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Abby Clementsová ZASNĚŽENÁ SVATBA (ARGO); ALPRESS vydá
v lednu, Novinky z VYŠEHRADU – František Kalenda, John Hart, Israel
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HUB STŘEDNÍ EVROPY (Academia); Antikvariát KING – výprodej a další...

Abby Clementsová ZASNĚŽENÁ SVATBA
Hazel neměla nikdy v úmyslu živit se přípravami svateb. Jenom pomáhala své sestře-dvojčeti Lile s jejím
„velkým dnem“. Vybrala nejen velmi vhodné prostředí, ale postarala se o všechnu výzdobu, choreografii
slavnosti i veškeré jídlo, včetně úžasného svatebního dortu, který upekla její spolubydlící Amber. Letní
svatba Lily a Ollieho byla tak úspěšná, že netrvalo dlouho a Hazel se začali ozývat další zájemci. Vyhovět
jejich přáním nebylo vždycky snadné. Právníci Gemma a Eliot si vybrali svatbu na hradě ve skotských
horách a bohémsky laděný pár Josh a Sarah zatoužili po karibském ráji. Musela čelit mnoha nečekaným
problémům, aby těmto dvěma odlišným párům otevřela cestu, na jejímž konci by k sobě došly a řekly si
„ano“. Jestli se to Hazel podařilo a co přitom sama prožívala, to se dočtete v nové knize Abby
Clementsové, která city rozhodně nešetří.
Překlad: Dana Vlčková
Vázaná, 272 stran, 298 Kč, EAN: 9788025720516
Plánovaný termín vydání: 20.1.2017
Zakoupit můžete zde http://www.kosmas.cz/knihy/219689/zasnezena-svatba/
Jak se vám daří dělat dělat v životě to, co
„Píši romány nabité srdečností, přá- Kolik odvahy jste potřebovala, než jste
máte ráda?
odeslala svůj vůbec první rukopisu?
telstvím a romantikou – příběhy, do A
Jako spisovatelka se mohu vydávat do
byl přijat hned?
nichž se na chvíli můžete zachumlat Věděla jsem, že úroveň publikovaných prací je
imaginárního světa a trávit zde čas. Pro mě je
tak každý den dobrodružstvím. Snažím se
a zapomenout na svět kolem. A vždy vysoká, a nebyla jsem si jistá, zda jí má kniha
nebrat psaní příliš vážně, protože hravost je
vůbec dosahuje. Ale můj agent mě perfektně
si říkám, že odráží skutečný život – podporoval
důležitou součástí tvorby. Psaní je to, co jsem
a když jsem podepsala smlouvu,
jen v trochu slunečnější verzi!“
vždycky chtěla dělat. Už v dětství jsem
cítila jsem se doslova v sedmém nebi.
čmárala různé klikyháky. Později jsem plnila
Co děláte, když nejste zrovna v tvůrčí ponotebooky příběhy o myších a různých strašidelných bytostech. Takže hodě, a blíží se termín odevzdání rupsaní je první část toho, co mě naplňuje. Další je sdílení mé knihy se kopisu?
čtenáři. Sleduji, jak se příběh odvíjí v hlavách jiných lidí, jaké představy Dám si pauzu a vydám se na trh se starožitv nich vyvolává. Zpětná vazba od čtenářů je pro mě inspirativní.
nostmi. Když jsem psala Zmrzlinové sedmé
Co jste dělala předtím, než jste se stala spisovatelkou na plný nebe (Argo, 2014), trápila jsem se s jednou
úvazek?
z hlavních postav – Vivien, babičkou, která
Působila jsem jako editor v nakladatelství. Mým úkolem bylo číst a hodnotit provozuje prodejnu zmrzliny v Brightonu.
nové rukopisy a ty nejlepší doporučit k vydání. Pak následovala práce Nebyla jsem stále spokojená s tím, jak se mi
s autorem, grafikem a kolegy z marketingu. Ale po osmi letech redigování vybavovala. Jednou při polední procházce
knihy jiných autorů, jsem si uvědomila, že chci psát sama. Odešla jsem mě zaujaly staré fotografie na stánku
z nakladatelství a odjela do Latinské Ameriky. Zůstala jsem několik měsíců v pasáži starožitností Camden a tady jsem ji
v Buenos Aires, kde jsem se dověděla o fantastickém on-line projektu, objevila! Okouzlující starší dáma v sukni a bokterý motivoval autory k napsání románu za pouhý jeden měsíc. Mezi lerku a s pudlem. V ten moment jsem o ní
tančením tanga a pitím malbecu jsem cosi vytvořila. Byla to úžasná zába- věděla všechno. Podobných případů bych
va. Výsledek byl sice sice poměrně chaotický, ale mně se podařilo mohla uvést více. Přeji vám hezké zážitky při
nastartovat tvůrčí proces.
čtení mých knih. (Ze zahraničních pramenů)
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http://www.ivysehrad.cz/

