Tipy na podzimní čtení

BESTSELLERY

Foukneš do pěny

Vlaštovka v bublině

Na okraji propasti

Kdo chytá v síti

Radka Třeštíková

Markéta Lukášková

Bernard Minier

Marika Pecháčková

Nakladatelství: Motto

Nakladatelství: Motto

Nakladatelství: XYZ

Nakladatelství: BizBooks

349 Kč

399 Kč

Jan Vojáček: Umění
být zdráv

Tereza Ramba:
DobroDruhům

Jan Vojáček

Tereza Ramba

Nakladatelství: CPress

Ilustrovaný atlas
legračních faktů
o mláďatech

Nakladatelství: BizBooks

349 Kč

499 Kč

349 Kč

449 Kč

Maja Säfströmová
Nakladatelství: Albatros

Disney – Pohádky na
dobrou noc
kolektiv
Nakladatelství: Egmont

299 Kč

299 Kč

Některá tajemství je
lepší zapomenout
Legendární sluha
a zimní dobrodružství

TIPY

Saturnin zasahuje

Drak spí

Miroslav Macek

Michaela Klevisová

Nakladatelství: XYZ

Nakladatelství: Motto

Legendární sluha Saturnin se vrací – a pojede lyžovat! Do malebného
prostředí zasněžených Orlických hor se vydá opět v doprovodu starých
známých: věčně nesnesitelné tety Kateřiny, jejího neotesaného synka
Milouše, sarkastického doktora Vlacha i laskavého dědečka, který má
po kapsách zásobu povedených historek. Kdo tímto dobrodružstvím
prosviští s elegantními obloučky? Komu se podaří salto nazad? A pro
koho se tentokrát rozeznějí svatební zvony?

V zapadlé jihočeské vesničce se před čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina matka už nikdy nechtěla mluvit. Dospělá Eliška se teď vrací, aby dávné
události pochopila. Po jejím příjezdu však zmizí mladá žena a další je zavražděna. Spojitost zločinu se starým nevyřešeným případem nakonec přivede na
scénu Josefa Bergmana. A kriminalista během pátrání po vrahovi zjišťuje, že
místní před ním tají temnou minulost i vlastní skříně plné kostlivců.

vychází v září

349 Kč

vychází v srpnu

399 Kč

NAPĚTÍ

Na stopě sériového
vraha s neskrývaným
smyslem pro drama

Vyvolení
Jørn Lier Horst, Thomas Enger
Nakladatelství: Kniha Zlín

Vrchního komisaře Alexe Blixe pojí s bulvární novinářkou Emmou Rammovou tragické pouto, o kterém ona sama zprvu netuší. Proto je ochoten poskytovat jí informace o případu pohřešované vrcholové atletky,
která nedorazila na křest své kontroverzní autobiografie Věčná jednička. Zdá se, že to nebude jediná celebrita, jíž půjde o život... Zvládnou
Alex a Emma dopadnout extrémně rafinovaného sériového vraha, nebo
se v záři reflektorů ocitne další mrtvé tělo?

Vychází v srpnu

399 Kč

Bez lítosti

Paranoia

Martina Cole

Lisa Jackson

Nakladatelství: Domino

Nakladatelství: Domino

Diana Davisová stojí od smrti manžela
v čele rodinného byznysu a v mužském světě zločinu jí všichni říkají
pane. Její syn Angus je rozený gauner,
ale matčinu důvěru si musel vysloužit.
Nějaký čas řídil noční kluby v Marbelle
– a osvědčil se. S jeho vstupem do londýnského podsvětí začíná nová éra
násilí. Ale i on má slabé místo: svou
ženu Lornu a jejich tři děti. A právě
oni mu ukážou nepříjemnou pravdu.
V tomhle byznysu nelze brát ohledy.
Na nikoho.

V městě Edgewater spousta lidí věří,
že Rachel Gastonová spáchala vraždu
a vyvázla bez trestu. Ona sama netuší, jak se tehdy pubertální hra zvrhla
ve smrtící – ani to, kdo jí vyměnil dětskou pistoli za pravou zbraň. Vidí jen
nevlastního bratra Lukea, jemuž na
hrudi roste krvavá skvrna, a toho obrazu se nemůže zbavit. Podléhá teď
bujné fantazii, když má pocit, že ji někdo sleduje? Nebo má strach oprávněně a pravda je horší než její nejtemnější obavy?

Vychází v září

399 Kč

Vychází v září

399 Kč

Bez něj byla ztracená.
S ním ztratila sebe.
Znepokojivý bestseller,
který způsobil
celosvětový poprask

Katarína Gillerová

Elizabeth Buchan

Nakladatelství: Motto

Proč Evženii všichni opouštějí? Vyrůstala bez rodičů a teď od ní odešel
manžel i její mladší sestra. Únik
před samotou Evženie hledá v cizích
rodinách, kde hlídá děti a zjišťuje, že
nejen ona před druhými skrývá tajemství. Ve vzpomínkách se vrací
hluboko do minulosti. Leží příčina
osamění v dobách, kdy ji zajímali víc
kamarádi než rodina? Její život by
mohl být o tolik snesitelnější… stačilo by jen trochu lásky.

Vychází v září

Muzeum nesplněných
slibů

349 Kč

Má temná Vanessa

Nakladatelství: Domino

Praha, 1986. Angličanka Laure přijíždí do Československa, aby se vyrovnala se smrtí svého otce. Život v nesvobodné zemi jí pomůže pochopit
až mladý muzikant, disident, s nímž
prožije vášnivý vztah.
Paříž, současnost. Muzeum nesplněných slibů je místem zmařených
nadějí a ztrát. Laure spravuje muzejní
sbírky, které sama obohatila bolestnou vzpomínkou na události ze svého
pobytu v Praze a těsně po něm.
Vychází v červenci

BELETRIE

Jen trochu lásky

369 Kč

Kate Elizabeth Russellová
Nakladatelství: Kniha Zlín

2000. Patnáctiletá Vanessa studuje elitní střední školu, ale svět jejích
vrstevníků jí připadá cizí. Někdo však rozumí tomu, jak je výjimečná:
profesor angličtiny Jacob Strane. Jejich románek brzy přeroste v něco,
co Vanessu změní na celý život. 2017. Bývalá studentka obviní Stranea
z obtěžování a podporu hledá i u Vanessy. Tu nyní zasáhne nejistota.
Je možné, že muž, který jí kdysi vyznával lásku, ve skutečnosti zneužil
své převahy nad naivní dívkou?

