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Hvězdina maminka je ovčácká šampionka, každý ale
říká, že Hvězda je příliš divoká, než aby se mohla stát
ovčáckým psem. Když se ovšem
ztratí malé jehně, využije své
rychlosti a rozběhne se ho do
hor hledat. Brzy ale zjistí, že malá
ovečka není jediná, kdo potřebuje
zachránit.
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Seznamte se s partou kurážných
štěňat, která se tu učí,
jak se stát pracovním psem.
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BELETRIE

Sibiřská detektivka založená na skutečných událostech

Hřbitov nevěst
Česká krimi

Tomáš Boukal
Přízračná sibiřská tajga, nekonečné bažiny, zapomenuté trestanecké osady. Prostředí, ve kterém
se osamělý český etnograf cítí méně sám. Hledá
poslední příslušníky místních domorodých skupin, kteří zde živoří na hranici jejich zanikajícího
světa. Celý kraj ale zahaluje závoj strachu. Mizí
v něm mladé dívky. A není nikdo, kdo by je hledal.
Etnograf se seznámí se sestrou jedné z pohřešovaných a nechá se postupně pohltit pátráním po
osudu ztraceného děvčete. Většina cest, po kterých se vydává, však končí hluboko v lese…

Váz., asi 220 stran
130 x 200 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie AAA

Tomáš Boukal (*1977) vystudoval etnologii
na FF UK. Pracuje na Katedře sociální a kulturní
antropologie FF Univerzity Pardubice. Dlouhodobě se zabývá původním obyvatelstvem Severu, především vztahem lovců, rybářů a sběračů
tajgy s jejich životním prostředím. Podnikl řadu
cest mezi původní obyvatelstvo Sibiře a severní
Kanady. Několik let žil na Altaji (jižní Sibiř). Je
autorem několika odborných monografií a článků. Mezi jeho zájmy patří etnická a autorská
hudba a malířství se severskou inspirací.

připravujeme
e-book
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V Nižním Tagilu bylo jen během dvou
let 2004–2005 pohřešováno 1 409 lidí.
Z toho 947 bylo nalezeno. Avšak 462 zmi
zelo beze stopy.

Rinat Nizamov, Komsomolská pravda

– Jekatěrinburg

Kniha pro všechny, které už unavuje nekonečný příval
severských románů s nepravděpodobnými zápletkami
a extravagantními hlavními postavami.
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Založeno na skutečných událostech a osobních zážitcích českého etnografa.
Ke knize byl nahrán originální soundtrack (k dispozici na YouTube).
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Pražský policajt. Moravský venkov. Podivná smrt.

Vykoupení
Česká krimi

Martin Goffa
Detektiv Miko Syrový si odjíždí odpočinout od ruchu velkoměsta do rodné vsi, kde plánuje strávit
několik poklidných dnů se svou malou dcerou.
Hned po příjezdu je však konfrontován s podezřelým úmrtím, které místní policisté až příliš rychle
uzavřou jako obyčejnou nehodu.
Miko začíná klást nepříjemné otázky, fasáda
vesnické idyly se drolí a na povrch vyplouvají svědectví, která do případu vnášejí stále víc pochyb
a otazníků. Když se nakonec kulisy zřítí úplně,
Miko až příliš pozdě pochopí, že tentokrát jde o život i jemu samotnému…

Váz., asi 280 stran
130 x 200 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie AAA

Již vyšlo:

připravujeme
e-book
MARTIN GOFFA
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Pravdivé kriminálky?
Možná tak

Pitaval

V českém literárním prostředí působí tak trochu
jako zjevení. A to nejenom tím, že bývalý pražský
kriminalista, který svou identitu důsledně ukrývá
pod pseudonymem MARTIN GOFFA (43), používá
jako předlohu pro své romány skutečné případy.
Jeho knihy jsou zajímavé nejenom syrovou
atmosférou a zachycením pravdivých policejních
postupů, ale i jazykem, který vychválili přední čeští
recenzenti. Namísto pachatelů se tak z úst jeho
hrdinů řinou pašíci, drbani, loupežníci nebo šmejdi.
Proč skončil u policie? A co ho přivedlo k psaní?

Foto: Michal Sváček / MAFRA, archiv ČT, archiv

■ Proč tak tajíte svoji skutečnou
identitu?
Chci prostě jenom oddělit život, který žiji
nyní, od toho předešlého. Nic jiného za tím
není. Ani moji bývalí kolegové nebo současní kamarádi nevědí, že za těmi romány
stojím já. A chci, aby to tak zůstalo. Proto
ani neukazuji svoji tvář.
■ Proč jste začal psát?
Vlastně už vůbec nevím. Vždycky mě bavilo si jen tak pro sebe psát, ale nikdy jsem neměl ambice to zveřejňovat. Ale asi mi prostě
vadilo, jak v televizních seriálech policista
přinese něco do laborky, hned mu vysypou
výsledky bůhvíčeho a on má v podstatě vyřešeno. Navíc se mu lump pod tíhou těch
„nezvratných důkazů“ hned přizná. Realita
je úplně jiná a mnohem fádnější. Tedy alespoň ta česká. Všechny úkony musíte mít
podložené spousty písemností, na výsledky
z laboratoře čekáte týdny a nejčastější dvě
věty, které slyšíte, jsou: „To jsem nebyl já“
a „Chci právníka“. A je samozřejmě spousta dalších věcí, které fungují úplně jinak
než v televizi… Po odchodu od policie jsem
zkusil napsat něco souvislejšího a dal to přečíst jedné kamarádce. Přesvědčila mě, ať to
pošlu nakladatelům. Takhle vznikla moje
první kniha Muž s unavenýma očima.
■ Podobně kritičtí budou asi doktoři
třeba k televizní Nemocnici na kraji města
a dalším seriálům z tohoto prostředí. Je
to prostě jen zábava.
Chápu. Já třeba taky miluju Doktora House. To je přesně ten samý případ. Nevede
žádné papíry, za jeho jednání by ho vyhodili z každé nemocnice, ale prostě mě to jako
seriál baví. Ono je asi něco jiného, když se

„Vždy si
budu všímat
nezamčených aut.“

na to díváte jako profesionál v oboru. Proto jsem chtěl nabídnout reálnější pohled na
policejní práci, který by nebyl přítěží tomu,
aby se to dobře četlo. Snažím se ukazovat
i myšlenkové pochody kriminalisty, který
vyšetřuje případ. Samozřejmě to nesmí nudit, ale když si to přečte polda, tak aby věděl, že je to skutečné. Může si říct, že takhle
to probíhá u něj v kanceláři, na poradách,
při vyšetřování. Občas mi přes Facebook
píšou i policajti, kteří oceňují, že konečně
někdo jejich práci popisuje bez příkras, ale
i bez despektu.

▼ Nejpravdivěji podle Goffy popisuje rutinu policejní práce komunistický televizní seriál
Malý pitaval z velkého města.

■ Jak dlouho už nejste u policie a čím se
nyní živíte?
Ze služby jsem pět let. Neživím se ničím
okolo bezpečnosti a bohužel ani literaturou. V podstatě se zabývám obchodem.
Popravdě, kdo ale pracoval u kriminálky,
tak pro něj bude jakékoli další zaměstnání
nezajímavé.
■ Není i to důvod proč píšete svoje
romány?
Možná ano. První knihu jsem napsal
v době, kdy jsem u policie po patnácti letech končil. Neměla to být žádná série se

„Realita je úplně
jiná, mnohem
fádnější.“
stálým hlavním hrdinou Vůbec jsem nepočítal s nějakým pokračováním (román
Štvanice, který právě vychází, je v pořadí už osmou knihou Martina Goffy, pozn.
red.). Prostě to tak nějak vyšlo. Zjistil jsem,
že mě psát baví, ohlasy byly taky kladné,
tak se tomu věnuji dále. Je to ale víceméně
můj koníček.
■ Váš hrdina, bývalý kriminalista, poměrně drsně popisuje svoje rozčarování
a odchod od policie. Popisuje i to, jak jeho
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Vždycky si budete všímat takových věcí,
jako jsou špatně zamčená auta, pootevřené dveře, toho, jak by se dalo někam dostat.
Když vidím v Kauflandu opuštěný vozík
a kabelku, tak podvědomě sleduji, jestli jí
někdo půjde sebrat. Běžný člověk zná tak
desetinu reality, která se v Praze odehrává.
Vzít jednodenní policejní svodku se všemi
trestními věcmi a dát ji lidem přečíst, tak by
asi vůbec nechápali, co se doopravdy děje.
Na druhou stranu nechci jen strašit. Třeba
těch násilných činů je mnohem méně, než
tomu bylo v 90. letech, a Praha je pořád relativně bezpečné město.

kamarád a kolega byl nadřízenými tolerován jako alkoholik, a teprve ve chvíli,
kdy se odhodlal k léčení, ho kvůli nemoci
vyhodili z práce a on skončil bez nároku
na výsluhu. Skutečný příběh?
Ten příběh propuštěného alkoholika je
pravdivý, stal se jednomu mimopražskému kolegovi, kterého jsem dobře znal. Byl
těžký alkoholik, a dokud se to „oficiálně“
nevědělo, všichni se tvářili, že o ničem nevědí. Teprve když se odhodlal s tím něco
udělat, využili jeho nadřízení toho, že má
cukrovku (i když o té taky věděli už dlouho) a vyhodili ho. Často záleží na přístupu lidí. Dám vám jiný příklad. Otec mého
kamaráda sloužil také u policie. Jednou
zasahovali u hořícího chemického skladu
a dost lidí se nadýchalo zplodin. Všichni,
kdo byli v té době ve službě, na to nakonec
po pár letech zdravotně dojeli – leukémie,
rakovina plic a podobné nemoci. I on kvůli tomu jako policista skončil ve služebním
poměru, ale nadřízení mu našli civilní
místo v policejním skladu. Prostě, když se
chce, tak se dají situace řešit.
■ Nezůstává vám profesní deformace,
že máte jednotlivá místa ve městě zafixovaná podle loupeží, znásilnění, vražd
a dalších podobných věcí?
V podstatě ano. Když člověk dělá tuhle práci delší dobu, tak ho to asi nepustí nikdy.

■ Tak ve srovnání s obdobím po roce
1989 máte samozřejmě pravdu.
V devadesátých letech to byla opravdu
divočina. Ruské, albánské a další mafie si vymezovaly prostor. Z toho plynulo
i množství násilí, takový Divoký východ.
Ta jakási špinavá kriminalita se pak ale
postupně přesunula směrem k sofistikovanějším zločinům. K bílým límečkům.
Když nemáte potřebu vyřizovat si účty na
ulici a navíc si peníze zajistíte mnohem
bezpečnějším nelegálním způsobem, tak
to má velký dopad. Třeba přepadení na
ulici je dnes nejpracnější, nejmíň výnosný
a nejrizikovější kšeft. Velký vliv mají i kamery v ulicích.
■ To je jich tolik? Vždyť spousta z nich
nedělá záznam.
To je sice pravda, ale když se teď rozhlédnu
jenom tady v ulici (rozhovor vznikal v Praze na Smíchově, pozn. red.), najdu hned minimálně pět kamer. Policejní na křižovatce,
támhle u hotelu je soukromá a na rohu další, měšťácká bude taky někde poblíž (ukazuje rukou po okolí).
■ Třeba Anglie je kamerami přímo prošpikovaná, přesto to nezabránilo atentátníkovi, aby se v Manchesteru odpálil.
Když někdo bude chtít spáchat trestný čin,
tak ho nezastavíte. Například když budu
chtít teď v poledne v centru Prahy zabít,
tak mi v tom prostě nezabráníte. Samozřejmě budu dopaden a souzen, vám to
ale život nevrátí. Zrovna sebevražedným
atentátníkům je nějaká pozemská spra-

vedlnost úplně ukradená. A nemusí mít
na sobě ani vestu s výbušninou, už dávno
víme, že stačí obyčejné auto.
■ Pracoval jste na oddělení takzvané
obecné kriminality. Dostal jste se k násilným trestným činům, jako jsou třeba
vraždy?
Jistě. Pod obecnou kriminalitu patří všechny tyhle skutky, a to i včetně třeba oddělení
vražd. Těch oddělení jsem prošel více, nechci to přesněji specifikovat. Ale ono je to
v reálu tak, že začnete pracovat na někom,
kdo v Karlíně vybral byt, najednou zjistíte,
že někoho zmlátil a vyhrožoval mu, nebo
druhému prodal pervitin. Nejde to prostě
rozkouskovat tak, že si řeknete, že se budete
zabývat jenom tím bytem. Ale obecně platí,
že čím závažnější případ, tím víc je nutné,
aby ho řešili určení specialisté. Já osobně
nedělal přímo na vraždách, ale v některých
případech jsem „vraždařům“ z prvního oddělení okrajově pomáhal, stejně jako desítky jiných detektivů. Čímž se oklikou vracíme k tématu realita versus seriály. Policejní
práce není o jednotlivcích, ale o týmech.
A někdy dost rozsáhlých.
■ V jedné ze svých knih velmi explicitně popisuje mučení uneseného člověka
a zároveň i uvažování toho, kdo mu tohle

▲ Čerstvý román Štvanice je v pořadí osmou
knihou bývalého policisty.

31

utrpení kvůli penězům způsobuje. I to
vychází z nějakého konkrétního případu?
Zrovna tohle je fikce, ve většině knih ale
používám jak svoje osobní zážitky, tak případy kolegů. Občas smíchám podle potřeby románu třeba více případů dohromady, ale téměř nikdy to nejsou věci úplně
vymyšlené.
■ Populární skandinávští autoři detektivek mají úspěch i díky tomu, že v kriminálních příbězích často mixují politiku,
sociální problémy a podobně.
K tomu můžu těžko něco říct, protože detektivky vlastně vůbec nečtu. Samozřejmě jsem kdysi přelouskal něco od Agathy
Christie nebo třeba Sherlocka Holmese.
Ale to bude tak všechno. Aktuální vlna severských krimi mě minula úplně, i slavnou
trilogii Millenium jsem viděl jen na DVD.

„Detektivky
jiných autorů
vůbec nečtu.“
Foto: archiv, archiv ČT

Od policie odešel po patnácti
letech služby. Bývalý pražský
kriminalista vystupující
pod pseudonymem Martin
Goffa důsledně ukrývá svou
identitu. O jeho literárních
úspěších nevědí ani nejbližší.

rozhovor

Já tu kriminální rovinu spíše prolínám
s osobním příběhem mého hlavního hrdiny. Ale když mluvíte o bezdomovectví, tak
tomu jsem věnoval celou jednu svoji knihu
– Plaváček. Ta vychází z případů utýraných
a zavražděných bezdomovců, což je reflexe

Úspěšný tevizní seriál Případy 1. oddělení má na
„svědomí“ vedle novináře MF DNES Jana Malindy
i šéf pražské mordparty Josef Mareš.

posledních několika let. Když se podíváte
do zpráv, tak podobných příběhů najdete
bohužel víc než dost.
■ Nechybí vám ta práce? I když... Jako
policajt byste zase asi nemohl psát romány, že?
To víte, že částečně chybí. Ale s psaním
knih souběžně s prací u policie nemáte pravdu. Podívejte třeba na šéfa pražské
mordparty Josefa Mareše. Spolu s Honzou
Malindou z Magazínu MF DNES píšou televizní scénáře velmi dobrého kriminálního seriálu Případy 1. oddělení.

