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Richard Bach
Jonathan Livingston
Racek
Česky poprvé vychází rozšířené (autor přidal jednu
kapitolu) vydání knížky, která se zařadila mezi
literární kultovní díla. Novela o racku Jonathanovi je
podobenstvím o lidech–ptácích toužících po poznání
a naplnění života, po lásce, svobodě a volnosti. Ani
po téměř padesáti letech od svého vzniku neztratila
nic na síle a kráse. Tento příběh je napsán pro ty,
kdo jdou za hlasem svého srdce a vytvářejí si svá
vlastní pravidla, pro ty, kdo vědí, že život je ve
skutečnosti mnohem bohatší, než se při povrchním
pohledu zdá. Právě ti poletí s Jonathanem Living-
stonem Rackem výš a rychleji, než si kdy mohli přát. 

Překlad: Zdeněk Hron
Vázaná, 156 stran, EAN: 9788025720981

https://www.kosmas.cz/knihy/226617/jonathan-livingston-racek/

Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorem na následující straně

Rozšířené vydání
kultovního díla



Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz, internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Richard Bach se proslavil svým alegorickým
příběhem Jonathan Livingston Racek. 

Je o ptákovi, který se vznáší vysoko a svým
příkladem inspiruje, aby se i lidé pokusili

dosáhnout vznešených aspirací. 

Mnoho autorů, kteří napsali bestsellery a slavili 
s nimi  obrovské úspěchy, podobné tomu vašemu 
s JONATHANEM LIVINGSTONEM RACKEM, upadli
rychle v zapomnění. Nechali se chytit do pasti
svého  ega, podlehli drogám a ztratili vůli žít normál-
ní život. Vy jste těmto nástrahám odolal. Kolik jste
už vydal knih?

Blíží se to dvacítce.

Co si myslíte o generaci, která se mohla poprvé
setkat s Jonathanem Livingston Rackem? Jak se od
té doby změnila?

Máme sílu zničit sebe i životní prostředí. Láká nás jít až
přímo na okraj katastrofy, nějak se jí vyhnout a zase se
vzpamatovat. Dokud jsme schopni vývoje, můžeme se
na budoucnost dívat pozitivně. 

Vaše kniha byla považována za podivnou...

Ano. Nakladatelství ji osmnáckrát odmítlo. Začal jsem
jsem ji psát v roce 1959 a vyšla až v roce 1970. V těch
letech jsem podstopil zvláštní psychickou cestu. Třeba
jsem zažil jakousi úžasnou projekci na stěně mé kan-
celáře. Popsal jsem ji zeleným kuličkovým perem na
zadní straně nějakého starého stacionáře. „Bylo to
opravdu divné, ale moc za ten zážitek děkuji, protože
jsem si zamiloval toho malého racka.“ Myslel jsem, že
by tak nějak mohl příběh končit, ale nic konkrétního mě
nenapadalo. Netušil jsem, co budu dělat. Tak jsem ne-
dokončený rukopis odložil. O osm let později, v Iowě, se
mi ten obraz vrátil, jako bych ho měl před sebou před
hodinou. Nevím, proč to muselo tak dlouho čekat. Ale
bylo mi jasné, že každý takový příběh musí být veden 
a řízen. Bylo to nebeské načasování. Rukopis naklada-
telství kdysi jednomyslně odmítlo. Bylo to proto, že
věřili v mou budoucnost nadějného spisovatele...

A pak to začalo...

Jonathan Livingston Racek vyšel. Prodalo se asi 30
miliónů výtisků ve 47 jazycích. 

S vaší vášní pro létání jste se pochlubil, když jste
psal Jonathan Livingston Racek. Ale je staršího
data...
Můj bratr dělal nádherné modely letadel a já si před-
stavoval, že sedím v kokpitu a letím v nadmořské výšce
asi tři stopy ve své ložnici. Větší výšky jsem se už bál.
Závratě mě opustily až později a usednout do sku-
tečného letadla nic nebránilo...

31. srpna
2012 jste
havaroval.
Co se stalo?

Přistával jsem
na pastvinách
přítele, víc ne-
vím. První, co
se mi vybavi-
lo, bylo, že
jsem v pokoji s vysokým  stropem. Nikoho v místnosti
jsem neviděl, ale slyšel jsem hlas, který se mě třikrát
zeptal, zda se chci vrátit ke svému životu na Zemi. Řekl
jsem ano a po chvíli  si uvědomil, že jsem v nemocnici!
Řekli mi, že jsem se po několika dnech probral 
z komatu. Při přistání jsem prý podvozkem zavadil 
o dráty vysokého napětí a zřítil se na zem. A já měl pocit
jemného přistání, jak to bylo možné? 

Za padesát osm let létání jste nikdy předtím ne-
havaroval. Proč teď?

To mě také napadlo. A postupně, jsem pochopil, že se
mi musela dostat tato úžasná lekce. Hluboce mě
změnila, jak to dovede jenosobní zkušenost, teorie ne.
Viděl jsem smrt jako život. Trvalo více než rok, než jsem
se vyléčil, opravil letadlo a znovu vzlétl. 

(Ze zahraničních pramenů)



1. díl úspěšné série Dalea Carnegieho

Nové modernizované vydání celosvětově
úspěšné knihy představuje čtenáři možné
způsoby, jak si osvojit dovednosti, které napo-
mohou tomu, stát se charismatickou
osobností, získávat nové přátele, lépe pocho-
pit chování lidí okolo sebe, jednat s nimi při
konfliktních situacích a také zvládat vlastní 
i cizí emoce. 
„Když jednáte s lidmi, pamatujte na to, že
nejednáte s logicky uvažujícími bytostmi, ale
se stvořeními, která jsou plná emocí,“ říkal
Dale Carnegie a toto poznání zohledňoval
také ve své práci. 
V knize najdete také odpověď na otázku, proč
někteří lidé působí doslova magnetizujícím
dojmem a mají dar přesvědčit druhé, aniž by téměř museli promluvit jediné slovo. Pokud
byste se také chtěli stát takovou osobností, Dale Carnegie tvrdí, že to je možné – charisma
a osobní magnetismus nejsou nevyhnutelně jen něčím daným a vrozeným. 