Vychází v září

399 Kč

BELETRIE

Přežít může jen díky
lásce esesáka

Černá a purpurová
Wojciech Dutka
Nakladatelství: CPress

Milena Zingerová, dívka z respektované slovenské židovské rodiny, je
v koncentračním táboře Osvětim odsouzena k smrti. Osud jí však dává
šanci: má zazpívat na narozeninové oslavě brutalitou proslulého příslušníka SS Franze Weimerta. V navenek bezcitném muži se jejím zpěvem
něco zlomí, takže se o ni začne zajímat. Milenina počáteční nenávist
k mladému nacistovi se pomalu mění – a tak se rodí jeden z nejneobvyklejších milostných příběhů holokaustu.

Vychází v září

399 Kč

Vězňova žena

Dobrovolník

Maggie Brookes

Jack Fairweather

Nakladatelství: Domino

Nakladatelství: CPress

Za podzimních nocí roku 1944 prchá
moravským venkovem nesourodá
dvojice: britský voják Bill a venkovská dívka Izabela. Zamilovali se do
sebe při práci na statku, tajně se vzali a chtějí se dostat do bezpečí. Izzy
s vlasy nakrátko a v mužských šatech
působí tak věrohodně, že když je nacisté polapí, pošlou oba do vojenského zajateckého tábora. Dokážou novomanželé své tajemství zachovat až
do konce války? A odkud jim vlastně
hrozí největší nebezpečí?

Rok: 1940. Cíl mise: infiltrovat Osvětim. Ač to zní neuvěřitelně, toto je
skutečný příběh Witolda Pileckého,
polozapomenutého hrdiny druhé světové války, který se nechal dobrovolně uvěznit v táboře smrti. Více než
dva roky shromažďoval informace
o nacistických zločinech, aby nakonec
uprchl a zúčastnil se Varšavského
povstání. Jeho životní osudy jsou strhující oslavou lidské odvahy a odhodlání bojovat i v těch nejtemnějších
časech.

Vychází v srpnu

399 Kč

Vychází v září

449 Kč

I když se svět do
pekel řítí, tak lze
pořád šťastně žíti!

Kdo se postará o Annu

Karolina Hošek

Kateřina Pantovič

Nakladatelství: Motto

Nakladatelství: Motto

Zážitky z karantény

Má je moje máma, která v listopadu
1989 vyráží s břichem do průvodu
a věří, že z toho neporodí. Má je můj
táta, až do porodu ramínek přesvědčený, že budu kluk. A mám je i já, když
se těším, že porevoluční svět bude
stejně all inclusive jako děloha mé
matky. Skončím asi tak spokojená jako
řidič sanitky v přeplněných ulicích.
V éře neomezených možností totiž
hrozí hlavně neomezené zklamání –
jde to ale brát sportovně, i když jste
nesportovní typ!

Mladá malířka Olívie spáchala sebevraždu, ale takhle si svůj posmrtný život nemalovala! V těle akvarijní rybky
Anny putuje po českých domácnostech jako němá pozorovatelka a cynická komentátorka cizích osudů. Kdo
se o ni postará? Smutná holčička, jasnozřivá důchodkyně či homosexuální
pár usilující o adopci? Dozví se Olíviin
psychoterapeut Adam, kým vlastně
byla jeho nejzáhadnější klientka? A dá
se i v maličkém kulatém akváriu věčně
plavat proti proudu?

Halina Pawlowská

Vychází v srpnu

299 Kč

Vychází v srpnu

299 Kč

BELETRIE

Příliš vysoká očekávání

Ilustrace: Erika Bornová
Nakladatelství: Motto

Koronavirová karanténa zastavila kolotoč pracovních povinností také
známé moderátorce a spisovatelce Halině Pawlowské. Najednou seděla
tři měsíce doma, a tak o tom napsala deník, ze kterého vznikla tato knížka. Jsou v ní veselé povídky o její dceři, zeti, vnukovi, příteli, tchyni, synovi a o situacích, které byly nezapomenutelně trapné. A taky připsala
pár zaručeně ověřených fíglů a návodů, jak všechno vydržet!

Vychází v srpnu

299 Kč

O smělých ženách
mého nesmělého muže

BELETRIE

Od autorky bestselleru
Beru to na sebe

Svedu to na tebe
Lucie Šilhová
Nakladatelství: Motto

V posteli Šípková Růženka, ve společnosti Popelka a v kuchyni Bětuška
s hrncem, co sám vaří kaši. To je můj recept na šťastný život. Můj muž to
však vidí jinak. Do postele chce kurtizánu, do společnosti dámu a do kuchyně hospodyňku. Ale proč mu nedopřát místo tří žen rovnou třeba
osm? Vždyť každá z nás je báječná. Ohnivá i lenivá. Svá i nesvá. Živá i neduživá. Laskavá i třaskavá. Jen si o nich přečtěte a uvidíte, že by byla škoda
některou vynechat.