▲ Román Plaváček je inspirován vraždami a týráním bezdomovců, které policie odhalila
v posledních letech. Živý mrtvý je zase jedinou povídkovou knihou Martina Goffy.

■ S českými policejními seriály se roztrhl doslova pytel. Policie Modrava, Kriminálka Anděl, Mordparta… Proč jsou po
těchto tématech Češi tak dychtiví?
Sám nevím. Před pár lety byli všude v televizi doktoři, teď vyšetřovatelé a policajti. Často
jsou to přitom z profesního hlediska bláboly.
Existují sotva dva české seriály, které se přibližují policejní práci. První jsou zmiňované
Případy 1. oddělení a pak socialistický seriál
Malý pitaval z velkého města, který policejní
práci asi zobrazuje nejvěrněji. Ano, takhle to
vypadá ve skutečnosti. Mnohdy hory papírování a žádné bondovky.
■ Proč podle vás veřejnost vnímá
mnohem lépe vojáky nebo hasiče než
policisty?
Kdy vidí veřejnost vojáky? Když pomáhají
při povodních, maximálně na nějakém leteckém dnu. A kdy jste nejběžněji ve styku
s policistou? Když vám dává pokutu. Drtivá většina našich vojáků se nikdy nedostane do války, zato téměř všichni poldové
můžou přijít o život prakticky každý den ve
službě. K tomu, aby měla naše policie respekt u občanů, bude potřeba ujít ještě pořádný kus cesty. Co si budeme říkat, na východ od nás, třeba v Rusku, mají policajti
respekt vynucený svým postavením. Na západ od nás je ten respekt podložený kvalitními zákony. No a my už sice nejsme v ruském modelu, ale na Západ jsme se přitom
ještě taky nedostali. Zatím
jsme uvízli někde uprostřed
a podle toho to taky vypadá.
Josef Hympl
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Biblické příběhy
pro nevěřící děti

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY
pro nevěřící děti

Martin Vopěnka

napsal Martin Vopěnka
ilustroval Jiří Votruba

Mladá fronta

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY pro nevěřící děti

Česká PRÓZA

Biblické minimum pro čtenáře bez věkového omezení

Váz., asi 200 stran
135 x 165 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A

Jak máme hájit evropskou civilizaci, když neznáme její kořeny? Jak máme hájit svou identitu, když
ani nevíme, z čeho vyrostlo evropské myšlení?
Tato srozumitelná naučná kniha nám v tom
může pomoci. Nečekejte jen zjednodušenou literární podobu biblických příběhů, jak ji známe
třeba od Ivana Olbrachta. Vopěnka přistupuje
k odkazu Bible, tedy Starého i Nového zákona, moderně. A také didaktičtěji. Neváhá použít odkazy
k současnosti, poukázat na biblické protimluvy
nebo připomenout současné vědecké poznání.
Biblické příběhy v jeho podání promlouvají k současným dětem. Jsou tím minimem, které by měl
každý Evropan znát, aby porozuměl sám sobě,
svým evropským kořenům.
Tato kniha nemá věkové omezení. Tak jako má
Bible mnoho vrstev, i zde si mohou svou látku najít děti na prvním i druhém stupni, stejně jako na
středních školách. A jakési biblické minimum z ní
mohou čerpat i dospělí.

Ilustrace Jiří Votruba

martin vopenka

Již vyšlo:

M L A DÁ F R O N TA
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MARTIn vOPěnkA (*1963) je česky
píšící spisovatel s židovskými kořeny.
Za román Nová planeta (Mladá fronta
2015) obdržel cenu Zlatá stuha. Velký ohlas měla také jeho trilogie Spící
město nebo román Pátý rozměr přeložený do angličtiny. Vopěnka ve své
tvorbě čerpá z širokého přehledu, který získal nechtěným studiem matematiky a fyziky, cestovatelskými aktivitami i zájmem o osud lidské civilizace.
Angažuje se také společensky – je členem Asociace spisovatelů, Českého
PEN klubu a předsedou Svazu českých
knihkupců a nakladatelů.

Mladá fronta jaro–léto 2018
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Obraz města New York na pozadí historie jedné podivné lásky

Česká PRÓZA

Můj I. Q.
Iva Pekárková

IVA P
EKÁ

RKOV
Á

MĚST
ON
N E R O E W YO R K
VNOC
A
ENNÝ JEDEN
VZTA
H
Mladá

fronta

„I. Q. ze mě vytahuje kořeny. Jeden po druhém,
rychle, v rytmu rapu. Tak rychle, až to lupe. Lup.
Lup. Lup. I. Q. je vytáhne, oklepe od hlíny – a já
jsem celá děravá, plná děr jako po vytržených
zubech. Z I. Q. je ve mně čím dál míň a míň; už ve
mně nekoření; už není ani trochu MŮJ.“
Můj I. Q., to je příběh velké, bláznivé lásky nebo spíš obsese. Vztah předem odsouzený
k zániku, ale o to silnější, palčivější a hlubší, tu
slouží jako podobenství zoufalé lásky k městu New York, nádherné a nelítostné metropoli, která své věrné přetavuje do podob, jaké by
sami nečekali. Svěže, neotřele, rytmicky psané
vyznání, v kterém je o New Yorku všechno.

Váz., asi 160 stran
130 x 200 mm
Cena cca 189 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

IVA PEKÁRK
OVÁ

MĚSTO NEW
YORK A JEDE
NEROVNOCE
N
NNÝ VZTA
H
Mladá fronta

Již vyšlo:
IVA PEKÁRKOVÁ

ML ADÁ FRONTA

MULTI
KULTI
pindy
jedný český mindy
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připravujeme
e-book

Málo známé Hrabalovy texty v jediném svazku

Dílo – Spisy 6
Česká PRÓZA

Ze zápisníku zapisovatele – publicistika

Bohumil Hrabal
Šestý svazek komentovaných spisů Bohumila
Hrabala obsahuje příležitostné texty, poznámky, předmluvy a doslovy, úvodní slova k výstavám a rozhovory psané a poskytované průběžně
a publikované v údobích, kdy se jméno Bohumil
Hrabal smělo objevit v tisku.
První pokus seznámit čtenáře se svou publicistikou učinil autor ve svazku Domácí úkoly (Úvahy
a rozhovory), připraveném v roce 1969 pro Mladou
frontu. Vysazený text byl tehdy skartován a zachovala se jen část nákladu, zcizená cestou do Sběrných surovin. Druhým pokusem byly Domácí úkoly
z pilnosti, jež už vyšly, ale v redakčně silně upravené
podobě. V našem vydání jsou oba soubory otištěny
v původní, necenzurované verzi. Doplňuje je výběr
z ostatní publicistiky, nadepsaný Poletující obrazy.
Svazek je Hrabalovým výmluvným intelektuálním autoportrétem, který jednak ilustruje šíři
jeho zájmů – od jazyka a literatury přes výtvarné
umění k filozofickým otázkám – a jednak přináší
nejvýznamnější komentáře k jeho vlastní tvorbě.
Není to jen doplněk Hrabalova beletristického
díla, ale jeho plnohodnotná součást.

Váz., asi 400 stran
170 x 240 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A

Editoři Václav Kadlec a Jiří Pelán
Grafická úprava Zdeněk Ziegler

Již vyšlo:
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Žádná tajemství nezůstanou skryta navěky…

sVĚTOVá BeLeTrie

G oodreads C hoiCe a wards 2016
2. místo v kateGorii N ejlepší kNiha roku

BRYN GREENWOODOVÁ

MEZI
KRÁSOU
A OŠKLIVOSTÍ

ml adá fronta

Váz., asi 296 stran
160 x 240 mm
Cena cca 299 kč
Termín vydání: únor
kATegOrie AAA

ds
Goodrea ds
war
Choice A ísto
.m
2016 – 2 rii
v katego a
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roku
roku
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připravujeme
e-book
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Bryn greenwoodová
Osmiletá Wavy je neviditelná. Její matku plně
zaměstnává braní drog a otce jejich výroba
a prodej. Motorkář Kellen, který se vybourá
nedaleko jejich domu, je tak od chvíle, kdy jí
umřela babička, prvním člověkem, který si
Wavy všímá. Možná je to o patnáct let starší
vazoun s bohatým trestním rejstříkem, ale aspoň ji vidí. Muž, jehož si Wavyin otec najímá na
špinavou práci, rozhodně není ten typ člověka,
který má sklony zachraňovat jiné, dívčina nesmělá nabídka přátelství ovšem vyplní prázdnotu v jeho životě.
Během dospívání je Wavyin vztah s Kellenem jediným světlým místem v brutálním světě feťáků a zhýralosti, v němž je nucena se pohybovat. Když ale její rodinu rozdělí tragédie,
vstoupí jí do života teta, která se ji pokouší
ochraňovat – a to, co Wavy připadalo krásné,
se náhle pod drobnohledem vnějšího světa jeví
jako ošklivé. Kellen možná není žádné neviňátko, představuje ovšem pevný bod ve Wavyině
chaotickém životě. Teď už se dívka nemůže
držet stranou, naopak musí začít bojovat – za
Kellena, svého brášku i za sebe. Na malém
městě však bohužel žádná tajemství nezůstanou skryta navěky…
Román Mezi krásou a ošklivostí, tematicky
blízký knize Bílý oleandr, nutí čtenáře zamyslet
se nad tím, co vlastně znamená rodina.

Přeložila Jana Hejná

G oodread s
C hoiCe a wards
2016
2. místo v kateGor
ii N ejlepší
kNiha

BRYN GRE ENW
OOD

Mezi krásou a ošklivostí
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BRYN GREENWOODOVÁ je dcera napraveného drogového dealera. Vystudovala
Kansaskou státní univerzitu a v akademickém světě nadále pracuje jako administrátorka. Její eseje a krátké literární útvary
otiskly The New York Times a literární časopisy Chiron Review, Kansas Quarterly, Karamu a The Battered Suitcase. V Americe jí
zatím vyšly dvě knihy.
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Brunonia Barryová, autorka Věštění

z krajky, bestselleru New York Times

í, elegantní
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„Bryn Greenwoodová je tak dobrá, až
lními dialogy, které toho tolik odhalují.“
a překypuje výmluvnými detaily – civi

ivních románů a thrillerů

Robert Ferrigno, spisovatel, autor detekt
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SVĚTOVÁ BELETRIE

Dechberoucí příběh od první do poslední strany

DAV I D G R O S S M A N

PŘIJDE
KŮŇ
DO
BARU
Mladá fronta

Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE AAA

Již vyšlo:

Přijde kůň do baru
David Grossman
Ve svém oceňovaném románu Přijde kůň do baru
odpaluje izraelský spisovatel David Grossman
jazykový ohňostroj, který se dotýká podstaty
lidské duše. Jednoho horkého srpnového večera
se na divadelní scéně maloměsta objeví zatrpklý
a uražený komediant Dovele, který pronáší laciné
vtipy a po chvíli začne líčit podivný příběh o prvním pohřbu svého života – když kráčel v dlouhém
pohřebním průvodu a nevěděl, že zemřel jeden
z jeho rodičů. Divákům v hledišti tuhne úsměv na
rtech, večer se začíná podobat brutálnímu zúčtování – s Dovelem, publikem, hluboce poškozenou společností. Dokud nespadne opona.

Přeložily Lenka Bukovská
a Mariana Fischer

připravujeme
e-book
ROSSM
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Mladá fronta

18

Mladá fronta jaro–léto 2018

Autor
stem
bude ho
knihy
t
ě
v
S
u
h
veletr
v květnu
2018!

Portréty sedmi lidí – sedmi osamělých duší

sVĚTOVá BeLeTrie

citlivá místa

ANNA
GAVALDA

Anna gavalda
Anna Gavalda se po osmnácti letech od své prvotiny Kdyby tak na mě někdo někde čekal, která ji vzápětí proslavila, vrací s druhou sbírkou
povídek. Tentokrát s ještě větším mistrovstvím
a empatií líčí osudy sedmi lidí, kteří se snaží udržet si tvář ve své zoufalé realitě, a jimž pak stačí
drobná příhoda, jedna „chvilka pravdy“, jež je
zasáhne na citlivém místě, aby odhodili masku
a odhalili svou zranitelnost a lidskost. Několik
žen a mužů se v těchto zlomových okamžicích
svěřuje se svými nejniternějšími pocity, samotou, bolestí ze ztráty či touhou po přátelství,
ale autorčin soucit i porozumění dá těmto těžce
zkoušeným hrdinům poznat i sílu lásky a naději.

citlivá místa
mladá fronta

Přeložila Lucie Šavlíková

připravujeme
e-book

ANNA
GAVALDA

Váz., asi 250 stran
130 x 200 mm
Cena cca 269 kč
Termín vydání: květen
kATegOrie A

citlivá místa
mladá fronta

Již vyšlo:
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Mistrovská detektivka nasáklá hnusem nejdrsnějších losangeleských ulic

„Skvělé propojení detektivního románu a pasácké literatury.
Atmosféra losangeleského podsvětí vás naprosto pohltí.“

sVĚTOVá krimi

JUSTIN GIFFORD

ICEBERG
SLIM
SATANÁŠOVA
SESTRA
MLADÁ FRONTA

Váz., asi 248 stran
130 x 200 mm
Cena cca 289 kč
Termín vydání: únor
kATegOrie A

Mladá fronta

Satanášova sestra
iceberg slim
Nově objevená novela od Iceberga Slima, průkopníka a nezpochybnitelného mistra afro-americké
„literatury ulice“, muže, který hluboce ovlivnil
kulturu rapu a hiphopu a který prodal pravděpodobně víc knih než jakýkoli jiný černošský americký spisovatel dvacátého století.
Satanášova sestra je v mnoha ohledech nejvyzrálejší ze Slimových románů. Zápletku zneklidňující expresivní knihy vycházející z podrobné
znalosti prostředí pouličního zločinu tvoří duel na
život a na smrt mezi dvěma antihrdiny složitých
charakterů: seržanta Russella Ruckera, detektiva
z mravnostního oddělení losangeleské policie snažícího se vyčistit ulice od prostitutek a vymýtit policejní korupci, a Satanáše, protřelého ostříleného
pasáka, který svou stáj prvotřídních štětek ovládá
pomocí násilí a každodenních dávek heroinu.

