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MILÍ 
DOBRO.ČTENÁŘI, 

oto číslo je sice již vánoč-
ní, ale do Vánoc nám ještě 
nějaký čas zbývá. Je to čas 
adventní.

Stále však máme pocit, že léto skonči-
lo nedávno. Někde pod kůží cítíme horké 
sluneční paprsky a nejedna vzpomínka, 
píseň, vůně či předmět z dovolené nám ho 
připomíná (u nás je to kniha básní Milk 
and honey, která již tento podzim vyjde 
v češtině). Vánoce se však kvapem blíží.

K nim neodmyslitelně patří i nákup dáreč-
ků. V našich knihkupectvích najdete tisíce 
krásných knížek, které potěší vaše ratolesti, 
babičky a vlastně každého člena rodiny. Ne-
musíte se bát, že se v záplavě krásných obá-
lek a fantastických příběhů ztratíte. Poradí 
vám náš skvělý magazín Dobro.druh a na 
prodejnách vánočně naladění knihkupci.

Já, Petra Dobrovská, trochu závidím všem 
rodinám s malými dětmi, které na Štědrý 
den zažijí to pohádkové čekání na Ježíška. 
My máme dva velké kluky, se kterými bude-
me také čekat na Ježíška, ačkoliv už ne tak 
jako v jejich dětství. Ježíšek nám už nena-
děluje tolik dárků, o to více si ale povídáme. 
Každé období v rodinách s dětmi je prostě 
jiné a má své kouzlo. Na perníčky však neza-
pomínáme, mladší Mikuláš rád vaří a peče. 

Ono zmíněné čekání na Ježíška vám letos 
zpestříme bohatou nabídkou plnou au-
togramiád, křtů a zajímavých rozhovorů. 
Můžeme zmínit tour po 11 našich prodej-
nách s Richardem Krajčem a jeho novým 
zpěvníkem nebo setkání s youtuberem 
Kovym, který je fenoménem sociálních sí-
tí. A tím rozhodně nekončíme.

Páté číslo Dobro.druha přináší spous-
ty skvělých recenzí, exkluzivní rozhovor 
s Robertem Fulghumem a knižní tipy, kte-
ré vám určitě budou sloužit jako inspirace 
na vánoční dárky. Obzvláště myslíme na 
naše nejmenší. Děti určitě nadchnou des-
kové hry, kreativní zápisníky či diáře stvo-
řené k uchování nejtajnějších vzpomínek. 
A pokud si nebudete vědět s dárkem rady, 
dárková poukázka určitě potěší.

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. 
Jsou plné lásky, pohody a mnoha hřeji-
vých momentů s vašimi blízkými.

I my vám přejeme krásné prožití vánoč-
ních svátků a mnoho zdraví, štěstí a úspě-
chů v roce 2018.

Petra Dobrovská 
s rodinou

T
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3. 11. Arkády Pankrác, 17:00 
Autogramiáda a křest knihy s Romanem 
Vaňkem

7. 11. Arkády Pankrác, 17:00
Autogramiáda a videorozhovor se 
Zdeňkem Pohlreichem

10. 11. Václavské náměstí 22, 17:00
Autogramiáda knihy Kecy, kecy, kecičky 
s Richardem Krajčem a Karin Krajčo 
Babinskou

11.11. Současně v prodejnách: Václavské 
náměstí 22, Arkády Pankrác, Ostrava Nová 
Karolina a Brno Joštova
Křest deskové hry Play

14. 11. Brno Joštova, 17:00
Autogramiáda ke knize Karla Hvížďaly 
Vlčice. Hosté Magda Vašáryová a Iva 
Brožová

15. 11. Václavské náměstí 22, 17:00
Křest knihy Posel hydrometeorologického 
ústavu od Zdeňka Svěráka

16. 11. Václavské náměstí 22, 17:00
Křest a autogramiáda nové knížky Lukáše 
Pavláska za účasti Luďka Soboty

24. 11. Václavské náměstí 22, 17:00
Autogramiáda nového zpěvníku Lucie 
Vondráčkové

28. 11. Václavské náměstí 22, 17:00
Autogramiáda a křest nové publikace Jana 
Saudka

28. 11. Ostrava Nová Karolina, 17:00
Autogramiáda s youtuberem Kovym

30. 11. Brno Joštova, 17:00
Autogramiáda Tomáše Šebka k novému 
vydání Mise Haiti (vyjde 14. 11.)

30. 11. Václavské náměstí 22, 17:00 
Autogramiáda a beseda Tomáše Kosačíka 
o knize Promrhané dny

3. 12. České Budějovice, 15:00
Autogramiáda knihy Kecy, kecy, kecičky 
s Richardem Krajčem a Karin Krajčo 
Babinskou 

6. 12. OC Plzeň, 17:00
Autogramiáda s youtuberem Kovym

6. 12. Václavské náměstí 22, 17:00
Autogramiáda knihy Miroslava Macka 
Saturnin se vrací

Ve světě knih není 
nikdy volná chvíle. 
Neustále je totiž 
co připravovat 
a oslavovat – 
vznik nových 

knížek, setkání 
s oblíbenými 

autory a spoustu 
dalších věcí, které 
nás těší. Co jste 

s námi zažili a co 
nás teprve čeká?
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DOBRÁ SPOLEČNOST

IAutogramiáda jednoho z nejúspěšnějších 
českých autorů Vlastimila Vondrušky 
proběhla 26. září v Brně Joštova.

INovou knihu Atletika cesta na 
vrchol křtila legenda českého sportu 
Dana Zátopková.

F Archiv

JNa křest kalendáře nadačního 
fondu Seňorina dorazila spousta 

osobností, například Ivana Jirešová, 
Pavel Batěk nebo Daniela Drtinová.

CO VÁS ČEKÁ NA NAŠICH POBOČKÁCH? 

V prosinci se ještě můžete těšit třeba na dobrý rozhovor s Michalem 
Vieweghem, akci s Jiřím Krampolem, další autogramiády Richarda Krajča 
a desítky dalších autorů. Pro více informací sledujte náš Facebook nebo 
knihydobrovsky.cz/akce-a-autogramiady

KD
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„Dokonalost 
dárku spočívá 

v jeho vhodnosti, 
nikoli v jeho 

hodnotě,“ prohlásil 
kdysi spisovatel 
Charles Dudley 
Warner. Takže 
než budete své 

nejbližší na Vánoce 
obdarovávat, 

vzpomeňte si, že 
není vhodnějšího 
dárku než skvělé 

knihy. A v nabídce 
nakladatelství 

Knihy Omega jich 
najdete nepřeberné 

množství.

T Anna Batistová F Archiv

K
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A PETR DOBROVSKÝ 
Ponořte se do četby 

černého scénáře 

století elektřiny, který 

je až děsivě realistický. 

Objevte thriller, kterého 

se v Německu prodaly 

přes dva miliony vý-

tisků a patří mezi nejočekávanější knihy 

podzimu v České republice. Blackout 

nabízí čtivý vhled do okamžiků, kdy v celé 

Evropě vypadne elektrický proud. Trvá to 

minuty, hodiny, dny. Připravte si svíčky, 

teplé oblečení, dostatečné zásoby jídla 

a pusťte se do čtení. 

Blackout 

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

       ŠTĚPÁN HAVRÁNEK 
FINAL GIRLS: skupina, 

jejímž členem být 

rozhodně nechcete. 

Patří sem totiž dívky, 

které spojuje hrůzná 

minulost. Tuto skupinu 

vymyslela média bažící 

po senzacích. Nyní 

chtějí se všemi „členkami“ udělat rozho-

vor, ale ty se snaží na minulost 

zapomenout. Jenže pak je jed-

na z dívek zavražděna a staré 

rány se znovu otevřou. 

Poslední dívka 

Knihy Omega, 

Cena: 379 Kč

PETRA DOBROVSKÁ 
Máte připravenou kávu? 

Lauren Graham známá 

především svou rolí 

sympatické Lorelai v se-

riálu Gilmorova děvčata 

vydává knihu esejí. 

Seznamuje nás se svým 

profesním i osobním životem, vypráví do-

jmy z natáčení a popisuje, jaké to je, když 

poprvé spatří snímek, ve kterém hraje. 

Tím toto vtipné vyprávění ovšem nekončí. 

Rychleji mluvit nedokážu 

Knihy Omega, Cena: 299 Kč

MARS A VENUŠE: 
VZTAHY V DNEŠNÍM 
GLOBÁLNÍM SVĚTĚ

John Gray

Kolika párům pomohla kniha Muži jsou z Marsu 
a ženy z Venuše oživit jejich milostný život? Byla 
přeložena do 37 jazyků a po celém světě se jí 
prodalo více než osm milionů výtisků. Jenže dnes je 
to už přes dvacet let, co ji John Gray napsal, a svět 
se za tu dobu dost změnil. Co to vlastně znamená 
být dnes mužem nebo ženou? Mnoho párů 
opustilo zaběhnuté stereotypy. Jaký má tato změna 
vliv na partnerské vztahy? Nejnovější publikace 
amerického autora knih o lidských vztazích nabízí 
nový pohled na intimitu ve vztazích moderního, 
globálního světa. Grayův cíl je přitom stále stejný: 
pomoci párům v pochopení druhého pohlaví 
a respektování rozdílů mezi nimi.

Role žen a mužů a jejich vztahy už dávno 
nefungují podle klasických schémat. John Gray mi 
pomohl uvědomit si, že jsme si s opačným pohlavím 
možná blíž, než si připouštíme. ŠTĚPÁN HAVRÁNEK

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

BON JOVI: 
THE STORY

Bryan Reesman

Runaway, Livin‘ on 
a Prayer, Keep the 
Faith, It‘s My Life, Bad 
Medicine… Hity skupiny 
Bon Jovi by vydaly na 
samostatnou knihu. 

Hudební novinář Bryan Reesman ovšem kromě 
repertoáru skupiny píše i o tom, jak se vlastně dala 
slavná kapela dohromady nebo jak vypadala jejich 
divoká koncertní turné. Rozhovory a vzpomínky 
doplňuje více než 130 barevných fotografií z koncertů, 
turné i ze zákulisí.

Knihy Omega, Cena: 699 Kč
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ROLLING STONES – 1963–1965, 
NA CESTĚ ZA HVĚZDNOU SLÁVOU

Terry O‘Neill a Gered Mankowitz

Před 27 lety se „Kameny“ přivalily do Prahy a na strahovský 
stadion přilákaly odhadem sto tisíc lidí. Vystoupení skupiny 
Rolling Stones vešlo do českých porevolučních dějin. 
Jaká ale vlastně byla cesta legendární kapely za hvězdnou 
slávou? Na to přináší odpověď nová kniha legendárních 
fotografů Terryho O‘Neilla a Gereda Mankowitze. Oba se 
k fotografování skupiny dostali ještě jako mladíčci. Na svých 
snímcích zachytili zrod kapely, která se do historie hudby 
zapsala nesmazatelným inkoustem. Fotografie mladého 
ducha Rolling Stones z let 1963 až 1965 jsou v této knize 
doplněny barvitými vzpomínkami a rozhovory. Britská 
rocková kapela v čele se zpěvákem Mickem Jaggerem 
vznikla v Londýně v roce 1962 jako protipól skupiny The 
Beatles. Rolling Stones tehdy netušili, že brzy budou psát 
hudební historii.

Dva mladí fotografové Terry a Gered tušili, že kapela, 
kterou fotografují, má stejný potenciál prorazit jako Beatles. 
Nemýlili se. Děkuji jim za možnost být díky jejich fotografiím 
svědkem zrodu této legendární skupiny. ŠTĚPÁN HAVRÁNEK 

Knihy Omega, Cena: 999 Kč

KNIHY OMEGA

CLINT 
EASTWOOD – 
RETROSPEKTIVA

Richard Schickel

Jen málokterá hvězda 
svítí na filmovém nebi 
tak jasně a tak dlouho 
jako Clint Eastwood. 
Muž, který se na výsluní 
vypracoval doslova od 
píky. Tento jediný syn 
chudých Kaliforňanů 
prošel nespočtem 
různých manuálních 
prací a službou 
v armádě, načež se 
více méně náhodou 
dostal k profesi herecké. 
Trpělivě a cílevědomě 
stoupal na pomyslném 
žebříčku slávy, aby 
nakonec spočinul na jeho 
úplném vrcholu a stal se 
hollywoodskou ikonou. 
Tou zůstává i dnes - 
více než šedesát let od 
okamžiku, kdy získal první 
drobnou roli v béčkovém 
filmu Pomsta netvora.

Knihy Omega, 
Cena: 999 Kč

Vychází v listopadu 2017

U2 – MINULOST, 
PŘÍTOMNOST, 
BUDOUCNOST

Ernesto 
Assante

U2 jsou 
dnes 
vnímáni 
jako 
esence 
rockové 
kapely. 
Vznikli 
v roce 

1976 v Dublinu coby punková formace. 
Kudy ale vedla jejich cesta ke slávě? 
Vzrušující a romantický příběh o čtyřech 
mladících, kteří se stali mistry ve svém 
oboru a svou hudbou oslovili miliony 
lidí, sepsal italský hudební kritik Ernesto 
Assante. Kniha zaujme bohatou 
fotografickou přílohou, popisy důležitých 
milníků i citacemi z rozhovorů. 

Knihy Omega, Cena: 999 Kč

ILUSTROVANÁ 
HISTORIE FOTBALU

David Squires

První zmínky o fotbale ze staré Číny, 
vznik asociace FIFA, nezapomenutelné 
zápasy na mistrovstvích světa, ale 
také soupeření Messiho a Ronalda. 
Ilustrovaná historie fotbalu australského 
karikaturisty Davida Squirese, která 
vychází na pokračování v britském 
deníku The Guardian, vás zaručeně 
pobaví. Squires se nemilosrdně naváží 
do výstřelků takzvaných hvězd i do 
obrovských sum, které se ve fotbale točí.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

JAK SE TOČÍ CIZINKA: OFICIÁLNÍ 
PRŮVODCE SÉRIEMI 1 A 2

Tara Bennett

Zamilovali jste se do televizního dramatu Cizinka natočeného podle 
stejnojmenné knižní série od Diany Gabaldon? Pak je tu právě pro vás 
tento oficiální ilustrovaný průvodce. Přeneste se na skotský venkov 
a začtěte se do exkluzivních rozhovorů s herci, včetně Caitriony 
Balfeové (Claire), Sama Heughana (Jamie) a Tobiase Menziese 
(Frank Randall). Prozkoumejte všechny epizody seriálu díl po dílu. 

Knihy Omega, Cena: 499 Kč



belmondo
těch 
tisíc Životů 
uplynulo rychle,
aŽ příliš rychle 
– uběhly stejnou
rychlostí, 
jakou jsem 
řídil auta.

zároveň vychází
i audio kniha 

namluvená 
jiřím krampolem 

– hlavním dabérem 
j. p. belmonda.

víc neŽ jen
autobiografie. 

vyprávění 
o výjimečném 

a šťastném 
Životě.

v této osobité 
vzpomínkové knize
belmondo vypráví 

o svém šťastném
dětství, o úporném

boji, který vedl 
za svůj sen stát 
se hercem. o své 

Životní vášni – boxu,
rychlých autech,

ztřeštěnostech 
a kaskadérských

kouscích. o svých
Životních partner-

kách a láskách, 
o milované rodině, 

o spolupráci 
s velikány filmu. 

autobiografie

Život ve fotografiích

jpb.qxp_Dobrodruh  06.10.17  12:15  Stránka 1
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KNIHY OMEGA

MOŘEPLAVEC

Diana Gabaldon

Třetí pokračování ságy Cizinka je tu! Ať už 
jste propadli bestsellerům Diany Gabaldon 
Cizinka a Vážka v jantaru, anebo jste fanoušky 
stejnojmenného televizního seriálu s Caitrionou 
Balfeovou a Samem Heughanem v hlavních 
rolích, jistě netrpělivě čekáte na pokračování 
vášnivého příběhu. Hlavní hrdinka Claire 
se před dvaceti lety vydala zpět v čase do 
18. století, kde se sblížila s galantním Jamiem 
Fraserem. Pak se vrátila do svého století, aby 
porodila jeho dítě. Měla za to, že Jamie zahynul 
v tragické bitvě u Cullodenu. Přesto po něm 
nikdy nepřestala toužit. Když Claire zjistí, že 
Jamie přežil, vrací se k němu a je odhodlaná 
zůstat s ním v jeho době. Musí však najít 
odvahu čelit bolesti a životu nebezpečným 
intrikám. Zpečetí nebezpečná cesta do 
neznáma jejich lásku, anebo ji navždy zničí?

Netajím se tím, že Cizinka a další knihy 
Diany Gabaldon mají čestné místo v mé 
knihovně. Okouzlující postavy, nekonečná láska, 
drsné Skotsko – není o čem přemýšlet, třetí díl 
patří mezi mé nejoblíbenější. PETRA DOBROVSKÁ

Knihy Omega, Cena: 499 Kč

TO CHCE PSA; 
CHET A BERNIE, 
ZÁHADA PRVNÍ

Spencer Quinn

Když vaši knihu označí jako 
mistrovskou samotný král 
hororů Stephen King, máte 
vyhráno. Stejně jako Spencer 
Quinn. Ten oslňuje čtenáře 
příběhem soukromého 
detektiva Bernieho, který 
ovšem vypráví jeho moudrý 
a roztomilý pes Chet. Společně 
začnou vyšetřovat případ 
zmizelé studentky, jejíž stopy 
vedou Cheta s Berniem do 
motorkářských barů a na další 
exotická místa, na nichž na ně 
číhá nebezpečí…

Knihy Omega, Cena: 329 Kč

SHANNAROVY MAGICKÉ ELFEÍNY

Terry Brooks

Jste-li fanoušky Terryho Brookse a jeho fantasy příběhů, máte se na co těšit. 
V Americe právě odstartovaly premiérové díly 2. série seriálu Letopisy rodu 
Shannara. Nejlepší čas na to, osvěžit si knižní verzi bestsellerů Shannarův meč 
a Shannarovy magické elfeíny. Od zničení lidské civilizace a vědy uplynuly tisíce 
let. Svět ovládají magické síly. Rovnováhu však hrozí narušit odvěké zlo. Mraky 
pomstychtivých démonů přinášejí na zemi smrt. Elfové jsou ve smrtelném 
nebezpečí. Allanon, legendární strážce Země, ví o jediné naději. Pouze Wil 
Ohmsford, poslední z rodu Shannary, může ochránit elfí princeznu Amberle na 
její nebezpečné výpravě za záchranou světa. V patách mají ale nejstrašnějšího 
vůdce démonů. Wilovou jedinou nadějí jsou magické kameny elfeíny.

Knihy Omega, Cena: 449 Kč

HLUBOKÝ HROB – 
DÍTĚ ÚTESŮ

Camilla a Viveca Stenovy

Jaké to je vyrůstat na ostrově Harö, když letní 
sezóna skončí, turisté odjedou a hladinu 
oceánu pokryje hustá mlha? Dvanáctiletá 
Tuva o tom ví své, stejně jako o tom, že se 
v rozbouřených vodách a tajemných lesích 
skrývají zlovolné síly bažící po krvi. Dítě útesů, 
první díl série thrillerů, kterou napsaly Camilla 
a Viveca Stenovy, je jedním z nejnapínavějších 
románů pro teenagery tohoto roku. 

Knihy Omega, Cena: 299 Kč

Vychází v listopadu 2017

MASKOVANÉ 
MĚSTO

Genevieve Cogman

Propadli jste fantasy příběhu Neviditelná knihovna 
od autorky Genevieve Cogman, která dříve psala 
scénáře k počítačovým hrám? Začtěte se už nyní do 
jeho pokračování. V knize Maskované město se znovu 
setkáváme s Irene, špionkou záhadné knihovny působící 
v jedné z alternativních verzí viktoriánského Londýna. 
Její tajemný asistent Kai byl unesen. Irene se ho vydává 
zachránit do Benátek plných temné magie…

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

Vychází v listopadu 2017
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NEŽÁDEJTE 
O MILOST 

Martin Österdahl 

Píše se rok 1996 a ruské všeobecné 
volby se blíží. Pashie, mladá 
žena, která pracuje pro švédskou 
společnost, v Petrohradu záhadně 
zmizí. Přibližně ve stejném čase 
dochází k útoku na telefonní síť 
ve Stockholmu, což by mohlo 
potenciálně ohrozit bezpečnost 
Švédska. Švýcarský přítel 
a spolupracovník Pashie, člen 
pobřežní hlídky a expert na Rusko 
Max Anger cestuje do Petrohradu, 
aby našel svou ztracenou lásku. 
Během svého hledání zjistí, že 
dívka objevila informace o stínové 
organizaci, která pracuje na návratu 
k totalitnímu režimu, a zdá se, že 
plánuje útok na Západ. Stojí tito lidé 
za zmizením jeho přítelkyně? Stále 
více lidí se stává nevinnými oběťmi 
bezohledné organizace a Max si 
uvědomuje, že nemá moc času. 
Možná už je Pashie mrtvá. Také 
si uvědomuje, že existuje spojení 
mezi jejím zmizením a její minulostí. 
Chce-li zachránit ženu, kterou 
miluje, a zastavit hrozící nebezpečí, 
je Max nucen postavit se mocnému 
zlu. A aby mohl uspět, musí 
přehodnotit vše, co o sobě ví.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

STROM LŽÍ

Frances Hardinge

Reverend Sunderly patří k nejslavnějším přírodovědcům své doby. Jeho dcera 
Faith ho nesmírně obdivuje, i když jako dívka nemůže vědu sama praktikovat. 
Když reverend za záhadných okolností zahyne, jediná Faith dokáže zjistit, co se 
doopravdy stalo. V otcových dokumentech je totiž stopa – zmínka o tajemné 
rostlině. Faith musí využít jedinou možnost – Strom lží. Dá se k odhalení pravdy 
využít lež?

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

SEX 
BUDOUCNOSTI

Emily Witt

Seznamování přes internet, 
pornografie na webu, 
mnohoženství a další 

avantgardní sexuální subkultury. Americká novinářka 
Emily Witt přináší v knize Sex budoucnosti vtipnou 
a svěží odpověď na konvenční postoje k sexu 
pro svobodné ženy. Sex budoucnosti popisuje 
s humorem a zachycuje ho v celé směšnosti a kráse. 
Výsledkem je upřímná kniha o snaze současných žen 
o otevřenost a nezávislost.

