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Postav hlídku
Harper Lee

Nová kniha, která byla napsána již před vydáním 
fenomenální „Jako zabít ptáčka“ a  odehrává se 
dvacet let poté… Šestadvacetiletá Jean Loiuse 
Finchová (Čipera) se vrací z New Yorku do May-
combu v Alabamě, aby navštívila svého stárnou-
cího otce Atticuse. 
Doma zjišťuje, jak se její město i  blízcí lidé pod 
tlakem politických i rasových motivů změnili. Na-
jednou se jí začnou vybavovat vzpomínky na dět-
ství, a to, čemu vždy věřila, se začíná drolit. Pro-
žívá také vztah se svým vyvoleným, který vzhlíží 
k  jejímu otci. Ovšem ona sama si přestává být 
jista, zda je to stále ten neochvějný hrdina, jenž 
stojí vždy na straně práva a spravedlnosti, jak se 
jevil v mládí…

Přeložila Jana HejnáVáz., asi 280 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen 
KaTEgoRIE aaa

Nejprodávanější kniha roku 2015 v USA

připravujeme 
e-book

Již vyšlo
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Nové dílo, prožitek, odhalení a nefalšovaná literární událost… Tato kniha otřásá zavedený-
mi názory na autorku i  její opěvovaný opus Jako zabít ptáčka… Román Postav hlídku jen 
umocňuje pocit lítosti, že spisovatelka nebyla ve své tvorbě plodnější.
– Guardian

Postav hlídku je nekompromisnější a nutí nás k zamyšlení ještě více než jeho předchůdce… 
Nabízí zážitek silnější, než by dokázala pouhá historická kuriozitka či doplňkový materiál 
pro literární badatele zabývající se odkazem Harper Leeové… Autorka nápaditě vykresluje 
výstřední figurky a v knize nechybí ani její typická vroucnost, břitký humor a strhující líčení 
prostředí… Román přináší překvapivě provokativní poselství: Neodsuzujme šmahem před-
sudky druhých, ale snažme se jim porozumět.
– The Times

Záblesky spisovatelského génia a schopnosti evokovat intenzitu dětské hry, které se plně pro-
jeví v románu Jako zabít ptáčka, jsou patrné již zde… Ale tato kniha není ani zdaleka taková 
jako její předchůdce. Je mnohem lepší… Postav hlídku nás totiž – a to velmi efektním způsobem 
– učí, že rasismus není omezen pouze na ty „druhé“: lidi, kteří jsou na první pohled zcela od-
lišní než my… Jedná se o román pro dospělé, který pokládá zásadní otázky o podstatě rasismu.  
A vychází v době, kdy Amerika vyzrálou debatu o rasismu zoufale potřebuje.
– New Statesman

Mohu s klidem potvrdit, že většina varovných výkřiků a konspiračních teorií obklopujících 
vydání románu Postav hlídku zmizí jako mávnutím kouzelného proutku v okamžiku, kdy se 
začtete do úvodních kapitol a necháte se znovu pohltit autorčiným poutavým vypravěčským 
stylem – vřelým a sardonickým, pobaveným mužskou bláhovostí i pošetilostí společenských 
norem a prošpikovaným suchým humorem; tím temperamentním jižanským hlasem, který 
připomíná Marka Twaina okořeněného špetkou Katharine Hepburnové.
– Sunday Times

Vypravili jsme se do minulosti, jen abychom po návratu zjistili, že cesta zanechala trvalé ná-
sledky i na naší přítomnosti. Atikus Finch už nikdy nebude tím ušlechtilým rytířem na bílém 
koni, za nějž jsme ho dříve měli. Ptáček přesto pěje dál – jen už nejde o nevinné trylkování, 
jako spíše o zvučný hlas životem poučeného; zpěv, v němž se 
mísí žal s odpuštěním – a nakonec i jiskřičkou naděje.
– Daily Mail

V  knize najdeme záblesky génia… K  mým oblíbeným scénám 
patří dámský dýchánek, během nějž je naše rebelka Čipe-
ra nucena přetrpět zdvořilostní konverzaci s  řadou bývalých 
známých, dnes vdaných paniček, se kterými se už od školy zá-
měrně nestýká. Autorka výtečně postihla jejich jalové tlachání  
a vytvořila zábavný, feministický a úžasně moderní výjev.
– Independent on Sunday
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Čarovná hora
Thomas Mann

Mnohovrstevnatý příběh se odehrává na počátku 
20. století v  luxusním sanatoriu pro nemoc-
né tuberkulózou poblíž Davosu. Do uzavřené 
společnosti přijíždí na návštěvu za svým bra-
trancem mladý inženýr Hans Castorp. Nemoc 
brzy propukne i u něho, a tak se i Hansovi uza-
vře normální, zdravý svět. Castorp začíná jako 
ostatní žít ve světě čekání, jak s  ním zhoubná 
nemoc naloží. V sanatoriu ho zaujmou dva spo-
lupacienti – humanista a  cynický jezuita. Cas-
torp s nimi vede diskuze o  lásce, životě, smrti, 
náboženství, politických systémech i spravedl-
nosti. V  slovních soubojích těchto tří protago-
nistů románu se tak uskutečňuje světonázorová 
diskuse o  zániku staré společnosti a  současně 
probíhá i  morální a  duchovní příprava na lepší 
budoucnost.

Přeložil Vratislav Jiljí Slezák

Váz., 736 stran
155 x 235 mm
Cena 599 Kč
Termín vydání: leden
KaTEgoRIE a

Největší román 20. století v novém překladu nositele Státní ceny
za překlad

připravujeme 
e-book

Již vyšlo
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Hybatelé
Román o devíti částech

David Mitchell

Okinawa, Tokio, Hong Kong, Mongolsko, Petro-
hrad, Londýn a nakonec New York. Na této cestě 
můžeme s členem japonského kultu Óm Šinrikjó 
spoluprožívat jeho pocity po plynovém útoku 
v  tokijském metru, potkáme se s  podloudným 
mongolským obchodníkem a  petrohradským 
zlodějem, brutálně zneužívanou mladou Číňan-
kou či zklamaným irským vědcem. Jednotlivé 
příběhy na sebe často až s  téměř nepostřeh-
nutelnou jemností navazují a  vzájemně se pře-
krývají a  nabízejí tak čtenářský zážitek, jaký 
David Mitchell předvedl ve svém vrcholném díle  
– Atlasu mraků. 

Přeložila Lenka Pavlovská Váz., 356 stran
155 x 235 mm

Cena cca 329 Kč
Termín vydání: únor

KaTEgoRIE a 

Pro čtenáře velkých příběhů a Atlasu mraků

připravujeme 
e-book

Již vyšlo

Od autora připravujeme:
The Bone Clocks (2016),  Slade House (2017)
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Brooklyn
Colm Tóibín

Román cenami ověnčeného irského autora vy-
práví prostý příběh obyčejné mladé ženy, která 
na popud rodiny odejde za prací do New Yorku. 
Dobrý úmysl sestry a matky vede k tomu, že dív-
ka nastoupí cestu do neznáma, do světa, který  
s ní nemá (alespoň zpočátku) nic společného, do 
života, který si sama nevybrala. Eilisina ztráta je 
tím palčivější, že se jí bolestně stýská po něčem 
tak žalostně omezeném, jako bylo její dosavad-
ní živoření v rodném Enniscorthy. Brooklyn však 
není jen naléhavým příběhem jednoho smutného 
osudu. Tóibínova tichá, vyrovnaná a přesto bez-
prostřední próza podává detailně prokreslený 
obraz minulosti, irského maloměsta a  několika 
málo ulic ve starém Brooklynu první poloviny pa-
desátých let minulého století. Samozřejmým ko-
řením tohoto obrazu je humor. Humor bezděčný, 
nucený i bláznivý, ale vždy nevtíravý, tak jak jej 
přináší sám život. 

Přeložila Daniela Theinová 

Váz., 304 stran
130 x 200 mm
Cena 289 Kč
Termín vydání: únor 
KaTEgoRIE a

Již vyšlo

Filmová adaptace románu jednoho z nejlepších irských  
autorů současnosti 

připravujeme 
e-book

Film
Brooklyn

v kinech
od 25. 2.
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Zrádce mezi námi
John le Carré

Británie zabředla do hospodářské krize. Mladý 
oxfordský akademik s  levicovými sklony a  jeho 
přítelkyně advokátka odlétají mimo sezónu na 
dovolenou na karibský ostrov Antigua. Tam zdán-
livou náhodou potkávají ruského milionáře Dimu, 
jenž vlastní poloostrov a zlaté hodinky posázené 
diamanty. Rovněž má na pravém palci tetování  
a touží si zahrát tenis.
Kvůli jeho dalšímu přání absolvují mladí milenci 
složitou cestu přes Paříž a konspirační úkryt ve 
švýcarských Alpách až do nejtemnějších zákoutí 
londýnského City i s jeho bezostyšným spojenec-
tvím s britskými tajnými službami. 

JOHn LE cARRé se narodil v roce 1931. Po stu-
diu na univerzitách v  Bernu a  Oxfordu vyučoval 
na Etonu a strávil pět let v britské rozvědce. Žije 
v  Cornwallu. Je autorem třiadvaceti románů, 
z nichž mnohé byly zfilmované. 

Přeložil Milan Lžička

Váz., asi 300 stran
130 x 200 mm 

Cena cca 269 Kč
Termín vydání: květen

KaTEgoRIE a

připravujeme
e-book

Špionážní román odkrývající špinavé finanční toky

Již vyšlo
Film

 Zrádce mezi námi
na jaře

v kinech
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Váz., asi 160 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: květen
KaTEgoRIE B

Milostné rozmluvy

klam
Philip Roth

Ve většině ze svých románů k potěšení svých čte-
nářů Roth hledá a zároveň zamlžuje to skutečné 
a  opravdové z  vlastního života. V  Klamu máme 
možnost naslouchat důvěrným rozmluvám au-
tora s  jeho anglickou milenkou ve spartánsky 
zařízeném ateliéru, kde se patrně odvíjejí něžné 
chvíle i s přítelkyněmi z Československa a Polska. 
Když však část rozhovorů vyslechne i spisovate-
lova manželka, nastává zvrat, který Philip Roth 
ironicky řeší budováním dalších fikcí. 
Muži i ženy zde naleznou mnohé pro svou vlastní 
inspiraci a  seberealizaci v  těchto křehkých mi-
lostných soubojích i  v  moudrém dialogu, který 
udrží čtenáře od začátku až do konce v trvalém 
napětí. 

Přeložil Jiří Hanuš

Již vyšlo

Návrat do Rothových
tvůrčích počátků

Elév

Philip

ROTH

připravujeme
e-book
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Dílo – Spisy Iv
Rukověť pábitelského učně

Bohumil Hrabal

Čtvrtý svazek Hrabalových Spisů přináší au-
torovu povídkovou tvorbu z  časů normalizace  
a  obsahuje soubory Slavnosti sněženek, Kraso-
smutnění, Harlekýnovy miliony a všechny zásad-
ní krátké prozaické texty 70. let. I přes cenzurní 
tlak se Hrabal projevuje jako výsostný stylista  
a  strhující vypravěč, který nás ve vzpomínkách 
zavádí do okolí Nymburku a Kerska. 

Editoři Václav Kadlec a Jiří Pelán

Graf ická úprava Zdeněk Ziegler

Váz., asi 350 stran
170 x 240 mm

Cena cca 499 Kč
Termín vydání: březen 

KaTEgoRIE a

Skvělý vypravěč v příšerné době  

Již vyšlo
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Střídavá péče pro kukačku
Pavel Brycz

Rozvod. Manželé svádějí bitvu o  svou šestnác-
tiletou dceru. Oba chtějí dítě jen pro sebe. Ale 
soudkyně prosazuje střídavou péči. Matka však 
prohlásí, že manžel není biologický otec, a nevidí 
důvod, proč by měl uplatňovat nárok na dceru. 
Šok pro manžela! Následují testy paternity.  
A  skutečně potvrdí, že dcera není jeho a  vy-
chovával kukaččí mládě. Ale jaký šok, když ne-
uspěje v  testech maternity, které si vymohl 
právník poškozené strany, ani matka! Tři lidé, 
kteří k  sobě patřili, jsou náhle postaveni do na-
prosto nové situace. Vlastně i  čtvrtý člověk, 
tajemný muž, úlet ženy před 17 lety, ten, který 
zpovzdálí sledoval své dítě, ztratí svou jistotu.
Otec a  matka se pokoušejí s  Kukačkou, dcerou 
(která má hodně nepraktického přítele) a se sliz-
kým právníkem matky najít řešení. A  tak se vy-
dávají za tajemstvím minulosti. Před 16 lety totiž 
matka rodila v malém slovenském městečku, kde 
dodnes žijí její rodiče.
Cesta přinese mnohé směšné i vypjaté chvíle, ale 
paradoxně všem velmi pomůže ve sblížení. Vypá-
trají fatální záměnu v  porodnici? Najdou vlastní 
dítě ženy, které odtud odnesla jiná? A  kdo bude 
biologickým otcem takového dítěte? Stále ještě 
manžel, nebo tajemný svůdce z před 17 lety, který 
se v příběhu neustále pohybuje jako přízrak a kar-
dinál Richelieu?

Váz., 232 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: únor 
KaTEgoRIE a

Již vyšlo

Detektivní road book s atraktivním tématem

připravujeme
e-book

MLADÁ
FRONTA

MLADÁFRONTA
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Váz., asi 320 stran
140 x 210 mm

Cena cca 289 Kč
Termín vydání: únor

KaTEgoRIE B

Znáte opravdovou hrdinku našich dějin? 

Trestankyně
Příběh Růženy Vackové 

Milena Štráfeldová

Co má větší cenu: žít v  bezpečném závětří,  
ovšem za cenu kompromisů, nebo si stát odváž-
ně za svým a uchovat si čisté svědomí? Kolikrát 
ve 20. století stáli lidé v  Československu před 
touto volbou? Pro Růženu Vackovou ale otázka 
takto vůbec nestála. Neochotu přistoupit na 
kompromis dokázala tato univerzitní profesor-
ka už za nacistické okupace, kdy byla za účast 
v  odboji odsouzena k  smrti. A  znovu po únoru 
1948, kdy ji soud poslal za mříže na dvaadva-
cet let za „špionáž ve prospěch Vatikánu“. V ko-
munistických věznicích nakonec prožila 15 let. 
Přesto je její jméno veřejnosti málo známé. Ro-
mán Trestankyně přibližuje její život na pozadí 
„šťastného“ 20. století. 

připravujeme  
e-book

Již vyšlo
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připravujeme
e-book

Plaváček
Martin goffa

Detektiv Miko Syrový je požádán svou dávnou 
přítelkyní, zda by se nemohl pokusit najít jejího 
nezvěstného bratra. Už tak nelehký úkol se ještě 
víc zkomplikuje ve chvíli, kdy je za hranicemi Pra-
hy řekou vyplaveno ubité tělo. 
Jde skutečně  o  muže, kterého Miko hledá? Kdo 
a proč mu přivodil tak krutou smrt? Stal se ne-
pohodlným svědkem, nebo byla jeho smrt pro-
zaičtější? Otázek, na které musí Miko se svým 
parťákem Tonym odpovědět, je i  tentokrát víc 
než dost a ne všechny vedou ke správnému cíli…

Váz., asi 216 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: květen 
KaTEgoRIE a

Na začátku byla přátelská službička.  
Volné pokračování úspěšné detektivní série.

