DOPORUČUJEME
Jaro–léto 2020
Beletrie

mladá fronta

Naučné

Martin Šulc /
Ivana Šulcová

JAK PŘEŽÍT
LÉČENÍ

Ml a dá fron t a

Radkin Honzák

Životní
příběh
Jana
Mikoláška
Pravda
o slavném
českém léčiteli

Veselé
čtení
o bolestech
Mladá
f ronta

Dětské

ra
auto
Od elleru
ts
bes
ÁM

N
PES DL A
SPA

Miloš Kratochvíl
Ilustrovala

Eva Sýkorová Pekárková
Mladá fronta

OBSAH
BELETRIE
SVĚTOVÁ PRÓZA
David Grossman / ŽIVOT SI SE MNOU POHRÁVÁ........................................................8
Janiv Ickovič / ŘEZNÍKOVA DCERA............................................................................10
Ottessa Moshfeghová / MŮJ ODPOČINKOVÝ ROK..................................................... 12
MEMOÁR
Tara Westoverová / VZDĚLANÁ..................................................................................14
HISTORICKÝ ROMÁN
William Andrews / DCERY DVOUHLAVÉHO DRAKA.................................................16
BELETRIZOVANÝ CESTOPIS
Martin Vopěnka / PŘEŽÍT CIVILIZACI........................................................................17
ČESKÉ KRIMI
Adriana Krnáčová / HYBRIS.......................................................................................18
Daniela Kovářová / MATKOVRAŽEDKYNĚ.................................................................19
PSYCHOTHRILLER
Megan Goldinová / ÚNIKOVÁ HRA............................................................................ 20
Jane Corryová / MRTVÁ LÁSKA................................................................................. 22
Rachel Abbottová / POJĎ TROCHU BLÍŽ.................................................................... 23
PRO ŽENY
Kateřina Janouchová / ZVĚSTOVATELKA................................................................... 24
ROMANTIKA
Alice Claytonová / SEXY HOTELIÉR.......................................................................... 25

Mladá fronta jaro–léto 2020

3

NAUČNÁ LITERATURA
Jiří Tauchen / TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ...............................................................................28
Martin Šulc, Ivana Šulcová / ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH JANA MIKOLÁŠKA.........................................30
Franci Rabínková Epsteinová / FRANCINA VÁLKA.................................................................. 32
Radkin Honzák / JAK PŘEŽÍT LÉČENÍ.....................................................................................34
Karsten Brensing / MYSTÉRIUM ZVÍŘAT..................................................................................36
Anja Jakobová / HRY SE PSEM NA DOMA...............................................................................38
Elisabeth Simardová / JAK ŽÍT S MINIMEM VĚCÍ, A PŘESTO ŠŤASTNĚ..................................40
Michaela Girschová / ČAJE Z LÉČIVÝCH ROSTLIN.................................................................. 41
Petra Rehm-Hugová, Marina Westermannová / TRVANLIVÉ PRODUKTY Z BYLINEK..............42
Ursel Bühringová / MŮJ PRVNÍ KURS LÉČIVÝCH BYLIN.........................................................43
Victor Archuleta / ČAKRY PRO ZAČÁTEČNÍKY........................................................................44
Nadira V Persaudová / OBLIČEJOVÁ JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY............................................ 45
Přemysl Liška / DOBRODRUŽSTVÍ KRIMINALISTICKÉ BALISTIKY.........................................46
Václav Soukup / NEJLEPŠÍ ČETA ANEB CESTA DO ARMÁDY................................................. 47
Radomír Zavadil / NA OBRANU REPUBLIKY..........................................................................48
František Emmert / US ARMY V ČESKOSLOVENSKU 1945...................................................... 50
Eric Lee / NOC BODÁKŮ.......................................................................................................... 52
Marek Brzkovský / ZAPOMENUTÁ STÍHACÍ ESA..................................................................... 53
Alex Hutchinson / VYTRVALOST..............................................................................................54
Stuart McGill / ZDRAVÁ ZÁDA................................................................................................ 55
Sheila Taormina / KRAUL JAKO PROFÍK................................................................................. 56
Kamil Miketa / DESET PODNIKATELSKÝCH LEGEND PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
A DESET JEJICH NÁSLEDOVNÍKŮ PO ROCE 1989.................................................................... 57

4

Mladá fronta jaro–léto 2020

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Paul McCartney / ČUPRDĚDA.................................................................................... 60
Miloš Kratochvíl / NEVĚŘTE SLEPICÍM...................................................................... 62
Michaela Fišarová / KANÁLNÍČCI............................................................................. 64
Jitka Dolejšová / PO KOLEJÍCH ZA POHÁDKOU........................................................ 66
Lenka Pelánková / O MAMINCE, KTERÁ SI OSTŘÍHALA VLÁSKY............................. 67
Hana Skálová / HURÁ! JSOU TU VELIKONOCE......................................................... 68
Klára Smolíková / DEVĚT MALÝCH ZAHRADNÍKŮ.................................................... 70
Libuše Radová / LIŠÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ........................................................ 72
Thomas Müller / ZVÍŘATA V NOCI............................................................................. 73
Darcey Bussellová / MALÁ BALETKA – NELA A RŮŽOVÁ ZAHRADA......................... 74
Linda Chapmanová / OSUDOVÍ KAMARÁDI – ZÁLUDNÁ PŘÁNÍ.............................. 75
Rachel Delahaye / LVÍČE V NESNÁZÍCH – ZÁCHRANNÁ STANICE MLÁĎAT............ 76
Steve Voake / MAXÍK TOULAVÝ A VEVERČÁK PRCEK............................................... 77
Camilla de la Bedoyereová / KNIHA ZVÍŘECÍCH SUPERHRDINŮ............................... 78
Tomáš Němeček / JAN AMOS KOMENSKÝ OČIMA VŠEZVĚDA VŠUDYBUDA
A MAGICKÉHO MÁMENÍ.......................................................................................... 80
Pavel Kolín, Jakub Kolín VOJÁČCI: HUSITÉ – MUŠKETÝŘI – FYZILÍŘI...................... 82
Jan Žáček / FOTBALOVÝ KRÁL.................................................................................. 83
Jannick Lachapelle / ROŠŤÁCI Z PRAVĚKU – TRHLINA V ČASE................................. 84
Laura Ellen Andersonová / AMÁLIE ZUBATÁ A PŮLMĚSÍČNÍ PRÁZDNINY................ 85
Dermot O’Leary / TOTO, KOČKA NINJA, A VELKÝ HADÍ ÚTĚK................................. 86
Laura Owenová / ČARODĚJKA WINNIE A KOCOUR WILBUR.................................. 88
Philip Reeve / POTEMNĚLÁ PLÁŇ – SMRTELNÉ STROJE 4....................................... 90
Jaclyn Moriartyová / ŠEPTAVÉ VÁLKY...................................................................... 91
Rachel Renée Russellová / DENÍK MIMOŇKY – PŘÍBĚHY NEJHORŠÍ NEJKY V HISTORII... 92

Mladá fronta jaro–léto 2020

5

BELETRIE

Nový román nejznámějšího izraelského autora

SVĚTOVÁ PRÓZA

Život si se mnou pohrává
David Grossman
Román Život si se mnou pohrává je příběhem
tří silných žen – devadesátileté Very, její dcery
Niny a vnučky Gili. Jejich životy se vine rodinné
tajemství, které každou z nich bolestivě zasahuje a které se pokoušejí překonat cestou na Goli
Otok, chorvatský ostrov, který za války sloužil
jako koncentrační tábor. Zde byla Vera vězněna
a mučena dlouhé tři roky… Je možné žádat odpuštění?
Román Život si se mnou pohrává vypráví o ranách, kterých se lidé dopouštějí vůči sobě, ale
také o cestě, která má podobu vykoupení…

Přeložila Lenka Bukovská
Váz., 230 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: červen
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book
již vyšlo
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SVĚTOVÁ PRÓZA

DAVID GROSSMAN (1954) Narodil se v Jeruzalémě, vystudoval filozofii a divadelní vědu.
Pracoval jako korespondent a moderátor izraelského veřejnoprávního rozhlasu Kol Jisrael.
K jeho nejznámějším dílům patří Úsměv jehněte (Chijuch ha-gdi, 1983), Viz LÁSKA (Ajen
erech: ahava, 1986; česky Mladá fronta 1996),
Niterná gramatika (Sefer ha-dikduk ha-pnimi,
1991), Klikaté děti (Ješ jeladim zigzag, 1994),
Buď mým nožem (Še-tihji li ha-sakin, 1998),
Mít s kým běžet (Mišehu laruc ito, 2000; česky Mladá fronta 2010), Tělem to chápu (Ba-guf
ani mevina, 2003), Žena prchá před zprávou
(Iša borachat mi-bsora, 2008; česky 2013)
a Přijde kůň do baru (Sus echad nichnas le-bar, 2014). Ve své zemi se stal jedním z neoficiálních symbolů Izraele, ale široký ohlas získala Grossmanova tvorba i v zahraničí. Jeho
romány vycházejí ve třiceti jazycích. V roce
2010 byl za své dílo oceněn Mírovou cenou
německých knihkupců a v roce 2017 získal Mezinárodní Man Bookerovu cenu. Žije na předměstí Jeruzaléma.

y, na které čtenář nikdy nezapo„David Grossman píše ohromné, chytré, srdečné knih
e zprostředkovat mír mezi
mene, protože se v nich dozví spoustu věcí o Izraeli, o snaz
e si ho vážím, miluji a obdivuji.“
Izraelci a Palestinci. Tento spisovatel mi učaroval, velic
Felicitas von Lovenberg, SWR
citlivé a vnímavé vůči okolnímu
„Knihy Davida Grossmana jsou jako jeho postavy:
beroucí zážitek a cvičení ve
světu a utrpení v něm. Číst jeho knihy je vždycky dech
schopnosti otevřít se bolesti.“
Insa Wilkeová, Süddeutsche Zeitung
autor. Za posledních třicet let
„David Grossman je nyní nejvýznamnější izraelský
izraelské literatury.“
vytvořil svými romány nádherné milníky moderní
Marie Luise Knott, Neue Zürcher Zeitung
Mladá fronta jaro–léto 2020
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Trojnásobná vražda, řezníkova dcera a Rusko 19. století

SVĚTOVÁ PRÓZA

Řezníkova dcera
Janiv Ickovič

mladá fronta

Váz., 450 stran
155 x 235 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

Přeložila Magdalena Křížová
JANIV ICKOVIČ (1975) Izraelský autor a filozof
vydal zatím tři romány a novelu. Všechny jeho
prózy získaly významná izraelská ocenění, mimo
jiné cenu deníku Haaretz za nejlepší román, Cenu
ministerského předsedy nebo Agnon Prize (za
Řezníkovu dceru), pojmenované podle jediného
izraelského nositele Nobelovy ceny. Ickovič žije
v Tel Avivu s manželkou a dvěma dcerami.

připravujeme
e-book
onta
mladá fr

10

Mladá fronta jaro–léto 2020

Když bylo Fanny Keismannové deset, dal jí otec,
židovský řezník v Grodnu, do ruky nůž a malá dcera brzy projevila mimořádné nadání pro rituální
porážení zvířat. I přes svou zručnost se musela
práce šocheta vzdát a místo toho se stát matkou
pěti dětí a spořádanou manželkou.
Pak ale zmizí manžel její starší sestry a Fanny opustí rodinu a vyrazí ho hledat do Minsku.
Doprovází ji Žižek Beršov, který byl odmala fascinován carskou armádou, ale vojenská služba plná plenění a vraždění jej připravila o řeč.
Když je cestou přepadne banda zlodějů, Fanny
tři z nich odpraví rituálním nožem. Trojnásobná
vražda přitáhne pozornost Piotra Novacka, šéfa
tajné policie, který se domnívá, že jde o počínající komplot proti carovi. Začíná dechberoucí boj
o život a putování po Rusku 19. století…

SVĚTOVÁ PRÓZA

by z oka vypadla
„Divoké tempo, drsný humor a hrdinka, která jako
uhrančivá a neskuLisbeth Salanderové z Larssonova Milénia: brutální,
tečně šikovná při práci s nožem…“
kaně exploduje a
„Příběh, který začíná jako malé rodinné drama, neče
dů a událostí…“
následně čtenáře vtáhne do virtuózního gejzíru nápa
Haaretz
literatura pomá„Dobrodružný příběh, jakých má moderní izraelská
lu… Prostě mimořádný román.“
Yaron London, Walla
jako originální
„V románu Řezníkova dcera se Ickovič představuje
příběh v kulisách
vypravěč, jemuž se mistrně podařilo napsat strhující
avy, způsob vyprázaniklého života Židů v ruském impériu. Téma, post
román, kterému
vění a autorská perspektiva tak utvářejí výjimečný
ečná kniha.“
nechybí historická přesnost i humor. Zkrátka jedin
Porota výboru Agnonovy ceny

Mladá fronta jaro–léto 2020
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Temně humorný příběh jedné z nejzajímavějších amerických
spisovatelek mladší generace
SVĚTOVÁ PRÓZA

Můj odpočinkový rok
Ottessa Moshfeghová

Váz., asi 296 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

New York roku 2000: šestadvacetileté vypravěčce život zdánlivě rozdal ty nejlepší karty. Je
krásná, štíhlá a blond, absolventka Kolumbijské
univerzity, pracuje v cool galerii, má k dispozici tučné dědictví a byt na Manhattanu. Přesto jí
něco schází – a tak si nechává předepisovat koktejl nejrůznějších léků od nejhorší psychiatričky
v dějinách literatury a usilovně pracuje na své
roční „hibernaci“.
Proč vlastně nedokáže být šťastná? Nemůže
za to jen nedávná smrt rodičů, destruktivní vztah
s přítelem nebo sadomasochistické přátelství
s nejlepší kamarádkou Revou. Ve světě plném
pozlátka a příležitostí cítí hlubokou prázdnotu
a odcizení. A dny v kalendáři se nezadržitelně blíží
k událostem jedenáctého září…
Pod vrstvou neodolatelného, občas bláznivě komického a jindy absurdně vypointovaného
černého humoru klade autorka vážnější otázky
po nalezení smyslu v rychlém a náročném světě,
kde si můžete dovolit vše, pokud při tom skvěle
vypadáte a nepřestanete se usmívat.

Přeložila Jana Jašová

připravujeme
e-book
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SVĚTOVÁ
ČESKÁ PRÓZA
PRÓZA

OTTESSA MOSHFEGHOVÁ se narodila v Bostonu do rodiny hudebníků. I ona se od dětství věnovala
hudbě, ale nejvíc ji to táhlo ke psaní. V roce 2014 vydala novelu McGlue a v roce 2017 sbírku povídek
Stesk po jiném světě (Homesick
For Another World). Její první román Eileen (2015) získal několik literárních cen, například Hemingway Foundation/PEN Award, a dostal se do užšího výběru na Man
Booker Prize. Také Můj odpočinkový rok (2018) se setkal s nadšeným přijetím a stal se bestsellerem New York Times. Filmová
práva k němu zakoupila herečka
Margot Robbie.

Mosherických autorů dokáže právě Ottessa
am
h
nýc
čas
sou
ch
vše
ze
že
,
hyb
poc
ec
Není vůb
, jaké to je být naživu, když má člověk
feghová nejzajímavěji vyprávět o tom
ciálním
znepokojujícím stylem vypráví o existen
pocit, že být naživu je děsivé. Čistým a
cukroví,
–
í
at si nádherně barevné, lákavé cukrov
řáv
dop
o
jak
je
hu
kni
její
číst
í…
izen
odc
které vás může i otrávit.