Dale Carnegie (1888–1955) je i několik desítek let po své
smrti považován za guru v oblasti mezilidských vztahů 
a komunikace. Byl průkopníkem hnutí zaměřeného na roz-
voj lidského potenciálu. Jeho kurzy a knihy pomohly lidem
na celém světě získat sebedůvěru. Z jeho zápisků a pří-
padových studií vznikla pětidílná série knih. Nové mo-
dernizované vydání, které představuje nakladatelství Práh,
přináší ilustrativní příklady ze současnosti, aby  dnešnímu
čtenáři „carnegiovská“ pravidla zněla aktuálně.
Přeložil Svatoslav Gosman
Brožovaná, 212 stran, 14,2 × 18,8 cm, 249 Kč, 
EAN: 9788072526949, ISBN: 978-80-7252-694-9 

https://www.kosmas.cz/knihy/231116/jak-rozvijet-vztahy-s-lidmi-pusobit-na-ne-a-ziskat-jejich-duveru/

www.prah.cz

Zakoupit můžete zde

V sérii dále vyjde:
2. díl: Jak správně myslet, 

jednat a mluvit
3. díl: Jak vést plnohodnotný 

život
4. díl: Jak se zbavit starostí 

a stresu
5. díl: Jak se stát úspěšnou 

a vůdčí osobností 
a efektivně se rozhodovat



Homer Hickam 
Albert jede domů
román Albert jede domů, inspirovaný životy autorových
rodičů, vypráví laskavý, zábavný a dojemný příběh
mladého manželského páru, jenž v doprovodu poněkud
zarážejícího domácího mazlíčka – aligátora jménem
Albert – vyrazí na zdánlivě pošetilou cestu napříč
Amerikou třicátých let. tato cesta se stává barvitou
alegorií životní poutě a zároveň s notnou dávkou fantazie
vypovídá o onom podivném a zázračném citu zvaném
láska. milostný příběh, který autor nabízí svým čte-
nářům, je přitom poněkud komplikovanějšího rázu. 

oč v něm jde? Když Homer požádá elsie zčistajasna o ruku, jeho někdejší spolužačka ze
střední školy ho rázně odmítne a vydá se do floridského orlanda, kde se bláznivě zamiluje
do tanečníka a herce buddyho ebsena. ten však zakrátko odjede za kariérou do New Yorku;
elsie se tak sklopenou hlavou nakonec vrací do uhelného kraje a provdá se za Homera.
Poklidný manželský život v hornickém městečku v Západní Virginii ji však příliš neuspoko-
juje, a aby toho nebylo málo, bezstarostné dny na Floridě jí každý den připomíná neobvyklý
svatební dar od buddyho: aligátor Albert, kterého Hickhamovi museli ubytovat v jediné
koupelně svého dělnického domku. Po čase dochází Homerovi trpělivost a postaví svou ženu
před nelehké rozhodnutí – buď půjde z domu on, nebo aligátor. Po zvážení všech možností
elsie usoudí, že mají jen jednu možnost: odvézt Alberta zpátky domů do orlanda… 

Překlad: eva maršíková
Vázaná, 384 stran, 378 Kč, eAN: 9788025721957

https://www.kosmas.cz/knihy/224332/albert-jede-domu/

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách
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Když Elsie
vyšla na za-
hrádku za
domem, aby
se podívala,
proč na ni
manžel volá,
spatřila, jak
Albert leží se
zakloněnou
hlavou na zá-
dech v trávě
a krátké no-
žičky mu trčí
do vzduchu.

Nepochybovala, že se mu stalo něco strašného, jenže
pak její aligátor zvedl hlavu a usmál se na ni, takže
věděla, že je v pořádku. Nesmírně se jí ulevilo. Milovala
Alberta nade všechno na světě. Klekla si a začala ho
škrábat na břiše, zatímco on radostně mával prackami 
a rozkošnicky se zubil.
Albertovi bylo něco málo přes dva roky a měřil přes sto
dvacet centimetrů, což bylo na jeho věk hodně, jak se
Elsie dočetla v jedné knížce o aligátorech. Tělo měl
pokryté silnou vrstvou krásných olivově zelených šupin 
a boky mu lemovaly žluté pruhy, které měly podle knihy
časem zmizet. Po celém hřbetu až ke špičce ocasu se
mu táhly pásy špičatých výčnělků, zato bříško měl
měkké a krémově bílé. V jeho výmluvných očích zlatavé
barvy ve tmě plálo podmanivé rudé světlo. Pozoruhodný
byl i jeho obličej. Nozdry příhodně umístěné na samém
konci čumáku mu umožňovaly dýchat při splývání na
vodní hladině a roztomilý předkus odhaloval řady zářivě
bílých zubů. Elsie byla toho názoru, že je to nej-
pohlednější aligátor na světě. K tomu všemu byl Albert
samozřejmě také chytrý, dokonce tak chytrý, že chodil
za Elsie po domě jako pejsek, a když si sedla, vlezl jí na
klín a nechal se od ní hladit jako domácí kocour. To byla
velká výhoda, Elsie už totiž žádného psa ani kočku mít
nemohla, protože si na ně Albert vždycky počíhal pod
postelí nebo v betonovém bazénku, který mu postavil její
otec. Ve skutečnosti Albert ještě žádného psa ani kočku
nezakousl, ale už několikrát k tomu měl tak blízko, že
tyto dva živočišné druhy minimálně na dalších sto let
vyhlásily dům a dvorek Hickamových za zapovězené
území. 
Jakmile Elsie opětovala úsměv svého „miláčka“, jak
aligátora oslovovala, konečně si všimla svého manžela.
Ten mezitím přestal křičet a beze slova na ni zíral 
s výrazem, který si vyložila jako mírně nevrlý. Nemohla
si také nevšimnout, že je poněkud zvláštně oblečen, což

ji vedlo k tomu,
aby se ho zepta-
la: 
„Homere, kde
máš kalhoty?“
Homer jí neod-
pověděl přímo.
Místo toho pro-
hlásil: 
„Buď já, nebo ten
aligátor.“ Pak to
ještě zopakoval, 
tentokrát tiše 
a pomalu.
„Buď… já…

nebo… ten…
aligátor.“
Elsie si povzdechla. „Co se stalo?“
„Seděl jsem na záchodě a hleděl si svého, jenomže tvůj
aligátor najednou vylezl z vany a zakousl se mi do
kalhot. Kdybych se z nich nevyvlékl a neutekl, určitě by
mě zabil.“
„Já myslím, že kdyby tě chtěl Albert zabít, udělal by to už
dávno. Co ode mě vlastně chceš?“
„Aby sis vybrala. Buď půjde on, nebo já. Nic víc.“