Již vyšlo
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My dokonalé
Klára Mandausová

Schováváme si  igelitky, nevíme u  kadeřnice  kam 
s  kabelkou, ukazujeme na školním srazu omylem 
vyfocený vlastní zadek, dáváme sluneční brýle do 
lednice, smažíme na octu místo na oleji, zobeme pi-
lulky, protože ubližujeme růžovým poníkům, a posí-
láme bývalým láskám esemesky, jejichž obsah se za 
střízliva bojíme vyslovit i samy před sebou.
Jsme dokonalé ženy. Občas hozené do komedie, 
někdy do dramatu…

Fejetony píše kLáRA MAnDAUSOvá už téměř 
deset let. Nejdříve pro magazín Ona Dnes, poz-
ději na svém blogu na serveru iDNES.cz, za který 
dostala v roce 2010 ocenění Blogerka roku. Jak 
autorka říká, jsou pro usmání.

Je nás málo dokonalých, říká moje teta a  já tuhle 
větu miluju. Mluví sprostě, kouří jako spojené kok-
sovny a  je učitelka. Když byly její děti malé, psala 
mé mamince dopisy s větami „už jsou zase nemoc-
ný, počítám, že brzo umřou“.

Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm

Cena cca 229 Kč
Termín vydání: květen

KaTEgoRIE a

Chcete zvednout náladu a zpříjemnit si den?  
Zkuste novinku od autorky úspěšné Slunečnice! 

Již vyšlo

připravujeme e-book
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na útěku
Caroline Brothersová 

Dva chlapci na útěku před válkou. Nemají nic než 
oblečení v batohu na zádech a tenčící se hotovost 
po rodičích zašitou do výstelky pásku u kalhot. 
Aryan a  jeho malý bratr Kabir se vydávají ná-
kladním autem, lodí, vlakem, autobusem i  pěš-
ky napříč Evropou, která jim, jak zoufale doufají, 
nabídne budoucnost, s níž už se v Afghánistánu 
rozloučili. Kábul-Teherán-Istanbul-Athény-Řím-
-Paříž-Londýn: to je směr, kterého se drží, mant-
ra, kterou opakují ve svých modlitbách, a jediná 
možnost, kterou před sebou vidí.
Během cesty čelí hladu a vyčerpání, zimě a hor-
ku, násilí a zmatku, jsou nuceni pracovat v bez-
útěšných podmínkách a  spoléhat se na lidi, 
kterým není radno věřit. Vždycky ale zbývá naděje  
a vzpomínky na domov.
Je to příběh dvou chlapců, jejichž odvážné roz-
hodnutí poukazuje na ničivý dopad války na živo-
ty obyčejných lidí.

cAROLInE BROTHERSOvá se narodila v  Aus-
trálii. Vystudovala historii na University College 
v Londýně a pracovala jako zahraniční zpravodaj-
ka v Evropě a Latinské Americe. Pravidelně přispí-
vá do International Herald Tribune a do New York 
Times, a v současné době pracuje jako redaktor-
ka International New York Times. Žije v  Paříži. 
Se   „ztracenými dětmi“ Afghánistánu se poprvé 
setkala jako novinářka ve Francii, v prozatímním 
uprchlickém táboře. Její reportáž se dostala na 
titulní stranu New York Times. Otázkou migrace 
se zabývá i nadále.

Přeložila Helena Hartlová

Váz., asi 256 stran
140 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen 
KaTEgoRIE a

Z Afghánistánu do Londýna.  
Příběh inspirovaný skutečnými událostmi!

připravujeme e-book
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Pokračovatel rodu
alexander Munninghoff

Narodil jsem se 13. dubna 1944 v Poznani, staro-
bylém polském městě. Ale když jsem se narodil, 
při bombovém útoku, který znamenal, že konec 
války je blízko, byla Poznaň německým městem, 
ze kterého Hitler posílal vojska do Sovětského 
svazu, a nyní se odtud vracel obrovský průvod 
zmrzačených a raněných.
Má rodina se účastnila tohoto dramatu.  Tato 
kniha je o ní. A o důsledcích války. O mazaném 
dědečkovi, který se stal jedním z nejbohatších 
mužů v Lotyšsku, ale dva dny před vypuknutím 
války se svou ruskou ženou a čtyřmi dětmi mu-
sel uprchnout do Nizozemska a  zanechal tam 
všechen svůj majetek. 
Také je tu naivní otec, který bojoval na východ-
ní frontě, v  uniformě Waffen SS, z  idealismu 
proti Sovětům a pak šel v Nizozemsku k soudu.   
A matka, která po rozvodu uprchla do Němec-
ka. A o mně, vnukovi, synovi, dědicovi. 
Alexander Münninghoff je novinář a  expert na 
Rusko. Pokračovatel rodu je autobiografická kni-
ha založená na faktech a rodinných příbězích. 

„Drtivá kniha, psaná s nesmírnou vášní a jemným 
humorem. Přečetla jsem ji bez dechu.“
 Anna Enquistová 

Přeložila  
Veronika ter Harmsel Havlíková

Váz., asi 240 stran
130 x 200 mm

Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben

KaTEgoRIE a

Fascinující rodinná historie

Autor přijede  
v dubnu do ČR
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Flexovazba, 120 stran 
140 x 210 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: únor 
KaTEgoRIE a

Valentýnské potěšení! Nenechte si ujít vyvrcholení příběhu  
Nabíječe a Roštěnky.

připravujeme
e-book

Poslední výkřik
alice Claytonová

Caroline patří mezi špičkové interiérové designéry  
v San Francisku, ale i přes své pracovní vytížení 
si dokáže najít čas na chvíle odpočinku v  teple 
domova. Světoběžník Simon na oplátku výrazně 
zkrouhl svoje zahraniční cesty, aby se mohl se 
svou Roštěnkou v  klidu oddávat pečení dobrot, 
všemožnému bušení i jinému řádění… 
Další krok v  jejich životech se zdá být logický  
– cinknutí skleničkami, svatební závoj a  ulička 
posetá okvětními lístky růží, je však tím pravým 
ořechovým i  pro tenhle nekonvenční pár? Když 
ale Caroline vyděsí telefonát ohledně jisté neho-
dy, která se udála při focení v jihovýchodní Asii, 
uvědomí si, že „dokud nás smrt nerozdělí“ není 
jen působivě znějící fráze. I konvence mají najed-
nou něco do sebe…
Smíchejte sklenku erotiky se špetkou smíchu  
a  trochou nahoty, ochuťte kapkou exotického 
prostředí, přihoďte růžovou košilku a podávejte 
s chuťovkou z kocoura Clivea. Napijme se na Po-
slední výkřik!

ALIcE cLAyTOnOvá léta pracovala v kosmetic-
kém průmyslu, pak si však řekla dost, vzala do 
ruky laptop a odstartovala svou závratnou karié-
ru spisovatelky. Alice zbožňuje práci na zahradě 
(až na pletí záhonů), pečení (až na následné uklí-
zení) a nedávno prozradila, že se jí konečně po-
dařilo přesvědčit svého přítele, aby se s ní oženil.

Přeložila Jana Montorio Doležalová

Již vyšlo
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Spoutaný
Emma Chaseová

V životě by mě ani nenapadlo, že se jednou 
ožením. Jenže Kate dokázala nemožné. Změ-
nila mě. Myslím, že se všichni shodneme, že 
i předtím jsem byl úžasný… ale teď jsem ještě 
lepší.
Cesta sem ale nebyla jen samá duha a postelo-
vé radovánky. Došlo i na chyby a nedorozumění, 
které si v ničem nezadají s řeckými tragédiemi. 
Díky neutuchajícímu chtíči, bezmeznému obdi-
vu a nekonečné lásce jsme ale s Kate ty krušné 
časy překonali bez újmy.
Nicméně jisté nečekané události z minulého ví-
kendu ve Vegas pár problémů způsobit mohly. 
Byl to tak trochu… můj závěrečný test.
Vím, co si myslíte: Co jsi k čertu provedl tento-
krát? Klídek. Ještě mě nesuďte a  nevolejte po 
kastraci, dokud neuslyšíte celý příběh. 
A držte se pevně, protože to bude divoká jízda! 
Nebo jste snad očekávali něco jiného?

EMMA cHASEOvá je ve dne oddaná manželka 
a  matka dvou dětí. V  noci však hotový kláves-
nicový křižník! Odhodlaně proplouvá mořem 
pozdních hodin, aby vdechla život svým barvi-
tým postavám a dodala jiskru jejich nekonečné-
mu škádlení. Úspěch romantické série Zapletení 
považuje za splnění svých nejdivočejších snů.

Přeložila Alena Faltová

Váz., asi 224 stran 
140 x 210 mm

Cena cca 249 Kč
Termín vydání: květen

KaTEgoRIE a

V závěrečném díle série Zaskočení se Drew a Kate nemohou dočkat, 
až do toho praští – pokud teda přežijí rozlučku se svobodou…

připravujeme  
e-book

připravujeme
e-book Již vyšlo
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Když mladou dívku srazí auto a ona zůstane le-
žet polomrtvá u silnice, malou obcí Little Melham 
to otřese. Jak to, že byla Abbie tak pozdě v noci 
venku, a jak to, že se po ní nikdo nesháněl?
Ellie Saundersové by mohla pravda o  této noci 
ohrozit manželství, a dokonce i bezpečnost jejích 
dětí. Musí svou rodinu chránit stůj co stůj, bez 
ohledu na následky!
Šéfinspektor kriminálky Tom Douglas si myslel, 
že v Little Melhamu najde poklidné útočiště před 
každodenním pracovním vypětím. Jenže s  tím, 
jak je postupně vtahován do pavučiny lží, mu 
všechny instinkty napovídají, že Abbie potkalo 
něco víc než jen tragická nehoda. 
Celou pravdu – co tu noc dělala Abbie venku  
a kdo onen vůz řídil – zná jediný člověk. Pro tuto 
osobu věstí nehoda pohromu a někdo bude mu-
set zaplatit...

Přeložil Milan Lžička

Váz., asi 288 stran 
140 x 210 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: květen
KaTEgoRIE a

Psychothriller od autorky bestselleru Spi sladce

Ohrožená
Nejtišší místo skrývá nejtemnější  
tajemství.

Rachel abbottová

připravujeme e-book

Již vyšlo
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Pokrevní sestry
Kateřina Janouchová

Cecilie Lundová si pozvolna zvyká na nový život bez 
manžela i na skutečnost, že teď mají s Johnem děti 
ve střídavé péči. Ani na porodním oddělení, kde 
pracuje, není situace právě růžová. Úsporná opat-
ření v nemocnici si vybírají svou daň, oddělení trpí 
nedostatkem personálu a Cecilie i její kolegyně mají 
ještě víc práce než předtím. Jedné noci pak dojde 
k tragédii: při komplikovaném porodu zemře mladá 
maminka i s dítětem. Její manžel je zdrcený žalem  
a hledá útěchu u Cecilie.
Zhruba ve stejné době do nemocnice přivezou dív-
ku v pokročilém stupni těhotenství. Je v hlubokém 
bezvědomí, nemá u sebe žádné doklady a zdá se, 
že ji nikdo nepostrádá. Co je zač? A  jak je možné, 
že se k ní nikdo nehlásí? Zkrátka je tu další záhada, 
která Cecilii přímo vybízí, aby se pustila do pátrání 
na vlastní pěst. 

kATEřInA JAnOUcHOvá je švédsky publikující 
spisovatelka a novinářka česko-ruského původu. 
Dcera Františka Janoucha, jaderného fyzika a po- 
zdějšího zakladatele Nadace Charty 77, a  jeho 
ruské ženy bioložky Ady Kolmanové. Od svých 
deseti let žije ve Stockholmu, kde se její otec usa-
dil po vypovězení z Československa v roce 1974. 

Přeložila Lucie Johnová

Váz., asi 368 stran 
130 x 200 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben

KaTEgoRIE a

Sedmý díl švédského rodinného thrilleru

Již vyšlo

připravujeme
e-book



26 Mladá fronta jaro–léto 2016

neslušný návrh
R. L. Mathewsonová

Zoe je zvyklá starat se sama o sebe a už dávno 
se smířila s tím, že se jí smůla lepí na paty. Takže 
když přijde o práci, protože nevyšla vstříc šéfo-
vi, a s jejím životem to začne jít z kopce, nečeká 
ani, že by se to mělo zlomit. A už vůbec ne, že 
by k tomu přispěl ten drzoun odvedle. Ale nemá 
co ztratit, a tak to s ním zkusí a doufá v nejlepší. 
A dostane návrh. Návrh, který se neodmítá. Ná-
vrh, který prospěje jim oběma a nikomu neublí-
ží… I když Zoe byla vždycky smolař…
Jako většina Bradfordů má i Trevor slabost pro 
jídlo, ale to není všechno. Vede celkem přímo-
čarý život a nemá rád, když se něco moc kompli-
kuje, a to se týká i vztahů. Chce dokonalou ženu 
a má naprosto jasnou představu o tom, jaká má 
být. Takže když si ke své hrůze uvědomí, že se 
mu myšlenky nějak často stáčí k  jeho soused-
ce, rozhodne se, že nejlepší bude, když zařadí 
trochu zpátečku. Stýkat se s ní nepřestane, ale 
jenom dokud nenalezne slečnu Dokonalou.