Knihy Omega, Cena: 279 Kč

SÍLA POZITIVNÍHO 
JEDNÁNÍ

Napoleon Hill

Americký autor 
motivačních knih 
Napoleon Hill proslul 
světovým bestsellerem 
Myšlením k bohatství. 
Ten je ukázkovou 
prezentací amerických 
životních hodnot. 
Pozitivní přístup a jednání je zárukou 
lepších výsledků – to je myšlenka, která 
prochází i knihou Síla pozitivního jednání. 
Svět kolem nás zlepšujeme tím, že jednáme 
pozitivně. Současný komentář ke knize 
dodává ředitelka výukového centra 
Napoleona Hilla.

Knihy Omega, Cena: 299 Kč

LISTEN TO MY HEART: 
MOJE LÁSKA K ŽIVOTU

Marie Fredriksson, Helena von Zweigbergk

Marie Fredriksson je švédská zpěvačka, kterou všichni znají 
z dua Roxette. V autobiografii popisuje svůj neuvěřitelný 
příběh: po dětství poznamenaném chudobou dobyla 
s kapelou pódia celého světa. Jaký měl však její úspěch smysl, 
když se dozvěděla zlou diagnózu – smrtelný nádor na mozku? 
I když rakovina donutila Marii rozloučit se s pódiem, nad 
osudem se jí zvítězit podařilo. Díky lásce k životu.

Knihy Omega, Cena: 299 Kč

„Tohle bylo jeho největší 
tajemství, poklad 
i zkáza. Strom lží. Teď 
patřil jí a před ní se 
táhla cesta, kterou on 
nikdy nedokončil.“ 
Strom lží



10

D
O

B
R

O
.D

R
U

H
  

KNIHY OMEGA

1968 – REVOLUČNÍ ROK VE 
FOTOGRAFIÍCH

Carlo Batà, Gianni Morelli

Rok 1968 právem dostal přízvisko „revoluční“. Jak ukazují fotografie 
zachycující nejdůležitější události tohoto bouřlivého roku, protestovalo 
se takřka po celém světě. Pražské jaro bylo zmařeno sovětskými 
tanky, v Americe vrcholily protesty proti vietnamské válce, v Mexiku 
se studenti bouřili proti olympiádě, ve Francii se původně studentské 
protesty proměnily v generální stávku… Hlavní zprávy ovládly také 
vesmírné mise, medializované vraždy nebo vlna pacifismu. Revoluce se 
konala i v kultuře: vzpomeňme na kultovní film 2001: Vesmírná odysea, 
broadwayský muzikál Vlasy nebo na muziku Jimiho Hendrixe, Beatles, 
Rolling Stones, Janis Joplin či Boba Dylana. Obsáhlá fotografická 
publikace předkládá snímky z roku 1968 od nejlepších světových 
fotografů. Každou fotografii doprovází vysvětlující text.

Poučme se z minulosti, abychom nechybovali v budoucnosti. 
Na této knize mě nejvíce baví to, že nezachycuje pouze situaci 
v Československu, ale ukazuje nám náladu celého světa v roce 1968. 
PETR DOBROVSKÝ

Knihy Omega, Cena: 699 Kč

BLEDÝ JEZDEC: 
ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA 
Z ROKU 1918 A JAK 
ZMĚNILA SVĚT

Laura Spinney

S padesáti až sto miliony zmařených 
životů se stala jednou z největších 
katastrof, jaké kdy lidstvo postihly. 
Řeč je o španělské chřipce z roku 1918, která má na svědomí 
více životů než obě světové války. Novinářka a spisovatelka 
Laura Spinney se vydává po stopách viru, který vraždil v každém 
koutu naší planety a mezi jinými mu podlehly i takové osobnosti 
jako Gustav Klimt nebo Guillaume Apollinaire.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

Vychází v listopadu 2017

METODA 15/33

Shannon Kirk

15 úkolů, 33 dní a 1 dokonalý plán. Těhotná šestnáctiletá dívka 
je unesená a uvězněná v úložném prostoru špinavé dodávky. Od 
první vteřiny únosu je ovšem rozhodnutá zachránit sebe i svého 
ještě nenarozeného syna, ale také se nemilosrdně pomstít. Kdo 
je v tomto příběhu vlastně oběť a kdo agresor? Debutový román 
Metoda 15/33 právničky a vysokoškolské učitelky Shannon Kirk 
se stal hitem roku 2017. 

Knihy Omega, Cena: 329 Kč

TUDOROVCI: 
KRÁLOVÉ 
A KRÁLOVNY

Alex Woolf

Jiří VII., neslavně proslulý 
Jindřich VIII., Marie I., 
Edward VI. nebo 
Alžběta I. Jací vlastně byli 
králové a královny jedné 
z nejvýznamnějších 
panovnických dynastií 
v Evropě? Jak řídili zemi 
a proti čemu všemu 
bojovali? Autor knihy 
Alex Woolf popisuje 
chronologicky životy 
a nejdůležitější činy 
všech Tudorovců. V jeho 
příbězích nechybí 
zahraniční politika, 
manželé a manželky, 
vzpoury ani intriky.

Knihy Omega, 
Cena: 299 Kč

DŮMYSLNÉ UMĚNÍ, 
JAK MÍT VŠECHNO 
U PRDELE

Mark 
Manson

Úspěšný 
třiatřicetiletý 
bloger Mark 
Manson razí 
v životě dost 
svérázné 
heslo: „Srát 
na pozitivitu. 
Buďme 
upřímní, někdy prostě věci stojí za 
hovno a my se s tím musíme naučit 
žít.“ Na svém blogu už několik let 
demytizuje klamná očekávání dnešní 
generace, která je zahlcena knihami 
osobního rozvoje. Přijměme své 
chyby, nejistoty či strach, čelme jim 
a teprve pak najdeme kuráž a jistotu, 
po níž toužíme. 

Knihy Omega, Cena: 299 Kč

 Hit 
roku 
2017
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100 FOTOGRAFIÍ, 
KTERÉ ZMĚNILY 
SVĚT

Federica Guarnieri, Roberto 
Mottadelli

První let bratří Wrightů, 
otevření Tutanchamonovy 
hrobky, muž na Měsíci, 
ale také atomový hřib 
v Nagasaki, vietnamská 
dívka popálená napalmem 
nebo muž před tanky na 
náměstí Nebeského klidu. 
Vynález fotografie v první 
polovině 19. století zásadně 
ovlivnil způsob, jakým 
dokumentujeme historii. 
Kniha 100 fotografií, které 
změnily svět, je vlastně 
jakousi oslavou fotografie. 
Italští autoři Federica 
Guarnieri a Roberto 
Mottadelli v ní skrze výběr 
stovky fotografií demonstrují, 
že toto médium slouží nejen 
jako kronika významných 
historických událostí 
20. století, ale také jako 
prostředek ke změně názorů 
na události, které se dějí 
kolem nás. Každý snímek 
doprovází podrobný popisek, 
který fotografii zasazuje 
do historického kontextu 
a vysvětluje motivaci autora 
snímku vyfotit právě tento 
moment.

Musím se přiznat, že 
fotografické publikace jsou 
mé nejoblíbenější. Ať už jde 
o biografie, nebo dokumen-
tace historických událostí, 
vždy si mě svou atmosférou 
zachyceného okamžiku 
získají. PETR DOBROVSKÝ

Knihy Omega, Cena: 699 Kč

SEDM KLÍČŮ K CELOŽIVOTNÍ 
SEXUÁLNÍ VITALITĚ

Brian R. Clement, 
Anna Maria Clement

Jak si udržet sexuální vitalitu po celý 
život? Doporučení manželského páru 
renomovaných lékařů Briana a Anny 
Marie Clementových jsou založena 
na ryze přírodní bázi: výživa, cvičení, 
detoxifikace, masážní techniky, 
živiny, které zkvalitňují sex, meditace, 
tipy na probuzení libida… Rozviňte 
svou pohlavní aktivitu a znovuobjevte 
jednu z nejúčinnějších metod, jak si 
přirozeně upevňovat zdraví i ducha.

Knihy Omega, Cena: 279 Kč

Vychází v listopadu 2017

CO TĚ NEZABIJE

Scott Carney

Jak ledová voda, extrémní nadmořská výška a okolní podmínky obnoví naši 
zašlou sílu? Každý rok miliony lidí zanechají cvičení ve fitkách a snaží se 
zocelit Boot Campy v obtížných surových podmínkách. Sdílejí ideologii, že 
v komfortu moderní doby jsme zeslábli a fyzickou kondici nejlépe nabydeme 
v původním prostředí našich předků. Věří, že lidské tělo je propojeno 
s okolním prostředím. Nikdo o tom neví víc než holandský fitness guru 
Wim Hof, jehož pozoruhodná schopnost kontrolovat svou tělesnou teplotu 
v extrémním chladu vyvolala smršť vědeckých studií.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

TEMNÍ MUŽI

Jens Henrik Jensen

Žije pod falešnou rumunskou 
identitou na Jutském 
poloostrově. Niels Oxen, 
bývalý příslušník dánské 
armády a nositel nejvyššího 
vyznamenání, na tomto bohem 
zapomenutém místě bojuje 
se svými vnitřními démony. Je 
neustále ve střehu. Tajemství, 
které ho udržuje při životě, 
ho může také zabít. Niels 
nemá mnoho přátel. Agentka 
Margrethe Franck, jeho 
dávná kamarádka z dánských 
bezpečnostních složek, však 
mezi ně patří. Poté, co je v zemi 
zavražděn kurátor na hradě 
a o případ se začne zajímat 
dánský ministr spravedlnosti, 
snaží se Margrethe Nielse najít. 
V momentě, kdy ho najde, 
spustí se skutečné pátrání, 
jehož terčem je ovšem už Niels 
Oxen. 
Jde o pokračování úspěšného 
prvního dílu s názvem 
Oběšení psi.

Knihy Omega, Cena: 379 Kč

Knihy Omega, Cena: 349 Kč
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CESTA BOHYNĚ VÁLEČNICE

HeatherAsh Amara

HeatherAsh Amara ve své knize Zrození Bohyně 
válečnice upozornila na fakt, že ženy jsou 
samy sobě spíš kritičkou než přítelkyní. Jejích 
deset lekcí k odvaze získat zpět svou sílu, vášeň 
a svobodu inspirovalo tisíce žen po celém světě. 
V napjatě očekávaném pokračování Cesta 
Bohyně válečnice odhaluje autorka další tři 
pilíře, které ženám pomohou putovat dále na 
cestě k objevení své vnitřní bohyně. 

Knihy Omega, Cena: 249 Kč

VYCHYTANÁ PIZZA – 
DOMÁCÍ KLASICKÁ, 
SICILSKÁ A KVÁSKOVÁ 
PIZZA, CALZONE 
A FOCACCIA

Maxine Clark 

Existuje větší dobrota než doma 
připravená pizza právě vytažená 
z trouby? Autorka knihy Vychytaná 
pizza Maxine Clark si to rozhodně 
nemyslí. A přináší vám proto spoustu 
osvědčených tipů na to, jak připravit 
nejen tu nejlahodnější pizzu, ale také 
další italské lahůdky jako calzone, 
focacciu, minipizzy a mnoho dalších 
druhů italského pečiva. Dozvíte se i to, 
jak připravit kváskové nebo bezlepkové 
těsto.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

JÍDLO

Mary McCartney

Mary McCartney je dcerou Paula 
McCartneyho ze skupiny Beatles, 
také je ale vynikající kuchařkou. Jak 
vařit bez masa? Mary posbírala staré 
matčiny recepty, zmodernizovala je 
a vše doplnila krásnými fotografiemi. 
Uvařte vše od snídaně až po 
nedělní oběd s pomocí zdravých 
ingrediencí: ovoce, ořechů, chřestu, 
fazolí, kokosu... Jídlo je moderní 
vegetariánskou kuchařkou plnou 
dobrého jídla.

Knihy Omega, Cena: 499 Kč

Vychází v listopadu 2017

SAVEUR: ŠŤASTNÁ ITALSKÁ 
KUCHYNĚ

Časopis Saveur pod vedením šéfredaktora Adama 
Sachse zásobuje čtenáře těmi nejoriginálnějšími 
pokrmy ze všech koutů planety. V této knize se 
redaktoři zaměřili na jednu z nejpopulárnějších 
gastronomií na světě – italskou kuchyni. Sezonní 
předkrmy, saláty, domácí těstoviny, koláče… Šťastná 
italská kuchyně nabízí recepty ze všech oblastí Itálie 
a provádí nás celým spektrem italského kulinářského 
umění.

Knihy Omega, Cena: 499 Kč

ELVIS: (NE)SMRTELNÁ IKONA

Alice Hudson

Byl ikonou, která ovlivnila nejen kulturu, ale také chování 
mládeže, chůzi i oblečení. Americký zpěvák Elvis Presley 
skloubil inspiraci z černošského spirituálu, blues a country 
a stal se králem rock‘n‘rollu. Během své více než dvacetileté 
kariéry překonal mnoho rekordů prodeje desek a návštěvnosti 
koncertů. Autorka knihy Alice Hudson napsala celou řadu 
hudebních biografií, například o zpěvačce Adele.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

„Cesta Bohyně válečnice vyžaduje, abyste během pouti 
za proměnou v ženu, jakou máte být, přistupovala 
k celé své bytosti se soucitem, láskou a humorem.“ 
Cesta Bohyně válečnice
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ŠŤASTNÝ PES

Brandon McMillan

Tréninkový program Brandona 
McMillana udělá z každého 
hafana za pouhých sedm dní 
vychovaného psa. Nevěříte? 
Tento známý trenér psů 
a držitel Emmy za pořad 
Lucky Dog na CBS si každý 
týden bere z útulku jednoho 
necvičeného psa. Ve dnech, 
které následují, psi procházejí 
zázračnou proměnou. V této 
knize McMillan předává své 
znalosti, aby pomohl čtenářům 
vychovat z jejich mazlíčků 
dobře cvičené společníky.

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

DOMÁCÍ ÚKLID

Jennifer Lifford

Věděli jste, že i domácnost může držet dietu? 
Jennifer Lifford vás přesvědčí o tom, že ano, pokud 
je to třeba. Ve svém podrobném průvodci vám 
ukáže, jak uspořádat váš byt či dům pokoj po pokoji 
a jak vytvořit domov, který bude dlouhodobě bez 
nepořádku. Jennifer vycházela ze zkušeností se svou 
domácností a nabídla rady a tipy, jak zapojit celou 
rodinu, včetně jednoduchých projektů pro kutily.

Knihy Omega, Cena: 499 Kč

Vychází v listopadu 2017

VEGANSKÁ 
KUCHAŘKA: 
CHUTNÉ RECEPTY 
A TIPY PRO VAŠE 
ZDRAVÍ

Cinzia Trenchi

Ať už jste se pro veganství 
rozhodli z toho důvodu, že chcete 
být zdravější, anebo proto, že 
chcete méně zatěžovat životní 
prostředí, přírodní léčitelka 
Cinzia Trenchi má pro vás dobrou 
zprávu. I veganská jídla mohou 
být velmi chutná. Recepty na 
pokrmy, které obsahují dostatek 
luštěnin, zeleniny, ovoce, 
celozrnných obilnin, semen, 
koření a bylinek, způsobí, že už 
vám živočišné produkty nebudou 
chybět.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč
FIKA & HYGGE – 
SKANDINÁVSKÉ PEČENÍ 
PRO CHVÍLE POHODY

Brontë Aurell

Lahodné ovocné koláče, sušenky, 
krémové cukrovinky, domácí buchty, 
pečivo i chleba podle Brontë Aurell. Více 
než 60 receptů uvedených v této ryze 
skandinávské kuchařce je oslavou pečení 
v celé své kráse. Chcete-li si však navodit 
skutečnou atmosféru skandinávského 
pečení, osvojte si také principy fika (relax 
s přáteli nad šálkem kávy a něčím malým 
na zub) a hygge (pocit vnitřního klidu 
a spokojenosti). 

Knihy Omega, Cena: 499 Kč

V SÍLE JE 
KRÁSA

Lindsey Vonn

Lindsey Vonn je 
mistryně světa 
a olympijská vítězka 
ve sjezdovém 
lyžování. Pokud 
chcete být tak fit jako 
ona, začtěte se do 
knihy V síle je krása. 
Lindsey v ní odhaluje 
nejen svůj jídelníček 

a cvičební prvky, ale také celoživotní filozofii, která ji dovedla 
až na příčky vítězů na olympiádě. Objevte svou přirozenou 
krásu, jezte zdravě a využijte svou sílu – nejen tu fyzickou, 
ale i mentální.

Knihy Omega, Cena: 449 Kč



Jak Robert prozradil, pilně pracuje na 
dalších případech sympatické vyšetřovatelky. 
Zprostředkovaně do nich mohou 
zasáhnout i čtenáři, Robert poctivě čte 
všechny vzkazy, které mu posílají přes 
Facebook nebo nechávají na stránkách 
www.robertbryndza.com. Připomínky 
fanoušků bere vážně a zapracovává je 
do svých nových knih. I tento neobvykle 
přátelský postoj přispěl k tomu, že si jeho 
knihy získaly tak mimořádnou oblibu.

V dalším thrilleru s názvem Noční lov čerpá 
Robert ze třinácti let, které prožil v jižním 
Londýně. Kromě ulic nebo hospod, kde se Erika 
a její tým během vyšetřování pohybují, se volně 
inspiroval skutečným případem, který dvacet let 
děsil jeho okolí. Sériový vrah se vloupával v noci 
k lidem do domů, zabíjel a policie dlouhou dobu 
neměla žádné vodítko. Nakonec se zjistilo, že 
zločinec žil jen o pár ulic dál než sám autor. 

I ve třetím díle série s názvem Temné hlubiny, 
který právě míří na český trh, připravil Robert 
Erice další nástrahy jak v souvislosti s novým 
případem, tak s její nepoddajnou povahou. Bude 
se muset ponořil hluboko do minulosti a bojovat 
s těmi, kteří skrývají stará tajemství…

  
ROBERT BRYNDZA

Britský spisovatel Robert Bryndza, který svými detektivkami ovládl světový žebříček knižních 
bestsellerů, žije trvale na Slovensku se svým manželem Jánem. Psát začal už ve 13 letech, 
kdy mu rodiče k Vánocům koupili první psací stroj. I když původně vystudoval herectví, 
kvůli nedostatku příležitostí se rozhodl, že napíše vlastní divadelní hru. To se mu podařilo 
a na divadelním festivalu v Edinburghu s ní sklidil obrovský úspěch. To Roberta povzbudilo 
a začal se psaní, které ho později zcela ovládlo, věnovat profesionálně. Brzy se v Británii 
zapsal dokonce jako úspěšný autor humoristických románů s nádechem romantiky. Přes 
úspěchy, kterých jako autor romantických komedií dosáhl, ale nezapomněl na svůj tajný 
sen napsat thriller. Námět na postavu a případy šéfinspektorky Eriky Fosterové v něm klíčily 
několik let. 

Hned prvního titulu z volné detektivní série s názvem Dívka v ledu se v zahraničí prodalo 
přes dva miliony výtisků, The Wall Street Journal a USA Today ho označili za bestseller 
a práva byla prodána do dvaceti pěti jazyků. Příběh, který se odehrává během temné 
zimy v Londýně a předkládá čtenáři zamotané klubko vztahů, intrik, skrývaných tajemství 
a nečekaných souvislostí, strhne své čtenáře od první stránky a nedovolí mu knihu odložit, 
dokud nedočte tu poslední. Pro české a slovenské fanoušky hlavní hrdinky Eriky Fosterové 
může být zajímavý její původ – pochází totiž ze Slovenska. Do Británie přijela před mnoha 
lety jako au-pair a postupně se vypracovala až na šéfinspektorku. 

KRÁL NAPĚTÍ
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SPISOVATELÉ 
JSOU BORCI

„Dům bez knih je jako tělo bez duše,“ 
prohlásil klasik Julius Zeyer. 

A proto vám přinášíme tipy na skvělé 
autory, jejichž díla obohatí duši vaší 

knihovny.

PSAVCI

 
Cosmopolis, 399 Kč

„Jako autor nemám problém 
ztotožnit se s žádnou postavou, ať 
už je to muž, nebo žena, hrdina, 
nebo padouch.“ Robert Bryndza

 
Cosmopolis, 399 Kč

 
Cosmopolis, 399 Kč
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FILMOVÉ KOMEDIE I. A II. 

ZDENĚK SVĚRÁK, LADISLAV SMOLJAK

V prvním díle knihy Filmové komedie 
najdete pět divácky nejúspěšnějších 
komedií, které se zapsaly do zlatého 
fondu české kinematografie. 
„Jáchyme, hoď ho do stroje je první 
pokus autorské dvojice Smoljak–
Svěrák o průnik do kinematografie. 
Průnik se povedl, a tak jsme přidali 
Marečku, podejte mi pero a Na 
samotě u lesa. Najdete tu také 
titul Vrchní, prchni – můj první 
samostatný scénář a Smoljakova první 
samostatná režie. Aby svazek nebyl 
tenký, posílili jsme ho o Vesničku 
mou střediskovou,“ říká Zdeněk 
Svěrák. Druhý díl je horkou novinkou 
o komediích z dílny kultovní dvojice 
Svěrák a Smoljak. V této knize na 
vás čekají takové pecky jako Jára 
Cimrman ležící, spící, Kulový 
blesk, Nejistá sezóna, Rozpuštěný 
a vypuštěný a Trhák. V obou knihách 
vás čekají i dosud nezveřejněné 
pasáže.

 
Cosmopolis, 299 Kč / 1 díl

POSEL HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU 
+ TO JELI DVA VE VLAKU

ZDENĚK SVĚRÁK

V šedesátých letech minulého století pracoval Zdeněk Svěrák 
v Československém rozhlase. Kromě nedělních pohádek napsal i několik 
rozhlasových her. Hrdinou příběhu Posel hydrometeorologického 
ústavu, který vás pobaví, je člověk, jenž neodolá pokušení mystifikovat 
posluchače v rozhlasovém vysílání a vydává se za jiné osoby. Dokáže 
obalamutit nejen posluchače, ale i samotné redaktory. To jeli dva ve 
vlaku je pro změnu humorná anekdota s trochu hořkou příchutí.