Rozhovor s autorem na následující straně
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Dalo by se říci, že román Albert
jede domů je kombinací literatu-
ry faktu a fikce, protože vychá-
zíte ze zážitků vašich rodičů,
abyste vytvořil příběh prošpiko-
vaný fantastickými dobrodruž-
stvími? Pociťoval jste nějaká
omezení tvůrčí svobody, když
jste čerpal ze skutečného mate-
riálu a kolem něho vytvářel fikci?

V románu se mísí ještě více žánrů,
než uvádíte. Je v něm memoárová
literatura, historická beletrie, mýtus, humor a dokonce 
i magický realismus. Když jsem to napsal, příliš jsem se
tím netrápil. Nešlo mi o nic jiného, než o vylíčení do-
brého příběhu, který by čtenáře rozesmál a také jim
přinesl nějaká důležitá sdělení o životě, zvláště o tom
úžasném svazku emocí, který neadekvátně nazýváme
láskou.

Cestování Homera a Elsie se odehrává ve třicátých
letech během hospodářské krize. I když ho po-
pisujete vtipně, nevyhýbáte se ani drsným sku-
tečnostem, kterým lidé čelili. Jak se vám psalo o tak
těžkých časech?

Někdy zaznívá humor i v těch nejhorších časech. Je to
něco, jako když řeknete: směje se tváří v tvář ďábla.
Homer, Elsie a Albert si prožili svou velkou cestu v roce
1935 uprostřed hospodářské krize, takže jsem se dost
věnoval studiu tohoto období. V těch dobách bylo spous-
ta zoufalství, ale nikoliv v uhelných dolech, kde podniká-
ní vzkvétalo. V tom jsem viděl příležitost pro spisovatele
popsat realitu v  širších souvislostech.

Máte nějaké oblíbené knihy
obdobného žánru? 

Na čelním místě v knihovně mám
Steinbeckovy romány Hrozny hně-
vu a Toulky s Charliem. John
Steinbeck je jedinečný a v mém
příběhu má také svou roli.

Elsie, Homera a jejich aligátora
Alberta doprovází na jejich
cestě  záhadný kohout. Koho re-
prezentuje? A co vlastně před-
stavuje aligátor? Nebo se prostě

zastupují? Koneckonců, jak píšete ve své knize: „Ne
vše musí mít smysl, že?“

Má žena, která je mým prvním čtenářem, se také ptala,
co tam dělá ten kohout. Bránil jsem ho, ale konkrétně
opovědět jsem nedokázal. Jen jsem řekl: „Nevím, ale
nechám ho tam.“ Můj bratr měl kohouta za jakéhosi
strážného anděla, jiní v něm viděli naději, protože když
se objeví, všechno se zdá být vyřešeno. Nevím. Pro mě
představuje kohout něco tajuplného, co souvisí s výcho-
dem slunce. 

Chtěl jste být spisovatelem?

Spíš si tím byli jisti mí učitelé, protože jsem vůbec neměl
vztah k matematice a vědě. Musel jsem opravdu tvrdě
pracovat, abych se stal inženýrem. Co mě lákalo na
práci v NASA, bylo to, že šlo o agenturu, která se zabý-
vá něčím dobrodružným, a organizuje cesty do vesmíru.
Ale nevěděl jsem, že přijde Vietnam a na nějakou dobu
ovlivní život můj i mé generace. Když jsem se odtud
vrátil, rozhodl jsem se pro dobrodružný život. Ale také
jsem chtěl mít určité jistoty.  A musím říci, že se mi oboje
podařilo.                               (Ze zahraničních pramenů)
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Homer Hickam se narodil roku 1943
do hornické rodiny v Coalwoodu 
v Západní Virginii. Po studiích
průmyslového inženýrství odešel
bojovat do Vietnamu, odkud se
vrátil jako veterán ověnčený něko-
lika vojenskými vyznamenáními.
Psaní knih se věnuje od roku 1969,
zároveň však vystřídal také několik
zaměstnání jako inženýr, mimo jiné
v agentuře NASA, kde se podílel 
na návrhu kosmických lodí a výcvi-
ku astronautů. Jeho nejznámějším
románem je autobiografický příběh
Říjnové nebe (Rocket Boys, 1998),
který sklidil obrovský úspěch a do-
dnes se řadí mezi nejoblíbenější
díla amerických čtenářů. 

Román Albert jede domů je
příběh o složitém manželství 

a cestě autem po celé Americe,
která se odehrála v  období
krize třicátých let minulého

století, s aligátorem Albertem 
a tajemným nepojmenovaným
kohoutem. Lidé si tuto knihu

okamžitě zamilovali. 
Je vtipná a okouzlující. 
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Jenny Colganová
Léto s vůní
čerstvého
ChLeba
K přílivovému ostrůvku 
v Cornwallu přilnula Polly
Waterfordová natolik, že jí
neposloužil jen jako pře-
chodná štace, než se vzpa-
matuje z předchozího neú-
spěchu, ale nabídl jí vše, po
čem toužila: blízkost moře 
a přírody, malou komunitu
lidí, romantické bydlení 
v majáku, lásku a přátelství,
práci, která ji naplňuje, 
a v neposlední řadě domá-
cího mazlíčka, který by ma-
zlíčkem vůbec neměl být.
Jenže život je proměnlivý, 
a zatímco blízkost moře 
a přírody i ostrovní komunita
zůstávají neměnné, v ostat-
ních bodech čekají Polly
všemožné problémy a zvra-
ty. Co všechno zažije, než na
ostrově opět zavoní chléb? 
Překlad: Jana Koubová
vázaná, 364 stran, 298 Kč, 
ean: 9788025721759

https://www.kosmas.cz/knihy/226629/leto-s-vuni-cerst

Dobře se žije mezi příjemnými lidmi...
Trávíte většinu času ve Francii, kde žijete s manželem a třemi
dětmi. Proč jste se přestěhovali?