Přeložil Petr Kotouš
IcEBERg SLIM, známý také jako Robert Beck,
se narodil v roce 1918 v Chicagu a jako pasák
se začal živit, když mu bylo osmnáct. Krátce
navštěvoval Univerzitu Tuskegee, ale brzy
odtamtud zběhl zpět do ulic South Side, kde až
do svých 42 let pokračoval v kariéře kuplíře. Po
několika pobytech ve vězení se nakonec rozhodl
tuto dráhu opustit a vrhnout se na psaní.
Výsledkem byla mimo jiné jeho nejslavnější
autobiografická kniha Pimp: The Story of My Life.
Zemřel v roce 1992.
„Skvělé propojení
detektivn
Atmosfér a losangele ího románu a pasácké literatury
ského podsvětí vás
naprosto pohltí.“.
JUSTIN GIFFORD

připravujeme
e-book
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Mrazivý thriller o podstatě zla a dobra

Česká
krimi
SVĚTOVÁ
KRIMI

Potřetí
Arne Dahl
Třetí pokračování veleúspěšné kriminální série,
v jejímž středu stojí duo vyšetřovatelů Sam Berger a Molly Blomová. Třetí příběh má být stejně
jako všechny autorovy thrillery psychologicky
rafinovaný, plný náhlých zvratů a neskutečně
napínavý. Arne Dahl, jak potvrdil jeho literární agent Tor Jonasson, je ve skvělé formě, a to
i přesto, že se stále neví, jak příběh skončí…

Přeložila Linda Kaprová
Arne Dahl (*1963), vlastním jménem Jan Arnald, pracuje jako literární kritik a redaktor.
Patří mezi nejpopulárnější švédské autory detektivního žánru. Má za sebou téměř dvě desítky thrillerů, za které získal významná ocenění nejen ve Švédsku, ale také v Německu nebo
Dánsku. Jeho romány mají napínavý děj, drsný
humor a psychologickou hloubku.
Šestidílná detektivní série o vyšetřovací skupině A se v roce 2011 dočkala filmového
zpracování a jen ve Švédsku ji zhlédlo 1 500 000
diváků.

Váz., asi 300 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A

Již vyšlo:
připravujeme
e-book

Mladá fronta jaro–léto 2018

21

Dokonalý život? Možná dokonalá lež…

SVĚTOVÁ KRIMI

Teď mlč
Emily Elgarová
Cassii Jensenovou přivážejí do nemocnice Svaté Kateřiny na jednotku intenzivní péče. Vrchní
sestru Alici Marlowovou ke krásné mladé ženě
cosi přitahuje. Zdá se jí povědomá. Sestra záhy
odhalí tajemství, které Cassie střežila přede
všemi včetně milujícího manžela a rodiny. Tajemství, které všechno změní.
Dalším pacientem na oddělení je Frank. Leží
uzamčený ve vlastním těle, neschopný jakkoli
komunikovat. Přesto slyší a vidí všechno, co se
kolem něj děje, a brzy pochopí, že Cassii stále
hrozí velké nebezpečí. Zatímco policie Cassiin
případ nadále vyšetřuje, Frank je jediný, kdo zná
pravdu. Jenže ji nemůže sdělit…
Váz., asi 296 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie AAA

Přeložila Helena Hartlová

“

připravujeme
e-book

„Úžasně rafinované stupňování napětí.

The Guardian

„Geniální a důmyslně zpracované.“

Jane Corryová, autorka bestselleru
Sunday Times Manželova žena
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Další světově úspěšný psychothriller od autorky Manželovy ženy

Sestry

B E S T S E L L E R S U N D AY T I M E S

sestry
JANE

Jednoho slunečného červencového rána vyrazí tři dívky do školy. Za hodinu je jedna z nich
mrtvá.
O patnáct let později vedou Alison a Kitty
odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nemůže mluvit a nehodu, kvůli které se tam dostala, ani svůj
předchozí život si vůbec nevybavuje.
Alison, lektorka výtvarných kurzů, se zdá být
na první pohled v pořádku. Jenže první pohled
klame. Když se jí naskytne možnost pracovat ve
vězení, rozhodne se ji využít – konečně má šanci
vše napravit.
Kitty i Alison však někdo sleduje. Někdo, kdo
se chce pomstít za to, co se v onen den stalo.
A pomsta si žádá další život.

Pomsta si žádá další život…

Od autorky bestselleru
Manželova žena
M l adá fro n ta

Váz., asi 368 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 kč
Termín vydání: květen
kATegOrie A
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připravujeme
e-book

E R S U N D AY
TIMES

CORRYOVÁ

TŘI HOLČIČKY
Jedna hodná,
jedna zlobivá,
jedna MRTVÁ.

Přeložila Jana Mandelíková

BESTSELL

sVĚTOVá krimi

Jane Corryová

CORRY
OVÁ

TŘI HOLČI
ČKY
Jedna hodná,
jedna zlobivá,
jedna MRTVÁ
.
Pomsta si žádá
další život…

Od autorky bestsell
Manželova žena eru
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Je vůbec možné utéct před vlastní minulostí?

Život bez tebe
PRO ŽENY

Katie Marshová

Váz., asi 304 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Již vyšlo:
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Zoe se chystá k oltáři se svou životní láskou Jamiem. Ještě před obřadem dostává zprávu, že
její matku Ginu právě zatkla policie. Zoe stojí
před nemožným rozhodnutím: má utéct z vlastní
svatby a jít matce na pomoc?
S matkou se už léta nestýká. Dává jí za vinu
nešťastné události, před kterými utíká od svých
šestnácti let a o kterých nikdo další neví. Teď se jí
matka vrací do života, je ale docela jiná, než jak
si ji Zoe pamatuje. Gina pomalu, ale jistě ztrácí
paměť.
Zoe svádí těžký boj s matčinou nemocí. Dokáže se postavit událostem, k nimž došlo před
mnoha lety? Podaří se jí najít cestu zpátky k lidem, které má ráda?
Život bez tebe je strhující, jímavý příběh o síle
minulosti a možnostech budoucnosti.

Přeložila Helena Hartlová

připravujeme
e-book

Romantika, která dojme i povzbudí…

Přerušeno navždy
Slyšeli jste už o supernovách? Na obloze září
nejvíc ze všeho, prudce explodují a pak rychle pohasínají. Ráda si představuju, že se mnou
a Benem to bylo podobné… za krátkou dobu
jsme prožili víc vášně než jiní lidé za celý život.
Elsie Porterová je průměrná dvacátnice, které
se přihodí něco, co do průměru rozhodně nepatří. Jednoho deštivého dne v New Yorku se vydá
pro pizzu pro jednoho. Nečeká, že by se v obchodě s někým setkala… a už vůbec ne s někým tak
okouzlujícím a atraktivním jako Ben Ross. Chemie
mezi nimi je okamžitá a elektrizující. Ben nevydrží
počkat ani dalších čtyřiadvacet hodin, aby ji pozval na rande. Během pár týdnů se do sebe oba po
uši zamilují a v květnu se potají vezmou.
Jen devět dní poté srazí Bena na kole auto
a on na místě umírá. Elsie slyší v bytě sirény, ale
než se dostane dolů, Bena už odvážejí v sanitce.
V nemocnici pak musí čelit své neznámé tchyni
Susan, která vůbec netuší, že se její syn oženil
a že Elsie existuje.
Příběh Susanina uzdravování se proplétá
s Elsiinou a Benovou tragickou romancí. Přerušeno navždy je dojemnou připomínkou toho, že
existuje víc než jeden šťastný konec.

Přeložila Jana Jašová

Taylor Jen

kins Reidov
á

připravujeme
e-book

PrO ŽeNY

Taylor Jenkins reidová

Taylor Jenkins Reidová

Přerušeno
navždy

„Dojemný příběh
o životě a smrti.“
Kirkus Reviews
Mladá fronta

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

Již vyšlo:

+ audiokniha

Přerušeno
navždy

„Doje mný
o život ě a příbě h
smrt i.“
Kirkus Reviews
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NAUČNÁ LITERATURA

O mateřské lásce, síle a vytrvalosti

Jak vychovat Trumpa
Ivana Trumpová

Váz., asi 250 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE AAA

Po zvolení Donalda Trumpa prezidentem se
v centru pozornosti ocitla i celá jeho rodina
včetně dětí, na které asi mohou být rodiče právem pyšní, jak se vyjádřila i Hillary Clintonová,
když měla před volbami ohodnotit, co na soupeři oceňuje. Jejich matka Ivana, světoznámá
Češka, první Trumpova žena, proto sepsala
vzpomínky, v nichž se vrací jednak ke svému
dětství ve Zlíně, studiu, emigraci, létům manželství s Donaldem Trumpem i pozdějším vztahům, ale především popisuje, jak důsledná a náročná byla jako matka na své děti, aby je negativně nepoznamenalo bohatství, ale naopak aby
v nich podpořila vlastnosti, které je dovedou
k úspěchu. Kniha obsahuje mnoho zajímavých
historek ze zákulisí života Trumpova klanu a je
doprovázena barevnými fotografiemi.

Přeložila Helena Hartlová

Kniha
křtěna
bude po
tosti
u příleži
y
návštěv
v ČR!
autorky

připravujeme
e-book
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Všechno, co chcete vědět o Jaroslavu Ježkovi a Osvobozeném divadle

šťastné blues aneb
z deníku Jaroslava Ježka
aneb Z deníku
Jaroslava Ježka

František Cinger

Mladá fronta

Váz., 312 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 kč
Termín vydání: březen
kATegOrie A

František Cinger
Málo známá i zcela neznámá fakta o životě geniálního skladatele i muzikanta Jaroslava Ježka
(1906 Praha – 1942 New York), jehož písničky zná
snad každý. Téměř nevidomého člověka, který
strávil jako dítě šest let ve slepeckém ústavu.
A poté se vlastní pílí vypracoval ve víc než důstojného spolupracovníka Voskovce a Wericha
i mnoha dalších umělců své doby. Přepracované
a rozšířené vydání monografie objevující Ježkovu
společenskou aktivitu v boji proti fašismu i přinášející pravdivý příběh lidí, kteří ho v americkém
exilu v roce 1941 připravili o možnost vystoupit se
svou Sonátou na mezinárodním hudebním festivalu. Známý popularizátor V+W, Osvobozeného
divadla, Miroslava Horníčka odhaluje také Ježkův soukromý a milostný život.

u
aneb Z deník
a
Jaroslava Ježk

František Cinge
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připravujeme
e-book

Jaké škole dát přednost?

K čemu samé jedničky?
Ondřej Šteffl
Ondřej Šteffl je zakladatel proslulého gymnázia
PORG a vzdělávací společnosti Scio, v poslední době založil několik ScioŠkol. Soustavně se
věnuje problematice školství a vzdělávání, své
názory publikuje mimo jiné v blozích na aktuálně.cz. Část z nich uvádí náš výběr. Autor se
v nich zaměřuje na to, jaké schopnosti a znalosti
by měla současná škola rozvíjet, aby žáci a studenti obstáli v dospělém životě. Poukazuje na
to, jaké metody jsou v současné výuce zastaralé a co v dětech potlačují, a naopak ukazuje, jak
jinak by mohlo vyučování vypadat, nebo přímo
uvádí příklady škol, které úspěšně vedou děti
k všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Uvedené texty jsou zaměřeny spíše na rodiče, jsou
doprovázeny krátkou vybranou diskusí z blogů,
která obsahuje námitky k autorovým názorům,
a jsou doprovázeny vtipnými ilustracemi.

Ilustrace Kakalík

ONDŘEJ

ŠTEFFL

BLOGY
ZAKLADATELE
SCIA O ČESKÉM
ŠKOLSTVÍ
Mladá fronta

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

připravujeme
e-book
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Nechte se inspirovat švédským životním stylem

Žijme lagom
Anna Bronesová
Švédské slovo „lagom“ se dá přeložit jako „přiměřeně“ či „tak akorát“. Kniha Žijme lagom je
plná rad a tipů, jak se v každodenním životě
vyvarovat zbytečných excesů a jak dosáhnout
rovnováhy, jak ji nastolit doma i v práci, při péči
o vlastní zdraví a zdraví celé rodiny i o životní
prostředí. Přijmout tento způsob života znamená žít v harmonii, radovat se z přítomného
okamžiku a nejen přijímat to, co člověk má, ale
také si to co nejvíc vychutnávat. Tak, jak se to
navzdory dnešní uspěchané době daří mnoha
Švédům.

Přeložila Lucie Johnová
Váz., asi 224 stran
150 x 190 mm
Cena cca 299 kč
Termín vydání: květen
kATegOrie AAA

připravujeme
e-book
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Nejúžasnější kniha o vlcích aneb co se od vlků můžeme naučit

Moudrost vlků
elli H. radingerová
Miluj svoji rodinu, starej se o ni, nikdy se nevzdávej a nikdy si nepřestávej hrát – to jsou zásady
vlků. Vlci se empaticky starají o staré a zraněné
příslušníky smečky, láskyplně vychovávají své
potomky a mají schopnost při hře na všechno
zapomenout. Přemýšlejí, sní, spřádají plány,
inteligentně spolu komunikují – a jsou nám podobnější než jakákoli jiná živá bytost.
Elli H. Radingerová, nejrespektovanější německá odbornice na život vlků, vypráví napínavé
příběhy, které dokládají vlčí smysl pro hodnoty,
jako jsou smysl pro rodinu, důvěru, trpělivost,
pozornost, zpracování neúspěchů nebo smrti.
Autorka nám představuje zásadní a mnohdy dosud neznámé poznatky o životě vlků a ukazuje:
vlci by byli lepšími lidmi, než jsme my…
Váz., asi 296 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 kč
Termín vydání: březen
kATegOrie AAA

připravujeme
e-book
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„Jedna z nejchytřejších a nejcitliv
ějších knih o přírodě – v příštím živ
otě bych chtěl
být vlkem!“

Peter Wohlleben, autor bestsellerů

Citový život zvířat a Tajný život

stromů

Nejlépe
hodnoce
ná
kniha
o přírod
ě!
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Nejnovější kniha o včelách pro čtenáře knih Petera Wohllebena

zázračný svět včel
Továrna na med aneb život v úle

Jürgen Tautz, Diedrich steen
Bez včel by lidský život na Zemi do čtyř let
skončil, tvrdil Albert Einstein. Nejvýznamnější odborník na život včel a autor bestselleru
Fenomenální včely přichází nyní s další přelomovou knihou, v níž populárním a přístupným způsobem představuje život v úle, který
navenek vypadá jako veliký chaos, ale opak je
pravdou. Včely jsou úžasná stvoření, která –
navzdory tvrzení o jejich píli – umí také lenošit,
vyhýbat se úkolům, zkrátka jde o bytosti, které
mají své „nálady“. Po přečtení této knihy se už
nikdy nebudete dívat na svět kolem nás stejně
jako dosud.
Váz., asi 250 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 kč
Termín vydání: duben
kATegOrie A

připravujeme
e-book
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Úspěchy českých vědců, výzkumníků, inženýrů a techniků ve službách
Evropské vesmírné agentury a NASA

Češi znovu dobývají vesmír
Kamil Miketa
Cesta do „evropského“ vesmíru se nám otevřela
v roce 1978, kdy se Vladimír Remek stal prvním
evropským kosmonautem v historii. V programu
Interkosmos jsme ještě téhož roku, kdy odstartoval Vladimír Remek, vypustili z kosmodromu
Pleseck družici Magion, „cvrčka“ o rozměrech
pouhých 30×30×16 centimetrů a váze 15 kilogramů. Družic bylo více, ale po rozpadu východního bloku a zániku Interkosmu v roce 1990 se nad
našimi vesmírnými projekty zavřelo nebe.
Z mezihvězdného prostoru jsme však nikdy úplně neodešli. Teď se do vesmíru vracíme.
A s plnou parádou. České technologie na robotickém vozítku Curiosity, které už od roku 2012
brázdí povrch Marsu, sklízejí zasloužený obdiv
a uznání na celém světě. Stejně jako naše optika, speciální nanolepidla pro raketové nosiče,
navigační a měřicí přístroje na palubách raket
a družic, tantalové kapacitory či speciální sendvičové panely, jimiž jsou potažena zrcadla největších evropských teleskopů, komunikujících
na vzdálenost miliónů kilometrů.