 
Cosmopolis, 179 Kč

TICHÉ ŠLAPACÍ 
KRÁLOVSTVÍ

ZDENĚK SVĚRÁK

Vyprávění o divném 
království, kde se nesmí 
mluvit nahlas a kde lidé 
jezdí na kolech, protože 
auta vydávají silný zvuk… 
Hlasité zvuky samolibý 
král Tichošlap IV. prostě 
nesnáší! A ti, kteří mluví 
hlasitě, skončí v tichém 

vězeňském pěveckém souboru. 
Co všechno tady může způsobit 
jeden bouchnutý pytlík od svačiny? 
V království, kde je zakázáno mluvit 
nahlas, to je úplná katastrofa, která může 
otřást samými základy královy vlády! 
Rozhlasová pohádka, kterou nechali 
po roce 1968 zničit tzv. normalizátoři, 
až příliš připomínala tehdejší 
Československo. Svým poselstvím spíše 
pro dospělé je už dnes součástí zlatého 
rozhlasového fondu.

 
Cosmopolis, 179 Kč

NESTOR ČESKÉHO HUMORU 
ZDENĚK SVĚRÁK

Jedna z největších ikon českého humoru, dramatik, 
scenárista, textař a herec – to je renesančně 
nadaný Zdeněk Svěrák. Původně vystudovaný 
učitel českého jazyka učil v letech 1958 až 1961 
na základní škole v Měcholupech na Žatecku 
a na gymnáziu v Žatci. V šedesátých letech byl 
redaktorem Československého rozhlasu, mezi 
lety 1977 a 1991 ho zaměstnali jako scenáristu ve 
FS Barrandov. Společně s kamarády Ladislavem 
Smoljakem a Jiřím Šebánkem vymyslel postavu 
fiktivního českého génia Járy Cimrmana a následně 
stvořil pro vzniklé Divadlo Járy Cimrmana řadu 
úspěšných divadelních her. Jako scenárista se 
Svěrák podílel na řadě celovečerních filmů, často 
režírovaných Smoljakem. Je také úspěšným 
hercem, ztvárnil mimo jiné hlavní roli ve filmu 
Kolja (natočeném podle vlastního scénáře), 
jenž režíroval jeho syn Jan a získal nejen sedm 
Českých lvů, ale i prestižní světová ocenění Oscar 
a Zlatý glóbus. Kromě toho byly na Oscara 
nominovány i jeho filmy Obecná škola a Vesničko 
má středisková. Zálibu našel také v tvorbě 
písniček pro děti spolu s Jaroslavem Uhlířem a pod 
pseudonymem Emil Synek psal i texty k populárním 
písním. Nejznámější je Holubí dům.
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„KNIHA, KTERÁ 

NESTOJÍ ZA DVOJÍ 
ČTENÍ, NESTOJÍ 

ZA JEDNO,“ 
UPOZORŇOVAL 

ČESKÝ LINGVISTA 
FRANTIŠEK 
VYMAZAL. 

A MY Z VLASTNÍ 
ZKUŠENOSTI VÍME, 

ŽE PROTI TOMU 
SE ROZHODNĚ 

NEDÁ NIC 
NAMÍTAT. PROTO 
VÁM PŘINÁŠÍME 

NÁMĚTY NA NOVÉ 
SKVĚLÉ KOUSKY 
DO KNIHOVNY, 

KTERÉ ROZHODNĚ 
MAJÍ POTENCIÁL 
PRO TO, ABYSTE 

JE NEOTEVŘELI JEN 
JEDNOU.

T Anna Batistová 
F Archiv 

Č
ER
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STEPHEN KING – ČTYŘICET LET HRŮZY

George Beahm

George Beahm napsal více než třicet knih o ikonách popkultury a je jedním 
z nejprodávanějších autorů v žebříčku New York Times. V České republice 
vyšly například jeho knihy Já, Steve o Stevu Jobsovi nebo Třeskutá kniha – 
průvodce populárním americkým seriálem Teorie velkého třesku. Zároveň 
je však Beahm velkým znalcem Stephena Kinga, o němž vydal už celou řadu 
knih. V nejnovější z nich Stephen King – Čtyřicet let hrůzy představuje život 
a dílo krále hororů, jednoho z nejplodnějších a nejúspěšnějších autorů dnešní 
doby. King napsal neuvěřitelných šedesát románů, dvě stě povídek a novel 
a po celém světě prodal stovky milionů výtisků knih. A nebyl by to George 
Beahm, kdyby Kingův životopis (zahrnující jak mládí v americkém Maine, 
studia v bouřlivých šedesátých letech, období boje s nouzí a dlouhou cestu 
k vydání prvního románu Carrie, tak i slavnou kariéru autora bestsellerů) 
nepojal jako čtivě psaný náhled do Kingova života a díla okořeněný 
anekdotami, komentáři a rozhovory s jeho blízkými přáteli a kolegy. Knihu 
kromě velkého množství fotografií doprovází také povedené ilustrace od 
známých amerických umělců Michaela Whelana a Glenna Chadbourna.

Baronet, Cena: 666 Kč

DOBRO.VINKY

POSLEDNÍ DÍVKA

Riley Sager

Před deseti lety jela studentka 
Quincy Carpenter na dovolenou 
s pěti přáteli a vrátila se sama, 
jediná přežila hororový masakr. 
Stala se členem „klubu“ FINAL 
GIRLS, který vymysleli novináři, 
a do takové skupiny lidí nechce 
nikdo patřit. Patří do něj třeba 

Lisa, která ztratila devět sester z vysokoškolského klubu po 
útoku teroristy, jenž zabíjel nožem; nebo Sam, která přežila 
útok maskovaného muže během noční směny v Nightlight Inn; 
a nyní i Quincy, jež zakrvácená prchala lesem před násilníkem, 
který přepadl partu studentů v lesní chatě. Média touží po tom, 
udělat rozhovor se všemi najednou, a všechny tři dívky se snaží 
na prožité trauma zapomenout. A tím i jedna na druhou. 

Knihy Omega, Cena: 379 Kč

99: HOKEJOVÉ 
PŘÍBĚHY

Wayne Gretzky 

Bezpochyby nejlepší hokejista, 
který kdy žil, své nejslavnější 
roky spojil s Edmontonem. Hned 
poté, co se tým připojil k NHL, 
začala žít legenda kolem čísla 
99. Jeho nositel, kanadský hráč 
Wayne Gretzky, nyní sepsal svůj 
příběh. V otevřeném a osobním 

vyprávění plném hvězdných jmen popisuje nejsilnější 
momenty historie NHL. Co Gretzky zažil, kdo ho inspiroval 
a kdo stál po jeho boku a byl mu oporou?

Albatros, Cena: 499 Kč

BLACKOUT – 
ZÍTRA BUDE POZDĚ

Marc Elsberg

Jednoho chladného únorového dne zhasnou 
světla v Itálii. A nejen tady. Chvíli nato ve 
Švédsku, pak v Německu, Francii, Rakousku, 
Belgii a Holandsku. Všude v Evropě se hroutí 
elektrická síť, přestanou fungovat výtahy, 
vlaky metra uvíznou v tunelech... Bývalý 
italský hacker a programátor Piero Manzano 
věří, že ví, kdo je za to odpovědný, a tak se 
to snaží sdělit odpovědným orgánům. Ale 
nikdo mu nevěří. Až francouzský komisař 
Europolu François Bollard je ochoten mu 
naslouchat. Ale když mladá a atraktivní 
novinářka Lauren Shannon objeví, že 
z Pierova počítače byly odeslány podezřelé 
e-maily, začne klást nepříjemné otázky 
a Bollard jej začne podezřívat. Manzano má 
proti sobě mazaného a neviditelného soupeře 
a stává se z něj lovná zvěř. Situace v ulicích 
se stává stále více dramatičtější. Zdá se, že 
v Evropě nic nefunguje. Několik evropských 
jaderných elektráren je v kritickém stavu 
a ohrožuje životy milionů lidí.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč
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ALCHYMISTOVA 
ŠIFRA

Kevin Sands

Hledáte záhadnou a dobrodružnou 
knížku pro děti ve věku od 10 do 
14 let? Sáhněte po Alchymistově 
šifře, hvězdném debutu fyzika 
Kevina Sandse. Londýnské lékárníky 
v něm pronásleduje záhadný kult. 
Po sérii nevysvětlitelných vražd má 
alchymistův učeň Christopher Rowe 
možnost záhadu rozluštit a řádění 
zla zastavit. Musí však vyřešit řadu 
složitých šifer a hádanek od svého 
mistra alchymisty Blackthorna…   

Fragment, Cena: 289 Kč

DIABOLIK

S. J. Kincaidová

Ďábelská a pekelná, taková je 
Nemesis. Život nemilosrdné 
a neporazitelné hrdinky má jediný 
smysl: zabít nebo zemřít pro Sidonii, 
dceru galaktického senátora, kterou 
má ochraňovat. Odmalička jsou 
na sebe napojené a vyrůstají jako 
sestry. Co se stane, když je Sidonie 
povolána na galaktický dvůr, kde jí 
hrozí smrt? Kniha S. J. Kincaidové 
Diabolik se stala senzací roku 2016 
v žánru young adult literatury. 

Fragment, Cena: 299 Kč

POSLEDNÍ HODINA

Jeffery Deaver

Za bílého dne byl z newyorské ulice 
unesen obchodní cestující. Tak to alespoň 
popsala devítiletá dívka, jediná svědkyně 
události. Na místě zločinu zanechal pachatel 
symbolický vzkaz: miniaturní oprátku. Takto 
znepokojivý popis místa činu je pro Lincolna 
Rhyma neodolatelným lákadlem. Společně 
s Amélií Sachsovou se pustí do ohledávání 
a vyhodnocování vodítek, ale pak dojde 
k nečekanému zvratu. Z italské Neapole je 
hlášen naprosto stejný případ… Jak obětí 
přibývá, vyvstává na povrch další bizarní 
libůstka tohoto pachatele: nahrává poslední 
dech svých obětí a jako samozvaný milovník 
hudby záznamy upravuje a následně 
zveřejňuje na internetu.

Domino, Cena: 349 Kč

PONDĚLNÍ KOMENTÁŘE 
ANEB BRAŇME NORMÁLNÍ SVĚT

Václav Klaus ml.

Až 300 tisíc čtenářů si každé pondělí otevírá Novinky.cz, aby si přečetli 
nejnovější komentář Václava Klause mladšího. Jste jedni z nich? Pak byste 
si neměli nechat ujít knihu Pondělní komentáře aneb Braňme normální 
svět. Jak říká autor předmluvy Bohumil Pečinka: „Číst pondělního Klause 
se v určitých kruzích stalo životním stylem a potřebou, srovnatelnou s tím, 
když doma sledujete Champions League.“

Fortuna Libri, Cena: 199 Kč

DISNEY 
ZLATÁ 
KLASIKA 
CARL 
BARKS 

Walt Disney, 
Carl Barks

Další díl z řady 
komiksové série 
Zlatá klasika 
Walta Disneyho 
je tu! Nový svazek 
příběhů z Kačerova 

od nejslavnějších disneyovských autorů tentokrát 
přibližuje dílo Carla Barkse, geniálního kreslíře 
a tvůrce strýčka Skrblíka, Gusty, Šikuly, Rafanů 
a dalších postaviček. Barksovou srdeční záležitostí 
byla auta. Tento díl Zlaté klasiky proto představuje 
výběr rozmanitých automobilů kačerovských 
obyvatel.

Egmont, Cena: 349 Kč

ZOUFALÉ 
ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ 
VĚCI

Halina Pawlowská

Já Václava milovala! 
Vůbec jsem si neuměla 
představit, že bych 
chodila s někým jiným, 

a kdybych byla jen trochu víc religiózně vychovaná, 
tak bych každý večer zvedla hlavu k nebi 
a děkovala bych Bohu, že mi seslal tak dokonalého 
muže. Dokonalý byl proto, že vůbec existoval! 
Že byl zdravý, měřil víc než metr osmdesát, 
měl vlasy, měl zuby, nešišlal a chtěl mě! To bylo 
nejdůležitější – chtěl mě! Kdyby slintal, bylo by mi 
to nakonec asi fuk… i když…

Motto, Cena: 269 Kč
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DOBRO.VINKY

STAR WARS ROK ZA ROKEM 

Přesně čtyřicet let uplynulo letos v květnu od 
světové premiéry prvního snímku legendární 
sci-fi série Hvězdných válek. Egmont vydává 
ke 40. výročí Star Wars výpravnou obrazovou 
publikaci. V této chronologické kronice najdou 
milovníci série úplnou historii Star Wars včetně 
nejnovějších filmů Síla se probouzí a Rogue 
One. Knihu napsali renomovaní odborníci na 
Star Wars ve spolupráci s Lucasfilmem.

Egmont, Cena: 699 Kč

RADOST Z MÁLA

Francine Jay

Francine Jay je minimalistka. Věří, že klíčem ke štěstí je radost z mála. 
Čím méně máme věcí, které nám zaneřádí domov, a méně úkolů, které 
nám berou čas, tím více energie můžeme věnovat činnostem, které 
jsou pro nás skutečně důležité. Kniha Radost z mála přináší praktické 
rady, jak se místnost po místnosti zbavit přebytečných věcí, zredukovat 
seznam úkolů a mít tak mnohem více volného času pro sebe.

Anag, Cena: 299 Kč

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 3.0

Pierre Franckh

Nenechte si ujít nové, doplněné a vylepšené vydání bestselleru od 
Pierra Franckha! Nový titul Jak si správně přát 3.0 nabízí 7 nových 
revolučních pravidel pro dosažení vašich snů, aktuální poznatky 
z oblasti výzkumu mozku – vědecké důkazy účinnosti Pierrovy 
metody – a mimo jiné i speciální aplikaci EW 3.0. Díky této aplikaci 
můžete sdílet své zážitky a zkušenosti s ostatními šťastlivci, kteří si 
díky Pierrovi splnili sny a zlepšili život.

Anag, Cena: 339 Kč

SPECIALISTKA

Stephenie Meyerová

Stephenie Meyerová je známá 
především díky své veleúspěšné 
upíří sáze Stmívání. Svůj nový román 
Specialistka ovšem adresuje dospělým 
a dokazuje v něm, proč je jednou 
z nejprodávanějších autorek na světě. 
V napínavém thrilleru nás seznamuje 
s Alex. Bývalá agentka americké 
vlády utíká před svými někdejšími 
zaměstnavateli. Aby si zachránila 
život, nezbývá jí nic jiného než vzít 
ještě jeden případ…

Egmont, Cena: 399 Kč

SATURNIN SE VRACÍ

Miroslav Macek

Jeden z nejslavnějších hrdinů české 
literatury je zpět! Jaké trampoty 
si věrný sluha Saturnin připravil 
v pokračování klasického díla, 
které si oblíbilo několik generací? 
Můžete se těšit na humorné 
historky s rozmazleným Miloušem, 
nesnesitelnou tetou Kateřinou, 
laskavým dědou nebo filozofujícím 
doktorem Vlachem. Prožijete dokonalé 
léto u dědečka a ponoříte se do 
neuvěřitelných a komických příhod.

XYZ, Cena: 299 Kč

HISTORIE VČEL

Maja Lunde

William je zklamaný biolog a obchodník s osivem žijící v Anglii roku 1852. 
Právě se chystá postavit zcela nový typ úlu, který jemu i jeho dětem zajistí čest 
a slávu. George je včelař, žijící v USA roku 2007, a jeho farma bojuje o přežití. 
On ale doufá, že jeho syn bude pro farmu spásou. Tao žije v budoucnosti 
v Číně, v době, kdy již včely vyhynuly. Pracuje na ručním opylování. Víc než 
cokoli jiného chce svému synovi zajistit vzdělání, aby měl lepší život, než je ten 
její. Historie včel je román o vyhynutí včel. Všechny tři příběhy se navzájem 
prolínají, setkává se zde minulost, přítomnost i budoucnost.

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

„Se vším tím časem, penězi a energií, které na to všechno musíme 
vynaložit, můžeme lehce nabýt dojmu, že věci vlastní nás - místo 
aby tomu bylo naopak.“  
Radost z mála



PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO UZDRAVENÍ

Jan Hnízdil

Tělo není pitomé, umí se uzdravovat samo. Jenže my se k němu občas 
chováme jako k největšímu nepříteli. Házíme mu pod nohy spíš než 
příslovečné klacky rovnou klády. A k tomu žijeme tak, aby mělo pořád co 
opravovat. Býváme unavení, nemožní, nemocní. Lékaři si nevědí rady. A pak 
přijde rada, která spojí odjakživa spojené, tělo a hlavu. Ejhle, zdraví se 
vrací. Kniha lékaře Jana Hnízdila je složená z příběhů lidí, kteří byli ochotní 
naslouchat, vzali vlastní rozum do vlastní hrsti a uzdravili se.

Lidové noviny, Cena: 269 Kč

SLUŠNÁ JÍZDA

Irvine Welsh

Terry Lawson je mnoho mužů v jednom: 
děvkař, dealer drog, příležitostný pornoherec 
i taxikář. Při společné jízdě v jeho taxíku ulicemi 
Edinburghu potkáme spoustu podivuhodných 
postav, z nichž každá představí své „vlohy“.

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

MLÉKO A MED

Rupi Kaur

Kniha pochází z pera básnířky 
indického původu Rupi Kaurové, 
která s ní dosáhla na vrchol žebříčku 
bestsellerů New York Times. Sbírka 
básní a krátké prózy je o přežití. 
O lásce a ztrátě, násilí a zneužívání, 
o ženskosti. Je rozdělena do čtyř 
kapitol a každá má jiné poselství. 
Jedna se snaží léčit zármutek, jiná 
bojuje s všudypřítomnou bolestí. 
Čtenáři nabízí cestu od nejhorších 
životních momentů ke smíření 
a radosti. Ta je totiž všudypřítomná, 
jedinou podmínkou je chtít ji vidět.

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

NEŽÁDEJTE 
O MILOST

Martin Österdahl

Píše se rok 1996 a ruské 
všeobecné volby se blíží. 
Pashie, mladá žena, která 
pracuje pro švédskou 
společnost, v Petrohradu 
záhadně zmizí. Přibližně 
ve stejném čase dochází 
k útoku na telefonní síť ve 
Stockholmu, což by mohlo 
potenciálně ohrozit bezpečnost 
Švédska. Švýcarský přítel 
a spolupracovník Pashie, člen 
pobřežní hlídky a expert na 
Rusko Max Anger cestuje do 
Petrohradu, aby našel svou 
ztracenou lásku...

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

VÁLKA UMĚNÍ

Steven Pressfield

Steven Pressfield je americký romanopisec a scenárista, který proslul 
například díky scénáři k filmu King Kong žije. V knize Válka umění se 
se čtenáři dělí o praktický návod k úspěchu v jakékoli tvůrčí sféře. Jak 
překonat všechny překážky, které nám stojí v cestě k naplnění našich 
ambicí? „Tvůrčí práce je dar celému světu a všem jeho bytostem. 
Neochuzujte nás o svůj přínos,“ motivuje Pressfield.

Jan Melvil Publishing, Cena: 329 Kč, vychází v listopadu 2017

ÚDOLÍ STÍNU

Peter Tremayne

Vychází další z příběhů řádové 
sestry Fidelmy, vzdělané 
advokátky soudního dvora 
ve starém Irsku. V historické 
detektivce Údolí stínu se 
Fidelma společně s mnichem 
Eadulfem vydává na cestu 
do vzdáleného údolí 
obývaného starým pohanským 
klanem. Téměř u cíle své cesty 
ale poutníci nalézají strašlivý 
výjev – třiatřicet nahých těl 
zavražděných mladíků. Podaří 
se sestře Fidelmě hroznou 
vraždu vyšetřit?

Vyšehrad, Cena: 298 Kč

NA VOLNÉ NOZE

Robert Vlach

Čeští freelanceři bohatnou. Někteří přiznávají měsíční příjmy od 
100 tisíc korun výše. Uvažujete i vy o tom, že byste přešli na volnou 
nohu? Určitě sáhněte po knize známého podnikatele a konzultanta 
Roberta Vlacha. Na více než 760 stranách popisuje, jak podnikat jako 
profesionál. Těží přitom ze zkušeností stovek freelancerů z desítek 
oborů a nabízí osvědčené know-how pro podnikání na volné noze.

Jan Melvil Publishing, Cena: 699 Kč
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SELFIES

Adler Olsen

Mistr severských thrillerů se vrací se sedmým dílem poutavé řady o oddělení Q. 
V kodaňském parku je nalezeno tělo staré  ženy. Šílený řidič zahájí hon na mladé 
dívky. Je mož né, ž e spolu tyto na první pohled odlišné brutální útoky nějak 
souvisejí? Tuto záhadu řeší detektiv Carl Mørck z oddělení Q. Carl a jeho tým jsou 
pod velkým tlakem a musí případ rozlousknout — pokud se jim nepodaří splnit 
očekávání nadřízených, jejich oddělení bude zrušeno. Rose navíc dohnala vlastní 
minulost, kdysi mož ná měla co do činění se strašlivým zločinem. 

Host, Cena: 369 Kč

ŽIJTE VE SVÉ ZAHRADĚ

Ferdinand Leffler

Hledáte inspiraci pro novou zahradu nebo chcete 
něco udělat s tou stávající? Anebo se chcete prostě 
jen zasnít a nechat se unášet krásou zahradních 
scenerií? Úspěšný zahradní architekt, autor mnoha 
oceněných realizací u nás i v zahraničí a tvář 
televizního pořadu Ferdinandovy zahrady vás 
provede od prvotních úvah a plánování přes ukázky 
realizovaných zahrad až k praktickým radám a tipům.

Host, Cena: 599 Kč

SNÍH, OHEŇ, VINA 
A SMRT

Gerhard Jäger

Detektivní román je zasazený 
do skutečných událostí, které 
se odehrály v padesátých letech 
minulého století, kdy mohutné 
sesuvy lavin v Alpách připravily 
o život 256 lidí. Kdo před padesáti 
lety zavraždil mladého historika, 
který přijel do vesničky v Tyrolsku 
prozkoumat vraždu čarodějnice 
v devatenáctém století? Podaří se 
odhalit dávná tajemství, nebo jsou 
už navždy ukryta pod sněhovou 
lavinou?