The New Yorker

í nahlas se smát – a zároveň

… autorka vás nut
„Román plný úžasného černého humoru
při tom teče krev.“

Vogue
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Strhující pravdivý příběh o síle rodinných pout a odhodlání
vydat se vlastní cestou
MEMOÁR

Vzdělaná
Tara Westoverová

Váz., asi 344 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book
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Tara Westoverová poprvé vkročila do školní třídy, když jí bylo sedmnáct. K lékaři poprvé zašla
ještě o několik let později. Vyrůstala na samotě
v idažských horách, v mormonské rodině survivalistů a náboženských fanatiků – psychicky nemocný otec se připravoval na konec světa, hromadil zásoby a nedůvěřoval státním institucím
a vládě, matka se živila jako bylinkářka, léčitelka
a asistentka při domácích porodech. Tara pracovala s otcem na šrotišti, kde jí dnes a denně hrozil úraz, pomáhala matce vyrábět tinktury, jeden
starší bratr ji týral. Postupně dospěla k rozhodnutí, že jedinou možností je vzbouřit se a odejít
z domova.
Sama se připravila na přijímací zkoušky a byla
přijata na Univerzitu Brighama Younga. Poté studovala na Harvardu a v Cambridgi, kde získala
doktorát. Cesta ke vzdělání ovšem znamenala
rozkol s rodiči a těmi sourozenci, kteří zůstali žít
v Idahu. Tara zjistila, že vzdělání má osvobozující
moc, ale zároveň poznala, jak vysokou cenu je za
ně nucena zaplatit.
Strhující memoár o procesu uvědomování si
sebe sama, odhodlání, osobním rozvoji a rodinné loajalitě se okamžitě stal bestsellerem, patřil
k nejoblíbenějším knihám Baracka Obamy za rok
2018 a časopis TIME Taru Westoverovou zařadil
mezi 100 nejvlivnějších osobností pro rok 2019.

Přeložila Olga Bártová

MEMOÁR

ěli.“

„Úžasný, skutečně inspirující příběh. Tahle knížka je ještě lepší, než vám vypráv

Bill Gates
a dobře
„Tara Westoverová je živoucím příkladem toho, že někteří lidé jsou zkrátka
se za
neporazitelní. Tenhle srdceryvný a zároveň povzbudivý memoár – nejlepší, jaký
se člověk
poslední roky objevil – vypráví o tom, že bez ohledu na to, kde a do jaké rodiny
narodil, může se probojovat k lepšímu životu.“

USA Today

Mladá fronta jaro–léto 2020
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Historický román inspirovaný osudem korejských „žen pro
útěchu“
HISTORICKÝ ROMÁN

Dcery dvouhlavého draka
William Andrews
Příběh mladičké Korejky Čehi, odvlečené za druhé světové války do japonských „praporů útěchy“. Po krutých zážitcích v japonském válečném
nevěstinci dívka prchne a podaří se jí začít nový
život a nalézt lásku. Její vztah ale nemá pohádkový konec – jejího milého odvleče uprostřed noci
severokorejská tajná policie a ona sama musí
prchnout na jih. A když už se zdá, že se konečně
dokázala ze všech strašných zážitků vzpamatovat a postavit se na vlastní nohy, prozradí se její
minulost a Čehi se znovu propadá na samé dno.
Teprve v nejčernějších chvílích poznává pravý význam dárku od matky – starého hřebene do
vlasů s dvouhlavým drakem – a vydává se pátrat
po jediném člověku, který může odkaz draka naplnit… a kterého ona sama před lety opustila.
Váz., asi 400 stran
145 x 225 mm
Cena cca 369 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A
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Přeložila Veronika Volhejnová
připravujeme
e-book

„Je to příběh mých cest, ale také mého života. A můj život je zase
příběhem téhle země a téhle doby“
BELETRIZOVANÝ CESTOPIS

Přežít civilizaci
Mých 29 cest za obzor (1983–2019)

Martin Vopěnka
Známý český spisovatel, publicista a cestovatel
napsal víc než jen strhující cestopis. Je to zároveň pronikavá generační výpověď i zpráva o stavu planety a civilizace. Autor si nehraje na hrdinu ani na opravdu velkého cestovatele, a tak
jeho schopnost opustit pohodlí domova a vydat
se na milost a nemilost drsné přírodě může být
skvělou inspirací pro každého.
Často až humorné, nebo naopak dramatické
příhody střídají zásadní myšlenky nebo postřehy. A protože častým průvodcem Martina Vopěnky na cestách je guru všech dobrodruhů Jaroslav
Pavlíček, jeden z nejdrsnějších mužů současnosti, mají se čtenáři opravdu na co těšit.
29 cest je zavede do Rumunska, Chile, Argentiny, Kyrgyzstánu, Nepálu, Filipín, Antarktidy…, ale také do Malých kasáren v Liberci v roce
1986, protože tu pakárnu si autor prostě nemohl nechat ujít.

Váz., asi 224 stran
130 x 200 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
již vyšlo

Martin Vopěnka

LÁSKA V ČASE
BEZSMRTNOSTI
MLADÁ FRONTA
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Thriller z Prahy o chapadlech moci

Hybris
ČESKÉ KRIMI

Adriana Krnáčová
Když jsou nalezena v pražské Kolbence dvě ohořelá těla, všichni se domnívají, že jsou to bezdomovci. Mrtvoly není možné identifikovat. Nikomu
nechybí. Na pozadí vyšetřování brutální vraždy
se odvíjí příběh, který odhaluje praktiky z prostředí komunální politiky, kde jsou úplatní volení
zástupci lidu těsně spojeni s podnikateli a kde je
možné si za patřičný obnos naklonit i státní zástupce.
Když se na základě anonymu spustí vyšetřování dlouholetých korupčních praktik v největší
městské firmě, vše získává jiný rozměr. Nikdo
však nepočítal s tvrdohlavým a nesmlouvavým
primátorem. Ten je trnem v oku všem: svému klubu, své straně a také zločincům.
Váz., asi 230 stran
120 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
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Napínavý román o zločinu psaný s humorem a lehkostí

Matkovražedkyně
ČESKÉ KRIMI

Daniela Kovářová
Mrtvá matka a tři dcery, z nichž každá měla
dobrý motiv i příležitost. Napjatý vztah matek
a dcer se opakuje v mnoha rodinách a v každé generaci. Proč a jak zemřela teta Meluzína
a která z dcer jí k tomu dopomohla? Policie o rodinné zkazky nemá zájem, a tak se pátrání na
vlastní pěst ujímá rodinná přítelkyně. Rozplétá
přitom stará tajemství obou rodin – té s mrtvou
matkou, ale i své. Tajemství, které možná mělo
zůstat utajeno.
Šestnáctá lehce ironická kniha advokátky,
spisovatelky a bývalé ministryně spravedlnosti,
v níž se najde většina matek a dcer.

Váz., asi 192 stran
130 x 200 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
již vyšlo

audioknihu čte
Lucie Juřičková
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Čtyři bankéři z Wall Street. Jeden uzavřený výtah.
Tohle už není hra – tady jde o život
PSYCHOTHRILLER

Úniková hra
Megan Goldinová
Vincent, Jules, Sylvie a Sam jsou ambiciózní
a úspěšní investiční bankéři, dokonale přizpůsobení životu na Wall Street, kde se hraje hra plná
úskoků a zastrašování. Jediné, na čem záleží,
jsou peníze, a kdo se chce dostat až na vrchol,
musí být ochoten pro to udělat cokoliv.
Jednoho dne dostanou všichni čtyři pozvánku na teambuildingovou akci, ze které se vyklube
úniková hra. Brzy se ocitají v temném uzavřeném
prostoru, ve kterém začnou vyplouvat na povrch
temná tajemství.
Největší záhada, kterou v téhle hře musí vyřešit? Co se stalo se Sarou Hallovou!
Tady veškerá zábava končí.
Tohle je boj o přežití.

Přeložil Tomáš Bíla
Váz., asi 344 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE AAA

již vyšlo

MEGAN GOLDINOVÁ pracovala téměř dvacet
let jako zahraniční zpravodajka pro Associated
Press, Reuters a ABC. Specializovala se na oblast
Středního východu, psala o válce, míru a mezinárodním terorismu. Dnes žije s manželem a třemi
syny v Austrálii a věnuje se psaní beletrie. Její debut Žena na lesní cestě byl v Austrálii nominován
na řadu literárních ocenění. Román Úniková hra
byl přeložen do mnoha jazyků a získává si čtenáře po celém světě.

připravujeme
e-book
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PSYCHOTHRILLER

Už jenom tři poschodí,
Na zeleném displeji nad dveřmi se objevila číslice 67.
la zpomalovat a na 70. ponež výtah dokončí expresní část cesty. Kabina zača
oupil ke dveřím a čekal,
schodí zastavila úplně. Jules si s úlevou vydechl. Přist
že se otevřou. Jenže to se nestalo.
na něj a pár vteřin
Stiskl tlačítko na ovládacím panelu. Zase nic. Zatlačil
il ho třikrát po sobě. Nic.
ho podržel stisknuté. Dveře se ani nepohnuly. Stlač
tentokrát bez reakce.
Nakonec ze zoufalství stiskl rudé tísňové tlačítko. I
„Nefunguje,“ řekl prostě.
azoval číslo poschoVšichni se zahleděli na digitální ukazatel, který zobr
dí. Na displeji svítilo písmeno E. Error.
m panelem. ZpoV tu chvíli se rozsvítila malá obrazovka nad ovládací
tam poběží zprávy nebo
čátku jí nikdo z nich nevěnoval pozornost. Čekali, že
budovách bývalo běžné.
aktuální informace z burzy, jak to v kancelářských
třily na bíle zářící
Chvilku jim trvalo, než jejich na tmu přivyklé oči zaos
cí písmena s prostým
obrazovku. Za pár vteřin se na ní objevila velká tiska
sdělením.
VÍTEJTE V ÚNIKOVÉ HŘE.
VÁŠ CÍL JE PROSTÝ. DOSTAŇTE SE VEN ŽIVÍ.

„Fantastické. Pro mě jedna z nejlepších knih roku.“

Lee Child
všechna očekávání na sto procent.
„Stránky se obracejí samy… Úniková hra naplňuje
kaně překvapivého finále.“
Tahle elegantní, skvěle promyšlená jízda míří do neče

New York Times Book Review

Mladá fronta jaro–léto 2020
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Jeden muž zmizí a životy čtyř žen se změní v chaos –
a ne všichni to přežijí…
PSYCHOTHRILLER

Mrtvá láska
Jane Corryová

Váz., asi 296 stran
140 x 210 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE AA

již vyšlo

Vicki je aromaterapeutka. Ve svém domácím
studiu léčí klienty pomocí speciálních směsí éterických olejů. Právě když končí jedno ze sezení,
u dveří se objeví policie: její bývalý manžel David
se pohřešuje. Vicki trvá na tom, že ho viděla naposledy před lety, když se rozváděli, jenže policie jí očividně nevěří. A na svou paměť se Vicki
spolehnout nemůže – co když má s jeho zmizením
opravdu něco společného?
Scarlet a její matka Zelda nevedou zrovna
šťastný život. Scarlet je teprve osm a ještě nechápe, že „hra“, kterou ji matka nutí hrát, je jen
pokřivená zástěrka pro prodej drog. Zeldu brzy
chytnou při činu. Scarlet pak musí prožít celé
roky v pěstounské péči – a tahle zkušenost formuje celý její život…
Tanya, Davidova nová žena, nahlásila, že
manžela pohřešuje: jenže k čemu vlastně došlo
v tu noc, kdy David zmizel? A jak Vicki prokáže
svou nevinu, když si nemůže být sama sebou jistá? Odpověď musíme hledat v tom, co tyhle čtyři
ženy mezi sebou spojuje – spolu s osobou, které
nemohou uniknout.

Přeložila Jana Mandelíková

připravujeme
e-book
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Tímhle vše skončí. Někdo z nás musí zemřít

PSYCHOTHRILLER

Pojď trochu blíž
Rachel Abbottová
Brzy přijdou. Přicházejí každou noc.
Zatímco se z nebe snáší sníh, jistá mladá
žena se naposledy nadechuje. O pětadvacet kilometrů dál mlčky sedí dvě ženy ve zšeřelé kuchyni. Nemluví spolu, protože už není co říkat. Jiná
žena nasedá na letadlo, aby unikla muži, který
se jí snaží ukrást život. Dříve nebo později se ale
bude muset vrátit.
Tito cizí lidé mají jedno společné. Každý
z nich udělal špatné rozhodnutí – a teď už nemají
na vybranou. Zanedlouho už si nebudou cizí, stane se z nich rodina…
Když šéfinspektora kriminálky Toma Douglase povolají na chladné, opuštěné místo podezřelé vraždy, vrtají mu hlavou otázky. Co je oběť
zač? Odkud přišla? Jak se tam dostala? Kolik lidí
musí ještě zemřít? Kdo je ovládá a jak pachatele
zastavit?

Přeložil Milan Lžička
připravujeme
e-book
audiokniha

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

již vyšlo

MLADÁ FRONTA

Rachel Abbottová

PRAVDA BOLÍ,
ALE LŽI ZABÍJEJÍ…

SKRYTÉ
OKNO
Psychothriller od autorky bestselleru Spi sladce
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Jedenáctý díl oblíbené série o Cecilii Lundové

Zvěstovatelka
PRO ŽENY

Kateřina Janouchová

Váz., asi 344 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

již vyšlo

Stockholmem otřese brutální teroristický útok,
při kterém zahyne devět lidí, některé z teroristů
se navíc policii nepodaří dopadnout. Cecilie je
jako většina jejích spoluobčanů zděšená a rozhořčená a jako mediálně známá osobnost se
o svých pocitech rozhodne napsat článek, v němž
kritizuje přístup politiků. Následky na sebe nenechají dlouho čekat, Cecilie musí čelit útokům
a nesouhlasu na mnoha frontách a její pokusy
o vysvětlení, jak to vlastně myslela, situaci jen
zhoršují. A aby toho nebylo málo, neprožívá nijak
šťastné období ani v osobním životě.
Snadné to nemá ani šestnáctiletá Leyla. Její
rodina se před lety přistěhovala do Švédska, ale
stále striktně dodržuje muslimské zvyklosti. Leyla však touží žít svobodněji, bez neustálého despotického dohledu ostatních členů rodiny. Ačkoli
ji zaslíbili postaršímu příbuznému, začne se potají scházet s jedním mladým Švédem, a poruší
tak všechna pravidla, která ji rodina nutí dodržovat. Rodinná čest je ale nade vše, a tak Leyle,
pokud bude její tajemství odhaleno, hrozí smrt.
Náhoda tomu chce, že se osudy Cecilie a Leyly protnou. A záhy vyjde najevo, že jsou obě součástí daleko závažnější hry, než zpočátku tušily,
hry, v níž jde o nevinné životy. Podaří se Cecilii
zabránit dalšímu zločinu?

Přeložila Lucie Johnová
K ATEŘINA
JANOUCHOVÁ

OZBROJENÁ
ŽENA

Švédský
rodinný thriller
Mladá fronta
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připravujeme
e-book

Romantická komedie od autorky bestselleru Nabíječ!

Sexy hoteliér

Clara Morganová žije svůj sen – modernizuje staré hotely,
běhá maratony a je neustále v pohybu. Svou kariéru miluje
a běžecké závody ji dopují adrenalinem. Nedokáže však nikde
zapustit kořeny, protože vyrostla v pěstounské péči a rodinná tradice jí nic neříká. Možná proto ji tolik fascinují zvyky,
s nimiž se v rodinných hotelích setkává. Teď právě zatíná drápky do hotelu Bryant, a to nejen kvůli jejich receptu na horké,
sladké, báječné bochánky, kterých se prostě nemůže nabažit...