připravujeme
e-book

Váz., asi 150 stran
165 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie a

Již vyšlo:
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Neobvyklý příběh jedné psí námořnice

Rosemary a Robert Forresterovi

Tara
Teriérka, která obeplula svět

Rosemary a Robert Forresterovi

rosemary a robert Forresterovi

TA R A ~

teriérka
, která
obeplul
a svět

Mladá fro

nta

Přeložila Barbora Růžičková

Váz., 328 stran
140 x 210 mm
Cena cca 329 kč
Termín vydání: březen
kATegOrie B

Rosemary a

Rosemary a

sterovi
Robert Forre

připravujeme
e-book
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Vydejte se s manželskou dvojicí dobrodruhů na
plavbu kolem světa, na které je provází věrná jachta Deusa a posádka skládající se z jediného neuvěřitelného námořnického psa. Dozvíte se, co dělat,
když vám pes spadne přes palubu, nebo jak na poslední chvíli odvrátit ztroskotání.
Při svých úžasných a místy trochu děsivých
dobrodružství se Robert s Rosemary (a Tarou) setkávají nejen s tsunami, moderním pirátstvím a zkorumpovanými celníky, ale i se spoustou nových přátel.
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sterovi

Robert Forre

TA RA ~

teriérka, která
obeplula svět
Mladá fronta

Cestovní deník pro uchování nezapomenutelných zážitků

Zápisník cestovatelky
Jana LeBlanc
Martina Pavlová
Co opravdu potřebujete do zavazadla na příští
cestu? Tento zápisník! Autorky Martina Pavlová
a Jana LeBlanc do něj zabalily inspiraci, informace, zábavu, a hlavně originální způsob, jak si
uchovat ty nejlepší vzpomínky na každý krátký
či dlouhý výlet. Už žádné cestovní deníky, které opustíte po pár stránkách kvůli odrazujícímu
rozsahu. Do tohoto cestovního deníku stačí psát
pár vteřin, přesto vám to nejdůležitější připomene i za spoustu let. Pokud budete chtít, můžete v něm také vybarvovat, kreslit, lepit. Nebo
ho jenom vezměte do ruky, otevřete a nechte se
inspirovat, kam vyrazit příště. Nejdřív do knihkupectví a pak už: šťastnou cestu!

Vysněná místa, kam

Váz., asi 160 stran
130 x 185 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie a

se jednou chci pod
ívat:

1.
2.

Již vyšlo:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

před každou cest
ou nezapomeň:
Zkontrolovat platnost

cestovního pasu a podm
ínky jeho
platnosti v zemi, kam
jedu.
Zjistit vízové podmínky
a případně si obstarat
vízum.
Nechat se očkovat.

Vyřídit si mezinárodní
Zkontrolovat platnost

v zahraničí.

řidičák, pokud je to potřeb
a.
platebních karet a jejich
použití

Zajistit si cestovní pojiště

ní.
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Tramping a nohejbal v jižních a jihovýchodních Čechách

Osadní toulky III.
Martin Maršálek

Váz., asi 180 stran
165 x 235 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE B

Již vyšlo:
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Již třetí díl populární řady Osadní toulky čtenáře zavede na další místa zrodu dvou českých
fenoménů 20. století – trampingu a nohejbalu, které zásadním způsobem ovlivnily životní
osudy několika generací, trávících volný čas na
trampských chatových osadách.
Tentokrát se podíváme do jižní a jihozápadní části naší republiky, kde trampové a sportovci
vybudovali své skromné příbytky v povodí Vltavy,
Otavy, Lužnice a na jejich přítocích. Díky této knize
zavítáte k Prácheňským tulákům, do Údolí bouře,
Měsíčního údolí, Údolí kamarádů, Údolí sporů, Vápenného kaňonu, na Rechle, Orinoko, Yukon, Rudou tajgu, Šťastnou hvězdu, Oregon, Sokolí hnízdo
a další osady. Každá z nich představí svou vlajku,
stručnou historii vzniku a v neposlední řadě minulost a současnost osadního nohejbalu. Nedílnou
součástí publikace jsou podrobné mapy s vyznačenými osadami.

Kapesní průvodce pro milovníky dobrého piva

České minipivovary
Ondřej Stratilík a kol.
Každý měsíc vznikne v Česku několik nových
minipivovarů a tento trend bude pokračovat
i v následujících letech. Češi, znudění „europivy“ velkých producentů, se stále větší oblibou
vyhledávají chuťově pestrá, řemeslná piva vařená v malých provozovnách.
Minipivovary a malé pivovary se sice v Česku podílejí na celkové produkci oblíbeného nápoje jen zhruba dvěma procenty, jejich vliv na
českou „pivní kulturu“ je ale obrovský. Nabízejí
nové pivní styly, nutí velké pivovary ke změně
kvality jejich piv a také k rozšiřování sortimentu. Podle mapy minipivovarů plánují své výlety
a dovolené každoročně stovky tisíc turistů.
V našem průvodci najdete více než sedmdesát recenzí vybraných minipivovarů, které
stojí za to navštívit. Recenze vznikají na základě vlastních zkušeností autorů, nikoliv jen ohlasů posbíraných z internetu. Součástí publikace
je i kompletní seznam všech minipivovarů v České republice včetně kontaktních údajů.

Váz., asi 200 stran
120 x 165 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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Historie slavných značek a úžasné koktejly

Duše rumu
Giovanna Moldenhauerová
Fabio Petroni

Váz., 144 stran
155 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE Aaa
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Současný svět rumu je velmi různorodý a téměř
nekonečný. Autoři v knize představují více než
čtyřicet značek, vyráběných především oficiálními palírnami. Výběr byl uspořádán na základě
geografických kritérií a různých výrobních postupů s exkluzivními ukázkami speciálního kvašení
či mistrovské destilace.
Každá značka rumu je doplněna technickými
údaji a detaily o degustaci, poznámkami o historii
palírny a informacemi o výběru základních surovin a o technikách výroby i zrání.
V závěru knihy je uvedeno patnáct nově vytvořených koktejlů. Byly inspirovány velkými klasiky, ale aktualizovány s ohledem na terroir, tedy
místní charakter jednotlivých druhů rumu, a navrženy týmem profesionálních barmanů.

Přeložila Tereza Sieglová

Admiral Rodney
St. Lucia Rum

Země: Svatá Lucie
Výrobce: St. Lucia Distillers
Obsah alkoholu: 40 %
Láhev: 70 cl

Druh: Rum extra old
Výroba: kontinuální destilace,
dvanáctileté
zrání v sudech z amerického zimního
dubu,
v nichž předtím zrál bourbon, a
následný
blend

Rum Admiral Rodney má připom
ínat památku britského admirá
la, který
porazil francouzské loďstvo v
bitvě u Dominiky v roce 1782.
Na nádherném
karibském ostrově Svatá Lucie
vyrábí malá firma St. Lucia Distille
rs od roku 1972 velmi cenný rum; drží
se přitom nejdůležitějších zásad
tradiční britské výroby, zároveň se však snaží
zkoušet nové techniky destilac
e. Poté, co
se melasa nechá dlouze kvasit
v otevřených kádích s místním
i kvasinkami,
následuje buď kontinuální destila
ce na moderní koloně, nebo
periodická
destilace na tradičních kotlích
. Ke zrání slouží sudy z americ
kého zimního
dubu, ve kterých předtím zrál
bourbon, sherry či koňak. Kombin
ované použití různých destilačních zařízen
í a používání různých druhů sudů
ke zrání
způsobuje, že rumy z palírny Saint
Lucia jsou velmi aromatické a
výjimečně
vyvážené, což jsou právě ty vlastno
sti, pro něž je společnost Saint
Lucia
Distillers slavná po celém světě.
Admiral Rodney zraje oddělen
ě po jednotlivých várkách v sudech z americk
ého zimního dubu, kde dříve zrál
Jim Beam
a Jack Daniels; v současnosti
tento proces trvá asi dvanáct let,
v budoucnu
však palírna plánuje prodloužit
průměrnou dobu zrání na patnáct
let. Když
mistr destilatér usoudí, že je
zrání u konce, začne s blendo
váním: přidává
nejstařenější rezervy dostupné
v palírně, aby ještě před plněním
do lahví
pokaždé vytvořil jeden z nejlepš
ích rumů na světě.
Degustace
Barva: zářivě jantarová s mahago
novými odlesky
Vůně: komplexní se sladkými tóny
ovoce v medu,
sušených švestek, rozinek a pražené
ho dubu
Chuť: koncentrovaná, komplex
ní s tóny zákusku crème carame
l,
náznaky vanilky, koření a čokolád
y
Závěr: dobře vyvážený a harmon
ický, má výjimečně dlouhý dozvuk
Nejlepší způsob konzumace: samotný

Rumy pocházející z Jižní, Střední i Sever

Diplomático
Reserva
Exclusiva

Země: Venezuela
s
Výrobce: Destilerías Unida
Obsah alkoholu: 40 %
Láhev: 70 cl
Druh: Blended Rum
ti různých rumů,
Výroba: destilace šedesá
tvoří 80 %
z nichž těžké rumy, které

ní Ameriky
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jí ve starobylých
celkové výroby, se vypalu
ill), zatímco
měděných kotlích (pot-st
h a středně těžkých
zbývajících 20 % lehkýc
ční koloně a kotli
rumů se vyrábí v destila
zrají v malých
Batch Kettle. Následně
nu a sladové
dubových sudech po bourbo
e dvanácti let, poté
whiskey po dobu nejdél

vlých a úrodných venko
na v roce 1959 na rozleh
ta
Palírna Unidas byla založe
v podhůří And. Tato lokali
ž města Barquisimeto
ských pozemcích poblí
oblastí pro pěstojších
alitně
nejkv
z
jednu
ována za
odkud
aima,
v kraji Lara, jež je považ
Terep
parku
nachází poblíž národního
vání cukrové třtiny, se
ze studní o hloubce padepři destilaci, jež se čerpá
pochází voda používaná
venezuelských podnikatelů
Na konci 90. let skupina
.
metrů
áti
šedes
až
sáti
a už řídila důležitý podBallesterosem, jehož rodin
vá
v čele s Josém Rafaelem
kde se pěstovala cukro
la palírnu a pozemky,
nik v tomto sektoru, koupi
y Diplomático, vděčí za
symbol produkce značk
třtina. Reserva Exclusiva,
na konci 19. století
jenž
vi,
elezo
Mend
vi
hovi Nieto
své jméno Donu Juanc
které rád kupoval a pil
nou sbírku destilátů,
„Velzačal budovat obdivuhod
sbírku vžilo označení
mezi nimi se pro tuto
se svými přáteli. Právě
tších medů (tj. konnejčis
rum se vyrábí z těch
Tento
a“.
ntní
rezerv
elega
vyslancova
z melasy. Na chuť
vé třtiny a v menší míře
centrátu šťávy) z cukro
ní různých technik destiza svůj věhlas jak spoje
vděčí
tělrum
své
lexní
inaci
komp
a
tak i komb
ování v sudech barrique,
lace a výjimečného sklad
mistrem blenderem
enosti v blendu, prováděném
fanaaž
s
dé
natosti a výjimečné vyváž
pokaž
a
y let
palírně pracuje již desítk
Titem Coderou, který v
ající výsledek.
tickou péčí zaručuje vynik
Degustace
i odlesky
Barva: jantarová se zlatým
po němž následuje
é kůry a zralého ovoce,
ančov
pomer
Vůně: komplexní s tóny
e, ořechů a lékořice
skořic
ky
potom názna
čokoláda, javorový sirup,
ů a pomeranče,
ho karamelu, zralých banán
Chuť: sladká s tóny měkké
příchutí hořké čokolády
lískové oříšky. Dozvuk s
potom vlašské ořechy a
.
cukrem
oříškem a třtinovým
smíchané s muškátovým
ící
Závěr: svůdný, dlouhotrvaj
dou,
čokolá
mace: samotný, s hořkou
Nejlepší způsob konzu
kakaa, nebo s doutníkem
stoprocentním obsahem
nejlépe s devadesáti až

Rumy pocházející z Jižní, Stře

dní i Severní Ameriky
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Přírodní zdroj energie v desítkách zajímavých receptů

Semínka
Vicky Edgsonová
Heather Thomasová

Váz., 176 stran
232 x 207 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: únor
KATEGORIE A

Kuchařka nabízí přes padesát receptů, které
provedou neuvěřitelnou všestranností semínek –
maličkých přírodních energetických kapslí. Naučí, jak je připravit na tisíc a jeden způsob, od
tradičního posypání salátu či ovesné kaše až po
trochu experimentálnější a dobrodružnější použití v nápojích, dezertech a hlavních jídlech.
Úspěšná výživová poradkyně Vicki Edgsonová a oceňovaná autorka kuchařek Heather
Thomasová v knize doplňují vlastní zkušenosti
a talent současnými trendy. Představují dvacet
vybraných semínek – například pohanku, kardamom, mák či dýňové semínko – a kromě kulinářského využití popisují i jejich původ a užitek,
který přinášejí našemu tělu. A to všechno je samozřejmě jen úvod k celé řadě skvělých receptů,
které vybraná semínka využívají.

