nepřetržitě cirkulující
Toto extrémní podnebí dokáže na živiny.
bohatá
je v těchto oblastech velmi

da u jižního

je největší
Medvěd lední
je závislý
masožravec, který
tuleně,
na oceánu. Loví
a mladé mrože.
běluhy severní
v polárních
Všichni savci žijící
silnou vrstvu
oblastech mají
která jim
podkožního tuku,
tělesnou
pomáhá udržet

5

teplotu.
2.4 m

ARKTIDA

pokryty
oceánu jsou trvale
Severního ledového
světla, které
Rozsáhlé oblasti
množství slunečního
li a přežijí
ledu, který omezuje
silnou vrstvou
moří se přizpůsobi
Někteří obyvatelé
se do vody dostává.
téměř mrzne.
ve vodě, která

Sněhová pokrývka
Arktidy se během
zimních měsíců
zvětšuje.

3

2
0 °C

léto

průměrná teplota
v Arktidě

zima

kůže podkožní
tuk

LAVÝ
ŽRALOK MALOH

1

3,6 m

svůj dlouhý
Narval používá
ledu.
ostrý zub k prolomení

1,7 m

4
druhů
V Arktidě žije šest
lední. Jsou
tuleňů a mrož
ikozde i kytovci, včetně

s dlouhým
nického narvala
skutečnosti
rohem, což je ve
mu říká
zub. Někdy se
“.
„mořský jednorožec

sval

je silná vrstva
Pro mořské savce
velmi důležitá,
podkožního tuku
teplotu jejich
protože udržuje
vodě.
těla ve studené

1,5 m

-40 °C

1

parybami
jsou největšími
Žraloci malohlaví
do velikosti
Arktidy, dorůstají
žijícími v oblasti
pozorováni,
Byli jen zřídka
žraloka bílého.
. Vědci se
velkých hloubkách
protože žijí ve
být
malohlavý může
domnívají, že žralok
– dožívá
žijících obratlovců
jedním z nejdéle
a nejvíce 500 let.
se nejméně 272
6
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tuleň grónský

5m

ý

2

tuleň kroužkovan

3
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4
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5
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6
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Cristina Peraboniová
JAK FUNGUJE LIDSKÉ
TĚLO

Hiro Kamigaki
BLUDIŠTĚ

Toto není typická příručka,
která jen popisuje různé části
lidského těla a jejich funkce.
Naše kniha vypráví příběh
lidského těla jako úžasného
komplexního stroje.

V této nádherně ilustrované knize
najdete 15 velkých dvoustránkových obrazů složitých a kouzelných bludišť. Vydejte se na cestu
fantastickým světem podzemních měst, horkovzdušných
balónů, vesnic postavených na
stromech a strašidelných domů.

Váz., 72 stran, 245×340 mm
299 Kč

Váz., 36 stran, 260×350 mm
249 Kč

ZÁPISNÍK PRO
SPRÁVNÉ HOLKY

García Mora
TO KUŘE JE T-REX!

Určitě máš spoustu kamarádek a zážitků! Chceš mít jasno v tom, kdo je tvá nejlepší
kamarádka a kdo jen dobrá
kamarádka? Nechceš zapomenout na ty nejdůležitější
narozeniny?

Velká kniha o evoluci zvířat
Prehistorická zvířata, jejich
zvláštní vzhled i to, co se z nich
během let vyvinulo, je stále zajímavé téma. Děti například zjistí,
jak se vyvinul sloní chobot, jak
se u koní změnily prsty v kopyta
a proč trváme na tom, že kuře je
vlastně Tyrannosaurus rex.

Váz., 64 stran, 144×180 mm
149 Kč

Váz., 40 stran, 221×294 mm
249 Kč
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Velká kniha
o tajemství hlubin

Sabrina Weissová
PRŮZKUMNÍK OCEÁNU

YOUNG ADULT

Tereza
Barvíková
LÁSKOHLEDAČI

Dominika Digtyar
V ZAJETÍ VLČÍCH
MÁKŮ
Nepodceňuj znamení

Zrádná vrtkavost srdce
Má v dnešním
světě pravá láska
šanci na přežití?
Lidé se scházejí
a rozcházejí, ale
kdo je svádí dohromady? Na to
nalezne odpověď
studentka Mariana, když se u nich
v kuchyni objeví
skřítek – její láskohledač! Malé
modré stvoření, které tvrdí, že se jmenuje Anairam a je Marianin
láskohledač. Mariana je zprvu vylekaná, ale postupně si svého
nového kamaráda velmi oblíbí a chce se dozvědět o láskohledačích všechno. Jsou to totiž kouzelní tvorové z jiné dimenze,
jejichž úkolem je svést spřízněné duše dohromady.