Váz., asi 208 stran 
140 x 210 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: květen
KaTEgoRIE a

Pekelní sousedé! Úspěšná romantická série, u které se zasmějete.

připravujeme e-book

Již vyšlo
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švadlena
Rosalie Hamová

Po dvaceti letech, které strávila jako švadlena  
v předních módních evropských salonech, se Tilly 
Dunnageová vrací do malého australského měs-
tečka, z nějž musela v dětství prchnout. Hodlá se 
jen podívat za nemocnou matkou a zase odjet.
Nakonec se však Tilly rozhodne zůstat, a  přes-
tože je stále vyděděncem, luxusním a okázalým 
róbám z  její dílny nedokážou upjaté ženy z Dun-
gataru odolat. Díky krejčovskému umění, přátel-
ství se seržantem Farratem – jediným policistou 
v  městečku a  nebývalým znalcem rozmanitých 
látek – i  počínajícímu vztahu s  Teddym, tamní 
hvězdou australského fotbalu, na jehož rodinu se 
ostatní dívají skrz prsty podobně jako na tu její, 
ji místní mezi sebe, i když se zdráháním, nakonec 
přijmou. 
Spolu se závistí a  řevnivostí, které vyvolávají 
v  městečku její šaty, však vyplouvají na povrch 
i  staré křivdy a  začíná být zřejmé, že Tilly tajně 
kuje temnější plán: pomstít se těm, kteří jí ublíži-
li, a to způsobem opravdu velkolepým...

Přeložil Milan Lžička

Váz., asi 248 stran 
130 x 200 mm

Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen

KaTEgoRIE a

Temně satirický román o lásce, mstě a módě 50. let

připravujeme
e-book

Film
s hvězdným obsazením

(Kate Winslet
a Liam Hemsworth)
brzy v kinech
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Váz., asi 328 stran 
165 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen 
KaTEgoRIE aaa

Jezte, kolik chcete. Kdykoliv chcete.  
Vítejte ve světě, který skoncoval s dietou.

Jsme tlustší, nemocnější a  hladovější než kdy 
předtím. Průmysl roztáčející se kolem výživy nám 
přitom nabízí módní hubnoucí programy kombinu-
jící „ten pravý“ poměr tuků, sacharidů a bílkovin; 
vše ale funguje jen krátkodobě a na úkor našeho 
zdraví. Výsledkem je spirála potravinových závis-
lostí, toxického hladu a přejídání.
V knize Pryč s dietou nám autor dokazuje, že je mož-
né vymanit se z  tohoto škodlivého cyklu jednou 
provždy. Hlavní východisko revolučního přístupu 
spočívá v pověstné rovnici: 
Zdraví = Živiny / Kalorie. 
Podle ní potraviny s vysokým obsahem živin nabíze-
jí větší uspokojení než potraviny plné kalorií, a čím 
více jich jíme, tím spíše umožňujeme organismu, 
aby se choval jako stroj schopný sám sebe opravit. 
Tělesná hmotnost klesá, nemoci mizí a nás tak čeká 
delší a zdravější život.

JOEL FUHRMAn, M. D. je mezinárodně respekto-
vaný odborník specializující se na prevenci a léčbu 
nemocí pomocí výživy. Je autorem mnoha best-
sellerů, včetně titulů Superimunita a Jez, abys žil. 

Přeložil Petr Kotouš

Pryč s dietou
Jak žít pro život

Joel Fuhrman

připravujeme 
e-book

Již vyšlo
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Jestliže pociťujete kterýkoliv z těchto symptomů, 
pak zažíváte toxický hlad

Slabost

Vyčerpání

Třes

Bolesti hlavy

Kručení v břiše nebo žaludeční křeče

Nepříjemné pocity, které zažíváme po vysazení návykové látky, označu-

jeme jako abstinenční syndrom. Protože se jedná o projevy provázející detoxi-

fikaci, neboli biochemické uzdravování organismu z účinků nebezpečných 

látek, pociťujeme je velmi výrazně. Je téměř nemožné vyčistit tělo od škodli-

vých látek, aniž bychom při tom nezažívali nepříjemné stavy. Jakmile se za-

čneme stravovat způsobem, který zahájí detoxifikaci, často se začneme cítit 

nesví, unavení a může nás bolet hlava. Často se domníváme, že tyto drobné 

nepříjemnosti způsobuje hlad. Když potom něco sníme, žaludek začne trá-

vit a proces detoxifikace se zastaví. Nepříjemné pocity potom zase zmizí. 

Vysvětlím vám to podrobněji.

Trávení probíhá ve dvou cyklech, anabolickém a katabolickém. Během 

anabolické fáze metabolismu neboli fáze budování jíme, žvýkáme, zažíváme 

a absorbujeme živiny, které zpomalují nebo zastavují aktivní procesy detoxi-

fikace, které nejúčinněji probíhají ve chvíli, kdy tělo aktivně nezpracovává 

potravu. Jakmile se trávení zastaví, vstoupí tělo do katabolické fáze a opět 

začne s detoxifikací. Během toho člověk pociťuje symptomy, které může in-

terpretovat jako pocit hladu. Prostě se musí zase najíst, ačkoliv ve skutečnosti 

může být jeho tělo kaloriemi doslova přesycené. Mohou nastat dvě situace 

– buď jí tak často, že jeho tělo během určité nepřerušované doby vůbec ne-

vstoupí do katabolické fáze, nebo jí potravu s tak vysokou kalorickou hod-

notou, že anabolický trávicí proces probíhá ještě v době, kdy opět nastává 

čas jídla.
Klíčem je dokázat rozpoznat rozdíl mezi skutečným hladem a hladem 

toxickým. Na rozdíl od skutečného hladu, který začínáme cítit ve chvíli, 

kdy tělo spálilo většinu kalorií získaných z posledního jídla, takže je opět 

JSEM ZÁVISLÝ NA JÍDLE? UDĚLEJTE SI TEST.

  1.  Pokud nejím pravidelně, cítím se vyčerpaný nebo podrážděný. 

 Ano nebo Ne

  2.  Na určité potraviny myslím v podstatě neustále.   

Ano nebo Ne

  3.  Po jídle jsem otupělý nebo je mi nepříjemně.    

Ano nebo Ne

  4.  Špatná strava má vliv na mé zdraví.     

Ano nebo Ne

  5.  Mám sice nadváhu, ale stejně se přejídám.    

Ano nebo Ne

  6.  Jakmile začnu jíst sladké, nechci přestat.    

Ano nebo Ne

  7.  Snažil jsem se držet dietu, ale nefungovalo to a nechal jsem toho. 

Ano nebo Ne

  8.  Rád chodím do restaurací s nabídkou „sněz, kolik chceš“.  

 Ano nebo Ne

  9.  Zažívám fyzické abstinenční příznaky, když nejím.   

Ano nebo Ne

10.  Když se nikdo nedívá, tajně jím.     

Ano nebo Ne

11.  Schraňuji si jídlo nebo ho schovávám před členy rodiny.  

 Ano nebo Ne

12.  Nepřestávám jíst, i když už necítím hlad.    

Ano nebo Ne

13.  Z vlastních jídelních návyků mám nepříjemný pocit.   

Ano nebo Ne

14.  Jídelní návyky mi přinášejí společenské či rodinné problémy. 

 Ano nebo Ne

15.  Jím v podstatě neustále celý den.     

Ano nebo Ne

Pokud jste zaznamenali jednu odpověď „ano“, existuje u vás podezření na po-

travinovou závislost. Dvě a více odpovědí „ano“ znamená, že jste závislí na jídle.
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připravené na další dávku, toxický hlad zažíváme tehdy, když se tělo začíná 
zbavovat nebezpečných jedů. V té chvíli se okamžitě začneme cítit nepří-
jemně a začne nám připadat, že pro odvrácení tohoto stavu je potřeba se 
najíst nebo napít něčeho vysoce kalorického. Takové chování potom spou-
ští spirálu přejídání se a narůstá naše touha přijímat více kalorií, než tělo 
potřebuje.

Čím více však vyhledáváme rychlou úlevu, tím více vyřazujeme detoxi-
fikační – neboli uzdravující – procesy. Nepříjemný pocit bývá velmi často 
signálem, že se náš organismus zrovna sám uzdravuje a že probíhá odbou-
rávání toxinů. My však tento pocit nesprávně zaměňujeme se skutečným hla-
dem, následkem čehož jíme příliš moc a příliš často, abychom nepříjemné 
stavy zažehnali; přitom nabíráme kilogramy, poškozujeme si zdraví a po-
stupně zabředáváme do nebezpečné spirály závislosti.

Pokaždé, když končíme s jakoukoliv závislostí, cítíme se napřed hůře. Při 
přechodu na zdravou stravu bývá obvykle nejhorších prvních tři až pět dní. 
Přesně z tohoto důvodu také všechny diety selhávají. Ať už jde o jakýkoliv 
koncept diety, vždycky při nich jde o to, abyste jedli méně. Jenže jíst méně, 
to je fyzicky i psychicky příliš nepříjemné. Jediný způsob, jak navodit stav, 
kdy dokážeme jíst méně a cítit se příjemně, je naučit tělo vyžadovat méně 
potravy, což zároveň znamená skoncovat s toxickým hladem. Abychom za-
bránili tvorbě toxinů v buňkách, jejichž vznik je hlavním spouštěčem toxic-
kého hladu, musíme přijímat potravu s adekvátním obsahem mikroživin. 
Při směřování k optimální tělesné hmotnosti, při kterém nebudeme zaží-
vat nepříjemné stavy, musí být naše strava zdravější a vyvážená ve složení  
mikroživin.

Nechci po vás, abyste drželi dietu. 
Chci, abyste od základu změnili způsob, jak o jídle přemýšlíte.

To, jakou potravu si vybereme, představuje vynikající příležitost pro 
ovlivnění funkce mozku. Jedná se o příležitost ovlivňovat vlastní emocio-
nální a fyzický stav a převzít do vlastních rukou své budoucí zdraví. Klí-
čem je přimět všechny části vašeho mozku, aby s přechodem na zdravou 
stravu souhlasily, protože určitá část vašeho já se možná na tuto cestu vy-
dat nechce. Jakmile však pochopíte, jak může nezdravá strava ovlivňovat 
chování vašeho mozku, dokážete tělu vrátit zdraví a dosáhnout ideální 
váhy.

JEJICH VLASTNÍMI SLOVY

Heather se už nemusí bát stoupnout na váhu. Může jíst, co chce, a přitom ji 
nebolí hlava a cítí se mnohem zdravější.

PŘEDTÍM: 90 kg
POTOM: 56 kg

Jsem osmatřicetiletá matka tří dětí. Kam až moje paměť sahá, vždycky jsem 
trpěla strašlivými migrénami. Nemohla jsem spát. Neustále jsem byla vyčerpa-
ná. Neměla jsem ani energii vstát a hrát si se svým synem. Někdy se mi také 
stalo, že jsem zaklimbala za volantem (uf…). Každou chvíli se mi vyskytla alergie 
snad na cokoliv a někdy se mi na obličeji objevila ošklivá vyrážka, která tam vy-
držela třeba několik měsíců. Každou chvíli se mi měnila nálada, ačkoliv členové 
mojí rodiny by nejspíše tvrdili, že jsem byla pořád zamračená. Nakonec jsem 
začala brát antidepresiva na potlačení úzkosti.

Pak jsem se začala zajímat o způsob, jak se uzdravit. Koupila jsem si odšťav-
ňovač a asi čtyři týdny pila ovocné šťávy. Ačkoliv mi to pomohlo, bylo mi jasné, 
že takhle nemůžu žít pořád. Řekla jsem si, že to budu považovat jen za období, 
kdy mé tělo prochází detoxem, ale že udržitelný recept na zdraví musím hledat 
dál.

Během tohoto hledání jsem narazila na  principy dr.  Fuhrmana. Koupila 
jsem si jednu jeho knihu a přečetla ji za jediný den. Tuto knihu dodnes považuji 
za svou bibli.

Dříve jsem pečlivě luštila nápisy o složení potravin na obalech (a vidíte, kam 
mě to dovedlo), jenže teď jsem se dozvěděla, že jsem se pídila po špatných in-
formacích – zajímal mě například obsah sacharidů a bílkovin, na které se stan-
dardní americká strava tolik zaměřuje. Dnes už si nic zpracovaného ani balené-
ho v podstatě nekupuji, takže už se mě nápisy na obalech vlastně netýkají. Když 
už si balené potraviny, jako jsou třeba fazole nebo drcená rajčata, kupuji, sahám 
po biovýrobcích a vždycky mě zajímá množství soli a cukru, které obsahují. Už 
NIKDY nebudu jíst jinak. NIKDY.

Od té doby, co jsem se dala na nutritariánství, jsem hodně zhubla, ale co 
je ještě důležitější, cítím se prostě FANTASTICKY. Už celý rok jsem například 
neměla ani rýmu, natož migrénu nebo sebemenší bolest hlavy. Mám spoustu 
energie. Dobře se mi spí. Přestala jsem brát antidepresiva a návaly úzkosti už 
nemívám. Prostě se mi teď žije SKVĚLE.
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Pět amerických prezidentů, 
česká babička a já

Eliška Hašková Coolidge

Nové doplněné a  rozšířené vydání vzpomínek 
Elišky Haškové Coolidge, významné Češky, která 
se dokázala prosadit jak ve vrcholném politickém 
prostředí v USA, tak po revoluci i v bývalé vlasti.  
Rodačka z Prahy, emigrovala v roce 1949 do USA 
a je již dostatečně známo, že kariéru začala v Bí-
lém domě, kde dlouho pracovala jako zvláštní 
asistentka pěti amerických prezidentů, dále ve 
vysokých pozicích na ministerstvu zahraničních 
věcí USA a v dalších důležitých amerických vlád-
ních organizacích.
Dnes napomáhá společenským i  podnikatel-
ským kontaktům mezi Českou republikou a USA 
a poskytuje poradenství nejen v otázkách pro-
tokolu, etikety, personalistiky a  public relati-
ons, ale i v oblasti gastronomie a turistiky. 

Váz., asi 192 stran
130 x 200 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: červen 
KaTEgoRIE aaa

Zasvěcený pohled na americkou i českou politiku

Již vyšlo

připravujeme 
e-book
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Zrozeni přežít
Wendy Holden

Tři mladé matky a  jejich neobyčejné příběhy 
odvahy, utrpení a přežití
Mezi milionem obětí holokaustu, které byly 
v  roce 1944 poslány do koncentračního tábora 
Osvětim-Birkenau, prošly Priska, Rachel i  Anka 
jeho branami s  tajemstvím – všechny tři právě 
otěhotněly, a  svému osudu musely čelit samy, 
bez manžela. S  obrovským strachem z  budouc-
nosti, poté, co už ztratily tolik svých blízkých, se 
tyto mladé ženy upnuly k tomu jedinému, co jim 
v  životě zbylo: zachránit sebe a  své nenarozené 
dítě. Jedna z matek pocházela z Třebechovic pod 
Orebem, druhá z Bratislavy a třetí z polské Lodže.