SEXY HOTELIÉR

Clara Morganová
žije svůj sen – modernizuje staArchie Bryant je pátou generací rodiny Bryantů a jeho hýždě
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Je to horké, je to sladké, je to hmmm…

ROMANTIKA

Alice Claytonová
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Váz., asi 248 stran
140 x 210 mm
Cena cca 289 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A
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Přeložila Alžběta Vargová
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NAUČNÁ LITERATURA

Unikátní sbírka filmových písniček pro milovníky starých
dobrých filmů

Ta naše písnička česká
ČESKÝ FILM

Písničky v českém filmu 1930–1945

Jiří Tauchen

Váz., asi 250 stran
155 x 235 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book
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Od prvního českého zvukového filmu bylo tvůrcům jasné: jestliže má mít film úspěch, musí
v něm zaznít líbivá písnička, kterou si lidé budou
notovat již při odchodu z kina. A tak hezká písnička nemohla chybět v žádném filmu a jejím složením byli pověřováni ti nejrenomovanější autoři.
Z mnoha těchto filmových písniček se staly „šlágry“, které se hrály v rádiu a vycházely na gramofonových deskách. Hudební vydavatelství vydávala tyto populární písničky také tiskem v malých
sešitcích s notami a textem, aby si je lidé mohli
sami zazpívat. Prodávaly se v hudebninách, stejně jako v trafikách. Většina z nich skončila v nenávratnu. Jiří Tauchen shromáždil více než 300
těchto filmových písniček, které v bohatě ilustrované publikaci právě představuje.
Unikátní sbírku doplňují také filmové programy a fotografie účinkujících herců.
Publikace je cenným zdrojem informací nejen o populární hudbě 1. republiky, ale i o písních, které pomáhaly přežít těžkou dobu nesvobody za protektorátu.

ČESKÝ FILM
Mladá fronta jaro–léto 2020
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Pravdivý příběh slavného českého léčitele

BIOGRAFIE, LÉČITELSTVÍ

Martin Šulc /
Ivana Šulcová

Životní
příběh
Jana
Mikoláška
Pravda
o slavném
českém léčiteli

M l ad á
f ront a

Váz., asi 320 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: únor
KATEGORIE AAA

již vyšlo

Životní příběh
Jana Mikoláška
Pravda o slavném českém léčiteli

Martin Šulc, Ivana Šulcová
Říkali mu „zázračný lékař“ nebo také „lidový léčitel“. Pro novináře to byl „šarlatán“ a pro komunisty „zloděj a podvodník“. Jan Mikolášek,
polozapomenutý bylinkář, který ve čtyřicátých
a padesátých letech měl slávu, peníze a postavení. Zažil první republiku, nacistickou okupaci
a tuhý komunismus v padesátých letech. Díky
svým schopnostem si vybudoval obrovskou
klientelu pacientů, a to i z řad nejvyšších vrstev.
Léčil prezidenta Antonína Zápotockého, Hitlerova tajemníka Bormanna, herce Sašu Rašilova nebo vdovu po Karlu Čapkovi. U jeho domů
v Hradečně a posléze v Jenštejně se každý den
tvořily dlouhé fronty čekajících pacientů. Mikolášek pomohl mnoha lidem a pacientovu diagnózu zjišťoval z lahvičky moče. Jeho život byl
samá turbulence. Zažil mnoho udání, popotahování u soudů, lidskou závist, vězení a ztrátu
veškerého majetku.
Zůstal by pravděpodobně zapomenut, nebýt
Martina Šulce, jednoho z autorů knihy, který ho
objevil při sestavování vlastního rodokmenu.
Během svého bádání získal mnoho zajímavého
materiálu, fotografií a dokumentů a předkládá
vám tímto jeho pravdivý životní příběh.
Marti n Šulc /
Ivana Šulco vá

Životní
příběh
Jana
Mikoláška
Pravda
o slavném
českém léčiteli
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BIOGRAFIE, LÉČITELSTVÍ

, 1938
sti bylináře Mikoláška
Kritický článek o činno
1938)
(Polední list č.83, 25.3.

rakouském
Elegantní Mikolášek v
Šulce)
Himbergu (archiv M.
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1959 (Archiv Národní
č. 11, před soudem)
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Předání rukopisu své kn
potockému.
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tografie.
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Osobní výpověď majitelky pražského módního salonu o strastiplné
pouti tábory Třetí říše
VÁLEČNÝ MEMOÁR

Francina válka
Franci Rabínková Epsteinová

Váz., asi 240 stran
145 x 225 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE AAA

Mladá Franci Rabínková vyrostla v privilegované
pražské rodině a získala skvělé vzdělání. Čekala ji budoucnost majitelky rodinného módního
salonu a oddané dcery a manželky. Po přijetí
nacistických protižidovských zákonů se ale vše
rychle mění a v létě roku 1942 je dvaadvacetiletá Franci Rabínková i s rodiči deportována do
Terezína. Zde začíná její tříleté putování přes
Osvětim-Birkenau a nucené práce v Hamburku až do Bergen Belsenu. V dubnu 1945 tábor
osvobozují Britové a v létě téhož roku se Franci
konečně vrací do Prahy, ovšem její svět už nikdy
nebude stejný jako před válkou.
Kniha je intenzivním a upřímným popisem
temných let druhé světové války, který se čte
jako napínavý román. Autorka je o největších
hrůzách schopná vyprávět nepatetickým stylem, který mnohdy nepostrádá humor. Je to
příběh o přátelství, naději a touze žít; působivé
svědectví silné mladé ženy, která zažila a přežila hrůzy holokaustu.

Doslov Helen Epsteinová
Přeložila Helena Hartlová
již vyšlo

připravujeme
e-book
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VÁLEČNÝ MEMOÁR
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Zkušenosti renomovaného psychiatra s vlastními i cizími neduhy

Jak přežít léčení

PSYCHOSOMATIKA, HUMOR

Radkin Honzák

Veselé čtení o bolestech

JAK PŘEŽÍT
LÉČENÍ
Veselé
čtení
o bolestech

Mladá front a

Radkin Honzák
Není to jen tak, což může dosvědčit každý, kdo
s nějakou vážnější nemocí zápolil. Známý psychiatr se na toto téma pokusil podívat s nadhledem vyplývajícím ze skutečně dlouholeté
praxe a se sobě vlastním humorem. Vysvětluje,
jaký by měl být vztah pacienta a lékaře, v čem
je náš pohled na naši nemoc jiný než pohled
našeho lékaře. Jak zvládnout stres a bolest
a jak by měla nemocného podpořit rodina. To
vše dovede autor podávat s bytostným optimismem, i když sám přiznává, že v reálném životě neplatí ani to, že jednou jsi dole a jednou
nahoře. Nikdo ale na nás nemůže být horší, než
to dokážeme my sami.

Váz., 296 stran
145 x 225 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE AAA
Radkin Hon

již vyšlo

JAK PŘEŽÍT
LÉČENÍ

Veselé
čtení
o bolestech

Mladá fronta

zák

připravujeme
e-book
a audioknihu
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životní energie je
šťávám moudrý
.
-

C

A

i 7). Pokud někdo
RADKIN HONZÁK (1939) je psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog. Působil
-

PSYCHOSOMATIKA, HUMOR

v psychiatrické léčebně v Kosmonosech, Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, v centrech IKEM a Remedis a jako asistent Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulkterým se utahuty Univerzity Karlovy. Propaguje
psychosomatický přístup k pacientům a pravidelně
D
lazení. Utáhnout
se vyjadřuje k současnému dění ve společnosti. Je autorem několika knih. Rád tráví
A = hladina
energie,
= kohout
regulující přítok
mohu vymáchat
čas s rodinou
v Praze,
kdeBžije,
i na chalupě.
energie (pohlazení), C = filtr, D = dírky (únik

myšleno volem,
obrazně.tohoenergie)
hodně vyřešíme a zvládnem! Bylo by daleko užiteč-

nější -a zdravější
si říci:
Jsi šikovný
chlapec!
Tohle,
se ti, pravda,
řešil zvlášť
tvrdě.
Udělal spoustu
záslužné
práce
Na terapeutické skupině vyprávěl zklamaný a rozhořčený
alelidí.
příště
líp.
To násřekl,
však
nenapadne.
jak by zezrovna
všeho nepovedlo,
pro spoustu
Kdyžbude
mu ale
kdokoliv
že je
muž, jakhodný,
ho štvou
lidi,
jak že
bynení,
ze všeho
nejraději
na sebe
vztekle
odsekl,
že
hodní
jsou
blbí!
A kdyby nám to náhodou řekl někdo jiný a mohl nám tím v nenavlékl brnění, které by navíc bylo opatřeno ostny, a ty
dobré- situaci pomoci, tím filtrem to stejně neprojde, protože
by držely všechny okolo něj v uctivé vzdálenosti. Mezi
jsme zvyklí než
to odhazovat.
to dokážeme my.
ostatními ale skutečně tak působil a jeho grimasy, jeho
Čtyřkou jsou označeny díry v hrnci, kterými nám energie
upacientka mugestikulace
náročný
způsob,
odstranit tytože
zábrany.
Poi držení
tělajak
signalizovaly,
není bezpečné
se
uniká. Jsou to věci, které nás trápí a připravují nás o radost
roti tomu, aby
mu přibližovat. Jedna vnímavá spolupacientka mu řekla,
a pohodu. Mohou být zcela čerstvé (Zamknul jsem byt? Stihní dost chráněný
že se sice dost zabezpečil proti tomu, aby ho někdo uhonu ranní vlak? Z čeho zítra zaplatím nájem?), ale mohou být
oti jakémukoliv
dil, nikdy však není dost chráněný před možnou střelou
zasunuté do ne-paměti, odkud se občas vynoří jak pověstní
nevzal, šlo by jim to daleko snadněji.
a bohužel se především naprosto spolehlivě zajistil proti
kostlivci ze skříní, ale i když si je denně nepřipomínáme,
ony
jakémukoliv
možnému
pohlazení.
e jakýsi filtr,
ktev tom
nevědomí nespí a jako upíři nám sají krev.
také skromnost.
125
Pacient mého věku – výhodou bylo, že jsme prožívali
do-skromně
za- období
tam se se
ale stejnými
před vámireáliemi
uklidňovalo
čuně
stejné
i s nějaké
jeho konkrétními

problémy – málem propotil košili i sako, když měl ze sebe
en můj známý to
vysoukat, za co z minulosti se nejvíc stydí. Už jsem se

EMOCE JSOU NEMOCE
Nikdo na nás nemůže být horší, než to
očima
dokážeme my sami. Dívejme se na svět
Malého prince a hledejme to pěkné. To

blbé

přijde samo!

obával těch nejstrašlivějších doznání, když z něj vypadlo, že jako malý kluk chodil doma krást cukr. Protože to
byla potravina na příděl, v dětské fantazii si stvořil hrůznou trýznivou představu, že cukru bude málo a rodina
nakonec zemře hladem. Přesto cukr kradl dál. Léta šla
a v něm zůstal pocit těžké viny, který, když se vynořil, byl
stejně ohrožující jako v dětství. To jsou totiž emoce s jejich
„ne-rozumnými“ vlastnostmi.
Máme tedy čtyři prvky systému a otázku, co mohu udělat, aby
se hladina mé energie zvedla o 0,5 stupně. Roztočit kohout

Foto © Robert Tichý, 2019
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Úchvatné příběhy ze zvířecí říše

ZVÍŘATA, ETOLOGIE

Mystérium zvířat
Co si zvířata myslí a co cítí

Karsten Brensing

Váz., asi 400 stran
155 x 235 mm
Cena cca 369 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE AAA

již vyšlo:
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Jak je možné, že si velryby v Atlantiku skládají
každý rok nové písničky a hejno kosatek u západního pobřeží Kanady nežere žádné ryby?
Jak je možné, že kachny obstojí v poměrně komplikovaných testech zaměřených na abstraktní
myšlení? Věděli jste, že psi trestají nečestnost,
ale dokáží odpustit, když se jim jejich druh
„omluví“?
Biolog Karsten Brensing zná zvířecí říši dokonale a vypráví o ní neuvěřitelné příběhy. Mystérium zvířat nás zavádí do světa, který jsme
zatím nikdy nespatřili – a který nám přesto není
vůbec tak vzdálený. Je to kniha o cestě do zvířecí duše a hlavy. A také do jejich srdce! Tato
kniha změní všem čtenářům náhled na svět kolem nás. Povinná četba pro každého milovníka
přírody.

Přeložil Tomáš Dimter

ZVÍŘATA, ETOLOGIE

KARSTEN BRENSING je mořský biolog. Byl vedoucím Německé kanceláře mezinárodní
organizace na ochranu velryb a delfínů WDC. Mezi jeho poslední publikace patří „Osobnostní práva pro zvířata“ (2013). Zasazuje se za ochranu zvířat a jejich práv.

t. Úchvatné!“

„Kniha plná nejneuvěřitelnějších příběhů z říše zvířa

Magazin 2018
hluboký vntřní
„Mimořádně přesvědčivá kniha o tom, že zvířata mají
život, a že bychom je nikdy neměli podceňovat!“

Geo

připravujeme
e-book
Mladá fronta jaro–léto 2020
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Anja Jakobová
Anja Jakobová

í kreativní,
aby to
větlí vám,
či točení
elímků
nků či
u na
k stane
rozsvítit
ho

Hry se psem na doma

Hry se psem na doma

ZVÍŘATA, PŘÍRUČKA

Naučte svého čtyřnohého přítele vydařené psí kousky!

evní
Duš astika,
n
gymky & hry
tri

Hry se psem
na doma

Mladá fronta

Váz., 80 stran, barevné fotografie
165 x 210 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

již vyšlo
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Duševní gymnastika, triky & hry

Anja Jakobová
Váš pes už nikdy nezažije dlouhou chvíli nebo nudu!
Autorka nabízí kreativní, přitom snadno proveditelné nápady, jak ho i doma zaměstnat tak, aby to
bavilo vás i jeho a mohli jste spolu prožít mnoho veselých chvil. Vysvětlí vám, jak potrénovat duševní
gymnastiku hrami jako pamlskové mikádo či točení
lahví („flaška“), dále jak rozvíjet aportovací schopnosti skládáním kelímků či skládáním věcí do košíku…, jak si společně pohrát při lapání balonků či
lovení kachniček. Poznáte, jak zvládnout nejrůznější triky typu „ruku na to“ neboli plácnutí, jízdu na
skateboardu a podobně. Váš pes se pak stane platným pomocníkem v domácnosti – bude umět pověsit ponožky, rozsvítit a zhasnout… Všechny hry, triky a úkoly vašeho psa zabaví a přimějí ho přemýšlet!

Přeložila Lea Smrčková

Už nikdy
dlouhá
chvíle!

ZVÍŘATA, PŘÍRUČKA
Mladá fronta jaro–léto 2020
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Dopřejte si někdy čas a sledujte, co celý den děláte: shoduje se to
s vaším životním ideálem?