Vychází v červenci

299 Kč

Hezčí svět

Všechno nebo nic

Barbora Šťastná

Eva Urbaníková

Nakladatelství: Motto

Nakladatelství: Motto

Začátkem května 1986, když se nad
naši zem pomalu sunul radioaktivní
mrak z Černobylu, bylo Zdeně šest let.
A tenkrát se stala věc, která změnila
osud celé její rodiny. Co se událo? Proč
nechce její matka mluvit o minulosti?
A kdo je tajemná imaginární přítelkyně, kterou Zdena oslovuje Dede? Hledání odpovědí ji zavede do maringotky v sudetském pohraničí, do temné
garáže přebudované na bunkr, ale i na
pobřeží v daleké Bretani.

O tom, co dokáže jeden obyčejný muž
udělat s racionálně uvažující ženou.
Linda, majitelka prosperujícího bratislavského antikvariátu, je úspěšná,
inteligentní žena s velkým smyslem
pro humor a touhou po opravdové
lásce, ale zároveň frustrovaná z několika nevydařených vztahů. Jednoho
(ne)šťastného dne se virtuálně seznámí s Jakubem. Po setkání naživo Linda
ví, že našla muže svých snů. Bude to
ale osudový vztah i pro něj?

Vychází v září

349Kč

Vychází v červenci

349 Kč

Nohy na skále,
hlava v oblacích

Život na špičkách

Vojtěch Bernatský

Hana Skálová,
Daria Klimentová

Nakladatelství: BizBooks

Nakladatelství: Vyšehrad

Děti Vojtěcha Bernatského pomalu
rostou, ale jak se zdá, z roztomilých
výtržností jen tak nevyrostou. Vtipný
deník populárního sportovního moderátora hledá odpovědi na zásadní
otázky: Lze jíst jako prase, když jíte
kuře? Dokážou si vaše děti zalehnout
oko? A kdo je naučil zrovna tohle
slovo?! Příhody ze života dvojnásobného tatínka vám přirostou k srdci
natolik, že nebudete chtít, aby tahle
laskavě bláznivá jízda skončila.

Rozhovor s Dariou Klimentovou, českou baletkou s ohromující kariérou.
Osmnáct let působila jako primabalerína – první sólistka – v Anglickém
národním baletu. Pro své kariérní
úspěchy a ocenění ji lze považovat za
naši nejvýznamnější baletku ve světovém měřítku. Dnes vyučuje na
Královské baletní škole v Londýně
a fotografuje, zejména prostředí světové baletní scény.

Vychází v září

299 Kč

Vychází v září

349 Kč

OSOBNOSTI

Vojtěch Bernatský:
Tati, už tam budem?

Nahoru na horu
Radek Jaroš, Jiří Macek
Nakladatelství: Vyšehrad

Nejúspěšnější český himálajský horolezec Radek Jaroš v otevřené zpovědi popisuje nejen milníky své sportovní kariéry, ale odhaluje také soukromý život. Jak fungují tělo a mysl při výstupu na osmitisícovku bez
kyslíkového přístroje? Co si lze z extrémních vysokohorských podmínek
odnést do každodenního života? Velmi osobní rozhovor mezi legendou
českého horolezectví a zkušeným novinářem Jiřím Mackem dokresluje
množství jedinečných barevných fotografií.

Vychází v srpnu

349 Kč

TIPY

V každém z nás se
skrývá poklad

Válka je mým osudem

Hernán Huarache Mamani

Lenka Klicperová,
Markéta Kutilová

Nakladatelství: Motto

Veronika Vieweghová: Být sama sebou
Veronika Vieweghová
Nakladatelství: CPress

Člověk může snadno ztratit kontakt s vlastní podstatou, a pokud žije se
slavným partnerem, platí to dvojnásob. Veronika Vieweghová si touto
zkušeností prošla, aby nakonec zjistila, že by nikdy neměla zapomínat na
vlastní touhy a sny. Jak prožívala dětství a dospívání, manželství, rozvod
nebo těhotenství po čtyřicítce? Nejen během těchto situací nakonec
přišla na to, že i v těžkých časech lze zvládnout to nejdůležitější: být
sama sebou.

Vychází v srpnu

Cesta šamana

349 Kč

Hernán Mamani strávil velkou část
života v divokém tempu západní civilizace. Když se však jeho tělo
vzbouřilo a tradiční medicína mu nedokázala pomoci, vydal se za svými
kořeny. Díky vlastnímu otci absolvoval rituály, které ho uzdravily a obrátily zpět k Matce Přírodě. Co ho dál
čeká na spirituální cestě? Dědictví
starověkých šamanských tradic ožívá pod vedením kurander – žen zasvěcujících nás do tajemství síly,
která je podstatou všeho a všech.
Vychází v srpnu

349 Kč

Nakladatelství: Kniha Zlín

Co se od roku 2019 odehrává v čím
dál nepřehlednějším syrském konfliktu? Lenka Klicperová a Markéta Kutilová v bezprostřední reportáži sledují
poslední bitvu s Islámským státem,
tráví čas mezi zadrženými džihádisty
a dokumentují masakry turecké armády. Čí zájmy se v Sýrii střetávají?
A je Islámský stát skutečně poražen?
Válečné reportérky hledají odpovědi
na otázky, které už nyní ovlivňují geopolitické rozložení celého světa.
Vychází v září

349 Kč

Populární trio spouští
palbu antirad do roku
2021!

Zen jak sviň* v práci

Patrik Svensson

Monica Sweeneyová

Nakladatelství: Kniha Zlín

Nakladatelství: CooBoo

3v1: Demotivační diář

Od útlého dětství chodil Patrik s ta
tínkem chytat úhoře. Celé hodiny
mlčky číhali na tuto nejpozoruhodnější rybu světa. Proč se úhoři rozmnožují zásadně jen kdesi v Sargasovém moři? Jak je možné, že na
dlouhé cestě z Evropy nezabloudí?
A co by nám rozluštění úhoří záhady
mohlo prozradit o domovu, světě
a lidském životě? Vydejte se s Patrikem Svenssonem na dobrodružnou
plavbu vodami plnými vzpomínek,
existenciálních záhad a… úhořů.