Anežka vede život
jako každý maturant.
Ne tak docela obyčejně žije i její nový
soused. Jejich cesty
se kříží až příliš často,
někdy i s bolestivými
následky. Je to jenom
náhoda? Kromě toho
poletuje ve vzduchu
spousta otazníků. Kde
Viktor, který si nechává říkat Falko, přišel k
jizvě táhnoucí se napříč jeho tváří? Proč žije jen se svým strýcem? Co dělají a kam tak
často mizí? A hlavně, jaké tajemství se ti dva snaží za každou cenu
udržet za dveřmi svého drahého domu? Napínavý příběh, ve kterém
se snoubí láska, nebezpečí a tajemno, kde nejde rozlišit dobré od
špatného a hrdinové nezachraňují svět, ale jen sami sebe!

Brož., 208 stran, 145×210 mm
199 Kč

Váz., 344 stran, 145×210 mm
349 Kč

Terry Shaft
JAKO BONNIE
A CLYDE

Kristina
Hlaváčková
DRAČÍ OHEŇ –
PROROCTVÍ

Během chvíle se
může všechno
změnit
Psychopat je člověk bez emocí,
svědomí a výčitek. Je naprosto
svobodný udělat
cokoli jen chce.
Hlavní hrdinku
už více než rok
bez přestání
provází jedna
myšlenka. Jeden
hlásek v hlavě,
tichý a vtíravý.
Snaží se ho ignorovat a v klidu žít svůj život, ale pak se objeví on.
Je spontánní, bezprostřední a tak rozkošně rozverný, že to
snad ani nemůže být pravda. A není.

Brož., 376 stran, 145×210 mm
349 Kč
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Berberská princezna se vrací v nové
fantasy trilogii –
Dračí oheň – volně
navazující na trilogii Dračí oči!
Může příběh končit
tím, že je vyhrána
bitva či válka, město dobyto nebo zachráněno, princezna
požádána o ruku?
Nemůže. Vždy se
najde někdo poražený, uražený nebo
závistivý. Někdo,
kdo nehodlá nechat věci, jak jsou. Někdo, kdo se chce pomstít.
A tady začíná náš nový příběh – vyhranou bitvou, koncem války
a svatbou princezny. Zdá se, že věci nemohou být lepší. Země
Západu se semkly, aby opravily svou ochrannou baštu, magické
město Kefet. Lidé jsou ale přesto neklidní. S trpaslíky přicházejí
hroziví pozemní draci. Navíc zmizela berberská princezna… Pod
horou se probudilo zlo a první útok na sebe nenechá dlouho čekat.
Brož., 344 stran, 145×210 mm
299 Kč

ČTĚTE JAZYKEM MLADÉ GENERACE

Pokud ti nezlomí srdce, není to
láska…
Pro fanoušky románů Hvězdy nám
nepřály a Než jsem
tě poznala. Žádná
rodina není ideální. Každá má
svoje problémy.
Devatenáctiletá
Maddy dělí svůj
život mezi práci
ve fotolabu a péči
o svou mladší autistickou sestru, která vyžaduje celodenní péči.
Stará se o ni společně s matkou a je smířená s tím, že už to tak
bude napořád. Nemá čas na kamarády, na kluky, na věci, co
ostatní v jejím věku běžně dělají. To poslední, na co myslí, je
láska. Jenže jí to nevadí. Rodina je přece nejdůležitější... S tím
by ovšem nesouhlasil devatenáctiletý Albert.
Brož., 336 stran, 144×207 mm
299 Kč

Tammy
Robinsonová
POSLEDNÍ
VELKÝ DEN
Ava Greenová má
před sebou posledních pár měsíců života, ačkoliv jí ještě
nebylo třicet. V den
svých 28. narozenin se dozví zprávu,
kterou nechce slyšet
nikdo z nás – že smrt
je blízko. Rakovina,
o níž si myslela, že
ji před třemi roky
překonala, je zpět.
Tentokrát ale v konečné, nevyléčitelné
podobě. Po počátečním šoku se Ava rozhodne nemarnit ani minutu
z těch, co jí zbývají. O jedné věci sní už od doby, kdy byla malou
holčičkou – vdát se. Její přátelé a rodina napnou síly a rozhodnou
se, že jí uspořádají svatbu snů. Její poslední velký den, oslavu života.
Velkolepé přípravy začínají. Jejím příběhem, příběhem ženy, která
umírá a chce si splnit jednoduchý sen, začíná žít celá země
a všichni se spojí, aby její poslední velký den byl nezapomenutelný.
Brož., 328 stran, 144×207 mm
339 Kč

Vex King
DOBRÉ VIBRACE, DOBRÝ ŽIVOT

Moudro
st kn
Tajemst
ví a Zdro ih
mladé g j jazykem
enerace

Mějte se rádi – dostanete ze sebe to nejlepší.
Změňte způsob, jakým přemýšlíte, a změníte svět.