Skončila jsem v práci mého manžela – je námořní inženýr, a pracoval na
jachtě. Nezáleží mi na tom, kde jsem, a tak jsme se rozhodli přestě-
hovat, a nikdy jsme toho nelitovali.

Ale jednoduché to asi nebylo. Našli jste si opuštěný statek a vrátili
ho do jeho bývalé slávy.

Měla jsem z toho trochu obavy. Pocházím z městského prostředí, 
a netušila jsem, jak se přizpůsobím venkovskému životu. Ale stačí udělat
první dávku marmelády, a jste doma.Máme pěkný dům velmi blízko
moře, vedle školu a pěšky nadosah všechno ostatní. Nejsem ten, kdo by
rád jezdil autem třeba pro mléko. Kdybychom se měli zase stěhovat,
muselo by to být někde opravdu úžasné, aby nám to vyhovovalo lépe,
než kde jsme teď.

Psala jste také o obtížích dětí v jiné kultuře. Zažila jste něco podob-
ného i sama? 

Děti jsou šťastné, což je všechno, na čem opravdu záleží. Opravdu
nudné věci jsou nudné kdekoli jinde – papírování, byrokracie, daně,
zdravotní pojištění. Jsou to nejdrsnější věci v životě, zhoršují se tím, že
komunikujete cizím jazykem. 

Cítíte se pohodlně ve vaší nové komunitě, nebo si myslíte, že
imigranti jsou vždy tak trochu outsidery?

Snažili jsme se rychle integrovat. Jeden francouzský přítel mi řekl, že
jsem se s jazykem vypořádala lépe, než kdokoliv jiný, koho zná. Pova-
žovala jsem to za obrovský kompliment. Naši francouzští přátelé jsou
skvělí. Miluji zdejší počasí, školní systém a respekt lidí vůči sobě. Mám
ráda tradiční večeře, u nichž se scházíme. Připadá mi to jako velmi
příjemný obřad.

(Ze zahraničních pramenů)
Zakoupit můžete zde

Jenny Colganová: 
anglická spisovatelka.
Šest let pracovala ve
zdravotnictví, potom
chvíli jako sólová
komička a komiksová
kreslířka.
V roce 2010 napsala
svou první knihu
Amanda se vdává
a v roce 2013 za svou
knihu Rosiin sladký
krámek snů získala cenu
za nejlepší romantický
román roku udělovanou
Asociací autorů
romantických románů.
Píše především humori-
stické romantické
příběhy, které se staly
populární u mladých
žen.



Lavie Tidhar 
Usáma
Ve světě, kde žádný globální terorismus neexistuje, si
neznámá kráska najme soukromého detektiva Joea,
aby jí našel jistého muže – tajemného autora brakových
románů s hlavním hrdinou jménem Usáma bin Ládin.
Tak začíná Joeova cesta kolem světa, a jak se kolem
něj utahuje smyčka nebezpečí a tajemství, začíná Joe
sám pochybovat o tom, co je fikce a co realita. Odkud
se berou uprchlíci, na které naráží v temných koutech
nebezpečného světa? Jakou pravdu se dozví na kopci
nad Kábulem? Lavie Tidhar v Usámovi brilantně zkoumá
podvědomí světa po 11. září a s bravurou sobě vlastní 
v něm míchá prvky romanu noir, literatury faktu, alter-
nativní historie i thrilleru. Výsledkem je znepokojivý, ale
přesto neodolatelný portrét naší doby. 

Překlad: Petra Johana Poncarová
Vázaná, 336 stran, 358 Kč, EaN: 9788025721834

https://www.kosmas.cz/knihy/227297/usama/

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách
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Zakoupit můžete zde



FALEŠNÝ JEMENSKÝ PAS
Hotel Hilltop sídlí na Ngiriama
Road v centru Nairobi. Na rušné
ulici pracují čističi bot, stojí na ní
kiosky se stíracími losy, projíždějí
tudy taxíky, v zaprášených obcho-
dech je k mání papírenské zboží,
rýže, koření ze Zanzibaru, kon-
zervy a čerstvá rajčata;
opodál se nachází malá
indická restaurace.
Elektrické větráky víří prach
v budovách s nízkými stro-
py. Samotný hotel Hilltop je
zchátralý podnik, který nav-
štěvují zejména baťůžkáři.
Muži v pokoji č. 107a
ovšem nebyli baťůžkáři.
Zapsali se do hotelu pod
falešnými pasy a právě byli
zabráni do posledního
stadia příprav na akt ma-
sové vraždy. Sami sebe
možná nevnímali jako vra-
hy, ačkoliv podle americ-
kého i keňského trestního
zákoníku by na ně tak bylo
pohlíženo. Tito muži věřili,
že jednají ve jménu Boha, 
a možná měli pravdu. Bůh
stál na jejich straně. Brzy
se dočkají úspěchu.
Muhammad Odeh dorazil
do Nairobi čtvrtého srpna.
Bylo to úterý. Přijel nočním
autobusem z Mombasy v půl osmé ráno,
přihlásil se v hotelu Hilltop pod falešným jemenským
pasem a dostal pokoj 102b. Šel hned spát a vstal těsně
před polednem.
Pak se setkal s ostatními. Byl oblečen jako imám, na
bradě měl dlouhý plnovous. Později se převlékl, vzal si
na sebe kalhoty a košili. A nakonec se oholil. 
Odjel ve středu večer. Posledních pár hodin v Nairobi
strávil na nákupech. Na Moi Avenue, poblíž americké
ambasády, si nechal vyleštit boty. V deset hodin večer
nastoupil na letadlo do Pákistánu.
Sedmého srpna byl pátek. Americký velvyslanec měl
schůzku s keňským ministrem obchodu Josephem
Kamothem v budově Ufundi Cooperative Bank poblíž
velvyslanectví. Ambasáda Spojených států byla
betonová sedmipodlažní budova, pět pater se nacháze-
lo nad zemí a dvě pod zemí. Na pozici jedna stál kaprál
námořní pěchoty Samuel Gonite. Velitel detašované
jednotky, seržant Cross od dělostřelectva, prováděl
obchůzky. Muhammad Rašíd Daúd Al-Owálí měl toho
rána na sobě černé boty, bílou košili s krátkými rukávy,