Host, Cena: 349 Kč

„Žena leží na zemi. Ve 
sněhu. S levou paží 
zkroucenou pod tělem. 
Žádné barvy.“  
Sníh, oheň, vina a smrt

„Jedno miniaturní 
společenství dánských 
podlidí v tmavé uličce 
čtvrti Frederiksstad se 
dalo do pohybu vstříc 
dalšímu večeru bez 
zjevného cíle.“  
Selfies

ČÍHÁNÍ

Eric Rickstad

Mrazivý thriller z amerického severu pochází z pera autora bestselleru 
Tiché dívky. Detektivka Sonja Testová dostane první případ. V domě 
advokáta, který se angažuje ve sporu o legalizaci homosexuálních 
manželství, je brutálně zavražděna mladá dívka. Sonja při vyšetřování 
odhaluje děsivé činy skryté po celá desetiletí a zjišťuje, že za idylickou tváří 
městečka se ukrývá temnota a zlo páchané na nevinných.

Host, Cena: 349 Kč
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„Na úsvitu třetího tisíciletí se lidstvo probouzí, 
protahuje si všechny údy, mne si oči a snaží se 
zaplašit vzpomínku na neodbytný zlý sen.“  
Homo Deus

HOMO DEUS – STRUČNÉ DĚJINY ZÍTŘKA

Yuval Noah Harari

„Konkvistadoři a obchodníci ve zlatých časech evropského imperialismu 
kupovali ostrovy a někdy celé země za náhrdelník barevných korálků. Ve 
21. století vyměňujeme svůj nejcennější poklad – svá osobní data – za 
internetové služby a videa s roztomilými koťaty,“ píše v knize Homo Deus – 
Stručné dějiny zítřka Yuval Noah Harari. Izraelský historik se proslavil 
mezinárodním bestsellerem o historii lidského rodu Sapiens – Úchvatný 
i úděsný příběh lidstva. Ve své nové knize si pokládá otázku, co nás jako 
lidstvo v éře „dataismu“, tedy v éře velkých dat, která o nás sbírá Google nebo 
Facebook, čeká? Uvádí přitom děsivý příklad: nedávná studie vypracovaná 
Facebookem naznačuje, že jejich algoritmus má lepší představu o lidské 
osobnosti a jejích sklonech, než mají nejbližší příbuzní a přátelé toho kterého 
člověka. Facebooku stačilo jen 10 „lajků“, aby měl lepší odhad než kolegové 
ze zaměstnání, 70 potřeboval na přátele, 150 na členy rodiny a 300 na 
životního partnera. V některých případech tento algoritmus dokonce trumfl 
i vlastní představy a mínění člověka o sobě. „A jakže Facebook vůbec tak cenné 
informace získal? Inu, sami jsme mu je poskytli, a ještě k tomu zadarmo,“ píše 
Harari. V knize Homo Deus – Stručné dějiny zítřka tento profesor z katedry 
historie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě představuje vizi nepříliš vzdáleného 
světa a zároveň analyzuje, jaké důsledky mohou nastat, když se tradiční 
kolektivní mýty lidstva utkají s novými „božskými“ technologiemi, jakými jsou 
právě umělá inteligence nebo třeba genetické inženýrství. Harari zde stejně jako 
ve své předešlé knize kombinuje především historii, filozofii a přírodní vědy, ale 
i poznatky dalších oborů. Kam vlastně kráčí Homo Deus a jak ochráníme naši 
křehkou planetu a lidstvo samotné před vlastními ničivými silami?

Leda, Cena: 319 Kč

ŽENA Z KAJUTY Č. 10 

Ruth Ware

Agatha Christie 21. století, tak bývá často označována 
Ruth Ware – britská autorka brilantních psychologických 
thrillerů ze současnosti. Českým čtenářům se poprvé 
představila už v thrilleru Všude kolem černý les. Teď 
v češtině vychází její další román – Žena z kajuty č. 10, 
který se okamžitě po svém anglickém vydání stal jedním 
z deseti nejprodávanějších titulů na žebříčku bestsellerů 
New York Times i Sunday Times. Ruth Ware nás 

v mysteriózním thrilleru zve společně se svou hlavní 
hrdinkou – novinářkou Lo Blacklockovou – na plavbu 
soukromou jachtou zvanou Polární záře. Lo píše do 
cestovatelských časopisů a tato plavba má být její životní 
šancí – účastnit se společně s několika málo cestujícími 
z vyšší společnosti luxusní okružní cesty po norských 
fjordech si nemůže nechat ujít. Vše působí pohádkově, 
obloha je modrá, moře klidné, kajuty luxusní, večeře 
opulentní a elegantní hosté se dobře baví… Idyla se 
však z minuty na minutu změní v noční můru, když 
novinářka v šeru zahlédne děsivý obrázek: kdosi srazil 
z paluby do moře neznámou ženu. Háček je v tom, že 
Lo je jediná, kdo incident viděl, a nikdo jí nevěří. Nikdo 
z hostů totiž nechybí! I když loď pluje dál, jako by se 
nikdy nic nestalo, novinářský instinkt velí Lo zjistit, o co 
jde… Jak mohlo dojít k vraždě, když nikde není tělo? Jak 
může někdo být podezřelý, když nedošlo ke zločinu? 
Jak mohla žena z kajuty č. 10 zmizet, když ji v kajutě 
nikdo neviděl? Překvapivé zvraty a mrazivá odhalení. 
Ruth Ware ve svém důmyslně vystavěném příběhu 
nezapře tradici britských detektivek. „V dětství jsem je 
četla všechny: Agathu Christie, Josephine Tey, Dorothy 
L. Sayers, ale i Sherlocka Holmese. Při psaní jsem se je 
nesnažila nijak napodobovat, ale je pravda, že když jsem 
knihu dokončila a znovu si ji přečetla, uvědomila jsem si, 
jak moc těmto svým vzorům, a zejména Agathe Christie, 
vděčím,” prozradila Ruth Ware v rozhovoru pro New 
York Times.

Leda, Cena: 328 Kč
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BABIČCE S LÁSKOU

Knížka Babičce s láskou je poděkováním 
babičce za její péči. Stačí, když jednoduše 
dokončíte 24 předvyplněných vět, které 
se k vaší babičce vztahují. Například 
„Vážíme si Tě proto, že…“, „Díky, že jsi 
nás naučila…“. Psát můžete dohromady 
s rodinou nebo každý člen zvlášť, můžete 
přidat i obrázky a fotografie. Knížka 
Babičce s láskou je originální dárek, který 
vaší babičce vykouzlí úsměv na tváři.

Babičkářství, Cena: 349 Kč

MEDICEJŠTÍ: DYNASTIE 
U MOCI

Matteo Strukul

Píše se rok 1429. V italské Florencii se po 
smrti patriarchy Giovanniho de’ Medici v čele 
obrovského impéria ocitnou jeho synové Cosimo 
a Lorenzo. Nově nabytou moc jim krutě závidí 
jejich zapřisáhlí nepřátelé Rinaldo degli Albizzi 
a Palla Strozzi z vlivných florentských rodin. 
Zatímco Medicejští bratři posilují politickou 
moc, nepřátelé usilují o zničení jejich rodiny. 
Navíc mezi nimi stojí krásná žena…

Knihy Omega, Cena: 399 Kč

NEJHORŠÍ NOČNÍ 
MŮRA

Brenda Novak

Evelyn Talbot ví, že psychopat může 
vypadat naprosto normálně. Bylo 
jí teprve šestnáct, když ji její přítel 
Jasper věznil a mučil a opustil ji 
v domnění, že je mrtvá. Nyní je 
respektovanou psychiatričkou, která 
se specializuje na myšlení zločinců, 
pracuje v Hanover House, léčebném 
zařízení s maximální ostrahou, které 
se nachází v malém městečku na 
Aljašce. Život ve městě se změní 
v noční můru poté, kdy je nalezeno 
zmrzačené tělo místní ženy…

Knihy Omega, Cena: 349 Kč

NEJMILEJŠÍ KALENDÁŘ 
PRO BABIČKU A DĚDU

Nejmilejší kalendář pro babičku a dědu je 
týdenní stolní kalendář, který je speciálně 
uzpůsoben, aby do něj mohly děti vytvořit 
na každý měsíc obrázek. Prarodiče tak 
uvidí celý měsíc obrázek před sebou jako 
nejcennější dárek od svých vnoučat. Každý 
týden navíc obsahuje pranostiku nebo 
zajímavost, která se k týdnu váže. Jsou zde 
i malé tipy, jak si mohou prarodiče zpestřit 
každý týden.

Babičkářství, Cena: 249 Kč

„Zatímco si ji zevrubně prohlížel, neodvážila se nic víc než 
se jen třást. Oči nechala zavřené, aby neviděla, co dělá. Měla 
však pocit, že ji velmi pečlivě pozoruje, aby si mohl být jistý, 
že je mrtvá.“  
Nejhorší noční můra

MY, UTONULÍ

Carsten Jensen

Nesourodá posádka dánských námořníků v roce 1848 
vyplouvá z ostrovního městečka Marstal, aby čelila Němcům. 
Ne všichni se však z boje vrátí – a ti, co ano, už nikdy nebudou 
jako dřív. Patří k nim i smělý Laurids Madsen, který ihned 
znovu prchá na širé moře. Když jeho syn Albert dospěje, 
vydává se svého ztraceného otce hledat. Plavba ho zavede 
do nejvzdálenějších koutů světa a do spárů té nejhorší 
společnosti.

Knihy Omega, Cena: 499 Kč
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MISE HAITI
Tomáš Šebek

Český chirurg pět měsíců 
s Lékaři bez hranic

Graeme Simsion
Mlada fronta

dozvuky
Mych 
lasek

Nový román autora světového bestselleru 
PROJEKT MANŽELKA odehráv ající se 

v malebné burgundské vesnici

„Skvělé čtení – romantické, vtipné a úžasně napsané. Zkrátka 
naprostá pecka – fanoušci Boba Dylana a Patti Smithové budou 

unešeni ze všech hudebních odkazů.“
Daily Mail UK

„Co se na první pohled zdá být červenou knihovnou, na druhý 
pohled se stává vrstevnatým průzkumem manželství, lásky 

a životních impulzů.“
Publishers Weekly

„Realistické postavy, poutavá zápletka a spousta humoru, četba 
tohoto románu je čirá radost.“

Heat

„Naprostá romantika, kniha o mezilidských vztazích, ztracené 
lásce, manželství a touze. Místy dojemná, místy vtipná 

a překvapivá.“
Daily Review

G
r

a
e

m
e

 S
im

s
io

n

IT specialista a příležitostný pi-
anista Adam Sharp už se „dívá 
do hlavně padesátky“, když jeho 
poklidný život v Norwichi s part-
nerkou, kocourem a návštěvami 
nemocné matky rozčeří e-mail 
od dávno ztracené lásky, půvabné 
herečky Angeliny. Nemůže uvěřit, 
že si na něj po letech vzpomněla. 
Nostalgie i nespokojenost s vlast-
ním životem ho nakonec přimějí 
spálit všechny mosty a rozjet se 
za bývalou milenkou, kterou kdy-
si málem požádal o ruku a na niž 
nikdy nedokázal zapomenout.

V malebné burgundské vesnici 
na něj ve venkovském sídle neče-
ká jen Angelina, ale i její srdečný 
manžel Charlie, který Adama opíjí 
skvělým vínem, vyvařuje kuli-
nářské pokrmy a baví ho veselý-
mi historkami z jejich manželství, 
zatímco stále krásná Angelina se 
nepokrytě snaží o opětovné se-
xuální sblížení. Adam se namá-
havě snaží vyznat ve vlastních 
citech i v tom, do jaké hry se dal 
zatáhnout, ale také vyřešit vztah 
k partnerce Claire, kterou nechal 
v Anglii…

To všechno za soundtracku jeho 
milovaných hitů, které podbar-
vují hrdinovu dramatickou cestu 
k bolestnému prozření, že v živo-
tě na rozdíl od písní nestojí láska 
vždycky nad vším ostatním.

GRAEME SIMSION je australský 
spisovatel, scenárista a drama-
tik. Původně odborník na infor-
mační technologie a ekonom. 
Jeho prvotina Projekt manželka 
se stala v roce 2014 Knihou roku 
vyhlašovanou v Austrálii společ-
ností ABIA. Prodaly se jí po celém 
světě více než tři miliony výtisků 
a chystá se podle ní film. Bestsel-
lerem se stal i druhý díl příběhu 
Projekt potomek.
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Žádejte u svého knihkupce.



Fotografie 
řekne více 
než tisíc slov
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Kniha 

naplněná 

fotografiemi 

z natáčení

Universum, 799 Kč

Knihy Omega, 499 Kč

Příběh naší planety 
v nevídaném záběru – 
v časovém horizontu 13,8 
miliardy let od vzniku 
vesmíru přes vývoj lidstva 
až po současnost naší 
civilizace.

Bylo jen otázkou času, kdy podle 
bestsellerů Diany Gabaldon vznikne 
televizní seriál, neboť příběhy Claire 
Randall a Jamieho Frasera dychtivě 
hltaly miliony čtenářů po celém světě. 
Přeneste se do vesnice ve Skotsku, která 
je kulisou k příběhu Cizinky. 
Kniha vás zavede jak do zákulisí, tak 
přímo do děje. Herci, scenáristé, 
producenti, hudebníci, kostýmní 
výtvarníci, technici a mnozí další se 
s vámi podělí o své zážitky a výzvy, 
kterým museli během natáčení čelit.

VELKÉ DĚJINY: 
OD VELKÉHO 
TŘESKU PO 
SOUČASNOST

JAK SE TOČÍ CIZINKA: 
OFICIÁLNÍ PRŮVODCE 
SÉRIEMI 1 A 2

Kolektiv autorů

Tara Bennett



Nejslavnější momenty 
nejpopulárnější hry na světě
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Albatros, 449 Kč

Knihy Omega, 399 Kč

Harry Potter a jeho kamarádi Ron a Hermiona 
jsou už ve třetím ročníku bradavické Školy čar 
a kouzel. Nyní v ilustrovaném vydání.

Kniha komiksů spisovatele a karikaturisty Davida 
Sqierese zaznamenává nejdůležitější události fotbalu 
od prvních historických zmínek o fotbale v Číně až 
po soupeření dvou nejlepších fotbalistů současnosti: 
Messiho a Ronalda. S vtipem a nadhledem si 
přečtete například o založení první fotbalové ligy, 
vzniku fotbalové asociace FIFA, nezapomenutelných 
zápasech na mistrovstvích světa, slavných hráčích 
i rozhazovačných majitelích klubů.

HARRY POTTER 
A VĚZEŇ Z AZKABANU

ILUSTROVANÁ HISTORIE 
FOTBALU

J. K. Rowlingová

David Squires

Brio, 799 Kč

POHÁDKY 
BRATŘÍ GRIMMŮ

Bratři Grimmové pomáhali 
v 19. století lidovým příběhům, 
které šířili doboví vypravěči. 
Tento pozoruhodný soubor 
padesáti pohádek sestavili 
sami bratři Grimmové. 
Najdete zde mnoho známých 
i méně známých pohádek.

Jacob a Wilhelm Grimmovi
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Universum, 599 Kč

Tato knížka vás 
prostřednictvím více 
než 70 nádherně 
ilustrovaných městských 
plánů a map seznámí 
s hlavními centry lidské 
civilizace.

MAPY MĚST

Kolektiv autorůPoznejte
legendu

Knihy Omega, 399 Kč

Elvis – ikona, která ční nad ostatními. Měl vliv na kulturu 
a chování mládeže, její chůzi i styl oblékání. Také to byl 
neuvěřitelný zpěvák. První umělec bílé pleti, který překročil 
hranice žánrů. Zbožňovaný a podrobně sledovaný. Právě 
gradující sláva měla silný vliv na poslední roky jeho života. 
Kniha je určena všem, kteří mají rádi nejen elvisovskou 
notu, ale také je zajímá životní příběh tohoto velikána.

ELVIS: (NE)SMRTELNÁ IKONA

Alice Hudson



Knihy Omega, 699 Kč

Kariéra Franka Sinatry trvala více 
než pět desetiletí a zřídkakdy 
je k vidění. Tato kniha popisuje 
život a dílo jedné z největších 
hollywoodských hvězd.

FRANK SINATRA: 
FILMOVÉ DĚDICTVÍ

David Wills

Zásadní okamžiky historie 

Knihy Omega, 699 Kč

Fotografie se staly nedílnou součástí toho, jak nahlížíme na současné 
celospolečenské události. Tato kniha je oslavou fotografie, obsahuje 
snímky, které zachycují významné historické okamžiky – od prvního letu 
bratří Wrightů až po okamžik, kdy byla otevřena Tutanchamonova hrobka. 
Každá fotografie je doprovázena podrobným textem, který snímek zasazuje 
do historického kontextu a vysvětluje fotografovu motivaci k jeho vytvoření.

100 FOTOGRAFIÍ, KTERÉ ZMĚNILY SVĚT

Federica Guarnieri, Roberto Mottadelli
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Jak se psala historie rocku

Knihy Omega, 999 Kč

Nová publikace zachycuje zrod mladého ducha skupiny Rolling Stones. V letech 1963–1965 odstartovali dva mladí 
fotografové Terry O‘Neill a Gered Mankowitz svou kariéru. Terry tušil, že mladá skupina Rolling Stones ukrývá stejné 
kouzlo jako jiný britský fenomén – The Beatles. Dva legendární fotografové tak začali zachycovat začátky kapely, která 
se nesmazatelně vryla do historie hudby. Fotografie jsou doplněny různými vzpomínkami a rozhovory.

ROLLING STONES 1963–1965: NA CESTĚ ZA HVĚZDNOU SLÁVOU

Terry O‘Neill a Gered Mankowitz

Slovart, 599 Kč

NEJÚŽASNĚJŠÍ VYDÁNÍ ZE 
VŠECH! Co je větší: největší 
velikonoční vejce, nebo nejvyšší 
dinosaurus? Co je životu 
nebezpečnější: žraloci, nebo 
selfíčka? Najděte odpověď na tyto 
otázky a mnohé další…

GUINNESS WORLD 
RECORDS 2018

Kolektiv autorů



Herecká ikona

Knihy Omega, 999 Kč

Clint Eastwood, muž, který se na výsluní vypracoval doslova od píky. Tento 
jediný syn chudých Kaliforňanů prošel nespočtem různých manuálních 
prací, službou v armádě, načež se víceméně náhodou dostal k herecké 
profesi. Trpělivě a cílevědomě stoupal na pomyslném žebříčku slávy, aby 
nakonec spočinul na jeho úplném vrcholu a stal se hollywoodskou ikonou. 
Tou je i dnes, více než šedesát let od okamžiku, kdy získal svou první 
filmovou roli.

CLINT: RETROSPEKTIVA

Richard Schickel, Clint Eastwood
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Knihy Omega, 699 Kč

Rok 1968 si historie pamatuje jako 
období společenských a politických změn 
a celosvětových protestů proti stávajícímu 
sociálnímu modelu: dělníci, studenti i etnické 
menšiny požadovali reformy, spravedlnost 
a zlepšení životních podmínek.

1968: REVOLUČNÍ  
ROK VE FOTOGRAFIÍCH

Carlo Batà, Gianni Morelli



VELKÉ DOBRO.TÉMA

Slovart, 699 Kč

Od neuvěřitelného 
hmyzu a masožravých 
dinosaurů přes drahé 
kameny až ke starému 
Římu. Každá stránka 
je plná informací 
a fascinujících faktů.

MEGAENCYKLOPEDIE

Kolektiv autorů

40 fascinujících 
let života kapely

Knihy Omega, 999 Kč

Rocková kapela. To jsou prostě U2. Nic víc, nic míň. To je 
však řečeno trochu zjednodušeně. Jejich cesta ke slávě byla 
mnohem složitější. Nejlepší a nejslavnější alba jsou skvělá 
a fantasticky propracovaná. K posluchačům promlouvají 
moderním jazykem, neztrácejí však příklon k tradičním 
postupům a zároveň oslovují i budoucnost.

Kniha obsahuje vybrané citace z rozhovorů se členy 
kapely, informace o turné, která podnikli, a ze života kapely 
neopomíjí nic důležitého. Fascinující hudební sága, která 
trvá již více než 40 let a jejíž rozuzlení se nedá předem 
odhadnout, vás rozhodně zaujme.

U2 – MINULOST, PŘÍTOMNOST, 
BUDOUCNOST

Ernesto Assante
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Pro pořádné
fanoušky

Knihy Omega, 699 Kč

Původní, nepřikrášlené rozhovory, vzpomínky a více než 
130 barevných fotografií. Tuto knihu jistě ocení každý 
fanoušek Bon Jovi! Autor se věnuje sestavám skupiny, 
mapuje vzestupy a pády jednotlivých členů a nezapomněl 
ani na divoká světová turné, natáčení videoklipů nebo 
sólové projekty jednotlivých členů kapely.

BON JOVI

Bryan Reesman

Universum, 499 Kč

ZVÍŘATA 
V KOSTCE

Seznamte se 
s exotickými zástupci 
fauny, které většina 
z nás nemá šanci vidět 
v přírodě, ale i s druhy 
běžnými v našem 
prostředí s použitím 
nevídaných 3D ilustrací.

Kolektiv autorů
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V příštím tématu se můžete těšit na článek 
o vzestupu literárních hvězd a začátcích jejich velké cesty.
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ROBERT FULGHUM

JSEM POTOMKEM 
JÁRY CIMRMANA
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Když se potkáte s Robertem Fulghumem, první, na co se 
vás zeptá, jste vy. Lidské příběhy ho nesmírně zajímají, jejich 

sbíráním strávil celý život a z těch nejzajímavějších sestavuje své 
knihy. Dobrá zpráva je, že v Česku se pohybuje velmi často. 

Až ho potkáte, mějte nachystaný nějaký zajímavý příběh. 
Možná se tak dostanete do bestselleru. 

T Jiří Holubec F Michael Kratochvíl
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Dáváte spoustu rozhovorů. Do-

stáváte při nich ještě otázky, kte-

ré vás překvapí? Nějaké, na které 

jste ještě neodpovídal? 