ŽIVOTNÍ STYL

Jak žít s minimem věcí,
a přesto šťastně
Elisabeth Simardová

Váz., asi 280 stran, barevné fotografie
170 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE B

již vyšlo

Využíváte svůj čas podle vlastních představ?
Ve světě, jehož tempo se neustále zrychluje,
můžete velice rychle uvíznout v nekonečné záplavě věcí, ze kterých se najednou stane velký
chaos.
Tato kniha vám ukáže cestu k praktickému
minimalismu, dostupnému a modernímu stylu, který koresponduje s úžasnou myšlenkou,
že život zbavený zbytečností přispívá nejen
k ochraně životního prostředí, ale i k vytvoření
osobní vyrovnanosti a zajištění pohody vlastních dětí.
Představí vám i mnoho tipů, jak vynalézavě zorganizovat svůj každodenní program, aby
byl co nejjednodušší, a to i když kolem sebe
máte stejně jako autorka tři malé děti. Uvádí
též v praxi osvědčené ekologické návody, jak
mít pod kontrolou domácnost i volný čas a tím
získat prostor věnovat se i sám sobě.
ELISABETH SIMARDOVÁ je úspěšná kanadská
blogerka a fotografka, specializovaná v oboru
Simplicity Parenting Family Life Coach – pomáhá rodinám, které chtějí změnit svůj životní styl. Při své práci se opírá o metodu slow
living.

Přeložila Roxana Zahradníková
připravujeme
e-book
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Jak správně sbírat, sušit a míchat

Čaje z léčivých rostlin
BYLINKY, RECEPTY

Znalosti expertů ve více než
90 receptech

Michaela Girschová
Čaje z léčivých rostlin svými drahocennými obsahovými látkami dokáží vyléčit nebo mírnit celou
řadu obtíží a nemocí.
Léčitelka a znalkyně léčivých rostlin Michaela
Girschová vám přesně vysvětlí, jak rostliny účinkují, jak si velmi snadno můžete sestavit ideální
čajové směsi, jak je optimálně připravovat a používat.
Těžištěm knihy je podrobná receptová část
s více než 90 směsnými bylinnými čaji proti nejdůležitějším každodenním obtížím: žaludečním
a střevním, z nachlazení, proti bolesti hlavy a kožním problémům, na srdce a krevní oběh a na mnoho
dalšího. Dozvíte se také, jak rostliny správně sbírat
a šetrně sušit a jak nakoupit tu nejlepší kvalitu.
Znalosti o účinných bylinných čajích završují
portréty 47 osvědčených léčivých rostlin z přírody
i zahrady.

Váz., 160 stran, barevné fotografie
170 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Přeložil Rudolf Rada
již vyšlo
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BYLINKY,
ŽIVOTNÍ
RECEPTY
STYL

Rehm-Hug | Westermann

Cenné rady a zkušenosti pro všechny, kdo se chtějí věnovat prodeji
bylinek a jejich kulinářských či kosmetických směsí

Trvanlivé produkty
z bylinek

Petra Rehm-Hugová | Marina Westermannová

TRVANLIVÉ

PRODUKTY
Z BYLINEK

100 receptů na výrobky od bylinné soli
po kosmetiku

o:

inek,
z byl kéry,
ka, Li iha
kn
Moje ub,
h
n, 10 bylin,
v ých rodní
Pří
iny,

ziaka

Petra Rehm-Hugová,
Marina Westermannová

Mladá fronta

Haltbare Kräuterprodukte

100 receptů na výrobky od bylinné
soli po kosmetiku

Váz., 80 stran, barevné fotografie
170 x 235 mm
Cena cca 219 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

Živíte se prodejem bylinných produktů a chcete
svou paletu výrobků rozšířit o nové kreace? Zde
zaručeně najdete inspiraci!
Fytolektorka Petra Rehm-Hugová a přírodní kosmetička Marina Westermannová pro tuto
knihu vybraly 100 oblíbených a osvědčených
receptů z léčivých a divoce rostoucích bylin:
počínaje čajem posilujícím imunitu až po sůl
s divokými bylinkami. Každý zde najde recept
podle svého vkusu a chuti. Dále tu na vás čekají základní kulinářské a kosmetické poznatky
i odpovědi na mnoho otázek týkajících se potravinářské a kosmetické legislativy, trvanlivosti
a označování výrobků.
Nechte se inspirovat mořem kreativních nápadů ze světa bylin!

Přeložila Markéta Janďourková

Wurftová

již vyšlo

n

ch schon als Kind für die Natur und die
d Großeltern dieses Wissen noch weitergeben
ür ihre Familie in der Ernährung, Hausapotheke
urgarten ein. Mit ihrer Ausbildung zur Haus
eiterbildungen zur Kräuterpädagogin, in der
arzwaldGuide legte sie weitere Grundsteine
ihr großes Interesse an der Pflanzenfotografie
tivitäten im BUND (Bund für Umwelt und
urch zahlreiche Kräuterführungen, Vorträge und
issen um die heimischen Wildkräuter begeistert
uch zum Schreiben. Mit ihrem Wildkräuterbuch
einen Zugang zur Natur und zu den heimischen
a Wurft, Jahrgang 1960, ist verheiratet, hat
wohnt in Schiltach im Kinzigtal.

Vielfältige
Wildkräuter
Wildkräuter und Wildfrüchte haben so viele gute Eigenschaften!
Monika Wurft, erfahrene Kräuterpädagogin, porträtiert 30 der Besten
besonders ausführlich – so brauchen Sie zum Erkennen und Nutzen
Ihrer ersten Wildpflanzen wirklich nur dieses eine Buch. Die Bestim
mung der Pflanzen ist mithilfe der treffenden Beschreibungen und
der über 200 Fotos ganz leicht.
Neben Tipps zum Ernten in der Natur und zum Anbau im Garten
finden Sie hier ganz viel Heilpflanzenwissen und jede Menge feine
Rezepte. Kommen Sie mit zur Kräuterwanderung und lernen Sie
Löwenzahn, Spitzwegerich, Schlehe & Co. persönlich kennen.

sie auf der Webseite der Autorin unter
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€ (D) 15,90
€ (A) 16,40

www.ulmer.de

ISBN 9783800108589

Mein Wildkräuterbuch

{

Monika Wurftová

Moje
kniha
divokých
bylin

{

Genießen
und Heilen

Genusspflanzen
Aufstrich: Bärlauchbutter 39, Vogelbeerchutney 73, Kleeblütenaufstrich 107
Brot und Brötchen: Grüne Brötchen 14, Kräuterbrot 27
Getränke: Grüne Smoothies 18, GierschLimonade 46, Blütentee 59
Likör und Schnaps: Bärwurzschnaps 51, Schlehenlikör 64, Zapfenlikör 135
Marmelade und Gelee: Holundergelee 68, Vogelbeeraufstrich 73,
Löwenzahnhonig 82
Öl, Essig und Pesto: Pesto 27, Würzöl 111, Gartenessig 115
Salate: Löwenzahnsalat 83, Wildkräuterblütensalat 95, Waldsalat 99
Suppen: Sauerampfersuppe 102, Pilzige Spitzwegerichsuppe 123,
Brennnesselsuppe 131
Wildgemüse: Wildkräuter im Teigmantel 30, Kräuterquiche 47,
Wiesenbrokkoli 54

Heilpflanzen

{

Frauenheilkunde: Schafgarbentee 34, Taubnesseltee 42, Rotkleetee 106
Haut: Mädesüßsalbe 59, Johanniskrautöl 87, Königskerzenöl 95

Objevujeme, sbíráme
a vychutnáváme 30 jedlých rostlin
Mladá fronta
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Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Mädesüßtee 58,

GundermannErkältungstrunk 99, Spitzwegerichsirup 123
Kopfschmerzen: Schafgarbenöl 35, Mädesüßtee 58
Magen und Darm: Schafgarbentee 35, Bärlauchtinktur 39,

WegwarteMagenbitter 119
Muskeln und Gelenke: Gierschtee 46, Mädesüßtee 58, Brennnesseltee 130
Nerven: Johanniskrauttee 86, Kräuterkissen 135

Znalosti a recepty pro domácí lékárničku

Ursel Bühringová

Co pomůže při slunečním úpalu a co při bolesti hlavy? Jak se
správně připravují masti a čaje? Co všechno zmůže heřmánek?

Rostlinná medicína pro tebe i pro mne
Renomovaná specialistka na léčivé rostliny Ursel Bühringová
v této knize zprostředkovává důležité základy znalostí o léčivých
rostlinách a jejich použití pro děti a dospělé. Kdo se zajímá o
rostlinné léčivé prostředky a chtěl by si vytvořit malou domácí
lékárničku pro léčbu a prevenci, nalezne pro všechny běžné
potíže recepty, tipy a kúry z přírodního léčitelství.

Ursel Bühringová

Ursel Bühringová

BYLINKY, RECEPTY

Můj první kurs
Rostlinná medicína
léčivýchprobylin
tebe i pro mne

Můj první kurs
léčivých bylin

Správné používání léčivých rostlin:

účinnější příprava tinktur a čajů
Zdraví od hlavy k patě:

znalosti a recepty na bolístky všeho druhu
Zdraví po celý rok:

kúry a znalosti na celý rok

Portréty 24 léčivých rostlin:

nejdůležitější fakta jedním pohledem
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Můj první kurs léčivých bylin

Co pomůže při slunečním úpalu a co při bolesti
hlavy? Jak se správně připravují mastišloa: čaje? Co
y
Již v
všechno zmůže heřmánek?
Renomovaná specialistka na léčivé rostliny
Ursel Bühringová v této knize zprostředkovává důležité základy znalostí o léčivých rostlinách a jejich
použití pro děti a dospělé. Kdo se zajímá o rostlinné léčivé prostředky a chtěl by si vytvořit malou
domácí lékárničku pro léčbu a prevenci, nalezne pro všechny běžné potíže recepty, tipy a kúry
z přírodního léčitelství.
Správné používání léčivých rostlin:
účinnější příprava tinktur a čajů
Zdraví od hlavy k patě:
znalosti a recepty na bolístky všeho druhu
Zdraví po celý rok:
kúry a znalosti na celý rok
Portréty 24 léčivých rostlin:
nejdůležitější fakta jedním pohledem
299 Kč

Mladá fronta

Váz., 160 stran, barevné fotografie
170 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: červen
KATEGORIE B

Přeložil Rudolf Rada
již vyšlo
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Jednoduchý návod, jak si posílit energetická centra

Čakry pro začátečníky
ČAKRY, PŘÍRUČKA

Victor Archuleta
Čakry jsou energetickými centry těla a představují
klíč k tělesnému zdraví, emoční stabilitě a bystré
mysli.
Dokonalá rovnováha čaker dává prostor novým dimenzím uzdravení a růstu.
Kniha obsahuje meditace a cvičení a klade důraz na tři nejúčinnější metody harmonizace čaker,
jimiž jsou: reflexní masáž chodidel, léčba pomocí
jemné energie reiki a techniky léčby pomocí energie drahých kamenů.

Váz., 128 stran
160 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

VICTOR ARCHULETA zahájil svou odbornou přípravu v roce 2009 v Healing Source v arizonském
Phoenixu a roku 2013 zde získal kvalifikaci. V současné době má soukromou praxi v městě Glendale v Kalifornii. Je členem profesních sdružení
Associated Bodywork & Massage Professionals
a Reflexology Association of California. Jeho první
publikace Sem přiložte! Reiki pro začátečníky vyšla
v Mladé frontě roku 2018.

Přeložila Helena Hartlová
již vyšlo
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Techniky pro přirozené zpevnění pokožky a zvýraznění rysů

JÓGA, PŘÍRUČKA

Obličejová jóga
pro začátečníky
Nadira V Persaudová
Obličejová jóga pro začátečníky nabízí techniky
spočívající v jemném tlaku a masírování, které
bez potíží zařadíte do každodenní péče o pleť.
Pomohou vám lépe vzdorovat projevům jejího
stárnutí.
Jednoduché sestavy cviků využívají energii
doteku a soustředěného dýchání a vedou k oživení
pleti, udržení vypnuté pokožky a jasných kontur obličeje s okamžitým i dlouhodobým výsledkem, bez
pomůcek a přístrojů.
NADIRA V PERSAUDOVÁ působí jako nadnárodní vizážistka celebrit i obyčejných žen. Svým holistickým přístupem ke kráse oslavuje jedinečnost
každého obličeje, s nímž pracuje, a nabízí užitečné
a účinné poradenství ohledně vhodnosti konkrétních metod a technik.

Váz., 128 stran
160 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Přeložila Helena Hartlová
již vyšlo
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Strhující příběh jedné z nejstarších a nejvýznamnějších
kriminalistických věd
KRIMINALISTIKA
ŽIVOTNÍ STYL

Dobrodružství
kriminalistické balistiky
Přemysl Liška

Váz., asi 280 stran
165 x 235 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE B

již vyšlo

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. (* 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.
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Autentický deník z kurzu základní přípravy Armády České
republiky

Nejlepší četa aneb Cesta
do armády
Kurz základní přípravy je tříměsíční úvodní výcvik
Armády České republiky, který se tradičně koná
na Moravě ve Vyškově. Novopečení profesionální vojáci si při něm osvojí základní vojenské návyky a dovednosti. Součástí kurzu jsou střelby, práce s mapou, hod granátem, pochodování, taktika,
překážková dráha, přežití v lese a především spousta teorie a vědomostních testů.
Knížka sleduje cestu jednotlivce od vyplnění
nezávazného registračního formuláře až ke slavnostnímu vyřazení z kurzu. Deníkové zápisy se soustředí na průběh výcviku, jeho rytmus a důležité
momenty. Kdy je zbraň čistá? Jaké morální vlastnosti by měl zastávat voják Armády České republiky? A která četa bude nejlepší?

MILITARY

Václav Soukup

Váz., asi 120 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

připravujeme
e-book
již vyšlo
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Fascinující příběh největšího přesunu výrobních kapacit v dějinách
československého zbrojního průmyslu

Na obranu republiky
MILITARY

Přemístění československého zbrojního
průmyslu na Moravu a Slovensko
v letech 1936–1938

Radomír Zavadil

Váz., asi 180 stran
155 x 235 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE AAA

připravujeme
e-book
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Při posuzování obranyschopnosti Československa
v roce 1938 se sčítají počty vojáků, divizí, letadel,
děl a tanků, jejich kvalita a možnosti nasazení. Mimo
pozornost obvykle zůstávají další aspekty, jako je
připravenost strategických plánů, dostatečně zabezpečené zázemí, nahrazování v boji zničené výzbroje a spotřebovaného střeliva. Posledně jmenované položky byl rozvinutý československý zbrojní
průmysl schopen plně zajistit, ovšem za předpokladu nenarušované zbrojní výroby. Toho si bylo vědomo i vrchní velení československé armády.
Z tohoto důvodu bylo ve 30. letech 20. století
Nejvyšší radou obrany státu rozhodnuto o přesunu zbrojních podniků z ohrožených oblastí Čech
do zázemí na východní Moravě a západním Slovensku. V souvislosti s redislokací zbrojovek bylo
nutné vyřešit odpovídající legislativu a ekonomické a logistické zabezpečení.
Byla tak spuštěna gigantická akce, která si
vyčleněnými finančními náklady neměla v ničem
zadat například s výstavbou československého
opevnění a která rozsahem připravovaných přesunů zbrojních podniků nenachází srovnání se žádnou zemí tehdejší Evropy.

