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Žádný rok v Krauzově krátké detektivní kariéře 
nebyl tak těžký jako rok 1992. Bezpečnostní ana-
lytici tvrdili, že na vině byla neuvážená porevoluč-
ní totální amnestie, protože vylidnila věznice 
a zalidnila ulice násilím. Krauz a jeho kolegové 
tenkrát nedbali bezpečnostních analýz, oni měli 
vlastní práce nad hlavu.  Ve stínu bouřlivých udá-
lostí byl celkem nenápadně a bez povšimnutí spá-
chán poslední federální zločin, který mohlo Krau-
zovo oddělení vražd legálně vyšetřovat - poté si 
slovenští a čeští policisté hráli už každý na vlast-
ním písečku. Tento zločin se odehrál tak nenápad-
ně, že si ho sotvakdo povšiml a málem zapadl 
prachem, leč i když nebyl bůhvíjak bestiální ani 
příliš komplikovaný, bylo by škoda ho pominout, 
protože byl pěkný - pokud se ovšem dá něco ta-
kového říct o upálení mladé ženy a jejího dítěte.
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130 x 210 mm | 304 stran

Dominik Dán je v současné době nejprodávanějším slovenským autorem, všechny jeho knihy 

se okamžitě po vydání staly bestsellerem. Již dvacet pět let se jakožto kriminalista  zabývá 

vyšetřováním zločinů. Své bohaté zkušenosti a osobní kontakty s „vybranou společností“ 

vrahů, lupičů, únosců a prostitutek zúročuje při tvorbě mrazivě autentických detektivních 

příběhů. Spolupracoval na scénáři úspěšného televizního seriálu Kriminálka Staré město 

a na jaře tohoto roku přišel do kin koprodukční I lm podle jeho knihy Rudý kapitán.
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ní totální amnestie, protože vylidnila věznice
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Nový případ sdílí tentokrát detektiv Richard Krauz 
se svým mladým parťákem Jozefem Fischerem ali-
as Josém, talentovaným detektivem a nenapravi-
telným sukničkářem v jedné osobě. Začínají poně-
kud netypicky případem vánoční vraždy, v jejímž 
pozadí stála osamělost a zmařená touha prožít 
alespoň jeden den v roce trochu šťastně a ve spo-
lečnosti spřízněné duše. V ohnisku zájmu je však 
především případ vysokoškolského profesora ma-
tematiky Kamila Puskailera, jehož poslal prokurá-
tor na třináct let do vězení za vraždu manželky. 
Trest za takový zločin by byl nepochybně přiměře-
ný - pokud by jej ovšem dotyčný spáchal! A jak už 
to bývá, v průběhu vyšetřování uzavřeného přípa-
du (Puskailer sedí již čtyři roky), jímž se začne 
Krauz zabývat, vyplave na povrch žumpa plná 
mravní špíny, korupce, brutality a zvráceností, ve 
které plave nejen ukrajinská mafi e, ale též místní 
politická a společenská elita…
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Muriel Romana
MARCO POLO II
Za Velkou zdí

Ve druhém díle napínavé románové trilogie se Marco Polo 

vydává do Číny, aby se stal vyslancem na dvoře Kublajchána. 

Čínský vládce si ho záhy oblíbí. Jako jeho host a diplomat ces-

tuje po všech provinciích, s úžasem poznává zvyky středověké 

Číny, je zasvěcován do tajemství medicíny, fi losofi e a rafi nova-

né erotiky. Získává diplomatické zkušenosti, stýská se mu  po 

domově a potkává nové lásky. Autorka využila historických 

znalostí i vlastní fantazie a vytvořila poutavý příběh plný exoti-

ky a dobrodružství.

srpen 2016 | 299 Kč | 978-80-7529-209-4 | tvp | 
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Muriel Romana
MARCO POLO I
Karavana z Benátek

První díl dobrodružné trilogie o benátském kupci, jehož snem 

bylo spatřit konec světa. V tomto díle se mladý Marco, i přes 

otcův nesouhlas, vydává s jeho karavanou do Jeruzaléma 

a zažívá první radosti a strasti cestování. Potkává také své první 

lásky, které musí v zápětí zase opustit. Benátská karavana pu-

tuje územím, které ovládá krutá Zlatá horda, poté přes pouště 

a hory Dálného východu, až dospěje ke dvoru čínského vlád-

ce Kublajchána. Francouzská spisovatelka vychází ze zápisků 

samotného Marca a poutavým způsobem líčí jeho osudy.
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Stephen Chbosky
TEN, KDO STOJÍ V KOUTĚ

Když člověk stojí v koutě, může si všimnout spousty úžasných 

věcí. Ale pak přijde chvíle, kdy je třeba vykročit na parket a za-

čít opravdu žít. Strhujícímu románu Stephena Chboskeho 

o dilematu mezi nečinností a touhou se dostalo nadšeného 

přijetí, vyvolal polemiku a získal miliony oddaných čtenářů. 

Příběh o dospívání na střední škole, který Charlie vypráví v do-

pisech, je otevřenější a důvěrnější než leckterý deník, zároveň 

vtipný i sžíravý. Nevíme, kde Charlie bydlí, ani komu píše - 

máme jen slova, o která se rozhodl podělit. Zmítán touhou žít 

svůj vlastní život i touhou vymanit se z role, která mu připadla, 

prozkoumává dosud neznámé území. Před ním se otvírá svět 

prvních lásek, rodinných dramat i nových přátelství. Svět sexu, 

drog a Rocky Horror Picture Show, kde klíčem ke štěstí může být 

například ta správná píseň, díky níž se můžete řítit tunelem 

a cítit se nekonečně. V Charliem se Chboskemu podařilo stvo-

řit vypravěče, který vás uhrane a přenese zpět do divokých 

a intenzivně prožívaných dní na prahu dospělosti, kdy se život 

podobal jízdě na horské dráze.
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Gina B. Nahai
ANDĚLÉ NAD TEHERÁNEM

Liliina matka se jedné noci promění v anděla a odlétne nezná-

mo kam. Její dcera po ní začíná pátrat. Barvitá sága o osudu 

a zakázané lásce čerpající z tradic perské a židovské kultury. 

Kniha Giny B. Nahai, která se opírá o důkladnou znalost íránské 

židovské historie, oživuje rodový řetězec žen, které jsou sice 

pevně zakořeněny ve své zemi, avšak pokoušejí se zbavit vlády 

osudu a dát svému životu nový směr v zemi nových možností 

- v Americe.
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Alessandro Baricco
Alessandro Baricco, populární italský spisovatel, esejista, dramatik a kritik se narodil 25. ledna 

1958 v Turíně. V současnosti se řadí mezi nejpřekládanější italské autory. Na turínské univerzitě 

studoval R lozoR i, studium hudby dokončil na konzervatoři. Kromě románové tvorby se věnuje 

i tvorbě dramatické, je autorem divadelních monologických her. V roce 1998 přišel Baricco 

s ambiciózním projektem Totem, netradičním divadelním představením, ve kterém se objevují 

překvapivé souvislosti mezi hudbou a literaturou. Jako silná a sebevědomá osobnost často 

vystupuje v médiích a vyjadřuje se k aktuálním společenským otázkám.

249 Kč 249 Kč

MLADÁ NEVĚSTA
Itálie, začátek 20. století. Před branou domu bohaté ro-

diny se jednoho dne objevuje mladá nevěsta. Je jí osm-

náct let a přijíždí z Argentiny, neboť se má provdat za 

syna. Než se však ženich vrátí z Anglie, přijme dívku mezi 

sebe jeho zvláštní rodina, zakletá do rituálů stejně sofi s-

tikovaných jako nepochopitelných: otec, který každé 

dopoledne navštěvuje luxusní nevěstinec, matka, žijící 

ze vzpomínek na svou dávnou krásu, dcera, znetvořená 

a přece svůdná, a strýc stižený spavou nemocí. Všichni 

čekají na příjezd syna, který jej však stále odkládá a mís-

to sebe posílá prapodivné dary. Když rodina odjede na 

letní byt, rozhodne se nevěsta zůstat a čekat dál, na 

vlastní pěst…   

srpen 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-206-3 | tvp | 

110 x 185 mm | cca 200 stran
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HRA O TRŮNY: 
Vznešené rody Západozemí

Hra o trůny: Vznešené rody Západozemí slouží jako průvodce 

klíčových rodů v průběhu neutuchajících bojů o moc a vývoje 

společenské hierarchie. Kniha přináší množství základních in-

formací, včetně údajů o erbech, dějinách, rodokmenech 

a profi lech postav a od začátku do konce je plná fotografi í ze 

zfi lmovaných sérií.
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Manfred Heiting
HELMUT NEWTON – DÍLO

Svět Helmuta Newtona je nanejvýš složitý a mnohovrstevný. 