Israel Finkelstein
ZAPOMENUTÉ KRÁLOVSTVÍ
Archeologie a dějiny severního Izraele
Pozapomenuté dějiny Izraele
Kniha význačného telavivského archeologa Israele
Finkelsteina (1949) známého v českém prostředí díky
dílům Objevování Bible (2007) a David a Šalomoun
(2010) nabízí nový pohled na starověký Izrael, které
bylo sousedem známějšího Judského království na jihu
existujícího až do pádu Jeruzaléma v roce 586 př. Kr.
Izrael je v biblických textech líčen až jako druhý a méně
významný a záměrně i 'pozapomenutý' stát. Autor na
základě archeologického výzkumu, analýzy materiální
kultury a biblických i dalších starověkých textů
rekonstruuje dějiny Izraele podle jednotlivých svébytných údobí od pozdní doby bronzové až po pád hlavního
města Samaří (1350–720 př. Kr.). Co se před očima
čtenáře postupně objevuje, jsou pozdně kenaánský
státní útvar Šekem, první izraelský státní celek Gibeón
spojovaný s příběhy krále Saula následovaný královstvími Tirsa, Izraelem za vlivné dynastie Omríovců a dále
vladaři, z nichž poslední nedokázal čelit vojenské
převaze Novoasyrské říše v roce 720, kdy království padlo. Kniha byla oceněna v roce 2014 prestižní
Prix Delalande-Guérineau.
Z anglického originálu přeložila Marie Čapková
Vázaná, 232 stran, 288 Kč, EAN: 9788074297571
Video na:
Zakoupit můžete zde

http://www.ivysehrad.cz/kniha/zapomenute-kralovstvi/

https://youtu.be/CavisM08WdI

Třetí díl
fantasy
pentalogie
Sergeje
Lukjaněnka

Sergej
Lukjaněnko
ŠERÁ HLÍDKA
Ani na okamžik neustávající boj mezi silami Světla
a Tmy – takový je její hlavní motiv. Romány, zasazené
do Moskvy let 90., popisují trvalé soupeření sil Dobra
a Zla. Na problematickou regulérnost tohoto zápasu
dohlížejí protagonisté z Noční hlídky, reprezentující
Světlo, a Denní hlídky, která naopak ochraňuje zájmy
Tmy. Hrdiny těchto tří próz jsou Jiní – bývalí lidé,
v nichž obě soupeřící strany rozpoznaly nadpřirozené
schopnosti a snaží se je získat na svou stranu…
Po světě se tato trilogie proslavila nejen díky bravurnímu literárnímu ztvárnění, ale také díky filmu, který byl
natočen podle prvního dílu Noční hlídka, a co je pro Čechy zvláště zajímavé, byl
natočen v Praze. Příznivci tohoto žánru si tedy jistě přijdou na své.
Všemocný šéf má svá tajemství. A Anton je odhalí. Je to dobře, nebo špatně?
A pro koho?
Síly Světla a Tmy se opět setkávají v odvěkém souboji.
Překlad: Libor Dvořák
Vázaná, 406 stran, 398 Kč, EAN: 9788025720288
Plánovaný termín vydání: 18.1.2017
Vydává Argo ve spolupráci s nakladatelstvím Triton.
Zakoupit můžete zde
http://www.kosmas.cz/knihy/216734/sera-hlidka/
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„Pouze nespoutaná touha vás
může dovést až na vrchol K2.”
Peter Edmund Hillary.
Epická sága o prvovýstupu na
nejnebezpečnější horu planety.
Podmanivý příběh
nejvražednější světové hory.