Máte už svých kolegů plné zuby? Jde
vám při představě dalšího zbytečného mítinku z uší víc páry než ze zdivočelého kávovaru v pracovní kuchyňce? Najděte v chaosu povinností
kapku klidu a zkuste svou obvyklou
rutinu „od devíti do pěti“ drobátko
vytunit. Vyzbrojte se revolučním diářem plným sarkasmu a zábavy a vyrazte do boje se šedivým monstrem
úmorné každodennosti. Dělejte v práci to, co si užíváte – jde to i bez patetických motivačních keců!

Veronika Arichteva, Martina Pártlová, Nikol Štíbrová

Vychází v srpnu

349 Kč

Vychází v srpnu

269 Kč

TIPY

Tajný život úhořů

Nakladatelství: XYZ

Obrňte se proti věčně pozitivně naladěným prudičům a dejte si sladkou
roční pauzu od dokonalého a ambiciózního světa, kde všichni věčně vědí
všechno líp než vy! Připravte se na pořádnou nálož zaručeně funkčních
demotivačních mouder, které vás zbaví jakýchkoli výčitek. Veronika
Arichteva, Martina Pártlová a Nikol Štíbrová aneb 3v1 vás provedou tvrdou realitou roku 2021 pod heslem – Když nemůžeš, přiber!

Vychází v září

349 Kč

TIPY

Jak dobře znáte Billie?
Největší hvězda popu
od A do Z.

Milujeme Billie Eilish!
Nakladatelství: CPress

Billie Eilish píše vlastní pravidla a hudební hitparády jí leží u nohou.
Chcete se dozvědět víc o téhle temné princezně pop music? Zjistěte, jak
Billie skládá hudbu, co ji inspiruje při psaní textů a mnoho dalšího – čeká
na vás hromada unikátních fotografií, kvízů, faktů a citátů. Nahlédněte
do zákulisí její slávy a přidejte se k epickému tažení za ovládnutím světa
hudby!

Vychází v srpnu

249 Kč

Lukáš Krpálek:
Cesta na Olymp

Mamachef: radost
v kuchyni

Martin Jaroš, Lukáš Krpálek

Martina Hladjuk

Nakladatelství: XYZ

Nakladatelství: CPress

Vystoupat až na Olymp? Nejznámější
český judista Lukáš Krpálek zná spolehlivou cestu: stal se olympijským
vítězem roku 2016, mistrem světa
v letech 2014 a 2019 a trojnásobným
mistrem Evropy mezi seniory. V kategorii do 100 kg si přisvojil všechny tituly, které bylo možné získat. Kam
míří dvojnásobný vítěz ankety Sportovec roku dál? Nechte se krok za
krokem provést jeho kariérou i populárním japonským bojovým uměním!

Hledáte pestré, originální a do detailu
promyšlené recepty? Martina Hladjuk
alias Mamachef přichází s výběrem
svých nejlepších jídel a navíc vám poradí, jak pokrmy efektně servírovat. Pod
vedením známé food fotografky a bývalé účastnice soutěže MasterChef
připravíte drobné předkrmy, lahodné
polévky, vydatné hlavní chody i skvělé
dezerty. Osvojte si působivé recepty,
které potěší nejen chuťové buňky, ale
i objektiv každého fotoaparátu!

Vychází v září

349 Kč

Vychází v září

399 Kč

Kreativní pečení pro
každou příležitost
Streetfood,
co má šťávu!

Do ruky
Daniela Turecká

Eva Francová

Nakladatelství: CPress

Připravte se na padesát vymazlených
receptů, které vám ukážou, že pod
pojmem streetfood se skrývá víc než
olejem nasáklé langoše. I na ulici se
dá jíst na úrovni! Stačí k tomu špetka
experimentu, kvalitní ingredience
a odvaha se do toho s chutí zakousnout. Deset šťavnatých kapitol si pod
patronát vzali pořádní chlapi – třeba
Lukáš Hejlík, Ben Cristovao nebo Jan
Gemrot. Pojďte se s nimi dobře najíst! Rukavičky k tomu vážně potřebovat nebudete.
Vychází v červenci

349 Kč

Hrátky s těstem

Nakladatelství: Motto

Jak vařit z omezených zdrojů v době
krize? Jak si v domácích podmínkách
vyrobit základní drogerii, kosmetiku,
léčivé přípravky z bylin a další nezbytnosti? Nenechte nic náhodě
a buďte soběstační! Recepty ze Svatojánu vás naučí chytře se uskromnit,
udělat si rozumné zásoby, šetřit přírodu i vlastní kapsu a udržet si klidnou mysl.

Vychází v červenci

KUCHAŘKY

Krizová kuchařka
ze Svatojánu

399 Kč

Iva Trhoňová
Nakladatelství: CPress

Líbí se vám představa domácího pečiva, ale děsí vás vidina, že jeho přípravou strávíte celý den? Tak se vrhněte na ty nejlepší slané i sladké recepty
z droždí od pekařky Ivy Trhoňové, které ocení nejen plně zaměstnaní lidé.
Dokonalá jídla pro každou příležitost zvládnete levou zadní a k ruce vám
bude i srozumitelný fotopostup. Pod vedením praktických rad a tipů si
osvojíte všechny správné kroky a už vždy budete pečení zvládat hravě!

Vychází v září

399 Kč

YOUNG ADULT

Hunger Games se vracejí!
Poznejte minulost
Coriolanuse Snowa.

Aurora povstává

Jay Kristoff

Amie Kaufmanová
a Jay Kristoff

Nakladatelství: CooBoo

Balada o ptácích a hadech
Suzanne Collinsová
Nakladatelství: Fragment

Je ráno v Den sklizně, který zahajuje desáté Hladové hry. Osmnáctiletý
Coriolanus Snow se v Kapitolu připravuje na svou jedinou příležitost získat slávu jako trenér, jeho šance jsou však mizivé. Dostal ponižující úkol
trénovat největšího outsidera, splátkyni z Dvanáctého kraje. V Aréně
bude probíhat boj na život a na smrt. Mimo ni Coriolanus začne se svou
splátkyní soucítit a stane před zásadním rozhodnutím: řídit se pravidly,
nebo přežít?