CESTOPIS
MILITARY

již vyšlo
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Objevná obrazová publikace o osvobození západních
Čech americkou armádou

MILITARY

US Army v Československu
1945
František Emmert

Váz., asi 176 stran
210 x 255 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

Čtivě napsaná a přehledně strukturovaná kniha
mapuje průběh osvobozování západních Čech
americkou armádou v dubnu a květnu 1945 a následný několikaměsíční pobyt amerických vojáků v Československu. Text doplňuje množství
dobových fotografií, z nichž mnohé jsou publikovány poprvé.
Vedle všeobecně známých událostí, jako
byla bitva o Cheb, vstup Američanů do Plzně či
setkání se Sověty na nedaleké demarkační linii, publikace připomíná také méně známá fakta: například vojenskou přítomnost Američanů
v Hradci Králové, hluboko za demarkační linií,
ještě před příchodem Sovětů, nebo účast praporu vlámských dobrovolníků v řadách americké armády.
Kniha US Army v Československu 1945 vychází k 75. výročí osvobození Československa
a konce války.

již vyšlo

františek
eMMert

holocaust
Mladá fronta
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Strhující svědectví o pozapomenutém krvavém povstání
z jara 1945

Noc bodáků
MILITARY

Eric

Lee

Poslední evropská
bitva druhé
světové války

Poslední evropská bitva
druhé světové války

Eric Lee

NOC
BODÁKŮ
Mladá fronta

Váz., asi 240 stran
140 x 210 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE A

V noci z 5. na 6. dubna 1945 se na ostrově Texel
u nizozemských břehů vzbouřili Gruzínci, kteří
v německých uniformách sloužili v 822. praporu „královny Tamary“, a pomocí nožů a bodáků
zmasakrovali na 400 německých vojáků ze stejné
jednotky. Rozzuřený Hitler přikázal ostrov získat
zpět. Výsledkem byly několik týdnů trvající nemilosrdné boje, které skončily až vyloděním kanadských vojáků 20. května 1945. Povstání na Texelu
se proto nazývá také poslední evropská bitva
druhé světové války.
Kniha zkušeného historika a novináře Erica
Leeho představuje vůbec první podrobný popis
tehdejších událostí. Po objasnění důvodů, které
za druhé světové války přivedly tisíce Gruzínců
do řad německé branné moci, objevně mapuje
celý průběh vzpoury a pozornost věnuje i jejímu
poválečnému vnímání a prezentování.

Přeložil Radek Uhlíř
Vychází
sti
u příležito
povstání
75. výročí
.
na Texelu

Eric

připravujeme
e-book

NOC
BODÁKŮ
Mladá fronta
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Lee

Poslední evropská
bitva druhé
světové války

Strhující příběhy elitních vojenských pilotů, jejichž jména
neprávem upadla v zapomnění

Zapomenutá stíhací esa
MILITARY

Osudy osmi spojeneckých stíhačů
2. světové války

Marek Brzkovský
Pojem stíhací eso se zrodil ve Francii v létě roku
1915. Tehdejší noviny jím začaly označovat letce,
kteří dokázali sestřelit pět a více nepřátelských letadel. Tento neoficiální, zato však velmi ceněný titul
se hojně využíval za druhé světové války, kdy kult
stíhacích es pěstovaly obě strany konfliktu. To už
ale byly časy osamělých lovců s vlající bílou šálou
definitivně pryč. Souboje probíhaly na mnohem
větší vzdálenost, při vyšších rychlostech a hlavně
ve větších formacích. Válka se tak stávala daleko
anonymnější. O výsledku boje přesto stále rozhodovala odvaha a pilotní umění muže za řídicí pákou.
Esa se rovněž stávala tučným soustem pro
tehdejší válečnou propagandu. Jejich význam byl
totiž mimořádný. U každé jednotky právě tito muži
rozhodovali o úspěchu či neúspěchu bojových akcí
a většina sestřelů byla připsána na jejich konta.
Často se také stávali veliteli a mnoho z nich dosáhlo vysokých hodností.
Osudy osmi pilotů, které zachycuje tato kniha,
jsou často dost rozdílné. Bojovali v různých letech
a na různých frontách druhé světové války. Všichni
však svým nemalým dílem přispěli k porážce fašismu v tomto dosud nejstrašnějším konfliktu v historii lidstva.

Váz., asi 200 stran
140 x 210 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

již vyšlo
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O vítězství se rozhoduje v hlavě, nikoli v nohou

Vytrvalost
SPORT

Mysl, tělo a pozoruhodně pružné
limity lidské výkonnosti

Alex Hutchinson

Váz., asi 280 stran
155 x 235 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: únor
KATEGORIE B

Alex píše o tajemstvích lidské vytrvalosti jako
student sportovní vědy, sportovní fanoušek
a dychtivý pozorovatel lidských výkonů – ale
také jako přímý účastník. Je však nutné zdůraznit, že toto není kniha o běhání. Na trhu je
habaděj knih o běhání, které jsou psané skalními běžci pro skalní běžce: otázka, jestli by
měl atlet došlapovat na špičku nebo na patu
nebo jestli by měl usilovat o kadenci 180 kroků
za minutu, má význam jen pro lidi, jejichž seberozvoj sahá po ty špičky a paty. Ale jednou
z (mnoha) příjemných věcí na knize Vytrvalost
je to, jak přesvědčivě Hutchinson rozšiřuje rozsah tématu a ukazuje na mnoha příkladech, že
jeho pojetí vytrvalosti platí pro většinu sportovních disciplín.

Přeložila Anna Kudrnová

již vyšlo
připravujeme
e-book
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Praktická příručka světového experta pro odstranění
bolestí v zádech

Zdravá záda
Tato zásadní kniha kanadského lékaře představuje jedinečný počin svého druhu určený široké
laické veřejnosti, který přistupuje komplexně
k problematice bolesti zad. Kniha prezentuje výsledky 35 let výzkumu a studií funkce páteře. Přináší celou sérii postupů, které dohromady tvoří
převratnou metodu řešení problémů s bolestmi
zad. V knize najdeme nejen objasnění důvodů,
proč nás bolí záda, co s páteří dělají základní každodenní pohyby – zved, sed, leh nebo ohyb, ale
především nás autor seznámí s ověřenými cviky a pohyby vedoucími ke správným pohybovým
návykům. Kniha obsahuje cviky k posílení páteře,
program na posílení břicha a sedacích svalů a určena je pro širokou veřejnost bez ohledu na pohlaví a věk – každý, kdo trpí bolestmi páteře, najde
v knize řešení, jak se jich jednou provždy zbavit.

Přeložil Petr Kotouš

SPORT

Stuart McGill

Váz., asi 300 stran
155 x 235 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

již vyšlo
připravujeme
e-book
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Nejlepší návod, jak se ve vodě přestat plácat, ale konečně
začít plavat!

Kraul jako profík
SPORT

Tajemství plavecké techniky nejlepších
plavců světa

Sheila Taormina

Váz., asi 180 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Mnozí plavci a triatlonisté opomíjejí nejdůležitější aspekt správné kraulové techniky, protože se příliš zabývají tím, aby počítali uplavané
bazény nebo zdokonalovali svou polohu ve vodě
či fází klouzání vodou. Čtyřnásobná olympijská
účastnice a mistryně světa v triatlonu Sheila
Taormina ukazuje na základě jednoduchých výpočtů a názorných podvodních záběrů mnoha
špičkových plavců při olympijských hrách, na
čem opravdu záleží: na vysokém lokti – to znamená na správném vedení paže a záběru pod
vodou. Tato kniha obsahuje kromě toho i cvičení pro lepší cit pro vodu stejně jako cvičení ve
vodě i na souši.

již vyšlo

připravujeme
e-book
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Podnikatelské hvězdy na nebi naší republiky

Kamil Miketa
Přesně před třiceti lety, v listopadu 1989, se začíná psát nová éra svobodného podnikání v tehdy znovuzrozeném Československu. Ta započala
již v roce 1918 po vzniku našeho samostatného
státu, byla však dvakrát násilně přerušena,
druhou světovou válkou a komunistickým pučem v roce 1948. Přesto tato relativně krátká
éra zrodila podnikatele světového věhlasu, na
které můžeme být dodnes pyšní. Kniha představuje výkvět prvorepublikových podnikatelů
a jejich následovníků, „novodobých Baťů“, kteří
dokázali změnit tvář české ekonomiky a dát slovu podnikání opět jeho pravý význam a kteří od
roku 1989 dělají čest naší republice i daleko za
jejími hranicemi.
KAMIL MIKETA (nar. 1969). Reportér, publicista
(MFD, Právo, Mladý svět, Týdeník Květy, Epocha, 21. století a další), scénárista (ČT1 – Dokument: Boj o Štěchovický poklad a TV NOVA –
Scénáře publicistického pořadu Áčko), autor
knih Mapa úspěchu, Smart revoluce, Češi znovu
dobývají vesmír, 100 let svobodného podnikání
v Československu a dalších.

Kamil Miketa

EKONOMIKA

Deset podnikatelských
legend první Československé
republiky a deset jejích
následovníků po roce 1989

DESET
PODNIKATELSKÝCH
LEGEND PRVNÍ
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
A DESET JEJICH
NÁSLEDOVNÍKŮ
PO ROCE 1989
M LADÁ F RONTA

Váz., asi 226 stran
165 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: únor
KATEGORIE A

již vyšlo

Kamil Miketa

připravujeme
e-book

DESET
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LITERATURA
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Toč se, střelko, tam a zpět, kouzelný je celý svět!

Čuprděda
Paul McCartney
Čuprděda je báječný nevšední dědeček s kapsami plnými kouzelných triků. Takového dobrodruha jen tak někde nenajdete. Díky jeho zázračnému kompasu se čtyři vnoučata bleskově
vypraví na cestu kolem celého světa. Pojďte se
spolu s nimi svést na hřbetech létajících ryb,
utíkat před stádem bizonů i před mrazivými lavinami.

Přeložil Robin Král
Pro děti od 4 let
Váz., 32 stran
255 x 305 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE AAA

Autorem téhle krásné
kn
je čuprděda Paul McC ížk y
ar tney,
kter ý navždy změnil
hudební
svět s kapelou The Be
atles.
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S touhle knížkou budou mít děti o zábavu postaráno

Nevěřte slepicím
Miloš Kratochvíl

ora
aut u
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PES DL A
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Miloš Kratochvíl
Ilustrovala

Eva Sýkorová Pekárková
Mladá fronta

Pro děti od 7 let
Váz., asi 112 stran
197 x 225 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen
KATEGORIE AAA

již vyšlo
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Po oblíbených sbírkách bláznivých básniček Pes
nám spadla a Kouká roura na kocoura přichází autorská dvojice Miloš Kratochvíl a Eva Sýkorová Pekárková s novinkou Nevěřte slepicím. Knížka opět
hravě a s fantazií nabízí básničky k zasmání i k zamyšlení, k překvapení i k úžasu, jaké souvislosti
se dají ze stavebnice slov poskládat. Nebo snad
tušíte, co mohou mít společného roviny, těstoviny a klukoviny? Co jsou to plniny? Proč ováda bolí
záda? Co když norek spolkne korek? Nebo proč
nechovat mouchy v kleci na papouchy?

Ilustrovala Eva Sýkorová Pekárková
MILOŠ KRATOCHVÍL (1948) spisovatel, básník
a scenárista žije v Černošicích u Prahy. Je autorem mnoha televizních inscenací, komedií a pohádek a více než čtyřiceti knížek pro děti. Mezi
nejoblíbenější patří pentalogie Pachatelé dobrých skutků nebo Prázdniny blbce číslo 13. Nevěřte
slepicím volně navazuje na úspěšné sbírky „bláznivých“ básniček Pes nám spadla a Kouká roura
na kocoura.

EVA SÝKOROVÁ PEKÁRKOVÁ vystudovala pražskou
UMPRUM, Ateliér filmové a televizní grafiky. Zabývá se
hlavně ilustrováním knih a časopisů. Věnuje se také animovanému filmu a komiksu pro děti. Výtvarně se podílela na expozicích Národního a Náprstkova muzea. Její
ilustrace knih pro děti se dočkaly mnoha ocenění.

Topinky

Rozchechtané

Nevěřte slepicím!

To byl nápad pozvat Inku
ke kiosku na topinku…
Vzteky zrudla, chudinka:
„Já snad jsem tvá Top Inka!“

Mám rád holky, co se smějou,
mám rád holky veselé,
dobře vědí, co si přejou,
málokdy jsou nesmělé.

Nedá se mluvit se slepicí
férově z očí do očí.
Ukáže jedno, napůl spící,
druhé, až hlavu otočí.

Mám rád holky rozchechtané,
s těmi je mi příjemně,
přestože se občas stane,
že se nejvíc smějou mně.

Nedívá se na vás zpříma,
je těžké věřit na sliby.
Navíc mžourá, jak když dřímá,
což budí další pochyby.
Přivře svá baziliščí víčka
a místo odpovědi: Kvok!
Je tajemná už od vajíčka.
Kdo uvěří jí, ten je cvok.
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Seznamte se s rozvernými strašidly z podzemí

Kanálníčci

nálníčc
Ka
i

ML

A DÁ F RO N TA

Michaela Fišarová

Michaela Fišarová

Pro děti od 5 let
Váz., 104 stran
220 x 220 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie AAA
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ilustrovala

aneta žabková

Sliz Blemcavý je tak staré strašidlo, že se sotva pohne. Smrďouch se živí pachem z různých
smrdutých věcí. Můra Vysávalka vysává energii
z dětí, co v noci nespí a hrají počítačové hry. Tito
tři hlavní hrdinové jsou strašidla z kanálu neboli
kanálníčci, kteří spolu s dalšími tvory a bytůstkami žijí v podzemí. Co se stane, když se jednoho
dne Smrďouch ztratí a zůstane uvězněný v dětském batohu? Podaří se zachránit Sliza Blemcavého, kterého strhne proud podzemní řeky?
A přiletí Můra Vysávalka včas?

Ilustrovala Aneta Žabková
MICHAELA FIŠAROVÁ patří mezi přední české
autory literatury pro děti a mládež. Do literárního
světa vstoupila v roce 2012 knížkou Nikolina cesta.
Za svou prvotinu získala ocenění Zlatá stuha 2013.
Stejně tak i její další knížky slaví úspěch u dětí i odborné veřejnosti. Michaela Fišarová žije v Praze
s manželem Jiřím a se svými dvěma syny.
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Pohádky o vlacích a všech bytostech, které se objevují kolem nich

Po kolejích za pohádkou
Jitka Dolejšová
Tudum tudum… tudum tudum… Slyšíte, jak si
koleje a pražce povídají? Vyprávějí si o vlacích
a nádražích, o blízkých i dalekých cestách, o lidech a zvířátkách, o věcech kouzelných i docela
obyčejných. Vydejte se s námi po kolejích za pohádkovými příběhy.
Mezi hrdiny se objeví třeba toulavý kocour,
anděl vyrábějící hračky, zaječí holka nebo zlobivé dveře. Trochu se kouzlí, nechybí humor, napětí, ukryté tajemství ani špetka dojetí ze šťastného shledání.
Pro děti od 5 do 10 let
Váz., asi 64 stran
210 x 240 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A
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Ilustroval Richard Svitalský

Víte, jak mluvit s dětmi o nemoci? A co když maminka onemocní
rakovinou prsu?

O mamince, která si
ostříhala vlásky
Lenka Pelánková
Příběh tatínka Brumly, maminky Báry a malých
Brumdibárků ukazjuje vhodnou formou pohádky cestu, jak vše kolem nemoci citlivě vysvětlit,
neublížit přitom a ani nestrašit… A tak si hrají
na piráty, s ostříhanými vlásky a šátky na hlavě,
plují po moři, až nakonec šťastně doplují.
Tato knížka pro nejmenší je svázána s projektem Mamma HELP „Říct to dětem“, který pomáhá ženám s rakovinou prsu mluvit s dětmi o jejich nemoci a jejím průběhu. Stěžejní součástí
projektu je bezplatná individuální poradna se
zkušenými psychology, kteří se věnují rodinné
terapii u onkologických pacientů. Mamma HELP
také pro pacientky s dětmi pořádá rekondiční
pobyty, kde se opět účastníkům věnuje psycholog a snaží se o této, u nás často opomíjené, tematice šířit povědomí.