Což o to, otázky mě dokážou 
překvapit. Překvapuje mě třeba, 
když se mě pořád ptají na to sa-
mé. Například, jestli se mi líbí 
v Česku, i když jsem tu už po de-
sáté a nějakou dobu jsem tu i žil. 
Otázky úplně nové moc často ne-
dostávám. Uvidíme, třeba mi ně-
jakou položíte. 

Zajímá mě spíš, proč se vám tu 

tak líbí. Jste tu již po desáté, vaše 

knihy vydává české nakladatelství 

a vychází v češtině dříve než v an-

gličtině.

Jako dítě jsem vyrůstal ve střed-
ním Texasu, v oblasti, do které 
tradičně směřovalo mnoho čes-
kých emigrantů. V mém oko-
lí byla tři města s převážně čes-
kým osídlením. Chodili jsme do 
nich kupovat chleba, uzené maso 
a na slavnosti, kde jsem se nau-
čil tancovat polku. Já jsem tehdy 
nevěděl, že je to český tanec ani 
že ta hudba, která postupně pro-
nikala do lokální kultury texasko-
-mexické hranice, pochází z Čes-
koslovenska. Když jsem poprvé 
přijel do Česka, hos-
titelé mě vzali na fol-
klorní festival. Nešlo 
mi do hlavy, proč na 
něm slyším hudbu 
z Texasu. Přemýšlel 
jsem, jestli to není na mou po-
čest nebo co. Když kapelník vy-
zval lidi z publika, ať si jdou za-
tancovat, vrhnul jsem se rovnou 
do kola a byla zase řada na mých 
hostitelích, aby se divili, že tan-
cuji polku a valčík, jako bych je 
tancoval odmalička. Mám rád Če-
chy, chápu jejich humor, cítím, že 
mám do jisté míry české kořeny. 
Vlastně proto je i moje nová kni-
ha o Američanovi, který přijede 
do Prahy své kořeny hledat.

Říkal jste, že chápete český hu-

mor, což předpokládá, že víte, 

kdo je Jára Cimrman...

a zeptá se mě, jestli mi nemůže 
nějak pomoct. Na což odpoví-
dám: Ano, můžete. Kupte mi pi-
vo a vezměte mě k sobě domů. 
Udělal jsem si tak spoustu ka-
marádů, ale stejně tak často mě 
prostě lidé poznají. Jen jedné 
paní, která byla mimochodem 
fanynka mých knih, jsem musel 
ukázat cestovní pas, aby uvěřila, 
že jsem to skutečně já. 

Když čtu vaše knihy, vždycky si 

říkám, že jste musel mít ohrom-

né štěstí na lidi, které jste potkal. 

Jak vás poslouchám, tak to asi 

nebudou náhodná setkání. Vy je 

aktivně vyhledáváte.

Přesně tak. Kdykoliv mě něco 
zaujme, jdu a zeptám se na to. 
Včera jsem třeba viděl dlaždi-
če, jak pokládají nový chodník. 
Šel jsem za nimi, jeden z nich 
uměl trochu anglicky, vysvětlil 
mi, jak se kostky kladou, a ne-
chal mě, ať si to zkusím. Skoro 
každý člověk, který něco dělá, 
se o svou dovednost rád podělí. 

KDYŽ MÁM PO PŘEDSTAVENÍ 
VOLNO, RÁD SI ZAJDU NA NÁMĚSTÍ 
A TVÁŘÍM SE, ŽE JSEM ZTRACENÝ, 
TROCHU SENILNÍ STAŘÍK.

Samozřejmě že vím. Hned, jak jsem se s Divadlem Járy Cimrma-
na seznámil, zamiloval jsem se do něj. Mám ho tak rád, že ob-
čas z legrace tvrdím, že když Jára Cimrman pobýval v Americe, 
potkal se s mou babičkou a já jsem jeho potomkem. Víte, každý 
národ má se svými hrdiny problémy. Váš největší hrdina je ale 
imaginární a nikdy vás nemůže zklamat.

Není to ale trochu smutné, že si své největší hrdiny musíme vy-

mýšlet?

Vymyšlený hrdina není o nic méně reálný než skutečný. Cokoliv 
si dokážete představit, je opravdové. Vzpomínám si, že jsem při-
jel do Prahy v roce 2002. Má dlouholetá editorka a kamarádka 
Eva Slámová mi jednoho dne řekla, že mě vezme na výlet, a da-
la mi vybrat ze tří zabalených papírků. Abych si prý vylosoval, 
kam pojedeme. Vytáhl jsem si papírek, kde bylo napsáno zoo. To 
léto ale byly v Praze povodně, a když jsme přišli do areálu, byla 
spousta klecí prázdných. Eva mě začala vodit od jedné k druhé 
a vyprávěla mi, že tady v té chovají jednorožce, v další že bydlí 
bílé žirafy a v támhletom bazénku že plavou vodní panny. Byla 
to nejzajímavější návštěva zoo v mém životě.

Co bylo na těch dvou dalších papírcích? 

To jsem se také ptal. Na obou bylo zoo. Tahle schopnost čisté fa-
bulace mě na české nátuře fascinuje. Když jsem ji začal sledovat, 
nacházel jsem si ji čím dál tím častěji. Třeba když za mnou do 
USA přijel známý z Ostravy a první, co si chtěl koupit, byl kov-
bojský klobouk. Ptal jsem se ho proč a on mi vyložil celou histo-
rii kovbojů a indiánů, kterou znal z knih Kala Maye, ale která je 
celá vymyšlená. Nic z těch knih není založeno na realitě. Jemu 
to ale vůbec nevadilo a odvážel si domů nejen kovbojský klo-
bouk, ale i pravou indiánskou čelenku vyrobenou v Číně. 

Líbí se vám u nás i něco reálného?  

Já bych tu dokázal i žít. 
Vždycky si pronajmu byt 
v nějaké čtvrti a jen tak si 
užívám města, potkávám 
lidi a vyptávám se na jejich 
příběhy. Vypravil jsem se 

na všechny konečné stanice metra i tramvají, rád se procházím 
po Olšanských hřbitovech, chodím do restaurací, například do 
exotické Kentucky Fried Chicken, kterou v malém městě, kde ži-
ji, nemáme. Jednou jsem se do Prahy přestěhoval na celých šest 
týdnů a neřekl jsem o tom nikomu, dokonce ani svému naklada-
teli. Dozvěděl se o mně, až když mě lidé poznali na ulici. Volal 
mi, jestli náhodou nejsem v Praze, což jsem mu bez ostychu za-
přel a tvrdil jsem, že nikoliv.

Vidíte, v tomto ohledu se nevyplácí být slavný spisovatel. Lidé vás 

poznávají. 

V Praze bych to čekal, ale udivuje mě, že mě lidé poznávají 
i v malých městech. Naposled jsem zjezdil s divadelní skupinou 
LiStOVáNí třicet českých měst, letos jich objedeme šedesát. 
Často to jsou opravdu malá městečka. Když mám po předsta-
vení volno, rád si zajdu na náměstí a tvářím se, že jsem ztrace-
ný, trochu senilní stařík. Dřív nebo později ke mně někdo přijde 

OPRAVÁŘ OSUDŮ

ROBERT FULGHUM

George Novak přijede 
do Prahy, aby pátral po 
svých českých kořenech. 
Nakonec ale zjistí, že 
vlastně hledá odpověď 
na jinou otázku: Kdo 
jsem? Kdo si myslím, 
že jsem? A kdo je Vera, 
sousedka a přítelkyně plná 
pochopení, ale i tajemství? 

Argo, 259 Kč
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DOBRÝ ROZHOVOR

Pro Roberta Fulghuma je Česko
v podstatě druhým domovem.

Přiznávám, že tomu pomáhá, když vypadáte jako ztra-
cený, trochu senilní stařík. To vám potom i koupí pivo. 

Z příběhů jednotlivých lidí skládáte knihy, které čtou mi-

liony lidí po celém světě. Vaše prvotina ale prý vznikla 

náhodou.

Ano. Působil jsem tehdy jako pastor a každý týden jsem 
si na kázání připravoval nějaký příběh – podobenství, 
o němž jsem chtěl mluvit. Postupem času ty příběhy za-
čaly žít svým vlastním životem, lidé si je vyprávěli, pře-
posílali a jednoho dne mi zazvonil telefon a na druhém 
konci byla vydavatelka z New Yorku. Dostala se k ní prý 
moje povídka a ptala se, jestli nemám další podobné. 
Já na to, že ano, a poslal jsem jí povídek plnou krabici. 
O osmnáct měsíců později z nich byla kniha, která sedě-
la na první příčce žebříku bestsellerů New York Times.

A vydržela tam hodně dlouho. 

Čím to, že vaše příběhy lidi tak 

zajímají?

Víte, až bude někdo sestavovat 
seznam velkých spisovatelů mé 
doby, tak moje jméno na něm ne-
bude. Nejsem velký spisovatel, ale 
píšu o věcech, které jsou vlast-
ní velkému množství lidí. O vě-
cech, které v nich vyvolají pocit, 
že je sami znají. Jsou to drob-
nosti, ale ne nedůležité. Když pí-
šu o tom, že v mateřské škole ne-
mám tlouct ostatní, znamená to 
zároveň, že nemám házet na jiné 
státy atomové bomby. První kni-
ha byla opravdu poskládána jen 
z takových jednoduchých příbě-
hů. Až když mě oslovili, abych 
napsal pokračování, řekl jsem si 
„Hele, já jsem asi spisovatel“. Můj 
styl zůstal víceméně nezměněný. 
Překladatel, který přeložil všech-
ny mé knihy, se mě jednou zeptal, 
jestli si uvědomuji, že všech mých 
dvacet knih jsou pokračování Ma-
teřské školky.
 
Ta kniha vás proslavila. Nelituje-

te toho někdy?

Občas. Já si se slávou umím po-
radit, ale uvědomuji si, jaké jsem 
měl štěstí, že jsem Mateřskou 
školku napsal v padesáti, a ne 

v pětadvaceti. Bůh ví, jak by to se 
mnou dopadlo. V mém věku už 
vím, že není důležité být známý, 
ale stát za to, aby vás lidé znali. 

Sláva ale přece není jen špatná. 

Není. Minimálně díky ní máte 
peníze, což je milé. Zvlášť v do-
bě, kdy peníze nemáte. 

Měl jsem na mysli spíš to, že vám 

určitě přinesla možnost potkat se 

s lidmi, s nimiž byste se jinak ne-

setkal. 

To je pravda, ale nemyslím si, že by mi to 
až tak vadilo. Svět je plný fascinujících lidí 
a potkat se s nimi nevyžaduje slávu. Stačí 
je oslovit, poprosit je, aby vás něco nové-
ho naučili. Já to dělám pořád. A pořád se 
mám co učit.

Jaká je nejdivnější profese, kterou jste si 

takhle osvojil?

Vidíte, na to se mě ještě nikdo nikdy neze-
ptal! Nechtě mě chvíli přemýšlet... Ano, už 
to mám! Když jsem byl v Argentině, dostal 
jsem se tam do školy, ve které se chudí li-
dé učí jednoduché cirkusové triky. Žonglo-
vání, základní kouzla a podobné věci, kte-
rými si pak mohou přivydělávat. Ta škola 
byla mimochodem hrozně zajímavá. Jeden 
pán si vymyslel představení, ve kterém vy-
stupoval s cvičeným vepříkem. To prasát-
ko celé představení vůbec nic nedělalo, jen 
koukalo a bylo to celé tak legrační, že se li-
dé mohli potrhat smíchy. Když pak show 
skončila, prase sebralo ze země tác a šlo 
kolem manéže vybírat peníze. Nejlepší cir-
kus, jaký jsem v životě viděl.

A co jste se tam naučil vy?

Naučil jsem se tam chodit po provaze. Ne 
po tom napnutém ve výšce, ale po tom 
prověšeném, co je kousek nad zemí. 

Máte to v záloze pro případ, že by vás pře-

stala bavit profese spisovatele?

Já se vlastně za spisovatele moc nepovažu-
ji. Spíš za vypravěče příběhů, kterých jsou 
kolem nás stovky. Skoro každý člověk má 
příběh, který stojí za to vyprávět. A někte-
ré z těch příběhů jsou dokonce pravdivé. 

Je vaše nová kniha Opravář osudů pravdivá?

Na to se mě neptejte, protože vám odpo-
vím, že je pravdivá pro toho, kdo si ten pří-
běh dokáže představit.

Všechny vaše knihy jsou vlastně jeden dlou-

hý příběh, který pořád pokračuje. Skončí ně-

kdy? 

Možná to dopadne jako s pohádkami, kte-
ré jsem vyprávěl svému druhému syno-
vi. Vždycky, když jsem skončil, zeptal se: 
„A co se stalo pak?“ a já musel pokračo-
vat. Jednoho večera už jsem toho měl dost 
a odpověděl jsem: „Pak přiletěla kometa 
a rozbila Zemi na miliony malých kousíč-
ků.“ On byl dlouho potichu a pak se zeptal: 
„A co se pak stalo s těmi kousíčky?“ 

SKORO KAŽDÝ 
ČLOVĚK MÁ PŘÍBĚH, 
KTERÝ STOJÍ ZA TO 
VYPRÁVĚT. A NĚKTERÉ 
Z TĚCH PŘÍBĚHŮ JSOU 
DOKONCE PRAVDIVÉ.

MEDAILON

ROBERT FULGHUM

Americký spisovatel a esejista. Narodil 
se v Texasu, prošel řadou zaměstnání – 
kromě jiného byl folkovým zpěvákem, 
kovbojem, barmanem, obchodním 
agentem, učitelem kreslení a filozofie. 
V pozdějším věku vystudoval teologii 
a stal se pastorem unitářské církve. Pro 
potřeby své pastorační činnosti začal 
psát krátké texty o každodenním životě, 
ze kterých byla v roce 1988 sestavena 
jeho první kniha Všechno, co opravdu 
potřebuju znát, jsem se naučil v ma-
teřské školce. Od té doby publikoval 
přes dvacet dalších knih a povídkových 
sbírek. V současnosti ho celosvětově 
zastupuje české nakladatelství Argo.



Pán hor přichází...
Historie, dobrodružství, romantika 
a napětí. Sledujte s námi osudy šesti 
generací rodu de Braie v mnoha 
zemích Evropy, Americe, 
Africe i v Indii.

Máte rádi seriál Panství Downton?
Pak budete milovat i tuto autorku! 
Lottie Laneová čeká od života víc, 
než jen osud služebné. Ale podaří 
se jí uskutečnit své sny stát se ošetřo-
vatelkou na poli zuřící krymské války 
a zůstat věrná sama sobě i své lásce?

NADČASOVÉ ROMÁNY
Z BARONETU
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Jestli se vám líbil 
Malý princ
Jedno z nejslavnějších děl světové 
literatury nikdy nezestárne. Jeho 
nadčasový obsah a hloubka fascinuje již 
několik generací čtenářů všech věkových 
kategorií. Pokud jste i vy a vaše ratolest 
propadli kouzlu metaforické pohádky 
o ztroskotaném pilotovi a princi z daleké 
planetky, přinášíme vám tipy na další 
dětské knihy, které vás určitě zaujmou.

Malý princ: 
Antoine de Saint-Exupéry 
Knihy Omega, 169 Kč

Malý princ – obrazová kniha:  
Antoine de Saint-Exupéry 
Albatros, 599 Kč

Manolito a Blbeček: 
Elvira Lindo 
Knihy Omega, 229 Kč

Dva roky prázdnin: 
Jules Verne 
Knihy Omega, 249 Kč
 
Pod zemí, pod vodou: 
Kolektiv 
Host, 499 Kč

Deník malého poseroutky 12 –  
Výprava za teplem: 
Jeff Kinney 
CooBoo, 229 Kč  (Vychází na konci listopadu)

Děti z Bullerbynu: 
Astrid Lindgrenová 
Albatros, 249 Kč

Pipi Dlouhá punčocha: 
Astrid Lindgrenová 
Albatros, 299 Kč

Harry Potter a vězeň z Azkabanu – 
nové ilustrované vydání: 
J. K. Rowlingová 
Albatros, 449 Kč (Vychází v říjnu) 

DOBRO.VOD

co 
číst dál
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„Vylepšil jsem Rašplino tekuté 
mýdlo času, díky čemuž už 
není pro cestování časem 
a prostorem potřeba speciálně 
upravená vana.“
ZACHRÁNÍ DOKTOR PROKTOR VÁNOCE?

Deník mimoňky 11 – 
Příběhy nesnášený spolužačky: 
Rachel R. Russellová 
Mladá fronta, 269 Kč

Dědečku, vyprávěj – 
Etiketa a etika pro děti 
komplet 3 knihy + CD: 
Ladislav Špaček 
Mladá fronta, 649 Kč

Podivuhodné příběhy Čtyřlístku: 
Kolektiv 
Čtyřlístek, 420 Kč

Zachrání doktor Proktor Vánoce? 
Jo Nesbø 
Kniha Zlín, 229 Kč

Guinness World Records 2018: 
Kolektiv 
Slovart, 599 Kč (Vychází v říjnu)

Jeden z nás lže: 
Karen McManusová 
YOLI, 249 Kč (Vychází v říjnu)

Mapy – Atlas světa, jaký svět ještě 
neviděl 
Aleksandra a Daniel Mizielińští 
Host, 499 Kč

J.K. ROWLINGOVÁ je autorkou série 
knih o Harrym Potterovi, která dlouhodobě 
láme prodejní rekordy a je ověnčena řadou 
ocenění. Série si našla nadšené fanoušky 
po celém světě, dočkala se překladu do 
79 jazyků a prodalo se přes 450 milionů 
výtisků. Zčásti jako charitativní projekt napsala 
J.K. Rowlingová tři další knihy, Famfrpál 
v průběhů věků a Fantastická zvířata a kde je 
najít (pro nadaci Comic Relief) a Bajky Barda 
Beedleho (pro nadaci Lumos), a také fi lmový 
scénář na motivy knihy Fantastická zvířata 
a kde je najít. V roce 2012 založila digitální 
společnost Pottermore, která fanouškům 
přináší nové texty a oni se tak mohou nořit 
hloub a hloub do kouzelnického světa. Vydala 
také román pro dospělé, Prázdné místo, a pod 
pseudonymem Robert Galbraith píše detektivní 
romány. Je držitelkou mnoha ocenění, mimo 
jiné Řádu britského impéria za přínos dětské 
literatuře, francouzského Légion d’Honneur 
a ceny Hanse Christiana Andersena.

JIM KAY v roce 2012 za své ilustrace 
k Volání netvora Patricka Nesse získal 
medaili Kate Greenawayové. Studoval 
ilustraci na Westminsterské univerzitě a už 
od absolutoria pracuje v knihovně a archivu 
galerie Tate Britain a v Královské botanické 
zahradě v Kew. Po jedné samostatné výstavě 
v galerii jej oslovil jistý nakladatel a Jim 
Kay se začal živit jako ilustrátor na volné 
noze. Od té doby spolupracoval na několika 
fi lmových a televizních projektech a zúčastnil 
se skupinové výstavy v londýnském muzeu 
V&A. Žije a tvoří v Northamptonshiru se svou 
partnerkou a nalezeným chrtem.

Pán temnot se skrývá o samotě a bez 
přátel, opuštěn svými následovníky. Jeho 
služebník posledních dvanáct let strávil 
v řetězech. Dnes večer, ještě před půlnocí, 

se tento služebník osvobodí a vydá se 
spojit síly se svým mistrem.

 
 
Po kouzelnické nehodě olbřímích rozměrů 
Harry Potter uteče od Dursleyových. 
Z Kvikálkova ho odveze Záchranný 
autobus a Harry očekává průšvih. 
Ale Ministerstvo kouzel má docela 
jiné starosti – Sirius Black, nechvalně 
proslulý vězeň a věrný nohsled Lorda 
Voldemorta, uprchl z Azkabanu. Prý má 
spadeno na Harryho a ministr poslal 
do Bradavic mozkomory, aby tu hlídali 
a hrozili svým polibkem.

Nastává třetí rok v Bradavicích 
a Harryho pronásledují temné zvěsti a zlá 
znamení. Na povrch vyplouvá neveselá 
pravda o jeho minulosti a Harry se tváří 
v tvář setká s jedním z nejvěrnějších 
služebníků Pána Temnot…

Netrpělivě očekávané pokračování 
kouzelnické série s ilustracemi Jima 
Kaye překypuje kouzelnými okamžiky 
vyčarovanými z barev a tahů štětce 
a tužky.

ALBATROS
9 788000 048154

ISBN 978-80-00-04815-4
www.albatrosmedia.cz
CZ: 449 Kč SK: 18,49 €

Pro čtenáře od 9 let

„Ilustrace Jima Kaye na mě hluboce zapůsobily. 
Nadchlo mě, jak ztvárnil svět Harryho Pottera, 

a jsem nesmírně vděčná, 
že mu propůjčil svůj talent.“

J.K. ROWLINGOVÁ

HP3_Illustrated_Jacket_CZ_ok.indd   1 06.09.17   11:47

wimpykid.com
 @wimpykid

amuletbooks.com
@abramskids    
Printed in U.S.A.

wimpykid com

U.S. $13.95  Can. $16.95
ISBN 978-1-4197-2545-6

READ�THEM�ALL!

Greg Heffley and his family are getting out of town.
With the cold weather and the stress of the approaching holiday
season, the Heffleys decide to escape to a tropical island resort
for some much-needed rest and relaxation. A few days in 
paradise should do wonders for Greg and his frazzled family.
But the Heffleys soon discover that paradise isn’t everything 
it’s cracked up to be. Sun poisoning, stomach tr oubles, and 
venomous critters all threaten to ruin the family’s vacation. Can 
their trip be saved, or will this island getaway end in disaster?
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KNIŽNÍ 
PŘEDLOHY  

Přečíst si nejdříve knížku a až potom se podívat na film nebo 
seriál, který byl podle ní natočen, anebo naopak? To je otázka, 

kterou si kladou tisíce fanoušků po celém světě. Správnou 
odpověď na ni sice neznáme, ale seznámíme vás s těmi 

nejžhavějšími knižními předlohami k vašim oblíbeným filmům 
a seriálům. Po které z nich sáhnete jako první?  