Vychází v září

Rozetmění

449 Kč

Itreyská republika se propadla do
chaosu. Mia Corverová zavraždila
kardinála Duoma a zvěsti o smrti
konzula Scaevy se ženou ulicemi Božího hrobu jako vichřice. Mia a její
bratr Jonnen musí projít hlubinami
starodávné metropole a dostat se až
k mystické Koruně Měsíce. Tam nemilosrdná vražedkyně konečně odhalí původ Temných a zjistí, co osud
chystá pro ni i její svět. Ale tři slunce
pomalu zapadají za obzor a přichází
temnotma – může ji vůbec přežít?
Vychází v srpnu

399 Kč

Nakladatelství: CooBoo

Píše se rok 2380 a kadeti, kteří ukončili studia na Akademii Aurora, míří
na první mise. Snaha Tylera Jonese
hrát si na hrdinu způsobí, že na něj
zbyde jen jednotka odpadlíků a problémových typů. A do toho je tu Aurora Jie-Lin O’Malleyová, dívka, která
může spustit válku gigantických rozměrů. Tyova banda podivínů teď
představuje jedinou naději celé galaxie. Nejsou to hrdinové, které si zasloužíme, ale ti jediní, co byli po ruce.
Vychází v srpnu

349 Kč

Mysteriózní thriller od
autorky bestselleru
Zmizení Sáry Lindertové

Studie jedu

Petra Podolová

Maria V. Snyderová

Nakladatelství: Fragment

Nakladatelství: CooBoo

Noci běsů

Praha, rok 2120. Z Vltavy je vyschlé
koryto, bývalým Hlavním nádražím
se prohání vlak, který nezastavuje,
a městem znějí děsivé zvěsti. Temné
postavy s rudýma očima prý sbírají
mrtvé a mizejí s nimi kdesi v podzemí. Dam ví, že na těch povídačkách
musí něco být. Když se objeví rok
pohřešovaná Dany a mluví o tom, že
ji unesli a provedli s ní něco nelidského, rozhodne se Dam udělat vše
pro to, aby jí lidskost vrátil. Klidně se
postaví i zrůdám pekelným...

Jelena se vyhnula popravě za vraždu, ale nebylo to zadarmo: stala se
ochutnavačkou pokrmů velitele Ixie.
S každým soustem teď může dívka
zemřít a navíc už ji rádce Valek pro
jistotu otrávil motýlím prachem.
Přežít může jen tak, že si u něj každý
den vyzvedne protijed. A tím katastrofy nekončí. Rebelové se chtějí
zmocnit Ixie a u Jeleny se projeví neovladatelné kouzelné schopnosti.
Existuje z téhle situace úniková cesta, na které nestojí smrt?

Kateřina Šardická

Vychází v září

299 Kč

Vychází v září

349 Kč

YOUNG ADULT

Futurum

Nakladatelství: Fragment

V zapadlé vesnici v pohraničí, kde lidé stále věří ve staré bohy, před dvanácti lety zmizely čtyři děti a jejich rodiny se s tím nedokázaly vyrovnat.
Pak přišel šok: tři se vrátily. Patří mezi ně i Astrid Mahlerová. Co se ale
stalo s jejím bratrem Maxem, který tolik štěstí neměl? Zatímco se během
nocí na přelomu roku hranice reality rozostřují, Astrid po něm pátrá. A na
povrch vyplouvají rodinná tajemství i noční můry, které se stávají opravdovými...

Vychází v září

349 Kč

YOUNG ADULT

On bude zkázou koruny
a ničitelem trůnu. Série
Krutý princ vrcholí.

Královna ničeho
Holly Blacková
Nakladatelství: CooBoo

Získat moc je snazší než si ji udržet. Jude na to přišla, když ji zrada krále
Cardana připravila o všechno. Je však odhodlaná dostat zpět, co jí patří –
a příležitost se brzy naskytne. Pokud chce zachránit život své sestry Taryn,
musí riskovat návrat mezi víly a vyrovnat se s přetrvávajícími city ke Cardanovi. Ale Elfhame se mění. Říše stojí na pokraji války, a když je probuzena nebezpečná kletba, Jude musí volit mezi vlastní ctižádostí a lidskostí.

Vychází v červenci

369 Kč

Americká princezna

Dcera ztracených bohů

Katharine McGeeová

Alžběta Komrsková

Nakladatelství: CooBoo

Nakladatelství: Fragment

Po vítězství Ameriky nad britskou armádou nabídl lid generálu Georgi
Washingtonovi korunu. O dvě a půl
století později jeho rod zemi stále
vládne. Čím blíže je okamžik, kdy se
má z princezny Beatrice stát první
americká královna, tím více ji ta představa děsí. A pak jsou tu druhorození:
Samantha a Jefferson. Nikdo s nimi
nepočítá, ale láska a intriky prorůstají
všemi patry královské rodiny – a kolotoč vztahů, pozlátka a klevet se roztáčí naplno…

Arisbé nikdy nepoznala jiné místo
než maličký ostrůvek uprostřed Archájského moře, kde se narodila. Její
touha vidět svět je tak silná, že se
rozhodne porušit rodinné tabu
a vstoupit do Labyrintu. Jen ti, kteří
jím projdou a uniknou děsivé nestvůře v něm, mají možnost nastoupit na císařskou loď a ostrov opustit.
Čeká na Arisbé úžasná budoucnost
v císařském městě Solu, nebo smrt
ve zdech Labyrintu, kde zemřela i její
vlastní matka?