Přeložila Barbora Růžičková

Již vyšlo:
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Léčení a prevence kořením a bylinkami

Rostlinná antibiotika
Autorka představuje alternativy klasických antibiotik, která stále častěji vedou k odolnosti
choroboplodných
zárodků nebo k poškození
xxx
střevní mikroflóry. Rostlinnými antibiotiky lze
předcházet onemocněním a často dokonce nemoci vlastními silami léčit. Bylinky a koření člověk většinou snáší bez vedlejších účinků; svými
vitálními látkami posilují imunitní systém.
Léčitelka Claudia Ritterová vysvětluje, při
kterých nemocech a obtížích mají rostlinná antibiotika smysl a jak účinkují. Poskytuje fundované tipy ohledně možností a mezí samoléčby.
K trvalému vyléčení a dobrému zdraví přispívá
množství receptů – od čajů přes obklady až po
léčivé dobroty. 45 portrétů nejdůležitějších antibioticky účinných bylin a koření činí z této knihy cennou encyklopedii do domácí lékárny.
xxx

si vyrobíme sami

Váz., 144 stran
170 x 235 mm
Cena cca 299 kč
Termín vydání: duben
kATegOrie A

Claudia Ritterová

io tik a si vy ro bím e sa
mi

xxx

Léčení a prevence
kořením a bylinkami

Mladá fronta

Přeložil Rudolf Rada

xxx

Rostlinná
antibiotika

Rostlinná antibiotika si vyrobíme sami

Claudia ritterová

Claudia Ritterová

Claudia Ritterová

Již vyšlo:

Claudia Ritterová

Rostlinná
antibiotika
si vyrobíme sami
Léčení a prevence
kořením a bylinkami
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Reflexologie chodidel a postupy pro zlepšení zdraví

Reflexologie
Stefanie Sabounchianová
Reflexní terapie získává v současné době velkou
popularitu a proniká i do nejširší veřejnosti.
Jedná se o holistický způsob léčby, známý už
starým civilizacím z celého světa, který dosahuje pozoruhodných výsledků díky aplikaci masáží
a tlaku na chodidla. Dokáže zmírnit bolest, snížit
stres, omezit úzkost, předcházet nemocem i zvýšit vitalitu.
Knížka zkušené učitelky a propagátorky reflexologie Stefanie Sabounchianové obsahuje
popis všech reflexních bodů spolu s postupem
a názornými ilustracemi a umožňuje tak čtenářům rychle proniknout do podstaty této účinné
metody.
Váz., 128 stran
160 x 210 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B
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Přeložila Jelena Žlábková

Průvodce terapií pomocí jemné energie

Reiki
Victor Archuleta
Tradiční léčitelská metoda reiki získává v současné době velkou popularitu a proniká i do
nejširší veřejnosti. Zmírňuje totiž bolest, snižuje
stres, omezuje úzkost, zklidňuje mysl a zvyšuje
vitalitu.
Vznikla v Japonsku počátkem 20. století
a dosahuje skvělých výsledků díky využití jemné
energie plynoucí z dlaní „odesílatele“ k ovlivnění toku energie „příjemce“ bez přítomnosti jakéhokoli prostředníka.
Knížka zkušeného učitele a propagátora reiki Victora Archulety plná názorných ilustrací
i jednoduchých postupů umožní zájemcům, aby
si tento účinný nástroj k harmonickému životu
rychle osvojili.

Přeložila Jelena Žlábková

Váz., 128 stran
160 x 210 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B

Mladá fronta jaro–léto 2018

47

Zachovejte si pružnost, zůstaňte aktivní

Strečink
pro 50+
Dr. Karl Knopf

Více
než 200
názorných
fotek

Mladá fronta

Pružnost a aktivní život bez úrazů

Váz., 144 stran
190 x 235 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE B

Strečink pro 50+
Karl Knopf
Kniha je určena lidem, kteří vědí, že zdraví a dobrá
kondice nejsou otázkou štěstí, ale trvalé aktivity
a snahy dělat pro sebe co nejvíc prospěšného.
Základem úspěšného žití jsou naše každodenní
rozhodnutí, například dobře jíst a pravidelně se
hýbat. Jednoduchou zásadou zdravého stárnutí je
pravidlo 80:20, tj. zásada věnovat zdravým, pozitivním věcem alespoň 80 procent svého času.
Většina z nás, kterým už bylo padesát, se učila
řadu zastaralých pravidel, která mohla nadělat víc
škody než užitku, včetně starého paradigmatu, že
„čím více, tím lépe“, jež mnohé z nás vede k tomu,
že to přeháníme. Tato kniha vám chce pomoci cvičit a trénovat nikoli tvrdě, ale chytře.
Pouhých deset minut upravených protahovacích cviků denně vám zaručeně pomůže k lepší pohyblivosti bez bolesti a zranění. Strečink pro 50+ je
kniha plná bezpečných, snadných sestav pro každý věk. Naučte se cviky pro zahřátí i vychladnutí, naučte se používat pomůcky jako přitahovací
pásek, terapeutické míče a pěnové válce a objevte spousty dalších tipů pro dobrou kondici, které
vám pomohou zůstat v pohybu.

Přeložila Helena Hartlová
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Naučte se zvládat své emoce a předcházet zbytečných konfliktům

komunikace v konfliktu

lidmi

ktivní

otě.
nyní

kým

bící

gují

et.

se vám

nímat

ytek –

MILLER

na vás.

KOMUNIKACE
V KONFLIKTU
Con

Mladá fronta

Váz., asi 200 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 kč
Termín vydání: duben
kATegOrie B

Již vyšlo:

Com

Konflikty mají spoustu podob. Od pravidelné hádky kvůli neumytému nádobí, přes seřvání nadřízeným, po domácí násilí a brutální vraždy v afektu.
Násilí, verbální i fyzické, je formou komunikace
a má svůj účel, charakter a pravidla. V pozadí totiž
stojí emoce a ty jsou do značné míry nejen předvídatelné, ale i ovlivnitelné.
Na základě dlouholetých zkušeností z nebezpečné práce u vězeňské zásahové jednotky vypracoval Rory Miller jedinečný program ConCom,
který učí, jak vhodnou komunikací předejít osobním konfliktům s cizími lidmi i se svými blízkými.
Nabízí zcela nový náhled na uvědomělou a efektivní komunikaci, která vám může snadno pomoci
v každodenním životě.
Tento vysoce efektivní komunikačně-psychologický program se nyní dostává do České republiky. V knize, kterou přeložil a tuzemským podmínkám přizpůsobil Jan Kadlec, zkušený instruktor
působící na Policejní akademii ČR, se dozvíte, na
jakých principech fungují mezilidské konflikty, co
od nich očekávat a jak s nimi zacházet. Seznámíte se s užitečným modelem lidské komunikace
a dostane se vám poučení o světě fyzického násilí a o jeho zvládání. Naučíte se vnímat věci, které
podvědomě znáte, ale nikdy jste si je neuvědomili.
Zbytek – stejně jako je tomu u každé sebelepší příručky – už bude záležet na vás.

připravujeme
e-book
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Strhující příběh jedné z nejstarších a nejvýznamnějších
kriminalistických věd

Dobrodružství
kriminalistické balistiky
Přemysl Liška
Kniha na pomezí literatury faktu a naučné literatury pojednává o historii kriminalistické
identifikace (ztotožnění) zbraní podle stop na
vystřelených nábojnicích a střelách, jednoho
z nejvýznamnějších samostatných oborů moderní kriminalistické techniky.
Autor, který patří k předním odborníkům na
tuto problematiku, vás provede vývojem balistické expertízy od primitivních pokusů přes vědecké prvopočátky v první polovině 20. století až
po přechod na moderní počítačové systémy založené na obrazové analýze. Hlavní důraz je však
kladen na období zhruba do 50. let 20. století
a na osobnosti, které se nejvíc zasloužily o propracování identifikačních metod.
Význam a zdokonalování kriminalistické balistiky jsou doloženy množstvím skutečných případů jejího využití v boji proti zločinu z naší i světové historie. Čtivý text, jehož součástí je i výklad
vědecké podstaty jednotlivých postupů, doprovází velké množství unikátních dobových fotografií a dokumentů.
Ing. Přemysl Liška, CSc. (nar. 1945) je významný český kriminalista a přední odborník na
kriminalistickou balistiku. Více než dvacet let
pracoval v Kriminalistickém ústavu v Praze a dodnes je soudním znalcem v oboru kriminalistika,
strojírenství, střelivo a výbušniny. Od roku 1996
stojí v čele časopisu Střelecká revue. Je autorem
mnoha vědeckých a odborných publikací o kriminalistice, balistice, střelných zbraních a střelbě.

Váz., asi 280 stran
165 x 235 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie b

Již vyšlo:
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Nové zpracování jedné z nejtragičtějších kapitol moderní historie lidstva

Holocaust
František Emmert

františek
eMMert

holocaust
Mladá fronta

Váz., asi 200 stran
210 x 255 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie AAA

Již vyšlo:
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Masovou vraždu šesti milionů evropských Židů
spáchanou v letech 1941 až 1945 dnes nazýváme
holocaust. Němečtí nacisté tehdy chtěli z pouhé rasové nenávisti a pocitu vlastní nadřazenosti
vyhladit všechny osoby židovského původu v dosahu jejich moci, včetně nejmladších dětí. Nikdo
nesměl přežít.
Vraždění bylo organizováno s úřednickou
precizností a systematičností, až nabývalo těžko
uvěřitelné podoby téměř průmyslového procesu. Vše bylo dopředu promyšleno, propočítáno,
naplánováno a postupovalo se přesně podle předem schváleného harmonogramu. Holocaust byl
přitom pouze tragickým vyvrcholením zesilujícího
pronásledování, ponižování, okrádání, vyhánění
a živelného vraždění Židů nacistickým režimem již
od jeho nástupu k moci v Německu v roce 1933.
Graficky nadstandardně zpracovaná publikace předního českého historika Františka Emmerta
přehlednou formou mapuje všechny stěžejní události spojené s holocaustem i předchozím pronásledováním Židů v období nacismu a druhé světové
války. Součástí knihy je více než dvě stě unikátních
fotografií a reprodukcí dobových dokumentů.

Nový pohled na okupaci československého pohraničí

Šumava 1938
Německá okupace v dobových
fotografiích a dokumentech

Jan Lakosil
Publikace vydaná k 80. výročí Mnichovské dohody a okupace československého pohraničí přibližuje Šumavu a události roku 1938 pohledem
ze strany tehdejšího nepřítele. Nově objevené,
dosud nezveřejněné zpravodajské dokumenty
z německých archivů odhalují zajímavá a mnohdy
překvapující fakta o situaci v příhraničí a o střetech sudetoněmeckých povstalců s československými ozbrojenými složkami.
Součástí knihy jsou překlady autentických
vzpomínek německých vojáků a velké množství
dosud nepublikovaných dobových fotografií, zachycujících nejen obsazování Šumavy německou
armádou, ale také často zapomenutá nebo málo
známá místa šumavského příhraničí. Naprostým
unikátem je podrobná fotografická dokumentace návštěvy Adolfa Hitlera na Českokrumlovsku
v říjnu 1938.

Váz., asi 200 stran
250 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie B

Již vyšlo:
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Kronika zimních olympijských her 2018

Zimní olympijské hry
– Pchjongčchang 2018
Viliam Buchert (text)
Herbert Slavík (foto)

Váz., 360 stran
190 x 265 mm
Cena cca 599 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie AAA

Již vyšlo:

54

Mladá fronta jaro–léto 2018

Posledních deset let vycházejí oficiální publikace
k olympijským hrám v nakladatelství Mladá fronta. I tentokrát jsme hrdým partnerem Českého
olympijského výboru. Kniha přináší největší okamžiky XXXII. her v jihokorejském Pchjongčchangu.
Na čtenáře čeká seznámení se zimními sporty,
největšími postavami sportovní historie, a to jak
českými, tak i světovými. Přináší snímky špičkových sportovních fotografů pod vedením Herberta Slavíka, kteří zaznamenají nejenom úspěchy
a zklamání českých reprezentantů, ale také tvář
olympijských her, která zůstává divákům skrytá –
zákulisí, dřinu i odpočinek sportovců. Kromě výsledkového servisu se čtenáři jistě rádi začtou do
nejdůležitějších příběhů, se které v průběhu her
na sportovištích i mimo ně odehrály.

Zdá se vám maraton krátký? Nebojte se běžet dál

Základy
ultramaratonského
tréninku
Jason Koop, Jim Rutberg
Až doposud ultramaratonský běh trpěl nedostatkem ověřitelných a obecně platných informací
překračujících rámec individuálních zkušeností
jednotlivých závodníků, které by byly uplatnitelné v tréninkových programech založených na
vědeckém přístupu. Koopova kniha je tak prvním
a zásadním krokem k tomu, aby ultramaratony
přestaly být vnímány jen jako delší maratony
nebo rychlejší turistika a staly se plnohodnotnou běžeckou disciplínou, která má svá specifika
a vyžaduje systematický, cíleně zaměřený trénink.

Přeložil Jan Havlíček

Váz., asi 296 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B

Již vyšlo:
připravujeme
e-book
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HANSONOVA METODA PŮLMARATONU
LUKE HUMPHREY

Hansonova metoda
půlmaratonu

HANSONOVA

metoda
půlmaratonu

Keith Hanson, Kevin Hanson
a Luke Humphrey
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Většina hobíků prý běhá podle toho, jak by chtěli, a ne podle toho, jak by měli. Jinými slovy: když
se budeme řídit sami sebou, jsme na nejlepší
cestě se příštím půlmaratonem protrpět a další pro jistotu nezkoušet. Návodů, jak zaběhnout
půlmaraton co nejrychleji s přípravou dvakrát či
třikrát týdně, jsou na trhu spousty. Určitě se někde skrývá i „vědecky“ podložená úvaha o tom,
že se to dá zvládnut i s jednodenním tréninkem.
Hansonovi přicházejí s něčím totálně nemoderním, neinstantním a zdlouhavým: běhejte šest
dní v týdnu. Nežeňte se, nepřehánějte dlouhé víkendové výběhy, nepřekračujte 30 % součtu kilometrů uběhnutých přes týden. Jen tak přivyknete únavě, jen tak vás půlmaraton nezdecimuje.
Jen tak se běh stane součástí vašeho života a na
dlouhou dobu. Nemoderní kniha, která ale desítky tisíc běžců přivedla k jejich nejlepším výkonům! Včetně tréninkových plánů.

ML A DÁ FR ON TA

LUKE HUMPHREY
KEITH HANSON A KEVIN HANSON

Váz., asi 248 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B

Přeložila Anna Kudrnová
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Dějiny běhání – tentokrát z ženského pohledu a pro ženy

Dlouhý běh
Catriona Manzies-Pikeová
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.

o tom, co běhání
„Chytrá a zábavná úvaha
ná četba pro dámy
znamená pro ženy. Povin
v běhu!“

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

Marie Claire Australia

Již vyšlo:

připravujeme
e-book
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Kniha o tom, kdy se zrodila touha závodit

Králové silnice
Txxx

Cameron Stracher

KRÁLOVÉ SILNICE
Jak Frank Shorter, Bill Rodgers a Alberto Salazar
přitáhli k běhu miliony lidí

M LA D Á F R O N TA

Cameron Stracher

KRÁLOVÉ SILNIC

Cameron Stracher

Váz., asi 280 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A

Již vyšlo:
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Druhá polovina 70. let. Spojené státy americké
ještě nestihly vystřízlivět po válce ve Vietnamu. A přece se objevuje cosi nového, co dokáže
v době hospodářské krize Američanům rozproudit krev v žilách. V roce 1972 na nešťastných olympijských hrách v Mnichově vyhrává Frank Shorter
maratonský běh jako první Američan po několika
desetiletích. O pár let později Bill Rodgers, snílek s nediagnostikovanou ADHD, slavně vítězí na
Bostonském maratonu. A to vše sleduje mladičký
Alberto Salazar, nevyzpytatelný syn kubánských
imigrantů, který chce převzít žezlo krále silnic
po Shorterovi a Rodgersovi a je pro svůj běžecký
sen ochoten (doslova) padnout. Po jejich vzoru
nazouvá běžecké boty stále víc obyčejných lidí,
po celé zemi vznikají legendární silniční závody.
Začíná běžecký boom.
27/11/17 14:17

Přeložila Anna Kudrnová

Nejlepší texty ze zákulisí silniční cyklistiky – tentokrát Tour de France

Silnice je naše
Tour de France

Ellis Bacon, Lionel Birnie
Profesionální cyklistika je rozmanitý, dramatický
a místy kontroverzní sport – téma jako stvořené
pro skvělé texty. Druhý 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 v ikonickém závodu: Tour de France.
Rozličné úhly pohledu dávají dohromady
barvitý obraz jednoho z nejzajímavějších moderních sportů.