Jak se naučit opravdu milovat sám sebe? Jak přetvořit negativní emoce v pozitivní?
Je možné najít trvalé štěstí? Vex King odpovídá na všechny tyto otázky a mnohé další.
V knize Dobré vibrace, dobrý život popisuje autor svou osobní zkušenost a moudrost
intuice, která mu nakonec pomohla dosáhnout v životě toho, co si předsevzal, a zároveň
předává toto vědění dál svým čtenářům.
V knize se dozvíte:
- jak o sebe pečovat, překonat toxické energie a postavit vlastní spokojený život na
první místo,
- jak pěstovat pozitivní životní styl včetně vědomého vnímání a meditace,
- jak změnit to, v co věříte, tak abyste dokázali přijmout velké příležitosti, které život
poskytuje,
- jak projevit vlastní cíle za použití vyzkoušených a účinných metod,
- jak překonat strach a naladit se na stejnou vlnu s vesmírem,
- jak najít svůj vyšší smysl a stát se zářným vzorem pro ostatní.
Ukazuje sebelásku jako vyzkoušenou a funkční metodu pro dosažení spokojenosti
a přijetí vlastní hodnoty. V knize dokazuje, že pokud změníte způsob, jakým myslíte, cítíte, mluvíte a jednáte, začnete měnit svět.
Srozumitelně představuje spiritualitu pro novou generaci: moderní, soucitnou a filozofickou.
Váz., 240 stran, 145×210 mm
299 Kč

29

YOUNG ADULT

Tammy
Robinsonová
NORMÁLNĚ
JINÍ

KNIHY PRO MUŽE

Petr Nutil
MÉDIA, LŽI
A PŘÍLIŠ
RYCHLÝ
MOZEK

Heiko Schrang
LŽI STOLETÍ

Průvodce postpravdivým světem
Co jsou to hoaxy?
Ukazují média
svět takový, jaký
skutečně je? Proč
nám politici lžou?
Co je to mediální gramotnost?
Proč je potřeba
kritické myšlení?
To jsou jen některé z aktuálních
otázek, na které najdete odpovědi v této knize. Jejím autorem
je spoluzakladatel webu manipulatori.cz, který se snaží podporovat nezávislé a kritické myšlení a odkrývat mediální lži. V první
části knihy odhalíte zákonitosti našeho chování a rozhodování.

Kteří světoví politici
a podnikatelé tahají
za nitky v pozadí?
Co se stalo s těmi,
již se pokusili postavit nově zaváděným
pořádkům? Co skutečně vedlo k válkám
v Afghánistánu, Iráku
a Libyi? Kam až vede
vliv Goldman Sachs
a kdo financoval nacisty? Jaké tajemství
se skrývá za vraždou
Johna F. Kennedyho?
Je londýnské finanční
City státem ve státě?
Autor pečlivě pracuje se zdroji a předkládá informace, které nahánějí
hrůzu, ale měli bychom je znát. Ukazuje, jak současní „vůdci světa“
za přispění médií ovládají běžného člověka pomocí strachu, pocitů
viny či závislosti na majetku.