Vychází v srpnu

349 Kč

Vychází v září

299 Kč

Hledali odpovědi
a našli sebe
Volné pokračování
bestselleru
Dopisy ztraceným

Kluk odvedle
Kasie Westová

Kerstin Gierová
Nakladatelství: CooBoo

Třináctiletá Sissi je pořádně drzá –
a taky k zešílení zamilovaná! Jenže
její vysněný princ pokukuje jen po
starších holkách, které už mají „zkušenosti“. Ať už to znamená cokoli,
rozhodne se Sissi za každou cenu
zjistit o téhle záhadě úplně všechno.
Do průzkumné mise zapojí i svého
dlouholetého kamaráda Jakoba, který je do ní vlastně celou tu dobu tak
trochu zakoukaný. A ztřeštěná jízda
může začít!
Vychází v červenci

YOUNG ADULT

Kluci jsou jako
žvejkačka

269 Kč

Nakladatelství: CooBoo

Na co slova nestačí

Šestnáctiletou Charlie Reynoldsovou vychovával jen táta a tři starší
bráchové, takže teď dokáže ve sportu porazit každého kluka – včetně
svého čestného čtvrtého bratra,
souseda Bradena. Jenže když Charlie
začne pracovat v módním butiku,
zjistí, že v holčičích věcech je úplně
mimo. A do toho zkouší před Bradenem utajit, že se do něj zakoukává. Zprvu se v tom snaží kličkovat,
ale její taktika se může kdykoli provalit… Dá se tahle hra vůbec vyhrát?

Brigid Kemmererová

Vychází v červenci

299 Kč

Nakladatelství: CooBoo

Rev Fletcher bojuje s traumaty z minulosti. S adoptivními rodiči po boku
se mu to daří… ale s dopisem od jeho násilnického otce se vše vrátí.
Emma Blueová radši programuje vlastní počítačovou hru, než aby čelila
rozpadajícímu se manželství svých rodičů. Jenže ji kontaktuje online
troll, kterého se začne bát. Když se Rev a Emma potkají, zatouží sdílet
svá tajemství. Věci však začnou být nebezpečné – a jejich vzájemná důvěra projde tím nejtěžším testem.

Vychází v září

369 Kč

Kouzla ti
otevřou cestu

PRO DĚTI

Nová série ze
Země příběhů

Tanya Stewnerová

Příběh magie

Ilustrace: Claudia Carls
Nakladatelství: Fragment

Chris Colfer
Nakladatelství: Fragment

Čtrnáctiletá Brystal Vždyzelená se narodila na špatném místě. V Jižním
království je totiž magie trestná, a navíc tam ženy nesmějí číst. Když se
dívka k jedné knize lstí dostane, objeví v sobě nadání pro kouzla. Před
přísným trestem ji zachrání až madam Počasitá, která ji přijme do Magické akademie. Jaké jsou však její skutečné záměry? Brystal s přáteli ze
školy odhalí zlověstné spiknutí… a osud světa i magie bude záviset na
tom, zda mu dokážou čelit.

Vychází v srpnu

Alea – dívka moře:
Poselství deště

349 Kč

Alea zná konečně pravdu – její matka
Nelani žije. Dívka doufá, že by od ní
mohla získat důležité informace
o mořských lidech, ale také o svém
dvojčeti Anthee. Posádka Alfa cru
tedy dělá všechno pro to, aby se s Nelani setkala co nejdříve. Plavbu jim
stále komplikuje nejen doktor Orion,
ale i nejistota. Na čí straně doopravdy
stojí princ Vodních panen Cassaras
a jaká další tajemství ještě skrývá?
Vychází v září

349 Kč

Vlak do Zázračných
světů 2 – Velká
oblaková loupež
P. G. Bell
Ilustrace: Flavia Sorrentinová
Nakladatelství: Egmont

Jedenáctiletá Suzy s přáteli opět míří
na palubu kouzelného poštovního
expresu a čeká ji další dobrodružná
cesta! Město Trollville zasáhne zemětřesení a brzy je jasné, že se pod
povrchem děje cosi zlověstného.
V sázce je osud všech Zázračných
světů a hrdinové budou potřebovat
pomoc i od těch nejnečekanějších
osob.
Vychází v září

329 Kč

Dobrodružství čeká!
Druhý příběh báječných
kamarádů.

Lubošova celkem fajn
knížka

Mikki Lish, Kelly Ngai

Luboš Kulíšek

Nakladatelství: Fragment

Nakladatelství: BizBooks

Když si Hedy a Spencer začnou všímat
tajemných vzkazů na zaprášených rámech obrazů, Vánoce ve strašidelném domě jejich dědečka se změní
v misi s jediným cílem: zjistit, kam
zmizela jejich babička. Co jim však
dědeček, který kdysi býval kouzelníkem, tají? S pomocí mluvící hlavy
jelena, medvědí kožešiny a dalších
tajemných bytostí žijících v domě vyráží dvojice odvážných sourozenců
najít pravdu.

Proč se vlastně věnuju youtuberství?
Často se mě na to ptá opravdu velká
spousta lidí. Dal jsem teda dohromady 10 důvodů, proč dělám to, co dělám. Někdy je totiž život celkem fajn.
A někdy je to vážně šílená jízda!
V tomhle deníčku najdete všechno,
čím jsem si prošel – od narození až po
mou cestu do Los Angeles. Bez obalu.
Upřímně. Vážně. Vtipně (aspoň doufám). Takže amigos, pohodlně se
usaďte a jdeme na to!

Vychází v srpnu

299 Kč

Vychází v září

PRO DĚTI

Dům na Hrabivém
vrchu

Dobrodružství báječných kamarádů

299 Kč

Jeff Kinney
Nakladatelství: CooBoo

Roland a jeho kamarád Barbar Garg musí opustit svou bezpečnou vesničku a vyrazit na nebezpečnou výpravu, aby zachránili Rolandovu maminku ze spárů Bílého čaroděje. Uspějí oba hrdinové? A přežijí vůbec?
Vydejte se s nimi za velikým dobrodružstvím, které se zrodilo ve fantazii
Rowleyho Jeffersona!