modré džíny a sako. Byl ozbro-
jen devítimilimetrovou berettou.
Měl u sebe také čtyři zábles-
kové granáty. V 9:20 provedl
telefonní hovor. Náklaďák znač-
ky Toyota Dyna byl už naložen
krabicemi, v nichž se nacházelo
osm set kilogramů TNT, válcové

nádrže, baterie, rozbušky,
hnojivo a pytle s pískem.
Al-Owálí nastoupil do ná-
klaďáku na místo spolu-
jezdce. Řídil Saúd, který si
říkal Azzam. Před nimi jela
bílá dodávka značky
Datsun, již řídil třetí muž.
Tomu se říkalo Hárún. 
K areálu ambasády dorazili
těsně před 10:30. Azzam
zaparkoval náklaďák na
zadním parkovišti. Právě
odsud odjížděla poštovní
dodávka. Azzam ji nechal
projet a pak vyrazil k zá-
voře. Al-Owálí vystoupil 
z náklaďáku. Vykročil smě-
rem k osamělému vojákovi
na stráži, když vtom si
uvědomil, že nechal sako 
i s berettou v autě. Ale po-
řád měl u sebe zábleskové
granáty. Zavolal na vojáka,
aby zdvihl závoru. Ten
odmítl. Al-Owálí odjistil
jeden granát a hodil ho po

vojákovi. Ozval se výbuch. Voják s křikem utekl.
Azzam vytáhl z Al-Owálího saka berettu a začal střílet
do oken ambasády. Al-Owálí se dal do běhu. Za
okamžik Azzam stiskl tlačítko rozbušky.
Výbuch vytvořil v zemi kráter. Tlak vyrazil okna, beton
se propadal, vzduchem letěla těla umírajících mužů 
a žen. Na nedalekou Haile Selassie Avenue dopadaly
sutiny. Okna Cooperative Bank obrácená do ulic sílu
výbuchu nevydržela. Americký velvyslanec ztratil vě-
domí, létající střepiny mu rozdíraly kůži. Malá
kancelářská budova za ambasádou se zhroutila přímo
na nouzový generátor, takže do sklepa ambasády se
vylilo několik tisíc galonů pohonné nafty. A palivo se
vznítilo.
Při útoku zemřelo dvě stě dvanáct osob. Čtyři sta
dalších bylo zraněno. Jedna žena, keňská servírka 
z kanceláře banky Ufundi, uvízla pod sutinami. Jme-
novala se Rose Wanjiku. Záchranáři, mezi nimiž byla 
i námořní pěchota a speciální izraelská záchranná
jednotka, se k ní snažili proniknout. Neustále s nimi
komunikovala. Zůstala tam pohřbená pět dní... 

Rozhovor s autorem na následující straně
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Lavie Tidhar pobýval v Dar es Salaamu
během bombového útoku na americké

ambasády v roce 1998 a v Nairobi bydlel
ve stejném hotelu jako agenti Al-Káidy. 
On i jeho dnes už manželka od té doby

těsně unikli bombovým útokům na
Sinajském poloostrově v roce 2004 i úto-
ku na londýnském nádraží King’s Cross

v roce 2005 a tyto zkušenosti vedly
napřed k jeho nezapomenutelné povídce

„Mé cestování s Al-Káidou“ a později 
ke vzniku Usámy, jeho průlomového

alternativně historického románu.



Jak žijete, co jste dělal dříve, než jste začal psát
knihy a jak jste k tomu vlastně dostal?

Vyrostl jsem na kibucu v Izraeli a když mi bylo kolem
šestnácti, přestěhoval jsem se do Jihoafrické republiky.
Od té doby jsem na cestách, dlouho žiji v Londýně.
Vážně psát jsem začal kolem roku 2003, ale musím říci,
že spisovatelem jsem chtěl být vždycky. 

Místa, kde jste žil, jsou zajímavá. Jak byste se
charakterizoval? Jako kosmopolitní nebo jako
izraelský?

No, v tuto chvíli žiji v Londýně. Předpokládám, že moje
hlavní identita je stále izraelská – hebrejština je můj
první jazyk a je stále pro mě důležitá. Někdy předstírám,
že jsem Brit, nebo Jihoafričan, ale není  to nikdy víc než
předstírání.

Jak váš kočovný život ovlivňuje vaše psaní?

Hodně, ale paradoxně mě to také více přimělo, k tomu,
abych se hlouběji ponořil do sebe a popsal to, co jsem
sám poznal, a ne jen přebíral zkušenost někoho jiného.
Stejně si však myslím, že i na zajímavých místech jsem
žil nudný život!

Váš román Usama získal cenu World Fantasy 2012!
Jak jste to oslavil? Co pro vás takový úspěch
znamená?

S vydavateli jsem šel na opravdu dobré jídlo. Pak jsem

byl šestatřicet hodin na cestě z Toronta, kde jsem cenu
převzal, do Velké Británie, poskytl čtyři telefonní roz-
hovory, vyřídil e-maily a „zemřel“. 
Získání ocenění bylo pro mě velkým překvapením.
Nebyl jsem připraven na to, co to pro mě bude zna-
menat. Neuvědomil jsem si, že tak výrazně naroste
zájem o mě a mé dílo. Bylo to vzrušující, ale i trochu
stresující, protože do té doby jsem byl vlastně jen málo
známý autor.  
Román líčí pátrání soukromého vyšetřovatele po tajem-
ném autorovi série románů s hlavní postavou Usámem
bin Ládinem: Vigilante. Myslím si, že nejde o tradiční
fantasy knihu, proto také donutila spoustu lidí k pře-
mýšlení, co jí vlastně chci sdělit. Ale z jejich reakcí  jsem
pochopil, že je problémy v ní obsažené oslovily. 
Román Usama vyšel v září 2011. Několik měsíců po
tom, co americké komando v Pákistánu dramaticky za-
bilo Usámu bin Ládina. Zvedlo to zájem knihkupců 
a ovlivnilo jeho prodejnost. Určitou ironií je, že se
Usama bin Ládin v knize vlastně neobjeví, ale zůstává
nad ní jeho stín. Když jsem román psal, nebyl Usama
ještě dopaden. Kniha je tak spíše o dopadu terorismu
na oběti než o vůdci teroristů samotném.   
Bin Ládinova smrt mě pak inspirovala k napsání ori-
ginálního příběhu „The Last Usama“, který se původně
objevil na internetu a v současné době je k dispozici
jako e-kniha. 