Přeložila Anna Kudrnová
Váz., asi 260 stran
140 x 210 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B

připravujeme
e-book

Již vyšlo:
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Fotografická pohádková knížka pro nejmenší

ZUličníci
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MATĚJ DERECK HARD
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Matěj Dereck Hard
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Pro děti od 6 let
Váz., asi 80 stran
210 x 240 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie AAA

Žijí tu s námi odedávna, ale není je vidět. Nejsou
to lidské bytosti ani zvířata. Jsou to malinkatí
tvorečkové velcí třeba jako veverky nebo morčátka. A přestože jako zvířátka vypadají, nosí
oblečení, i když, pravda, trošku jiné než my lidé,
a mluví spolu lidskou řečí. Říkají si ZUličníci. Nikdo z odborníků netuší, kde se vzali, možná ani
nepocházejí z naší planety. Žijí v ulicích každého
města, vždy poblíž lidí, kterým se ale vyhýbají,
a mají k tomu pádné důvody. Náš svět nazývají
Kazisvětem a jeho obyvatele Kazisvěty. Nelíbí se
jim, jak se chováme k přírodě a k sobě navzájem.
A taky že válčíme, hádáme se a vytahujeme se
jeden před druhým. Vědí, že se mezi námi najde
i řada hodných lidí s dobrým srdcem, ale zkrátka
a dobře se nám raději straní. Nechte si od profesora Víma, jednoho z největších odborníků přes
ZUličníky na světě, vyprávět příběh jedné vykutálené rodinky ZUličníků z pražského Smíchova.
Matěj Dereck Hard (*1985) je umělecký
fotograf žijící a tvořící v Praze. Držitel ocenění
Czech Press Photo 2017 – Grant Prahy a Czech
Press Photo 2010 – Canon Junior Awards.
Vystudoval obor tvůrčí fotografie na Slezské
univerzitě v Opavě a fotografování se věnuje
doposud. Ve své volné tvorbě vytváří ucelené
série ve stylu pop-art photography, v komerční
práci se zaměřuje zejména na užitou street
culture fotografii a portrétní fotografii zajímavých lidí pro lifestyle magazíny. Vydal již tři
fotografické publikace (Street Kids 2012, Classic
Steps 2014 a Photoman! 2014), ZUličníci jsou
jeho prvotinou věnovanou dětským čtenářům.
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T

atínek Krum Pík vymyslí pokaždé
nějakou novou a moc zajímavou
cestu. Celá rodinka jej následuje
musí mít
a výlet si vždy skvěle užijí. Jen se
tak
stále trošku na pozoru, protože jsou
sežrat
strašně malinkatí, že je může lehce
větší
třeba taková liška nebo nějaký
dravý pták.
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Zažijte nevšední příhody v jednom kouzelném městečku

Městečko Lážoplážo
Příjezd Zlaté velryby

Tereza Pařízková

Pro děti od 6 let
Váz., asi 160 stran
210 x 240 mm
Cena cca 299 kč
Termín vydání: duben
kATegOrie A
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Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné
i nemožné! Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými
zlepšováky a penězům tam odzvonilo ‒ v Lážoplážu se platí peříčky, to aby lidé neměli kapsy
prověšené od mincí. Vskutku nevídané věci se
tam však začínají dít s příjezdem Zlaté velryby,
která dokáže splnit 100 přání! Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké
tajné přání, je čas městečko navštívit. První tam
sice nebudete, s turisty se tam totiž roztrhl pytel, ale všichni obyvatelé už se na vás moc těší.
Víc už ani muk a na viděnou v Lážoplážu!

Ilustrace Veronika Vacková

Podaří se Jasmínce zachránit prasátko v nouzi?

Prasátko Lanýž

Jasmínka miluje zvířátka! Aby ne – žije na statku
a její maminka je veterinářka. A tak dobře ví, že
malinké opuštěné selátko se samo o sebe ještě
nepostará. Propašuje
ho domů
na farmu,
Jasmínka
miluje zvířátka!
Aby ne – tajně
žije
na
statku
a
navíc
je
její
maminka
o něj pečuje, a dokonce ho začne i cvičit!
Ovšem
veterinářka. A tak dobře ví, že malinké
jednou v noci se stane
věc,
na
kterou
je
opuštěné selátko se o sebe samo ještě i Jasnepostará.
Propašuje
ho domů na farmu,
mínčino cvičené čenichací
prasátko
krátké…
tajně o něj pečuje a dokonce ho začne
Nebo snad není? i cvičit! Ovšem jednou v noci se stane

Prasátko Lanýž

Helen Petersová

Helen Petersová

Jasmínčina zvířátka

věc, na kterou je i Jasmínčino cvičené
čenichací selátko krátké…

Přeložila Veronika Volhejnová

Nebo snad není?

Ilustrace Ellie Snowdonová

Mladá fronta

Pro děti od 6 let
Váz., asi 144 stran
130 x 200 mm
Cena cca 219 kč
Termín vydání: březen
kATegOrie A
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Shetlandští poníci Čoko a Keks se pouští do dalšího veselého
dobrodružství

Čoko a Keks
Vlaj hřívo, vlaj

Suza Kolbová
Vyhřívat se celý den na sluníčku, cpát se senem
a ovsem a občas si udělat vyjížďku s Lotou, nejmilejším ze všech dvounožců… Shetlandský poník Čoko je se svým životem na statku navýsost
spokojený. Zdá se, že nic nemůže tuto idylku pokazit. Jenomže šéfová si usmyslela, že on a jeho
kamarádi by měli přispět do rozpočtu a zapojit
se do výuky ježdění. To by znamenalo celý den
vozit na hřbetě děti. Nuda k uzoufání! Čoko je
rozhodnutý ze všech sil tomu zabránit…

Přeložila Jana Kudělková
Ilustrace Nina Dullecková
Pro děti od 8 let
Váz., asi 152 stran
130 x 215 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

Již vyšlo:
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Štěně rychlé jako blesk!

špekáčkova psí akademie
Hvězda v horské vánici
Seznamte se s partou kurážných

která se tu učí,
gill Lewisovájakštěňat,
se stát pracovním psem.

Hvězdina maminka je ovčácká šampionka, každý ale

Jako další se vám
party
kurážných
štěňat,
říká, že z
Hvězda
je příliš
divoká, než aby se
mohla stát kteovčáckým psem. Když se ovšem
rá se na Špekáčkově psí akademii
učí,
jak se stát
ztratí malé jehně, využije své
rychlosti a rozběhne
se ho do borpracovním psem a být užitečný,
představí
hor hledat. Brzy ale zjistí, že malá
der kolie Hvězda. Její maminka
je
ovčácká
ovečka není jediná, kdo potřebuje šamzachránit.divopionka, každý ale říká, že Hvězda je příliš
ká, než aby se mohla stát ovčáckým psem. Když
se ovšem ztratí malé jehně, využije
své
rychlosti
Rychlá jako
blesk!
Rasa: Brzy
Border kolie
a rozběhne se ho do hor hledat.
ale zjistí,
Zvláštní schopnosti: Umí vycítit nebezpečí!
že malá ovečka není jediná, kdo potřebuje zachránit…
la Na konci knihy se čtenáři
Bonus na závěr:
á
ova
str rneov
Ilu
o
H
seznámí s Fern,
opravdovou
psí záchranářkou,
h
a
Sar
a dozvědí se, co všechno tohle psí povolání obnáší!

Přeložila Jana Hejná
Ilustrace Sarah Horneová

M

la

dá

fro

nt

a

Pro děti od 6 let
Váz., asi 120 stran
130 x 190 mm
Cena cca 199 kč
Termín vydání: březen
kATegOrie A

Již vyšlo:

Mladá fronta jaro–léto 2018

67

Vydejte se na dobrodružnou výpravu za pokladem

Berta a Jan hledají kešky
Jan Tuháček

Pro děti od 6 let
Váz., 136 stran
212 x 168 mm
Cena cca 229 kč
Termín vydání: duben
kATegOrie A

Dají se ještě dnes najít poklady? Jistěže ano,
kolem nás jich jsou tisíce. Stačí jen stát se jejich nadšeným hledačem. Řeč je o celosvětovém
fenoménu – hře, která se nazývá geocaching –
a u nás se jí po česku říká keškování neboli chytání kešek. Postačí vám k tomu i nejobyčejnější
chytrý telefon nebo navigace s funkcí GPS, dobré boty a chuť vyrazit ven za nikdy nekončícím
dobrodružstvím. Úspěchy v téhle hře totiž nelze
jen tak vysedět v křesle obýváku, ty se musí poctivě vychodit na čerstvém vzduchu. Tato knížka všem zájemcům ukáže, jak se stát kačerem
(tj. lovcem kešek), jak najít, ale i zamaskovat
ukrytý poklad nebo jak se vyhnout obávaným
mudlům. Ale hlavně – nasměruje všechny lovce
pokladů na ta nejatraktivnější místa v celé České republice, která stojí za návštěvu, ať už s GPS
hledačkou nebo bez ní. A to vše s krásnými a veselými ilustracemi Petry Cífkové.

Ilustrace Petra Cífková
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Protančí se Rosa s panenkou Coppélií až k hračkáři Leonardovi?

Mladá fronta

Malá baletka
Rosa a tři přání

Darcey Bussellová

ní
ři přá
Rosa a t

Rosa ví, že nastal čas, aby předala své speciální červené baletní střevíčky jiné holčičce. Než
to ale udělá, její přátelé v Zemi kouzel ještě naposledy potřebují, aby jim pomohla! Tentokrát
musí zachránit panenku Coppélii, kterou ukradl zlý Myší král. Podaří se jí ho přelstít a přivést
Coppélii zpátky hračkáři Leonardovi? A čeho
se bude týkat přání, o které požádá kouzelnou
křišťálovou kouli?

Rosa a tři přání

ní červené
udělá, její
otřebují
u Coppélii,
o přelstít
pátky
i? A čeho
í, o které
křišťálovou

r ín a

ez me
tu
u ces
mě
é ze
el…
kouz

Ro s a

Přeložila Eva Brožová
Ilustrace Katie Mayová
Pro děti od 7 let
Váz., 96 stran
130 x 190 mm
Cena 169 kč
Termín vydání: únor
kATegOrie A

Již vyšlo:
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V taneční škole se pořád něco děje!

Taneční studio – díl 2
Crip & Béka
Julie, Lucka a Alia jsou nejlepší kamarádky
a mají jednu společnou vášeň – tancování. Mezi
hodinami klasického tance a moderny zkoušejí nové vystoupení – balet Romeo a Julie. Tentokrát ale láska nehraje hlavní roli jenom na
scéně. Julie totiž s Timem, který tančí Romea,
doopravdy chodí. Všechno by bylo dokonalé…
Jenomže je tu ještě zlomyslná Karla a zase dělá
naschvály!

Přeložila Lucie Šavlíková

Pro děti od 8 let
Váz., 48 stran
205 x 285 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE B

Již vyšlo:
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Příběh, ze kterého vám ztuhne krev v žilách

Drákula a já
Andreas schlüter
Jen co zapadne slunce, začne se to v naší vesnici hemžit prazvláštními postavami… Že by tady
kromě vlkodlaka řádil i upír? Tomu se mi nechce
věřit. Ale můj kamarád Olda by vsadil boty, že
náš zubař dr. Drach něco skrývá. Proč by jinak
ve svém bytě shromažďoval tisíce zubů a bral mi
pořád krev? Moje sestra Dorka je v nebezpečí.
Musíme něco podniknout! A hned! Dřív než bude
pozdě…

Přeložila Romana Jarolínová
Ilustrace Bernhard Speh
Pro děti od 8 let
Váz., asi 128 stran
130 x 190 mm
Cena cca 199 kč
Termín vydání: duben
kATegOrie A

Již vyšlo:
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Kdo straší v domě, který je opředen děsivým tajemstvím?

kamenní andělé
kristina Ohlssonová
Blíží se Velikonoce a Simona se těší, že je stráví
u své babičky v Åhusu. Když k ní přijede, něco je
jinak než obvykle – v domě panuje zvláštní atmosféra a babička je unavená a zamyšlená. Z Pokoje
vzdechů se ozývají podivné zvuky. Čtyři kamenné
sochy v zahradě pořád někdo přesouvá a ze starého kazetového magnetofonu se ozývají tajuplné
rozzlobené hlasy, které ji varují, aby si pospíšila,
než bude pozdě. Navíc babička upadla a skončí
v nemocnici, takže Simona zůstane v jejím domě
úplně sama. Dokáže společně s kamarády Billie
a Aladinem záhadu vyřešit?

Přeložila Viola Somogyi

připravujeme
e-book

Pro děti od 9 let
Váz., asi 184 stran
130 x 180 mm
Cena cca 249 kč
Termín vydání: duben
kATegOrie B

Již vyšlo:
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Ga r dn er

záhada zápalkového zloděje
o

sally gardnerová

á
v

Sa

Další případ vílí detektivní kanceláře Křídla a spol. je zamotaný jako
klubko úhořů

VÍLÍ DET EKTIVNÍ KANCELÁŘ

Pro děti od 8 let
Váz., asi 224 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 kč
Termín vydání: březen
kATegOrie B

Již vyšlo:
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ZÁHADA
ZÁPALKOVÉHO
ZLODĚJE

Emily Voleová je trochu smutná, protože její
první prázdniny se chýlí ke konci. Naštěstí je na
obzoru vždycky nějaká záhada. Po městě běhá
veliký fialový králík, někdo ukradl strašidelné
kuřecí nohy a nerudný smeták se stal vůdcem
zločinecké bandy. Netrvá dlouho a vílí detektivové mají opět plné ruce práce. Podivuhodné
zločiny navíc nejsou to jediné, co jim dělá starosti. Do jejich domku na gryfích nožkách totiž
dorazila nevítaná návštěva, kouzelná lampa odjela dělat kariéru u divadla a detektiv Cardwell
ze Scotland Yardu se nešťastně zamiloval…
Emiliy s Busterem a kocourem Šídlem musí opět
předvést, co dokážou.

Přeložil Vratislav Kadlec
Ilustrace David Roberts

Holky čmuchalky opět zasahují!

Majda Čmuchalová
Kletba rozmazleného pudla

kate Pankhurstová
Devítiletá Majda Čmuchalová a její kolegyně z detektivní kanceláře Holky čmuchalky o sobě rády
prohlašují, že pro ně není žádná záhada příliš záhadná a žádný problém příliš zapeklitý. Ale bude
to platit i v případě rozmazleného pudla, jehož
paničkou bývala slavná kalužínská cestovatelka
a zakladatelka tamního muzea? V rámci školního
projektu budou Holky čmuchalky se svými spolužáky v Kalužínském muzeu přespávat – podaří se
jim vypátrat, jestli je vycpaný pudlík slečny Penelopy skutečně prokletý?