Vychází v srpnu

249 Kč

PRO DĚTI

Boj o první místo
Jaroslav Foglar
Ilustrace: Jaromír Švejdík
Nakladatelství: Albatros

Třináctiletého Petra čeká poslední
ročník základní školy. Jenže po prázdninách tam vládnou nové pořádky.
Nepsaným vůdcem třídy se stal frajírek Ruda, který své obdivovatele využívá, aby utlačoval slabší kluky. Petr
je snad jediný, kdo odhalil Rudovu
zlou povahu. Když však začne chodit
do skautského oddílu, pozná úplně
jiný svět. Pomohou Petrovi nově nabyté hodnoty nalézt sebe samého
a porazit třídního rivala?
Vychází v srpnu

299 Kč

Minecraft – Průvodce
hrou Dungeons
kolektiv
Nakladatelství: Egmont

Experti z Mojangu vám v oficiální
příručce poradí, jak v úplně nové hře
Minecraft Dungeons vyzrát na ničemného Arci-illagera a jeho záludné pomocníky, s nimiž drancuje zem
a ohrožuje nebohé vesničany. Zjistěte, jak bojovat proti nebezpečným
mobům či jak používat vzácné itemy.
Osud nás všech leží ve vašich rukou,
udatní hrdinové. Pomozte ukončit
Arci-illagerovu hrůzovládu jednou
provždy!
Vychází v červenci

249 Kč

Nové příběhy se
šťastným koncem –
Statečný čáp

Jasmína lovkyně
záhad – Deník I.
Zkamenělá zoo

Jana Olivová

Joris Chamblain

Ilustrace: Zuzana Slánská
Nakladatelství: Fragment

Ilustrace: Aurélie Neyretová
Nakladatelství: Fragment

Lenka vyráží na tábor do jižních Čech.
Jede tam však bez své nejlepší kamarádky a vůbec se netěší. Obavy z Lenky rychle spadnou, jakmile pozná své
spolubydlící v chatičce, oddílovou
vedoucí i ostatní účastníky tábora.
A když cestou do města objeví v komíně chátrající továrny poraněného
čápa, je jí jasné, že na tohle dobrodružství nikdy nezapomene.

Jedenáctiletá Jasmína se chce stát
spisovatelkou. Na radu maminky si
tedy založí deník a začne do něj zapisovat všechny zajímavosti, které se
kolem ní odehrávají. Nejvíc ji ovšem
baví pozorovat dospělé. Jaká mají tajemství či přání? Tak třeba Michel.
Pročpak popadne každou neděli kyblík s barvami a zmizí s ním v lese?
Jasmína tomu musí přijít na kloub!

Vychází v září

199 Kč

Vychází v srpnu

299 Kč

Samuel Bjork
Ilustrace: Ingvild Th. Kristiansenová
Nakladatelství: Fragment

Kim chodí do šesté třídy ve čtvrti Torshov v Oslu. Když musí kvůli zranění
ukončit fotbalovou kariéru, rozhodne
se založit s kamarády detektivní klub.
Pravidelně se scházejí na půdě, volají
si z jedné strany dvora na druhou pomocí vysílačky, a než se nadějí, musí
řešit opravdickou záhadu. Kdo ukradl
vzácný perlový náhrdelník? Vyšetřování se rozbíhá na plné obrátky!
Vychází v září

229 Kč

Strašidelnická
Lucía Magašvári
Ilustrace: Libuše Vendlová
Nakladatelství: Albatros

Jednoho dne si bráškové Ondra a Vítek přinesou domů z metra, kde dřív
pracoval jejich děda, opravdické strašidlo – střapáče! Hned se s ním spřátelí, ale to ještě netuší, co má tenhle
tvor za lubem. A že rozhodně nestraší
sám... Pražské metro je totiž strašidel
plné! Nastupte na eskalátory a vydejte se na zábavné i napínavé dobrodružství v podzemí, kde skučí daleko
víc věcí než jen vítr od přijíždějící soupravy!
Vychází v září

369 Kč

Bubáček a klobouková
víla

Ledové království
Knížka na celý rok

Daniela Krolupperová

Nakladatelství: Egmont

Ilustrace: Lucie Dvořáková
Nakladatelství: Albatros

V království Arendelle najdete sníh
i zábavu po celý rok! Pusťte se s Annou, Elsou a jejich kamarády do luštění rébusů i hádanek, nechte se pohltit
příběhy plnými dobrodružství a vyrobte si stylové drobnosti s tématikou
Ledového království. S oblíbenými
postavami z mrazivě kouzelné krajiny
si užijete pořádnou porci zábavy.
A nuda nebude mít šanci!

Lukáš a strašidýlko jménem Bubáček
společně zažívají spoustu dobrodružství a tentokrát během prázdnin
odjedou k dědečkovi na venkov. Zatímco Lukáš vyrazí s dědou do lesa,
Bubáček se vrhne na průzkum půdy,
kde objeví… kloboukovou vílu! Ta je
smutná, ztratil se jí klobouk, ve kterém bydlí. Jen co se Lukáš vrátí, pustí
se všichni do hledání. Vyřeší záhadu
a pomůžou milé víle?
Vychází v září

249 Kč

Vychází v září

249 Kč

PRO DĚTI

Detektivové z půdy –
Zmizení perlového
náhrdelníku

PRO DĚTI

Interaktivní
kniha plná
dobrodružství

Interaktivní
kniha plná
dobrodružství

Cesta na Ostrov
pokladů

Po stopách
posvátného skarabea

Štěpánka Sekaninová

Štěpánka Sekaninová

Ilustrace: Lukáš Fibrich
Nakladatelství: Albatros

Ilustrace: Jan Smolík
Nakladatelství: Albatros

Tohle je příběh Franty Rybníka, který
se ocitl na pirátské lodi. Chce se stát
pirátem! Zatím ale myje palubu. Jednou při úklidu objeví zvláštní věc,
která loď dovede až k ostrovu pokladů… Vydej se na dobrodružnou plavbu, při které stejně jako Franta poznáš, co jsou piráti zač. Zjistíš, proč
nosí pásku přes oči nebo k čemu
jsou jim náušnice v uchu!