Podmanivý příběh nejvražednější světové hory.
K2 je s 8611 metry téměř o dvě stě padesát metrů
nižší než Mount Everest, ale co se obtížnosti
výstupu týče, s přehledem svého slavnějšího soka
předčí. Zabít se na ní můžete snadno jak při
výstupu, tak při cestě dolů. Mike Conefrey přináší
v této poutavé knize barvitý popis prvních pokusů o dosažení vrcholu i fascinující vhled
do složitého dědictví jejího prvovýstupu. Začíná neúspěšnou snahou na drogách závislého okultisty Aleistera Crowleyho a mapuje historii, ve které hned několik velkých
a úspěšných mužů propadlo kouzlu K2: od zámožného italského vévody Abruzzského
přes revolučního průkopníka lezení ve Spojených státech Fritze Wiessnera, skvělého,
ale osudem stíhaného expedičního vůdce Charlieho Houstona až po Achilla
Compagnoniho a Lina Lacedelliho, dva Italy, kteří nakonec jako první stanuli na vrcholu.
Pro všechny se K2 stala posedlostí, ale ani jednomu nepřinesla štěstí.
Pomocí exkluzivních rozhovorů s přeživšími členy jednotlivých výprav i jejich rodinami
a díky volnému přístupu k jejich deníkům a osobní korespondenci nám Conefrey
servíruje skutečnou atmosféry „kruté hory“ a odhaluje, proč až do dnešních dnů zůstala
„horou opravdových horolezců“, a to i přes mnohé kontroverze a tragická úmrtí.
Duchové K2 je mistrovské dílo horolezecké literatury, vystavěné na napětí a obsazené
samými tragickými hrdiny a výstředními snílky.
Přeložil Jakub Futera
Vydala Jota, vázaná s přebalem, 368 stran, 348 Kč, EAN: 9788074629846,
ISBN: 978-80-7462-984-6
Zakoupit můžete zde

https://www.jota.cz/duchove-k2

Mick Conefrey je britský spisovatel a filmař žijící v Oxfordu.
Posledních dvacet let pracoval
hlavně v televizi, a to především
pro BBC a většinu hlavních britských a amerických stanic, Discovery a History Channel. Natočil
řadu filmů, od experimentálních
dokumentů až po úspěšné série
jako Icemen a Mountain Men.
Natáčel po celém světě, od
Kambodži po K2, od Portorika po
Špicberky. Jako mezinárodně
uznávaný filmař produkoval několik horolezeckých a objevitelských
dokumentů, včetně cenami ověnčeného The Ghosts of K2, na jehož základě vznikla také stejnojmenná kniha Duchové K2. Kniha
loni získala National Outdoor
Book Awards v sekci Historie/Biografie. Je rovněž autorem
knih Everest 1953, How to Climb
Mont Blanc in a Skirt a Adventurer´s Handbook.

Jan Holec, Antonín Bielich,
Miroslav Beran
PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY

Cílem knihy je představit čtenářovi pestrost
velkých hub ve střední Evropě. Obsahuje téměř
všechny běžné druhy, ale i celou řadu druhů vzácných. Jedná se o pečlivě vybrané zástupce co
největšího počtu systematických skupin a hub
význačných svým vzhledem, biologií a ekologií.
Základní počet 1207 vyobrazených druhů
(obrazová část obsahuje originální malby Antonína
Bielicha) je rozšířen o několik stovek dalších
druhů uvedených v poznámkách – v knize je
probráno před 2000 druhů. Výsledkem je celek,
kde nechybí žádné důležité skupiny hub a každou
z nich reprezentují důležití zástupci, o kterých by
měl zvídavý zájemce vědět. Tímto vyváženým
pojetím je kniha ojedinělá a má i charakter
učebnice nebo malé encyklopedie. V knize je
poprvé u nás prezentován moderní systém hub,
který vychází z molekulárně-biologických studií;
v atlasové části jsou některé houby naopak seskupeny podle vnějšího vzhledu tak, aby se daly
co nejsnadněji určovat. Na rozdíl od běžných
atlasů jsou připojeny charakteristiky jednotlivých
rodů, aby čtenář chápal, jak jsou tyto rody
vymezeny.

Zakoupit můžete zde

Vázaná 624 stran, 895 Kč, rozměr 170 × 240 mm,
ISBN 978-80-200-2077-2,
EAN 9788020020772

http://www.academiaknihy.cz/prehled-hub-stredni-evropy-dotisk--holec-jan--academia--2017
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Výprodej knih –
sleva až

80 %

Nezmeškejte jedinečnou příležitost,
jak velmi levně doplnit rodinnou,
školní nebo podnikovou knihovnu
beletrií a odbornou literaturou.
Nabízím rovněž zlevněné olejomalby,
kresby, grafické listy, a ex libris
českých i zahraničních výtvarníků.
Pro sběratele je připravena kolekce
pohlednic a nejrůznější archiválie.
Výprodej 4 000 knih končí 31. ledna 2017.
E – mail: kral.king@volny.cz
Mobil: 728 655 233
www.antikvariatking.cz
Josef Král
Antikvariát King
nám. Českých bratří 2, 460 01 Liberec 5
Prodejní doba:
pondělí – pátek 9 – 12 a 14 – 17 hod.
Těším se na Vaši návštěvu…