T Anna Batistová F Archiv, Shutterstock

VAŠICH OBLÍBENÝCH FILMŮ A SERIÁLŮ 

TO

STEPHEN KING

Neuvěřitelných 197 milionů zhlédnutí měla na 
YouTube za pouhých čtyřiadvacet hodin první 
ukázka hororu TO. Už toto číslo naznačilo, že 
snímek režiséra Andyho Muschiettiho natočený 
na motivy stejnojmenné knihy Stephena Kinga 
bude přepisovat rekordy.  
A děsivý klaun diváky skutečně táhne do 
kin jako žádný jiný vrah před ním. Film 
se stal nejvýdělečnějším hororem všech 
dob – šest týdnů po premiéře má na kontě 
přes 630 milionů dolarů. V Česku si na 
horor koupilo vstupenku více než 220 tisíc 
diváků. Film, který trvá přes dvě hodiny, 
přitom obsáhl jen první polovinu Kingovy 
knihy, a tak se už dnes můžete těšit na 
pokračování, jež půjde do kin v roce 2019.  
Že tak dlouho čekat nevydržíte? Sáhněte 
po knižní předloze filmu. Román TO loni 

oslavil třicet let od svého prvního vydání, a přesto 
je dosud považovaný za nejlepší horor všech dob. 

BETA Dobrovský, Cena 549 Kč

DANSE MACABRE

STEPHEN KING

Chcete se dozvědět více 
o světě hororu přímo od 
jeho největšího mistra? 
Doporučujeme sáhnout 
po Kingově knize Danse 
macabre. Nahlíží v ní na 
horor jako na kulturní 
fenomén. S velkou láskou 
zde píše o Draculovi nebo 
o Frankensteinovi, ale třeba 
i o Záhadě Blair Witch.

BETA Dobrovský, Cena 449 Kč
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„Triumf! Silný příběh složený z historie 
a mýtů. Milovala jsem každou stranu...“ 
Nora Roberts

JAK SE TOČÍ CIZINKA: 
OFICIÁLNÍ PRŮVODCE SÉRIEMI 1 A 2

TARA BENNETT

V geniální knižní předloze od Diany Gabaldon se 
mísí historická romance s fantasy, krása skotské 
přírody a hvězdné obsazení… Není proto divu, 
že seriál Cizinka odstartoval fenomén hraničící 
s mánií. Aktuálně se ve světové premiéře vysílají 
první díly již třetí série tohoto populárního 
britsko-amerického televizního dramatu.  
Věděli jste, že Cizinka se dokonce natáčela 
i v České republice? Znalci série možná 
namítnou, že druhá kniha (Vážka v Jantaru) 
zavádí romantické hrdiny Claire (Caitrionu Balfe) 
a Jamieho (Sama Heughana) do Paříže, ale tyto 
scény se natáčely v pražských ulicích.  
Ministerstvo kultury na Maltézském náměstí se 
tak proměnilo v dům Jamieho bratrance Jareda, 
kde Jamie s Claire po dobu pobytu v Paříži 
žili. Kulisy starobylého města dotvářela také 
Kampa, Karlův most nebo Radnické schody 
na Hradčanech. A vojenský kostel sv. Jana 
Nepomuckého se proměnil v nemocnici pro 
chudé, kde Claire pomáhala.  
Zajímá vás toho o natáčení Cizinky mnohem 
víc? Pak by vám neměl chybět oficiální průvodce 
sériemi 1 a 2 Jak se točí Cizinka od novinářky Tary 
Bennett. Najdete v něm mimo jiné exkluzivní 
rozhovory s populárními herci. 

Knihy Omega, Cena 499 Kč

CIZINKA, VÁŽKA V JANTARU 
A MOŘEPLAVEC

DIANA GABALDON

Česky vyšly už tři díly ságy Cizinka 
s přebaly ze stejnojmenného seriálu. 
K poslednímu z nich (Mořeplavec) 
nakladatelství Knihy Omega dokonce 
natočilo trailery v originálních 
kostýmech ze seriálu. 
První díl Cizinka nás seznamuje 
s příběhem bývalé vojenské sestřičky 
Claire Randallové, která v roce 1945 tráví 
s manželem dovolenou ve Skotsku. 
Náhodou se zde dotkne magického 
kamene, který ji přenese do 18. století, 
v němž se sblíží s charismatickým 
bojovníkem Jamiem Fraserem. 
Druhý díl Vážka v jantaru už ukazuje 
Claire, jak se se svou dospělou dcerou 
Briannou vrací do Skotska. Vypráví 
jí o tajemném kameni i o lásce, 
která překonává hranice času. A její 
dobrodružství v minulosti pokračuje! 
Claire se snaží zabránit jakobitskému 
povstání a bojuje za záchranu svého 
dítěte i milovaného muže. 
Ve třetím díle Mořeplavec se Claire 
vrací do svého století a žije v domnění, 

že její láska 
zahynula v 
tragické bitvě 
u Cullodenu. 
Jakmile však 
zjistí, že Jamie 
přežil, vrací se 
zpátky časem a 

je odhodlaná zůstat s ním v jeho době. Tam 
na ni ale číhá nebezpečí... 
Zajímavé je, že autorka Diana Gabaldon byla 
původně odbornice na environmentalistiku. 
Když pak tato matka tří dětí napsala devět 
svazků Cizinky, díky této sáze se stala 
literárním fenoménem. Její knihy přeložili 
do neuvěřitelných třiceti osmi jazyků!

CIZINKA 
Knihy Omega, Cena 357 Kč

VÁŽKA V JANTARU 
Knihy Omega, Cena 399 Kč

MOŘEPLAVEC 
Knihy Omega, Cena 499 Kč
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RYCHLEJI MLUVIT NEDOKÁŽU

LAUREN GRAHAM

Zcela rekordní předprodej a obrovský zájem čtenářů zaznamenala v Česku 
sbírka úvah a hravých esejů od hvězdy televizních seriálů Gilmorova 
děvčata a Famílie Lauren Graham. Právě role krásné, chytré, vtipné 
a především „ukecané“ Lorelai Gilmorové dala knize, v níž se herečka 
ohlíží za svým životem, humorný a příznačný název.  
„Kniha obsahuje některé příběhy z mého života: rozevláté dětství, 
první randění, nabitý pracovní život a v neposlední řadě historky 
z natáčení dvou seriálů, které mi přirostly k srdci a v mé duši zanechaly 
nesmazatelnou stopu,“ říká sama Lauren.  
Její zpověď je doplněna fotografiemi z rodinného alba a úryvky z deníku, 
který si Lauren psala při nedávném natáčení pokračování Gilmorových 
děvčat. Příběh seriálu se odehrává ve fiktivním městečku Stars Hollow 
a vypráví o svobodné matce Lorelai a její dospívající dceři Rory. Autorkou 
populárního amerického seriálu, který je známý především svými vtipnými 
dialogy a narážkami na pop kulturu, je Amy Sherman-Palladino.  
Kultovní postavu maminky z Gilmorových děvčat do češtiny namluvila 
vynikající dabérka Simona Postlerová. Ta se také zúčastnila křtu knihy, 
na který byli pozváni všichni milovníci seriálu a obou hereček. Česká 
komunita jejich fanoušků se totiž na kampani ke knížce významně 
podílela. Jde zkrátka o výjimečně srdeční záležitost.

Knihy Omega, Cena 299 Kč

READY PLAYER ONE

ERNEST CLINE

Už v březnu 2018 přijde do českých kin napjatě očekávaná 
filmová adaptace knihy Ready Player One spisovatele 
Ernesta Clinea. Režie strhujícího dobrodružného thrilleru 
z blízké budoucnosti, světa virtuální reality a počítačových 
her, se ku radosti fanoušků ujal jeden z nejlepších režisérů 
současnosti Steven Spielberg.  
První záběry představil Spielberg už v kalifornském San 
Diegu v rámci přehlídky Comic-Con a je z nich zřejmé, že 
půjde o velkolepý snímek. Hlavním hrdinou je mladík Wade 
Watts (Tye Sheridan), kterého nacházíme ve zpustošeném 
světě v roce 2045, kde už doslova není možné najít jiné 
útočiště než virtuální realitu Oasis, v níž je možné téměř 
vše: proměňovat se i přemisťovat. Hranicí této reality, 
kterou vytvořil James Donovan Halliday (Mark Rylance), je 
jen naše vlastní představivost. Bezplatná onlineová videohra 
umožňuje zoufalým lidem vytvořit si novou identitu a vést 
virtuální život na hony vzdálený tomu skutečnému. Navíc 
je v ní možné nalézt Hallidayův poklad. Jediným smyslem 
Wattsovy existence se stala honba za tímto virtuálním 
bohatstvím. Jenže co se stane, když se mu podaří rozluštit 
první nápovědu k jeho nalezení?  
Máte-li rádi počítačové hry a řadíte se mezi nadšené 
geeky, sáhněte bez obav po knižní předloze Ready Player 
One. Tento bestseller New York Times je celosvětovým 
čtenářským hitem napříč generacemi. Rekordně úspěšný 
thriller vychází ve více než třiceti zemích a v USA se ho 
prodalo už přes milion výtisků.

Knižní klub, Cena 399 Kč
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SNĚHULÁK

JO NESBØ

Přes 70 tisíc diváků už zavítalo do českých kin na thriller Sněhulák. Adaptace 
jednoho z nejslavnějších románů mistra severské krimi se ujal režisér Thomas 
Alfredson (známý například díky filmu Jeden musí z kola ven). Do role geniálního 
a problematického detektiva Harryho Holea obsadil hollywoodského herce 
Michaela Fassbendera. 
V Oslu napadl první sníh a na zahradě Birte Beckerové se zničehonic objevil 
sněhulák. Jenže ho nepostavil ani její manžel, ani její dítě. V noci Birte mizí 
a nezbude po ní nic než šála omotaná kolem krku postavy ze sněhu. 
Případy žen, které zmizí s prvním sněhem, se množí a Harry musí vyřešit proč. 
Celý případ se ho dotýká ještě více než kdy dříve. Sériový vrah se totiž pokusí zabít 
i jeho lásku Rakel (Rebecca Ferguson). 
Norský spisovatel Jo NesbØ se na psaní scénáře k filmu příliš nepodílel. 

Doporučujeme proto sáhnout i po literární předloze filmu se stejným názvem. Jde v pořadí o sedmou knihu volné série 
krimirománů, kterou si zamiloval celý literární svět. Sněhulák se přitom údajně zrodil během třicetihodinového letu z Osla 
do Sydney.  
Nesbø svou první knihu napsal v sedmatřiceti, kdy už měl za sebou kariéru nadějného fotbalisty, rockové hvězdy 
a finančního makléře. Dnes patří mezi nejprodávanější autory – jeho knih se po celém světě prodalo přes 33 milionů.

Kniha Zlín, Cena 299 Kč

PSÍ CESTA

W. BRUCE CAMERON

Viděli jste rodinný snímek Psí poslání? Do českých kin přišel letos na konci ledna 
v režii známého švédského režiséra Lasse Hallströma. Čtyřnohého hrdinu v něm 
daboval americký herec Josh Gad a ústředním mottem dojemného snímku bylo: 
„Až splní na zemi své poslání, přijdou všichni přátelé člověka do nebe.“ Literární 
předlohu filmu napsal W. Bruce Cameron a zamilovali si ji majitelé psů po 
celém světě. Autor nás v novele přesvědčuje o tom, že jeden pes se může narodit 
několikrát za sebou, aby se mohl zdokonalovat a čím dál lépe chápat člověka, a 
proto se hlavní hrdina knihy vrací na svět znovu a znovu. Nejlépe se ovšem cítí jako 
neposedný retrívr malého chlapce Ethana. V dalším životě už má pak jen jediné 
přání – spatřit znovu svého milovaného páníčka.  
Psí poslání bylo tak úspěšné, že Cameron připravil pokračování s názvem Psí cesta. 
Chundelatý hlavní hrdina v ní zažívá další dobrodružství. Po smrti Ethana nachází 
štěstí po boku jeho vnučky Clarity a provází ji celým jejím životem – jako labrador 
Buddy, kříženka Molly, miniaturní voříšek Max i bígl Toby. Psí cesta, povinná četba 
pro všechny milovníky psů, v češtině vyšla na konci srpna.

Ikar, Cena 249 Kč
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MALÉ DOBRO.TÉMA

V DALŠÍM ČÍSLE SE V MALÉM DOBRO.TÉMATU 
DOČTETE UŽITEČNÉ RADY, JAK V DĚTECH 
VZBUDIT LÁSKU KE ČTENÍ A KNIHÁM. 

SHANNARŮV MEČ 
A SHANNAROVY MAGICKÉ ELFEÍNY

TERRY BROOKS

Sledovali jste loni na podzim na Prima Cool 
seriál Letopisy rodu Shannara? Pak vás jistě 
mile potěší zpráva, že v Americe právě začali 
premiérově vysílat druhou řadu epické televizní 
adaptace literární fantasy ságy spisovatele 
Terryho Brookse.  
Děj se odehrává v daleké budoucnosti a popisuje 
putování tří hrdinů: posledního z rodu Shannary 
Wila Ohmsforda, elfí princezny Amberle 
a tulačky Eretriy. Na cestě za záchranou 
starověkého stromu Ellcrys jim pomáhá 
legendární strážce Země Allanon. Hrdinové ale 
musí zastavit armádu démonů a jejich jedinou 
nadějí jsou magické kameny elfeíny. 
Seriál se natáčel v úžasné novozélandské přírodě, 
kde vznikala i slavná filmová trilogie Pán prstenů 
nebo Hobit. Ostatně, v seriálu se také objevují 
dva herci známí z těchto filmů – John Rhys- 
-Davies (trpaslík Gimli z Pána prstenů) a Manu 
Bennett (v Hobitovi skřet Azog). 
První série Letopisů rodu Shannara volně 
vycházela z knížky Shannarovy magické elfeíny. 
Ta poprvé vyšla už v roce 1982. Její autor Terry 
Brooks od té doby napsal více než dvě desítky 
dalších „letopisů“ rodu Shannara. Ponořte se do 
jeho fantastického světa v knižní verzi bestsellerů 
Shannarův meč a Shannarovy magické elfeíny.

Knihy Omega, Cena 449 Kč

STAR WARS – POSLEDNÍ Z JEDIŮ – OBRAZOVÝ 
SLOVNÍK 

Přestože jde očekávaný film Star Wars: Poslední 
z Jediů do českých kin až 14. prosince, předprodej 
vstupenek pro první nadšence už byl odstartován. 
Režisérem i scenáristou osmé epizody je Rian 
Johnson, který stojí například za oblíbeným seriálem 
Perníkový táta.  
V osmé, předposlední epizodě vesmírné ságy 
samozřejmě nebude chybět oblíbený hrdina Luke 
Skywalker (Mark Hamill), kterého na odlehlé planetě 
vyhledá Rey (Daisy Ridleyová). Dále se v „osmičce“ 
představí pilot Poe Dameron (Oscar Isaac), jeho 
droid BB-8 nebo Kylo Ren (Adam Driver), kterého 
v předchozím díle Rey zranila. Ve filmu se objeví 
i generálka Leia Organa v podání již zesnulé Carrie 
Fisher, která před svou smrtí stihla scény natočit.  
Ve stejný den, kdy se bude konat premiéra Hvězdných 
válek, přijde na pulty českých knihkupectví knižní 
novinka, která potěší srdce každého fanouška 
legendární série, a sice Star Wars – Poslední z Jediů – 
Obrazový slovník. Už nyní je jasné, že závěrečný 
devátý film natočí známý režisér J. J. Abrams 
a v kinech se na něj můžeme těšit za rok, tedy před 
Vánocemi 2019.

STAR WARS ART 
RALPH MCQUARRIE

Egmont, Cena 2490 Kč



Vystoupení autora 
Will Bowen

v Praze 12. 12. 2017

Dovedete si představit, jaký by byl 

SVĚT BEZ STÍŽNOSTÍ?
Průměrný člověk si stěžuje 15-30krát za den. Když si stěžujeme,  
soustředíme se na problém, místo abychom hledali řešení. Studie ukazují, 
že lidé, kteří si více stěžují, mají horší zdraví a větší sklony k depresím. 

VĚDCI VĚŘÍ, ŽE TRVÁ PRÁVĚ 21 DNÍ, NEŽ ZMĚNÍME 
STARÝ NÁVYK - A STĚŽOVÁNÍ SI JE NÁVYK. 
Když se zaměříte na to, co je dobré, přitáhnete si do života ještě více dobrého.

PŘIDEJTE SE TEDY SPOLU S NÁMI K VÍCE 
NEŽ 10 MILIONŮM LIDÍ ZE 106 ZEMÍ SVĚTA 
A ZÚČASTNĚTE SE 21DENNÍ NESTĚŽOVACÍ VÝZVY!

Kniha 224 stran
cena včetně náramku

199 Kč

Jak to funguje?
1. Nasaďte si na zápěstí náramek

(buď ten, co je vložený v knize Svět bez stížností, nebo jakýkoliv jiný).
2. Když se přistihnete, jak si stěžujete, kritizujete nebo pomlouváte

(nebojte, dělá to každý), přendejte si náramek na druhou ruku
a začněte svých 21 dní počítat od začátku (není na tom nic špatného).

3. Vytrvejte. Většině lidí trvá 4-8 měsíců, než si zvládnou nestěžovat 21 dní v kuse.

Více informací najdete na  
www.nestezujsi.cz nebo v knize  
Svět bez stížností, která je k dostání  
s vloženým „nestěžovacím“ náramkem  
v každém dobrém knihkupectví.
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DOBRÝ KNIHKUPEC

LIBOR TOMÁŠ: 
JSEM VLAKOVÝ ČTENÁŘ

aká byla vaše cesta ke knížkám?

Je to rodinná věc, rodiče jsou 
novináři, takže tisk a knížky by-
ly u nás velikým tématem. Měli 

jsme obrovskou knihovnu, kterou jsme — sko-
ro bych řekl bohužel — při stěhování s man-
želkou téměř celou zdědili. (smích) Ale jinak 
jsem se ke knihkupectví dostal vlastně náho-
dou. Po škole jsem trochu naivně předpoklá-
dal, že rychle najdu uplatnění ve svém oboru, 
ovšem nabídky se nehrnuly. Už při studiu jsem 
dělal u Knihy Dobrovský na Zličíně brigády, 
chodil jsem vypomáhat na Vánoce a podobně. 
Měl jsem tam kontakty, tak jsem se zeptal, jest-
li by pro mě neměli práci.

Jakou práci jste dělal?

Začínal jsem na pozici knihkupce a pokladního. To jsem dělal asi dva a půl roku a okli-
kou jsem se tak dostal zpátky k rodinné knižní vášni.

Pak přišla další nabídka?

Ano, nabídli mi pozici směnového vedoucího na pobočce na Andělu. Chvíli jsem váhal, 
nechtělo se mi opouštět zajetou práci a především výborný kolektiv, ale cítil jsem, že 
nastal ten pravý čas na změnu.

Jak se náplň práce změnila?

Byla to stále tatáž knihkupčina, ale trochu z jiného pohledu. Prodavač „na place“ řeší 
jen svou část, své oddělení. A já si najednou připadal v mnoha věcech jak Alenka v říši 
divů. Anděl je menší pobočka, ale nová pozice znamenala mnohem intenzivnější práci. 
Všechno tam muselo odsýpat, každý z nás musel umět všechno a byla to trochu divoči-
na. (smích) Sešla se tam skvělá parta lidí, která se spolu scházela i mimo práci.

Vystudoval historii na filozofické fakultě, brigádničil u nás už 
na škole a nakonec k nám nastoupil do svého prvního a zatím 

jediného zaměstnání. Libor Tomáš – od letošního dubna 
vedoucí pobočky na Václavském náměstí.

T Štěpán Vorlíček F Profimedia a archiv

J
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A pak přišlo další povýšení!

Bylo to mimo jiné i díky mým kolegům a vedou-
címu – ti na tom mají velkou zásluhu. Hodně 
mi pomáhali a respektovali, co jim říkám a jak 
je vedu, a já postupem času získal tolik sebedů-
věry a zkušeností, že jsem — opět po dvou a půl 
letech — kývl na další nabídku.

Tedy vedoucí prodejny na Václavském náměstí. 

Byla to velká změna?

Jistě, je to velká prodejna — navíc na Václavá-
ku! Ještě o rok dřív bych se k takovému kroku 
vůbec neodvážil. Ale byl to v jistém smyslu při-
rozený vývoj. A pro mě velice obohacující ces-
ta. Díky tomu, že jsem si firmou prošel od pí-
ky a znám všechny pozice a činnosti, můžu teď 
dělat vedoucího: vím, co dělá skladník, protože 
jsem ho dělal, vím, jaká je práce lidí v prodejně, 
protože jsem si tím sám prošel. A vím, co zaží-
vají brigádníci, když třeba jen rozdávají letáky. 
To je, myslím, důležité.

Před prázdninami jste otevřeli novou kavárnu, ta 

spadá také pod vás?

Naštěstí ne. (smích) Kavárnu personálně řeší 
kolegyně samostatně, já zasahuji jedině v přípa-
dech, kdy se stane nějaká neočekávaná událost.

Co vás na knihkupčině baví?

Jsem knihomol a je to nádherný svět. Doma 
máme obrovskou knihovnu, která byla s nad-
sázkou i jedním z důvodů, proč jsme se z pane-
láku stěhovali do rodinného domu. Rád si po-
vídám s lidmi a rád si s nimi povídám o tom, 
čemu rozumím. Teď, když už to vlastně úplně 
dělat nemusím, je to pro mě relax od kancelář-
ské práce – postavit se alespoň chvíli „na krám“ 
a prodávat. Doporučovat, diskutovat se zákaz-
níky. Úžasné je, když si můžu promluvit o obo-
ru, který jsem vystudoval. Když přijde zákazník, 
který shání něco z historie, jsem ve svém živlu.

Baví vás ještě vůbec čtení?

Samozřejmě, čtu ze zájmu. Z profese to je jak-
si z hecu, když přijde nějaká novinka, do níž se 
nikomu z kolegů moc nechce, snažím se jít pří-
kladem a pustit se do ní. (smích) Jsem žánrově 
univerzální, přečtu v podstatě cokoliv. Jsem vy-
cepovaný ze školy, kde jsme ke zkoušce muse-
li přečíst několik knih o stovkách stran, takže 
i velké bichle si užívám.