(Ze zahraničních pramenů)
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Lavie Tidhar
Spisovatelem

jsem chtěl být
vždycky



Nakladatelství BráNa, Jankovcova 18/938, 170 37 Praha 7, 
e-mail: info@brana-knihy.cz, www.brana-knihy.cz

Miloslav Pospíšil
Příběhy 
slavných oPer
nevšední a poutavě napsaná kniha, která seznámí
čtenáře s obsahy a unikátní historií vzniku nej-
slavnějších oper, které milují již generace operních
nadšenců a milovníků krásného zpěvu. erudovaný
operní dramaturg přibližuje čtenářům proslulá díla
Wolfganga amadea Mozarta, Giuseppe verdiho,
Giacoma Pucciniho, Georgese bizeta, Jacquese
offenbacha, charlese Gounoda, richarda Wagnera,
Umberta Giordana, Pietra Mascagniho, amilcare
Ponchielliho, Francesca ciley, Modesta Petroviče
Musorgského a našeho leoše Janáčka.

vázaná, 304 stran, 163 x 235 mm, 299 Kč, Isbn 978-80-7243-977-5

http://www.brana-knihy.cz/pribehy-slavnych-oper.html

Zakoupit můžete zde



Thomas Olde Heuvelt
HEX
Každý, kdo se zde narodí, je odsouzen setrvat zde až do
smrti. Každý, kdo se zde usadí, se odsud už nikdy ne-
dostane. Vítejte v Black Spring, zdánlivě malebném mě-
stečku v údolí řeky Hudson, městečku, jímž obchází
přízrak čarodějky od Černého kamene, ženy ze sedmná-
ctého století, který byly zašity oči a ústa. Takto umlčena
se prochází po ulicích a podle libosti k vám vstupuje do
domu. Dlouhé noci vám bez ustání stojí vedle postele.
Všichni vědí, že oči už nesmí nikdy otevřít. Obecní rada 
s využitím těch nejmodernějších sledovacích zařízení mě-
stečko prakticky uvrhne do karantény, aby se kletba, jež
na něm spočívá, nemohla dále šířit. Ale místní mládež,
takovou izolací už notně otrávená, dojde k rozhodnutí, 
že přísná omezení poruší a o přízračnou kletbu se virálně
podělí, čímž však městečko odsoudí k pozvolnému pádu
do osidel temných, středověkých praktik. 
Překlad: Milan Žáček
Vázaná, 338 stran, 348 Kč, EAN: 9788025721988

https://www.kosmas.cz/knihy/226105/hex/

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách
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Když Steve Grant vyběhl
zpoza rohu parkoviště za
blackspringským supermar-
ketem, uviděl, jak Katherine
van Wylerovou přejel staro-
žitný holandský orchestrion.
Chvilku si myslel, že ho jen
šálí zrak, protože místo to-
ho, aby po nárazu skončila
na ulici, Katherine jako by
se vpila do dřevěných kudr-
linek, křídel opeřeného an-
děla a chromově zbarve-
ných píšťal. Orchestrion za
přívěsný hák natlačil dozadu Marty Keller a podle
pokynu Lucy Everettové ho pak zastavil. Ačkoliv při
nárazu nebyl slyšet žádný úder a neobjevil se jediný
pramínek krve, lidé se začali ze všech stran sbíhat s
naléhavostí, která je odjakživa vlastní obyvatelům vesnic
i měst, když dojde k nehodě. Tady však nikdo neodložil
nákupní tašku, aby Katherine pomohl na nohy... po-
něvadž pokud si obyvatelé Black Springu něčeho cenili
více než pohotovosti, byla to opatrná zásada nikdy se
příliš nemíchat do Katherininých záležitostí.
„Ne tak blízko!“ křikl Marty a natáhl ruku k holčičce, která
se k ní váhavými kroky přece jen blížila, ač ji nepřitaho-
vala samotná bizarní srážka jako spíše ohromující ná-
dhera obrovitého hracího stroje. Steve si okamžitě uvě-
domil, že to žádná nehoda nebyla. Ve stínu pod orche-
strionem zahlédl dvě špinavá chodidla a zablácený lem
Katherininých šatů. Shovívavě se usmál; takže je to
jenom iluze. O dvě vteřiny později začaly přes parkoviště
burácet tóny Radeckého pochodu.
Zpomaloval, unavený, ale sám se sebou naprosto spo-

kojený; byl téměř na konci
svého velkého okruu: dva-
cet čtyři kilometrů podél
okraje státního parku Me-
dvědí hora do Fort Mont-
gomery a pak přímo kolem
řeky Hudson k vojenské
akademii ve West Pointu –
které místní říkali jenom
Point –, kde zahnul na cestu
zpátky domů. Do lesa, do
kopců. Měl z toho skvělý
pocit, a nejen proto, že běh
byl ideální způsob, jak

zbavit tělo napětí, které se v něm za celý den na-
shromářdilo při výuce na Lékařské akademii státu New
York ve Valhalle. Do výborné nálady ho dostal hlavně
rozkošný podzimní vítr mimo Black Spring, který mu
provířil plícemi a kamsi na západ odnesl zápach jeho
potu. Všechno to samozřejmě byl pouze psychologický
dojem. Na vzduchu  v Black Springu nic špatného neby-
lo... tedy přinejmenším nic, co by se dalo prokázat roz-
borem.
Hudba vylákala zpoza grilu i kuchaře z Rubyho žebírek.
Přidal se k ostatním a na orchestrion upřel podezíravý
pohled. Steve kolem lidí procházel a rukou si utíral
zpocené čelo. Když si všiml, že skvostně lakovaný bok
hrací skříně ve skutečnosti tvoří létací dvířka a že jsou
tahle dvířka pootevřená, už nedokázal potlačovat
úsměv. Stroj byl uvnitř dokonale prázdný, až k nápravě.
Katherine nehybně stála ve tmě, pak však Lucy dvířka
zavřela a skryla ji cizím pohledům. Orchestrion byl zase
orchestrionem, a vyhrával jedna radost.