Jestliže bylo jeho dílo považováno v 60. letech za šokující 

a provokativní, dnes se ukazuje, že Helmut Newton předvídal 

obraz ženy, jak se nám jeví na počátku nového tisíciletí: ženy, 

která raději sama udává tón, než aby se podřizovala; ženy, kte-

rá se těší z překypující vitality svého těla, o němž sama rozho-

duje; ženy zodpovědné za sebe i svoje touhy. Módní fotogra-

fi e, akty a portréty – to jsou tři kategorie, do nichž Newton 

rozdělil svoje dílo. Ale tak jednoduché to není: módní fotogra-

fi e může být též portrétem nebo aktem a naopak. Tato kniha 

společně s výstavou v berlínské Neue Nationalgalerie předsta-

vila Newtonovo dílo v celé šíři a oslavila 80. narozeniny tohoto 

výjimečného fotografa, který se narodil v roce 1920 v Berlíně, 

hlavním městě intelektuální a umělecké avantgardy, s níž je 

odjakživa spojován.
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Jestliže bylo jeho dílo považováno v 60. letech za šokující 

a provokativní, dnes se ukazuje, že Helmut Newton předvídal

obraz ženy, jak se nám jeví na počátku nového tisíciletí: ženy,

která raději sama udává tón, než aby se podřizovala; ženy, kte-

rá se těší z překypující vitality svého těla, o němž sama rozho-

duje; ženy zodpovědné za sebe i svoje touhy. Módní fotogra-

fi e, akty a portréty – to jsou tři kategorie, do nichž Newton

rozdělil svoje dílo. Ale tak jednoduché to není: módní fotogra-

fi e může být též portrétem nebo aktem a naopak. Tato kniha

společně s výstavou v berlínské Neue Nationalgalerie předsta-

vila Newtonovo dílo v celé šíři a oslavila 80. narozeniny tohoto

výjimečného fotografa, který se narodil v roce 1920 v Berlíně,

hlavním městě intelektuální a umělecké avantgardy, s níž je

odjakživa spojován.

květen 2016 | 999 Kč | 978-80-7529-200-1 | mv | 

212 x 273 mm | 280 stran
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Tanja Dusyová
LETNÍ KUCHYNĚ 
plná slunce a vůní

Léto, slunce, pohoda… Lahodná křupavá zelenina, šťavna-

té ovoce a vůně čerstvých bylinek - léto je prostě doba, kdy 

si můžete vychutnávat svět všemi smysly. Kuchařka s origi-

nálními fotografi emi obsahuje zajímavé recepty na přípra-

vu jídel na zahradě, na balkoně nebo při pikniku u jezera – 

najdete v ní vhodný recept pro každý okamžik léta. Snídaně 

pod třešní, dlouhý rodinný oběd na terase u stolu s bílým 

ubrusem se skvělými jídly a dezerty, svačina v stinném al-

tánku, mejdan s kamarády na zahradě plné lampionů… 

Vybírejte z více než 150 chutných nápadů, jak se můžete 

osvěžit, občerstvit, osladit si život, uchovat letní poklady ve 

skleničkách, pohostit přátele anebo prostě oslavit léto. 

červen 2016 | 399 Kč | 978-80-7529-135-6 | tv | 

185 x 242 mm | 256 stran

David Bez
SNÍDANĚ S LÁSKOU
Dokonalé zdravé snídaně snadno a rychle

Snídaně je nesmírně důležitá. Získáte energii do nového 

dne, a když víte, jak na to, ani vám to nezabere moc času. 

Připravte si zdravé jídlo, které vás zasytí na celé dopoledne. 

Pokud jste po ránu v pokušení snídani vynechat nebo si 

v rychlosti něco koupit cestou do práce, pak vám David Bez 

v této inspirativní knize ukáže, jak jednoduchá, ale zároveň 

pestrá může snídaně být. Každý ze 150 receptů je pastva 

pro oči, najde se tu jídlo pro všechna roční období i pro 

různé chuti. Snídaně se skládají ze dvou druhů ovoce nebo 

zeleniny plus z kombinace cereálií, bílkovin a tekutiny, jako 

je jogurt nebo mléko, a z extra posypky, třeba čerstvých 

bylinek či semínek. Je úžasné, kolik potěšení můžete získat 

z jediné misky! Snídaně s láskou navazují na knihu Saláty 

s láskou, která vyšla ve Slovartu v roce 2014.

červen 2016 | 399 Kč | 978-80-7529-128-8 | tvp | 

175 x 222 mm | 192 stran

Tanja Dusyová
LETNÍ KUCHYNĚ
plná slunce a vůní

Léto, slunce, pohoda… Lahodná křupavá zelenina, šťavna-

té ovoce a vůně čerstvých bylinek - léto je prostě doba, kdy

si můžete vychutnávat svět všemi smysly. Kuchařka s origi-

nálními fotografi emi obsahuje zajímavé recepty na přípra-

vu jídel na zahradě, na balkoně nebo při pikniku u jezera –

najdete v ní vhodný recept pro každý okamžik léta. Snídaně

pod třešní, dlouhý rodinný oběd na terase u stolu s bílým

ubrusem se skvělými jídly a dezerty, svačina v stinném al-

tánku, mejdan s kamarády na zahradě plné lampionů…

Vybírejte z více než 150 chutných nápadů, jak se můžete

osvěžit, občerstvit, osladit si život, uchovat letní poklady ve

skleničkách, pohostit přátele anebo prostě oslavit léto. 

červen 2016 | 399 Kč | 978-80-7529-135-6 | tv |

185 x 242 mm | 256 stran

David Bez
SNÍDANĚ S LÁSKOU
Dokonalé zdravé snídaně snadno a rychle

Snídaně je nesmírně důležitá. Získáte energii do nového

dne, a když víte, jak na to, ani vám to nezabere moc času.

Připravte si zdravé jídlo, které vás zasytí na celé dopoledne.

Pokud jste po ránu v pokušení snídani vynechat nebo si

v rychlosti něco koupit cestou do práce, pak vám David Bez

v této inspirativní knize ukáže, jak jednoduchá, ale zároveň

pestrá může snídaně být. Každý ze 150 receptů je pastva

pro oči, najde se tu jídlo pro všechna roční období i pro

různé chuti. Snídaně se skládají ze dvou druhů ovoce nebo

zeleniny plus z kombinace cereálií, bílkovin a tekutiny, jako

je jogurt nebo mléko, a z extra posypky, třeba čerstvých

bylinek či semínek. Je úžasné, kolik potěšení můžete získat

z jediné misky! Snídaně s láskou navazují na knihu Saláty 

s láskou, která vyšla ve Slovartu v roce 2014.

červen 2016 | 399 Kč | 978-80-7529-128-8 | tvp |

175 x 222 mm | 192 stran
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V kuchařce určené mužům, vytvořené muži a plné mužného jídla 

najdete hostinu pro oči, pro žaludek… a pro onen chromozom Y, 

který chlapy odlišuje od druhé poloviny lidstva. Jíst a vařit chlap-

ské jídlo neznamená žít nezdravě, ba ani nemusíte chodit na lov, 

abyste si zabili vlastní snídani. Jídlo pro muže má obsahovat 

maso, porce mají mít správnou velikost, musí v něm být koření, 

elán a nadšení! Takže chcete umět připravit dvoupatrové burge-

ry, hovězí sekanou, kuře piri piri nebo jehněčí hřebínek či upéct 

opilý čokoládový cheesecake?

duben 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-110-3 | tv | 

188 x 240 mm | 128 stran

KUCHAŘKA PRO CHLAPY
Vzmužte se v kuchyni

Co obsahuje kuchařka pro pravé muže? Poctivá a nestoudně chlapská jídla. Lákavé svačinky, 

hlavní jídla, která nasytí i největšího žrouta, a mega dezerty. Pokrmy, jimiž ohromíte kamarády, 

a návody, díky kterým zvládnete přípravu vlastního piva i dokonalého steaku. 