Přeložila Šárka Dvořáková Tripesová
Pro děti od 7 let
Váz., asi 176 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 kč
Termín vydání: květen
kATegOrie B

Již vyšlo:
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Dojemný příběh o lásce, přátelství a jedné dobrodružné výpravě

Psí hvězda
Linda Cogginová
Dvanáctiletá Daisy zemřela při dopravní nehodě, kterou zapříčinil její tatínek. Ocitne se na
onom světě, který je docela jiný, než si obvykle
představujeme – ze všeho nejvíc připomíná pracovní úřad. Daisy se vrátí na zem – ale v podobě
psa! Dokáže však přemýšlet jako dřív, na svůj
předchozí život totiž nezapomněla, a tak se rozhodne najít své rodiče. Uteče od rozmazleného
kluka, který se jí brzy nabaží. Na cestě za rodiči
ji čekají mnohá dobrodružství, která od základu
změní její pohled na svět.

Přeložila Viola Somogyi
Ilustrace Ivona Knechtlová
Pro děti od 9 let
Váz., asi 208 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A
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Čtyři dívky. Čtyři různé taneční styly. Jedna taneční skupina!

Dancing Girls
Ida překročí svůj stín

Heike Abidiová
Všechno se pro Idu točí kolem baletu – proto
se taky nemůže dočkat, až s kamarádkami z taneční skupiny Dancing Girls nacvičí nové vystoupení, při kterém bude moct vytáčet piruety
ostošest. Ale Emily, Šarlota a Jasmína chtějí dát
nejprve do pucu novou zkušebnu. Taková nuda!
myslí si Ida. A aby toho nebylo málo, Jasmína
kamarádky přesvědčí, aby při slavnostním otevření restaurace jejích rodičů tancovaly na písničku, která boří hitparády kdesi v Turecku. Co
je to za nápad? Ida trucuje a nejradši by se vším
sekla. Rozpadnou se kvůli tomu Dancing Girls?

Přeložila Romana Jarolínová
Ilustrace Lisa Hänselová

Pro děti od 8 let
Váz., asi 112 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE B

Již vyšlo:
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Další várka blogtastického humoru pro všechny holky

Tajnosti ze spacáku
Rose Cooperová
Sophia Beckerová, jinak (ne)známá jako Blogtastická blogerka, má prázdniny! Ovšem protože celé čtyři týdny (!) bude muset trávit ve srubu, který nemá ani ty nejzákladnější vymoženosti, to jest internetové připojení, přijde jí zase
k dobru její věrný předblogovací zápisník. A že je
do něj co psát! To máme: brouky a hmyz vůbec,
hořící maršmalák, nemožná vedoucí, jídlo dobré leda tak na házení po jiných, osuška s obrázkem Elma (a ten trapas, co z toho byl), poněkud
nepovedené závody na kanoích, fén, ze kterého
foukal pudr… no, počkejte, až si ten deník přečtete!

Přeložila Veronika Volhejnová
Pro děti od 8 let
Váz., asi 216 stran
130 x 250 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE B

Již vyšlo:
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Staň se hvězdou internetu. Každý like se počítá!

Deník vlogerky

Tim Collins

Tim Collins
Olívie touží zúčastnit se třídního výletu do New
Yorku, kde by si konečně mohla najít nové kamarády. Nedávno totiž nastoupila do nové školy, kde zatím nikoho nezná. Jak ale sehnat peníze na letenku? Rozhodne se stát se internetovou
hvězdou. Bohužel její počáteční pokusy skončí
neslavně, Olívie se ale nevzdává. Přesvědčí
svou spolužačku Emmu (začínající herečku), aby
v jejím vlogu vystupovala jako vlogerka Destiny
a udávala módní trendy. Její kanál se brzy stane internetovou senzací. Má to ale háček. Jak
dlouho dokáže Olívie udržet své tajemství, než
praskne, že holka na vlogu není ona? Navíc se
začne cítit provinile, že propaguje pochybné
výrobky od reklamních sponzorů. Stojí výlet
do New Yorku za to, aby ohrozila zdraví svých
fanoušků? Olívie vypráví svůj příběh prostřednictvím vtipných deníkových zápisků, scénářů
k videím a komentářů svých obdivovatelů.

Přeložila Eva Brožová
Ilustrace Maja Baláž

Mladá fronta

Pro děti od 9 let
Váz., asi 224 stran
130 x 200 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A
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Jak si Nikki poradí s tajnou láskou?

Deník mimoňky
Příběhy nebetyčný milostný bryndy

Rachel Renée Russellová
Nikki Maxwellová a její parta už stříhají metr
zbývajících dnů do konce školního roku, nejdřív
ovšem Nikki čeká dost zásadní, ale taky pekelně
těžké rozhodnutí: jak naložit s letními prázdninami. A aby toho nebylo málo, přidají se ještě
nečekané problémy s kluky – na scéně se totiž
objeví nový zájemce. Jenže to poslední, co by
Nikki chtěla, je ublížit Brandonovi! Jak se nakonec rozhodne a co to bude znamenat pro její
tajnou lásku a nejlepší kámoše?

Přeložila Jana Hejná

Pro děti od 9 let
Váz., asi 264 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Již vyšlo:
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Zápisník plný zábavných kvízů a doplňovaček

Taková jsem já
Můj styl, můj život, můj svět
Tento interaktivní zápisník je dokonalým dárkem pro každou malou slečnu, která si do něj
může jako do správného deníčku zapsat jakoukoli tajnůstku, jaká přesně je i co se jí v dané
chvíli líbí.
Zápisník je plný zábavných kvízů a doplňovaček. Dívky si tak poznamenají, co mají rády
a co se jim naopak nezamlouvá, jak vypadají,
jací jsou jejich kamarádi, rodina nebo koníčky,
a také se mu svěří se svými touhami a sny.
Mladé dívky si vyplňování zápisníku Taková jsem já zaručeně užijí a jeho čtení jim vyvolá
úsměv na tváři ještě po letech.

Z Á P IS N Í K

Můj styl, můj život,
můj svět

Mladá fronta

Pro dívky od 9 let
Váz., asi 160 stran
190 x 245 mm
Cena cca 269 kč
Termín vydání: březen
kATegOrie A

Přeložila Anna Pocnarová

NEJLEPŠÍ

KÁMOŠKY

1. Kdy mám narozenin
y?

2. Jaká je moje oblíbená

3. Kdo je moje oblíbená

JAK DOBŘE SE ZNÁTE?
.......................
Čas .......................
Místo .......................

Datum

Přečti si otázky na protě
jší straně
a odpověz na ně. Zárov
eň tento
test okopíruj a rozdej
ho svým
kamarádkám s prosbou,
aby
na uvedené otázky odpov
ěděly
také. (Kamarádky uděla
jí to
samé. Poznáte tak, jak
dobře se
navzájem znáte.) Pak
spočítej
správné odpovědi a otoč
na další
stránku s výsledky.

barva?

celebrita?

4. Jaké jídlo mám nejra

dši?

5. Čím chci být, až budu

velká?

6. Jaký byl můj největší

7. Jak se jmenuje můj

trapas?

nejoblíbenější film?
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Nejnovější příběhy pozdního puberťáka

Pravdivá zpověď
Adriana Molea
sue Townsendová
Kniha představuje čtenářům stručné zápisky,
jež si náš známý adolescent smutné postavy
pořizoval v šestiletém období 1984–1991, kdy již
překonal své hořké zrání, ale do těch pravých
let v divočině velkého světa mu ještě něco scházelo. Knížka má dvě části – první je samotná
Zpověď, druhá nese název Adrian Mole a malí
obojživelníci – a na jejich stránkách se dočteme
například o tom, jak se Pandora začíná Adrianovi neodvratně vzdalovat nebo jak maturita
a vyhlídky na další studium končí katastrofou.
Navíc se s Adrianem podíváme do Moskvy a prožijeme s ním trapná úskalí prvního zaměstnání
v městské knihovně, po němž následuje odchod
do Oxfordu, neboť doma už není místo. A je to
asi už Adrianův osud, že ho v univerzitním městě nečeká studium, ale soužití s Pandořiným
excentrickým manželem Julianem či věčné konflikty s šéfem či instruktory v autoškole… zatímco v Leicesteru matka strojí svatbu s mladičkým
podnájemníkem Muﬀetem.

Váz., asi 128 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 kč
Termín vydání: únor
kATegOrie B

Přeložila Helena Hartlová

Již vyšlo:
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Sue Townsendová

Sue Townsendová

MLADÁ FRON TA
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připravujeme
e-book

Další potrhlé scénky z Maxova života

Maxovy trable

RACHEL RENÉE RUSSELLOVÁ

ašeho odvážného hrdinu Maxe Drolla jsme
opustili ve chvíli, kdy po nočním letu snad
celým větracím systémem školy South
Ridge přistál uprostřed maximasové
pizzy s klobásou, a ocitl se tak v obklíčení tří
bezohledných zločinců. Rozcupují Maxe na kousíčky
jako mozarellu na nedopečeném zkázonosném
pizzovém těstě? Nebo ho jeho kamarádka
a spolužačka, počítačová kouzelnice Erin, dokáže
z téhle polízanice dostat živého?

Škola vzhůru nohama

rachel renée russellová

Přeložila Veronika Volhejnová

R. R. RUSSELLOVÁ

Našeho odvážného hrdinu Maxe Drolla jsme
opustili ve chvíli, kdy po nočním letu snad celým
větracím systémem školy South Ridge přistál
uprostřed maximasové pizzy s klobásou, a ocitl
se tak v obklíčení tří bezohledných zločinců. Rozcupují Maxe na kousíčky jako mozarellu na nedopečeném zkázonosném pizzovém těstě? Nebo ho
jeho kamarádka a spolužačka, počítačová kouzelnice Erin, dokáže z téhle polízanice dostat živého?

Dalš
potrhlé í
scén
z Maxova ky
života

Mladá fronta

Pro děti od 9 let
Váz., asi 232 stran
130 x 200 mm
Cena cca 289 kč
Termín vydání: duben
kATegOrie AAA

Již vyšlo:
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Fórkaři Miles a Niles opět na scéně!

POKRAČOVÁNÍ
BESTSELLERU!
POKRAČOVÁNÍ
SVĚTOVÉHO
BESTSELLERU!

Děsná dvojka dělá psí kusy
mac Barnett a Jory John

MAC
MAC
BARNETT
BARNETT

ilustroval
ilustroval

KEVIN CORNELL
KEVIN CORNELL
mladá fronta
mladá fronta

JORY
JORY
JOHN
JOHN

Tentokrát se Miles a Niles ocitnou za branami školy, dočkali se totiž dlouho očekávaných
prázdnin! Co potká Děsnou dvojku během fórkaření v zívákovských lesích? A dokážou si zachovat chladnou hlavu a svůj humor, i když se střetnou s ředitelovým synkem Joshem mimo školní
lavice? Zachrání je jejich fórky před natěšenými
pěstmi Joshe a jeho nohsledů z nedalekého tábora Řev & Kliky? Děsná dvojka nezklame ani ve
třetím díle, naopak přichází s ještě důmyslnějšími fórky než kdy předtím. Dvojitá porce zábavy
zaručena, to slibujeme na svou fórkařskou čest!

Přeložila Tereza Pařízková
Pro děti od 8 let
Váz., asi 244 stran
150 x 200 mm
Cena cca 249 kč
Termín vydání: květen
kATegOrie AAA
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Posviťme si na přísně vyhlížející panovnici!

Velikáni do kapsy
Marie Terezie očima Marie Antoinetty
a generála Laudona

Tomáš Němeček
Jediná vládnoucí žena na českém trůně není
spjata pouze s povinnou školní docházkou. Možná víte, že za vlády Marie Terezie se povinně zavedla příjmení, zakázalo se mučení při výsleších
a proběhlo první sčítání lidí a majetku. Ale věděli jste, že její manžel se dal z nudy na podnikání
a tajně vydělal obrovské jmění? Nebo že Marie
Terezie osobně udělila milost v posledním čarodějnickém procesu v českých zemích? Víc se
dozvíte v pátém díle edice Velikáni do kapsy, ve
kterém její příběh zkoumají moderní matka a její
chytrá dcera, a doprovázejí je proslulý generál
Laudon a marnivá princezna Marie Antoinetta.
Pro děti od 10 let
Brož., asi 144 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

Ilustroval Tomáš Chlud

Tomáš Němeček vystudoval žurnalistiku a práva. Stal se šéfredaktorem týdeníku Respekt, působil jako šéfkomentátor v Hospodářských novinách, v Lidových novinách pak vedl přílohu Orientace a později založil přílohu Právo & Justice. V roce 2013 nastoupil jako vedoucí právník Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Od roku 2016 je advokátní koncipient v advokátní kanceláři
AK RHK. Obdržel několik novinářských cen, například Cenu Ferdinanda Peroutky nebo Cenu Karla Havlíčka Borovského.
Tomáš Chlud je ilustrátor, tvůrce komiksů a kostýmní výtvarník.
Kostýmy navrhoval například pro film Pravidla lži či televizní cyklus České století režiséra Roberta Sedláčka. Pro nakladatelství
Mladá fronta ilustruje sérii Tomáše Němečka Velikáni do kapsy.
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Staňte se machrem na matiku!

Matiku mám v malíku!
Georgia Amson-Bradshawová
Jímá vás hrůza už jen při pomyšlení na slovo
„matematika“? Netřeba se znepokojovat! Pokud
rádi řešíte hádanky, vybarvujete si, pečete koláče a láká vás luštit šifry a posílat tajné zprávy,
pak je tahle knížka právě pro vás! Matematika
totiž není jen o zapeklitých výpočtech a nudných
rovnicích, ale dokáže být zábavná a ohromně
napínavá. Ale pozor! Po pouhém nakouknutí do
této knihy čtenáři hrozí, že ho matematika zcela
pohltí. Stejně tak se mu může přihodit, že bude
mít po jejím přečtení matiku v malíku. Tak buďte
raději opatrní!
Pro děti od 8 let
Brož., 96 stran
195 x 250 mm
Cena cca 239 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Již vyšlo:
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Přeložil Milan Lžička
Ilustrace Harriet Russellová

Sestavte si otočný glóbus a poznávejte svět v pohodlí domova

Obrázkový glóbus
Leon gray
Vydejte se na cestu kolem světa a nechte se nadchnout krásami ciziny. Je to snadné! Nemusíte
si balit kufr, prošlápnout boty ani kupovat letenku, stačí si sestavit téměř půl metru velký
glóbus, roztočit ho a pomocí názorných ikon
a průvodcovské brožurky prozkoumat zákoutí
planety Země. Box obsahuje Knížku pro malé
objevitele a všechny součástky potřebné k sestavení otočného glóbusu! Jaká zajímavost na
vás asi čeká dnes?

Přeložila Helena Marková
Ilustrace Sarah Edmondsová

Pro děti od 7 let
Box 270 x 245 x 45 mm
+ brožurka + komponenty
Cena asi 499 kč
Termín vydání: březen
kATegOrie AAA
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Spousta návodů, díky kterým proměníte obyčejný papír v úžasná
zvířátka

Papírový zvěřinec

HNEIDEN,

TEN,

3D model lišky, jelena, surikaty
a medvědí rodinky

ERTIG!