Kniha mapuje neuvěřitelné příběhy těchto tří žen 
– nejdříve do Osvětimi, pak do německého pra-
covního tábora, kde, polomrtvé hlady a udřené 
z nelidské práce, se snažily zakrýt svůj zdravotní 
stav. A nakonec je čekala pekelná 17denní cesta 
vlakem s tisíci dalšími vězni přes západní a  jižní 
Čechy do tábora smrti v  rakouském Mauthau-
senu. A když už se zdálo, že tuto cestu nepřeži-
jí, podařilo se několika hrdinům z Horní Břízy dát 
potřebným trochu jídla a vody.

Přeložil Miroslav Jindra a Irma Kolinská

Váz., asi 360 stran
140 x 210 mm

Cena cca 349 Kč
Termín vydání: květen

KaTEgoRIE a

Připomínka válečné hrůzy se šťastným koncem

připravujeme
e-book
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Arsène Wenger
John Cross

V  této fascinující knize popisující trenérskou 
vládu Arsèna Wengera v  Arsenalu i  metody, 
s  jejichž pomocí drží klub stále na špici, autor 
vykresluje nejúplnější portrét jak tohoto Fran-
couze a  jeho způsobu práce, tak klubu, v němž 
Wenger působí už bezmála dvacet let. 
Když Wenger roku 1996 do Arsenalu přicházel, 
fanoušci klubu ho moc neznali a mnozí pochy-
bovali, že by se pod jeho vedením mohly na-
vrátit slavné časy George Grahama. On však 
záhy zcela změnil hru týmu, když zkombinoval 
pověstnou anglickou obrannou osu tvořenou 
Adamsem, Keownem, Dixonem, Winterburnem 
a  Seamanem s  nesmírně kreativními ofenzivní-
mi hráči ze zahraničí, jimiž byli zejména Dennis 
Bergkamp, Thierry Henry a  Robert Pires. Sou-
časně přišel i  s  novými myšlenkami v  oblasti 
výživy, kondice a  profesionalismu, což nejspíš 
řadě jeho svěřenců prodloužilo kariéru. 
Kromě toho, že Wenger s mužstvem vyhrál řadu 
trofejí a sezónou 2003–04 prošel jeho tým k li-
govému titulu bez jediné porážky, musel Wen-
ger pomoct klubu překonat i  další fázi jeho 
vývoje, když ze starého Highbury přesídlil na 
nový Emirates Stadium. I přes finanční omezení, 
která mu svazovala ruce, dokázal rok co rok do-
vést mužstvo k příčkám zajišťujícím Ligu mistrů  
a  současně zůstat věrný své filozofii ohledně 
toho, jak by se měl fotbal hrát.

Váz., asi 320 stran
 155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben 
KaTEgoRIE a

Další fotbalová trenérská ikona se představuje

Již vyšlo



35Mladá fronta jaro–léto 2016

Trénuj svou paměť 
s mistrem světa

gunther Karsten

Autor, několikanásobný mistr světa v  paměťo-
vých disciplínách, zapsaný také v  Guinessově 
knize rekordů, který je schopen si zapamatovat 
třeba řadu více než 100 číslic, se v  této své zá-
kladní knize s  námi dělí o  techniky, které jemu 
i dalším lidem pomáhají zlepšit fungování mozku. 
I vy, bez ohledu na věk, pohlaví či vzdělání, jste 
schopni za pomoci jeho metody zlepšit schop-
nost zapamatování cizích slov, historických dat 
nebo technických výrazů.
Díky tomu se naučíte i  zvýšit svou pozornost, 
ale také budete umět svůj mozek na povel ne-
chat lépe odpočívat. S pomocí praktických testů 
si pak ověříte, zda jste se naučili aplikovat nové 
znalosti. Také si uvědomíte, jaký způsob učení 
je pro vás nejlepší a  jaké jsou vaše přednosti 
i slabiny. A nakonec se i díky těmto testům dále 
zlepšíte.

Váz., asi 224 stran
140 x 210 mm

Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben

KaTEgoRIE a

Chcete zlepšit svou paměť?
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S Madame chic na úrovni
Lekce každodenní elegance

Jennifer L. Scottová

Stačí, když dnes vyjdete ze dveří a všimnete si, 
že kultivovanost je v  současném uspěchaném 
světě velkou vzácností. S Madame Chic na úrov-
ni si připomenete skrytou sílu vystupování s dů-
stojností, laskavostí i půvabem.
Jennifer L. Scottovou dobře znáte už z  jejích 
předchozích knih, ve kterých jste s  úsměvem 
na rtech četli její postřehy o  čase stráveném  
v Paříži u rodiny Chic. Madame Chic se stala její 
mentorkou i zdrojem celoživotní inspirace.  Ztě-
lesňovala eleganci samu, a  to nejen správným 
držením těla, vybraným oblečením a přirozený-
mi způsoby, ale i svou neochvějnou sebejistotou 
a kultivovaností ve všem, co dělala.
V této půvabně ilustrované, praktické a inspira-
tivní knize plné tipů, seznamů a nápadů se za-
myslíte nad vhodným oděvem na společenské 
události, dobrou péčí o  vzhled, uměním kon-
verzace, nad tím, jak být správnou hostitelkou 
i hostem, nad vztahy se sousedy i cizími lidmi, 
sebedisciplínou a utvářením si vlastního image. 
Zkrátka se naučíte být chic a na úrovni!

Přeložila Lucie Šavlíková

Váz., asi 240 stran 
145 x 185 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben 
KaTEgoRIE aaa

Nechte se inspirovat Francií a buďte stále chic!

připravujeme 
e-book

Již vyšlo
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Minová pole moderní 
etikety
Sandi Toksvig
Jak se chovat, to je podobné jako umění dělat 
v řeči pauzy – dnes nás už to nikdo neučí, a po-
dle toho také naše společnost vypadá. Ve snaze 
pomoci nám vyhnout se nepříjemným trapasům, 
autorka shromáždila sumu rad, jak se chovat 
v  moderním světě: postihuje situace, kdy by-
chom nejraději zabili někoho, kde vedle nás sedí 
u stolu při slavnostní večeři, a doplňuje znalosti 
o tom, proč například plivání vyšlo z módy. Tato 
kniha jednak pobaví, ale hlavně přinese užitek 
všem, kdo plánují se narodit, zemřít, a mezitím 
žít někde jinde než na opuštěném ostrově.

Oceňovaná britská rozhlasová moderátorka nám 
přináší řešení ošemetných situací, které mohou 
nastat v různých fázích života – od křtů novoro-
zence až po kondolenci k úmrtí. K tomu dodává, 
jak se dobré mravy vyvíjely v průběhu staletí, od 
nejstarších étiquettes (malých kartiček, které 
měly lidem u královského dvora připomínat, jak 
se chovat) až po znalce na Twitteru. Svým ne-
zaměnitelným vtipem a  s  pomocí vlastních ne-
přeberných zážitků autorka vytvořila praktickou 
etiketu pro 21. století.

Váz., asi 256 stran 
130 x 200 mm

Termín vydání: duben
Cena cca 249 Kč

KaTEgoRIE a

Dobré mravy podané humornou formou

připravujeme 
e-book
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Běžkyně
Krátký příběh o dlouhém běhu

Lizzy Hawkerová

Kniha Běžkyně vypráví Lizzyin příběh od školačky 
běhající po londýnských ulicích až po závodnici 
lámající rekordy v nejtěžších závodech a horách. 
Vrozená vytrvalost a hluboký vztah k horám ve-
dou Lizzy k  výkonům na absolutní hranici jejích 
možností, například ohromujícímu 320kilome-
trovému běhu Himálajem ze základního tábora 
Everestu do Káthmándú, účasti a  pětinásobné-
mu vítězství v UTMB či dosažením světového re-
kordu v silničním běhu na 24 hodin. A navíc: stala 
se první ženou, která se umístila mezi muži na 
stupních celkových vítězů Spartathlonu. 
Lizzyina odhodlaného ducha ocenil roku 2013  
i  časopis National Geographic, který ji vyhlásil 
dobrodruhem roku. 

Přeložila Anna Kudrnová

Váz., asi 280 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben 
KaTEgoRIE a

Příběh nejlepší krosové běžkyně současnosti

připravujeme
e-bookJiž vyšlo
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Tvůj první triatlon
Petr Vabroušek

Petr Vabroušek je přední světový triatlonista, 
který absolvoval 180 dlouhých ironmanů, stovky 
půlmaratonů a dalších závodů, jako třeba mara-
ton na obou pólech (v obou případech zvítězil); 
zlínský rodák se stal mimo jiné i  vítězem stoki-
lometrového běhu na severním pólu, šestnáct 
let jej na dlouhé trati (3,8 km plavání – 180 km 
kolo – 42 km běh) v České a Slovenské republice 
nikdo nepokořil, celkem 80krát se umístil v TOP 
10, patnáctkrát za sebou (jako jediný na světě) 
se kvalifikoval na nejznámější ironman na Havaji, 
ve více než 30 případech vyhrál a za svůj život po-
razil nejméně jednou nejlepší triatlonisty světa… 
Kdo jiný by měl začínající triatlonisty uvést do 
tajů tohoto sportovního odvětví než právě Petr 
Vabroušek? 

Váz., asi 220 stran
155 x 235 mm

Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben

KaTEgoRIE B

Na (první) triatlon s radami nejlepšího českého závodníka 
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připravujeme e-book
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Na (první) triatlon s radami nejlepšího českého závodníka

Již vyšlo
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královna triatlonu 
Natascha Badmannová

Než se na triatlonové scéně objevila Chrissie 
Wellingtonová, vládla tomuto odvětví jiná žena 
– Natascha Badmannová, skutečná první dáma 
ironmanu. Její cesta k  úspěchu byla mimo-
řádně složitá – v dětství ji zneužíval nevlastní 
otec, v šestnácti otěhotněla, později pracova-
la jako sekretářka a trpěla extrémní nadváhou. 
Radikální obrat nastal v roce 1989, kdy potkala 
někdejší národního triatlonového trenéra a po-
sléze i svého partnera. Toni Hasler v ní objevil 
talent pro vytrvalostní sport a během několika 
let ji dovedl na samý vrchol sportovní karié-
ry: šestkrát vyhrála ikonický závod na Havaji, 
stala se několikanásobnou sportovkyní roku… 
Jenže pak přišel brutální pád a  proroctví, že 
už nikdy v životě nebude závodit. Vůle ale byla 
silnější… Kniha plná pohledů do zákoutí jed-
né z nejúžasnějších sportovních disciplín a do 
duše zlomené ženy. 

Váz., asi 220 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen 
KaTEgoRIE B

Královna triatlonu o cestě za vítězstvím a novým životem 

Již vyšlo
připravujeme  
e-book
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Stopy v oblacích 
Příběh o běžecké vášni a utrpení 

Richard askwith

Tato kniha změnila žánr – patří k  povinné čet-
bě každého běžce a  běžkyně, kteří se alespoň 
jednou za čas hodlají popasovat s nějakým (nej-
lépe vyšším) kopcem. Uznávaný autor a  běžec 
se rozhodl, že svět trailrunnerů a  skyrunnerů 
otestuje na vlastní kůži. Potkával se s  běžec-
kými legendami, které absolvovaly nejděsivější 
závody a běžecké výzvy, účastnil se mnohaden-
ních závodů, v  nejzapadlejších koutech Anglie 
objevoval tvrdé borce, kteří pamatují doby, kdy 
běh ještě hodně bolel … A vznikl portrét jedné 
z nejdrsnějších běžeckých disciplín, v níž se stří-
dá extrémní vyčerpání s  okamžiky radostného 
osvícení. Stopy v oblacích jsou kronikou maso-
chistické touhy a obdivuhodné výdrže. Je to ly-
rická pocta britským horám a lidské vůli. 
Askwithova kniha Stopy v oblacích získala oce-
nění za nejlepší literární debut ze sportovního 
prostředí a  Bill Rollinson Prize for Landscape 
and Tradition.

Váz., asi 220 stran
155 x 235 mm

Cena cca 329 Kč
Termín vydání: květen

KaTEgoRIE a

„Jedna ze tří nejlepších knih o běhání všech dob!“ (Runner’s World)

připravujeme 
e-book

Od autora připravujeme:
Running Free (2016), Zátopek (2017)
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Běžecká revoluce 
Nicholas Romanov

Dvojnásobný olympijský trenér a tvůrce běžec-
ké metody Pose Method Nicholas Romanov, 
mezi jehož svěřence patří elitní běžci i  hobíci, 
přichází s vynikajícím průvodcem běžecké tech-
niky, díky níž budete běhat rychleji a mnohem 
bezpečněji. Běh podle Pose Method je výsled-
kem více než pětadvaceti let zkoumání pohybů 
člověka a vývoje jednotného přístupu k technice 
běhu. Nikdy v  minulosti žádná kniha o  běhání 
nezačínala konstatováním, že se nejdřív musíte 
naučit běhat, až pak se můžete pustit do tré-
ninku. Dokud totiž nezvládnete základní pohyby 
pro přirozený běh, budete své tělo jenom trápit 
a ve výsledku si spíš ublížíte. 
Tato kniha pomůže každému, aby se zlepšil  
a podal nejlepší výkon. 

Váz., asi 180 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen 
KaTEgoRIE a

Tajemství úspěchu rychlého běhu zní: technika, technika, technika! 

připravujeme e-book

Již vyšlo

Od autora připravujeme:
The Pose Method of Running (2017)
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Sám ve stěně 
alex Honnold

Váz., asi 250 stran
155 x 235 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: červen

KaTEgoRIE a

Život ve výškách a smrti nablízku

připravujeme e-book

Americký lezec Alex Honnold, který je známý 
především pro své lezení velkých stěn bez jiště-
ní, už není proslulý jen mezi lezci, ale pod kůži 
se dostává také lidem, kteří o tomto sportu ne-
vědí zhola nic. Jeho výkony patří do kategorie 
dechberoucí… Většinou se pohybuje sám, jen 
v  lezečkách a  s  pytlíkem magnesia, ale abyste 
ho zahlédli, je třeba zvednout oči, prohlížet si 
mrakodrapy nebo tisícimetrové skalní stěny… 
Ve své knize se vrací k  sedmi nejzajímavějším 
výstupům své raketové kariéry, včetně impo-
zantního sóla Sendero Luminoso v Mexiku nebo 
slezení spektakulárního Fitz Traverse v Patago-
nii. V každé kapitole se o  lezce bojíme, potí se 
nám ruce, protože smrt číhá na každém met-
ru… Skvěle napsaný příběh, který nás poučí 
o  podstatě štěstí, rizika, životu na hraně a  ex-
trémního nebezpečí. 