Ema a Martin letí do Egypta, protože
chtějí najít vzácného skarabea a stát
se slavnými archeology. Vydej se na
cestu spolu s nimi a poznej starověký Egypt na vlastní kůži! Kdo byli faraoni a jak se oblékali? S čím je pohřbívali a proč je při tom balili do
bílého plátna? Nejen že se dozvíš
spoustu zajímavého, ale také se na
učíš číst a psát hieroglyfy – staré
egyptské písmo!

Vychází v září

399 Kč

Vychází v září

399 Kč

Atlas psů pro děti
Jana Sedláčková,
Štěpánka Sekaninová,
Ester Dobiášová
Ilustrace: Marcel Králik
Nakladatelství: Albatros

Tlapku na srdce – že neuhodneš, kolik je na světě druhů psů? Ale neboj,
ukážeme ti je od nejmenší čivavy až
po nejchlupatějšího komondora.
Dozvíš se nejen, jak všichni vypadají,
ale i kteří psi patří k těm nejoddanějším, nejstatečnějším nebo taky nejuslintanějším. A aby toho nebylo
málo, můžeš se začíst do psích novin, které celý atlas doprovázejí.
Vychází v září

349 Kč

Liška Eliška jde na
borůvky
Petra Bartíková
Ilustrace: Tomáš Kopecký
Nakladatelství: Albatros

Červená jahoda, žlutá pampeliška,
zelený čtyřlístek… Ale kde jsou ty
modré borůvky? Liška Eliška je ne a
ne najít. Hledej je spolu s ní v přírodě, kde kvetou ty nejpestřejší rostliny! Nejen že se pobavíš, ale také
se naučíš poznávat základní barvy.

Vychází v září

199 Kč

Zajíc Tonda pořádá
party

Táta a princezna
Rozárka

Petra Bartíková

Petra Bartíková

Jan Jirků

Ilustrace: Tomáš Kopecký
Nakladatelství: Albatros

Ilustrace: Tomáš Kopecký
Nakladatelství: Albatros

Ilustrace: Marie Urbánková
Nakladatelství: Albatros

Zima klepe na dveře, a tak si jezevec
Míra hledá nový domov. Takový, ve
kterém by mohl spát a snít až do
jara. Hledej ho spolu s ním! Bude
velký, nebo malý? Čistý, nebo špinavý? Každé zvířátko v lese má svůj
pelíšek. A nakonec ho bude mít i jezevec Míra.

Zajíc Tonda slaví narozeniny a pořádá party v lese. „Koloušku, přijď na
můj večírek!“ směje se Tonda. Postupně pozve všechny své kamarády. Co myslíš, kolik zvířátek z lesa
nakonec dorazí? Spolu s Tondou poznáš jejich domečky a zároveň se
naučíš počítat.

Rozárka je holčička s obrovitánskou
fantazií. Co ale chudák její tatínek, který jí vypráví pohádky na usnutí i na
dlouhou chvíli? Myslíte, že dívce stačí
třeba stokrát omílaná Červená karkulka? Kdepak! V tatínkových pohádkách
musí vystupovat bytosti vymyšlené
Rozárce na míru. Skřítci, kteří vaří kouzelné čaje z kamení, stromy, na nichž
rostou samé houpačky, anebo třeba…
statečná princezna Rozárka!

Vychází v září

199 Kč

Vychází v září

199 Kč

Vychází v září

249 Kč

Ptáci volné přírody
Andrea Pinnington,
Caz Buckingham
Nakladatelství: Edika

Ptáci mokřadů vydávají jedny z nejpozoruhodnějších ptačích zvuků – od
tklivého volání kolihy až po troubivý
zpěv jeřába. A v této podivuhodné
sbírce nechybí ani elegantní labuť,
jejíž hlas kdekoho dost možná překvapí. Pojďte prozkoumat fascinující
svět úzce spojený s vodou a seznamte se s ptactvem, které ve vlhkých
oblastech žije! Se spoustou fotografií
a zvuků si užijete plno her a poznávání ptačích kamarádů.
Vychází v srpnu

369 Kč

PRO DĚTI

Jezevec Míra hledá
nový domov

Vlak z Paddingtonu

Michaela Duffková

Agatha Christie

Čtou: kolektiv

Ladislav Zibura

Čte: Tereza Dočkalová

Čte: Jitka Ježková a Růžena Merunková

Nakladatelství: Voxi

Čte: Miloň Čepelka

Nakladatelství: Motto

Nakladatelství: Vyšehrad

AUDIOKNIHY

Nakladatelství: BizBooks

369 Kč

369 Kč

329 Kč

299 Kč

Elizino tajemství

Pentagram

Sofiin svět

Boj o první místo

Dominik W. Rettinger

Jo Nesbø

Jostein Gaarder

Jaroslav Foglar

Čte: Dana Černá a Radana Hermannová

Čte: David Matásek
Nakladatelství: Kniha Zlín

Čte: Václav Knop

Čte: Vojtěch Kotek

Nakladatelství: Albatros

Nakladatelství: Albatros

Nakladatelství: XYZ

349 Kč

399 Kč

349 Kč

299 Kč
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Zápisník alkoholičky

Jana Poncarová

40 dní pěšky do
Jeruzaléma
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Podbrdské ženy