Holandský spisovatel Thomas Olde Heuvelt se narodil 16. dubna
1983 v Nijmegenu. Doposud vydal pět románů a řadu povídek,
které byly přeloženy do angličtiny, italštiny, francouzštiny, čínštiny
či japonštiny. V roce 2015 získal za anglicky publikovanou povíd-
ku „The Day the World Turned Upside Down“ cenu Hugo a ve
Spojených státech se tak stalo vůbec poprvé, kdy jedno z nej-
prestižnějších ocenění v rámci fantastického žánru získala pře-
kladová práce. Za česky vydanou povídku Tušoznalci z Dój Saket,
přeloženou do angličtiny pod názvem „The Ink Readers of Doi
Saket“, byl o rok dříve nominován na Huga i Světovou cenu fanta-
sy. V roce 2016 se prosadil na americkém knižním trhu 
s hororovým románem HEX (2013), jenž byl pro překlad do
angličtiny zčásti upraven. 

Rozhovor s autorem na následující straně
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Začněme na úvod: Kdo je
Thomas Olde Heuvelt?

Jsem holandský autor, který píše
docela děsivé romány. Začal jsem
publikovat celkem mladý a do-
konce i teď, po pěti románech,
vypadám mladší než skutečně
jsem. Až o tolik, že při auto-
gramiádách se někteří mí příznivci
domnívali, že mi s prodejem knih
pomáhá můj zachovalejší dvojník.
Když mi bylo 30 let, večeřel jsem 
s Peterem Straubem a Jeffem
Vander Meerem a spoustou dal-
ších spisovatelů ve Washingtonu,
a já se musel legitimovat, než mi
číšníci nalili víno. Mysleli si, že jsem jejich osvojené dítě
nebo tak něco.
Dobrá, vážná biografie. Také jsem vyhrál Huga. A v roce
2016 jsem vydal román HEX.

Zůstaňme u vašeho nejnovějšího románu HEX. Jak
byste ho představil potenciálním čtenářům?

HEX je strašidelná kniha o moderním městě, strašidelný
den a noc, strašidelná čarodějnice ze 17. století, jejíž oči
jsou zavřené. Město je v karanténě,  aby se zabránilo ší-
ření jeho prokletí. Dospívající mládež se rozhodne pro-

lomit přísné předpisy, ale k ničemu dobrému to nevede.
Napsal jsem nejpodivnější knihu, kterou si dokážu před-
stavit. Vzal jsem prvky z klasického hororu a snažil jsem
se je modernizovat. Vyšla mi z toho kniha většinou o lid-
ském zlu.

Co vás inspirovalo k napsání románu? A odkud
čerpáte svou inspiraci obecně?

Nápad se mi zjevil během seance. Kmitaly přede mnou
obrazy, seděl jsem nahý a zpíval a zalévala mě krev...
Když jsem se z toho probudil, bylo mi jasné, o čem chci
psát. Uvědomil jsem si, že jsem vždycky chtěl napsat
román o čarodějnici. V sedmi letech mě uchvátil Roald
Dahl, noc v lese jsem strávil po tom, co jsem viděl The
Blair Witch Project. V prvním případě jsou všude ča-
rodějnice. V druhém je děsivé, že čarodějnice není vidět.
Katherine van Wylerová, čarodějka z HEXu, je ovlivněna
oběma zážitky. Má  hroznou, znetvořenou tvář, protože
její ústa a oči jsou zavřené ... ale právě z toho samého
důvodu ji nikdy opravdu nevidíš. Pokud nevidíte oči,
nikdy nevíte, co si bytost před vámi myslí. To ji dělá tak
děsivou.

Jak se vám líbí být spisovatelem?

Jako dítě jsem vždycky chtěl létat. Takže jsem toužil být
pilotem letecké společnosti. Měl jsem zápisník plný novi-
nových výstřižků o leteckých katastrofách. Tam má
kořeny má fascinace vším magickým a vším podivně

propleteným. Je to ale asi dobře,
že jsem se nestal pilotem. Dnes si
nedokážu představit, že bych dě-
lal něco jiného než psal. 

Na čem právě pracujete?

Ve švýcarských Alpách jsem
dokončil nový román. Je to
strašidelná kniha o dobrých li-
dech, která však končí  špatně, 
o horách a o tom, jak se vypo-
řádáváme s přírodními silami.
Toto je společně s HEXem druhá
kniha, kterou jsem vždycky chtěl
psát. 

Na co se těšíte v příštích dva-
nácti měsících?

Moc se těším na to, jak lidé přijmou HEX ve všech
zemích, kde se ho rozhodli vydat.  Tohle byl vždycky můj
sen, oslovit tak různorodé čtenáře. Pracoval jsem celé
roky, abych si ho splnil. Nyní jsem zvědavý na reakce 
z  Číny, Turecka, Kanady, Francie, Srbska, České repu-
bliky a mnoha dalších zemí. Z Holandska dostávám
četné maily od čtenářů, kteří mi píší, že po dočtení knihy
těžko usínali. Zajímá mě, zda můj román bude mít stejný
účinek i na lidi v zahraničí. Také se chystám na turné do
některých zemí, kde kniha vyšla. Začnu v USA. To bude
zvláštní!                                (Ze zahraničních pramenů)

Katherine van Wylerová,
čarodějka z HEXu, má
hroznou, znetvořenou
tvář, protože její ústa 
a oči jsou zavřené ... 

ale právě z toho samého
důvodu ji nikdy opravdu
nevidíš. Pokud nevidíte
oči, nikdy nevíte, co si
bytost před vámi myslí.