Pro děti od 4 let
Váz., asi 32 stran
200 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: leden
KATEGORIE A

Ilustrovala Lenka Kurovská
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Třikrát sláva, jaro je tady! Vše, co by vaše děti měly vědět o Velikonocích

Hurá! Jsou tu Velikonoce
S povídkami Daniely Fischerové,
Petra Stančíka a Michaely Fišarové

Hana Skálová

Pro děti od 4 let
Váz., asi 104 stran
210 x 240 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

Blíží se Velikonoce. Příroda se po zimě opět
probouzí, rodí se mláďátka, děti barví vajíčka,
pletou pomlázky a užívají si první sluníčko. Na
náboženský význam Velikonoc ale možná trochu zapomínáme. Tato knížka provede děti Velikonocemi křížem krážem a nudit se rozhodně
nebudou! Dozvědí se v ní o různých velikonočních zvyklostech a tradicích, zjistí, jak se slaví
Velikonoce na druhém konci světa i za humny,
připraví si krásnou velikonoční výzdobu, naučí se péct ty nejsladší a nejvoňavější beránky
a kromě toho se mohou těšit na jarní pohádky
známých českých spisovatelů.

Ilustrovala Andrea Tachezy

Moravská velikonoční koleda

již vyšlo

Pomlázka se raduje,
když někoho šmaruje.
A šmarovat nepřestane,
dokud něco nedostane.
Když na Velký pátek hřmí,
na poli se urodí.
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Výpravná publikace pro všechny malé zahradníky provede čtenáře
proměnami zahrady měsíc po měsíci

Devět malých zahradníků
Rok ve školní zahradě

Klára Smolíková

Pro děti od 4 let
Váz., asi 72 stran
297 x 210 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

Na školní zahradu vyráží za každého počasí devět malých zahradníků. Mravenec Míra se
nestačí divit, kolik práce zastanou. Pohrabou
posekanou trávu, zasejí semínka, vyplejí a zalijí
záhony, sklidí úrodu. Ani v zimě se venku nenudí. Každý z nich je jiný a mravenec se je brzy naučil od sebe rozeznávat.
Co všechno se od devíti malých zahradníků
dozvíš? Proč stavět na zahradě hmyzí domeček.
Jak se starat o kompost nebo k čemu slouží bylinková spirála. Naučíš se založit záhon. Vypěstovat ze semínek ředkvičky či hrášek. Okopat
brambory. Pečovat o zahradu v zimě i suchu, horku i mokru. Na jaře nebudeš pátrat ve větvích po
švestkách a v zimě na záhonech po jahodách. Vše
má svůj čas a zahrada tě potřebuje po celý rok.
Když budeš mít oči otevřené, rozeznáš pažitku
od bazalky a papouška od sýkorky.

Ilustroval Vojtěch Šeda
již vyšlo
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KLÁRA SMOLÍKOVÁ je česká spisovatelka
a scenáristka komiksových příběhů pro děti. Na
pražské FF UK vystudovala estetiku a teorii kultury. Přispívala do časopisů Pastelka, Sluníčko,
Mateřídouška a Čtyřlístek. Zaměřuje se na popularizaci vzdělávání, je autorkou řady metodických
materiálů a učebnic. Ke svým knihám připravuje
čtenářské workshopy, vede kurzy dalšího vzdělávání pro učitele a knihovníky.
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Sledujte liščí proměnu z bezmocného drobečka na lišáka krasavce!

Lišáčkova dobrodružství
Libuše Radová

Pro děti od 6 let
Váz., asi 72 stran
200 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A
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Už jste někdy viděli třídenní liščí mládě? Dovedete si představit, jaké zážitky čekají celou rodinu
po jeho příchodu do domácnosti se dvěma loveckými psy a dalšími zvířaty? Jaká dobrodružství
lišáček prožije se svými neobvyklými kamarády?
Jak zápasí s mývalem a jak trénuje běh s jezevčíkem? Víte, s čím si v přírodě hraje malá lištička?
Znáte její jídelníček? Víte, jaká je liška doopravdy
a zda může být v něčem lepší než člověk?
O tom všem se vypráví v příbězích, které jsou
plné napětí i pohody, radosti i smutku a mnoha
překvapivých situací. A hlavně – jsou skutečné!
LIBUŠE RADOVÁ žije v Ostravě, vystudovala
učitelství a pracovala téměř 40 let v mateřské
škole. Má ráda děti, rozumí jim a tvoří pro ně
knížky, ve kterých najdou zábavu i poučení. Intenzivně fotografuje a její momentky podtrhují emotivnost osudů nemocných a opuštěných
zvířátek, která by bez lidské pomoci nepřežila.
Do kontaktu s divokými zvířaty se dostává zejména v Německu u své dcery Tanji Askani, která pracuje v místním zooparku s vlky a je velmi
úspěšná při záchraně ohrožených mláďat. Její
domácnost, která se zjara mění na improvizovanou záchrannou stanici, poskytuje autorce
dostatek materiálu pro její autentické příběhy.

Co se děje v přírodě, když padne tma? Kteří živočichové opouštějí
své úkryty?

Zvířata v noci
Thomas Müller
Když zapadá slunce, ukládají se zvířata pomalu
ke spánku. Ale jdou spát skutečně všechna? Ani
nápad! Spousta z nich naopak ožívá až s přicházejícím večerem. Tahle obrázková knížka vám
ukáže, která to jsou, a umožní vám nahlédnout
do nočního dění v přírodě.
Vydáme se po stopách výrů, bobrů, rysů
i netopýrů a podíváme se, na koho můžeme
v noci narazit v lese, u rybníka, na zahradě a ve
městě. Poodhalíme tajemství živočichů opouštějících svůj úkryt a vydávajících se na toulky
pod rouškou tmy.

Přeložila Helena Mirovská
Pro děti od 7 let
Váz., 56 stran
245 x 330 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: únor
KATEGORIE A

již vyšlo
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Vítejte v Zemi kouzel, kde je možné i nemožné

Malá baletka

MB16_Holly_Rose_Garden.qxd:MB16_Holly_Rose_Garden
Mladá fronta
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Nela a růžová zahrada

Darcey Bussellová
Nelu opět odnesou baletní střevíčky do pohádkové Země kouzel, tentokrát do překrásné růžové zahrady. Nikde však nevidí svého spolehlivého průvodce, Bílého kocoura. Když se otočí,
spatří muže, jak trhá bílou růži. Z úkrytu ho přitom pozoruje ohavné zvíře. Nela pochopí, že se
ocitla v baletní pohádce Kráska a zvíře, nemůže
se ale zbavit pocitu, že je něco špatně… Podaří se i tentokrát Nele zachránit pohádkovou říši
a svého věrného přítele?

Přeložila Eva Brožová
Pro děti od 6 let
Váz., 96 stran
130 x 190 mm
Cena 189 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

8/10/09

Page

Dej si pozor na to, co si přeješ, mohlo by se to vyplnit!

Osudoví kamarádi
Záludná přání

Linda Chapmanová
Věříš na kouzla a čáry? Ivetka a její kamarádky ano! A když se setkají s kouzelnými zvířátky,
čeká je spousta senzačních dobrodružství.
Místní gymnastický tým zasáhne série nešťastných událostí a Osudoví kamarádi mají podezření, že za tím vším stojí temné síly. Je však
jejich kouzelná moc dostatečně silná na to, aby
černou magii porazili?

Přeložila Šárka Dvořáková Tripesová

Pro děti od 7 let
Váz., asi 176 stran
130 x 200 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

již vyšlo
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Přidej se k Fany, která po celém světě zachraňuje divoká zvířata v nebezpečí

Lvíče v nesnázích
Záchranná stanice mláďat

Rachel Delahaye
Fany nejvíce ze všeho miluje zvířata a udělá cokoli, aby jim pomohla! To, co začne jako obyčejný školní výlet do zoologické zahrady, skončí
jako dobrodružná cesta za záchranou malého
roztomilého lvíčka.
Fany se ocitne v národním parku Serengeti,
kde objeví opuštěné lví mládě. Rozhodne se, že
ho vrátí k jeho rodině. Vydává se tedy do nemilosrdné divočiny. Dokáže v ní přežít jen s láhví
vody, půlkou svačiny a svým orientačním smyslem?

Přeložila Eva Brožová
Pro děti od 6 let
Váz., asi 120 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A
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I malý pejsek dokáže velké věci!

Maxík Toulavý
a veverčák Prcek
Steve Voake
Právě když si Maxík Toulavý a jeho parta začíná myslet, že jejich život je už dlouho poklidný
a nic zajímavého se neděje, potkávají Prcka –
maličkého veverčáka, který touží po pořádném
dobrodružství. Vyrazí s ním tedy do světa. Mají
štěstí. Ve městě zrovna řeší zapeklitou záhadu:
ze zoologické zahrady se ztrácejí zvířata, takže
se psí parta brzy seznámí s nevrlými lvy, chytrými opicemi a podezřelým strážným Samuelem
Sádlem. Zachrání Maxík s kamarády ZOO a splní
se Prckovo veliké přání?

Přeložila Eva Brožová
Pro děti od 7 let
Váz., asi 160 stran
130 x 190 mm
Cena 249 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

již vyšlo
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Dechberoucí kombinace skutečných příběhů hrdinských zvířat
a poutavých informací o jejich světě

Kniha zvířecích superhrdinů
Úžasné příběhy ze života – ohromující
fakta o zvířatech!

Camilla de la Bedoyereová

Pro čtenáře od 8 do 88 let
Váz., asi 84 stran
190 x 245 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání:
únor —
— THE
Kategorie AAA

OR7

Přečtěte si skutečné příběhy o zvířecí odvaze
a vynalézavosti, z nichž se tají dech, a spoustu
fascinujících faktů o psech, kočkách, králících,
ptácích, velrybách či hmyzu.
V téhle krásné knížce se mimo jiné dočtete o japonské fence šiba-inu Mari, která svého
pána zachránila před zničujícím zemětřesením,
o gorilím samci Digitovi, díky jehož statečnosti
celý svět pochopil, jak je důležité gorily ochraňovat, nebo o válečném slonu Lin Wangovi, který se stal národním hrdinou.
Zlatým hřebem jsou kouzelné ilustrace Davida Deana a předmluva televizní hlasatelky a veterinářky Jess Frenchové.

Přeložila Helena Šváchová

LONE WOLF

W

hen a young grey wolf set out on an epic journey, he had no idea how
far his adventure would take him – or that it would earn him a place in
the history books. All he knew was that it was time to leave his pack

and find his own way in life.
It was September 2011 and the two-year-old wolf lived with his pack in the wilds

již vyšlo

of Oregon, in the north-west region of the United States. Wolves had been heavily
hunted for centuries. They were so close to being wiped out in most of North America
that biologists were studying this pack in the hope of protecting the remaining
wolves. They fitted all the cubs with radio transmitter collars so they could follow their
movements from afar. OR7 was so named because he was the seventh Oregon cub
to be collared.
Driven by the need to find his own mate, and deep instincts that are far beyond
human understanding, OR7 trekked onwards through the winter. He crossed ancient
lava flows, climbed mountains and explored woodlands as he journeyed over 1,900
kilometres until, in late December, he reached California and became the first wolf in
the state since 1924. Other wolves followed and OR7 eventually found a mate, and
started a new pack.
OR7’s journey captured the public’s imagination, and he did more to help save his
species from extinction than any other wolf. Celebrated by conservationists
and wildlife lovers, wolves are enjoying more protection than ever before,
and are now welcomed into some of their native homelands.
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MARI
— TO THE —

RESCUE

O

n the morning of 23rd October, 2004, a dog named Mari gave birth to three

puppies in Yamakoshi Village, Japan. That evening, a severe earthquake
shook the village. Almost all the buildings, including Mari’s owners’ house,

were destroyed. During the tremors, the newborn puppies were jolted away from
their mother, and since their eyes were still closed, they could not find their way
back to her. Desperate to help them, Mari broke free of her leash, picked up the
puppies by the scruffs of their necks and moved them to safety. Then, without
hesitation, she ran back into the collapsing building.
The grandfather of Mari’s owners lived on the second floor. He was old and unwell,
and struggled to climb the stairs without help. As the quake struck, a wardrobe had
toppled, pinning him underneath. As he began slipping into unconsciousness, Mari
appeared in the doorway. She looked at him with encouraging eyes and licked his
face. It made him concentrate and unconsciousness receded.
Mari’s paws were cut and bleeding from the pieces of glass and porcelain that lay
all over the floor of the house. Occasionally, she disappeared from the grandfather’s
room and hurried downstairs to check on her puppies before reappearing at his side.
Each trip gave her new wounds, but she returned again and again.
Mari managed to kindle hope in the trapped man. He pushed at the wardrobe with
all his strength and eventually he was free. Slowly, he began climbing down the
stairs. It took him two hours, but Mari encouraged him all the way. Upon reaching the
ground floor, he escaped the precarious building and was overjoyed to find the three
newborn puppies safe and sound outside too.
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Wojtek
— THE —

SOLDIER BEAR
T

he fighting had come to a halt and the field of battle fell briefly silent,
shrouded in a fine mist. A soldier stopped in his tracks when he spied an
extraordinary sight. He grabbed his sketchpad and pencil from his bag and

began to draw. He was sketching a huge brown bear that was gently carrying an
artillery shell in his strong arms.
The story of Wojtek the Syrian brown bear began two years earlier in 1942, during the
Second World War. A boy had rescued a bear cub after its mother had been shot, and
sold it to Polish soldiers. They named it Wojtek and he soon became a much-loved
pet. Since bears were not allowed to travel with the troops, the Poles made him a
‘Private’ so they could issue Wojtek with the necessary papers.
In 1944, the soldiers found themselves in Italy, supplying food, ammunition and
artillery shells to British and Polish troops. Wojtek had grown taller than most of the
men – and he was stronger than any of them.
One day in battle, Wojtek decided to help. His human colleagues were desperately
loading up trucks with supplies for the men who were fighting. Wojtek stepped
forward, with arms outstretched. Following his cue, the soldiers loaded the bear up
with vital supplies, and for days he carried heavy crates from truck to truck, unflinching
as bombs exploded all around. Wojtek and the human soldiers he worked with had
helped to win the battle, as well as the hearts of everyone who heard his story.
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Jaký byl a nebyl „učitel národa“?

Jan Amos Komenský
očima Všezvěda Všudybuda
a Magického Mámení
Velikáni do kapsy

Tomáš Němeček

Pro čtenáře od 10 dO 100 let
Váz., asi 136 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE AAA

Jana Amose známe z obrázků ve školách jako
velebného starce. Ale věděli jste, že zamlada
klidně ušel 500 kilometrů z Německa na Moravu? Nebo že měl doma prorokyni a že celý život
zkoušel vynalézt perpetuum mobile? V šestém
díle edice Velikáni do kapsy jeho příběh zkoumá
unavený učitel a jeho chytrá dcera Anežka. Mají
k tomu ty nejlepší průvodce – Všezvěda Všudybuda a Magické Mámení. V knize se setkáme
také s nejvyšším generálem Albrechtem z Valdštejna a s jeho vášní pro horoskopy. Dozvíme se,
kolik dostal kat Mydlář zaplaceno za popravu 27
českých pánů na Staroměstském náměstí. Nejvíce si ale Všezvěd Všudybud bude lámat hlavu
nad otázkou, jestli včely slyší zvuk.

Ilustroval Tomáš Chlud

TOMÁŠ NĚMEČEK (*1973 v Opavě) pracoval dvacet let jako novinář. Získal všechny novinářské ceny v ČR. Byl šéfredaktorem Respektu, hlavním komentátorem Hospodářských novin. V Lidových
novinách vedl přílohy Orientace a Právo & Justice. Psal o českých
dějinách a učil o nich mladé Američany na Newyorské univerzitě
v Praze. Tomáš odešel z novin v roce 2013 a nastoupil jako právník v pražské Psychiatrické nemocnici Bohnice. Dnes pracuje jako
advokát.
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již vyšlo:

Mladá fronta jaro–léto 2020

81

Vytvořte si vlastní sbírku vojáčků!