HNELL ZUM 3D-TIER

etní set předloh s podrobným
vířecích trofejí. Díky názorným
vystřihnout, přehnout
miláčka k životu během chvilky.
ůžete originálně vyzdobit neíku. Jednotlivé modely se liší
kostí. Od deseticentimetrových
e až k půlmetrové hlavě jelena.
a, lepidlo a je postaráno o zá-

3D MODEL LIŠKY, JELENA, SURIKATY A MEDVĚDÍ RODINKY

EN –

M L A D Á F R O N TA

PAPÍROVÝ
ZVĚŘINEC

PAPÍROVÝ ZVĚŘINEC

3D model lišky, jelena,
surikaty a medvědí
rodinky

HA
PŘEDLOOD
+ NÁV
hna
na všec
a
zvířátk

V této knize najdete kompletní set předloh s podrobným návodem na složení šesti zvířecích
trofejí. Díky názorným instrukcím, kde a jak
papír vystřihnout, přehnout a slepit, probudíte svého miláčka k životu během chvilky. A pak
si vaším výtvorem můžete originálně vyzdobit
nejen zdi, ale i poličky v pokojíku. Jednotlivé
modely se liší podle náročnosti a velikostí. Od
deseticentimetrových méďů se hravě proskládáte až k půlmetrové hlavě jelena. Stačí nůžky,
pravítko, tužka, lepidlo a je postaráno o zábavu
pro celou rodinu.

Přeložila Romana Jarolínová
Pro děti od 6 let
Brož., 80 stran
Cena cca 289 kč
210 x 290 mm
Termín vydání: duben
kATegOrie A
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Jedinečný deníček vašeho psího kamaráda…

Jsem tvůj pejsek
Deníček vašeho domácího mazlíčka

Pro děti od 7 let
Váz., 80 stran
190 x 245 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A

Přinést si domů štěňátko či dospělého pejska je
vždycky velká událost. Celou rodinu včetně jejího nového zvířecího člena čeká spousta změn
a moře dobrodružství.
Tento originální zápisník umožní každému
novopečenému i zkušenému pejskaři zaznamenat, uchovat a znovu prožívat ty nejlepší chvíle jejich společného života. Objevování nového
prostředí, seznamování se s pelíškem i místem
na hraní, drobné domácí nehody, pejskovo vybavení domácnosti, dárečky, první návštěvy
u veterináře nebo společné procházky s dalšími
čtyřnohými kamarády.
Tato kniha s nádhernými ilustracemi navozujícími atmosféru psího světa poskytuje dostatek prostoru pro zapsání vašich vzpomínek
i místa k nalepení fotek, aby doprovázela psího
páníčka na celé jeho jedinečné, neopakovatelné
cestě.

Přeložila Zuzana Kvasňová
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… a jeho kočičího komplice!

Jsem tvoje kočička
Deníček vašeho domácího mazlíčka
Každý, kdo má kočku, jistě přemýšlí, jak nezapomenout a uchovat nespočet společných zážitků.
Tento nádherně ilustrovaný zápisník umožňuje
zaznamenat myšlenky, pocity i události každodenního života. Navíc je zde dostatek prostoru
pro vložení fotografií.
První den doma, kočičí zvyky, neuvěřitelné
schovávačky, oblíbené hry, legrační polohy vašeho mazlíčka, větší či menší domácí nehody,
první návštěvy veterináře, oblíbené pamlsky
a spousta dalšího.
Tento originální deníček bude provázet kočičího páníčka celým jeho životem. Pomůže mu
nezapomenout, detailně si vybavit a znovu prožít všechny významné okamžiky jejich jedinečných dobrodružství.

Přeložila Zuzana Kvasňová

Pro děti od 7 let
Váz., 80 stran
190 x 245 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
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Moderní vydavatelství s tradicí
Mladá fronta je moderní vydavatelství s třiasedmdesátiletou tradicí.
Působí v oblastech zpravodajských, odborných,
digitálních a knižních titulů. Dobré jméno staví
na mnohaleté zkušenosti, profesionalitě a dynamickém rozvoji.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Na knižním trhu jsme již od roku 1945, každý rok vydáváme kolem 200 knižních titulů.
Od roku 2011 vydáváme rovněž elektronické knihy. Dosud vyšlo téměř 400 elektronických knih.
Naše knižní produkce se těší kompletní marketingové podpoře všech titulů vydavatelství.
Vlajkovou lodí divize Euro je týdeník Euro, jeden z nejprestižnějších ekonomických týdeníků
v České republice.
Divize Online provozuje ekonomický web Euro.cz, odborný web Finance.cz a dalších
17 specializovaných online titulů.
Divize Medical Services nabízí kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví.
Divize Motor Media se svými tituly dominuje žebříčku motoristických časopisů.
V portfoliu máme dětský časopis Puntík určený nejmenším.
Měsíčně zasáhneme přes 5 milionů lidí.

Mladá fronta jaro–léto 2018

Puntík
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VYCHÁZÍ JAKO PŘÍLOHA TÝDENÍKU

Motor Media

Knihy

Online

Medical Services
Postgraduální
10/2017

vyšlo: 23. 10. 2017

MĚSÍČNÍK PRO ODBORNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ, FARMACII A OŠETŘOVATELSTVÍ

medicína
O D B O R N Ý

Č A S O P I S

KNIHY
Divize Knihy je v současné době nejstarším
kontinuálně fungujícím vydavatelem knih
v České republice. U odborníků patříme mezi
respektované značky a mezi čtenáři jsme oblíbení díky atraktivní volbě zajímavých titulů.
Věnujeme pozornost původní a překladové beletrii, populárně-naučné literatuře,
literatuře faktu a knihám pro děti a mládež.
Vydáváme literaturu z oblasti zdravé výživy,
recepty české i světové kuchyně, knihy zaměřené na sport a zvláště běh. Na trh ročně
uvedeme kolem 200 nových knih. Knižní
tituly najdete nejen v tradičních knižních
edicích, ale i v dalších zajímavých mimoedičních projektech. Stálé oblibě se těší
tituly domácích i zahraničních autorů,
z nichž se mnozí dočkali prestižních ocenění.

L É K A Ř E

Kompletní přehled titulů a nabídku
knih Mladé fronty naleznete na
Hematoonkologie
www.mf.cz a www.kniha.cz
Hematoonkologie
Hematoonkologie
Hematoonkologiew
Hematoonkologie
akademie

J E O F I C I Á L N Í M T I T U L E M
C E L O Ž I V O T N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í
L É K A Ř Ů Č E S K É L É K A Ř S K É K O M O R Y

JE OFICIÁLNÍM PARTNEREM CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

Z obsahu
■

Hematoonkologie

HematoHematoonkologie

Akutní myeloidní
leukémie

■

Systémová
mastocytóza

Hematoonkologie

-onkologie
Hematoonkologie
Hematoonkologie
Hematoonkologie
Hematoonkologie

-myeloproliferativní
Hematoonkologie
syndromy

■

Hematoonkologie

Hematoonkologie
Hematoonkologie

Hematoonkologie
Myelodysplasticko-

Konference Zdravotnictví 2018 naplnila očekávání

P R O

1 ekonomický týdeník
2 online TV
1 ekonomický měsíčník
1 dětský měsíčník
6 motoristických titulů
1 vojenskohistorický magazín
3 sportovní tituly
3 odborné ekonomické speciály
3 lifestylové speciály
28 nových médií
19 webů
40 odborných eventů
40 odborných knižních titulů
22 lékařských titulů
200 knižních titulů ročně

Postgraduální medicína

Postgraduální

Hematoonkologie

Hepatologie – vybrané kapitoly

Vydavatelství
Mladá fronta a. s.
Oslovíme 5 052 735 lidí
v České republice!

Hematoonkologie
■ Febrilní neutropenie

Hematoonkologie

Hematoonkologie

Hematoonkologie

VYDÁNÍ

02
2017

Hematoonkologie

5/2017

ROČNÍK 19 • 129 KČ

Hematoonkologie

Hematoonkologie

Hematoonkologie
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Sebrané příspěvky Blogerky desetiletí a Blogerky roku v knižní podobě!

Italské jednohubky
Marta Kučíková
Vlídné a humorné postřehy ze života domorodců
z podhůří italských Dolomit očima české Marty. Proč jsou italští staříci stále frajeři a jejich
osmdesátileté manželky upravené šťabajzny?
Proč nosí Ital malou peněženku? Proč se nebojí
mluvit o lásce v jakémkoli věku? Proč jim asfaltově silná káva nezpůsobí infarkt? Proč respektují úřady i autority? Proč má horal něžnou duši?
A čím je podle Italů známá naše krásná rodná
česká hrouda? Proč se ke všem dětem chovají jako k vlastním? A proč si vůbec stále zpívají,
i když mají pracovní soboty?
Váz., 176 stran, 130 x 185 mm, 239 Kč
Kategorie A

Šest krát dva

Nebát se přát si

Skryté okno

Váz., 336 stran, 130 x 200 mm
Cena 329 Kč, Kategorie a

Váz., 184 stran, 130 x 200 mm
Cena 249 Kč, Kategorie aAA

296 stran, 140 x 210 mm
Cena 299 Kč, Kategorie a

Arne Dahl
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Blanka Milfaitová

Rachel Abbottová

Celej Franz!
Marta Davouze

beletrie,192 stran,249Kč

Hodiny z kostí
David Mitchell

beletrie, 586 stran, 429 Kč

Potomci mlčení
Sabine Dittrichová

beletrie, 176 stran, 229 Kč

Hrabal – Spisy 1
Bohumil Hrabal

beletrie, 616 stran, 699 Kč

Podivuhodná odhalení Artura Peppera
Phaedra Patricková
beletrie, 264 stran, 299 Kč

Tulipánová horečka
Deborah Moggachová

beletrie, 248 stran, 259 Kč

Větrná hůrka rodiny Brontëových
Hana Whitton
beletrie, 440 stran, 299 Kč

beletrie, 280 stran, 299 kč

Poustevník
Thomas Rydahl

Noční recepční
John le Caré

beletrie, 496stran, 399 Kč

Lámání v kole
Petr Angel

Dozvuky mých lásek
Graeme Simsion

beletrie, 248 stran, 289 Kč

beletrie, 536 stran, 379 Kč

Sexy farmář
Alice Claytonová

beletrie, 248 stran, 259 Kč
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Největší kniha o etiketě všech dob

Etiketa
Ladislav Špaček
Tato kniha je nejobsáhlejší příručkou etikety,
jaká kdy u nás vyšla. Obsahuje komplexní soubor
pravidel etikety ze všech oblastí lidského života.
Najdete v ní poučení pro všechny životní situace
a budete vědět, jak být svým dětem vzorem.
V Etiketě se dočtete leccos z toho, co bylo
zmíněno v předchozích knihách (brambory se
krájejí vidličkou dnes a krájely se tak i před deseti
lety a sako se zapíná na horní knoflík už od vévody z Windsoru), ale najdete v ní i mnohá pravidla,
u nichž došlo oproti minulosti ke změně.

Váz., 384 stran, 240 x 320 mm, 649 Kč
Kategorie AAA

Jmenuju se Tomáš

Aha! Rodičovství Sourozenci Simplissime

Váz., 144/40 stran, 140 x 210 mm
Cena 279 Kč, Kategorie AAA

Brož., 376 stran,145 x 210 mm
Cena 299 Kč, Kategorie A

Ota Kars
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Laura Markhamová

J.-F. Mallet

Váz., 384 stran, 195 x 250 mm
Cena 599 Kč, Kategorie A

Skryté Čechy
Václav Vokolek

naučná, 336 stran, 549 Kč

Štěstí na talíři
Lada Nosková

naučná, 284 stran, 449 Kč,

Wehrmacht
František Emmert

naučná, 176 stran, 399 Kč

Mise Haiti
Tomáš Šebek

naučná, 256 stran, 279 Kč

Jde to bez mléka i vajec
Petr Havlíček, Petra Lamschová
naučná, 144 stran, 249 Kč

Peruť 312
Ladislav Sitenský

naučná, 176 stran, 549 Kč

Příběh Berlín
Martin Jonáš, Veronika Jonášová
naučná, 248 stan, 299 Kč

naučná, 240 stran, 289 Kč

Smart revoluce
Kamil Miketa

Vlčice
Karel Hvížďala

naučná, 288 stran, 299 Kč

Pevnosti v bojích velké války
Martin Dubánek, Ondřej Filip, Jan Pavel
naučná, 384 stran, 449 Kč

Jak se žije padesátkám
Daniela Kovářová, Radim Uzel

naučná, 216 stran, 299 Kč

Jak prohrát maraton
Joe Cohen

naučná, 184 stran, 279 Kč
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Slušné chování je to nejcennější, co mohou rodiče svým dětem dát

Box Dědeček 3 v 1
Ladislav Špaček
Naučit je zdravit, vhodně se oblékat, chovat se
zdvořile na ulici, na návštěvě či v restauraci, vypěstovat v dětech správné návyky, jak držet příbor
a sklenici nebo jak sedět u stolu – to jsou hodnoty, které je budou provázet celý život a do značné míry mohou rozhodovat o tom, zda se jednou
stanou úspěšnými v profesním i osobním životě.
Všemi třemi díly provází čtenáře dědeček a jeho
zvídavá vnučka Viktorka. Spolu s ní se děti naučí, jak se zachovat v různých situacích, které život přináší, a začnou si utvářet pohled na svět kolem sebe.
Box, 3 knihy v krabici, 217 x 220 mm, 649 Kč
Kategorie AAA

Božena Němcová

Deník Mimoňky

Rachel Renée Russelová

Tomáš Němeček

Rachel Renée Russelová

Váz., 320 stran, 130 x 200 mm
cena 289 Kč, Kategorie aAA

Váz., 144 stran, 130 x 200 mm
cena 199 Kč, Kategorie A

Váz., 288 stran, 130 x 200 mm
cena 249 Kč, Kategorie a

Maxovy trable
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Velikáni do kapsy

Příběhy nesnášený spolužačky

Hračky a domečky pro křečky
Carin Oliverová

Kočičí pelíšky
Carin Oliverová

Pastelkopedie

Zrada rodu Trnhoffů
Gareth P. Jones

Mí praštění rodiče
Pete Johnson

Lidské tělo

Celý svět v obrázcích
Tom Schamp

Vesmír ve 30 sekundách
Clive Gifford

Doktor Plyšák
Deanna F. Cooková

hobby, 96 stran, 249 Kč

dětská, 312 stran, 279 Kč

dětská, 64 stran, 399 Kč

Atlas omalovánky

dětská, 96 stran, 249 Kč

dětská, 48 stran, 299 Kč

hobby, 96 stran, 249 Kč

dětská, 216 stran, 249 Kč

dětská, 96 stran, 279 Kč

Titeuf – Vítej v pubertě!
Zep

dětská, brožurka
+ komponenty, 399 Kč

dětská, 48 stran, 229 Kč

Letiště

dětská, 180 stran, 249 Kč

dětská, brožurka
+ komponenty, 499 Kč
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Nakupujte pohodlně
na e-shopu Mladé fronty