Předmluva Adam Ondra

Adam Ondra (1993), jeden z  nejlepších lezců 
současnosti, vítěz Světového poháru v  lezení  
na obtížnost a v kombinaci 2014.
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Pravda o doplňcích stravy 
Dosud utajovaná fakta o vitaminech, 
minerálech a jejich účincích na vaše 
zdraví

Brian R. Clement

Co kdyby se ukázalo, že téměř všechno, co jste si 
mysleli, že víte o doplňcích stravy a zdraví, je… 
úplně špatně? Odborník na výživu doktor Brian 
Clement, ředitel světoznámého zařízení Hippocra-
tes Health Institute, zkoumá několik mýtů, které 
z doplňků stravy udělaly odvětví, kde by spotřebi-
telé měli být velmi obezřetní. Pravda o doplňcích 
stravy odstraňuje vrstvy lží a  odhaluje pravdu  
o  faktech, které miliony uživatelů brali jako sa-
mozřejmé. Poprvé se dozvíte: že téměř všechny 
doplňky stravy prodávané ve světě jsou synte-
tické látky vyrobené v laboratořích farmaceutic-
kých firem a  z  toho důvodu mohou poškozovat 
vaše zdraví. 
•	 Jsou výrazné rozdíly mezi přírodními doplňky 

(rostlinného původu) a doplňky syntetickými 
(vyráběným chemicky) a také v tom, jak pů-
sobí na vaše zdraví. 

•	 Téměř všechny studie zkoumající vliv živin na 
lidské zdraví nepoužívaly přírodní látky, ale 
syntetika, což výrazně zpochybňuje přesnost 
dosažených negativních výsledků. 

Tato kontroverzní kniha vás provází minovým 
polem možností, mezi kterými musíte volit po-
každé, když si kupujete vitamíny a minerály. Pro-
zrazuje vám, jak luštit etikety výrobků, které by 
vás jinak mohly oklamat, jak volit přírodní doplň-
ky (získávané z  rostlin), proč doporučené denní 
dávky jen ještě zhoršují nejasnosti a tak dále.

Váz., asi 224 stran 
140 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben 
KaTEgoRIE a

Je zdravé jíst chemicky připravené vitamíny?

Již vyšlo
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Deník běžkyně  
v nejlepších letech

Co vám o běhání nikdo neřekne

Zuzana Součková

Nikdy jsem nevěřila, že dokážu doběhnout dál 
než na roh naší ulice. Je možné, aby ženská, kte-
rá nedostala do vínku sportovní talent, začala 
před padesátkou, ve věku, kdy její vrstevnice 
končí, běhat?
Dnes, několik let po padesátce, vím, že to do-
kážu. Na svém kontě mám nejen půlmaratony, 
maratony, 24hodinové běhy, ale i  terénní triat-
lony a  horské běhy. Dokazuji tím svému okolí, 
že všechno jde, když se chce. Věk je jenom číslo 
a všechno je to v hlavě. 
Po celý jeden rok jsem zapisovala formou deníku 
svá běžecká dobrodružství, své myšlenky, niter-
né pocity, vnitřní monology, pochybnosti o sobě 
i o svém konání. Radosti a strasti na trati běžecké 
i životní. V knize nehledejte tréninkové plány, ale 
určitě v ní najdete myšlenky, které zastihnou ob-
čas každého z nás, emoce, které nejsou nikomu 
cizí, možnost ztotožnit se. Doufám, že vás poba-
ví, rozesměje, přinese radost i motivaci.
Podařilo se mi splnit cíl, který jsem na začátku 
roku vyslovila, a to uběhnout v jednom roce tisíc 
mil? Co jsem v onom roce prožila, co mě dostalo 
na kolena, co mě rozesmálo či rozplakalo? A na-
opak, co mi pomohlo překonat trable všedních 
dnů?
To všechno, a ještě mnohem víc, se dozvíte v mé 
knize. Pro své čtenáře jsem do ní zapsala i recep-
ty na jídla, která jsou nejen pro běžce více než 
vhodná.

Když začne běhat dáma…

Váz., asi 224 stran,
140 x 210 mm

Cena cca 249 Kč
Termín vydání: únor

KaTEgoRIE a
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AHA! Rodičovství 
Jak přestat křičet a začít žít s dětmi 
v harmonii

Dr. Laura Markhamová

Většina knih na téma rodičovství se zaměřuje na 
změnu chování u dětí. Kniha, kterou držíte v ru-
kou, začíná u nás – tedy u  rodičů. Pomůže nám 
lépe porozumět vlastním emocím. Poskytuje jed-
noduché a praktické návody, jak zpracovat naše 
reakce, abychom byli schopni děti vést s empatií, 
pomocí stanovení zdravých hranic a jasné komu-
nikace.
Hlavní vzkaz autorky zní:
„Pečujte o emocionální vztah mezi vámi a dítětem, 
docílíte opravdové a  trvalé změny. Máte-li toto 
zásadní pouto s vaším dítětem, nepotřebujete vy-
hrožovat, vyčítat, prosit, uplácet ani trestat.“

Tři výchovné principy doktorky Laury Markhamové:
•	 umění seberegulace
•	 napojování se na dítě a vytváření hlubokého 

vztahu
•	 koučink, nikoli kontrola

Brož., 296 stran
130 x 200 mm
Cena 269 Kč
Termín vydání: leden 
KaTEgoRIE a

Změňte svůj pohled na výchovu

připravujeme 
e-book
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Moje první tři roky
Omalovánky a deník děťátka v jednom

Narození miminka a  jeho první krůčky na tomto 
světě jsou jedinečnými chvílemi pro celou rodinu. 
V této originální knize můžete shromáždit a ucho-
vat své vzpomínky, obrázky a pocity z prvních tří 
let života vašeho děťátka, abyste se ke šťastným 
okamžikům mohli kdykoli vrátit. Dostatek pro-
storu je věnováno i  k  zaznamenání různorodých 
informací a údajů a k vložení prvních ultrazvuků, 
fotografií maminky v  těhotenství i  děťátka po 
jeho narození. Součástí je také papírová obálka 
na první vlásky, volné místo k  otisknutí prstíků  
a chodidel a spousta dalších možností kreativní-
ho vyžití. Každá strana je navíc vyzdobena nád-
hernými ilustracemi arabesek, květin i  zvířat, 
které můžete vybarvit podle svého, abyste tento 
drahocenný deník plný vzpomínek udělali ještě 
krásnějším a osobnějším.

Vázaná se stužkou, 96 stran
260 x 280 mm

Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen 

KaTEgoRIE a

Doplňte a vyzdobte si deník vašeho děťátka podle svých představ!
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kreativní terapie 
Inspirativní zápisník

Tento překrásně ilustrovaný zápisník je dokona-
lým dárkem pro každého, kdo si chce prostřed-
nictvím malování a kreslení zbystřit mysl a zbavit 
se stresu, nebo se jednoduše potěšit kreativní 
činností a pokochat se krásou při každém zalis-
tování. Jednotlivé stránky jsou svým provede-
ním příjemně vyvážené a  tematicky navazují na 
úspěšné omalovánky Kreativní terapie. Obsahují 
nejen obrázky vybízející k vymalování, ale posky-
tují i dostatek prostoru k dokreslení rozmanitých 
vzorů a kresbě zátiší nebo místa na zaznamenání 
myšlenek, oblíbených básní, citátů, nebo úkolů 
a  časů schůzek. Výroky význačných osobností 
ze světa umělců, básníků a  spisovatelů už jsou 
v tomto inspirativním zápisníku jen třešničkou na 
dortu! Flexovazba, gumička přes blok, 128 stran 

135 x 195 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: únor 
KaTEgoRIE a

Potěšte sebe i své blízké – kreslete, malujte a zbavte se stresu! 
Omalovánky a zápisník v jednom

Již vyšlo
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kreativní terapie
Přáníčka

20 přáníček k vymalování 

Taky už jste propadli pastelkovému šílenství? 
Pak jsou pro vás tato přáníčka ideální volbou!  
U  malování se skvěle odreagujete, zbavíte kaž-
dodenního stresu a navíc můžete udělat radost  
i  ostatním! Dvacet inspirativních a  terapeutic-
kých ilustrací lze z bločku jednoduše vytrhnout 
a obdarovat jimi široký okruh vašich přátel i blíz-
kých. Na zadní straně je přitom dostatek prosto-
ru pro osobní přání, vzkaz nebo básničku. Tato 
přáníčka se tak stanou, ať už jednotlivě či v ce-
lém balení, nádherným dárkem pro každého.   

Blok, 22 listů
120 x 170 mm

Cena cca 149 Kč
Termín vydání: leden 

KaTEgoRIE a

Nejkrásnější dárek? 
Věnujte svým blízkým vlastnoručně vymalované přáníčko!

Již vyšlo
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Píše se rok 1976 a před pražským soudem pro-
bíhá proces se skupinou The Plastic People of 
the Universe, který poutá mimořádný zájem 
veřejnosti. V normalizačním bezčasí se začíná 
cosi měnit. Rodí se myšlenka Charty 77. Mar-
ginální zákaz jedné neznámé hudební skupiny 
vede k velkým následkům – k procitání lidské 
svobody.

Váz., asi 80 stran 
185 x 250 mm 
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen 
KaTEgoRIE a

Pokračování unikátní komiksové série podle televizního cyklu
České století

Již vyšlo

ČEšI 1977
Jak z rock’n’rollu vznikla Charta 1977

Pavel Kosatík, Jiří Husák

vítěz
ceny

muriel
2014

vítěz
ceny

muriel
2015

za nejlepší původní scénář
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Váz., asi 80 stran 
185 x 250 mm 

cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben

KaTEgoRIE a

ČEšI 1968 
Jak Dubček v Moskvě kapituloval 

Pavel Kosatík, Karel Jerie 

Srpen 1968. Intervence armád Varšavské smlou-
vy definitivně dusí Pražské jaro. Po pár dnech 
strachu, nadějí i  zmatků odjíždí československá 
delegace na jednání do Moskvy.
Prezident republiky generál Svoboda, šéf ko-
munistické strany Dubček, šéf vlády Černík, šéf 
parlamentu Smrkovský, Husák, Mlynář a  další 
smutní i  rozporní hrdinové této tragické chvíle 
stojí před nejtěžším rozhodnutím svého života. 
Jak se k němu postaví? 
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Váz., asi 296 stran
165 x 235 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: květen 
KaTEgoRIE a

Nejen Verdun aneb krvavá historie obléhacích bojů v letech 1914–1918

Pevnosti v bojích  
velké války

Západní fronta

Martin Dubánek, ondřej Filip, 

Jan Pavel

Byť jsou symbolem první světové války především 
zákopy, na počátku tohoto konfliktu i během něj 
probíhaly těžké boje také o řadu pevností a stá-
lých opevnění. Jména jako Lutych, Namur, Ant-
verpy, Přemyšl a  především Verdun jsou známá 
i u nás, česká literatura se však tomuto tématu až 
dosud věnovala jen minimálně. 
Tento stav napravuje tříčlenný autorský kolektiv 
v  práci zaměřené především na pevnosti s  mo-
dernějšími typy objektů postavenými s využitím 
betonu a pancíře. První ze dvou svazků se věnu-
je obléhání a obraně belgických a francouzských 
pevností na západní frontě. Vrcholem publikace 
je objevný popis bojů o  opevnění v  průběhu gi-
gantické bitvy u Verdunu, od které letos uplyne 
100 let. 
Autorům se podařilo shromáždit řadu unikátních 
fotografií a v knize nechybí ani bohatá výkreso-
vá a mapová dokumentace, stejně jako barevné 
snímky současného stavu popsaných fortifikací. 
Hlavní text doplňuje obecný úvod do problema-
tiky pevnostního stavitelství na přelomu 19. a 20. 
století a závěrečný výkladový slovník.

Již vyšlo
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Váz., asi 280 stran
165 x 235 mm

Cena cca 319 Kč
Termín vydání: duben

KaTEgoRIE B

Volné pokračování úspěšné fotografické publikace

květen 1945 v jižních 
Čechách

Nová místa, nová dramata

Vladimír Kos

Účastníci a svědkové květnového povstání a osvo-
bození jižních Čech po sobě zanechali stovky dnes 
takřka zapomenutých fotografií. Ve volném po-
kračování beznadějně vyprodané fotokroniky Kvě-
ten 1945 v jižních Čechách, jež v roce 2013 získala 
Prémii Miroslava Ivanova, nás autor seznamuje  
s novými místy a novými dramaty doby, kdy do již-
ních Čech přicházela svoboda. Popisky unikátních 
snímků vycházejí z  dobových kronik a  vyprávění 
pamětníků, a  zobrazené děje citlivě zasazují do 
historických souvislostí.

Již vyšlo
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Můj život mezi zbraněmi
Lubomír Popelínský

PROF. Ing. LUBOMíR POPELínSký, DRSc. (nar. 
1931) je respektovaný zbraňový konstruktér, 
vysokoškolský učitel a úspěšný odborný spiso-
vatel. V  této publikaci shrnuje své dosavadní 
publikační výstupy a čtenářům poprvé v úplnos-
ti představuje svůj barvitý život a  bohaté dílo 
až po letecký kanón PLAMEN. Početní zájemci  
o  tuto problematiku nepochybně uvítají, že 
zmiňované zbraně jsou popsány jak po stránce 
konstrukce, tak i funkce a že názornost výkladu 
zvyšují četné obrázky.
Časově kniha pokrývá období od druhé světové 
války po současnost a  vedle osobitého pohle-
du na vývoj zbrojní techniky ve druhé polovině  
20. století je také historií proměn zbraňových 
oborů na vysoké vojenské škole v  Brně, dnešní 
Univerzitě obrany, na níž autor začínal svou od-
bornou dráhu a kde jako emeritní profesor půso-
bí dodnes.

Váz., asi 250 stran
165 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen 
KaTEgoRIE C

Autobiografie významného zbraňového konstruktéra a pedagoga

Již vyšlo
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Odstřelovačské eso
Deník z východní fronty  
a sovětského zajetí

Bruno Sutkus

BRUnO SUTkUS (1924–2003), pocházející z  li-
tevsko-německé rodiny usazené ve Východním 
Prusku, působil za druhé světové války jako 
odstřelovač v  68. pěší divizi wehrmachtu a  za 
pouhých šest měsíců na frontě prokazatelně 
zneškodnil 209 sovětských vojáků – rekord, kte-
rý v německé armádě patrně nemá obdoby. 
V této autobiograficky laděné knize Sutkus de-
tailně popisuje své zážitky z války, založené na 
pečlivě vedených, téměř deníkových zázna-
mech, i  svůj pozdější život ve vyhnanství na 
Sibiři pod dozorem sovětských tajných služeb. 
Souhlas k  návratu do Pobaltí dostal od úřadů 
až v  roce 1971 a  do Německa se dostal teprve 
v roce 1997, po dvaapadesáti letech.

Edice Arma & Musae

Váz., asi 180 stran
130 x 200 mm

Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben

KaTEgoRIE a

Dramatické memoáry jednoho z nejlepších německých odstřelovačů 
druhé světové války

Již vyšlopřipravujeme 
e-book
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Váz., 272 stran, 56 stran přílohy
167 x 240 mm
Cena cca 359 Kč
Termín vydání: březen
KaTEgoRIE C

Skutečný příběh legendárních kaťuší a dalších raketových  
zbraní Rudé armády

Ruské raketové zbraně  
2. světové války

Bedřich Růžička

Ačkoliv se ruské raketové dělostřelectvo za dru-
hé světové války ve značné míře podílelo na po-
rážce wehrmachtu na východní frontě, je tato 
publikace vůbec první českou prací, která se 
v úplnosti zabývá ruskou raketovou výzbrojí, je-
jím vznikem, konstrukcí a použitím.  
Kniha v první části popisuje začátky ruského bá-
dání v oboru reaktivního pohybu i práce na kon-
strukci prvních bojových raket. Druhá část je 
věnována konstrukcím raket a raketometů v so-
větském letectvu a v pozemní armádě, která byla 
hlavní uživatelkou reaktivních zbraní. Závěrečná 
část pojednává o raketových prostředcích, které 
se za války nedostaly do sériové výroby. Nechy-
bějí ani biografická data klíčových pracovníků, 
kteří se na vývoji raketových zbraní v  období 
mezi oběma světovými válkami a v letech 1939–
1945 podíleli.

Ing. BEDřIcH RůžIČkA, cSc. (1927 – 2015) byl 
špičkový a hojně publikující odborník na vojenské 
a civilní rakety. Na toto téma jako spoluautor vy-
dal knihy Rakety (s J. Kroulíkem, 1981), Vojenské 
rakety (s J. Kroulíkem, 1985) a Rakety a kosmod-
romy (s J. Popelínským, 1986) – za poslední titul 
získal ocenění Českého literárního fondu. 

Již vyšlo
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cesta k vojenské zdatnosti
Nároky výcviku v ozbrojených silách

alexander Stillwell

Osvojte si vrcholovou zdatnost a  poměřte se 
s nejtvrdšími bojovníky světa díky příručce Ces-
ta k vojenské zdatnosti – souboru testů tělesné 
zdatnosti u  vojenských jednotek různých zemí. 
Dozvíte se, co je třeba k tomu, abyste mohli vy-
konávat fyzicky nejnáročnější profesi na světě, 
dělat v  ní pokroky a  slavit úspěchy. Ověřte si, 
zda máte na to, stát se rekrutem, a  zda byste 
zvládli absolvovat základní výcvik u armády, ná-
mořnictva, letectva nebo námořní pěchoty, ať už 
doma či v zahraničí. Trénujte tak, abyste dostáli 
mimořádným fyzickým požadavkům vstupu do 
zvláštních jednotek, a vyzkoušejte si, jestli byste 
v prověrkách uspěli. 

•	 Obsahuje téměř 40 testů i s protokoly a hod-
notícími postupy

•	 Vysvětluje zvláštní nároky na muže a  ženy, 
důstojníky a řadové vojáky, nováčky i vojáky 
z povolání

•	 Představuje tucet zemí z Evropy, Asie, Sever-
ní i Jižní Ameriky a Tichomoří

•	 Nabízí testovací strategie i  tipy ke zlepšení 
výkonnosti

•	 Pomůže vám zlepšit se ve všech směrech po-
čínaje shyby přes pochod v plné polní a konče 
neoblíbeným člunkovým během

Kroužková vazba v plášti, 192 stran 
145 x 195 mm

Cena cca 249 Kč
Termín vydání: únor

KaTEgoRIE a

Kondici vojáka můžete mít i vy
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LITERaTURa PRo DěTI a MLÁDEž
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karel a rytíři 
Jak se stát dobrým králem

Renáta Fučíková

Výběr nejslavnějších evropských rytířských le-
gend je orámován a  spojen vyprávěním o  šesti 
měsících v  životě malého Karla IV. u  francouz-
ského královského dvora. Sedmiletý Václav, ná-
sledník českého trůnu, přijíždí na otcův příkaz 
do Paříže. Po svatbě s  princeznou Blankou se 
stěhuje na malý hrad západně od Paříže. Tam je 
obklopen učiteli z  různých koutů Evropy, kteří 
se intenzívně věnují princovu vzdělávání. Jeho 
podstatou jsou staré příběhy: svaté texty, ale 
i  rytířské legendy, v  nichž jsou obsaženy vzory 
důležitých ctností, které by budoucí král měl 
mít. A tak si můžeme přečíst barvitá vyprávění 
o Artušovi, Beowulfovi, Siegfridovi a Kriemhildě, 
o  svatém Jiřím, patronu rytířů, o  španělském 
králi Alfonsovi, Karlu Velikém a rytíři Rolando-
vi a samozřejmě i o patronu české země, svatém 
Václavu a jeho věrném rytíři Podivenovi. 

Ilustrovala autorka

Pro čtenáře od 9 do 99 let
Váz., asi 160 stran
210 x 280 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: květen
KaTEgoRIE aaa

Výpravná kniha příběhů o českém králi a slavných rytířích  
pro celou rodinu!

Již vyšlo
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RENáTA FUČíKOVá, česká autorka a ilustrátorka, se narodila v roce 1964.
Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v  Praze, obor Ilustra-
ce a knižní grafika. Od roku 1988 se nepřetržitě zabývá ilustrováním knih 
pro děti a mládež, a v posledních letech vytváří autorské knihy, které sama 
píše i ilustruje. Za svou práci získala mnohá mezinárodní i národní ocenění 
(např. White Ravens, Zlatá stuha, nominace na cenu Magnesia Litera či na 
cenu Astrid Lindgren Memorial Award. Z  jejích posledních děl jmenujme 
knihy Historie Evropy (spolupráce Daniela Krolupperová), Obrazy ze Staré-
ho zákona, Jakub a hvězdy, Příběhy dvanácti měsíců, Praha v srdci. 



62 Mladá fronta jaro–léto 2016

Domeček pro skřítky
andrea Popprová

Na Mechové mýtince uprostřed lesa se sešli 
skřítkové Malina a  Klouzek a  rozhodli se, že si 
postaví domeček a budou společně hospodařit. 
A ty to můžeš zkusit s námi. Podle podrobných 
návodů si můžeš vystříhat a  postupně slepit 
všechny místnosti, které v domečku jsou, ale to 
není zdaleka všechno. Skřítkové si pořídili také 
zahrádku plnou záhonků, nějaké to domácí zví-
řectvo a dokonce si sestavili i vozítko! 
To všechno můžeš mít i ty doma. A když všech-
no vystříháš, zbude ti ještě knížka plná vyprá-
vění a zábavných úkolů. Pro děti od 5 let

Kroužk., 72 stran
210 x 240 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben 

KaTEgoRIE a

Postavte si s námi ten nejroztomilejší domeček na světě!  
Oblíbená vystřihovánka ze Sluníčka v knižním vydání. 

Již vyšlo
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Dobrou noc, můj hrdino!
Kateřina Závadová

Pohádky se před spaním dají nejen vyprávět, 
ale i  kreslit. A  může to být veliké dobrodruž-
ství. Holčička před spaním požádá tatínka, 
aby jí něco nakreslil. Nechce princezny, koníky 
nebo jednorožce, ale pořádného hrdinu. Tře-
ba horolezce nebo námořníka. Tatínek kreslí 
a společně s holčičkou vymýšlí, co jejich hrdiny 
potká. Jejich rozhovor se tak střídá s obrázky 
a postupně před námi roste a vzniká napínavý 
příběh v srdci velehor a posléze i na rozbouře-
ném moři. Jak dopadne, to se ještě na poslední 
chvíli neví!

Pro děti od 8 let
Váz., asi 96 stran

165 x 220 mm
Cena cca 199 Kč

Termín vydání: únor
KaTEgoRIE a

Příběh, který vzniká přímo před vašima očima!
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Bruno na venkově
alex T. Smith

Z  poklidné procházky v  přírodě, na kterou se 
pejsek Bruno vypraví se svým nejlepším kama-
rádem panem Žmolkofuskou, se brzy vyklube 
náročný den na statku. Bruno si vyzkouší kou-
pání prasátek nebo krmení slepic, projede se 
na koni a  dokonce se na chvíli stane i  oprav-
dickým kovbojem a úplně sám zkrotí děsivého 
obřího býka!

Přeložila Jana Hejná

Pro děti od 5 let
Brož., asi 104 stran
130 x 180 mm
Cena cca 179 Kč 
Termín vydání: únor 

KaTEgoRIE a

Konečně se Bruno podívá i na venkov!

Již vyšlo
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Bruno malovánky
alex T. Smith

Bruno tráví hrozně rád čas poznáváním světa 
– třeba ve městě, na horách, v  cirkuse nebo 
u moře. A právě díky tvým malůvkám teď jeho 
dobrodružství parádně ožijí! Stačí si vzít do 
ruky obyčejnou tužku, barevné pastelky, po-
pustit uzdu představivosti a spolu s neobyčej-
ným pejskem Brunem zažiješ obrovitánskou 
kopu zábavy. A samozřejmě u toho nebude chy-
bět ani Brunův nejlepší kamarád, pan Žmolko-
fuska!

Přeložila Jana Hejná

Pro děti od 5 let
Brož., asi 104 stran

130 x 180 mm
Cena cca 179 Kč 

Termín vydání: duben
KaTEgoRIE a

Užij si s Brunem celé hodiny legrace při kreslení a malování!
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Malá baletka
Rosa a měsíční kámen

Darcey Bussellová

Rosa má skládat první baletní zkoušky, ale 
je si jistá, že všechno půjde hladce. Právě 
v polovině zkoušek, když několik věcí pokazí 
a připadá jí, že to bude jen horší, ji kouzelné 
baletní střevíčky odnesou do Země kouzel. 
Rosa se nestačí divit. Před ní tančí postavy 
ze známých baletů, ale něco tady nehraje. 
Klára z  Louskáčku tančí s  dýní, Spící krasa-
vice s Kocourem v botách! Kouzelný měsíční 
kámen zdejšího krále se totiž rozbil na tisíc 
kousků a všechny balety se kvůli tomu pomí-
chaly. Obyvatelé baletní říše jsou bezradní. 
A co Rosa? Přijde na to, jak jim pomoci?

Ilustrovala Katie May 
 
Přeložila Eva Brožová

Pro děti od 7 let
Váz., 96 stran
130 x 190 mm
Cena 159 Kč
Termín vydání: únor
KaTEgoRIE a

Již vyšlo

Všechny balety v Zemi kouzel se pomíchaly!  
Bude si i tentokrát Rosa vědět rady?
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Již vyšlo

Malý princ  
a Aškabarova planeta

Na motivy 
antoina de Saint-Exupéryho

Malý princ s  Liškou přistávají na planetě ledu 
a zimy a brzy se setkávají s  jejími obyvateli. Od 
princezny se dozvídají, že planeta je ve váleč-
ném stavu. Dva národy zde žijící na sebe střída-
vě útočí a  mezi sebou postavili zeď z  ledových 
kostek. Velitelé obou stran slibují, že povedou 
mírová jednání, ale i přes jejich snahu stále zuří 
nepokoje a mír je jen velmi křehký. Jeho upev-
nění brání lži a  nevyřčená tajemství na obou 
stranách. I  přes ledovou zeď a  válčení se do 
sebe zamilují dva mladí lidé ze znepřátelených 
táborů – princezna Šaz a princ Zac. Nedokáza-
li by svou láskou přesvědčit obyvatele planety 
k uzavření míru? Malý princ a Liška udělají vše, 
aby jim v tom pomohli. Čeká je nejedno překva-
pení! 

Přeložila Veronika Sysalová 

Pro děti od 7 let
Váz., 48 stran
210 x 285 mm

Cena 199 Kč
Termín vydání: duben

KaTEgoRIE B

Smíří se obyvatelé Aškabarovy planety, rozdělené ledovou zdí? 
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Jaké záhady se skrývají na statku Črví grunt? 

vyhynulí
Veronica Cossantelliová

Pro děti od 9 let
Váz., 240 stran
130 x 200 mm
Cena 259 Kč
Termín vydání: leden 
KaTEgoRIE a

Jirka při hledání brigády náhodou natrefí na 
jednu neobvyklou nabídku práce. Má se starat 
o  hodně zvláštní zvířata ukrytá před zvědavci 
na stařičkém statku Črví grunt. Zvířata, která 
by už správně neměla být… Anebo by dokon-
ce měla existovat jen v  mýtech a  legendách. 
Nebudeme prozrazovat vše, ale mezi obyvateli 
Črvího gruntu jsou například masožravé kach-
ny nebo jistý vyhynulý pták zvaný dodo.  Tako-
vá stvoření by u veřejnosti vzbuzovala až příliš 
velkou senzaci, proto se majitelka statku paní 
Lipová snaží o maximální utajení. Bohužel přes 
všechnu péči a  ostražitost se jednomu ze svě-
řenců podaří uprchnout. Jako na potvoru je to 
zrovna obří bazilišek Krutián. Hodný, ale hlado-
vý. V městečku začne brzy mizet drobné domá-
cí zvířectvo. Navíc okolo slídí zlá preparátorka 
Krista Opálová, která by si Krutiána moc ráda 
přidala do své sbírky vycpanin. Jirka ho musí 
vypátrat dřív!!! A začnou se dít věci… 

Přeložila Jana Hejná

Ilustroval Steve Wells
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Jak si vycvičit rodiče 
Pete Johnson

Kdo by nebyl nešťastný z rodičů! Louis už si přímo 
rve vlasy. Chodí do nové školy a  jeho rodiče se 
začali chovat naprosto příšerně. Jako by se teď 
zajímali jen o to, jak mu jde učení (odpověď: nic 
moc) a do jakých kroužků chce chodit (odpověď: 
do žádných!). Už je nebaví jeho vtípky (jeho snem 
je stát se komikem), a dokonce mu odnesli z po-
koje televizi!
Co se to děje? A dokáže mu pomoct nová kama-
rádka? Maddy mu totiž řekla, že její rodiče se 
chovali stejně příšerně, dokud si je nevycviči-
la. Všichni rodiče se musejí vycvičit – a ona zná 
jednoduchý způsob. Louis se rozhodne, že ho 
vyzkouší. Chce se totiž stůj co stůj účastnit kon-
kurzu talentovaných dětí a  rodiče by ho tam za 
současného rozpoložení určitě nepustili… Ale co 
když jeho plán nevyjde? Bude se muset Louis vy-
dat na konkurz tajně a sám? 

Přeložila Eva Brožová 

Zaručený návod, jak si (ne)přetvořit svoje stvořitele k obrazu svému!

Dneska jsem byl poprvé v nové škole. Setkal 

jsem se s ošuntělým starým chlápkem, který se 

představil jako ředitel. Je mu asi sto osm, má hu-

ňaté obočí a strašně prská. Po jeho odchodu jsem 

si musel otřít obličej. Měl jsem ho úplně mokrý. 

Čtyřikrát mi opakoval, jaké mám štěstí, že jsem 

nastoupil do jeho školy, a pořád vyslovoval špat-

ně moje jméno. Zní Louis, vysloveno Lou-í, ne 

jak to říkal on, Lujs. Ale mlčel jsem. Trochu mě 

děsilo to obočí.
Potom jsem se seznámil se svým třídním uči-

telem, jehož účes připomínal helmu. Prohlásil, 

že budu posilou školy, ale už se tvářil dost 

pochybovačně. 
Potom mě představil třídě. Všichni zírali na prc-

ka s hlavou jako cibule a rozježenými hnědými 

vlasy. Znervóznilo mě to. Když jsem nervózní, 

začnu mluvit po australsku. A tak jsem řekl: 

„Těpic, vačice.“ Jen na mě mlčky třeštili oči.

Posadil jsem se vedle kluka, který se jmenoval 

Theo. Potkali jsme se ten den, kdy jsme se sem 

přistěhovali. Bydlí v obrovském domě na konci 

naší ulice. 

Zeptal se mě, jestli jsem opravdu Australan. 

„Vždycky jen ráno,“ odpověděl jsem. Ani mu 

nezacukaly koutky. 
Rozhlédl jsem se po třídě a okamžitě jsem zjistil, 

že tam nejsou žádné holky (jsem všímavý). Přes-

tože mi většina holek leze na nervy, trochu mi 

chybí, když je nevidím. Navíc bylo ve třídě jen 

dvacet žáků, a to není moc. (V mojí bývalé škole 

nás bylo skoro dvakrát tolik.)

První hodinu byla angličtina. Učitel rozdával 

nějaké projekty z minulého pololetí a ve třídě 

panovalo takové napětí, že by se dalo krájet. Člo-

věk by si myslel, že všichni čekají na výsledky 

loterie. 
O přestávce začal Theovi vyzvánět mobil. Byl 

to jeho táta. Chtěl se Thea zeptat, jak s projek-

tem dopadl. Theo ve skutečnosti dostal nejlepší 

známku ve třídě.
„Až to táta uslyší, bude se usmívat,“ sdělil mi 

pyšně. 
Kdyby zavolal táta do školy mně, můžu vás 

ujistit, že by se moc dlouho neusmíval.

Pro děti od 8 let
Váz., 176 stran
130 x 200 mm

Cena 219 Kč
Termín vydání: leden 

KaTEgoRIE B
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Oprsklovi 
Julian Clary 

Pan a  paní Oprsklovi jsou navlas stejní jako vy 
nebo já: bydlí v  pěkném domku na předměstí, 
mají práci (třeba vymýšlení vtípků do humorných 
přáníček) a rádi se smějí. Je tu ovšem maličkatý 
rozdíl: jsou to totiž hyeny. Ano, přesně tak – di-
voké šelmy porostlé srstí, s ocasem zastrčeným 
do kalhot a  v  jednom kuse se chechtají. Dopo-
sud se Oprsklovým dařilo udržet své tajemství 
pod pokličkou, dokonce i po narození dvojčátek 
Bohouše a Bětky. Jenže všetečný stařík odvedle 
začíná něco tušit, a  když se navíc po návštěvě 
nedalekého safari parku hyení rodinka rozhodne 
uskutečnit jeden pěkně riskantní plán, mohlo by 
to znamenat konec jejich pečlivě střeženého ta-
jemství. A co si pak pomyslí sousedé?

Přeložila Jana Hejná

Ilustrace David Roberts

S touhle rozchechtanou rodinkou si užijete spoustu legrace i napětí!

Pro děti od 8 let
Váz., 280 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč 
Termín vydání: únor 
KaTEgoRIE a
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Suri & kata: Sebrané spisy I. 
Libor Drobný

Suri a  Kata – zdánlivě dva obyčejní školáci, ale 
ve skutečnosti geniální mozky se stoprocent-
ní úspěšností v  řešení i  těch nejzapeklitějších 
detektivních příkladů! Ze své tajné podzemní 
základny vybavené tou nejmodernější techni-
kou vyrážejí do terénu, aby zbavili svět zlodějů  
a podvodníků. A protože už vyřešili pěknou řádku 
zločinů, nastal čas vydat knižně první část jejich 
detektivních zážitků v komiksové podobě. V Se-
braných spisech se dozvíte například, kdo byl 
pachatelem velké vlakové loupeže, kdo se poku-
sil okrást kouzelníka, jak zmizela antigravitační 
pilulka nebo proč dopadla soutěž krásy fiaskem. 
Dozvíte? Možná ano, pokud přijdete na správné 
řešení! A abyste si své mozkové závity mohli pro-
cvičit ještě víc, ke každému případu máme při-
praveny další logické hry a hříčky.

Pro děti od 8 let
Váz., asi 96 stran

210 x 280 mm
Cena cca 249 Kč

Termín vydání: duben
KaTEgoRIE a

První sbírka případů obávaných zvířecích detektivů je na světě!  
Znáte je z Mateřídoušky!

Již vyšlo
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Děsná dvojka 2
Mac Barnett, Jory John

Každý zvlášť byli Miles a Niles v provádění fórků 
skutečné jedničky. Ale teď, když se spojili a vy-
tvořili tým s názvem Děsná dvojka, jsou nepřeko-
natelní. I když… Brzy budou muset prokázat, že 
se hned tak něčeho nezaleknou. Svůj fórkařský 
um totiž dovedli tak daleko, že kvůli jejich po-
slední legrácce je jejich obávaný protivník ředitel 
Rass propuštěn. Místo něj usedá do ředitelského 
křesla jeho otec, bývalý ředitel Rass. A to je te-
prv ras! Na rozdíl od syna má pod čepicí a jen tak 
někdo si na něj nepřijde. Na škole zavládne tvrdý 
režim. Bez legrace, bez slitování a… bez fórků. 
Co by Děsná dvojka dala za to, kdyby se vrátil je-
jich původní nepřítel! Musí dát hlavy dohromady 
a nějak to zařídit! Jak jinak než pomocí toho, co 
umí nejlépe… 

Přeložila Lucie Křesťanová 

Ilustroval Kevin Cornell

Miles a Niles v nesnázích!  
Jejich fórkařské umění čeká zkouška ohněm! 

Již vyšlo
Pokračování světového bestselleru. 

Pro děti od 8 let
Váz., asi 224 stran
150 x 200 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: duben 

KaTEgoRIE aaa
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Lena notýsková se vydává 
na cestu

Francine oomenová

Lena je dvanáctiletá holka z Amsterdamu, která 
má často hlavu plnou otázek. A proto má vždyc-
ky po ruce notýsek, do kterého si zapisuje úpl-
ně všechno, co ji napadne. Ale to je přísně tajné! 
Také si svými seznamy rovná myšlenky, hlavně 
teď, když je její život vzhůru nohama. Rodiče 
se rozvedli a ona žije s mámou a  její partnerkou 
Andreou. A zdá se, že táta se chystá oženit s ča-
rodějnicí, tedy se svou přítelkyní. S  tím se Lena 
nehodlá smířit. Rozhodne se naskočit do prvního 
vlaku a utéct z domova. A nebude na své cestě 
úplně sama, přidá se k ní její kamarád Teo. Ces-
tou potká spoustu dalších báječných lidí a  také 
toho díky nim hodně pochopí… A  jestli se vrátí 
zpět? To už si budete muset přečíst sami. 

Přeložila Jana Broekman-Minářová

Pro děti od 10 let
Váz., 208 stran

130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč

Termín vydání: únor
KaTEgoRIE B

Lena Notýsková se vrací! Tedy utíká! Je tu třetí díl série o Leně,  
která se rozhodne utéct z domova

Již vyšlo
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Deník mimoňky
Příběhy nehorázný primadony

Rachel Renée Russellová

Nikkiina NOČNí MŮRA se stala skutečností! 
Její rivalka MacKenzie jí totiž ukradla dení-
ček! Co když všem vyslepičí její mega tajné 
myšlenky a  pocity?! Brzy se ale ukáže, že se 
královně KCO partičky zachtělo něco víc, než 
si jen přečíst zápisky své úhlavní mimoňské 
nepřítelkyně – prostřednictvím deníku ji touží 
zasvětit do svého FANTASTICKY ÚCHVATNÉHO 
života nejoblíbenější holky na škole. Co si do-
opravdy myslí o  Nikki a  jejích exotských ká-
moších? A  jak se své rivalce pokusí překazit 
vztah s Brandonem tentokrát?

Přeložila Jana Hejná

Již vyšlo

Tak tohle tady ještě nebylo! Zákeřná MacKenzie se zmocnila 
Nikkiina deníku!

Pro dívky od 9 let
Váz., asi 296 stran
130 x 200 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: duben 
KaTEgoRIE aaa
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Tvůj vymazlený mimózní 
deníček

Rachel Renée Russellová

Nikki Maxwellová si už od začátku školního 
roku píše deníček, který s  sebou nosí, kudy 
chodí. A  právě proto ji tak překvapí, když ho 
najednou nemůže najít! Nikki nezbude nic ji-
ného než se pustit do pátrání. A  zatímco svůj 
milovaný deník hledá po celé škole, zapisuje 
si seznam důležitých tipů, které využije každá 
mimoňka toužící po parádně vyšperkovaném 
deníčku! Kniha obsahuje zbrusu nový příběh 
Nikki a jejích kamarádů, spoustu rad a nápadů 
na psaní vlastního deníčku a také volné strán-
ky, do kterých si čtenářky můžou zapsat (a za-
kreslit!) své vlastní mimoňské zážitky, pocity 
a trable.

Přeložila Jana Hejná
Pro dívky od 9 let

Váz., 288 stran
130 x 200 mm

Cena cca 289 Kč
Termín vydání: únor

KaTEgoRIE aaa

Tenhle deníček by neměl chybět žádné správné mimoňce!
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Stavební stroje
Objevte, co se skrývá za jednoduchými stro-
ji a zařízeními – od ozubených kol a hřídelí po 
kladky a kliky – a pak si sestrojte vlastní sta-
vební stroje, třeba čelní nakladač, buldozer, 
rypadlo, jeřáb nebo silniční válec. Tato interak-
tivní kniha je nezbytnou pomůckou pro všech-
ny začínající techniky, obsahuje vše potřebné 
k sestavení 9 funkčních modelů. Stačí se řídit 
jednoduchým návodem a  připojovat barevně 
odlišená ozubená kola, tyče a kola na děrova-
nou pracovní desku – pak se můžete na vlastní 
oči přesvědčit, jak jednotlivé stroje pracují.

Ilustrace Carles Ballesteros

Překlad Sabina Poláková

Nepostradatelná příručka pro všechny budoucí techniky!

Pro děti od 5 let
Komplet; krabice + kniha, 23 stran
235 x 265 x 32 mm
Cena cca 419 Kč
Termín vydání: únor 
KaTEgoRIE a

Již vyšlo
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Pro děti od 8 let
Brož., asi 128 stran
190 x 255 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: únor
KaTEgoRIE B

Že jsou vyjmenovaná slova nuda? Ani omilem!
Knížka vhodná k zábavnému procvičovaní gramatiky. 

Proč chtěl ptakopysk  
do Solopisk aneb vybraná 
slova pro vybíravé děti

Daniela Kalinová

Učit se nazpaměť vyjmenovaná slova není zrov-
na vrchol zábavy, ale je třeba je znát. Proč si 
tedy tuhle činnost nezpestřit něčím, co nás po-
baví a zároveň nám pomůže zapamatovat si lépe 
všechna ta měkká i  a  tvrdá y? Knížka Daniely 
Kalinové je plná vtipných říkanek, povídek, zají-
mavostí a vyprávění. Všechny texty se sice váží 
k vyjmenovaným slovům, ale nudu s nimi neza-
žijete. Místo vyjmenovaných slov po B bude-
me například cestovat do minulosti, zajedeme 
se podívat do Kobylis na jednu skříň, uděláme 
dobrý skutek a  zkusíme trochu čarovat. Místo 
vyjmenovaných slov po L budeme lízat lízátka. 
Také poznáme lišaje, má strach, že se moc liší. 
U  M si vyzkoušíme smysl pro nesmysl, P nám 
nabídne polopravdivý příběh pyšného pytláka 
Pecha. A samozřejmě toho ptakopyska z názvu 
knihy! A tak bychom mohli pokračovat dál až do 
Ruzyně. Víte, jak se tamní letiště teď nazývá?  
Že už to máte na jazyku? 

Ilustroval Martin Krkošek
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Jan Hus
očima krejčího Ondřeje a panny Anežky

Tomáš Němeček

O Janu Husovi jistě každý z vás slyšel. Ale možná 
nevíte, že:
–  nebyl hubený a vlasatý, ale plnoštíhlý a s pleškou 

na šošolce
– rád žertoval a tropil si šprýmy z ostatních farářů
–  na kněze se původně dal proto, aby měl dobré 

jídlo a bydlení 

První díl zamýšlené zábavné série popisující 
naše slavné hrdiny tak, jak je neznáte. Čeká vás 
plno pikantních detailů, zajímavostí, vtipných 
komentářů a  komiksových ilustrací. Průvodci 
vám budou krejčí Ondřej a  panna Anežka, his-
torické postavy, které Jana Husa zažily, a  pak 
několik „laskavých čtenářů“, kteří občas nevěří 
svým očím, co že se to v  Čechách tehdy dělo. 
A tak kladou otázky… 

Ilustroval Tomáš Chlud

Pro děti od 10 let
Brož., 152 stran

130 x 200 mm
Cena 199 Kč

Termín vydání: leden 
KaTEgoRIE aaa

Co vás ve škole neučili NOVÁ EDICE
Velikáni do kapsy
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•	 Na knižním trhu jsme již od roku 1945, každý rok vydáváme kolem 200 knižních titulů.
•	 Od roku 2011 vydáváme rovněž elektronické knihy.
•	 Naše knižní produkce se těší kompletní marketingové podpoře časopisů vydavatelství. 
•	 Jako první v České republice nabízíme časopisy i knihy vytvořené přímo pro Apple iPad.
•	 Vydáváme 40 periodik, ekonomický deník E15, E15 weekly a ekonomický týdeník Euro.
•	 Provozujeme 30 on-line titulů, měsíčně zasáhneme 2,4 miliony lidí.
•	 Divize Klientské tituly nabízí komplexní výrobu firemních médií.
•	 V roce 2013 vznikla nová divize MF Events & Congresses, která působí nejen v Česku, 

ale i v rámci aktivit dceřiných společností na Slovensku a v Rumunsku.

Mladá fronta je jedním z největších českých vydavatelství 
působících v oblastech vydávání časopiseckých, zpravodajských, 
odborných, digitálních, klientských a knižních titulů.
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Kompletní přehled titulů a nabídku 
knih Mladé fronty naleznete na 
www.mf.cz a www.kniha.cz

SPoLEČENSKÉ TITULY
•	tituly	pro	ženy
•	tituly	pro	muže
•	tituly	pro	děti
•	tituly	v PDF
•	tituly	pro	iPad

ZPRaVoDaJSKÉ a oDBoRNÉ TITULY
•	ekonomický	deník	E15
•	ekonomický	týdeník	E15	weekly
•	ekonomický	týdeník	Euro
•	multimediální	on-line	pořad	Euro	E15	TV
•	stylový	měsíčník	ZEN
•	odborné	tituly
•	zdravotnické	tituly

oN-LINE TITULY
•	zpravodajský	web	E15.cz
•	ženské	weby	(Dáma.cz,	Recepty.cz,	Maminka.cz)
•	mužské	weby	(Živě.cz,	MobilMania.cz,	Autorevue.cz)
•	cestovatelský	portál	Orbion.cz	a jiné	zajímavé	weby

KNIHY

Mladá fronta má dobré renomé ve všech oblastech 
knižní produkce, především v próze, dětské 
i naučné literatuře. Kvalitní knižní tituly najdete 
v zajímavých mimoedičních projektech a také 
v tradičních knižních edicích: 
•	Moderní	světová	próza 
•	Maminka 
•	Už	umím	číst 
•	Sluníčko 
•	Dieta 
•	F.O.O.D. 
•	Tajný	archiv	(a další)

vydavatelství
Mladá fronta a. s.
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Pečená zebra
Iva Pekárková
Váz., 272 stran, 130 x 200 mm
Cena 269 Kč, KaTEgoRIE aaa

nová planeta
Martin Vopěnka
Váz., 624 stran, 155 x 235 mm
Cena 379 Kč, KaTEgoRIE aaa

Váz., 264 stran, 130 x 200 mm, cena 289 Kč 
KaTEgoRIE aaa

vypadni z mýho života!
Marta Davouze

Autorka se s  odstupem vrací k  událostem, 
které ji přiměly učinit zásadní rozhodnutí  
a ukončit dlouholeté manželství. Mistrná líče-
ní každodennosti za normalizace, sarkastický 
přístup k  listopadu 89 i  vlastní příběh lásky, 
přátelství a  zrady jako by tvořily jen kulisu. 
Přes upřímnost jdoucí až do detailů milostné-
ho života zůstává totiž podstatná snaha o pře-
konání osamělosti, o  nalezení smyslu života. 
Mnohé se dovídáme i o známých osobnostech. 
Kniha je stejně výjimečná jako autorka sama. 

Otevřená životní zpověď

vstát znovu se slepicema
Joshua Ferris
Flexo., 304 stran, 140 x 210 mm
Cena 299 Kč, KaTEgoRIE aaa
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Parádní jízda
Joseph O´Connor
beletrie, 336 stran, 299 Kč

Možná v jiném životě
Taylor Jenkins Reidová
beletrie, 256 stran, 269 Kč

Země alkoholu
Mo Jen
beletrie, 336 stran, 369 Kč

nezvěstná
Rachel  Abbottová
beletrie, 312 stran, 299 Kč

Ta zrzavá
Sára Saudková
beletrie, 296 stran, 299 Kč

Samec
Alice Claytonová
beletrie, 192 stran, 239 Kč

Láska s chutí makronky
Sarah Vaughanová
beletrie, 376 stran, 329 Kč

Hra na schovávanou
Kateřina Janouchová
beletrie, 368 stran, 299 Kč

Sólo
William Boyd
beletrie, 336 stran, 299 Kč

Jako zabít ptáčka 
Harper Lee
beletrie, 280 stran, 269 Kč

Hrabal spisy 3 – novely
Bohumil Hrabal
beletrie, 492 stran, 699 Kč

Dům v Bretani
Marta Davouze
beletrie, 216 stran, 269 Kč
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Odstřelovači II. světové války
kolektiv autorů
Váz., 208 stran, 130 x 200 mm
Cena 269 Kč, KaTEgoRIE a

Sexy strategie 
Sylva Lauerová
Váz., 264 stran, 140 x 210 mm
Cena 289 Kč, KaTEgoRIE aaa

Takoví normální hrdinové
Christopher McDougall
Váz., 328 stran, 155 x 235 mm
Cena 349 Kč, KaTEgoRIE aaa

Váz., 352 stran, 250 x 300 mm, cena cca 749 Kč 
KaTEgoRIE aaa

James Bond encyklopedie
John Cork a Collin Stutz

Rozšířené vydání velké obrazové encyklope-
die Jamese Bonda nadchne všechny fanoušky 
nesmrtelného agenta 007. Díky spolupráci se 
společností Eon Productions je kniha vybavena 
unikátními fotografiemi ze všech bondovských 
filmů i ze zákulisí jejich natáčení. Autoři si všímají 
všech stránek Bondovy osobnosti a v abecedním 
přehledu nabízejí svižný a skvěle ilustrovaný vý-
klad o jeho protivnících, spojencích, technických 
hračičkách, vozidlech, ale samozřejmě i o nemé-
ně proslulých „Bond girls“.

Nejnovější doplněné vydání s unikátními fotografiemi!

84 Mladá fronta podzim–zima 2015
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Jak řídit
Ben Collins
naučná, 272 stran, 349 Kč

Jak utéct času?
Bruce Grierson
životní styl, 224 stran, 299 Kč

kreativní terapie
Antistresové omalovánky
hoby, 128 stran, 349 Kč

nová velká kniha etikety
Ladislav Špaček
naučná, 288 stran, 399 Kč

Hlučná samota 
Sto let Bohumila Hrabala
P. a S. Kotykovi, Tomáš Pavlíček
osobnosti, 272 stran, 649 Kč

Autopsie
Juraj Herz
osobnosti, 520 stran, 499 Kč

Zrozeni k běhu – Born to run
Christopher McDougall
naučná, 280 stran, 349 Kč

Moje oblíbené recepty
hoby, 176 stran, 299 Kč

85Mladá fronta podzim–zima 2015

Easy weekends
David Skokan
životní styl, 176 stran, 349 Kč

Jde to i bez pšenice
Petr Havlíček, Petra Lamschová
životní styl, 144 stran, 249 Kč

Příběh opravdové vášně
Blanka Milfaitová
cestopis, 320 stran, 549 Kč

Superjídelníček
Petr Havlíček, Petra Lamschová
životní styl, 336 stran, 339 Kč
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Deník mimoňky
Příběhy nepohádkový budoucnosti
Rachel Renée Russellová
Váz., 304 stran, 130 x 200 mm
Cena 279 Kč, KaTEgoRIE aaa

Příručka pro šikovné holky
kolektiv autorů
Váz., 132 stran, 165 x 205 mm
Cena 329 Kč, KaTEgoRIE a

kouzelný rok  
v kouzelné školce
Miloš Kratochvíl
Váz., 176 stran, 195 x 255 mm
Cena 349 Kč, KaTEgoRIE a

86 Mladá fronta podzim–zima 2015

Děsná dvojka
Mac Barnnett, Jory John

Váz., 220 stran, 140 x 210 mm, cena 259 Kč 
KaTEgoRIE aaa

Nastoupit do nové školy není žádná legrace. 
Natož když se nová škola nachází v Zívákově, kde 
jsou největší (a jedinou) zajímavostí stáda krav, když 
si na vás hned první den zasedne sám ředitel a když 
– a to je nejhorší – zjistíte, že místo nejlepšího škol-
ního vtipálka, na které jste si hodlali dělat nárok, je 
už obsazené! Přesně tohle se přihodí Milesovi Mur-
phymu, a nejen to (ano, opravdu může být ještě hůř). 
Ředitel školy mu totiž přidělí za kamaráda největšího 
šprta a vlezdoprdelku z celé školy Nilese Fishtrona, 
a ten se Milese drží jako klíště... 

Válka dvou nejobávanějších vtipálků začíná...
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Příručka pro kluky dobrodruhy
kolektiv autorů
dětská, 132 stran, 299 Kč

Malá baletka Rosa a pták Ohnivák
Darcey Bussellová
dětská, 176 stran, 169 Kč

Povíš mi to?
Ester Stará, Milan Starý
dětská, 88 stran, 269 Kč

Můj první šicí stroj
Jane Bullová
dětská, 125 stran, 279 Kč

Líza a Pupík jedou na výlet
Eva Bavorová, Tomáš Suder
dětská, 56 stran, 199 Kč

Tři banány
Zdeněk K. Slabý
dětská, 200 stran, 369 Kč

O líné babičce
Alena Kastnerová
dětská, 88 stran, 279 Kč

Prázdniny blbce č. 13
Miloš Kratochvíl
dětská, 152 stran, 249 Kč

Pohoršovna
Daniela Fischerová
dětská, 120 stran, 279 Kč

Dědečku, ještě vyprávěj
Ladislav Špaček
dětská, 96 stran, 289 Kč

kouzelný rok  
v kouzelné školce
Miloš Kratochvíl
Váz., 176 stran, 195 x 255 mm
Cena 349 Kč, KaTEgoRIE a
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O nevyřáděném dědečkovi
Alena Kastnerová
dětská, 104 stran, 289 Kč

Světoví Češi
Jana Jůzlová, Jiří Černý, Jiří Fixl
dětská, 80 stran, 289 Kč



Nakupujte pohodlně 
na e–shopu Mladé fronty



KNIHY – OBCHOD

Obchodní manažerka
Jana Řádková
Tel.: 225 276 307
GSM: 725 023 723
radkova@mf.cz

Obchodní manažerka
Petra Řičánková
Tel.: 225 276 294
GSM: 724 561 758
ricankova@mf.cz

Obchodní referentka
Jitka Müllerová
Tel.: 225 276 195
GSM: 724 355 455
mullerova@mf.cz

Product Specialist – kniha.cz
Petr Roneš
Tel.: 225 276 237
GSM: 725 309 877
rones@mf.cz

KNIHY – REDAKCE

Product Manager 
– česká a světová literatura
Mgr. Tomáš Dimter
Tel.: 225 276 170
dimter@mf.cz

Product Manager 
– naučné publikace
Mgr. David Pazdera
Tel.: 225 276 397
pazdera@mf.cz

Product Manager 
– dětská literatura
Mgr. Lucie Šavlíková
Tel.: 225 276 467
savlikova@mf.cz

Product Manager 
– dětská literatura
Mgr. Zuzana Noviková
Tel.: 225 276 483
novikova@mf.cz 

Product Manager 
– česká a světová literatura
Mgr. Romana Jarolínová
Tel.: 225 276 267
jarolinova@mf.cz

Product Manager 
– naučné publikace
Mgr. Ivana Mergerová
Tel.: 225 276 144
mergerova@mf.cz

Euromedia Group
Nádražní 896/30
15 00, Praha 5
Tel.: 296 536 111
E-mail: objednavkysd@euromedia.cz
www.knizniweb.cz

PEMIC BOOKS a.s.
Smetanovo nám. 222/8, 702 00
Ostrava–Moravská Ostrava
Tel.: 597 490 411, fax: 597 490 499
Callcentrum: 597 490 491-7
E-mail: knizni.velkoobchod@pemic.cz
www.pemic.cz

Kosmas s. r. o.
Lublaňská 34, 120 00 Praha 2
Sklad: V Zahradě 877, 252 62
Horoměřice
Tel.: 226 519 400
E-mail: kosmas@kosmas.cz
www.firma.kosmas.cz

Pavel Dobrovský – BETA, s. r. o.
Květnového vítězství 332, 149 00
Praha 4
Tel.: 272 910 733
E-mail: obchod@dobrovsky.cz
www.knihycz.cz

OPA – knižní velkoobchod
Sládkovičova 1229/29, 142 00, Praha 4
Tel.: 241 725 053
E-mail: opa-knihy@cbox.cz
www.opa-knihy.cz

VEDENÍ DIVIZE KNIHY

Ředitel
Ing. Tomáš Černý
Tel.: 225 276 138
cerny@mf.cz

Asistentka divize Knihy
Jana Urešová
Tel.: 225 276 445
uresova@mf.cz

Manager smluvní agendy
Mgr. Nikol Koubová
Tel.: 225 276 319
koubova@mf.cz

Programový ředitel
Mgr. Antonín Kočí
Tel.: 225 276 126
GSM: 724 774 035
koci@mf.cz

Obchodní ředitel
Bc. Lukáš Gilánik
Tel.: 225 276 293 
GSM: 602 628 980
gilanik@mf.cz

KNIHY – MARKETING A PR

Vedoucí marketingu a PR
Mgr. Magdaléna Deiml
Tel.: 225 276 466
GSM: 724 721 336
deiml@mf.cz

Marketing a PR Specialist
Ondřej Vohnický
Tel.: 225 276 353
GSM: 724 561 814
vohnicky@mf.cz

KNIHY – VÝROBA

Vedoucí týmu grafiků 
– koordinátorka výroby
Jana Bromová
Tel.: 225 276 309
GSM: 724 314 781
bromova@mf.cz



Ediční plán v elektronické 
formě ke stažení zde:

kontakty

Fakturační adresa:
Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany

Korespondenční adresa:
Mladá fronta a.s. – divize Knihy
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 225 276 195
e-mail: prodej@mf.cz
www.mf.cz, www.kniha.cz

razítko
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