V kuchařce určené mužům, vytvořené muži a plné mužného jídla 

najdete hostinu pro oči, pro žaludek… a pro onen chromozom Y, 

který chlapy odlišuje od druhé poloviny lidstva. Jíst a vařit chlap-

ské jídlo neznamená žít nezdravě, ba ani nemusíte chodit na lov, 

abyste si zabili vlastní snídani. Jídlo pro muže má obsahovat 

maso, porce mají mít správnou velikost, musí v něm být koření, 

elán a nadšení! Takže chcete umět připravit dvoupatrové burge-

ry, hovězí sekanou, kuře piri piri nebo jehněčí hřebínek či upéct 

opilý čokoládový cheesecake?

duben 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-110-3 | tv |

188 x 240 mm | 128 stran

Co obsahuje kuchařka pro pravé muže? Poctivá a nestoudně chlapská jídla. Lákavé svačinky,

hlavní jídla, která nasytí i největšího žrouta, a mega dezerty. Pokrmy, jimiž ohromíte kamarády, 

a návody, díky kterým zvládnete přípravu vlastního piva i dokonalého steaku. 
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MAGICKÁ MÍSTA Z FILMŮ
Druhá ze série knih o světě fi lmů o Harrym Potterovi, 

která odhaluje tajemství fi lmových archivů. Snad kaž-

dý divák podlehl při sledování těchto fi lmů kouzlu 

Bradavického hradu, věznice v Azkabanu nebo minis-

terstva kouzel. Zapsaly se nám do paměti stejně jako 

oblíbené postavy z knih. V této jedinečné knize se čte-

náři nabízí možnost nahlédnout do zákulisí a seznámit 

se s dosud nezveřejněnými návrhy scén, fotografi emi 

z natáčení či se záběry z fi lmů a dozvědět se řadu dal-

ších zajímavostí o přípravě oněch kouzelných míst pro 

fi lmové zpracování série o nejpopulárnějším kouzelní-

kovi poslední doby. Kniha Harry Potter: Magická místa 

z fi lmů je další publikací, která nesmí chybět ve sbírce 

žádného pravého fanouška Harryho Pottera.

799 Kč

Jody 
Revensonová

květen 2016 | 799 Kč | 978-80-7529-103-5 | tv | 

235 x 280 mm | 208 stran
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Třetí ze série knih o světě fi lmů o Harrym Potterovi, 

která je jakousi encyklopedií postav Potterovského 

světa. V knihách a fi lmech o Harrym Potterovi se vysky-

tuje množství zajímavých postav – nejen Harry, Ron 

a Hermiona, Brumbál, Hagrid nebo stoupenci Lorda 

Voldemorta smrtijedi, ale i řada jiných. Některé jsou 

milé, jiné nahánějí strach. Kniha Harry Potter: Panopti-

kum postav podrobně popisuje, jak se hrdinové nej-

oblíbenější kouzelnické série dostali na fi lmové plátno. 

Její součástí jsou plakáty všech členů Fénixova řádu 

a nejznámějších smrtijedů a brožurka se vzory smrti-

jedských masek. Je to poslední kniha této sběratelské 

edice (knihy Bestiář Harryho Pottera a Harry Potter: 

Magická místa z fi lmů, a proto nesmí chybět ve sbírce 

žádného pravého fanouška Harryho Pottera.

999 Kč

 PANOPTIKUM POSTAV

srpen 2016 | 799 Kč | 978-80-7391-386-1 | tv | 

235 x 280 mm | 208 stran
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Šašek Vašek je veselá kopa. Ces-

tuje světem sem a zase tam. 

Tentokrát zavítal na stránky bo-

hatě ilustrované knížky, v níž 

malé čtenáře seznámí se svým 

dobrým známým – římským císařem 

a českým králem Karlem IV. Lucembur-

ským. Jak to dokáže? Ve svém cestovním pytli šašek ukrývá lecja-

ké poklady. Třeba kouzelné kukátko, kterým se umí dívat do mi-

nulosti! Jeho prostřednictvím čtenář nahlédne až do 14. století. 

Na dvaceti dvoustranách pozná Karlův život od narození po smrt. 

Uvidí, jaké měl dětství, jak byl vychováván, jak se stal panovní-

kem, jak vlastně vypadal, jakou měl rodinu, jací byli jeho přátelé 

a nepřátelé, jak prožíval všední den i slavnostní okamžiky, jaké 

měl radosti a jaké strasti… Šašek čtenáři celou dobu dělá věrné-

ho společníka a průvodce. Komentuje obrázky v kukátku, vypráví 

o Karlově životě a má v zásobě řadu zábavných a interaktivních 

úkolů – když Karel utrží zranění v bitvě, ocení, že mu ho někdo 

pofouká; na bohatě prostřeném stole je třeba najít potraviny, kte-

ré král ve své době jíst nemohl… Knížka Karel IV. v kouzelném ku-

kátku hravým způsobem přibližuje významnou osobnost čes-

kých i evropských dějin. Je určena pro děti předškolního věku 

a pro malé čtenáře prvního stupně základní školy.

Kateřina Schwabiková

KAREL IV. V KOUZELNÉM 
KUKÁTKU
Pohledy do života římského 
císaře a českého krále

249 Kč 249 Kč

květen 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-182-0 | tv | 

220 x 300 mm | 48 stran

Šašek Vašek je veseelá kopa. Ces-

tuje světem sem a zase tam.

Tentokrát zavítal na stránky bo-

hatě ilustrované knížky, v níž

malé čtenáře sezznámí se svým 

dobrým známým –– římským císařem

a českým králem Karlem IV. Lucembur-Karlem IV. Lucembur-

ským. Jak to dokáže? Ve svém cestovním pytli šašek ukrývá lecja-

ké poklady. Třeba kouzelné kukátko, kterým se umí dívat do mi-

nulosti! Jeho prostřednictvím čtenář nahlédne až do 14. století.

Na dvaceti dvoustranách pozná Karlův život od narození po smrt.

Uvidí, jaké měl dětství, jak byl vychováván, jak se stal panovní-

kem, jak vlastně vypadal, jakou měl rodinu, jací byli jeho přátelé

a nepřátelé, jak prožíval všední den i slavnostní okamžiky, jaké

měl radosti a jaké strasti… Šašek čtenáři celou dobu dělá věrné-

ho společníka a průvodce. Komentuje obrázky v kukátku, vypráví 

o Karlově životě a má v zásobě řadu zábavných a interaktivních

úkolů – když Karel utrží zranění v bitvě, ocení, že mu ho někdo

pofouká; na bohatě prostřeném stole je třeba najít potraviny, kte-

ré král ve své době jíst nemohl… Knížka Karel IV. v kouzelném ku-

kátku hravým způsobem přibližuje významnou osobnost čes-

kých i evropských dějin. Je určena pro děti předškolního věku

a pro malé čtenáře prvního stupně základní školy.

Pohledy do života římského 
císaře a českého krále

249 Kč 249 Kč

květen 2016 | 249 Kč || | 978-80-7529-182-0 | tv || |

220 x 300 mm | 48 stran
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Prolézání skalního města, výlet na zříceninu hradu, výprava do 

jeskyně, výšlap na vysokou horu, plavba na lodi po řece, puto-

vání stezkou podél řeky, průzkum rybníka, objevování lesa 

i pralesa, zkoumání zarostlého opuštěného lomu a poznávání 

toho, co tě čeká hned za domem – deset komiksových příhod 

Vítka, Štěpánky, Viki, jejich staršího kamaráda Broni a pejska 

Křupky. Podobná dobrodružství můžeš zažít i ty! Autorka kni-

hy sama takové příběhy se svými kamarády v dětství prožila. 

Chceš tedy vyrazit na zajímavé výlety po naší zemi? V knize 

najdeš mapky s místy, která stojí za to navštívit, nápady, co 

tam můžeš pozorovat a ob-

jevovat, jaké hry se dají 

hrát v přírodě, budeš ře-

šit i různé pátračky a zá-

hady – na nudu prostě ne-

bude čas. A co takhle založit 

si cestovatelský deník? Lze si 

do něj zaznamenávat cíl 

a datum výpravy, 

všechny pozoruhod-

né zážitky i legrační 

příhody. A zítra vyrá-

žíme na další výlet! 

Adéla Rúčková Moravcová

VÝLETOVNÍK
Kamarádi z komiksů tě zvou na dobrodružné 
výlety po naší zemi

249 Kč 249 Kč

květen 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-207-0 | tv | 

230 x 300 mm | 48 stran

Prolézání skalního města, výlet na zříceninu hradu, výprava do

jeskyně, výšlap na vysokou horu, plavba na lodi po řece, puto-

vání stezkou podél řeky, průzkum rybníka, objevování lesa

i pralesa, zkoumání zarostlého opuštěného lomu a poznávání 

toho, co tě čeká hned za domem – deset komiksových příhod

Vítka, Štěpánky, Viki, jejich staršího kamaráda Broni a pejska

Křupky. Podobná dobrodružství můžeš zažít i ty! Autorka kni-

hy sama takové příběhy se svými kamarády v dětství prožila.

Chceš tedy vyrazit na zajímavé výlety po naší zemi? V knize

najdeš mapky s místy, která stojí za to navštívit, nápady, conajdeš mapky s místy, která stojí za to n

žeš pozorovat a ob-tam můž

t, jaké hry se dají jevovat
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atelský deník? Lze sisi cestova

j zaznamenávat cíldo něj

datum výpravy,a 

šechny pozoruhod-vš

é zážitky i legrační né

říhody. A zítra vyrá-př

íme na další výlet!ží

Kamarádi z komiksů tě zvou na dobrodružné 
výlety po naší zemi

249 Kč 249 Kč

květen 2016 | 249 Kč || | 978-80-7529-207-0 | tv | | |

230 x 300 mm | 48 stran
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Lewis Carroll
ALENKA V KRAJI DIVŮ

Třetí vydání světoznámé Carrolovy Alenky v klasickém překladu Aloyse 

a Hany Skoumalových. Alenka v říši divů je dílo anglického matematika 

a logika Lewise Carrolla, který příběh údajně napsal pro malou holčičku jmé-

nem Alice neboli Alenka. Ta je také hlavní postavou knihy. Dívka se nečekaně 

octne v záhadné krajině divů, kde se střetává s vymyšleným světem plným 

podivuhodností. Poněkud tvrdohlavá Alenka přichází s dětsky rázným řeše-

ním fantazijních zápletek, jež mají na svědomí svérázní obyvatelé říše divů. 

Tato ochotná a přívětivá, současně však také neústupná až tvrdošíjná dívka 

přitom stále zůstává dětsky sympatická. Lewis Carroll zde předvádí svoji 

schopnost logicky svázat absurdnosti světa a současně také důkladnou zna-

lost dětského chování. Právě tyto schopnosti společně s básnivou imaginací 

zaručily jeho dílu světové uznání a vstup mezi literární klasiku.

NEJKRÁSNEJŠÍ VYDÁNÍ NA SVĚTĚ

květen 2016 | 399 Kč | 978-80-7529-188-2 | tvp | 205 x 295 mm | 192 stran

Jiří Žáček/Adolf Born
HRŮZOSTRAŠNÉ 
POHÁDKY PRO MALÉ 
STRAŠPYTLÍKY

Hrůzostrašné pohádky o dracích, obrech, čertech, 

ježibabách, čarodějích, jezinkách a dalších strašidel-

ných bytostech z domácích lidových pramenů i ji-

ných evropských zdrojů vybral a barvitým jazykem 

převyprávěl Jiří Žáček. Tajemnou atmosféru svými 

ilustracemi vytvořil Adolf Born, a tak se děti, které se 

rády bojí doma pod peřinou, mají na co těšit. A proč 

právě hrůzostrašné pohádky? Protože je děti nejen 

milují (dospělí ostatně také, jen jim říkají jinak), ale 

zároveň v nich najdou mnoho příkladů, jak mohou 

překonat vlastní strach. Vědomí, že rodič nebo jiný 

dospělý vypravěč je nablízku, dětem pomáhá, ale 

zápas o statečné srdce si musí vybojovat samy.

449 Kč449 Kč

březen 2016 | 499 Kč | 978-80-7529-139-4 | tv | 

215 x 280 mm | 304 stran

Lewis Carroll
ALENKA V KRAJI DIVŮ
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Jiří Žáček/Adolf Born
HRŮZOSTRAŠNÉ 
POHÁDKY PRO MALÉ 
STRAŠPYTLÍKY

Hrůzostrašné pohádky o dracích, obrech, čertech,

ježibabách, čarodějích, jezinkách a dalších strašidel-

ných bytostech z domácích lidových pramenů i ji-

ných evropských zdrojů vybral a barvitým jazykem

převyprávěl Jiří Žáček. Tajemnou atmosféru svými

ilustracemi vytvořil Adolf Born, a tak se děti, které se
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KUNG FU PANDA 3
Kniha pro I lmové fanoušky

Kniha pro všechny milovníky fi lmu Kunf Fu Panda, tento-

krát již jeho třetího dílu. Údolí je opět v nebezpečí a Po se 

musí postavit novému mocnému nepříteli z říše duchů. 

Podaří se mu jej porazit a zachránit obyvatel údolí i pandy 

z tajné pandí vesnice? Po je skutečný Dračí bojovník, a pro-

to s odpovědí netřeba váhat!

březen 2016 | 129 Kč | 978-80-7529-140-0 | tv | 

189 x 225 mm | 24 stran

KUNG FU PANDA 3
Velká kniha 
samolepek a her

Pomoz Poovi a Pěti postrachům 

v boji s jejich dosud nejtvrdším 

protivníkem Kaiem, bojovníkem 

z říše duchů. Tato kniha s více 

než 1000 samolepkami a spoustou úžasných her, samolep-

kových obrázků a omalovánek je ta pravá volba pro kung-

-fu nadšence z celého světa.

březen 2016 | 149 Kč | 978-80-7529-122-6 | mv | 

215 x 265 mm | 48 stran + 12 stran nálepek

KUNG FU PANDA 3
Skvělé samolepky a hry

Kniha s více než 450 samolepka-

mi a spoustou úžasných her, kte-

rá je tou pravou volbou pro 

kung-fu nadšence z celého světa.

 

březen 2016 | 69 Kč | 978-80-7529-118-9 | mv | 

215 x 265 mm | 16 stran + 4 strany nálepek

KUNG FU PANDA 3 
Super nálepky

Pomoz Poovi a jeho kung-fu ro-

dině s boji se zloduchem Kaiem! 

Na cestě k osvícení si můžeš 

s pomocí 150 samolepek vytvo-

řit své oblíbené scény z fi lmu 

Kung Fu Panda 3!

březen 2016 | 69 Kč | 978-80-7529-117-2 | mv | 

215 x 265 mm | 16 stran + 4 strany nálepek

KUNG FU 
PANDA 3
3000 úžasných 
samolepek

Úžasná samolepková 

kniha pro všechny fa-

noušky Poa a Pěti postrachů. Vydej se opět do Údolí míru 

a setkej se s těmi největšími mistry kung-fu, které kdy viděl 

svět! Více než 3000 samolepek.

březen 2016 | 149 Kč | 978-80-7529-121-9 | mv | 

370 x 280 mm | 24 listů + 3 strany nálepek
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189 x 225 mm | 24 stran
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březen 2016 | 149 Kč | 978-80-7529-122-6 | mv |

215 x 265 mm | 48 stran + 12 stran nálepek
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březen 2016 | 69 Kč | 978-80-7529-118-9 | mv |

215 x 265 mm | 16 stran + 4 strany nálepek
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dině s boji se zloduchem Kaiem! 

Na cestě k osvícení si můžeš 

s pomocí 150 samolepek vytvo-
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Kung Fu Panda 3!

březen 2016 | 69 Kč | 978-80-7529-117-2 | mv |

215 x 265 mm | 16 stran + 4 strany nálepek

KUNGFU
PANDA 3
3000 úžasných
samolepek

Úžasná samolepková

kniha pro všechny fa-

noušky Poa a Pěti postrachů. Vydej se opět do Údolí míru 

a setkej se s těmi největšími mistry kung-fu, které kdy viděl 

svět! Více než 3000 samolepek.

březen 2016 | 149 Kč | 978-80-7529-121-9 | mv |

370 x 280 mm | 24 listů + 3 strany nálepek

Ú

úžasných her samolep
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Cressida 

Cowellová

JAK PŘEŽÍT DRAČÍ BOUŘI
Škyťák Šelmovská Štika III. - kniha 7.

Začíná to jako pouhá soutěž v plavání. Ale dopadne to… jak jinak 

než jako zpropadeně napínavé dobrodružství. Škyťák má tři mě-

síce, pět dní a šest hodin na to, aby objevil Ameriku, vrátil se zpát-

ky na Trumberk, zachránil otce, osvobodil otroky, přemohl Polární 

plazy a nakonec ještě zvítězil v každoročním přátelském mezi-

kmenovém plaveckém utkání. Zvládne to? Tik tak tik tak tik tak….

duben 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-014-4 | tv | 

125 x 190 mm | 272 stran

249 Kč 249 Kč 249 Kč 249 Kč 249 Kč 249 Kč

Začíná to jako pouhá soutěž v plavání. Ale dopadne to… jak jinak 

než jako zpropadeně napínavé dobrodružství. Škyťák má tři mě-

síce, pět dní a šest hodin na to, aby objevil Ameriku, vrátil se zpát-

ky na Trumberk, zachránil otce, osvobodil otroky, přemohl Polární 

plazy a nakonec ještě zvítězil v každoročním přátelském mezi-

kmenovém plaveckém utkání. Zvládne to? Tik tak tik tak tik tak….

duben 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-014-4 | tv | 

125 x 190 mm | 272 stran

249 Kč 249 Kč 249 Kč 249 Kč 249 Kč 249 Kč

16 JARO / LÉTO 2016

K
N

IH
Y

 P
R

O
 D

Ě
T

I



BATŮŽEK PRO MALÉ ŠIKULKY

Roztomilý batůžek, který hlídá moudrá sova, je dokonalý spo-

lečník na cesty, obsahuje totiž spoustu hodin zábavy. Se čtyř-

mi pracovními sešity se už nikdy nebudeš v autě, ve vlaku 

nebo v letadle nudit, můžeš si kreslit, vybarvovat nebo jen tak 

čmárat a plnit řadu zajímavých úkolů. V batůžku najdeš také 

3000 nádherných samolepek. Můj báječný pracovní sešit nebo 

Můj suprový pracovní sešit tě potěší překrásnými obrázky, roz-

tomilými zvířátky i kouzelnými bludišti či motýlím bingem – 

strany doslova překypují poutavými aktivitami. Při zábavě se 

sešity Moje nejkrásnější omalovánky nebo Moje úžasné kreslení 

se z tebe rázem stane malá umělkyně. Díky tomuto skvělému 

baťůžku nebudeš vědět, co je dlouhá chvíle. 

červen 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-125-7 | mv | 

215 x 265 mm | 4 x 16 stran

Dugald A. Steer
DRAČÍ UČEDNÍK
Kroniky drakologů 3

Ve třetím díle populární drakologické série se sourozenci Da-

niel a Beatrice Cookovi chystají spolu s rodiči a se svým dračím 

mazlíčkem Plamencem otevřít útulek pro opuštěná dráčata. 

Konečně mohou žít jako rodina! Idylu však přeruší děsivá zprá-

va doktora Drakea o útoku na několik členů Dračí společnosti. 

Je možné, že jsou zpátky drakomorové - starobylý řád rytířů, 

kteří přísahali, že vyhubí všechny draky na zemi? V nastalé situ-

aci zůstávají Beatrice a Daniel znovu sami, jen pod dohledem 

nafoukaného dračího učedníka Erasma. Ten se nejprve tváří, 

že mu lidská mláďata nestojí ani za pozdrav, ale když někdo 

unese Plamence, musí sourozenci a Erasmus spojit síly, vypra-

vit se na záchrannou misi, zjistit, kdo je zrádce, a překonat 

všechny kouzelné nástrahy drakomorských katakomb.

červenec 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-202-5 | tv | 

125 x 190 mm | 304 stran

249 Kč 249 Kč
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Lou Kuenzlerová
ZMENŠOVACÍ VIOLA A PĚT MINUT SLÁVY

Viola zbožňuje mléčné koktejly, na které chodí do místního mléčného baru. Jenže 

tomu hrozí zavření, a navíc kvůli chybě, které se dopustila právě Viola. Musí udělat 

něco, čím by tomu zabránila. Co kdyby kavárnu podpořila televizní hvězda Stela, která 

přijela do Violina městečka, aby uspo-

řádala autogramiádu své nové knihy? 

Všechno se ale zkomplikuje, když se Vi-

ola zmenší a skončí na dně kufru obdi-

vované hvězdy. Zjistí totiž, že Stela není 

taková, za jakou se vydavá. A jen Viola 

může její reputaci zachránit.

květen 2016 | 199 Kč | 978-80-7529-

038-0 | mv | 135 x 185 mm | 256 stran

Abby Hanlonová
DORKA A OPRAVDU OPRAVDICKÁ 
KAMARÁDKA (2)

Dorka, malá rošťanda s nezvladatelnou fantazií, si ráda hraje se svými vymyšlenými 

kamarády. Jenže teď, když jde do školy, jí sourozenci radí, aby je - a nejraději rovnou 

všechny své výmysly - nechala doma a jako správná velká holka se kamarádila 

s opravdovými dětmi. To ale nevědí, že do Dorčiny třídy chodí holčička, která žije na 

zámku a jako domácí zvířátko chová draka. Může být skutečná?

červen 2016 | 169 Kč | 978-80-7529-041-0 | mv | 135 x 185 mm | 160 stran

Abby Hanlonová
DORKA FANTASMAGORKA (1)

Holčička Dorka, nejmladší z celé rodiny, touží po tom, aby si s ní starší bráška a sestra 

hráli. Ti si ale myslí, že je Dorka ještě hloupé mimino a její hry jsou pod jejich úroveň. 

Ještě že si Dorka může kamarády vyfantazírovat na míru! V představách nespouta-

ného zlobidla zabydlují dům duchové a kouzelné bytosti, odehrávají se tu vzrušující 

a nebezpečná dobrodružství. Jak vypadá výprava k lékaři po proměně v pejska a co 

se stane, když tatínek zasedne paní Křupchňapkovou? Legrační a kouzelně ilustro-

vaná knížka o fantazii a odvaze.

duben 2016 | 169 Kč | 978-80-7529-040-3 | mv | 135 x 185 mm | 160 stran

199 Kč 199 Kč
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Holčička Dorka, nejmladší z celé rodiny, touží po tom, aby si s ní starší bráška a sestra

hráli. Ti si ale myslí, že je Dorka ještě hloupé mimino a její hry jsou pod jejich úroveň.

Ještě že si Dorka může kamarády vyfantazírovat na míru! V představách nespouta-

ného zlobidla zabydlují dům duchové a kouzelné bytosti, odehrávají se tu vzrušující 

a nebezpečná dobrodružství. Jak vypadá výprava k lékaři po proměně v pejska a co 

se stane, když tatínek zasedne paní Křupchňapkovou? Legrační a kouzelně ilustro-

vaná knížka o fantazii a odvaze.

duben 2016 | 169 Kč | 978-80-7529-040-3 | mv | 135 x 185 mm | 160 stran

199 Kč199 Kč 199 Kč199 Kč
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Knihy z edice 50 myšlenek, které musíte znát vám nabízí 50 jasně formulovaných 
a čtivých esejů z různých oborů přírodních i společenských věd. Seznámí vás 
s historickými milníky vybrané oblasti a objasní vám také závěry současných 

vědeckých teorií. Tyto publikace jsou vhodným úvodem pro všechny, kdo mají 
chuť i odvahu proniknout do tajů klasických i moderních vědních oborů.

Joanne Bakerová
VESMÍR
50 myšlenek, které musíte znát

Astronomie je jednou z nejstarších a nejrozvinutějších věd. Kniha 
z edice 50 myšlenek, které musíte znát je přehledem moderních 
astrofyzikálních témat. První kapitoly popisují skoky v myšlení člo-
věka při poznávání velikosti vesmíru a podávají přehled základních 
principů, jakým je třeba gravitace. Další kapitoly shrnují poznatky 
z kosmologie, která zkoumá vesmír jako celek – studuje, z čeho je 
složen, jak vznikl, jak se vyvíjel a dál bude vyvíjet. Následuje pře-
hled zajímavých aspektů vesmírů jako teorie relativity, černé díry 
nebo paralelní světy. V poslední části jsou shrnuty poznatky o gala-
xiích, hvězdách a planetárních soustavách, od kvasarů a vývoje 
galaxií po exoplanety a astrobiologii. Objevy stále přibývají rych-
lým tempem. Možná budeme již v příštích desetiletích svědky dal-
šího velkého posunu našich představ o vesmíru – objevu života 
mimo planetu Zemi.

Edice „50 myšlenek“

249 Kč 249 Kč 249 Kč 299 Kč

299 Kč 299 Kč 249 Kč 249 Kč

květen 2016 | 299 Kč | 978-80-7529-112-7 | tvp | 
170 x 200 mm | 208 stran

Knihy z edice 50 myšlenek, které musíte znát vám nabízí 50 jasně formulovanýchk
a čtivých esejů z různých oborů přírodních i společenských věd. Seznámí vás
s historickými milníky vybrané oblasti a objasní vám také závěry současných 

vědeckých teorií. Tyto publikace jsou vhodným úvodem pro všechny, kdo mají 
chuť i odvahu proniknout do tajů klasických i moderních vědních oborů.

Joanne Bakerová
VESMÍR
50 myšlenek, které musíte znát

Astronomie je jednou z nejstarších a nejrozvinutějších věd. Kniha 
z edice 50 myšlenek, které musíte znát je přehledem moderních 
astrofyzikálních témat. První kapitoly popisují skoky v myšlení člo-
věka při poznávání velikosti vesmíru a podávají přehled základních 
principů, jakým je třeba gravitace. Další kapitoly shrnují poznatky 
z kosmologie, která zkoumá vesmír jako celek – studuje, z čeho je 
složen, jak vznikl, jak se vyvíjel a dál bude vyvíjet. Následuje pře-
hled zajímavých aspektů vesmírů jako teorie relativity, černé díry 
nebo paralelní světy. V poslední části jsou shrnuty poznatky o gala-
xiích, hvězdách a planetárních soustavách, od kvasarů a vývoje 
galaxií po exoplanety a astrobiologii. Objevy stále přibývají rych-
lým tempem. Možná budeme již v příštích desetiletích svědky dal-
šího velkého posunu našich představ o vesmíru – objevu života 
mimo planetu Zemi.

249 Kč 249 Kč 249 Kč 299 Kč

299 Kč 299 Kč 249 Kč 249 Kč

květen 2016 | 299 Kč | 978-80-7529-112-7 | tvp | 
170 x 200 mm | 208 stran
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Sara Muziová
ROZKVETLÁ FANTAZIE

Šedesát půvabných omalovánek vás zavede do fantazijní-

ho světa rozkvetlé zahrady. V roztodivných zákoutích tu 

zpívají ptáci a ukrývají se barevní živočichové. Omalovánky, 

které udělají radost dětem stejně jako dospělým, lze z blo-

ku vytrhnout a použít jako plakát.

květen 2016 | 299 Kč | 978-80-7529-136-3 | mv | 

215 x 295 mm | 64 listů

Sara Muziová
ROZKVETLÁ FANTAZIE

Šedesát půvabných omalovánek vás zavede do fantazijní-

ho světa rozkvetlé zahrady. V roztodivných zákoutích tu

zpívají ptáci a ukrývají se barevní živočichové. Omalovánky,

které udělají radost dětem stejně jako dospělým, lze z blo-

ku vytrhnout a použít jako plakát.

květen 2016 | 299 Kč | 978-80-7529-136-3 | mv | 

215 x 295 mm | 64 listů
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Sara Muziová
V HLUBINÁCH DŽUNGLE

Úchvatná sbírka šedesáti omalovánek z hlubin džungle 

poslouží jako zábava i lék na každodenní stres a udělá ra-

dost dětem stejně jako dospělým. Omalovánky je navíc 

možné z knihy vytrhnout a pověsit jako plakát!

květen 2016 | 299 Kč | 978-80-7529-137-0 | mv | 

215 x 295 mm | 64 listů



Good Wives and Warriors
ÚTĚK DO KRAJINY DIVŮ

Antistresová omalovánka na motivy slavné Carrollovy Alenky 

v říši divů je určena všem bez rozdílu věku. Prozkoumejte tuto 

tajemnou, fantastickou krajinu a vymalujte si detailně propra-

cované obrázky. Popusťte uzdu své tvořivosti a vydejte se na 

setkání s Bílým králíkem a kočkou Šklíbou, dejte si čaj se Zají-

cem Březňákem a se Ševcem nebo si zahrajte podivnou partii 

kroketu se Srdcovou královnou.   

březen 2016 | 149 Kč | 978-80-7529-132-5 | mv | 

185 x 185 mm | 96 stran

Ian R. Webb
VOGUE 
Kniha omalovánek

Jedinečná kniha omalovánek módního návrháře Iana R. Web-

ba, které nakreslil podle původních modelů kultovního časo-

pisu Vogue. Představované modely vznikaly podle návrhů 

z padesátých let, slavné éry extravagantních klobouků, které 

dokonale ladily s lodičkami, vosích pasů a odměřené elegan-

ce. Tímto obdobím se inspiruje také řada dnešních nárhářů, 

jako jsou Miuccia Prada, Dolce & Gabbana a Raf Simons. Staň-

te se na chvíli módní návrhářkou nebo návrhářem! Obrázky 

můžete vybarvit podle textů v duchu původních modelů, 

které posloužily jako předloha, a nebo zapojit fantazii a zvolit 

si vlastní barvy a vzory.   

červen 2016 | 299 Kč | 978-80-7529-130-1 | mvp | 

220 x 285 mm | 96 stran

199 Kč 199 Kč 199 Kč199 Kč

Good Wives and Warriors
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kroketu se Srdcovou královnou.   

březen 2016 | 149 Kč | 978-80-7529-132-5 | mv | 

185 x 185 mm | 96 stran

Ian R. Webb
VOGUE
Kniha omalovánek

Jedinečná kniha omalovánek módního návrháře Iana R. Web-

ba, které nakreslil podle původních modelů kultovního časo-

pisu Vogue. Představované modely vznikaly podle návrhů

z padesátých let, slavné éry extravagantních klobouků, které

dokonale ladily s lodičkami, vosích pasů a odměřené elegan-

ce. Tímto obdobím se inspiruje také řada dnešních nárhářů,

jako jsou Miuccia Prada, Dolce & Gabbana a Raf Simons. Staň-

te se na chvíli módní návrhářkou nebo návrhářem! Obrázky

můžete vybarvit podle textů v duchu původních modelů,

které posloužily jako předloha, a nebo zapojit fantazii a zvolit

si vlastní barvy a vzory.  

červen 2016 | 299 Kč | 978-80-7529-130-1 | mvp |

220 x 285 mm | 96 stran

199 Kč 199 Kč 199 Kč199 Kč
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Z JEDNOHO KLUBKA
Čepice, šály, rukavice, tašky, hračky, panto_ e

Budete žasnout, co vše se dá udělat z jednoho klubka příze. 

U každého pleteného a háčkovaného výrobku bylo skutečně 

použito pouze jedno jediné klubíčko. V knize naleznete celou 

řadu návodů, podle nichž si vyrobíte například čepici, šálu 

i čelenku, originální psaníčko či praktickou tašku na nákup. 

Naleznete zde také nápady na dárky pro svého přítele i chlu-

patého mazlíčka. Kamarádku jistě okouzlí šik náramek z drátků 

a třeba také praktické a vtipné rukavice na textovky nebo pří-

jemné návleky. V závěru knihy je připraven praktický průvodce 

technikami, všechny návody tak zvládnou i začátečníci. 

květen 2016 | 269 Kč | 978-80-7529-115-8 | tv | 

195 x 233 mm | 96 stran

WASHI PÁSKY

Barevná dekorativní washi páska je nejlepším přítelem každé 

tvořivé duše. Je z papíru, snadno se používá, vypadá báječně 

a výtvarný svět vzala ztečí. Ať už washi pásku dávno znáte 

a oblíbili jste si ji, nebo jste ve světě takového zdobení nováč-

ky, tato kniha plná nápadů vám určitě dodá inspiraci. Nové 

techniky tvoření a zdobení s touto oblíbenou páskou vám po 

krocích objasní krásně aranžované fotografi cké návody, s je-

jichž pomocí můžete vlastnoručně vyrobit více jak 101 výtvo-

rů. Zjistíte, jak plně využít jedinečné výhody této nové dekora-

tivní pomůcky, vyrobíte si hezká přáníčka, zabalíte dárky, 

připravíte stylový večírek, vytvoříte fotorámečky, hračky, bižu-

terii a další poklady!

červenec 2016 | 299 Kč | 978-80-7529-133-2 | mv | 

222 x 222 mm | 128 stran

Z JEDNOHO KLUBKA
Čepice, šály, rukavice, tašky, hračky, panto_ e

Budete žasnout, co vše se dá udělat z jednoho klubka příze.

U každého pleteného a háčkovaného výrobku bylo skutečně

použito pouze jedno jediné klubíčko. V knize naleznete celou

řadu návodů, podle nichž si vyrobíte například čepici, šálu

i čelenku, originální psaníčko či praktickou tašku na nákup.

Naleznete zde také nápady na dárky pro svého přítele i chlu-

patého mazlíčka. Kamarádku jistě okouzlí šik náramek z drátků

a třeba také praktické a vtipné rukavice na textovky nebo pří-

jemné návleky. V závěru knihy je připraven praktický průvodce

technikami, všechny návody tak zvládnou i začátečníci. 

květen 2016 | 269 Kč | 978-80-7529-115-8 | tv | 

195 x 233 mm | 96 stran

WASHI PÁSKY

Barevná dekorativní washi páska je nejlepším přítelem každé

tvořivé duše. Je z papíru, snadno se používá, vypadá báječně

a výtvarný svět vzala ztečí. Ať už washi pásku dávno znáte

a oblíbili jste si ji, nebo jste ve světě takového zdobení nováč-

ky, tato kniha plná nápadů vám určitě dodá inspiraci. Nové

techniky tvoření a zdobení s touto oblíbenou páskou vám po

krocích objasní krásně aranžované fotografi cké návody, s je-

jichž pomocí můžete vlastnoručně vyrobit více jak 101 výtvo-

rů. Zjistíte, jak plně využít jedinečné výhody této nové dekora-
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terii a další poklady!

červenec 2016 | 299 Kč | 978-80-7529-133-2 | mv | 

222 x 222 mm | 128 stran
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HRAJTE SI KAŽDÝ DEN
365 aktivit pro děti do jednoho roku

Kniha přináší tvořivé nápady a hry, kterým se můžete se svým mi-

minkem věnovat. Dítě je šťastné jen tehdy, pokud je šťastný i rodič. 

Proto nabízí i několik inspirací, jak si život zjednodušit a více si ho užít. 

Jak vaše dítě poroste, můžete postupovat podle kapitol nebo si kni-

hu prolistovat a najít si aktivity, které odpovídají vaší náladě a vývojo-

vému stupni dítěte. Nezáleží na tom, jakou aktivitu si vyberete, ale na 

vaší osobní angažovanosti během hry, na tom, jak si užíváte společ-

ně strávené chvíle, a na vzájemném vřelém kontaktu. Hlavně to dělá 

hru skutečně zábavnou.

březen 2016 | 399 Kč | 978-80-7529-045-8 | tv | 

147 x 192 mm | 256 stran

Katarína Škorupová
JÁ A MOJE RODINA
Kniha pro všechny holky, které rády 
vystřihují, nalepují a svůj deníček 
nebo památníček mají stále po ruce.

Půvabné a vtipné kresbičky tvoří skvělý rámec pro 

zábavné vytváření rodinného alba plného nejkrás-

nějších vzpomínek. Pamatuješ si, jaké to bylo, když jsi 

byla malá? Dokážeš popsat, jaká je tvoje máma 

a táta? Jaké je jejich povolání a co je baví ve volném 

čase? Co ráda děláš s kamarádkami, sourozenci, bra-

tranci a sestřenicemi? Jaké máš sny a plány? Jak si 

představuješ dům pro svůj budoucí život? To všech-

no má v albu, které je jen a jen tvoje, svoje místo. 

Udělej si svůj rodokmen, nalepuj fotografi e, kresli, 

zapisuj a zaznamenávej si všechno důležité a zábav-

né. Jednou si v albu s radostí zalistuješ a připomeneš 

si pěkné chvíle s rodinou i kamarády. 

duben 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-181-3 | mv | 

250 x 210 mm | 64 stran

HRAJTE SI KAŽDÝ DEN
365 aktivit pro děti do jednoho roku
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hu prolistovat a najít si aktivity, které odpovídají vaší náladě a vývojo-

vému stupni dítěte. Nezáleží na tom, jakou aktivitu si vyberete, ale na

vaší osobní angažovanosti během hry, na tom, jak si užíváte společ-

ně strávené chvíle, a na vzájemném vřelém kontaktu. Hlavně to dělá

hru skutečně zábavnou.

březen 2016 | 399 Kč | 978-80-7529-045-8 | tv |

147 x 192 mm | 256 stran

Katarína Škorupová
JÁ A MOJE RODINA
Kniha pro všechny holky, které rády
vystřihují, nalepují a svůj deníček 
nebo památníček mají stále po ruce.
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Udělej si svůj rodokmen, nalepuj fotografi e, kresli, 
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né. Jednou si v albu s radostí zalistuješ a připomeneš 

si pěkné chvíle s rodinou i kamarády.
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DOUFEJTE! SNĚTE! ŽIJTE!
365 úžasně pozitivních myšlenek

Tato úžasně pozitivní kniha povznese váš život. Každý den v ní najdete optimi-

stický a moudrý citát s povzbuzujícím obrázkem na dané téma. Je prostě plná 

odvahy a energie. Stačí ji jen otevřít!

srpen 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-173-8 | spirála | 130 x 110 mm | 368 stran

MOUDRÁ SLOVA O ŽIVOTĚ
365 myšlenek na každý den

Tato kniha může ovlivnit váš život, je silná, hluboká a inspirující…Každý den si 

můžete přečíst myšlenku od nejmoudřejších a největších osobností historie.

srpen 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-172-1 | spirála | 130 x 110 mm | 368 stran

365 MOUDROSTÍ O KOČKÁCH
Citáty na každý den

Úžasná sbírka citátů o kočkách. Na každý den jedna moudrost o blízkých 

a často i tak nepochopitelných tvorech. Navíc ke každému citátu fotografi e, 

na každý den jedna. Dárek nad dárky nejen pro milovníky koček!

srpen 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-171-4 | spirála | 130 x 110 m | 368 stran

DÁRKOVÉ KNIHY
Helen Exley

DOUFEJTE! SNĚTE! ŽIJTE!
365 úžasně pozitivních myšlenek
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MOUDRÁ SLOVA O ŽIVOTĚ
365 myšlenek na každý den

Tato kniha může ovlivnit váš život, je silná, hluboká a inspirující…Každý den si

můžete přečíst myšlenku od nejmoudřejších a největších osobností historiemůžete přečíst myšlenku od nejmoudřejších a největších osobností historie.můžete přečíst myšlenku od nejmoudřejších a největších osobností historie.

srpen 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-172-1 | spirála | 130 x 110 mm | 368 stran

365 MOUDROSTÍ O KOČKÁCH
Citáty na každý den

Úžasná sbírka citátů o kočkách. Na každý den jedna moudrost o blízkých

a často i tak nepochopitelných tvorech. Navíc ke každému citátu fotografi e,

na každý den jedna. Dárek nad dárky nejen pro milovníky koček!

srpen 2016 | 249 Kč | 978-80-7529-171-4 | spirála | 130 x 110 m | 368 stran
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Stefan Fischer
HIERONYMUS BOSCH. 
COMPLETE WORKS

Tato rozsáhlá monografi e představuje kompletní Boschovo dílo a oslavuje umělcův 

ohromující kompoziční rozsah a ty nejbizarnější a nejpropracovanější prvky jeho děl 

pomocí celostránkových reprodukcí, hojných detailů a rozkládacích listů se zobra-

zením Posledního soudu. Pod vedením historika umění a Boschova znalce Stefana 

Fischera, prozkoumáme množství působivých detailů, které se objevují v každém 

výjevu - od hybridních stvoření lidí a zvířat k výtvarným útokům na tělo a obrazové 

využití přísloví a idiomů. Zvláštní pozornost je věnována Boschovu nejznámějšímu 

dílu, fascinujícímu a děsivému triptychu Zahrada pozemských rozkoší.

1 090 Kč | 240 x 327 mm | 300 stran | tv | anglicky

AI WEIWEI

Monografi e, která přináší rozsáhlý obrazový materiál sledující vývoj Aj Wej-weje od 

jeho raného newyorského období až po současnost. Skrze snímky ze zákulisí, z pro-

cesu tvorby i četné výroky získané z exkluzivních rozhovorů kniha nabízí jedinečný 

pohled na umělcovu tvorbu, vlivy a význam. Publikace obsahuje texty Uliho Sigga, 

Wej-wejova dlouholetého přítele a bývalého švýcarského velvyslance v Číně, Roge-

ra M. Buergela, kurátora výstavy documenta, a odborníků na čínskou kulturu a poli-

tiku: Carlose Rojase, Williama A. Callahana a Jamese J. Lallyho.

1 749 Kč | 250 x 334 mm | 600 stran | tv | anglicky, německy, francouzsky

Mick Rock
THE RISE OF DAVID BOWIE, 
1972–1973

Jedinečná pocta Davidu Bowiemu, kterou v roce 2015 s Bowieho požehnáním se-

stavil jeho ofi ciální fotograf a tvůrčí partner Mick Rock. Sbírka, z níž asi polovinu 

tvoří dosud nepublikované snímky, obsahuje mimořádné záběry z koncertů, ikonic-

ké fotografi e i intimní portréty ze zákulisí. Publikace oslavuje Bowieho odvážné ex-

perimentování a tvorbu a zároveň nabízí výjimečný pohled na různé podoby jeho 

osobnosti a slávy.

1 849 Kč | 268 x 374 mm | 300 stran | tv | anglicky, německy, francouzsky
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Podepsané dvousvazkové vydání, vycházející v omezeném počtu 1 000 kopií, skrze úžasné 

fotograR e a autobiograR cký text přibližuje pozoruhodnou kariéru Naomi Campbellové, 

jedné z největších legend modelingu. 

Allen Jones, Josh Baker

NAOMI CAMPBELL

První svazek díky fotografi ím od osobností, jakými jsou Anton 

Corbijn, Helmut Newton, Mario Testino, Ellen von Unwertho-

vá a další, nabízí přehlídku toho nejlepšího z jejího portfolia. 

Druhý svazek přináší rozsáhlou autobiografi i doprovázenou 

bohatým obrazovým materiálem, mimo jiné i dosud nezve-

řejněnými soukromými snímky. Naomi zde vzpomíná na své 

dětství, počátky modelingové kariéry, spo-

lupráci s největšími módními návrháři a na 

to, jak prožívala svůj raketový vstup mezi 

superhvězdy. První svazek je uložen v obalu 

navrženém přední osobností britského pop 

artu Allenem Jonesem. Jonesovo dílo, 

v kterém dochází k prolnutí umění s mó-

dou, pracuje se stylizovanými obrysy 

a hladkými povrchy, aby vyvolalo hmatový 

vjem, přičemž zkoumá roli supermodelky 

v současné kultuře. Dle jeho slov si „neklade 

za cíl Naomi zobrazit, ale obsáhnout ji“.

59 900 Kč | 330 x 462 mm | 496 stran, 4 roz-

kládací listy (2. svazek - 368 stran) | tvrdá vazba 

| podpis Naomi Campbellové, obal navržený 

Allenem Jonesem

Podepsané dvousvazkové vydání, vycházející v omezeném počtu 1 000 kopií, skrze úžasné 

fotograR e a autobiograR cký text přibližuje pozoruhodnou kariéru Naomi Campbellové, 

jedné z největších legend modelingu.
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. Vydáváme monografi i, která podrobně mapuje 
život a tvorbu této téměř zapomenuté osobnosti 
československé fotografi e. Připomíná jeho nejzná-
mější fotografi e, fi lmy i sebrané písně a poodhalí 
i jeho soukromí. Obsahuje bohatý obrazový mate-
riál a oživuje Slovensko takové, jaké ho na fotogra-
fi ích a fi lmech před desetiletími zachytil Karol Plic-
ka. Autorem knihy je spisovatel a teoretik 
fotografi e Marian Pauer. Profesora Plicku poznal 
osobně a právě tato zkušenost dodává knize 
kouzlo. V knize najdete bohatý obrazový materiál 
– fotografi e Karola Plicky, záběry z jeho fi lmů, ale 
i fotografi e umělce při práci, faksimile dobové ko-
respondence, rukopisy notových zápisů, vzpo-
mínky jeho blízkých či fotografi e z rodinného alba.

1 799 Kč | 978-80-556-1289-8 | tvp | 
240 x 300 mm | 368 stran

Marián Pauer

KAROL PLICKA
Karol Plicka (1894 - 1987) byl etnograf, folklorista, sběratel lidových písní, 

fotograf, scenárista, režisér a kameraman.

Vydáváme monografi i, která podrobně mapuje
život a tvorbu této téměř zapomenuté osobnosti
československé fotografi e. Připomíná jeho nejzná-
mější fotografi e, fi lmy i sebrané písně a poodhalí 
i jeho soukromí. Obsahuje bohatý obrazový mate-
riál a oživuje Slovensko takové, jaké ho na fotogra-
fi ích a fi lmech před desetiletími zachytil Karol Plic-
ka. Autorem knihy je spisovatel a teoretik 
fotografi e Marian Pauer. Profesora Plicku poznal
osobně a právě tato zkušenost dodává knize
kouzlo. V knize najdete bohatý obrazový materiál
– fotografi e Karola Plicky, záběry z jeho fi lmů, ale
i fotografi e umělce při práci, faksimile dobové ko-
respondence, rukopisy notových zápisů, vzpo-
mínky jeho blízkých či fotografi e z rodinného alba.

1 799 Kč | 978-80-556-1289-8 | tvp |
240 x 300 mm | 368 stran

Karol Plicka (1894 - 1987) byl etnograf, folklorista, sběratel lidových písní, 

fotograf, scenárista, režisér a kameraman.
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k výročí

700
let od narození

Karla IV.

* Změny cen, termínů, titulů i celého edičního plánu jsou možné!

Oderská 333 
196 00 Praha 9 – Čakovice
slovart@slovart.cz

Cyril Máša

Jan Polák 

EUROMEDIA GROUP k. s.
Nádražní 32
150 00 Praha 5 – Smíchov
objednavky-vo@euromedia.cz
tel.: 800 103 203

tel.: +420 266 177 141
fax:   +420 266 177 147

+420 266 773 775

objednavky@slovart.cz

distribuce@slovart.cz

www.slovart.cz

Nakladatelství SLOVART, s. r. o.

Internetový obchod

Distribuce

Distribuce v České republice:
KOSMAS, s. r. o.
Lublaňská 34
120 00 Praha 2
kosmas@kosmas.cz
sklad.horomerice@kosmas.cz

NAKLADATELSKÝ 
SERVIS, s. r. o.
Kladenská 117
252 68 Středokluky
nsdistri@mbox.vol.cz

PEMIC BOOKS, a. s.
Smetanovo náměstí 222/8
702 00 Moravská Ostrava
nakup@pemic.cz
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