Vojáčci
Husité – Mušketýři – Fyzilíři

Pavel Kolín, Jakub Kolín
Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu do
vojenského světa! Zastavíme se třeba u husitů,
kde si prohlédneme vojenské ležení s vozovou
hradbou a podíváme se, jaké používali zbraně. Vyzkoušíme si postavit husitský válečný vůz
nebo kuši. Na skok zavítáme také u mušketýrů
v době třicetileté války, kteří nám ukážou jaké
techniky boje používali. A kdo by neznal napoleonské války? Ty v naší knížce samozřejmě
nemohou chybět. Těšte se na spoustu skvělé zábavy, zajímavostí, her a vystřihování.
Pro děti od 6 let
Brož., 72 stran
225 x 297 mm
Cena cca 299 Kč
Datum vydání: březen
KATEGORIE A

již vyšlo
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Velký fotbalový příběh pro malé kluky psaný formou deníku

Fotbalový král
Jan Žáček
Ono je to jedno. Jestli je člověk malej kluk, dospělej chlap nebo jestli je dědek. Hlavní je se z nikoho
a z ničeho nezbláznit, a když je malér, když člověka
srazej k zemi a když si myslí, že na to nemá, musí
se vzpamatovat a zmáknout to. Prostě nebejt poseroutka.
Hlavní hrdina Fotbalového krále se jmenuje Pepík, jako největší český fotbalista všech dob Josef
„Pepi“ Bican. A chce se mu vyrovnat. Jenže skoro
přes balon padá. Ale tak se holt zapře a zamaká.
Z malého a obtloustlého kluka se stane největší
hvězda školního fotbalového turnaje.

Ilustroval Pavel „pavlatoar“ Kučera
Pro děti od 7 let
Váz., asi 96 stran
140 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A
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Co byste dělali, kdybyste narazili na děti z pravěku?

Jannick Lachapelle

Rošťáci z pravěku
Trhlina v čase

Trhlina v čase

Jannick Lachapelle
Trhlina v čase

Představte si, že v jeskyni za školou najdete dvě
spící pravěké děti. Jak by to vypadalo, kdybyste
si je vzali domů?
Přesně to se stane partičce školáků z Dolních Chvastonic. A teď musí vymyslet, co si počít. Lili a Toto dnešnímu světu vůbec nerozumí
a nerozumí ani naší řeči. Jsou to totiž kromaňonci! Jakou sérii vtipných i zamotaných situací
jejich objev vyvolá a jak se vlastně do našeho
světa dostali, to už si přečtěte sami!

Přeložila Lucie Šavlíková
m l a d á f r o n ta

Pro čtenáře od 8 let
Váz., asi 136 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A

84

Mladá fronta jaro–léto 2020

Zakousněte se do dalšího senzačně strašidelného a strašlivě vtipného
dobrodružství Amálie Zubaté, malé upírky s největším srdcem na světě!

Amálie Zubatá
a půlměsíční prázdniny
Laura Ellen Andersonová
V Záhrobni začaly půlměsíční prázdniny a to znamená, že Amálie Zubatá a její přátelé nemusí do
školy! Místo toho vyrazili na výlet s oddílem duhových skautů, který vedou jednorožci Robert
a Ríša. Začali prozkoumávat tajemný ostrov a sbírat bobříky, náhodou však narazili na pradávné
prokletí a zmenšili se do velikosti mravenců! Jak
se jim podaří dokončit hrůzostrašnou výpravu
a kletbu zlomit, když jsou tak PRŤAVÍ?

Přeložil Vratislav Kadlec
Pro děti od 7 let
Váz., asi 224 stran
130 x 200 mm
Cena 269 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A

Everyone’s favourite little vampire!
It’s Amelia Fang’s big birthnight
party and she is VERY excited.
But the creatures of Nocturnia are
acting strangely and no one can
seem to remember anything –
even Amelia’s party!

• LA U R A E LLE N A N D E R S O N O VÁ •

již vyšlo

Has someone stolen their
memories? Can Amelia find
out why, and save her friends and
family, before they have all
forgotten who she is?

Neprošvihněte další senzačně
strašidelná a strašlivě vtipná dobrodružství
Amálie Zubaté! A nebojte se, upíři nekoušou!

LOOK OUT FOR
AMELIA’S NEXT ESCAPADE!
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Seznamte se s kočkou Toto, je neuvěřitelně skvělá!

Toto, kočka ninja,
a velký hadí útěk
Dermot O’Leary

Pro čtenáře od 8 let
Váz., asi 168 stran
130 x 200 mm
Cena cca 269 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE AAA

Toto je kočka a pochází z Apulie, odkud ji i s bratrem Silverem přivezli hodní lidé do Londýna.
Toto je slepá, tedy skoro, ale i přesto patří k nejlépe vycvičeným kočičím ninjům na světě. Když
u popelnic před domem se Silverem nachytají
poněkud zvláštního kocoura jménem Kočičák,
netuší, jaká dobrodružství je čekají a co všechno se dá za jednu noc v Londýně zažít. Ani že
Kočičák vlastně není žádný „kočičák“…
Toto se při záchraně londýnské fauny postupně utká s dvojicí nejhrozivějších tygrů se zoo
nebo s kobrou královskou jménem Brian, sveze
se jako správná Londýňanka metrem, osvobodí
chráněné druhy pavouků a zaslouží se o nastolení nové éry přátelských vztahů mezi kočkami
a krysami. A to všechno za mohutného povzbuzování svého neposedného a věčně hladového
bratra Silvera.
První ze série knih o kočce Toto je napínavá
a zábavná jako jízda londýnským metrem. Provádí malé čtenáře nejen londýnskými památkami, ale hlavně zvířecí říší, mezi jejímiž členy
podle všeho panují podobné vztahy jako mezi
námi lidmi.

Přeložila Barbora Punge Puchalská
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Čarodějka Winnie a kocour Wilbur jako ideální první čtení

Čarodějka Winnie
a kocour Wilbur
Mini Winnie

Laura Owenová
Nerozluční kamarádi Winnie a Wilbur spolu
prožívají spoustu neobyčejných příhod. Winnie
je totiž čarodějka (a ke všemu pořádně popletená!) a Wilbur je její věrný kočičí společník. V této
nezaměnitelně ilustrované knize čekají na malé
čtenáře hned čtyři příběhy plné kouzel a bláznivých dobrodružství. Jak se Winnie vypořádá
s rozkazovačnou tetičkou? Proč se rozhodne
vrhnout na úklid místní školy? Jak se kupuje
strašidlo přes internet? A co si taková čarodějnice počne, když čeká návštěvu a nemá vůbec
nic na sebe?
Pro děti od 7 let
Váz., asi 96 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: březen
KATEGORIE A
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Přeložila Jana Hejná

Příšerná tetička
„Cinkylink! Winníííííííí!“ zavřeštěl domovní řvounek.
„Cože? Kdo to? Kde to jsem?“ zamumlala Winnie
a zmateně se posadila na posteli. „Slyšels to taky,
Wilbure?“
Kocour se překulil na druhý bok, protáhl se a zhluboka si zívnul. Pak sebou plácnul zpátky na polštář
a vesele chrněl dál.
„Asi se mi to jen zdálo,“ pokrčila Winnie rameny.
Znovu si lehla, protáhla se, zhluboka si zívla a…
„Wiiiiníííí!“ zakvílel domovní řvounek.
„Pro škrkavčí škytavku, někdo doopravdy zvoní!“
vyjekla Winnie. „Budu se muset jít podívat, koho to
sem čerti nesou.“
Winnie přešla k oknu a vykoukla ven.
„U všech muších kolínek, vždyť to je tetička Agnes!
A s celou hromadou kufrů! Chystá se u nás zůstat!“
Wilbur zajel pod peřinu.
„Schovávání ti nepomůže,“ upozornila ho Winnie.
„Tetička vždycky pozná, že jsme doma.“
Potom se vyklonila z okna a houkla: „Budu dole,
než by červík zadečkem zavrtěl, tetičko.“
„Měla bych tu vykouzlit nějakou vůni vhodnou
pro tetičky,“ popadla Winnie hůlku. „Připrav se, Wilbure. Abrakadabra!“
Příjemně domácký odér plísně a zatuchliny v tu
inránu nahradila slaďounká a čisťoulinká vůně zrov
ka rozvitých růžových poupátek.
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Poslední díl tetralogie Smrtelné stroje Philipa Reevea

Potemnělá pláň
Smrtelné stroje 4

Philip Reeve

Pro čtenáře od 10 do 100 let
Váz., asi 528 stran
130 x 200 mm
Cena cca 369 Kč
Termín vydání: únor
KATEGORIE A

již vyšlo

Poslední díl série se odehrává v daleké postapokalyptické budoucnosti, půl roku po Pekelných
vynálezech. Wren Natsworthyová cestuje ve
vzducholodi Jenny Hanniverová po Ptačích stezkách s otcem Tomem, který stále truchlí po odchodu Wreniny matky Hester. Tomovo staré zranění ho ohrožuje na životě a lékaři mu nedávají
mnoho času. Wren je spokojená s mírumilovným
kupeckým životem letkyně, jen se jí stýská po
Theovi, který se vrátil ke své rodině.
Brzy je však zdánlivý klid u konce. Křehký mír
mezi Zelenou bouří, antimobilisty a mobilními
městy je narušen a mezi znepřátelenými stranami se znovu rozhoří nenávist.
Tom a Wren se vracejí zpět do Londýna, o němž
se doslechli, že se po útoku Medúzy znovu staví
na nohy. Hester se v doprovodu Stopaře Krutihlava mezitím živí jako žoldák. K tomu všemu se
objevuje opravená Stopařka Fangová, která má
ve své rozpolcené mysli klíč ke strašlivé zbrani.
Osudy všech hlavních hrdinů se znovu protnou,
než se ukáže, kdo se stane vítězem dlouhých válek, a zda nastane mír.

Přeložila Olga Bártová

připravujeme
e-book
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Strhující fantasy kluka ze sirotčince a dívky z prestižní internátní školy

Šeptavé války
Jaclyn Moriartyová
Příběh o válce, královstvích, lidech, čarodějnicích, sirénách, dracích, a hlavně osmi dětech
z městečka Spindrift, se odehrává ve fantaskní
zemi, která se ale příliš neliší od našeho světa.
Vyprávějí jej dva hlavní hrdinové – kluk ze sirotčince a dívka z prestižní internátní školy.
Děj má spád už od první kapitoly, vyprávění využívá jazykových hříček a kontrastu jazyka jednotlivých společenských vrstev.
Kniha ale nepobaví jenom děti – paralely mezi
fantaskním světem a světem naším, jemná ironie
a nadsázka při popisu průběhu války z pohledu
dětí, absurdně komická rozhodnutí dospělých
postav i celkové rozuzlení příběhu strhne i dospělého čtenáře.

Přeložila Radka Klimičková

Pro čtenáře od 10 do 100 let
Váz., asi 408 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE A
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Nikki se splnil sen, který se rázem mění v noční můru. Další várka katastrof již brzy ve vašich knihovničkách!

Deník mimoňky 14
Příběhy nejhorší nejky v historii

Rachel Renée Russellová
Nikki a její kapelka už se nemůžou dočkat, až
v létě vyrazí na turné jako předskokani super
slavných Bad Boyz! Jenomže nic není tak růžové,
jak se původně zdálo! Ani na koncertní šňůře totiž nebude mít Nikki klid od své úhlavní rivalky
MacKenzie Hollisterové, která se k nim sprostě
vetřela coby koordinátorka sociálních sítí. A to
ještě netuší, že spolu budou na pokoji a prohnaná potvora MacKenzie ji navíc začne vydírat!
Přežije chudák Nikki turné, které se ze splněného snu obratem mění v totální noční můru?
Pro děti od 9 let
Váz., asi 320 stran
130 x 200 mm
Cena: 299 Kč
Termín vydání: duben
KATEGORIE AAA

All that really matters is that I CARE about
Přeložila Jana Hejná
Brandon. A LOT . . .

již vyšlo
There is NO WAY I’m willing to RISK him getting
hurt or being forced to move away. So yes! Today
at the Sweet 16 Forever shop at the mall, I made a
DEAL with the DEVIL!
And she has blond hair extensions, a designer wardrobe,
an addiction to lip gloss, and a guest appearance in the
final show of the opening act for the Bad Boyz!!
136
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MODERNÍ VYDAVATELSTVÍ S TRADICÍ
Mladá fronta je moderní vydavatelství s pětasedmdesátiletou tradicí.
Působí v oblastech zpravodajských, specializovaných, odborných,
dětských, 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.
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
11 specializovaných online titulů.
Divize Medical Services nabízí mediální servis ve zdravotnictví.
Divize Euro HUB pravidelně realizuje odborné i společenské akce a projekty.
Divize Magazíny se svými tituly dominuje žebříčku motoristických časopisů.
V portfoliu máme dětský časopis Puntík určený nejmenším, časopis Maminčin Puntík
a časopis Tečka.

Mladá fronta jaro–léto 2020

Motor Media

AUTOMAT PRO ŠKODU FABIA

Top_Restaurace_2019_titul.indd 1

PODROBNÉ SROVNÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍCH
CESTOVNÍCH ENDUR STŘEDNÍHO OBJEMU

STAVÍ HRAD

POSTAVILI JSME PROTI SOBĚ
DUCATI PANIGALE V4 A 1299

12.10.2018 20:56:30

V ELITNÍ SPOLEČNOSTI

hurá na

výlet!
126začít!
sestřelů
Topná sezona může
v bitvě o Británii
PŘÍBĚH 303. POLSKÉ STÍHACÍ
SQUADRONY RAF

ČESKÁ ANOMÁLIE

KAREL ABRAHAM SE ROZPOVÍDAL
O ŽIVOTĚ V PADOKU MOTOGP

VÝVOJ TANKU TIGER

UNIKÁTNÍ STAVBA KAWASAKI
KX500 Z ROKU 1987

ŠARMICL U ČÁSLAVI 1618

08

ZÁSOBNÍK
NA DŘEVO
01 TITUL.indd 1

BOLOŇSKÝ DUEL

001_titul_new.indd 1

ZROZENÍ
MONSTRA

pátrání
opičky Maki

Líza a Pupík

15.05.2019 9:25:36

Jak funguje SKŘÍŇ DQ200

25.07.2019 16:00:25

MODERNIZACE MAZDY 6

LET

L I S T O P A D 11 / 2 0 18

@motocyklczech

SK: 4,95 €

JAK OPRAVIT RÁFKY
001_titul_11_18.indd 1

AŽ NA
KRAJ SVĚTA

Cena 99 Kč

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

11

SK 4,89 €

Škoda 706 RO: Poválečný pokrok
Avia A11: Divoká devadesátáHLAVNÍ TÉMA

135002

29. 7. 2019 CZ 48 KČ SK 2,40 € WWW.EURO.CZ

VOLKSWAGEN GOLF vs. FORD FOCUS
Souboj roku má nečekaného vítěze!

01_EU_31_Titulka.indd 1

Tatra 613 kupé: Jediné na světě

Unikátní stroje, bez kterých se žádné město neobejde
Čerpací stanice
Jak jsme u nás začínali s tankováním

9 771212

/
N E Z Á V I S L Ý

BEST CARS
2019:
HLASUJTE
A VYHRAJTE!

Cena 87 Kč

812 KONÍ NA MOKRÉ TRATI

Škoda RS 200 vs. Škoda 1100 OHC

Aero Minor Sport: Legenda z Le Mans

Vystřihni si

LESNÍ ATLAS

39 Kč 05

F A S C I N U J Í C Í
K R I T I C K Ý

/

SEDMÁ GENERACE JE LEHČÍ,
VĚTŠÍ A LEVNĚJŠÍ!

RESTAURACE

2019

CARSKÉ PONORKY

400 LET OD PRVNÍHO STŘETU TŘICETILETÉ VÁLKY

V KRYMSKÉ VÁLCE

19.10.2018 11:16:10

SBOHEM, ŠÉFE

NOVÁ VS. STARÁ: Co se změnilo?

Rozloučení se
Sergiem
Marchionnem,
zachráncem Fiatu Rumunské hory
ze hřbetu medvěda
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Tatra 813 CAS 55

Zahradní jezírko II

DAF CF 450
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Jak si vytvořit vlastní oázu klidu
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Designové křeslo

Abeceda svěrek

Vyrobte si stylový kus nábytku

Poradíme s pomocníky do dílny

Magazíny

MAGAZÍN PRO PROFESIONÁLY Z OBORU UŽITKOVÝCH VOZIDEL

VELKÝ TEST Seat Tarraco: Převeze i českého medvěda?
380003
9 771802
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Porsche 917
Okruhová bestie vyjela
právě před padesáti
lety. Řídili jsme ji!

Krátký proces

678002
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fa s c i n a c e

endura

srovnávací test
šesti strojů
s velkými motory
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BYDLENÍ
DÍLNA
ZAHRADA

do terénu
a na cestu

PÍSKOVIŠTĚ
JAKO
PLACHETNICE
Dětské hry naberou
ten správný kurz

americký výrobce přichází s novinkou,
která mění zaběhlé pořádky
powercruisery

vzhůru do oblak

brough superior

ducati diavel 1260 měří
síly s harleyem fxdr

kamil holán na extrémním
závodu do vrchu pikes peak

strojařský skvost
pendine sand racer

TEST ČTYŘNÁPRAVOVÉ
SKLÁPĚČKY DAF CF
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HARLEY-DAVIDSON FXDR 114

r a d o s T

hozená rukavice

Jackie Stewart
Legendární skotský
závodník slaví
80. narozeniny.
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Jediné BMW M1 na českých
silnicích definuje představy
o dokonalé sportovní jízdě..

amsCZ

TIP NA VÝLET
S Buchankou jsme
vyrazili za krásami
Českého středohoří.
Bylo se na co dívat!

9 771214

BMW M1

9 771214

amsczech

Faceliftovaná vlajková loď přijíždí
s hybridem i outdoorovým
provedením
10.06.2019
13:02:43
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Škoda 160 RS MTX
Kombinace karoserie
Škoda a ruského
motoru funguje skvěle.

l i d é

mv agusta
brutale 1000
legenda je zpět
v luxusním
provedení
serie oro
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MERCEDES-AMG A 35
Supersport junior

PŘEDSTAVUJEME Škoda Superb iV a Scout
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NIKI LAUDA
Výjimečný muž
mnoha talentů

T e c H n i K a

premiéra
očekávaného

KOLOS PRO LETIŠTĚ
Mercedes
dobrodruha
a Schwarzmüller spojili síly

Ftr

NAHOŘE BEZ

DALŠÍ TESTY A JÍZDNÍ DOJMY: Kia Proceed GT, Audi R8 V10,
Volkswagen T-Cross, Mercedes GLC, Renault Clio, Škoda 130 RS...

/

ténéré 700

ČTVRTÁ GENERACE
česká Luxusní
patrový autobus Setra S 531 DT

Navždy
jednička

PORADÍME, JAKÝ VYBRAT
KABRIOLET A JAK O NĚJ PEČOVAT

BMW ALPINA B7
Krocení nejrychlejší
řady sedm

i n f o r m a c e

LEGENDÁRNÍ BULLI Volkswagen
Multivan Trendline
Bulli
yamaha

KRÁLOVNA VAŠÍ ZAHRADY Praktické rady pro pěstování růží

s
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CENA 79,90 Kč / SK 3,99 €

1200

PARKOVÁNÍ
U LETIŠTĚ

Prozkoumali jsme
ceny v Brně
i v Katovicích.
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Cena

• Cena pro předplatitele od 29 Kč
• Cena na Slovensku 1,99 €

informace / TecHniKa / radosT / lidé / fascinace

Za volantem PORSCHE 917, nejlepšího
závodního auta všech dob!
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Seriál o renovaci vchodových dveří

HOTEL NA KOLECH

Pohodový spánek v suchu a teple

ZAČNĚTE GRILOVAT

Stavba originálního altánu na zahradu

BMW 3 VS. ALFA GIULIA Klasický souboj
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Evalution of the muscular strenght of patients
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Jones anterolateral approach – prospective
study
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Posterior arthroscopic approaches
to the knee
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RANGE ROVER EVOQUE druhé generace
je zajímavý nejen „průhlednou“ kapotou
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BMW X7: Velké sedmimístné SUV může
jezdit jako opravdový bavorák!
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a medicína

Předsedkyně Výboru pro zdravotnictví
PS PČR Věra Adámková:
„Systém DRG o kvalitě nic nevypovídá.“
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■ Diagnóza a léčba ADHD

v dospělém věku

■ Jak reálné jsou obavy

odvykajících kuřáků
ze zvýšení hmotnosti?
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Zdravotnictví
a medicína

Filip Vrubel:
„Dlouhodobým cílem MZ je
připravit zcela novou koncepci
stanovování cen a úhrad.“
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Kristína Němčková

BMW ŘADY 3
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Jan Papajanovský

VZNIK NEJVĚTŠÍHO VÝCVIKOVÉHO
PROSTORU V ČECHÁCH

9 772570 576001
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Maxim Kozlov

CVIČIŠTĚ BÖHMEN

ŠPIČKOVÍ AUTOŘI • NOVÁ FAKTA • UNIKÁTNÍ FOTOGRAFIE

www.casopispuntik.cz

S OMLAZENO
FABIÍ

2-6

9 772570

PRVNÍ
JÍZDA

Adam Štrunc

Gastronomický průvodce

Kč 79,90 na Slovensku € 3,99 / Pro předplatitele od Kč 64,90 na Slovensku od € 2,69

BYDLENÍ
DÍLNA
ZAHRADA

ČÍSLO 11
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Triumph Tiger 800 / Suzuki V-Strom 1000 / Honda Africa Twin / BMW F 850 GS

Dvacet úspěšných Čechů,
kteří ve dvaceti letech dosáhli toho,
co ostatní nezvládnou za celý život

Kateřina Kudličková

VYBÍRÁME

VELKÝ PŘEHLED
NEJLEPŠÍCH AUT
S PRAKTICKÝMI
POSUVNÝMI DVEŘMI

• Cena pro předplatitele od 29 Kč • Cena na Slovensku 1,99 €

5/2018

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ Správná příprava palivového dřeva krok za krokem

casopisUSS
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Století

tvořivosti
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31
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Panorama

Povolání špion aneb Pitomci
a zrádci proti republice

39,90 Kč
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Esej

Je papež vůbec katolík? Co
způsobila změna v Otčenáši
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Aero Minor Sport • Avia A11 • Laurin a Klement 110 • Škoda 110 Super Sport • Škoda 1000 MB • Škoda 1100 OHC • Škoda 200 RS • Škoda 706 RO • Škoda 935 • Tatra 613 kupé • Tatra 813

Report

Co víme
o nástupci
Rapidu?

nejsou na turisty připraveni

ZÁŘÍ 2018

ŠKODA
SCALA
Krušnohoří v UNESCO: místní

ZÁŘÍ 2018
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Puntík

TOP přílohy Esence

TEST ZIMNÍCH PNEU
205/55 R 16
SPOLEHLIVÝ PRŮVODCE SVĚTEM AUT • RADY • TESTY • ZÁBAVA
Jedna od renomovaného
výrobce zcela propadla!

Kč 49,90 předplatitelé 37,50 Kč € 2,49

Euro

Ročník 12, vydání: 5/2018, cena: 99,90 Kč, 4,75 €
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PEUGEOT 508
Vyzkoušeli jsme
novou vlajkovou loď
v nejsilnější verzi GT
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Tímhle vše skončí. Někdo z nás musí zemřít

Dům na útesu
Rachel Abbottová
Mark a Evie spolu prožili divoký románek. Po nenadálém úmrtí Markovy první manželky mu Evie
pomohla postavit se opět na nohy. Markova sestra Cleo ví, že by mu nový vztah měla přát, vůči
Evii je ovšem značně nedůvěřivá…
Když Evii začne doma potkávat jeden úraz
za druhým, její přátelé znejistí. Nemohl jí zranění způsobit Mark? Když je jednou v noci do jejich
domu na útesu povolána seržantka Stephanie
Kingová, najde ve zkrvavené posteli propletená
dvě těla.

Váz, 320 stran, 155 x 235 mm, 349 Kč
KATEGORIE A

Láska v čase bezsmrtnosti

Debutantka z rodu
Kennedyových

Žena na lesní cestě

Váz., 328 stran, 140 x 210 mm
cena 349 Kč, KATEGORIE A

Váz., 360 stran, 145 x 225 mm
cena 379 Kč, KATEGORIE AAA

Váz., 288 stran, 145 x 225 mm
cena 349 Kč, KATEGORIE A

Martin Vopěnka
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Kerri Maherová,

Megan Goldinová

Dneska žijeme
Emmanuelle Pirotteová

beletrie, vázaná, 176 stran, 249 Kč

Cesta kolem světa
v 80 vlacích
Monisha Rajeshová

beletrie, 344 stran + 16 stran
přílohy, 369 Kč

Obsluhoval jsem
anglického krále
Bohumil Hrabal

beletrie, 264 stran, 249 Kč

Rudá Joan
Jennie Rooneyová

U Hitlerova stolu
Rosella Postorino

beletrie, 376 stran, 379 Kč

beletrie, 264 stran, 329 Kč

Dar
Louise Jensenová

Macecha
Claire Seeberová

beletrie, 328 stran, 349 Kč

Jak si neudělat z domova
cirkus jako na Piccadilly
Hana Parkánová - Whitton
beletrie, 240 stran, 289 Kč

Chlapec a jeho pes
na konci světa
C. A. Fletcher

beletrie, 360 stran, 379 kč

beletrie, 368 stran, 369 Kč

Narodili se, aby přežili
Wendy Holdenová
beletrie, 312 stran, 349 Kč

Po italsku do hubky
Marta Kučíková

beletrie, 240 stran, 299 Kč

Sexy mlékař
Alice Claytonová

beletrie, 240 stran, 289 Kč
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Miloš Forman, jak ho neznáte

Ecce homo Forman
Radim Kratochvíl
Kniha přináší možnost seznámit se se slavným režisérem optikou lidí, kteří měli to štěstí s ním spolupracovat anebo s ním nějaký čas pobýt napříč dekádami celého jeho života.
Převážnou část tvoří vzpomínky Radima Kratochvíla, nevlastního bratra Petra a Matěje Formanů
a syna herečky Věry Křesadlové-Formanové, na jejich více než třicetileté setkávání. Během té doby
měl možnost procestovat s ním západní Evropu
na kolech a poznat díky tomu zajímavá místa, lidi
i gastronomii, zažít alpská dobrodružství i oslnění
Amerikou a americkým filmem s možností sledovat
Formana při práci ve střižně.
Váz., 352 stran, 165 x 225 mm, 499 Kč
KATEGORIE AAA

Moderní etiketa
Ladislav Špaček

Váz., 368 stran, 190 x 245 mm
cena 499 Kč, KATEGORIE AAA
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Paměti přírodního léčitele
Jan Mikolášek

Váz., 320 stran + 16 stran přílohy,
145 x 225 mm
cena 349 Kč, KATEGORIE A

Péct, milovat a žít
Josef Maršálek

Váz., 272 stran, 192 x 246 mm
cena 449 Kč, KATEGORIE AAA

Holky to někdy nemaj lehký
Radkin Honzák, Alena Večeřová
Procházková, Klára Mandausová

Nezlomná
Richard Askwith

naučná, 256 stran, 299 Kč

naučná, 344 stran + 16 stran přílohy,
399 Kč

Vlčí mluva pro pejskaře
Günther Bloch, Elli H. Radingerová

Klatba Sudet
Milan Jenčík

naučná, 304 stran, 329 Kč

naučná, 368 stran, 449 Kč

Opilý koráb
Václav Bruna

Běžecká bible Miloše Škorpila
Miloš Škorpil

naučná, 352 stran, 349 Kč

naučná, 328 stran, 549 Kč

Jak hubnout a nezblbnout
Daniela Kovářová
naučná, 232 stran, 299 Kč

Jsem skvělá
Jana LeBlanc, Martina Pavlová
volný čas, 408 stran, 349 Kč

Vůně měsíce
Kamil Miketa

naučná, 264 stran, 349 Kč

Hasiči
Roman Kutálek

naučná, 168 stran, 299 Kč

Černý mezi černými
Pavel Černý

osobnosti, 312 stran, 399 Kč

Tanky
kolektiv autorů

naučná, 160 stran, 269 Kč
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Pokračování oblíbené série. Dědeček a Viktorka poznávají evropská města

Dědečku, vyprávěj o světě
Ladislav Špaček
Dědečku, vyprávěj o světě je dalším pokračováním oblíbené série knížek o zvídavé Viktorce
a laskavém a moudrém dědečkovi. Tentokrát se
společně vypraví na cestu po pěti důležitých evropských zemích. Viktorka se brzy naučí orientovat se na letišti, chovat se v hotelu, využívat
své znalosti angličtiny, ale hlavně se od dědečka dozvídá spoustu informací o zemích, které
navštěvují, o jejich historii, jazycích, národních
jídlech a tradicích. Dědeček jí vypráví pověsti
a historické příběhy, z nichž Viktorka pozná, že
žijeme v nejkrásnější době evropských dějin.
Váz., 160 stran, 217 x 220 mm, 349 Kč
KATEGORIE AAA

Zprávy z pelíšku

Příručka přežití

Medvídek Vilda se nenudí

Váz., 64 stran, 165 x 210 mm
cena 249 Kč, KATEGORIE A

Váz., 128 stran, 180 x 230 mm
cena 299 Kč, KATEGORIE AAA

Váz., 88 stran, 220 x 240 mm
cena 299 Kč, KATEGORIE A

Daniela Krolupperová
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kolektiv autorů

Lucie Sunková

Milda a Milda
Ester Stará

dětská, 80 stran, 299 Kč

Štěňátko Mráček
Helen Petersová

dětská, 120 stran, 219 Kč

Frankenstein a já
Andreas Schlüter

dětská, 120 stran, 219 Kč

Malá baletka Nela
a prokletá korunka
Darcey Bussellová

Sestry ze sněhového
království 4
Astrid Fossová

Pan Tučňák a ztracený
poklad
Alex T. Smith

Špekáčkova psí akademie
Maxík
Gill Lewisová

Amálie Zubatá a zloděj
paměti
Laura Ellen Andersonová

Příběhy pozoruhodných dětí
Amanda Liová

Deník mimoňky Bez filtru!
Rachel Renée Russellová

dětská, 96 stran, 189 Kč

dětská, 176 stran, 249 Kč

Pekelné vynálezy
Philip Reeve

fantasy, 328 stran, 349 Kč

dětská, 120 stran, 229 Kč

dětská, 128 stran, 199 Kč

dětské osobnosti, 120 stran, 349 Kč

Osudoví kamarádi
Linda Chapmanová

dětská, 176 stran, 249 Kč

dětská, 232 stran, 269 Kč

dětská, 296 stran, 299 Kč
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