Brož., 192 stran, 160×230 mm
269 Kč

Váz., 208 stran, 144×207 mm
279 Kč

Jakub Pok
REVOLUCE
V UČENÍ SLOVÍČEK JE TU!
Chtěli byste
se naučit 100
a více slovíček
za méně než hodinu? A mít je
navždy uložené
v paměti?
Tak to nepůjde!
Lépe řečeno, je to
nemožné, pokud
budete k učení
jazyků i nadále přistupovat
jako většina lidí
kolem vás a slovíčka se budete
učit klasickým biflováním. Na paměťových soutěžích si lidé
dokážou uložit okolo 50 slovíček do pěti minut. Je zajímavé,
že nikdo z nich nemá fotografickou paměť ani není geniální.
Jediné, co tito lidé ovládají, je správná technika. A to vůbec
nejzajímavější je, že podobnou techniku můžete ovládat i vy.
Zapomeňte na stovky hodin strávených nad učebnicemi bez
větších výsledků.
Brož., 176 stran, 140×207 mm
249 Kč
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Brad Stone
UBER A AIRBNB
MĚNÍ SVĚT
Po v i n n á č e t b a
pro každého se
zájmem o byznys
a aktuální dění!
Před deseti lety by
nám spát u cizích
lidí doma nebo
nastoupit k cizímu
člověku do auta připadalo bizarní a nebezpečné. Dnes je to
ale běžná praxe, podobně jako nakupování online. Společnosti Uber a Airbnb
zahájily novou éru:
mění pravidla, nutí
vlády přehodnotit zákony regulující podnikání a změnily přístup
k cestování. Bestsellerová kniha amerického novináře rozebírá novou generaci podnikatelů ze Silicon Valley, kteří za pomocí moderních technologií narušují zaběhané konvence celých spotřebních
odvětví. Po Stevu Jobsovi a Billu Gatesovi přichází Travis Kalanick
z Uberu a Brian Chesky z Airbnb.
Brož., 320 stran, 167×240 mm
399 Kč

Vladimír Dzuro
VYŠETŘOVATEL
Démoni balkánské války a světská spravedlnost
Kniha Vyšetřovatel je unikátní svědectví českého kriminalisty Vladimíra Dzura, který byl dlouhá léta
jediným českým vyšetřovatelem pracujícím u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
v Haagu. Jeho vyprávění o operacích, které vedly k zatčení prvního válečného zločince v bývalé Jugoslávii, a rovněž tak o vyšetřování a následném souzení celé řady válečných zločinců si místy nezadá
s opravdovým thrillerem. Jeho rozhodnost, houževnatost a vysoká profesionalita u akcí, při nichž měly
být dopadeny osoby, mající na svědomí zavraždění mnoha nevinných civilních obyvatel na území Chorvatska, Srbska a Bosny a Hercegoviny, často rozhodovaly o životě a smrti mnoha dalších lidí, například
stovek zaměstnanců OSN. Čtení je to strhující, jde o záznam očitého svědka následků válečného běsnění
na Balkáně, které celý svět sledoval s hrůzou a s jehož stopami se setkáváme dodnes.
Váz., 256 stran, 170×240 mm
349 Kč

Patrick Smith
ZEPTEJTE SE
PILOTA

Joe Navarro
TŘI MINUTY DO
SOUDNÉHO DNE

Vše, co jste kdy chtěli
vědět o letecké dopravě a cestování letadlem

Příběh největší špionážní aféry v dějinách USA
Skutečný příběh dvou výjimečných mužů, připomínající hru kočky s myší,
se odehrává v posledních
dnech studené války. Je šokující výpovědí o tom, jak
Americe a celému západnímu světu reálně hrozilo
naprosté zničení.

Co se děje s letadlem při
startu, přistání a během
letu? Je potřeba mít
obavy při turbulencích,
bouřce či srážce s ptáky? Jakou práci zastává posádka? Je možné
za letu otevřít dveře?
Brož., 256 stran, 167×240 mm
379 Kč

Váz., 360 stran, 144×207 mm
349 Kč

Podle sk
utečný
událost ch
í

GENIÁLNÍ MYŠLENKY VTIPNĚ A JASNĚ

Brož., 128 stran, 147×207 mm
299 Kč

Rüdiger Vaas
PROSTĚ EINSTEIN!

Rüdiger Vaas
PROSTĚ HAWKING!

Génius a popstar fyziky Albert Einstein
před více než sto lety
znovuobjevil vesmír –
a jeho revoluční teorie
je stále vrcholně aktuální, jak nám nedávno
ukázala měření gravitačních vln. Co přesně
ale Einstein vlastně objevil, jak se jeho teorie
prověřovaly a proč by
bez nich nefungovala
satelitní navigace?

Autor srozumitelně vysvětluje fascinující Hawkingovy vědecké poznatky
a domněnky, včetně jeho
případných omylů, přičem
se mu daří na stránkách
poměrně útlé publikace v podstatě představit
Hawkingovo životní dílo
a jeho aktuální význam.
Všechno je vysvětleno
odlehčeným tónem a tak,
aby nebyly třeba žádné
předchozí znalosti.
Brož., 128 stran, 147×207 mm
299 Kč
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KNIHY PRO MUŽE

KNIHY NA TÉMATA, KTERÁ ZAUJMOU KAŽDÉHO MUŽE

KNIHKUPECT VÍ:

