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BELETRIE

Velkolepý návrat ikonické dvojice Holmes a Watson!

„Umění v krvi má tři klíčové složky toho nejlepšího pastiše: důkladný výzkum, věrohodnost
a nesmírnou zábavnost!“

Leslie S. Klinger, The New Annotated Sherlock Holmes

Umění v krvi
Dobrodružství Sherlocka Holmese

Dobrodružství

SHERLOCKA
HOLMESE

Bonnie MacBirdová

BONNIE
MACBIRDOVÁ
Mladá fronta

Váz., asi 300 stran
140 x 210 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie AAA

Londýn, chladný prosinec roku 1888. Sherlocku
Holmesovi je 34 let a po katastrofálním vyšetřování případu Jacka Rozparovače se opět uchýlil
ke kokainu. Watson nedokáže svého přítele ani
utěšit, ani ho vytrhnout z letargie – když tu přijde
z Paříže podivně zašifrovaný dopis. Mademoiselle
La Victoire, krásná francouzská kabaretní hvězda,
píše, že se pohřešuje její nemanželský syn, jehož
otcem je anglický šlechtic, a ji samotnou na ulicích
Montmartru kdosi napadl.
Poté co Holmes s Watsonem po boku vyrazí
do Paříže, zjistí, že únos dítěte je pouze špičkou
ledovce v mnohem spletitější aféře: v Marseilles
byla uloupena nesmírně vzácná antická socha
a v továrně na hedvábí v Lancashiru bylo zavražděno několik dětí. Stopy ve všech třech případech
vedou k jedinému, nedotknutelnému člověku.
Zotaví se Holmes včas, aby nalezl ztraceného
chlapce a zarazil další vraždění? Pokud se mu to
má podařit, musí se udržet o krok před nebezpečným francouzským soupeřem a vyhnout se intrikám svého bratra Mycrofta.

Přeložila Petra Diestlerová
připravujeme
e-book
Dobrodružství

SHERLOCKA
HOLMESE

BONNIE
MACBIRDOVÁ
Mladá fronta
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Bonnie MacBirdová se narodila a vyrostla
v San Francisku a studovala na Stanfordově univerzitě, kde získala bakalářský titul z hudební
vědy a magisterský z filmové vědy. Má za sebou
dlouhou a úspěšnou hollywoodskou kariéru. Kromě toho vede oblíbený kurz scenáristiky, maluje
působivé akvarely a přednáší o psaní, tvůrčích
schopnostech a Sherlocku Holmesovi.

„Ve světě, kde je víc holmesovských pastišů, než je zdrávo, je vzácné, když se některý z nich
povznese vysoko nad ostatní. Umění v krvi se tento pozoruhodný výkon podařil a zaslouží si,
abychom před ním smekli loveckou čapku.“

Otto Penzler, editor, The Big Book of Sherlock Holmes Stories

„Tohle by okouzlilo i samotného Doylea… živé dobové podrobnosti, vynikající spletitá zápletka, svižné tempo, a co je nejdůležitější, hluboký respekt k postavám klasika.“

Bryan Cogman, koproducent/scénárista Hry o trůny
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Co když toho pravého potkáte v nepravý čas?
Jak důležité je správné načasování?

Miss You
Kate Eberlenová
Tess s Gusem jsou si souzeni. Jen se zatím neměli šanci poznat. A možná k tomu nikdy ani nedojde…
„Dnešek je první den zbytku tvého života“
stojí na dekoračním talíři v jejich kuchyni a Tess
tohle motto nedokáže pustit z hlavy, přestože je
právě ve Florencii a měla by si před nástupem
na vysokou užívat poslední bezstarostné prázdniny. Její život se brzy od základu změní – ovšem
jinak, než čekala.
I Gus je tou dobou ve Florencii, na dovolené
s rodiči. Do jejich života už jedna náhlá a dramatická změna zasáhla. Gus se snaží svým rodičům
zavděčit, ale ve skutečnosti touží uniknout a najít sama sebe.
Než se oba vrátí zpátky domů, jejich cesty
se na letmý okamžik zkříží.
Během následujících šestnácti let jim život
klade do cesty velmi rozdílné nástrahy a výzvy.
Svede osud jejich cesty dohromady?

Váz., asi 384 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie AAA

Přeložila Jana Hejná

připravujeme
e-book
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„Jestli si kdy byli dva lidé skutečně ‚sou
zeni‘, pak bezpochyby Tess a Gus.
Duchaplný, intenzivní a optimistický
příběh dvou životů, které se v průběhu
let křižují, jen aby se znovu a znovu o
krůček míjely… Kniha, kterou jsem
nedokázala odložit.“

Sophie Kinsella

„Knížka příjemná a konejšivá jako heboučká deka, která vás ovine a hýčká
svou hřejivostí. Úžasně prostý námět a prostě úžasný román.“

Simon Toyne

„Nesmírně okouzlující, strhující a doje
mný příběh, který je krásně romantický a zároveň velmi realistický. Dokona
lá letní četba.“

Kate Mosse

nesmírně vý„Úžasně napsaný příběh – neotřelý, romantický a zábavný, a
stižný, pokud jde o žal a jeho nekonečné čeření.“

Cathy Rentzenbrink

KATE EBERLENOVÁ vyrostla v městečku vzdáleném padesát kilometrů od Londýna a dětství strávila četbou knih a sněním o velkém světě. Vystudovala řecká a latinská studia na Oxfordu a následně
vystřídala řadu zaměstnání v nakladatelské a umělecké branži. V nedávné době absolvovala kurz výuky angličtiny vedená myšlenkou, že by jí nová kvalifikace mohla umožnit strávit víc času v Itálii, zemi,
která jí po četných návštěvách nesmírně přirostla
k srdci. Kate je vdaná a má jednoho syna.
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Básnění a existenciální prózy Bohumila Hrabala v jediném svazku

Váz., asi 400 stran
170 x 240 mm
Cena cca 549 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

Narodí se příští spasitel v Praze Holešovicích?

Dílo – Spisy 1

Můj bratr mesiáš

Křehký dluh

Martin Vopěnka

Bohumil Hrabal

Píše se rok 2096 a sucho trvá už mnoho let. Řečiště Vltavy je vyschlé. Vědecký projekt odvrácení části slunečních paprsků ve stratosféře však
vzbuzuje naději. V té době, právě za prvního deště, se v Praze Holešovicích narodí Eli.
Roku 2168 káže v řecké osadě poblíž Olympu
Eliho starší bratr Marek těm, kteří přežili nejhorší
exodus v dějinách lidstva. Zatím jen hrstka nejvěrnějších uvěřila v mesiášství umučeného Eliho.
Nejnovější román českého spisovatele a vizionáře Martina Vopěnky uvěřitelně a s citem pro
psychologii postav ukazuje, kolik bolesti, lásky,
nenávisti, pochybností i naděje by mohlo přinést
zrození někoho, kdo by v lidských dějinách hrál
stejnou roli jako kdysi Ježíš.

První svazek komentovaných Spisů Bohumila
Hrabala shrnuje autorovu poezii, a to ony texty,
které se k tomuto označení přihlašují i formálně.
Bohumil Hrabal příliš poezii a prózu nerozlišoval,
podle potřeby převáděl starší básně do prózy či
texty psané volným veršem přepisoval jako prózu. Přesto jsou v posloupnosti jeho tvorby patrná tři básnická období. První, juvenilní, zahrnuje
tvorbu z let 1937–1948. V této fázi jde o jemné lyrické transpozice impresí a obrazů, psané v „neopoetistickém“ klíči a ovlivněné Ungarettim. Druhé
období souvisí s Hrabalovým odchodem z Nymburka, s prací obchodního zástupce, s brigádou
v kladenských hutích a především s převratnou
dobou po převratu 1948. Z lokálního básníka se
tu stal básník experimentující, zaznamenávající
mozaiku obrazů bez potřeby nějaké syntézy, z lyrických básninek se stávají třeskutá svědectví.
Svazek doplňují lyricko-epické existencialistické prózy z let 1949–1956: próza Kain, soubor
povídek Židovský svícen, Utrpení starého Werthera a další texty.

Editoři Václav Kadlec a Jiří Pelán

martin vopenka

M L A DÁ F R O N TA

Váz., asi 220 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

penka
martin vo

připravujeme
e-book
Již vyšlo
F R O N TA
MLADÁ

Grafická úprava Zdeněk Ziegler

Již vyšlo
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Zpověď muže, který se vymanil ze stereotypu středního věku

Váz., asi 224 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Příhody české taxikářky v New Yorku

Zpocená záda

Dej mi ty prachy

Sára Saudková

Iva Pekárková

Strhující příběh čerstvého čtyřicátníka, dobře situovaného právníka Davida, který žije pro svou
rodinu a práci a vede zdánlivě šťastný a spořádaný život.
Pod taktovkou své ženy probíhají jeho dny
bez sebemenšího překvapení, vše je naplánované, idylické a úspěšné. David si neochotně uvědomuje, že rezignoval na jakékoliv dobrodružství
a cokoliv nečekaného. Do cesty mu vstoupí záhadná žena, která se stává jeho vstupenkou do
doposud neznámého světa volnosti, prostopášnosti a sexuálního osvobození. Všechno se mu
rozpadá pod nohama a on se řítí do katastrofy,
ale cítí, že žije naplno. David se musí rozhodnout,
zda chce ztratit svůj spolehlivý, jednotvárný
a pohodlný život a přijít o všechno, co léta budoval a na co si zvykl, výměnou za nejisté štěstí.
V sázce je hodně a on není žádný hrdina.
Kniha je psána z pohledu muže, ačkoliv ji píše
žena. Je tedy velmi otevřená, přímočará až neslušná, protože takový svět mužů je.

Velkoměsto, láska, zločin, umění i smrt. V románu Dej mi ty prachy Iva Pekárková skloubila hlubokou znalost New Yorku a jeho obyvatel
s dramatickým vypravěčským uměním, básnickými popisy míst i situací a legračními scénkami. Kniha koncipovaná jako milostný dopis městu New York od řidičky žlutých taxíků (kterou
Pekárková skutečně sedm let dělala) je napsaná s naprostou precizností a úctou ke geniu loci:
každé ze dvou tisíc newyorských nároží je vylíčené tak, jaké skutečně bylo, když ho autorka
viděla na vlastní oči. To platí i o všech newyorských čtvrtích, i těch, do kterých nikdy nebylo
radno chodit, natož v nich pobývat. I když je to
román, stalo se Dej mi ty prachy předmětem
studia mnohých sociologů, spisovatelů a vědců, kteří se zajímají o New York a řidiče newyorských žlutých taxíků.

Iva Pekárková

á
Iva Pe ká rk ov
DE J MI
TY PR AC HY
Mladá fronta

připravujeme
e-book

připravujeme
e-book

DEJ MI
TY PRACHY
Mladá fronta

Váz., asi 224 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

Již vyšlo

IVA PEKÁRKOVÁ

ML ADÁ FRONTA

Již vyšlo

MULTI
KULTI
pindy
jedný český mindy

14

Mladá fronta jaro–léto 2017

Mladá fronta jaro–léto 2017

15

Životní příběh hrdinného legionáře

Výbor povídek pozoruhodné české spisovatelky a dramatičky

Největší muž na světě

Želvou proti zdi

Český Řek Zorba

Daniela Fischerová

Pavel Brycz

Nejnovější sbírka Daniely Fischerové přináší
více než třicet mistrně pointovaných povídek.
Vyprávějí o lidských vztazích, o náhodě, o lásce
nešťastné i šťastné, o té první i o té poslední. Sedmici příběhů delších následuje řada mimořádně
stručných. Fischerová umí vystavět členitý děj na
co nejmenší ploše. V řadě rozhlasových miniher
prokázala dovednost v několika minutách na jediné silné situaci ukázat složitý obraz života. Některé z povídek se blíží anekdotě, jiné přinášejí
jisté tajemství, ale všechny jsou zakotveny „tady
a teď“, v dnešní realitě a lidské věrohodnosti.
Jejich postavy nám budou blízké, protože jejich
strasti a radosti sami známe. Autorka osobitým
stylem a bohatým jazykem úročí celoživotní zkušenosti s lidmi i s literaturou.

Žil byl. Strýček Max. Nejpodivnější pamětník anabáze československých legií v Rusku. V útrobách
mu stále muselo něco hryzat. Snad velikášské
sny. Střepiny po granátu. Dvoumetrová tasemnice. Vypadal jako nudle do polívky. Tenký jako
pytlácká struna. V čase i nečase schopný vléct
malířský stojan, paletu a štětce jako plnou polní na míle daleko, aby pak stál jako větřící jelen,
jako mlýnský kámen z vyhořelého mlýna, jako
pomník Největšího Čecha. Legendami opředený
život legií se v jeho vyprávěních měnil v báseň.
Slovanskou Iliadu a Odysseu. Ale nebylo všechno
úplně jinak?
Váz., asi 304 stran
130 x 200 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

Váz., asi 192 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

připravujeme
e-book

připravujeme
e-book

Již vyšlo

Již vyšlo
M LA D
Á
F RO NT
A
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Předloha televizního seriálu

MLADÁ FRONTA

Váz., asi 680 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

Osmý díl švédského rodinného thrilleru

Konec velkých prázdnin

Bosá dívka

Pavel Kohout

Kateřina Janouchová

Kniha, která vznikala jako předloha scénáře stejnojmenného televizního seriálu, patří mezi nejlepší romány zabývající se fenoménem emigrace.
Její děj se započíná v roce 1983, kdy v den letního
slunovratu uprchnou nejrůznějšími cestami ze
své vlasti do Rakouska dvě rodiny a několik jednotlivců, Čechů i Slováků, aby hledali štěstí ve
vysněném svobodném světě. Skoro na dosah domova je očekává jiná planeta, jim cizí, jako jsou
oni cizí jí. Projdou táborem pro uprchlíky a čekají
pak v jednom z venkovských penzionů, sloužících
tomu účelu, na azyl a víza, představující klíče
k nové existenci. Náhlé prázdniny v životě, jejichž délku ani výsledek nelze odhadnout, týdny,
měsíce a někdy i roky vynucené nečinnosti, nutí
k sebezpytnému bilancování, smýkají lidmi mezi
nadějemi a zoufalstvím. Ze vzpomínek i představ,
ze zážitků tragických i komických vyvstává kaleidoskop obrazů země, kterou opustili, i světa,
jemuž se vydali.

Porodní asistentka Cecilie Lundová právě oslavila čtyřicítku a v jejím životě nastalo v posledních
pár letech několik zásadních změn. Rozvedla se
a s bývalým manželem mají děti ve střídavé péči,
našla si nové bydlení, začala pracovat na nové
porodní klinice a psát sloupky pro časopis. Děti
rostou a jsou čím dál samostatnější, puberta
však s sebou přináší nové problémy. Tentokrát
je na řadě mladší ze synů Marcus. Potíže se však
nevyhýbají ani ostatním členům rodiny.
Zdálo by se tedy, že má Cecilie starostí až nad
hlavu, nebyla by to však ona, aby si k nim nepřidala další. Na porodní klinice se zničehonic objeví zubožená mladá žena bez dokladů, přivede
na svět chlapečka a beze stopy zmizí. Nikdo neví,
kam odešla, ani proč své dítě opustila, a Cecilie se
v souvislosti s jejím zmizením začne hlouběji zajímat o situaci lidí bez domova. I tentokrát se přesvědčí, že pravda může být životu nebezpečná.

připravujeme
e-book

Kateřina Janouchová je švédsky publikující
spisovatelka a novinářka českého původu. Dcera
Františka Janoucha, jaderného fyzika a pozdějšího zakladatele Nadace Charty 77, a jeho ženy
bioložky Ady Kolmanové. Od svých deseti let žije
ve Stockholmu, kde její rodina získala v roce 1974
politický azyl poté, co byl její otec zbaven československého občanství.

Váz., asi 368 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

Již vyšlo

Přeložila Lucie Johnová
MLADÁ
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Téměř detektivní příběh z luxusní cestovní kanceláře na přelomu
století

Váz., asi 290 stran, čb fotografie
130 x 200 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Silně návykové! Pro čtenáře Dívky ve vlaku

Velká cesta Armanda
de Pottera

Žena mého muže

Joanna Scottová

Jane Corryová

V roce 1905 se turistický průvodce a amatérský
sběratel starožitností jménem Armand de Potter záhadně ztratí u pobřeží Řecka. Tělo se nikdy nenajde a jeho ženě Aimée nezbývá, než aby
se sama postarala o jeho záležitosti. Když však
začne kousek po kousku dávat dohromady skládačku jeho života, uvědomí si, že všechno nebylo vždy tak, jak Armand tvrdil. Jejich příběh,
prosycený detaily z dopisů a deníkových zápisků,
se klikatí vpřed i vzad v čase a odkrývá ztracený
svět falešných totožností, ilegálních sítí obchodu se starožitnostmi a rovněž to, že manžel nebyl
tím, čím se zdál být.
Děj knihy, vyprávěný s mistrnou lehkostí, je
příběhem stejně tak velkolepým, jako byl turistický průvodce v jeho středu. Joanna Scottová,
čerpající z teprve nedávno objevených dokumentů, nevtíravě poukazuje na historický základ děje
a rozvíjí nanejvýš zajímavou detektivní zápletku.

Psychologický thriller, v němž každodenní lži jednotlivých postav utahují smyčku osudu čím dál
pevněji a vedou k nezvratitelným událostem.
Mladá právnička Lily je odhodlaná bojovat za
své manželství, i když je postaveno na lži. Tuší,
že její manžel Ed ji ve skutečnosti nemiluje, a pak
je tu ta záležitost s jejím bratrem, jehož smrt je
tabu. A co teprve Joe, první klient, kterého má
Lily před soudem obhajovat, muž obžalovaný
z vraždy své přítelkyně, jenž ji nevysvětlitelně
přitahuje.
Lily není jediná, kdo se snaží bruslit mezi
pravdou a lží. Carla si právě uvědomila, že pomocí lži může dostat, co bude chtít – aniž by se
starala o to, komu ublíží. Když se Lilyin manžel
rozhodne Carlu namalovat, spustí tím nevědomky lavinu katastrofických událostí, které ovlivní
celých následujících šestnáct let a mají naprosto
fatální důsledky.

„D ramatické zvraty jako na horské
d r á z e … m r a z i v é a n a pí n a v é . “
E l i z a b e t h Ha y n e s o v á

Oko za oko. Ženu za ženu…

J A N E

C O R R Y O VÁ
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Nej dřív p řij de l ás ka
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M l a d á fro n t a

Váz., asi 384 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie AAA

Přeložila Jana Mandelíková
připravujeme
e-book

připravujeme
e-book
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Nejprodávanější skandinávský autor v nové sérii

Váz., asi 300 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Ze série o A-týmu
vyšlo

Série vražd. Citáty z koránu. Útok teroristů?

Sedm mínus jedna

Poprava

Arne Dahl

Werner Stanzl

Když objeví krvavé skvrny ve sklepení, je si kriminální komisař Sam Berger jistý: neobjasněné zmizení mladé ženy má spojitost s předchozími případy
ztracených žen. Ale neví, kde začít. Navíc je jediný,
kdo má tušení, že na vině je sériový vrah. Ostatní
kolegové se mu jen vysmívají. Allan, jeho šéf, má
pramalé pochopení pro Bergerovy riskantní sóloakce. Jednoho dne Sam Berger objeví stopy, které jej
zavedou do opuštěného starého hausbótu, kde jej
přepadnou staré vzpomínky. Hluboko v Bergerově
minulosti se skrývá něco, co jeho samého spojuje
s brutálním zločinem. Něco, co celou dobu vypadalo, že nemá žádný smysl…
Sedm mínus jedna je začátek nové kriminální
série, v jejímž středu stojí duo vyšetřovatelů Sam
Berger a Molly Blomová – psychologie rafinovaný,
plný náhlých zvratů a neskutečně napínavý. Arne
Dahl ve skvělé formě!

Zabíjí archaickými prostředky. Posílá zašifrované zprávy. Jde za svým přesvědčením. A má cíl…
Jednoho rána při východu slunce nad Cormons
se rozezvoní zvony na poplach a město se stane
svědkem ukamenování na dálkové ovládání. Pachatele nikdo neviděl, zůstane jen oběť zasypaná
kamením, přivázaná k mariánskému sloupu uprostřed náměstí. Vítaná potrava pro média, která
dle krutosti provedení rychle soudí, že vraždu
mají na svědomí islámští džihádisté. Zvlášť když
postupně umírají další vážení katolíci a indicie se
množí. Navíc se blíží návštěva papeže! To komisaři Vossimu vyšetřování jen ztěžuje. Brzy se ocitá ve spletité síti zájmů a vměšování nejvyšších.
Co má záhadný vrah v úmyslu? A kdo zatáhne za
nitky při konečném zúčtování?

Přeložila Linda Kaprová
připravujeme
e-book

WERNER STANZL (*1941) je rakouský novinář a filmový dokumentarista. Pracoval pro zpravodajskou agenturu Reuters v Londýně, byl mimo jiné
redaktorem hamburského týdeníku Stern, vídeňského deníku Der Standard, filmovým dokumentaristou pro ORF, ZDF a BBC. Je známý svými
velice dobrými kontakty se signatáři Charty 77,
zejména s Václavem Havlem nebo Pavlem Kohoutem. Od roku 1995 pracuje jako novinář na volné
noze a spisovatel.

Přeložil Petr Štědroň

Váz., asi 288 stran
140 x 210 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A

připravujeme
e-book

„Klasické krimi na aktuální téma, které se vám
postará o několik velice zajímavých večerů plných
zábavy a napětí.“

Süddeutsche Zeitung
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Krev, slzy, zbraně a láska…

Myslel si, že ty nejhorší věci už zažil. Mýlil se.

Lámání v kole

Štvanice

Afghánistán

Martin Goffa

Simon Loyd

Večerní setkání s náhodným kolemjdoucím se pro
Mika Syrového změní v tragédii, která do základů
rozmetá jeho dosavadní život.
Pachatele této nešťastné události se Miko
rozhodne dopadnout za jakoukoli cenu a po jeho
stopě se vydává s dalšími dvěma muži v zádech.
Všichni tři jsou přitom již od začátku srozuměni
s tím, že je při štvanici na uprchlíka nezastaví nejen hranice mezi státy či kontinenty, ale dokonce ani zákony, které až do té doby jako policisté
chránili.

Románová zpověď vojáka speciálních jednotek
Československé lidové armády, který se ze dne
na den pod záminkou ostrého cvičení v Sovětském svazu ocitl v kruté sovětsko-afghánské
válce (1979–1989). Čtenáři odhaluje devět měsíců svého života uprostřed nelítostných bojů,
kterých se zúčastnil jako demoliční pyrotechnik
výsadkového přepadového komanda.
Hlavní hrdina napínavého příběhu vycházejícího ze skutečných událostí postupně ztrácí své
blízké, aby v dramatickém vyvrcholení čelil situaci, na kterou nebyl vůbec připraven. Jak v ní
obstojí?
Váz., asi 220 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

připravujeme e-book
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připravujeme
e-book
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Váz., asi 224 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

F R O N TA

V řadě Miko Syrový
v Mladé frontě již vyšlo:
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Vyřídit si účty s bývalou manželkou skrz román…

Váz., asi 350 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B

Nový fenomenální román autora Atlasu mraků

Žít jako muž

Hodiny z kostí

Philip Roth

David Mitchell

Peter Tarnopol, Rothovo alter ego, sepisuje v lesní samotě příběhy ze svého pohnutého života.
V povídce „Rozverné mládí“, jež do jisté míry
připomíná Rothovu novelu „Sbohem, město C.“,
žertovnou formou vypráví o vášnivém vztahu
s odvázanou sedmnáctiletou Sharon. A ve „Flirtu s katastrofou“ fiktivní hrdina v roli poručníka
neodolá kouzlu půvabné vyženěné dcery. Pak
se Tarnopol odváže ke svému „skutečnému příběhu“, v němž se potácí mezi „hororovým manželstvím“ s Maureen, ordinací psychoanalytika
Spielvogela a náručí mladičké vdovy Susan, která
rovněž není pilířem psychické vyrovnanosti, aby
nakonec skončil už ve zmíněné lesní samotě.
Roth v knize Žít jako muž vypověděl celý příběh svého nevydařeného manželství, ale způsobem sobě vlastním tak učinil se skvostným
humorem, živým hovorovým jazykem a hravým
přístupem k formě.

Patnáctiletá Holly po zuřivé hádce s matkou zabouchne dveře za svým starým životem. Když
nyní prochází anglickým venkovem, podivná setkání a souhry náhod přetvářejí její realitu tak, až
se začne podobat oživlé noční můře. Neboť Holly
upoutala pozornost skupinky nebezpečných mystiků – a jejich nepřátel.
A právě osud Holly Sykesové je tmelem spojujícím příběhy dalších protagonistů Hodin z kostí – studenta z Cambridge, který usiluje o bohatství a vliv, rozpačitého otce, jenž si připadá
naživu, pouze když podává zpravodajství z okupovaného Iráku, spisovatele středního věku, jenž
truchlí nad svým vyhnanstvím ze žebříčku bestsellerů –, kteří všichni sehrají roli v nadpřirozené
neviditelné válce na okrajích našeho světa.
Ze středověkých švýcarských Alp přes australskou buš devatenáctého století a hotel v Šanghaji až do výstavného domu na Manhattanu
v blízké budoucnosti a na postapokalyptický
irský venkov se jejich příběhy rozvíjejí a spojují v okamžicích jak každodenních, tak téměř zázračných. Hodiny z kostí tvoří kaleidoskop plný
výrazných postav a možných světů, který přímo
prosí o to, abychom ho rozebrali a opět poskládali dohromady.

Přeložil Jiří Hanuš
Již vyšlo

připravujeme
e-book

Váz., asi 500 stran
155 x 235 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

připravujeme
e-book

Přeložila Petra Diestlerová

Již vyšlo
Philip

ROTH
Elév

Návrat do Rothových
tvůrčích počátků
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Existuje životní láska? A co znamená milovat doopravdy?
Nový román úspěšné autorky Možná v jiném životě

Váz., asi 256 stran
140 x 210 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

Již vyšlo

Jediné pravé lásky

Svádění a láskominky

Taylor Jenkins Reidová

Románek máčený v čokoládě

Autorka románu Možná v jiném životě přichází
s novým strhujícím milostným příběhem o ženě,
která musí nečekaně volit mezi manželem, kterého už dlouho považuje za mrtvého, a snoubencem, jenž v ní znovu probudil chuť žít.
Emma Blairová si vezme Jesse, svou lásku ze
střední školy. Vybudují si společný život, na hony
vzdálený představám rodičů i usedlým lidem
z rodného města, a procestují spolu svět. V den
prvního výročí svatby se ovšem stane nehoda
a nad Tichým oceánem zmizí helikoptéra, v níž letěl Jess spolu s dalšími dvěma muži. Po čase jsou
všichni prohlášeni za mrtvé.
Emma dá výpověď v práci a vrátí se domů do
Ameriky, aby se pokusila překonat smutek a znovu si urovnat život. Roky plynou, až jednou Emma
narazí na dávného kamaráda Sama a zjistí, že se
znovu zamilovala. Když se se Samem zasnoubí,
má pocit, že dostala druhou šanci být šťastná.
Tedy jen do té chvíle, než se najde Jesse. Je naživu a celé ty roky se k ní snažil vrátit. Emmu čeká
velké rozhodnutí. Musí si vybrat. Manžela, nebo
snoubence? Především však potřebuje poznat
samu sebe a zjistit, co chce, aniž by ublížila těm,
které miluje. Emma ví, že musí naslouchat svému
srdci. Jen si není jistá, co říká…

Tara Sivecová

Přeložila Jana Mandelíková
ur
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Místo čokolády k Valentýnu! Čokoholici – série, na které si zaručeně
smlsnete!

připravujeme
e-book

+ audioknihu

Svobodné mamince Claire je něco přes dvacet,
a aby si vydělala na rozjetí vlastního podniku
a svému hubatému, přesto neuvěřitelně rozkošnému (když spí) dítěti zařídila lepší život, pomáhá své nejlepší kamarádce prodávat erotické
pomůcky.
Když se v baru v jejím rodném městě objeví
Carter, s nímž kdysi strávila noc, která navždycky změnila její život, a nepamatuje si z ní nic než
jedinečnou čokoládovou vůni, Claire se postará
o to, aby na ni tentokrát nezapomněl.
Carterův šok z toho, že má čtyřletého syna,
je sice velký, stejně jako Claiřin strach, že Carter
kvůli jejím striím a téměř nulovým postelovým
zkušenostem vezme nohy na ramena, přesto se
oba pokusí udělat vše proto, aby dosáhli šťastného konce.
Varování: obsahuje barvité líčení postelových radovánek, spoustu expresivních slov a tolik sarkasmu, že by porazil i koně.

Přeložila Jana Monforio Doležalová
připravujeme e-book

Váz., asi 248 stran
140 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
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České ženy, česká historie a současnost očima slavného polského
žurnalisty

Ach, ty Češky!
Mariusz Surosz
Významný polský novinář a znalec českého prostředí pojednává ve své nejnovější publikaci Ach,
ty Češky o osmi ženách z české historie a současnosti. Na půdorysu osudů těchto slavných
(a mnohdy zapomenutých) osobností – např.
Věry Čáslavské, Růženy Vackové, Adiny Mandlové, Petry Šáchové… – nám ozřejmuje širší dobové souvislosti a rozkrývá před námi dějiny
našeho národa z perspektivy, která o nás vypovídá více, než si sami myslíme. Ach, ty Češky! jsou
mistrovským dílem o naší národní povaze, našich
komplexech i obrovské síle, zkrátka pestrou mozaikou českých dějin.

Přeložila Anna Plasová
Váz., asi 300 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

let, sice nebyl
Taxikář, muž něco přes padesát
. Po pěti minutách
nadšený, přesto slíbil, že počká
zeptal, jak dlouho
se ale vynořil z auta a ostře se
že čekáme na paní
ještě bude stát. Když uslyšel,
na mě podíval.
Věru Čáslavskou, nevěřícně se
čkám,“ proh„Na paní Čáslavskou? Tak to po
autě. Po několika
lásil blahosklonně a zmizel v
opravdu paní Věra
minutách opět vystoupil. „ Ale
ěnil. Bylo v něm
přijde?“ Jeho hlas se nápadně zm
ž si možná dělal
slyšet starost. Déšť houstl. Mu
a zmokne, nebo
starosti, že jeho slavná pasažérk
to setkání unikne.
třeba převažovala obava, že mu
ič toho nestihl
Jízda taxíkem byla krátká. Řid
moc říct.
matuju! Díval
„Paní Věro, já si to přesně pa
Mluvil chaoticky.
jsem se na vás v televizi.“
Očividně byl dojatý.
lžovalo, déšť
Přední sklo automobilu se zam
bo ne, nemohl si
byl čím dál silnější. Ať chtěl ne
se dívat na cestu.
s ní uvolněně povídat, musel
na placení, řekl:
Když jsme dorazili do cíle a došlo
il z auta. Otevřel
Momentík – a spěšně vystoup
uvil a tiskl jí ruku.
pasažérce dveře. Chvíli s ní ml
ž odjel, vyklonil se
Vrátil se a převzal peníze. Ne
z okna a popřál:
aví!“
„Hodně štěstí, paní Věro! A zdr

připravujeme
e-book
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Vyprávění poprvé odhaluje období návrhářčina života,
o němž se zatím příliš nemluvilo

Váz., asi 320 stran, čb fotografie
130 x 200 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Nejatraktivnější město světa odkrývá svá tajemství!

Spát s nepřítelem

Příběh Berlín

Soukromá válka Coco Chanel

Martin Jonáš, Veronika Jonášová

Hal Vaughan

Hitlerův i Honeckerův bunkr, nejdivočejší noční
kluby, uprchlické kempy, místa, kde Angela Merkelová rozhoduje o osudu Evropy. Berlín je město
s barvitou historií a fascinující současností, plné
života, módy, umění, energie a neustálých změn.
Martin Jonáš německou metropoli důkladně poznal jako student i jako zpravodaj České televize,
kde pracoval na několika stovkách reportáží. Veronika Jonášová je dlouholetá novinářka a o Berlínu a německé politice pravidelně psala například
do deníku E15.
Jejich společná kniha je nejen čtivým průvodcem nejmodernějších a v češtině takřka
nepopsaných dějin města, ale najdete v ní i informace, o kterých se v běžných průvodcích
zaručeně nedočtete. Kniha vybízí k intenzivní,
angažované pouti městem, kde místa ožívají příběhy a za fasádou nenápadných ulic vyvstává
stále živá a často mimořádně dramatická minulost. Znalost místní topografie se prolíná s reportážními zkušenostmi, příběhy a zmínkami
o inspirujících osobnostech. To vše je doplněno
nádhernými fotografiemi.

Gabrielle „Coco“ Chanel, první dáma haute couture, vytvořila vzhled moderní ženy. Ve dvacátých letech minulého století vydělala obrovské
jmění a vybudovala módní impérium. Její život
mezi lety 1941 až 1954 zůstával ovšem dlouho zahalen dohady a tajemstvím, které ani ona
ani autoři jejích životopisů nikdy neobjasnili.
Hal Vaughan přichází s pravdou o její válečné
kolaboraci a dlouhém vztahu s německým playboyem, baronem Hansem Güntherem von Dincklage – špionem, který stál v čele vyzvědačské
sítě a zodpovídal se přímo Goebbelsovi. Vaughan
rekonstruuje příběh toho, jak se Chanel stala nacistickou špionkou, jak po skončení války unikla
zatčení a skrývala se se svým milencem ve Švýcarsku. A také, jak se – i přes podezření ohledně
své kolaborantské minulosti – dokázala v sedmdesáti letech vrátit do Paříže a znovu postavit na
nohy ikonický módní dům Chanel.

Váz., 288 stran
140 x 210 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

připravujeme e-book

Již vyšlo
připravujeme
e-book
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Tajemství, jak se učit jako mistr světa

Váz., asi 144 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

připravujeme
e-book

36

Mladá fronta jaro–léto 2017

Exkluzivní pohled na pozadí působení Radovana Krejčíře v JAR

Mějte paměť jako slon

Krejčíř

Gunther Karsten

Skutečný příběh

Tato kniha je skutečně inspirativní. Ačkoliv se
zaobírá docela složitými věcmi – učením – bude
se vám snadno číst. Je zábavná, vzrušující a přitom vám přinese spoustu nových a zajímavých
informací.
Jejímu autorovi se podařilo přiblížit techniky
a metody, díky nimž je učení mnohem snadnější.
Když je budete používat, nevypaří se vám nové
informace z hlavy. Dr. Karsten představuje metody používané mistry světa v paměťových disciplínách, díky nimž opakovaně předvádí neskutečné
výkony. Provede vás nejrůznějšími zákoutími lidské mysli a ukáže vám praktické tipy a triky, které
budete moci využít v běžném životě, ať už v práci
nebo ve škole.
V knize najdete spoustu testů a cvičení, pomocí nichž můžete sami aktivně cvičit vlastní
mysl. Mladí i starší čtenáři se dozvědí mnoho
důležitých informací o svých slabých a silných
stránkách. Na základě pochopení možností,
které vaše mysl nabízí, získáte základní bod, ze
kterého se můžete odrazit až k neuvěřitelnému
zlepšení.
Kniha je také protkána citáty a humornými
příběhy, které vás zaručeně pobaví; vždyť její základní myšlenka je naprosto jednoduchá: „Učení
by měla být především zábava!“

Angelique Serrao
Příběh Radovana Krejčíře do roku 2005, kdy uprchl z České republiky, je vcelku dobře zmapován.
Jak si ale vedl tento člověk poté, co patrně na
falešný pas v roce 2007 přiletěl do Jižní Afriky?
Proč se do roku 2013, kdy byl i tam zatčen a od
té doby je v místních vězeních, stihl stát „nejhorším mafiánským bossem, jakého kdy tato země
spatřila“?
Krejčířovo působení v Jižní Africe podrobně
rozkrývá tamní respektovaná investigativní novinářka Angelique Serrao. V knize najdeme dosud nezveřejněné dokumenty a svědectví, které
popisují, jak se Krejčíř v JAR v krátké době stal
králem podsvětí, a to za pomoci více než deseti vražd, únosů, drogových deliktů, podplácení
– jako ve filmu, avšak toto je holá skutečnost…

Váz., asi 256 stran
8 stran obrazová příloha
140 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

připravujeme
e-book
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Brutální jízda praštěné rodiny Amerikou

Váz., asi 256 stran
140 x 210 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A

připravujeme
e-book
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Drsné dějiny Los Angeles před Hollywoodem

Skleněný zámek

Zábavný život v L.A.

Jeanette Walls

Liz Goldwyn

Příběh čtyř dětí, které vyrůstají v nekonformní
rodině v USA 60. let – otec, pokud je střízlivý, učí
děti fyziku, geologii, ale hlavně umí skvěle vyprávět neuvěřitelné příběhy a podněcuje jejich fantazii. Někdy však vykradl samoobsluhu a pár dnů se
doma neukázal.
Matka, umělkyně, která namísto toho, aby
15 minut svého času obětovala na přípravu jídla,
raději jde namalovat obraz. Proto se děti musí
protloukat životem samy. Tento životopisný příběh
ale vyniká tím, jak autorka líčí své rodiče s nesmírnou láskou a pochopením, přestože celé dětství
prožila v chudobě a úzkostech, co s nimi bude.
Ne náhodou se kniha po svém vydání držela
tři roky na nejvyšších příčkách bestsellerových
žebříčků New York Times a nyní se začíná natáčet
podle tohoto příběhu film s Woodym Harelsonem,
Naomi Watts a oscarovou Brie Larsson.

Jak vypadalo Los Angeles v roce 1897? Dědička
slavného filmového impéria Metro-Goldwyn Mayer pátrala po tom, co bylo v L.A. a okolí před tím,
než se tam začala stavět filmová studia. Přijížděli
tam snílci z celého světa s touhou po bohatství,
kde madam jménem Pearl Mortonová ve svém
vykřičeném domě uměla připravit rozptýlení pro
nejvlivnější politiky a podnikatele.
Autorka stvořila několik propojených příběhů, kde vystupují reálné postavy známých hvězd
místního podsvětí, a nabízí nám tak tajný deník
prostitutky i průvodce po nejlepších veřejných
domech či opiových doupatech té doby. Zachytila dávno zapomenutý svět, zcela rozdílný od
dnešní „moderní civilizace“.
Váz., cca 240 stran
140 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

New York
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Francouzky si vychutnávají smyslnost života plnými doušky.
Jaké je jejich tajemství?

Svůdná

Paříž

Tajemství
francouzského
dámského
prádla

slnost
Smy po
života sku
uz
franco

Kathryn Kemp-Griffinová
Mladá fronta

Váz., asi 264 stran
140 x 210 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

připravujeme
e-book
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V kuchyni s Italem? A co teprve s italskou tchyní! Zábavný průvodce
italským životním stylem s příměsí romantiky a dobrého jídla!

Svůdná Paříž

Jedině Neapol

Tajemství francouzského dámského
prádla

Aneb co mě naučila má italská tchyně
o jídle a rodině

Kathryn Kemp-Griffinová

Katherine Wilsonová

Navzdory nezlomné touze po všem francouzském je pro spoustu žen luxusní spodní prádlo
stále velkou neznámou. Všechny po něm sice
v skrytu duše toužíme, ale nejsme si jisté, jak,
kdy a hlavně kam je nosit. Přejeme si mít prádelník plný hedvábí a krajky, ale nevíme, kde
začít. Jak poznáme, že nám podprsenka sedí?
Jak přesně se nosí podvazkový pás? Musejí spolu podprsenka a kalhotky pokaždé ladit?
Tato praktická příručka protkaná svůdnou
atmosférou Francie kombinuje profesionální
poznatky, praktické rady i osobní zkušenosti
tak, aby inspirovala každou ženu k přehodnocení nejen svého šuplíku se spodním prádlem, ale
i vztahu ke svému tělu, a to mile a s úsměvem.
Kathryn Kemp-Griffinová, majitelka zavedené francouzské značky Soyelle a módní stylistka, vám na vaší postavě pomůže vyzdvihnout
to hezké a ukáže vám, jak s pomocí krásného
spodního prádla zdůraznit vaši ženskost, zvýšit
si sebevědomí a užívat si radosti ze života pěkně
po francouzsku.
Kniha je doplněna ilustracemi francouzské návrhářky spodního prádla Palomy Casile
a mimo jiné obsahuje i konkrétní tipy na vybrané
pařížské butiky, ve kterých najdete vše, po čem
vaše srdce touží.

Humorná a emotivní kniha mladé Američanky
o tom, jak správně žít a vařit po italsku.
Katherine přijede do Itálie na stáž a seznámí
se s božským Italem, který ji však namísto očekávané první schůzky v kavárně vezme na večeři
k rodičům.
Katherine a Salvator spolu začnou chodit,
ale začátky v cizí zemi nejsou pro Katherine vůbec jednoduché. Naštěstí se jí ujme Salvatorova
elegantní matka Raffaella, zděšená jejím životním stylem i kulinářskými schopnostmi, a pomůže jí včlenit se do italské společnosti. Kromě
rad a tipů, jak zdůraznit své ženství, ji naučí
i vařit – zdravě a s důrazem na kvalitu – a zasvětí ji do tajů italských tradic a kultury. Mezitím
Katherine zažívá spoustu příhod – omylem se
nachomýtá k dabování lechtivých filmů, učí se
vařit chobotnici a nestačí odhánět italské nápadníky.
V Itálii je jídlo vedle rodiny tím nejdůležitějším, proto jsou Katherininy příhody doprovázeny recepty, nad kterými se vám budou dozajista
sbíhat chutě. A díky podrobnému popisu si je
můžete i samy vyzkoušet.

Přeložila Barbora Lyčková

Přeložila Jana Montorio Doležalová

Váz., asi 299 stran
145 x 185 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
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Na památku na vaši babičku! Kniha pro celou rodinu

Babička vzpomíná

Barevná terapie

Tato nádherná kniha je skvělým dárkem nejen
pro babičku, ale i pro její děti a vnoučata. Díky
pečlivě vybraným otázkám si vaše babička vybaví ty nejkrásnější a nejdůležitější okamžiky
svého života, zapátrá v paměti po vzpomínkách
na dětství, rodinu, manželství, přátelství i úspěchy, a zmapuje tak svůj život od narození až po
současnost. Vyplňování této knihy, ať už vlastnoručně, nebo za vaší pomoci, se pro ni stane
vítanou zábavou. Své vyprávění může doplnit
i řadou fotografií. V dnešní hektické době někdy
na to nejdůležitější – na skutečný život a naše
nejbližší – zapomínáme. Babička vzpomíná vám
je připomene, a stane se tak cenným pokladem
pro celou rodinu.

Zápisník

Přeložila Šárka Dvořáková Tripesová
Flexovazba, gumička přes blok,
128 stran
135 x 195 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

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

Tento překrásně ilustrovaný zápisník je dokonalým dárkem pro každého, kdo si chce prostřednictvím malování a kreslení zbystřit mysl
a zbavit se stresu, nebo se jednoduše potěšit
kreativní činností a pokochat se krásou při každém zalistování. Jednotlivé stránky jsou svým
provedením příjemně vyvážené a tematicky navazují na úspěšné omalovánky Barevná terapie.
Obsahují nejen obrázky vybízející k vymalování,
ale poskytují 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

‘Colour must be thought, imagined, dreamed.’
Gustave Moreau
Quoted in a student’s letter (1891)

.......................................................................................................
................................................................................................
...........................................................................................
.........................................................................................
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Dojemný příběh nejen pro milovníky koní

Hana Hozová

aneb Kůň pro radost

Zdraví z přírody – ty nejlepší recepty na vývary, polévky,
rizota a omáčky

Vandal a já
aneb Kůň pro radost

Vývary

Hana Hozová

Heather Thomasová

Knížka zachycuje autorčiny vzpomínky na sedm
let radostí i starostí, kdy jí byl zlatohřívák Vandal nejen společníkem na vyjížďkách, ale i terapeutem, přítelem a velkou koňskou láskou. Je
to ohlédnutí za splněným snem a zároveň snaha
poskytnout nadšenému nezkušenému čtenáři představu o tom, co všechno obnáší pořízení
a vlastnění koně, a to obzvláště v situaci, kdy
nejde jen o sport a pohodu člověka, ale i o spokojenost jeho koňského společníka. A to nejen
v časech, kdy je plný síly, ale i později, kdy s přibývajícím věkem potřebuje větší péči než dřív.

Objevte zázračné schopnosti obyčejného vývaru,
který posiluje kosti, napomáhá regeneraci lidského těla a je jedním z nejvýživnějších jídel na
světě. Vývar je koncentrovaný elixír chuti a zdraví, bez kterého se při vaření prostě neobejdete.
Dlouhodobě slaví úspěch v kuchyních celého světa a zároveň v sobě pojí kouzlo dávných let s vědecky podloženými fakty o výživě moderní doby.
Vývary jsou nadčasové; procházejí kulturami, generacemi a staletími, a ať je znáte pod jakýmikoli
názvy, nic zdraví prospěšnějšího nenajdete.
Kuchařka nabízí recepty na deset základních
vývarů z masa, ryb i zeleniny. Přečtěte si, jaké
jsou jejich nutriční výhody, a pak je s knihou krok
za krokem uvařte! Navíc obsahuje přes padesát
receptů na polévky, rizota, omáčky a jídla založená na dušeném mase se zeleninou, jejichž podstatu tvoří jeden z vývarů.
Všechna uvedená jídla lze připravit velice
snadno. Recepty nevyžadují žádné zvláštní znalosti a snadno se jimi dokáží řídit i ti nejméně zkušení kuchaři a kuchařky.

MLADÁ FRONTA

Váz., asi 200 stran, fotografie
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

připravujeme
e-book

Hana Hozová

aneb Kůň pro rad
MLADÁ FRONTA
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Vicky Edgsonová,

Váz., 176 stran
232 x 207 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
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Tipy a triky, jak zajistit vaší kočce delší, zdravější a šťastnější život

Brož., 192 stran
170 x 227 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: leden
Kategorie A

Již vyšlo
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„Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce.“

Zdravá kočka

Můj život v jeho tlapkách

Arden Mooreová

Wendy Hillingová

Berte tuto knihu jako na míru ušitou příručku
o všem, co se týká koček. Najdete zde nejrůznější
detailní postupy, tipy, triky a návody – všechny
slouží k tomu, abyste svému kočičímu společníkovi mohli zajistit dlouhý, zdravý a krásný život.
Počet koček celosvětově přesahuje množství psů
a obliba kočičáků stále roste.
Zabořte drápky mezi listy této knihy a zjistíte, jak být kočce ještě lepším přítelem, než jste
jí dosud byli. Osvojíte si kočičí první pomoc. Naučíte se skvělé triky, jak kočku přechytračit a její
touhu škrábat a hrát si stočit přijatelným směrem. Zjistíte, jak ušetřit domácí rozpočet, aniž
byste museli slevit z kvality péče. Také se dočtete, jak zajistit kočce co nejlepší výživu a zabránit
tomu, aby se z ní stala kočka koule.

Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou
označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže
a naskakují puchýře.
Zlatý retrívr Ted, kterého Wendy spolu s „Psími společníky“ vycvičila, je zřejmě jediným asistenčním psem v Británii, který je oporou osobě
postižené touto nemocí. Pomohl jí vrátil sebedůvěru a nezávislost. Wendy se teď na Teda naprosto spoléhá a on už jí zachránil život tolikrát, že to
přestala počítat.
Můj život v jeho tlapkách je příběh, který dojme
a zahřeje u srdce. Je o vztahu člověka a zvířete,
o životě s postižením, o překonávání strastí stejně
jako o mimořádných zvířecích schopnostech.
Inspirativní příběh o neobyčejném poutu mezi
Wendy a Tedem je současně příběhem o autorčině
podivuhodném životě, o její nemoci a celoživotním
boji s nepřízní osudu i o tom, jaký převrat v jejím
životě Ted způsobil.

Váz., asi 256 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B

připravujeme
e-book
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Cristiano Ronaldo: „Ancelotti je skvělý člověk i trenér“

Váz., asi 320 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Splň si svůj sen a staň se triatlonistou

Klidné vedení

Jak na triatlon

Vítězná srdce, vítězné mysli a zápasy

Petr Vabroušek

Carlo Ancelotti

Petr Vabroušek je přední světový triatlonista, který absolvoval téměř dvě stovky dlouhých ironmanů, stovky půlmaratonů a dalších závodů, jako třeba maraton na obou
pólech (v obou případech zvítězil); zlínský
rodák se stal mimo jiné i vítězem stokilometrového 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 80× 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 porazil nejméně jednou nejlepší triatlonisty světa… Kdo jiný by měl začínající triatlonisty
uvést do tajů tohoto sportovního odvětví než
právě Petr Vabroušek?
Petr Vabroušek je přední světový triatlonista, který absolvoval téměř dvě
stovky dlouhých ironmanů, stovky půlmaratonů a dalších závodů, jako tře-

ba maraton na obou pólech (v obou případech zvítězil); zlínský rodák se
stal mimo jiné i vítězem stokilometrového běhu na severním pólu, osmnáct
let jej na dlouhé trati (3,8 km plavání – 180 km kolo – 42 km běh) v České
a Slovenské republice nikdo nepokořil, celkem 150× se umístil v TOP 10,

patnáctkrát za sebou (jako jediný na světě) se kvalifikoval mezi profesionály na Mistrovství světa Ironman na Havaji, ve více než 35 případech vyhrál

na tratích Ironmana a za svůj život porazil nejméně jednou snad všechny
nejlepší triatlonisty světa… Dvakrát zvítězil v celkovém pořadí Světového

poháru v dlouhém triatlonu. Kdo jiný by měl začínající i mírně pokročilé triatlonisty uvést do tajů tohoto sportovního odvětví než právě Petr Vabroušek?

připravujeme e-book

připravujeme
e-book
l
který absolvova

téměř dvě
jako tře-

TLON
JAK NA TRIA

triatlonista,
přední světový

je
závodů,
nů a dalších
stovky půlmarato
rodák se
ironmanů,
zvítězil); zlínský
stovky dlouhých
(v obou případech
pólu, osmnáct
na obou pólech
na severním
ba maraton
trového běhu
i vítězem stokilome
km běh) v České
stal mimo jiné
km kolo – 42
plavání – 180
TOP 10,
trati (3,8 km
se umístil v
let jej na dlouhé
celkem 150×
nepokořil,
árepublice nikdo
al mezi profesion
a Slovenské
se kvalifikov
jediný na světě)
vyhrál
za sebou (jako
než 35 případech
patnáctkrát
Havaji, ve více
na
všechny
ví světa Ironman
jednou snad
ly na Mistrovst
porazil nejméně
a za svůj život
pořadí Světového
na tratích Ironmana
zvítězil v celkovém
y světa… Dvakrát
pokročilé trinejlepší triatlonist
začínající i mírně
jiný by měl
Vabroušek?
triatlonu. Kdo
Petr
dlouhém
právě
v
poháru
odvětví než
sportovního
do tajů tohoto
atlonisty uvést

Petr Vabroušek

TRIATLON
BROU
PETR VA
ího
radami nejlepš
triatlon s
Na (první)

ŠEK

ka
českého závodní

TRIATLON
PETR VABROUŠEK
Na (první) triatlon s radami nejlepšího českého závodníka

mladá fronta

Váz., asi 250 stran
140 x 210 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B

Již vyšlo
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PETR VABR

Již vyšlo

JAK NA

P ETR VA B ROUŠEK JAK NA T R I AT LO N

Carlo Ancelotti je jeden z nejlepších fotbalových
trenérů historie, o čemž svědčí například pět
trofejí Ligy mistrů. Ale jeho styl vedení svěřenců je zcela odlišný od agresivních či divadelních
výstupů, které s oblibou předvádějí jeho trenérští rivalové.
Díky tomu si získal důvěru takových hráčů
jako je David Beckham, Zlatan Ibrahimovič či
Cristiano Ronaldo. V této knize Ancelotti odhaluje průběh své trenérské kariéry – metody, své
vzory, chyby, kterých se dopustil, ale i vítězství,
jichž dosáhl – a otevírá nám dveře do šatny, kde
poznáme charaktery, výzvy a rozhodnutí, které
jej formovaly. Výsledkem je jak skvělá biografická knížka, tak ale stejně kvalitní příručka s návodem k vedení lidí.

JAK NA

mladá fronta
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Nejlepší kniha od skvělého běžce o nejlepším běžci
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Váz., asi 350 stran
155 x 235 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

Již vyšlo
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Nejlepší texty ze zákulisí silniční cyklistiky

Dnes trochu umřeme

Silnice je naše

Vzestup a pád Emila Zátopka

Lionel Birdie a Ellis Bacon (ed.)

Richard Askwith

Profesionální cyklistika je rozmanitý, dramatický
a místy kontroverzní sport – téma jako stvořené
pro skvělé texty. První svazek cyklistické antologie, do nějž přispěli přední sportovní novináři
a publicisté s dlouholetou praxí z cyklistické scény, obsahuje vtipné i přemýšlivé eseje zaměřující
se na různé aspekty cyklistického světa, na jezdce, stáje a závody: dočtete se, jak se Bradley Wiggins vypracoval z dráhové hvězdy na krále Tour,
jak David Millar na sklonku kariéry vzpomíná na
temná léta dopingu, jakou roli může hrát v cyklistice statistika nebo co po sobě vlastně zanechal
Lance Armstrong. Rozličné úhly pohledu dávají
dohromady barvitý obraz jednoho z nejzajímavějších moderních sportů.

Pět olympijských medailí, 18 světových rekordů
a šest let bez jediné porážky v běhu na 10 000
metrů – to jsou jen ty nejvýraznější sportovní
úspěchy, kterých Emil Zátopek dosáhl. V tréninku se dřel jako nikdo jiný, ale v životě si dokázal
zachovat nadhled a smysl pro humor. V duchu
olympijských ideálů vnímal sport jako prostředek
k navazování přátelství mezi lidmi všech národů,
a mnozí soupeři vzpomínali na chvíle strávené se
Zátopkovými celý život.
V Askwithově citlivém a vyváženém životopise Zátopek vystupuje ze slupky mýtů a ukazuje
se především jako laskavý, bezprostřední, chytrý a občas také chybující člověk, který si udržel
skromnost a zdravý rozum i na samém vrcholu
sportovní slávy a nezahořkl, ani když po roce
1968 kvůli svým občanským postojům tvrdě narazil a léta strávil v zapomnění.
Kniha se opírá o mimořádně pečlivé studium
českých i zahraničních zdrojů (mimo jiné archivů
bezpečnostních složek) a četné rozhovory se Zátopkovými přáteli, kolegy, soupeři a rodinnými
příslušníky, zejména Emilovou manželkou, olympijskou vítězkou Danou Zátopkovou.

Váz., asi 250 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Přeložila Anna Kudrnová

připravujeme
e-book

Již vyšlo
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Co spojuje krizi středního věku, 1000 maratonů a Japonsko? Běh!

Adharanand Finn

CESTA
BĚŽCE
Pohled do bájného světa japonských běžců
Mladá fronta

Váz., asi 250 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A

Proč ženy běhají tak skvěle? Dlouhý běh napoví…

Cesta běžce

Dlouhý běh

Adharanand Finn

Catriona Manzies-Pikeová

Vítejte v Japonsku, zemi běhu zaslíbené, kde
je největší sportovní událostí roku vytrvalecká
štafeta, kde si firmy drží vlastní běžecké týmy
a platí sportovcům jako zaměstnancům, kde
maratonští mniši uběhnou tisíc maratonů za
tisíc dní, aby dosáhli osvícení.
Adharanand Finn, autor oceňované knihy
Běhání s Keňany, se s rodinou odstěhoval do
Japonska, aby přišel na kloub tomu, jak funguje zdejší běžecká kultura, produkující každý
rok nevídané množství špičkových vytrvalců.
Finn v Japonsku pozoroval týmovou spolupráci
a tvrdou dřinu, které místní běžce vyzdvihují na
světovou úroveň a zároveň je brzdí, poznával
japonský přístup ke sportu a k životu, potkával atlety a trenéry, kteří se systému vymykají,
a v neposlední řadě se dozvěděl hodně o sobě
a své krizi běžeckého středního věku. Fascinující čtení pro každého, koho zajímá, proč běháme a jak se běhá jinde ve světě.

Catriona Manzies-Pikeová se k běhání dostala poměrně pozdě. Po třicítce bývá na hledání
nové životní náplně poněkud pozdě. Ale protože sedavé zaměstnání autorčino tělo i mysl ničily
stále víc a víc a smrt rodičů při leteckém neštěstí
na ni doléhala stále tíživěji, našla si příjemnou
(a někdy bolestivou) kompenzaci: začala běhat.
A protože kromě běhání miluje i knihy, podnikla
cestu do hlubin ženského běhání. Fascinovaná
příběhy mnoha žen, které utvářely dějiny běhání
od dávných dob až po současnost, zpřítomňuje
nám trnitou cestu žen na olympijské stadiony
a dechberoucí výkony. Catrionin osobní příběh
se tak prolíná s dějinami běhu a vzniká fascinující
kniha o mnoha ženách s jedinou vášní.
„Chytrá a zábavná úvaha o tom, co běhání znamená pro ženy. Povinná četba pro dámy v běhu!“

Marie Claire Australia

Přeložila Anna Kudrnová
Již vyšlo

Váz., asi 250 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie B

připravujeme
e-book
Ad har ana nd

připravujeme
e-book
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Aktualizované vydání nezbytné příručky pro všechny zájemce
o proslulé československé bunkry

Váz., asi 300 stran
165 x 220 mm
Cena cca 319 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Již vyšlo
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Nepostradatelná orientační pomůcka pro všechny „fortifikační“
turisty

Nové putování
po československém
opevnění 1935–1989

Nové putování
po československém
opevnění 1935–1989

Muzea a zajímavosti

Kapesní průvodce

Martin Dubánek, Tomáš Fic,

Martin Dubánek, Tomáš Fic,

Jan Lakosil

Jan Lakosil

Zcela nová podoba beznadějně vyprodaného, originálně koncipovaného průvodce, který čtenáře
seznamuje s objekty československého opevnění
a dalšími vojenskými stavbami nejen z druhé poloviny 30. let minulého století, ale i z období německé okupace a studené války.
Kromě aktualizovaných podrobných informací o oficiálně zpřístupněných muzeích obsahuje tipy na výlety k volně dostupným objektům
v turisticky atraktivních oblastech. Jednotlivé
objekty jsou přehledně geograficky řazeny podle
jednotlivých krajů, nechybí ani orientační mapky
s přístupovými informacemi, GPS souřadnice či
tipy na další zajímavosti v okolí.
Součástí knihy je opět také shrnující pojednání o historii československého opevnění od poloviny 30. let minulého století až do pádu železné
opony. Bohatý obrazový doprovod přináší kromě
snímků z jednotlivých muzeí rovněž unikátní dobové fotografie či výkresy pevnostních objektů.

Tato sympaticky malá publikace by neměla chybět v batohu žádného zájemce o novodobou vojenskou historii Československa, ať už se cíleně
zaměřuje na návštěvy dochovaných bunkrů,
anebo jen cestuje do oblastí, kde se tyto pozoruhodné stavby dodnes v hojných počtech nacházejí.
Průvodce obsahuje souhrn všech aktuálně
zpřístupněných objektů čs. opevnění a dalších
tematicky příbuzných zajímavých lokalit. Jednotlivá muzea a místa jsou přehledně geograficky řazeny podle krajů, samozřejmostí jsou
podrobné informace o poloze muzejních objektů včetně údajů o otevírací době a kontaktů na
provozovatele.
Součástí této příručky je rovněž přehled základních pojmů a výrazů, s nimiž se můžete při
„fortifikační“ turistice setkat.
Takže šťastnou cestu a mnoho příjemných
betonových zážitků!

Váz., asi 120 stran
120 x 165 mm
Cena cca 149 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Muzea
a zajímavosti
Kapesní
průvodce
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Průvodce utajeným světem současných vojenských a policejních
odstřelovačů

Moderní odstřelovači
Leigh Neville

Váz., asi 340 stran
155 x 235 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

V letech následujících po útoku na Světové obchodní středisko v New Yorku 11. září 2001 došlo
k významným změnám v uplatnění odstřelovačů
při válečných i bezpečnostních operacích. Rychle
se vyvíjely zbraně, střelivo, speciální příslušenství
a také příprava odstřelovačů.
Nová kniha předního odborníka na speciální
síly přibližuje dění na bojištích v Iráku a Afghánistánu, ale seznamuje také s odvážnými protiteroristickými akcemi po celém světě. Z osobních
zkušeností odstřelovačů se čtenář dozví řadu podrobností o práci elitních profesionálních střelců – jaký je jejich výcvik, výzbroj, vybavení, jak
využívají moderní techniku, kde, kdy a jak se zapojují do akce.
Kniha Moderní odstřelovači nabízí dosud nejaktuálnější a nejrealističtější pohled na mnoha
mýty opředené specialisty, kteří dnes hrají klíčovou roli v konvenčním i nekonvenčním válčení
a neobejde se bez nich žádná protiteroristická
jednotka.
Leigh Neville je australský autor, který má na
kontě již více než tucet publikací o moderních speciálních silách, ručních palných zbraních, odstřelovačích či válkách v Afghánistánu a Iráku. Působí
také jako odborný konzultant při tvorbě válečných
počítačových her a televizních dokumentů.
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Jedinečná obrazová historie výzbroje německých odstřelovačů za první
a druhé světové války

Německé odstřelovačské
pušky
Albrecht Wacker, Guus de Vries
Již čtvrtý svazek úspěšné ediční řady Propaganda
se věnuje velice atraktivnímu tématu – puškám
používaným německými odstřelovači. Do přípravy této publikace se vedle nizozemského historika Guuse de Vriese zapojil také Albrecht Wacker,
přední odborník na odstřelovačské pušky, jehož
čeští čtenáři znají coby autora bestsellerového životopisu druhého nejlepšího odstřelovače
wehrmachtu Josefa „Seppa“ Allerbergera Na
mušce lovce (Mladá fronta 2013).
Výsledkem je unikátní fotoprůvodce celou
dlouhou historií vývoje, výroby a používání odstřelovačských pušek německými ozbrojenými
silami od prvopočátků v podobě loveckých kulovnic nasazených v zákopech první světové války
přes experimenty s domácími i kořistními zbraněmi po speciální modely z období druhé světové
války. Pozornost je samozřejmě věnována rovněž
zaměřovacím dalekohledům a jejich montážím.
Významnou úlohu navíc tentokrát hrají nejen
zbraně, ale také ti, kteří jimi vládnou – odstřelovači, jejich vybavení, výcvik a bojové nasazení.

Váz., asi 152 stran
220 x 220 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Již vyšlo
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Nový pohled na teorii a realitu bojových umění

Pravda o násilí
K čemu jsou bojová umění
ve skutečném světě

Rory Miller

Váz., asi 224 stran
155 x 235 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

připravujeme
e-book
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Násilí je nedílnou součástí světa. Většina z nás
s ním ale nemá přímou zkušenost a naše znalosti se opírají o to, co o násilí říkají mistři bojových
umění. Jenže mnohdy ani oni sami nečelili konfliktní situaci jinde než v tělocvičně. A násilí při nácviku je něco zcela jiného než to, s čím se můžeme
setkat na ulici.
Rory Miller jako velitel vězeňské zásahové
jednotky prošel stovkami střetů s nejnásilnějšími členy společnosti, kromě toho ale podstoupil
i tradiční trénink bojových umění. Během své služby zjistil, že skutečné násilí se ani zdaleka nepodobá tomu, čemu se učíme v tělocvičnách a co nás
učí příručky, a rozhodl se o svá poznání podělit.
Tato kniha vás nenaučí bojovat. To ostatně
žádná. Na rozdíl od obvyklých příruček, jež se
zpravidla zaměřují na bojové techniky, vám však
nabídne na násilí nový pohled, který vám při skutečné konfrontaci opravdu pomůže.
Seržant Rory Miller trénuje bojová umění
od roku 1981. Je zkušeným důstojníkem vězeňské služby a autorem a trenérem kurzů krizového
rozhodování, použití donucovacích prostředků,
policejních defenzivních taktik a simulací konfrontace. Trénuje a vede zásahový taktický tým.

Netrpělivě očekávané pokračování unikátního třísvazkového projektu

Jednotky zvláštního určení
1957–2001
Historie českých speciálních sil – II. díl

David Jirásek
Kniha popisuje vznik a vývoj tuzemských jednotek
zvláštního určení od konce druhé světové války
až do současnosti, s důrazem na jednotky hloubkového a speciálního průzkumu. Čtenář se vůbec
poprvé dozví řadu detailů ze života vojáků, jejichž
činnost byla za minulého režimu přísně utajována.
Nahlédne ale také pod pokličku působení současných příslušníků českých speciálních sil.
Kniha, která je výsledkem mnohaletého badatelského úsilí a obsahuje několik set dosud nepublikovaných fotografií, by neměla chybět v knihovně
žádného vážného zájemce o tuto problematiku.
Z obsahu druhého dílu:
Jednotky zvláštního určení za 2. světové války
Nepravidelné výsadky v sestavě výsadkového
vojska 1947–1952
Zpravodajské výsadky vojenského zpravodajství
1949–1954
Jednotky zvláštního určení 1957–1969
22. výsadkový pluk 1969–1976
22. výsadkový pluk zvláštního určení 1976–1987
22. výsadková brigáda speciálního určení 1987–1992
Divizní roty hloubkového průzkumu 1966–1992
Jednotky hloubkového průzkumu po roce 1993
Speciální síly po roce 1993
Speciální síly po roce 2001

Váz., asi 336 stran
210 x 255 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Již vyšlo
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Již vyšlo

připravujeme
e-book
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Záchrana pražských
uprchlíků 1938–39

Odvážné útěky za železnou oponu

William R. Chadwick

Jozef Kollár

Nenechte Československo na holičkách! hlásaly
transparenty demonstrantů v Londýně na podzim roku 1938. A právě na pomoc a práci Britského výboru pro uprchlíky z Československa se
soustředil autor této knihy. V aktivitách výboru
vyniká pět osob – Doreen Warrinerová, Nicholas
Winton, Trevor Chadwick, Bill Barazetti a Kanaďanka Beatrice Wellingtonová.
Siru Nicholasi Wintonovi se dostalo za tuto
záslužnou činnost náležitého uznání, ostatním
však patřičné zásluhy přiznány nebyly. Autorovi se podařilo na základě archivních materiálů
a výpovědí pamětníků zcela objektivně zrekonstruovat podíl práce jednotlivých aktérů pomoci a postarat se tak o to, aby jejich práce nebyla
zapomenuta.

Emigrovat z Československé socialistické republiky na Západ bylo snem snad každého normálního člověka v nenormálním systému, který
komunistická strana udržovala v zemi od „vítězného února“ roku 1948 až do listopadové revoluce v roce 1989.
Z železné klece se dalo uniknout několika
způsoby, ale ani jeden nebyl bez rizika. Získat
cestovní doložku od policie nebylo snadné, a pokud se o ni ucházela celá rodina, většinou neuspěla. Kdo chtěl odejít stůj co stůj, musel hranice
překročit ilegálně.
Tito odvážní cestovatelé se nejčastěji uchylovali do útrob osobních i nákladních aut, různých
plavidel nebo vlaků. Někteří se snažili přeplavat
řeky Dunaj, Moravu nebo Dyji, jiní přestřihli ostnatý drát nebo podkopali zeď. Byli i tací, kteří
k proražení hraničních závor použili autobus, tatrovku nebo autojeřáb. Bohužel mnoho pokusů
skončilo tragicky.
Zvláštní skupinu uprchlíků tvořili technicky
mimořádně zdatní jedinci. K těmto dobyvatelům
železné opony patří slavný cyklistický závodník
Robert Hutyra s horkovzdušným balonem, Vladimír Beneš s vlastnoručně vyrobeným tankem,
Ivo Žďárský s motorovým rogalem, konstruktér vrtulníků František Lacnak anebo vynálezce
akvaskútru Němec Bert Boettgner. Všechny tyto
muže a mnoho dalších spojovala kromě zručnosti a touhy po svobodě také víra, že na Západě
uplatní své nevšední schopnosti způsobem, jakým doma nemohli.

M L A DÁ F R O N TA

55 minut mezi životem
a smrtí

1 9 3 8 — 3 9

William R. Chadwick

Váz., asi 144 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A

připravujeme
e-book

F R O N TA

Váz., asi 190 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Sir Nicholas Winton nebyl sám…

MLADÁ

Dramatické příběhy odvážných uprchlíků z komunistického
Československa

1938—
39

William R.

Chadwick

Mladá fronta jaro–léto 2017

61

Vo co, volové, že vtipnější knížku o české vojně v devadesátkách
– a ke všemu ještě taky o běhání – jste ještě nečetli?
JAN RŮŽIČKA

JEDU NA TY
NOHY!

Jedu na ty nohy!

Mechanika zad

Zápisky z domácích luhů, hájů
a kasáren…
… povětšinou o tom, že běhat se dá
všude

Stuart McGill

Jan Růžička

MLADÁ FRONTA

Váz., asi 280 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B

Již vyšlo

Praktická příručka světového experta pro odstranění bolestí v zádech

Víte, že švestky a banány si můžete obléct? Že
bagrem se dá najíst? Že z tkaniček můžete vyrobit most a nákladní Pragovku naučit číst noviny?
Pokud ano, pak nejspíš máte za sebou základní vojenskou službu…
Ne tak hrdina této knížky: než se jeho ročník
probije ke kýženému civilu, čeká ho kaskáda nečekaných, ale o to humornějších situací, kterým
nasadí korunu ukvapená sázka s kolegy z družstva: Vo co, vole, že tady natrénuju na maraton?!
Příjemné čtení pro všechny, kdo stále poznají leštidlo na obuv po čichu, i pro ty, kdo se kdy
s hlavou hrdě vztyčenou, leč srdcem bušícím,
postavili na startovní čáru jakéhokoli běžeckého
závodu…
A jako bonus – přehledný výčet devadesáti
šesti různých významů slova cip…
No nekupte to za ty peníze!

Tato třetí kniha kanadského lékaře představuje první počin svého druhu určený široké laické
veřejnosti, který přistupuje komplexně k problematice bolesti zad. Kniha prezentuje výsledky 35
let výzkumu a studií funkce páteře. Přináší celou
sérii postupů, které dohromady tvoří převratnou
metodu řešení problémů s bolestmi zad. Je přehledně rozdělena do čtyř částí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

připravujeme
e-book

•
•

IČKA
JAN RŮŽ

TY
JEDU NA
NOHY!

•
A
FRONT
MLADÁ
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•

Základní principy funkce páteře:
Anatomie a fyziologie zad (obratle, ploténky,
svaly, nervy, vazy): vysvětleno stručně, srozumitelně, jednoduše a poutavě
Jak páteř reaguje na základní každodenní pohyby – zved, sed, leh nebo ohyb
Jak můžeme odhalit původ bolesti zad
Postupy, jak odstranit příčiny bolesti zad
Jak si osvojit pohybové návyky při základních
činnostech: správné sezení, správná chůze,
správné ležení
Základní cviky a pohyby vedoucí ke správným
pohybovým návykům
Náprava špatného držení těla
Cviky k posílení páteře, program na posílení
břicha a sedacích svalů
Kniha je doplněna o případové studie, příběhy konkrétních pacientů, zkušenosti vrcholových sportovců
Komu je kniha určena?
Široká veřejnost bez ohledu na pohlaví a věk –
každý, kdo trpí bolestmi páteře
Administrativní pracovníci s dlouhodobě špatně zažitými pohybovými návyky
Sportovně aktivní jedinci, fyzicky pracující,
starší lidé a lidé s dysfunkcemi zad

Váz., 184 stran
200 x 215 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: leden
Kategorie A
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literatura pro děti a mládež
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Ojedinělá příručka pro všechny malé i velké indiány!

HAU KÓLA
HAU KÓLA – VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA

Mladá fronta

NA 50 NÁVODŮ K VÝROBĚ NEJRŮZNĚJŠÍCH PŘEDMĚTŮ
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Velká indiánská kniha

Lubomír Kupčík

Napsal a nakreslil
Lubomír Kupčík

Pro děti od 10 let
Váz., asi 136 stran
185 x 250 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE AAA

HAU KÓLA!

Jak skutečně vypadali indiáni a indiánky severoamerických plání? Jak se oblékali, zdobili, česali,
čím lovili zvěř, jaké měli hudební nástroje a s čím
si hrály indiánské děti? Jak se pomalovat jako
Sioux? Z čeho si ušít indiánský plášť, vyrobit si
čelenku, správný luk a šípy, buben nebo dýmku
míru? Výjimečná publikace malíře a výtvarníka
Lubomíra Kupčíka boří mýty a idylické představy z časů Vinnetoua. Slouží zároveň jako obrazová encyklopedie autentických způsobů oblékání
severoamerických indiánů i jako originální, podrobná příručka pro děti s návody na výrobu
nejrůznějších předmětů a kusů oblečení. I s popisem, z čeho je indiáni původně vyráběli a s přehledem živočichů, jejichž kůže, kosti a jiné části
těla k výrobě používali.
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Pro děti od 5 let
Váz., 120 stran
165 x 230 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: leden
Kategorie B

Nela a růžová velryba

Bruno před kamerou
Světla, kamera, akce!

Mária Lazárová

Žmolkofuskou stanou součástí filmového štábu.
Alex T. Smith

Malá Nela žije s rodiči v krásném domě u moře,
ale často je smutná, protože nemá žádného
kamaráda. Netuší, že blízko ní v moři žije malá
růžová velryba Lily, která má podobný problém. Všechny velrybí děti až na malého Tomíka se jí smějí kvůli odlišné barvě. Jednoho
dne se Lily zatoulá k pobřeží, setká se s Nelou a padnou si do oka. Brzy jejich přátelství
projde zatěžkávací zkouškou. Maminka Lily
uvízne u břehu a Nela musí své nevěřící rodiče přesvědčit o tom, že zde velryby skutečně
žijí a jedna z nich potřebuje pomoc. Jednoduše a vtipně vyprávěný příběh o neobyčejném
setkání přináší dětem i skryté poselství o bohatství, které se ukrývá pod hladinou moře
a o potřebě jej ochraňovat.

Ilustrovala Andrea Tachezy
Přeložila Lucie Šavlíková

Ano – tentokrát se Bruno s panem

Hravé hopsání na trampolíně se změní v mnohem
napínavější zážitek, když pejsek Bruno zjistí, že
se v jejich ulici natáčí dobrodružný film s gorilou
v hlavní roli.

Hravé hopsání na trampolíně se změní v mnohem napínavější zážitek, když pejsek Bruno
zjistí, že se v jejich ulici natáčí dobrodružný
film s gorilou v hlavní roli. Se svým věrným
kamarádem panem Žmolkofuskou po boku
si Bruno vyzkouší spoustu různých filmových
Se svým věrným kamarádem panem
profesí a geniálním
nápadem
dokonce
zachrání
Žmolkofuskou
po boku
si Bruno vyzkouší
spoustu
různých
filmových profesí a geniálním nápadem
lidoopa uvízlého na
střeše!
dokonce zachrání lidoopa uvízlého na střeše!

Přeložila Jana Hejná

před kamerou

Světla, kamera, akce! Ano – tentokrát se Bruno s panem
Žmolkofuskou stanou součástí filmového štábu.

před kamerou

Neobyčejný

PEJSEK

A l e x T. S m i T h

Půvabný příběh o přátelství malé holčičky a neobyčejné velrybky

s neobyčejn
ým
životem!

A l e x T. S m i T h
Pro děti od 5 let
Brož., 104 stran
130 x 180 mm
Cena 179 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

Již vyšlo
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Eva Bavorová, Tomáš Suder

celou rodinu.

s Líz rok kem
ou a Pupí

INTERAKTIVNÍ
KNÍŽKA PLNÁ ZÁBAVY
S OBLÍBENÝMI POSTAVIČKAMI

Pro děti od 5 let
Váz., 56 stran
210 x 240 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A

Mladá fronta

Eva Bavorová, Tomáš Suder
Třetí kniha kočky Lízy a psa Pupíka, oblíbených dětských postaviček, je sbírkou všemožných zábavných ilustrovaných příhod, které
se jim dějí v průběhu celého roku. Od barvení
velikonočních vajíček, přes výlety na hrady,
za dinosaury, vlakem do přírody, pořádání
zahradních slavností a slunění na zahrádce
až po stavění sněhuláků, zdobení vánočního
stromku, pečení a povídání u rozehřátých kamen. Kromě těchto komiksových mikropříběhů se v knize ukrývá také množství kreslených
úkolů, hledaček a bludišť.

Ilustroval Tomáš Suder

Medvídek Lup a jeho
kamarádi
Klára Smolíková, Jan Smolík
Za lesem je kopeček, na kterém stojí starý dub.
A v něm bydlí medvídek Lup, který má spoustu kamarádů. Mezi ty nejlepší patří zajíc Bonifác, havran Filip, Jezevec a veverka Juliána.
Zažívají spolu každý den v průběhu roku něco
nového, občas mají jejich dobrodružství i nečekaný a legrační konec. Zábavné komiksové
příhody lesních zvířátek vycházely původně na
pokračování v časopisu Sluníčko. Autoři z nich
sestavili knihu a připravili pro děti navíc ještě
spoustu nejrůznějších úkolů a hádanek: hledání rozdílů a shod, bludiště, výřezy z obrázků.

Cestovatel
Bonifác
Borůvka
bydlel v zimě
u medvídka
Lupa. Pak přišlo
jaro.

Pro děti od 5 let
Váz., 96 stran
210 x 240 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B

A co teď
budeš
dělat?

A proč sis
zavázal oči?

To víš,
že je to
bezpeč…

Tady u vás je tak hezky
že se mi nechce nikam
dál cestovat.

Klára Smolíková

32 veselých
komiksových
příběhů

Ilustroval Jan Smolík

Domeček
pro
Bonifáce

Již vyšlo

Honza Smolík

ML ADÁ FRONTA

o. Vydejte se
cenou opičku.
ta zábavných
mné šifry nebo
ými piráty.

Rok s Lízou a Pupíkem

Klára a HONZA Smolíkovi

rok s Lízou a Pupíkem

Eva Bavorová, Tomáš Suder

Komiksové příběhy lesních zvířátek v novém vydání

MEDVÍDEK LUP A JEHO KAMARÁDI

S oblíbenými hrdiny od jara až do zimy!

Jejda!

Musíme honem
za ním!

To je takový
zaječí zvyk.
Musím hledat
jen po čichu.

Úžasné! Právě
takovou díru
jsem hledal.

Spadl do té
díry!

Nestalo
se ti nic?
Bonifáci, jsi
v pořádku?

Najdu si pěkné
místo a postavím
si domeček.
Ahoj,
co to
vyvádíte?

A je to bezpečné?
Bonifác
hledá místo
pro nový
domeček.

Mladá fronta jaro–léto 2017

Moc pěkný,
Bonifáci,
a na dobře
vybraném
místě!

Tak jak se vám
líbí můj nový
domeček?
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Za několik dní…
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Kája s Olivou se pouštějí do dalšího dobrodružství!

Márinka a případ přiotráveného ovčáckého psa

Kája a Oliva lámou rekordy

Zvířecí nemocnice

Annie Barrowsová

Pejsek v pěkné bryndě

Oliva se zkrátka nudí, až jí jednoho dne paní učitelka přinese knihu světových rekordů a ona se
dozví o největších, nejmenších a nejzvláštnějších věcech na světě. Brzo propadne celá druhá
třída rekordní horečce. Kdo udělá nejvíc hvězd?
Kdo si pověsí na obličej šestnáct lžic? Je opravdu možné řvaním rozbít sklenku? Kája s Olivou
mají vlastní plán, jak vytvořit rekord, plán plný
hlíny, zkamenělin, izolepy a – jako pokaždé –
spousty legrace!

Tatjana Geßlerová

Přeložila Petra Potůčková

Márinka má velký sen. Touží se stát zvěrolékařkou. V tatínkově ordinaci je nepostradatelnou
pomocnicí už teď. Dává pít zvířátkům z lahve,
měří jim teplotu a přikládá obvazy. Tentokrát
jsou na veterinární klinice všichni paf z případu
ovčáckého psa. Někdo se ho pokusil otrávit! Ale
kdo a proč? Jeho pán je zoufalý, protože ovčáka
nutně potřebuje na pastvině. Márinka s kamarády mu pomáhají stádo ovcí hlídat, jenže jednou
v noci si všimnou něčeho zvláštního…

Přeložila Romana Jarolínová
Pro děti od 7 let
Váz., 120 stran
140 x 190 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: únor
KATEGORIE A

OLIKÁJOSAURUS

Pro děti od 7 let
Váz., asi 144 stran
130 x 200 mm
Cena 219 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Kopaly půl hodiny, ale nenašly žádné další
kosti. Oliva už to skoro vzdala. Počítala, že
jedna kost je mnohem víc, než našla většina

lidí. Pak pomyslela na Mary Anningovou, jak
sek, sek, sekala celý rok. Nechce být zbabělejší než Mary Anningová. Ani než Kája. A tak
kopala a kopala.
Káje teklo z nosu a byla celá zabahněná.
Taky jí zdřevěněly nohy, jak pořád klečela.

Ale ani ona se nevzdala. Prohrábla prsty
každou další hromádku hlíny, nahmatávala
kosti. Našla spoustu kamení. Našla kuličku.
Našla kousek modrého plastu.

Již vyšlo

Již vyšlo
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Rosa a zvl

na
tní ce

Rosa a zvláštní cena

mě kouzel,
l na jeho
kdo žezlo
časí

Král podmořské říše hledá ukradené žezlo! Pomůže Rosa s objasněním krádeže a odvrátí Neptunův hněv?

z me
u
ces t
ě
zem
…
l
e
z
u

Ro s a

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

Veselé příhody party kamarádů z jedné stáje

Malá baletka

ČOKO & KEKS

Rosa a zvláštní cena

Hlava plná neplech

Darcey Bussellová

Suza Kolbová

Dobrodružství Rosy v Zemi kouzel se tentokrát
odehrává zčásti ve vodní říši. Králi moří Neptunovi
někdo ukradl drahocenné žezlo, které kdysi vyhrál
v šermířském souboji nad králem Země kouzel Tristanem. Neptun z krádeže podezírá právě Tristana, a proto na celou zemi seslal příval bouří. Ve
chvíli, kdy se Rosa v pohodlí domova rozmýšlí, zda
se přihlásí na konkurz do Královské baletní školy, kouzelné střevíčky ji přenesou na rozbouřené
mořské pobřeží. Rosa se spolu s vílou Majoránkou
noří do vln a snaží se krádeži přijít na kloub. Moře
ale není pro dvě suchozemské dívky příliš přívětivé prostředí. Dostanou se ve zdraví zpátky na souš
a vyřeší záhadu ukradeného žezla?

Nový domov? Shetlandským poníkům Čokovi
a Keksovi se to pranic nelíbí. Ale šéfová dostala místo daleko od toho starého, a tak se
všichni, dvounožci i čtyřnožci, musí stěhovat.
Jenomže na novém statku se dějí divné věci:
nocí se nesou záhadné zvuky, do tmy svítí tajemná světýlka, po dvoře se vznáší postava
v bílém hávu. A ve vsi se povídá, že na statku straší. Čoko tomu pochopitelně musí přijít
na kloub. Je přece agent Supertýmu Fantom!
A když mu ostatní čtyřnožci pomůžou…

Ilustrovala Katie May
Přeložila Eva Brožová

Ilustrovala Nina Dullecková
Přeložila Jana Kudělková

Hlava
plna
neplech

Mlada fronta

Pro děti od 8 let
Váz., asi 152 stran
130 x 210 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Již vyšlo
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Kombinuj, obkresluj, vybarvuj a vymýšlej originální modely!

Módní rebelka
/Návrhy outfitů

Zvířecí nemocnice
Můj památníček

Ideální zábava pro každou dívku, která miluje módu a ráda sní o těch nejbláznivějších modelech. Rozkládací desky obsahují propisovací
náčrtník a pevné karty s 200 šablonami na nejrůznější části oděvů – od triček, blůz, svetrů, přes
sukně, kalhoty, šaty až po boty, ponožky, účesy,
šály a doplňky. Z nich se dá poskládat nekonečné
množství originálních outfitů. Stačí jen šablonu
vložit pod průsvitný list náčrtníku, obkreslit na
předkreslenou figurínu a vybarvit podle své fantazie. Módní defilé může začít!

Památníček plný zvířátek, se kterými se setkáváte na stránkách Zvířecí nemocnice, prostě musíte mít! Není to totiž jen tak ledajaký
památníček. Obsahuje více než 35 barevných
dvoustránek s rámečkem na fotku a dotazníkem
pro nejlepší kamarády, nechybí ani zajímavosti o zvířátkách, různé hry, křížovky, spojovačky
nebo čínský horoskop. Památníček poslouží jako
adresář, ukrátí dlouhou chvíli a nezapomenete
díky němu na narozeniny svých blízkých nebo
třeba na to, kde jste se seznámili. Uchovejte si
vzpomínky na své kamarády a jejich zvířátka!

Přeložila Jana Kordíková
Pro děti od 9 let
Desky 210 x 295 mm + náčrtník + šablony
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
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Hravý památníček, který uchová vzpomínky na kamarády
(i jejich zvířátka)

Přeložila Romana Jarolínová
e série
z
e
t
á
Zn
ocnice
m
e
n
í
c
Zvíře
str. 73

Pro děti od 6 let
Váz., 92 stran
150 x 190 mm
Cena 219 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
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Nové poutavě ilustrované (a pořádně praštěné) dobrodružství
věčně rozchechtaných hyen a jejich kamarádů
Ilustrace
David Roberts

Z

h
ac

ranci zvir
at

and Jonny

Duddle

Mladá
fronta

Další ze zapeklitých případů vílí detektivní kanceláře Křídla a spol.

Oprsklovi
Zachránci zvířat

Zmizení Billyho Buckla

Julian Clary

Známá vílí detektivní kancelář Křídla a spol. má
pořádný problém. Tedy… Vlastně několik pořádných problémů. Za prvé tu máme nezvěstného obra Billyho Buckla, který zmizel beze stopy
a nechal po sobě opuštěnou obří dcerku. Dále
se odehraje překvapivý výlet na mořské pobřeží, při kterém vyjde najevo vražda a krádež
diamantů. A k tomu je tu ta zatrachtilá záležitost s televizní talentovou soutěží. Ať mě bací
sleděm, jestli tohle není zatím nejzapeklitější
z případů, které musela Emily s Busterem a kocourem Šídlem řešit!

Hyení rodinka Oprsklových si už nějaký ten pátek spokojeně žije v Londýně v převleku za lidi.
Když se ovšem po zvířecí říši rozšíří zvěsti o jejich laskavosti, začnou se na zápraží jejich nenápadného předměstského domku zjevovat další
a další tvorové, kteří by se rádi naučili žít jako
lidé. Pomůže výuka člověčích zvyklostí zajistit
nový život popletenému beranovi, zpívající pudlici a věčně nenaložené krokodýlici, nebo zvířátkům překazí plány odporný lotr Mizera Mirek, který si brousí zuby na jejich nejnovější nájemníky?

Sally Gardnerová

Přeložil Vratislav Kadlec

Přeložila Jana Hejná
Pro děti od 8 let
Váz., asi 288 stran
130 x 200 mm
Cena 279 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

Již vyšlo
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Pro děti od 8 let
Váz., asi 224 stran
130 x 200 mm
Cena: 229 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Již vyšlo
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Billie a Aladin tváří v tvář dalšímu temnému tajemství.
Nejde v něm o nic míň než o stříbrný poklad!

Stříbrný chlapec
Kristina Ohlssonová
V první knize Skleněné děti řešili Billie a Aladin záhadu starého domu, v kterém „strašilo“. Nyní se
začíná ztrácet jídlo z restaurace Aladinových rodičů. Navíc Aladin několikrát zahlédne zvláštního
chlapce, který se ale vždy doslova „vypaří“. Aladinovi rodiče se kvůli finančním problémům s restaurací stále častěji hádají a zvažují, že se vrátí
zpět do rodného Turecka. To Aladin nechce dopustit. Rozhodne se proto, že najde ztracený poklad ze stříbrotepecké dílny, která před několika
desetiletími vyhořela. Spolu s kamarádkou Billie
se pouští do napínavého pátrání. Podaří se dětem najít ztracený poklad? Přijdou na to, proč se
ztrácí z restaurace jídlo? A kdo je onen záhadný
mizející chlapec?
Pro děti od 9 let
Váz., asi 184 stran
130 x 180 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A

Přeložila Viola Somogyi

Velké finále 24-dílného komiksového seriálu je zde!

Malý princ
a Hadova planeta
Na motivy
Antoina de Saint-Exupéryho
Malý princ s Liškou brázdili vesmírem křížem krážem a pomáhali obyvatelům jiných planet v boji
se zlým Hadem. Nyní se ocitá v nebezpečí samotná planeta Malého prince B612, ale zejména její
obyvatelka, princova milovaná přítelkyně Růže.
Had ji totiž unesl na svou planetu a Malému princi nezbývá, než se vydat za ním. Ale není sám.
Pomáhají mu všichni ti, kterým on podal pomocnou ruku. Ale nakonec se v temném světě svého
největšího nepřítele plném léček a nástrah bude
muset spolehnout jen na svou odvahu a velké
srdce. Zvítězí v boji se zlými myšlenkami, které
otravují celý svět?

Přeložila Veronika Sysalová

Pro děti od 7 let
Váz., 48 stran
210 x 285 mm
Cena 229 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Již vyšlo
Již vyšlo
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V taneční škole se pořád něco děje!

Komiksový antihrdina se vrací. A tentokrát to s ním pořádně mlátí!

Taneční studio – díl 1

Titeuf – Šíleně!

Crip & Béka

ZEP

Julie, Lucka i Alia mají v hlavě jen tancování.
A taky trochu učitele hip hopu Kadera. A Lucka
taky trochu dorty a všechno, co je k jídlu. Při baletní průpravě se někdy pořádně zapotí, a někdy
zase zasmějí. Čeká je konkurz na baletní představení. Vybírání kostýmů. Vskutku nevšední
choreografie jejich učitelky moderního tance,
které někdy vznikají dost nahodile. Hádky s nafoukanou Karlou. Přetahování se o Bruna, jediného kluka v jejich baletní třídě. Zkrátka, pořád se
něco děje!

Přál bych si, aby vyčistili oceány, aby se tolik
neválčilo a v jídelně dávali víc čokoládovýho pudinku. Přál bych si, aby zrušili konec světa a taky
zkoušku z plavání. Přál bych si, aby mě šíleně milovala… nebo vlastně‚ vášnivě‘… i když nevím, co
to znamená.
Puberta a všechno, co s ní souvisí, se nevyhne ani Titeufovi. Různé divné změny na těle,
divné pocity, divné pachy a taky – divně jiný
vztah k holkám jsou teď na denním pořádku. Titeuf se s tím vyrovnává – všelijak, ale hlavně po
svém…

Přeložil Luděk Janda
Pro děti od 8 let
Váz., 48 stran
205 x 285 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A

Vítám vás v ”Tanečním
studiu“, Kadere. Vy tedy
povedete kurzy hiphopu!

Žáci už na vás čekají.
Vyhradili jsme pro vás
jeden sál.

Přesně tak!

Mockrát
děkuji, Anno!

Přeložil Luděk Janda

Prý je kouzelný! Stačí ho
mít na sobě a všechno se
mi bude dařit!!

Koukněte na ten náhrdelník,
holky! Tenhle talisman mi přivezla
babička z Antil!

Týjo!

Při vyučování…

Co jsem vám říkala,
holky!
To je zásluha
talismanu!

Blahopřeji, Alio! Odevzdala jsi
mi výbornou práci!

Zanedlouho…

Cože!?
Sál je
prázdný!!

Co kdybych se šla kouknout,
jak to na té hodině hiphopu
vypadá!

Pro děti od 10 let
Váz., 96 stran
210 x 285 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Již vyšlo
V taneční škole…

Ale co děláte
tady
na ulici?!

Ty ne, Alio! Poslední
dobou jsi roztěkaná!
Nezlepšuješ se!

To ty parkety! Nejsme
na ně zvyklí! Chyběl
nám beton!

Takže! Řeknu vám,
které žákyně jsem vybrala
na stáž
s baletní mistryní!

Cože!? Ty vyhazuješ
babiččin kouzelný
talisman?!!

Zúčastní se Julie
s Karlou!

Jasně! Ten náhrdelník
je krám! Hodí se akorát
na dobré známky
ve škole!

9
8
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Nikki se rozhodla pro dobročinnost! Samozřejmě to ale nepůjde
tak hladce.

Deník mimoňky 10

Josefína a bytosti

Příběhy neschopný psí chůvy

Lucie Kaletová

Rachel Renée Russellová

Když na vás začnou hovořit duše stromů, když
vás smradlavý obr chce odnést na záhadné místo
v lese a před tím ještě sní všechno jídlo z lednice –
máte dvě možnosti. Myslet si, že jste se zbláznili,
anebo přemýšlet, zda to, co vidíte, je skutečné.
Jenže to není všechno! V trafice u stanice tramvaje sedí věštkyně a předpoví vám z oslizlé žvýkačky, že možná zemřete. Duch kluka z devátého
století vám tvrdí, že se znáte. Staré lípy propustí
ze zajetí svých kořenů upíra a poradí vám, ať si ho
ochočíte. Že je to přitažené za vlasy? A co když
jste nuceni skočit do děsivého víru pro prastarý
meč, spolkne vás obří had a potom musíte svést
souboj s temným Černobogem a jeho sluhy?
Možná při tom zjistíte, že nejste tím, kým jste
si mysleli, že jste, což je dost šokující. Objevíte
místo, odkud pocházíte. To místo je brána a skrz
ni může projít na svět dobro, nebo zlo. A kde je od
té brány klíč? Ten klíč jste vy. Pokud se jmenujete Josefína Slámová. Anebo pokud… máte chuť
prožít ten příběh s ní.

Když se Nikki upíše k hlídání sedmi ROZKOŠNÝCH
štěňátek a jejich chundelaté maminky, aby pomohla svému idolovi Brandonovi, ještě netuší,
že se všechno jako obvykle šíleně zkomplikuje.
Podaří se jí s pomocí nejlepších kámošek Chloe
a Zoey schovat osm nesmírně živých pejsků před
oběma rodiči, celou školou a jedovatou mrchou
MacKenzie, která si už zase brousí zuby na to, aby
jí pekelně ztrpčila život? A když se k tomu připlete ještě její pošahaná mladší ségra Brianna, má
Nikki rozhodně o zábavu postaráno…

Přeložila Jana Hejná
Váz., asi 256 stran
130 x 200 mm
Cena: 269 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Dívka s neobvyklými schopnostmi a strašidelný příběh, v němž ožívají
legendy starých Slovanů…

Již vyšlo

Pro děti od 13 let
Váz., asi 400 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

Ilustrovala Jana Šouflová
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První díl oblíbené série pro teenagery

Sue Townsendová

ML A DÁ FRON TA

Váz., asi 176 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A

připravujeme
e-book

Druhý díl série o nesnadném dospívání

Tajný deník Adriana Molea

Hořké zrání Adriana Molea

Sue Townsendová

Sue Townsendová

O Adrianu Moleovi už jistě slyšeli všichni. Příhody známého puberťáka plné sarkastického
humoru začaly vycházet koncem osmdesátých
let v Británii a zanedlouho i zde. Zaujaly od prvního okamžiku, kdy se objevily na trhu, četly
se na pokračování, byly zdramatizovány, v divadlech se hrály jako muzikál a staly se dokonce námětem oblíbené počítačové hry. Autorka
navíc pokračovala v líčení osudů svérázného
hlavního hrdiny až do jeho čtyřicítky, takže
čtenáři mohli sledovat svého oblíbence i v dospělosti.
Mladá fronta vydává knihy už počtvrté,
tentokrát v revidovaném překladu a nové úpravě. V prvním dílu je Adrian 13 a ¾ roku starý
muž, který všemu rozumí a kriticky hodnotí
nejen kamarády a učitele, ale především – jak
jinak – své rodiče. Píše si deník, v němž si nebere servítky a jemuž se svěřuje se vším, co ho
potkalo. Ke všemu se ještě vážně zamiloval,
takže psát má skutečně o čem.

Pokračování populárního Tajného deníku Adriana
Molea staví svého hrdinu, obtíženého nelehkým
údělem nepochopeného a vysmívaného intelektuála v obyčejné středoanglické rodině, před
nová rodinná, milostná i literární trápení. Právě
uprostřed čekání na přírůstek do rodiny přichází nová krize ve vztahu mezi rodiči, závěrečné
zkoušky se kvapem blíží a citová nejistota a obavy z nedostatku sexuálních zkušeností jen prohlubují Adrianovy trable. I uprostřed největších
rodinných, školních a citových zmatků zůstává
však Adrian zároveň bystrým pozorovatelem
svého blízkého i vzdálenějšího okolí a vážných
i nevážných problémů, které hýbou Británií počátku osmdesátých let. Podobně jako v předchozí knize se čtenář ovšem nemusí bát pedanterie či
nudy: právě neodolatelný anglický humor a kouzlo klukovského pohledu na svět, jimiž Adrianovy
deníkové zápisy jiskří, stály u zrodu neobyčejné
popularity celé série.

Sue Townsendová (1945–2014) byla známá
anglická spisovatelka a dramatička. Kromě
série o Adrianu Moleovi napsala mnoho humoristických románů odehrávajících se v Británii
nedávných dob.

Sue Townsendová

Přeložila Helena Hartlová

ndová

Sue Townse

ndová
Sue Townse

Přeložila Helena Hartlová

MLADÁ FRONTA

Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

připravujeme
e-book

MLADÁ FRONTA

MLADÁ FRONTA
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Odkud se vlastně vzaly plodiny, se kterými se běžně setkáváme na
talíři? Spřátelte se s nimi, poučte se a uvařte si něco dobrého na zub!

Pro děti od 5 let
Váz., asi 150 stran
200 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

Kdo je kapitánem v téhle pirátské knize? No přece ty!
Od autora série Děsná dvojka!

Pan Brambora a jeho
kamarádi

Pirátský deník

Na cestě do Evropy a do vašich bříšek

Jory John, Avery Monsen

Markéta Hrubešová

Stát se pirátem není taková hračka, jak by se zdálo. Obnáší to například drhnutí paluby, broušení
háků, lakování dřevěných noh, chůzi po prkně
a spoustu dalších věcí, které je třeba se naučit.
Naštěstí je tady naše příručka, která obsahuje
všechno, co by pirát-čekatel měl znát, aby se nestal potravou pro žraloky, ale hrozivým mořským
vlkem! V Pirátském deníku je kromě návodů, jak
správně nosit pásku přes oko nebo jak si vybrat
pirátské jméno, i hromada aktivit, her, hádanek
a věcí k doplňování. Vzhůru na palubu a do toho,
vy smetáci!

Vydejte se na plavbu s kulaťoučkým panem
Bramborou a jeho kumpány – panem Rajčetem, Rošťandou Slunečnicí, paní Kukuřicí a nerozlučnou dvojkou slečnou Vanilkou a Bobem
Kakaovým – a dočtěte se o tom, odkud vlastně
pocházejí plodiny, se kterými se běžně setkáváme na talířích. I samotní exotičtí spolucestující budou vykulení, kam až je vítr budoucnosti
zavane! A doplují až do vašich bříšek, protože součástí téhle knižní plavby jsou i recepty
z plodin, se kterými se seznámíte. Kniha potěší celou rodinu – ti nejmenší najdou zalíbení v kamarádském příběhu z podpalubí, starší
sourozenci se dozvědí zajímavosti z historie
a rodiče či prarodiče se mohou potěšit společným kuchtěním se svými ratolestmi.

Příručka pro nadějné hrdlořezy

Pro děti od 8 let
Váz., 172 stran
130 x 190 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A

Ilustrovala Tereza Vostradovská
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Pro malé kuchtíky – více než 20 receptů na dobroty z ovoce a zeleniny

Tak chutná duha
Dětská kuchařka

Pro děti od 7 let
Váz., 80 stran
220 x 280 mm
Cena 239 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

Dopřejte dětem vyzkoušet si, jestli je vaření
jejich parketa, a hravou formou je naučte jíst
a zamilovat si ovoce a zeleninu. Tahle barevná kuchařka pro děti obsahuje více než 20 receptů, jejichž hlavními hrdiny jsou různé druhy
ovoce a zeleniny. Dobroty, na které se vám budou sbíhat sliny, jsou v ní poutavě rozděleny do
skupin podle barev, děti tak v rámci přípravy
ochutnají zelenou, červenou, žlutou či fialovou, až nakonec sní „celou duhu“. Při přípravě
jednotlivých pokrmů kuchtíkům pomohou jasné instrukce doplněné názornými fotografiemi
a celou knihou je budou svými legračními komentáři provázet kreslené postavičky ovoce
a zeleniny, které je poučí o tom, proč je důležité je jíst, v čem konkrétně nám zelenina a ovoce prospívají a jestli je lepší jíst je syrové, nebo
vařené. Některá jídla zahřejí, jiná osvěží, nebudou chybět ani nápoje a hlavně – dětmi tolik
zbožňovaná – zmrzlina.

Přeložila Helena Marková
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Od srdce vyráběný památníček – dejte mamince najevo,
že ji máte rádi

Pro děti od 6 let
Váz., 32 stran
148 x 210 mm
Cena 179 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

K jídlu tahle kniha není, ale jinak se s ní dá dělat spousta vylomenin!

Na památku pro maminku

Tuhle knihu nejez

Lucie Šavlíková

David Sinden, Nikalas Catlow

Díky tomuhle bohatě ilustrovanému památníčku určenému k dotvoření se z holčiček a kluků na chvíli stanou nejen malíři, spisovatelé,
dobří pozorovatelé nebo třeba kuchtíci, ale
především poslové milých slov (i beze slov)
a lásky. Je totiž plný nápadů, jak mamince udělat radost, čím ji rozesmát a jak jí ukázat, že je
jedinečná (např. vytvořit její portrét pomocí
koláže, nakreslit ji jako superhrdinku, napsat
jí milý dopis, vyrobit poukaz na splněné přání,
dotvořit knižní záložku nebo namalovat pexeso). Fantazii se meze nekladou, a tak bude
každý památníček originální. Zahřeje u srdce,
uchová vzpomínky a hlavně bude každé mamince dělaný na míru! Hodí se jako dárek ke
Dni matek, Vánocům, ale i jako nečekané překvapení, kdykoliv se naskytne příležitost. Dejte mamince najevo, že ji máte rádi!

Je to kniha nekniha. V čem to spočívá? Každá
stránka totiž vybízí k nějaké naprosto originální
a bláznivé aktivitě. Čtenář je zároveň i tvůrcem.
A pořádně se při tom vyřádí. Terapie? Proč ne?
Anebo taky prostě jenom zábava. Co všechno
se s touhle knížkou a v ní dá dělat? Nakreslit autoportrét poslepu. Balancovat s ní na rameni.
Přejet ji bicyklem. Čmárat, lepit, stříhat a gumovat. Prolézt stránkou skrz naskrz. Vzít knížku
na procházku. Pocákat ji barvou. Nakreslit do
ní komiks. Někoho s ní napálit. Popsat ji tajnými
vzkazy. Hlavně ji ale nejezte!

Moje

ahoj ma
mí

Pro děti od 7 let
Brož., asi 288 stran
150 x 190 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie AAA

maminko
,
Nakresli smrad z těchhle vyuzených ponožek a vůni krásných kytek.

Co bude silnější?

!

kuku

AHOOOJ

S lásko u
(Napiš mam
ince dopis.
Třeba o tom
rád/ráda, co
, proč jí věnu
všechno se
ješ tenhle pam
ti na ní líbí,
átníček, že
zkrátka něc
ji máš
o, co ji hodn
ě potěší.)

i jí sem dopiš
i nebo gelovkam

Pastelkam
ě ráda směje.
(Máma se určit
zy.)
ravy a vzka
legrační pozd
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Desítky experimentů, které vás chytnou a nepustí!

Věda, to je brnkačka!
Chcete-li se stát vědcem, nepotřebujete
k tomu zkumavky přetékající různobarevnými
tekutinami, spletité hadičky přístrojů ani speciální laboratoř. Tahle knížka vám ukáže, jak si
vystačit s málem, a přesto dokázat velké věci.
Je prakticky rozdělena na několik oblastí (pohyb a síla; matematika; Země a vesmír; světlo; hmota; zvuk; elektřina a magnetismus), její
zadní část pak představuje jakousi přenosnou
laboratoř – tvoří ji stránky, které můžete trhat,
stříhat, cákat na ně, abyste viděli, jak vypadá věda v akci. Vaším úkolem je zkrátka bedlivě sledovat okolní svět, dávat pozor a klást
si otázky. Přesvědčte se na vlastní kůži, že je
věda brnkačka!
Pro děti od 8 let
Brožovaná, 96 stran
195 x 250 mm
Cena: 239 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
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Jaký byl a nebyl náš první prezident?

Velikáni do kapsy
Tomáš Garrigue Masaryk očima
slečny Alice a mistra Viktora

Tomáš Němeček
První prezident samostatného Československa
působí na všech fotografiích velice vážně. Však
také vykonal velice vážné a pro naši vlast velice zásadní věci. Leckdo ale možná neví, že jako
student byl pěkné kvítko – provokoval učitele
a na školníka vzal jednou dokonce pohrabáč!
A že se vedou klepy o tom, kdo byl jeho otec.
A že nejdřív zkoušel být zámečníkem (což ho
nebavilo) a kovářem (což ho bavilo). Dál už prozrazovat nebudeme. Všechno se dozvíte ve třetím díle edice Velikáni do kapsy a průvodci vám
budou Masarykova dcera Alice, básník Viktor
Dyk, jedna chytrá holka a jeden pes.
Pro děti od 10 let
Brož., cca 168 stran
130 x 220 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Ilustroval Tomáš Chlud

Největší a nejvtipnější obrázkový slovník pro děti i dospělé!

VŠECHNO NA SVĚTĚ
v obrázcích
Tom Schamp
Tahle kniha vás vezme za srdce, jen jak ji otevřete. Žádnou podobnou jste totiž ještě nikdy neviděli a nedrželi v rukou. Nebojte se malého počtu
stran – každá z nich by vydala na celou knihu.
Hned od prvních stránek se ponoříte do báječného světa Toma Shampa a tisíce malých drobností,
které pro vás připravil ve výčtech věcí každodenního života. Co dvoustránka, to téma, které nás
obklopuje – jídlo, oblečení, bydlení, doprava, den
a noc, jaro a zima, příroda, město…
Vaše děti budou jako u vytržení a nebudou
k odtržení. Sedněte si ke knize spolu s nimi a hledejte, objevujte, pojmenovávejte a poznávejte –
všechno na světě v obrázcích!

Pro děti od 2 let
Váz., 64 stran
280 x 340 mm
Cena 399 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Již vyšlo
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Loď v Bretani
Marta Davouze

beletrie, 240 stran, 279 Kč

Dům v Bretani
Marta Davouze

beletrie, 216 stran, 269 Kč

Multikulti pindy jedný
český mindy
Iva Pekárková

Hrabal – Spisy 5
Bohumil Hrabal

Jako zabít ptáčka
Harper Lee

Postav hlídku
Harper Lee

beletrie, 416 stran, 699 Kč

Příběh psaný do vody
Blanka Milfaitová
hobby, 320 stan, 549 Kč

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

beletrie, 384 stran, 299 Kč

Návrat domů
Yaa Gyasi

beletrie, 288 stran, 299 Kč

Dům za zdí
David Mitchell

beletrie, 152 stran, 239 Kč

Zabij mě znovu
Rachel Abbottová

beletrie, 304 stran, 299 Kč

Čarovná hora
Thomas Mann

beletrie, 744 stran, 599 Kč

Superjídelníček II
Petr Havlíček, Petra Lamschová

životní styl, 224 stran, 299 Kč

Barevná terapie
– Antistresové omalovánky

Nová velká kniha etikety
Ladislav Špaček

osobnosti, 256 stran, 299 Kč

beletrie, 280 stran, 269 Kč

beletrie, 232 stran, 279 Kč

Moje všechno
Katie Marshová

Hledám chlapa do Vánoc
Jenny Stallardová

beletrie, 304 stran, 299 Kč

Pět amerických prezidentů,
česká babička a já
Eliška Hašková Coolidge

beletrie, 256 stran, 279 Kč

Berlíňanka
Veronika Jonášová

životní styl, 240 stan, 299 Kč

Češi 1948
Pavel Kosatík, Karel Osoha
naučná, 128 stran, 299 Kč

Svět podle Lu
Lucie Dolejší

životní styl, 240 stran, 349 Kč

Spitfire
Tony Holmes

naučná, 168 stran, 249 Kč

hobby, 128 stran, 349 Kč

naučná, 288 stran, 399 Kč

Nejlepší odstřelovač
wermachtu
Roland Kaltenegger

Narodili se, aby přežili
Wendy Holdenová
váz., 312 stran, 349 Kč

naučná, 88 stran, 249 Kč
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Předplaťte si
pravidelnou
dávku informací!
Dědečku, už chodím do školy
Ladislav Špaček
dětská, 104 stran, 289 Kč

Karel a rytíři
Renáta Fučíková

dětská, 176 stran, 399 Kč

Světoví Češi 2
Jana Jůzlová, Jiří Fixl

dětská, 88 stran, 299 Kč

Kdo co dělá?
– Encyklopedie Larousse
Isabelle Fougérová
naučná, 160 stran, 349 Kč

Děsná dvojka má namále
Mac Barnett, Jory John
dětská, 224 stran, 259 Kč

Hasiči

dětská, box – brožurka
+ komponenty, 499 Kč

O duši a dívce
Martin Vopěnka

dětská, 144 stran, 289 Kč

Módní studio
dětská, box – brožurka
+ komponenty, 499 Kč

Mladáfronta
frontajaro–léto
podzim–zima
2017 2016
102 Mladá
102

Jan Hus očima krejčího
Ondřeje a panny Anežky
Tomáš Němeček, Tomáš Chlud

Karel IV. očima opata
Neplacha a rytíře Smila
Tomáš Němeček, Tomáš Chlud

dětská, 152 stran, 199 Kč

dětská, 136 stran, 199 Kč

Domeček pro skřítky
Andrea Popprová

Deník mimoňky – Příběhy
nehorázný primadony

dětská, 72 stran, 269 Kč

dětská, 344 stran, 289 Kč

www.europredplatne.cz

Nakupujte pohodlně
na e-shopu Mladé fronty