Knihy Dobrovský
Václavské náměstí 22, 

110 00 Praha 

vaclavskenamesti22@knihydobrovsky.cz

tel.: 222 231 118, 724 957 295

Otevřeno 
Po–So: 9.00–21.00 
Ne: 10.00–20.00

KDE  
PRACUJE

JSEM KNIHOMOL A JE TO 
NÁDHERNÝ SVĚT.

V KOSTCE

20
Šéfuje dvaceti lidem, z toho jsou dvě 
směnové vedoucí, které pod sebou na 
každé směně mají osm lidí a skladníka.
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Četba historických knih je 
dodnes jeho koníčkem. „Mám 
dvě malé děti, to je teď ten 
největší koníček. Rodina také 
byla jedním z důvodů, proč 
jsem přemýšlel o změně – bylo 
náročné skloubit dvanáctihodi-
nové směny na Andělu s rodi-
nou.“

Před několika lety se pustil do 
karate coby „fyzické kompen-
zace jinak plouživě-chodivého 
stylu své práce“, jak říká.

V jednu chvíli má rozečteny tře-
ba i tři knížky, snaží se kombi-
novat tituly z historie 20. století 
s lehčí beletrií.

Měsíčně přečte zhruba tři knihy, 
nejvíc čte ve vlaku – bydlí za 
Prahou a každý den dojíždí asi 
dvě hodiny.



TESLA – GÉNIUS,
KTERÝ ZKROTIL
ELEKTŘINU
Vizionářský vynálezce, 
excentrický génius a rebel 
i outsider.  Životní příběh 
Nikoly Tesly, doplněný
bohatou obrazovou
přílohou.

PŘÍBĚHY MOŘEPLAVCŮ
Poplujte s námi kolem 
světa za úžasným
dobrodružstvím.
Češi a Slováci,
kteří obepluli svět.

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Bouřlivě dějiny 20. století očima muže, 
který poznal celý svět.

HYGGE
Více spokojenosti a pocitu štěstí
v každodenním životě.
To pravé HYGGE s modrobílou obálkou.

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI
Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec.
Zvláštní sbírka velice podivných fotogra� í.

RETRO ČS 1-3
Jedinečné obrazové 
publikace o českoslo-
venském retrosvětě
v kompletním vydání.
Limitovaná edice
s exkluzivními
retro dárky.

Z HOVNA BIČ
Chvilka „příšerné“
poezie a životní 
� lozo� e s autorem
kultovního
Mládí v hajzlu.

SKLENĚNÁ PAST
Vitráž se smrtící 
mocí, okultní vědy, 
tajemná zmizení…
Historická detektivka 
z renesanční Francie.

VĚCI, KTERÉ
UVIDÍTE,
JEN KDYŽ
ZPOMALÍTE
Jak si zachovat klid 
a bdělou pozornost 
v uspěchaném světě.

    
     

Darujte         vzpomínkykkyykyk

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉSIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI
Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec.
Zvláštní sbírka velice podivných fotogra� í.

PŘÍBĚHY MOŘEPLAVCŮPŘÍBĚHY MOŘEPLAVCŮ
Poplujte s námi kolem Poplujte s námi kolem 

MAPA PLAVEB
 JAKO BONUS

348 KČ

598 KČ

598 KČ
1298 KČ 328 KČ

298 KČ 348 KČ

298 KČ 298 KČ

VÁNOČNÍ TIPY



DĚLÁME SI TO 
DOMA SAMI
Rychlá, levná
a zdravá očista
těla, mysli
i domácnosti.

SIROTČINEC
SLEČNY PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI
Tajemný ostrov.
Opuštěný sirotčinec.
Zvláštní sbírka velice 
podivných fotogra� í.

BOŽSKÝ
Vezme vás za srdce 
a zrychlí váš tep
vskutku BOŽSKÝM 
způsobem.

DOKTOR PROKTOR 
A PRDICÍ PRÁŠEK
Potrhlá kniha pro 
dítka, co nejsou 
žádný prdítka!.

GIRL ONLINE JDE 
SVOU CESTOU
Jsem Zoella a každý 
měsíc  mě na
youtube sleduje 
víc než 12 milionů 
fanoušků

POVÍDKY
PODIVNÝCH
Také vás vždy 
zajímalo, kde se 
vzaly podivné děti 
ze Sirotčince slečny 
Peregrinové?

RETRO ČS 3
Jak jsme (ne)cestovali za reálného socialismu.
Jedinečná obrazová publikace
o československém retrosvětě!

STINGL MILOSLAV. BIOGRAFIE
CESTOVATELSKÉ LEGENDY
Neuvěřitelný životní příběh cestovatele a indiánského
náčelníka Miloslava Stingla v dárkovém boxu s bonusy.

TAJNÁ HISTORIE TWIN PEAKS
Sovy nikdy nebyly tím, čím se zdály být. 
Vítejte v městečku Twin Peaks!

TAJNÁ HISTORIE TWIN PEAKS
Sovy nikdy nebyly tím, čím se zdály být. 

398 KČ

348 KČ

498 KČ

1 298 KČ

598 KČ

348 KČ

298 KČ

298 KČ

298 KČ

Nakladatelství JOTA
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Ať už u krbu, v posteli, nebo třeba ve vlaku, tyhle 
knížky přelouskáte jedním dechem naprosto 

kdekoli. Tedy alespoň podle našich knihkupců 
a blogerů, kteří je přečetli před vámi a vřele je 

doporučují. Můžete si o ně třeba napsat Ježíškovi.

T Knihkupci a blogeři 
F Archiv

DOBRO.MĚR

STEPHEN KING – 
ČTYŘICET LET HRŮZY

George Beahm

Přečetli jste úplně všechny horory od Stephena 
Kinga a toužíte se dozvědět více nejen o nich, ale 
i o muži, který je napsal? Pak vězte, že právě vyšla 
kniha, kterou zkrátka musíte mít doma. Autorem 
životopisu krále hororů je renomovaný spisovatel 
a Kingův velký znalec George Beahm. Jeho kniha 
je průvodcem do nápaditého a neuvěřitelně 
plodného světa Stephena Kinga: dozvídáme 
se vše o Kingových prvotinách, povídkách, 
bestsellerových románech, limitovaných knižních 
edicích i o filmových adaptacích. Ne nadarmo je Beahm jedním z nejprodávanějších 
autorů podle žebříčku New York Times. Tento náhled do života i díla hororové legendy je 
čtivou jízdou okořeněnou anekdotami, komentáři a rozhovory s blízkými přáteli, kolegy 
a mentory ikonického spisovatele. Nepředstavujte si ovšem povrchní mozaiku. Kniha 
odráží do značné hloubky všechny aspekty Kingova života, včetně jeho rodiny a hodnot, 
které Kingovi vyznávají. Publikace Stephen King – čtyřicet let hrůzy je podle všeho dosud 
nejlepším průvodcem Kingovým dílem. Věrohodnost díla se projevuje mimo jiné tím, že 
Beahm není vůči Kingovi nekritický – nedomnívá se, že vše, čeho se King v životě dotknul, 
je perfektní. Palec nahoru jde také za skvělé ilustrace.

Baronet, 666 Kč

Vychází 22. 11. 2017

Hodnocení naší redakce 90 %

TEMNÉ HLUBINY

Robert Bryndza

Oblíbená šéfinspektorka Erika Fosterová 
opustila své místo z týmu vražd a nyní vyšetřuje 
organizované zločiny. Hledání důkazů ve velkém 
drogovém případu ji zavede k zatopenému lomu 
na okraji Londýna. Zde policejní potápěči najdou 
nejen heroin v hodnotě milionů liber, ale také kostru 
dítěte… A nebyla by to Erika Fosterová, neústupná 
bojovnice, aby nedala přednost vyšetřování smrti 
sedmileté holčičky, která zmizela před šestadvaceti 
lety. A opět to nebude lehký případ, protože si 
někdo nepřeje, aby byl případ vyřešen, a dělá 
vše pro to, aby obnovení pátrání a Eriku zastavil. 
I ve své třetí knize nám Bryndza přináší to, na co 
jsme u něj zvyklí: komplikovaný případ, napětí 
do poslední stránky, propracované charaktery 
a vývoj postav, hrdiny, které jsme si tak oblíbili. Měli 
bychom však ocenit, že s každou novou knihou 
přichází také s novou stavbou příběhu. Po „klasické 
detektivce“ Dívce v ledu a Nočním lovu, kde nám 
vraha odhalil v polovině a nechal nás sledovat 
„boj“ mezi ním a policií, předkládá opět originální 
zápletku – případ, jenž se odehrál v hluboké 
minulosti a kde, zdá se, něco skrývá snad úplně 
každý. A po přečtení je docela namístě konstatovat, 
že „některá tajemství mají opravdu raději zůstat 
hluboko skryta…“

Grada, 399 Kč

Hodnocení naší redakce 95 %
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HADROVÝ PANÁK

Daniel Cole

Nervy drásající thriller, který momentálně 
dobývá žebříčky bestsellerů na celém světě, 
začíná hrůzným nálezem těla sešitého z částí 
šesti různých lidí. Dali jsme dohromady šest 
důvodů, proč byste si tohle napínavé čtení 
neměli nechat ujít! 
 
1. DĚSIVÝ NÁLEZ 
V žánru thrilleru už bylo vymyšleno 
a zpracováno tolik děsivých a morbidních věcí, 
ale Daniel Cole nás překvapil. Hadrový panák 
se totiž točí kolem, inu, hadrového panáka, tedy 
těla sešitého z končetin šesti různých lidí. Tuhle 
část doporučujeme číst s prázdným žaludkem! 
 
2. ČAS BĚŽÍ 
Nic neudělá knihu tak čtivou jako nemilosrdně 
ubíhající čas. Podvědomý strach z toho, že 
pokud knihu teď odložíte, nějak to skončí, aniž 
byste u toho byli. V Hadrovém panákovi jde 
doslova o každou minutu.  
 

HANA

Alena Mornštajnová

Román Hana od Aleny Mornštajnové je skutečným klenotem v současné 
knižní produkci. Autorka zpracovává dvě autentické historické události, 
které vzájemně prolíná do velmi fungující dějové linky, a to tyfovou 
epidemii, která vypukla roku 1954 ve Valašském Meziříčí, a transport 
tamní židovské komunity do Osvětimi. Přestože se jedná o velice tíživou 
tematiku, podařilo se autorce vytvořit především čitelný a strhující 
příběh, který nás nutí přemýšlet nad hodnotami a vnímáním okolního 
světa. Téma samoty, odloučení, vyděděnosti je determinujícím znakem 
celého románu. Přesto se v závěru ocitáme ve zlomové chvíli, která 

v nás zanechává teplý pocit naděje. Hlavní hrdinkou románu je Hana, přestože se její osud silně 
prolíná s Mirou, holčičkou, se kterou postupně dospíváme, a i díky ní rozplétáme nečitelnou a tolik 
uzavřenou Hanu. O té víme jen to, že je tetou Miry, přežila tyfovou epidemii a na předloktí má 
vytetované číslo. V průběhu pročítání tří velice vzájemně propojených částí se před námi otevírá 
bolestné vyprávění, které ukazuje, že vztahové trýzně jsou mnohdy určující pro náš celoživotní boj. 
Vracíme se v čase, odkrýváme tíhu zamilovanosti i zranění, rodinná pouta, křivdy, přátelství a nutnost 
bližního. Nádherný, konkrétní, bolestný, a přitom tak lehce napsaný příběh nás nepustí.

Host, Cena: 299 Kč

Kava, PR a copywritter

MUŽ, KTERÝ HLEDAL SVŮJ 
STÍN

David Lagercrantz

Muž, který hledal svůj stín, byl jednou 
z nejočekávanějších knih letošního roku. 
Přestože jde o druhé pokračování trilogie 
Stiega Larssona, před začátkem čtení jsem si 
předsevzala, že ačkoliv hodlám knihu podrobit 
důkladnému soudu, výchozím měřítkem pro 
kvalitu mi nebudou Larssonovy první díly.  
Lagercrantz napsal nejen napínavou detektivní 
zápletku s našimi oblíbenými postavami 
Lisbeth a Mikaelem, ale vytvořil také vedlejší 
dějové linky, v nichž dal prostor aktuálním 
tématům. Ať už jde o zacházení s dětmi, situaci 
a šikanu v nápravných zařízeních, upozornění 
na temné stránky náboženství a cizích kultur, 
autor se nevyhýbal tabuizovaným tématům, 
dokonce ani těm, která budou mnohým 
čtenářům proti srsti. Konečně přicházíme na 
kloub tomu, co z Lisbeth Salanderové vytvořilo 
osobnost, kterou je dnes. Setkáváme se 
s maličkou Lisbeth, která ani jako dítě neměla 
život lehký jako peříčko. Spíš naopak. Odpor 
Salanderové k jakékoliv nespravedlnosti je zde 
markantnější než kdy jindy, proto se občas staví 
do role „superhrdinky“, která se snaží zachránit 
všechno a všechny a pomstít veškerá zvěrstva, 
která byla kdy uskutečněna. Potěšilo mě, že 
Mikael už se opět téměř naplno věnuje svému 
časopisu Milénium. Vztah mezi ním a Lisbeth je 
zde sice lehce upozaděn, ale díky tomu jsem se 
mohla věnovat jiným tématům. 
Více než klasická severská detektivka je to 
spíše psychologický thriller s krimi prvky. 
Rozhodně mu to neubírá na kvalitě a čtivosti, 
ač je nepopiratelné, že styl psaní je zde odlišný 
oproti zbylým dílům Milénia.

Host, 369 Kč

Lucie Černá, redaktorka

3. NADCHNE I MILOVNÍKY DETEKTIVEK 
Ačkoliv příběh zabalil do thrillerového hávu, 
pod tím vším se skrývá struktura klasické 
detektivky. Hadrového panáka doporučujeme 
i fanouškům Agathy Christie. Jenom pozor, asi 
se u toho budete o dost víc bát! 
 
4. UMŘÍT MŮŽE KDOKOLIV 
Postavy zde umírají. Nečekejte, že všichni 
budou na poslední chvíli zachráněni. Naopak, 
smrt si pro kohokoliv může přijít i na poslední 
chvíli a v nečekané podobě. Detektiv William 
Fawkes, jeho parťačka Baxterová i nafoukaná 
novinářka Andrea Hallová jsou přitom 
sympatičtí, během čtení jim tak budete držet 
pěsti a doufat, že se dožijí konce… 
 
5. ATMOSFÉRA 
Není lepší místo pro pátrání po bezcitném 
vrahovi než mlhami obestřený Londýn. Staré 
kameny dlážděné uličky i moderní třídy 
s prosklenými mrakodrapy. Od historické 
budovy londýnského soudu až po skleněnou 
věž televizního studia. Nebezpečí může číhat 
kdekoliv. 
 
6. BUDETE SE BÁT. JAKOŽE FAKT BÁT! 
Tělo sestavené z částí šesti různých lidí? 
Seznam šesti dalších obětí? Zdá se, že tenhle 
vrah vidí a slyší všechno. Neustále je o krok 
napřed před policií, jakoukoliv léčku na něj 
nastraží, on využije ve svůj prospěch… Jakou 
mají běžní lidé šanci proti ryzímu zlu?

Knižní klub, 349 Kč

Hodnocení 
naší redakce 90 %

85 %100 %
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doporučení. Bude se líbit všem milovníkům 
klasických kriminálek, tedy spíše těch drsnějších. 
Pokud se některé slabší povahy bojí, mohu 
vás ujistit, že to není zase až tak hrozné. A to 
samozřejmě nemluvím o podstatě příběhu, ale 
o podání celé věci. 
Skvělé! Omega mě opět nezklamala a pomalu 
a jistě zaplňuje mou knihovnu prvotřídní 
literaturou!

Knihy Omega, 299 Kč

Michaela Rubášová, 
blogerka

MAMINČIN MAZÁNEK 

Sarah Flint

Tak tohle bylo vážně skvělé 
čtení! Nejprve jsem si myslela, že v ruce 
držím velmi drsný thriller, ale postupně 
se příběh přibližoval spíše dokonalé 
krimi. V jednu chvíli jsem bojovala 
s nutkáním knihu kvůli nechutnosti 
odložit, ale naštěstí se ukázalo, že tento 
moment byl jediný natolik drsný. Šlo 
o střípek z pachatelovy minulosti. To 
jeho vyprávění mě prostě odrovnalo. 
Mám slabší povahu, co se násilností 
na dětech týká. Jsem ovšem ráda, že 
jsem knihu neodložila a našla odvahu 
ji dočíst, protože bych se opravdu 
o hodně ochudila. 
Myslím, že nám u Omegy roste jedna 
z nejlepších krimi sérií, za to dám krk. 
A to především díky hlavním postavám 
a neskutečně reálnému příběhu. 
Vyšetřovatelé jsou normální osoby, bez 
často okoukaných démonů. Jsou vtipní, 
kurážní a houževnatí. A hlavně jim to 
pálí.  
Maminčin mazánek si získá mnoho 
nadšených fanoušků, o tom není 
pochyb. Sarah Flint se trefila do 
černého. Opravdu je na příběhu znát 
její dlouholetá policejní zkušenost, ví, 
jak případ probíhá, jak postupuje, co 
je důležité vyzdvihnout a co naopak 
poschovávat v příběhu, a tím tak 
napínat svoje čtenáře. 
Nemohu se zbavit plíživého pocitu 
strachu, když si představím, že tento 
případ by mohl být skutečný. Příběh je 
totiž až děsivě reálný, není nadnesený 
ani přitažený za vlasy a díky tomu 
je lehko uvěřitelný. Stojíme tváří 
v tvář psychopatovi, který se neštítí 
experimentovat ani vraždit. 
Maminčin mazánek má moje velké 
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BLACKOUT

Marc Elsberg

Sice fikce, ale je děsivé, jak reálně působí. Pokud 
jste stejně jako já četli knihu Tma, již napsal 
Ondřej Neff, a líbila se vám, Blackout pro vás 
bude ještě lepší potěšení než třešnička na 
dortu. Elsberg svým dílem rozradostní každého 
čtenáře, který se vyžívá v katastrofických 
scénářích, čte thrillery propojené s realitou 
a zároveň se může uklidňovat, že jde pouze 
o smyšlené dílo. Je jednoduché nechat 
se unést, ale stále je důležité zůstat blízko 
zemi. Zároveň nemusíte mít obavy, že se 
pouštíte do „španělské vesnice“, jelikož nejste 

elektrotechnik a nemáte o té „věci“, která se 
ukrývá na druhé straně zásuvky, vůbec žádné 
ponětí. Obrovské pozitivum přináší autorův 
um snadně a rychle vše vysvětlit, díky čemuž 
si kniha získá širší okruh čtenářů a neztrácí na 
kvalitě, protože stránky zaplácané odbočkami 
a poučkami zde rozhodně nenajdete. I přes 
tuto podařenou snahu vytvořit čtivý thriller 
musím konstatovat, že Blackout není pro 
každého. Ale to je vám přece jasné, nebudu 
knihu o kolapsu evropských dodávek elektrické 
energie doporučovat někomu, kdo čte rád 
romány, a naopak. Příběh se točí kolem 
otázek jak, proč a kdo. Kdo je odpovědný 
za téměř celosvětovou katastrofu? Jak blížící 
se konec světa zastavit? A proč je někdo tak 
bezohledný, že smrtící kolaps vůbec způsobí?

Knihy Omega, 399 Kč

Anita Gingerová, 
blogerka

DOBRO.MĚR

ŽENA V OKNĚ

A. J. Finn

Anna Foxová byla uznávanou dětskou 
psycholožkou, než se stala ona událost. Od té 
doby bydlí sama a nikdy nevychází ven ze svého 
domu. Trvá to už deset měsíců, do chvíle, než se do 
protějšího domu nastěhuje nová rodina. Nejdříve 
se Anna seznámí s jejím nejmladším členem, 
dospívajícím Ethanem, později stráví odpoledne 
s jeho matkou Jane. V tu chvíli začíná kolotoč 
událostí, o které Anna rozhodně nestála. Vidí, že 
v protějším domě někdo pobodal ženu, ale nikdo 
jí to, vzhledem k antidepresivům a alkoholu v krvi, 
nevěří. Měla Anna vážně halucinace, nebo je vše 
jinak? Tento thriller jsem si skutečně vychutnala. 
Autor mi jistě nabízel několik indicií, které jsem 
však „úspěšně“ přehlížela, proto mi zvraty v ději 
a rozuzlení opravdu vyrazily dech. Na první pohled 
zcela jednoduchá dějová linka se naprosto zvrhne, 
a jak už se opakuje v mnoha knižních anotacích – na 
konci si nebudete jistí vůbec nikým a ničím. 

Motto, 349 Kč

Lucie Černá, redaktorka

85 %

Další recenze najdete 
na našem blogu: 
www.knihydobrovsky.cz/blog/
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KAPITÁN BOMBARĎÁK
Třídní šašci George a Harold stvořili 
toho největšího superhrdinu v historii 
jejich základky. Série plná humoru 
a bláznivého dobrodružství. 
Pro děti od 8 let

KOUZLA VZHŮRU NOHAMA
Blátochmurská škola má novou třídu! 
Třídu zvanou Kouzla vzhůru nohama, 
která je určena pro všechny podivné 
děti, z jejichž kouzel vznikají průšvihy. 
Pro děti od 8 let

LOVCI KLÍČŮ
Pomozte Cleo a Evanovi rozluštit záhady
ukryté ve sbírce nebezpečných knih. 
Stačí jen najít ten správný klíč. 
Pro děti od 8 let

NEJMOCNĚJŠÍ ROBOT RICKYHO RICOTTY
Ricky Ricotta je možná malý myšák, ale má 
toho největšího nejlepšího přítele! Zachraňte 
s nimi svět a užijte si při tom skvělou zábavu. 
Pro děti od 5 let

STELLA A NOČNÍ SKŘÍTKOVÉ
Stella je nešťastná, protože musí začít 
nosit brýle. Ty jí však náramně sluší, 
bezvadně se s nimi čte a navíc 
jsou kouzelné! 
Pro děti od 5 let

LENOCH 
Cameron Boxer tráví veškerý volný čas 
hraním videoher. Když ale málem způsobí 
požár, musí začít konat dobré skutky… 
Pro děti od 10 let

VÁNOČNÍ DÁRKY PRO NEJMENŠÍ
 Z NAKLADATELSTVÍ BARONET
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HALÓ, TADY KLUB
KNIHY DOBROVSKÝ!

Součástí týmu Knihy Dobrov-
ský jsem se stala již před čtyř-
mi lety. Velmi ráda vzpomínám 
na dobu, kdy jsem doporučova-
la oblíbené knihy zákazníkům 
a pomáhala jim vybrat to pra-
vé čtení na volné chvíle. Postu-
pem času jsem se stala smě-
novou vedoucí naší prodejny 
v Letňanech.

Po spuštění klubu Knihy Dob-
rovský jsem byla oslovena ko-
legyní a vybrána jako osoba, 
která tu bude pro naše Dob-
ročtenáře/ky. A tak jsem tady. 
Jsem ráda, když vidím, jak náš 
klub roste a dělá všem radost. 
Pokud tedy máte jakýkoliv do-
taz, prosbu nebo jen vzkaz tý-
kající se klubu, obraťte se na 
mě, ráda vám ve všem pora-
dím.

Co mi přinese členství v klubu?

Jako Dobročtenář/ka budete mít pravidelný přehled 
o knižních i neknižních novinkách. Za každý nákup získá-
te body, které proměníte za slevové poukázky. Navíc od 
nás obdržíte malý dárek k narozeninám i svátku a během 
roku se můžete těšit na další skvělé akce.

Musím na kartičku čekat, nebo si ji mohu zařídit okamžitě?

Jsou dva způsoby, jak si kartičku zařídit. První možnos-
tí je registrace osobně na prodejně. V tomto případě zís-

káte dočasnou papírovou kartičku ihned a do tří 
týdnů vám bude domů doručena kartička plastová. 
Zvolit si můžete také registraci online na stránce 
klub.knihydobrovsky.cz. V takovém případě získá-
te rovnou plastovou kartičku, která vám bude do 
tří týdnů doručena domů.

T Markéta Müllerová  F Shutterstock a archiv
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KNIHKUPEC RADÍ

Musím pravidelně nakupovat, nebo 

to není nutné?

Členství v našem klubu není nijak 
podmíněno. Záleží jen na vás, kdy 
bude ten správný čas ke koupi no-
vých knih.

Jak mohu sbírat klubové body?

Za každý nákup, při němž předloží-
te klubovou kartičku, vám připíšeme 
body k dobru za věrnost. Při nákupu 
v kamenné prodejně získáte za 1 Kč 
jeden bod. Oproti jiným věrnost-
ním programům u nás získáte body 
k dobru i při využití jakékoliv slevy 
(např. využití speciální slevové akce, 
slevového kupónu, karty ISIC, Sphe-
re atd.), a to za každých 2,7 Kč jeden 
bod. Platnost bodů je dva roky od 
provedení nákupu.

Kdy a jak mohu získat poukaz?

Klubový poukaz v hodnotě 100 Kč 
získáte již po dosažení 1250 bodů. 
Své nasbírané body proměníte na 
slevový poukaz po přihlášení do své-
ho konta na stránce klub.knihydob-
rovsky.cz. Poukaz lze uplatnit v tiš-
těné nebo elektronické podobě po 
předložení společně s klubovou kar-
tičkou ve všech našich kamenných 
prodejnách. Platnost vygenerované-
ho poukazu je tři měsíce.

Mohu řešit otázky ke klubu i online?

Samozřejmě. Budu ráda, když mě 
kontaktujete prostřednictvím e-mai-
lu klub@knihydobrovsky.cz nebo na 
telefonním čísle: 241 409 200. Těším 
se na vaše dotazy. 

JIŽ PO DOSAŽENÍ 
1250 BODŮ ZÍSKÁTE 
POUKAZ V HODNOTĚ 
100 KČ!

SVÉ POUKÁZKY SI 
MŮŽETE VYGENEROVAT 
Z POHODLÍ DOMOVA.



DOPORUČUJEME 
POD STROMEČEK
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VÁNOČNÍ SVÁTKY JSOU IDEÁLNÍ DOBOU PRO RELAX PŘI PŘÍJEMNÉ KNÍŽCE. ZÁROVEŇ JSOU PERFEKTNÍ 
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO TO KNIHOU OBDAROVAT I NĚKOHO JINÉHO – TOHO, KOHO MÁTE RÁDI. 
PŘINÁŠÍME VÁM PROTO SPOUSTU TIPŮ NA (NEJEN) SVÁTEČNÍ ČTIVO.

PROČTĚTE SE VÁNOCEMI

TOMÁŠ KOSAČÍK: 
PROMRHANÉ DNY 

Tomáš Kosačík měl celý život 
problémy s nadváhou a v roce 2012 se 
rozhodl s ní zabojovat. Zpočátku se mu 
to ale nedařilo. Přestal proto sledovat 
rady na internetu, změnil stravovací 
návyky a vymýšlel si vlastní recepty. 
Najednou zhubl téměř 30 kg, a jak si 
předsevzal, stejnou váhu si i drží. Kniha 
vám ukáže kroky, jimiž budete moci 
posunout svůj život také k lepšímu.

Tomáš Kosačík, Cena 299 Kč

HELENA VYBÍRALOVÁ: 
BOX HELENČINO PEČENÍ 

Kartonový box ukrývá všechny dosud vydané 
knížky Helenčino pečení. Naleznete v něm 
sváteční, zámecké, vánoční, rodinné a bezlepkové 
recepty cukrářky Heleny Vybíralové. Vše budete 
mít pohromadě a přehledně, boxem za skvělou 
cenu navíc můžete i někoho obdarovat. Po knižní 
kolekci pěti kuchařek zatouží každý sběratel 
a znalec. 

Josef Vybíral, Cena 649 Kč

DONALD RAY POLLOCK: 
NEBESKÁ HOSTINA 

Román Nebeská hostina vás zavede do roku 
1917, kdy chudý farmář Pearl Jewett nečekaně 
zemře a zanechá po sobě tři syny – chytrého 
Canea, prostoduchého Coba a prchlivého 
Chimneyho. Bratři se odmítají jenom protlou-
kat životem a dřít se na cizím, takže se vydávají 
jinou cestou. Inspirováni brakovým románem 
vyrazí krást, loupit a drancovat, což je zavede 
do Meade v Ohiu.

MOBA, Cena 349 Kč

LADA

Obrazová monografie o jednom 
z nejvýznamnějších českých umělců, 
jehož proslulost již v meziválečném 
období přesáhla hranice tehdejšího 
Československa, je pro mimořádný 
úspěch znovu na trhu. Josef Lada 
se dnes řadí mezi nejosobitější 
a nejvýraznější evropské kreslíře první 
poloviny 20. století a v domácím 
prostředí je snad nejpopulárnějším 
malířem v historii. Kniha přináší více 
než 850 reprodukcí jeho díla. 

Slovart, Cena 1490 Kč

ANTÓNIA MAČINGOVÁ: 
ROK PROMĚNY S ANTÓNIÍ 2018 – 
STOLNÍ KALENDÁŘ

Pořiďte si první stolní kalendář s recepty 
slavné Antónie Mačingové, která už se 
několik let zabývá účinkem stravy na 
lidský organismus. S tímto kalendářem 
se naučíte uvařit chutně a zdravě – ať už 
sváteční jídlo, nebo třeba nedělní oběd.

Antonialifestyle28, Cena 179 Kč

DEBORAH MOGGACHOVÁ: 
TULIPÁNOVÁ HOREČKA

Sophia Sandvoortová žije bezstarostným životem po boku staršího 
zámožného manžela. Toho jednoho dne napadne, že se dají por-
trétovat, a setkávají se tak s malířem Janem van Loosem, do něhož 
se Sophia i přes výčitky svědomí zamiluje. Do riskantní hry lásky 
je brzy zapletena i služka Marie čekající nemanželské dítě, která 
začne svou paní kvůli nevěře vydírat. Sophia má plán, ovšem plány 
se mohou nenadále změnit...

Mladá fronta, Cena 259 Kč



FUNGL NOVÁ
SÉRIE OD AUTORKY
DENÍKU MIMOŇKY
PRÁVĚ STARTUJE!

Žádejte u svého knihkupce.

PRÁVĚ STARTUJE!

Žádejte u svého knihkupce.

ZAMĚŘENO 

NA KLUKY

(HOLKÁM VSTUP 

POVOLEN)

Mami, tati,

www.hraj.cz

pojďte si hrát!
Vyberte si z široké nabídky edukativních her, při kterých se celá vaše rodina pobaví  
a všichni procvičí své dovednosti, jako je logika, rychlost uvažování a motorika!
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FUNGL NOVÁ
SÉRIE OD AUTORKY
DENÍKU MIMOŇKY
PRÁVĚ STARTUJE!

Žádejte u svého knihkupce.

PRÁVĚ STARTUJE!

Žádejte u svého knihkupce.

ZAMĚŘENO 

NA KLUKY

(HOLKÁM VSTUP 

POVOLEN)

tvznáte

z

tvznáte

z

Tipy na vánoční dárky

Zombie ruka
EP02231 999 Kč

Glitters  
třpytivá sněžítka
(sada kolotoč)
EP01813

Pouzdro pro 
pero na knihu
40701, 40702, 40703

259 Kč

Kouzla, triky 
a magie
Zlatá edice (150 triků) 
15W5408

CHEEKI MEES
Žvatlalové 
400094

249 Kč

Držák na knihu 
nebo tablet  
15555, 15548, 15531

799 Kč

Puzzle  
CLEMENTONI
(různé druhy) Sleva 25 % je na celý sortiment 

puzzle Clementoni a platí do 30. 11. 2017

Sleva 25 % je na celý sortiment 
Cubic fun a platí do 30. 11. 2017

Sleva platí do 30. 11. 2017

3D Puzzle Cubic Fun 
Eiffelova věž
17C-L091 

Šílený koš
 EP02658 999 Kč

Knižní lampičky
block lamp 
35301-žlutá / 35302-modrá / 35303-bílá / 35304-červená / 
35305-fialová / 35306-černá

359 Kč

Země, město,...!
EP02999 699 Kč

(NE)mluv
s plnou pusou 
EP02845

399 Kč

Strategická  
a vědomostní hra 
Dobyvatel
EP03048

799 Kč

Škola kouzel 
pro učně II (50 triků)
15W5606

499 Kč
NOVINKA

tvznáte

z

NOVINKA
tvznáte

z

od 139 Kč

675 Kč
899 Kč

799 Kč
899 Kč

sleva 25 %

Lampičky
The anywhere light 
31501-modrá / 31502-zelená / 31503-růžová / 
31504-fialová

359 Kč
449 Kč

sleva 20 % NOVINKA
tvznáte

z

sleva 25 %

NOVINKA

tvznáte

z

599 Kč
799 Kč

NOVINKA

NOVINKA
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ZKRAŤTE SI CHVÍLI S NAŠIMI 
KVÍZY A TŘEBA ZROVNA VY 

VYHRAJETE KNÍŽKU

F Shutterstock 
I Karolína Slováková

B
AV

T
E 

SE
...

DOBRO.ZÁBAVA

KVÍZ 1

VYBERTE AUTORY, 
KTEŘÍ ZÍSKALI 
NOBELOVU CENU 
ZA LITERATURU:

1. James Joyce

2. William Faulkner

3. Doris Lessingová

4. Terry Pratchett

5. Henryk Sienkiewicz

6. Robert Musil

7. Marcel Proust

8. Jaroslav Seifert

9. Franz Kafka

10. Milan Kundera

11. Romain Rolland

12.  Margaret 
Atwoodová

13. Haruki Murakami

14. Philip Roth

15. Karel Čapek

ODPOVĚDI 
NA OBA KVÍZY 

nám pošlete do 15. prosince 
na adresu Dobro.druh, 

Boomerang Communication, 
Nad Kazankou 37,  

171 00, Praha. Čtyři vybraní 
soutěžící od nás za odměnu 

dostanou knihu.

KVÍZ 2

POZNEJTE HLÁŠKY 
ZE SLAVNÝCH ČESKÝCH DĚL:

„Koupelna,“ usmál se pan Kopfrkingl na Lakmé, 
Zinu a Miliho, „staré lázně. Oč je ta naše 
koupelna v tom našem bytě nádhernější. Ta naše 
krásná líbezná koupelna se zrcadlem, vanou, 
ventilátorem a motýlem na zdi,“ usmál se.

Nežila osamotnělá ve své chaloupce; všickni 
obyvatelé vesničtí byli bratřími jí a sestrami, ona 
jim byla matkou, rádkyní, bez ní se neskončil ani 
křest, ani svatba, ani pohřeb.

Chci psát událost smutnou, ale hledí mně do očí 
co veselá iniciálka obličej páně Vojtíškův. 

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný.

Klesla hvězda s nebes výše, mrtvá hvězda siný svit.

Třicet pět let pracuji ve starém papíře, a to je 
moje love story.

Tak vida, paní Müllerová. On je tedy pan 
arcivévoda už na pravdě boží. Trápil se dlouho?

Já jsem pravil, že to není prauda a nech si to 
a žalobníci přijdou do pekla a čerti budou do nich 
šťouchat vidlemi, aby nežalovali.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 
Správné odpovědi nám zaslaly a vylosovány byly: Michaela Vodáková, Eliška Brdíčková 

a Tereza Nečasová. Gratulujeme a posíláme knihu!
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ODPOVĚDI NA OBA KVÍZY
nám pošli do 15. prosince na adresu Dobro.druh, Boomerang Communication, 
Nad Kazankou 37, 171 00, Praha. Čtyři vybraní soutěžící od nás za odměnu 
dostanou knihu.

Knihy džunglí 
Rudyard Kipling, 
BRIO

Cena: 499 Kč

PONOŘ SE S NÁMI DO KVÍZŮ A POŠLI NÁM 
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ!
Poskládej z písmenek na listech názvy tří knih od Roalda Dahla. Jako nápověda ti 
poslouží postavy z nich: 1. Slečna Kruťáková, 2. Sofie, 3. Slečna Pavoučková.

Spoj správně jména hrdinů z Knihy džunglí a jejich obrázky.



MINDOK
D

O
B

R
O

.D
R

U
H

  

62

 

Dáme lidstvu naději...

Země je přeplněná a čím dál 
opotřebovanější. Chceme-li jako 
druh přežít, musíme osídlit jiné 
planety. První je samozřejmě Mars. 
Naštěstí existují skvělé projekty, jak 
z nehostinné studené koule udělat 
příjemné místo k životu. Chceme být 
při tom! Naše firma pomůže přidat 
do atmosféry Marsu kyslík, pokusí 
se zvýšit tamní průměrnou teplotu 
a dostat na Mars dost vody. Stihneme 
to včas a získáme věčnou slávu 
nejúspěšnějších kolonizátorů vesmíru?

MARS – Teraformace, Cena: 1199 Kč 
Pro jednoho až pět hráčů 
od 12 let

T Štefan Švec F Mindok, Shutterstock

NA VÁNOČNÍ 
HRANÍ

Je jedno, kdo z rodiny hru pod 
stromeček dostane. Každý z ní 

bude mít radost a užijí si s ní pak 
úplně všichni. Máloco dá rodinu 

dohromady tak jako společné hraní. 

 

Jsem agent Máslo

Žiju ve světě agentů. Každý kolem 
mě může být agent naší strany, 
protistrany, nebo dokonce nájemný 
vrah, který peče s tím, kdo mu zaplatí. 
Nevím, kdo kam patří. Podezřívavě 
se dívám na každého a jediný, komu 
věřím, je můj nadřízený. Ten ale 
mluví v hádankách. Schválně, aby ani 
nepřítel nepoznal nikoho z nás. Kdo 
rozluští hádanky dřív? My, nebo oni?

Krycí jména, Cena: 499 Kč 
Pro dva až osm hráčů od 10 let

 

Vládkyně všech moří

Mám nejvíc moří ze všech. Prakticky celé pobřeží ovládají moji 
rybáři. Ostatní králové jen paběrkují. Mají ale sady. Potřebuji 
je. Potřebuji, aby moje území bylo co největší. Stavím vesnice 
a mám hrad. Opravdový hrad. Zvítězím a budu největší 
královnou historie. Uvidíte! 

Kingdomino, Cena: 499 Kč 
Pro dva až čtyři hráče od 8 let
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JOŽIN Z BAŽIN

Vzrušující stolní hra 
s nečekaným propadává-
ním do bažin.

EFKO, 399 Kč
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DOBROVSKÝ DÁREK

„Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, 
když dáváme, tak jsou Vánoce,“ prohlásila kdysi herečka 

Dale Evansová. Obdarovávejte proto své bližní láskou a dárky 
nejen o Vánocích, ať jim tyhle nejhezčí svátky roku prodloužíte. 

Můžete jim udělat radost třeba něčím z našeho výběru.

F Archiv a Shutterstock

AKTA X – PRAVDA JE NĚKDE 
TAM VENKU

JONATHAN MABERRY

Fox Mulder a Dana Scullyová jsou 
zpět v mrazivé sbírce zcela nových 
příběhů o temných tajemstvích, 
plánech mimozemšťanů, děsivých 
netvorech a vražedných šílencích – 
se souhlasem tvůrce Akt X Chrise 
Cartera! Původní příběhy součas-
ných předních autorů sestavil do 
sbírky autor bestsellerů a několika-
násobný držitel ceny Brama Stokera 
Jonathan Maberry. Předmluvu 
napsal herec Dean Haglund! Taky 
se už těšíte na právě natáčenou 
11. sérii?

Série Akta X (2), Vychází 22. 11. 2017 
Baronet, 399 Kč

ROZDÁVEJTE RADOST

NOVINKA : 
SUPERFARMÁŘ & JEZEVEC

Představujeme Superfarmáře 
s doplňkovou figurkou jezevce. 
Limitovaná edice přináší nové 
zvířátko s jedinečnou schop-
ností (ve hře funguje jako 
žolík). Pravidla hry, která se 
opírají o zásady matematiky 
a logiky, nutí hráče počítat, 
předvídat, plánovat a kalkulo-
vat s riziky. Tato hra učí děti 
i rodiče strategickému myšlení.

Pygmalino, 599 Kč

ŠPAGETY

EVA FRANCOVÁ

Originální zručnostní 
party hra navozující at-
mosféru italské hostiny je 
určena pro 2 až 4 hráče od 
6 let. Hráči se snaží získat 
co nejvíce těch nejcenněj-
ších špaget. Musí přitom 
prokázat dobrý postřeh 
i velkou přesnost, proto-
že zrádné knedlíčky, jež 
špagety zdobí, se mohou 
kdykoli vykutálet z talíře 
a ušpinit stůl. 

Pygmalino, 599 Kč



Jak jsem překonávala rodinné dědictví 
duševních nemocí, závislostí a sebevražd

Tři sestry a slavné příjmení Hemingway-
ová. Zátěž, nebo výhoda? A na bedrech 
všechna rodinná stigmata: duševní nemo-
ci, alkoholismus, sebevraždy, smrtelné 
nemoci, patologické vztahy… Jaké 
to je patřit do rodiny Hemingwayových 
a na každém kroku se setkávat s odka-
zem slavného dědečka?

8 důvodů, proč si muži se ženami nero-
zumí v práci 

Od autora bestselleru Muži jsou z Marsu, 
ženy z Venuše!

Na základě svých předchozích zkušenos-
tí a četných výzkumů autoři této nadmíru 
užitečné knihy zformulovali 8 gendero-
vých mrtvých úhlů, kde defi nují hlavní 
nesprávné předpoklady a nedorozumění 
mezi muži a ženami.

Někdo musí Hitlera zastavit, aby nezískal 
atomovou bombu

Píše se rok 1942 a nacisté jsou na nej-
lepší cestě stvořit zbraň nevídané ničivé 
síly. Už potřebují jen získat dostatečné 
množství těžké vody, která se vyrábí 
v norském Vemorku, jediné továrně své-
ho druhu na celém světě. Spojenci vědí, 
že továrnu musejí zničit. Ale jak pronik-
nout do pevnosti, která je postavena na 
strmém útesu na jednom z nejnehostin-
nějších míst na Zemi?

Strhující krimi v historických kulisách 
Londýna

Londýn, 1666. Plameny dosud největší-
ho požáru v historii Londýna zachvátily 
katedrálu sv. Pavla a odkrývají tajemství, 
která měla zůstat skrytá. Uprostřed cha-
osu nalézáme mrtvolu muže se svázaný-
ma rukama za zády a bodnými ranami 
na krku. Jak ale najít vraha, když většina 
obyvatel sama bojuje o přežití?

Temný thriller z Říma, jak ho neznáme.

Řím, 2008. Město je ochromeno vlnou 
nebývale špatného deštivého počasí. 
V tom okamžiku se daleko od turistic-
kého centra vyhledávané metropole 
začnou objevovat těla obětí sériového 
vraha.

Opravdová láska: 101 dojemných i hu-
morných příběhů o lásce a milování

Všichni máme rádi příběhy o lásce. 
O prvním setkání, zamilovanosti, žádos-
ti o ruku, o manželství a druhé šanci... 
o loučení. Některé vás pobaví, jiné doj-
mou k slzám. Všechny však zahřejí u srd-
ce a možná i povzbudí ty, co jsou nyní 
vlivem životních okolností sami. 

 Slunce vyšlo

 Spolupracujme  Zimní pevnost

 Popel Londýna

 Takhle se zabíjí Slepičí polévka    
 pro duši

Mariel Hemingwayová

Barbara Annisová 
a John Gray

Neal Bascomb

Andrew Taylor

Mirko Zilahy
Jack Canfi eld, Mark Victor 
Hansen a Amy Newmarková

359 Kč

279 Kč 399 Kč

379 Kč

349 Kč

299 Kč







NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU KRÁLE HORORU

STEPHENA KINGA
PŘEČTĚTE SI O JEHO MLÁDÍ, DLOUHÉ CESTĚ K VYDÁNÍ 

PRVNÍHO ROMÁNU I O JEHO NÁSLEDUJÍCÍ KARIÉŘE 
AUTORA BESTSELLERŮ

KNIHA OBSAHUJE MNOŽSTVÍ ROZHOVORŮ
A VÍCE NEŽ 200 FOTOGRAFIÍ A ILUSTRACÍ

NESMÍ CHYBĚT
V KNIHOVNĚ ŽÁDNÉHO

FANOUŠKA
STEPHENA

KINGA