HEX
je strašidelná kniha



www.eminent.cz

Síla léčivých
polévek
vladislava 

Mlada Jirásková
kniha má svou duši, ze které se linou
vůně a dobré recepty na osmdesát
léčivých polévek, které do vás vlijí
životní sílu. Jsou výživné, ale dají se
zařadit do jídelníčku i při redukci vá-
hy. připravíte je rychle a jsou levné.
Zároveň přirozeně léčí, protože to
jsou životabudiče a tekuté elixíry 
z rostlin, léčivých bylin, zeleniny,
masa nebo ryb, které jsou součásti
autorčiny proslulé léčivé domác(t)-
nosti. 
216 stran, 215x200 349 kč, 
iSBN: 978-80-7281-516-6

http://www.eminent.cz/kniha.php?id_knihy=608

Zakoupit můžete zde

O MNĚ
VLADISLAVA MLADA JIRÁSKOVÁ
Vždy, když mám napsat o sobě, tak přesně nevím co
vlastně mám napsat. Kolonky a šuplíky mi moc nesedí.
Když začnete žít podle plánu své duše, tak jste vším 
a  zrovna tím čím máte být a jste tam kde máte být 
a kde je vás potřeba. A tak jsem nejvíce malířkou ale
také  publicistkou a protože mám ráda přírodu jsem 
i bylinářkou. V dětství jsem chtěla být poustevníkem
který maluje a žije v přírodě. To se mi splnilo. I když
dělím v současnosti svůj čas mezi město i přírodu. 
K životu přistupuji kreativně a jeho výzvy jsou pro mne
zkoušky a nejlepší škola. V současné době se
zabývám nejvíce Aromaterapií, píši do časopisu
Regenerace, pracuji s Bachovými esencemi, založila
jsem Sva-tojánskou mýdlárnu a parfumérii a Druidskou
školu přírodních moudrostí. Cvičím již dvacet let taiči,
čchikung a meditační cvičení. Dlouhodobě se zabývám
rituály v přírodě. Pracuji s lidmi a pořádám nejrůznější
semináře, přednášky a cvičení. Své obrazy vystavuji
od roku 1988 u nás i v zahraničí. 

Vše očekávám s otevřeností a těším se na vše co
plyne mým směrem ...
Děkuji životu že mohu vnímat pohyb lístku na druhém
konci vesmíru. 
Více zde: http://www.atelier909.cz/o-mne/



Jeffrey Toobin
BěH ŽIvOTA: LId vErsus O. J. sIMpsON
Kniha o soudu s  O. J. simpsonem je mistrovské dílo, které mohl napsat jen přední právní
novinář dnešní doby. poprvé vyšlo necelý rok po neslavném verdiktu. Kniha Jeffreyho
Toobina je literaturou faktu. Tato skvělá kniha vypráví celý příběh vražd Nicoly Brownové-
simpson a  ronalda Goldmana a  nabízí též pohled na zákulisní hry „procesu století“.
Thriller z právnického prostředí neustále šokuje a fascinuje svým upřímným zobrazením
tohoto lidského dramatu.

režisér ryan Murphy natočil seriálovou adaptaci tohoto bestselleru pod názvem
American Crime story (The people v. OJ simpson) o  jednom z  největších amerických
soudních procesů 20. století. Ten byl veden s americkým fotbalistou, hercem a miláčkem
široké americké veřejnosti O. J. simpsonem ve věci vraždy jeho manželky. seriál po-
drobně vykresluje právnický proces i vše, co s ním bylo spojené. Tlak veřejnosti a médií
i dlouholeté napjaté vztahy mezi policií a afroamerickou komunitou v Los Angeles.  
seriál získal 2 Zlaté Glóby za nejlepší minisérii roku 2016 a za nejlepší herečku.
vázaná, 576 stran, 130x200 mm, 399 Kč, IsBN: 978-80-7390-469-2, EAN: 9788073904692 

http://www.knihyomega.cz/eshop-beh-zivota-lid-versus-o.-j.-simpson.html

„Neskutečně informovaná… kniha, která představuje nejen celý obraz, ale i vyprávěné

detaily v plynulé próze.“                                                Sherryl Connellyová, Daily News 

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, 
e-mail:nakladatelstvi@knihydobrovsky.cz, www.knihyomega.cz 

Více a rozhovor s autorem na dalších stranách
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Nicole Brown Simpson
Narození: 19. května 1959, Frankfurt nad Mohanem
Úmrtí: 12. června 1994 (ve věku 35 let), Brentwood
Příčina úmrtí: pobodání
Bydliště: Brentwood
Místo odpočinku: Lake Forest
Nicole Brown se narodila Judith a Louisi Brownovým, její otec byl
Američan a matka Němka. Studovala na škole Rancho Alamitos High
School a poté na škole Dana Hill High School v Kalifornii. V roce 1977
se poznala s O. J. Simpsonem. V té době pracovala jako servírka 
v klubu The Daisy. V roce 1985 se Nicole a O. J. vzali a narodily se
jim dvě děti, ale jejich vztah nebyl idylický – O. J. Nicole týral. Kvůli
tomu se s ním 1992 rozvedla. Děti si Nicole po rozvodu vzala do své
péče a odstěhovala se do Brendwoodu.
V červnu roku 1994 byla Nicole Brown Simpson zavražděna
společně se svým kolegou číšníkem Ronem Goldmanem. Ron
přinesl Nicole brýle její matky, matka brýle ztratila v restau-
raci a Ron je našel. Přijel k domu, kde Nicole bydlela. Když jí
chtěl brýle předat, byli oba napadeni a zavražděni
neznámým útočníkem.  Vrah Nicole brutálně ubodal a téměř
jí uřízl hlavu. Mrtvoly Nicole a Rona našli sousedé.
O. J. Simpson byl po smrti Nicole obviněn z dvojnásobné
vraždy. Proběhl v celých USA ostře sledovaný proces. Věcné
důkazy byly zpochybněny na základě tvrzení, že byly vykon-
struovány na kvůli rasové motivaci a O. J. Simson nebyl
potrestán ze vraždu. V následujícím procesu byl ale odsou-
zen k zaplacení velkého odškodného pozůstalým. Vražda
zůstala oficiálně neobjasněna a tento případ ostře rozděloval
veřejné mínění. O. J. Simson byl později odsouzen za jiné
zločiny a ve vězení je dodnes (květen 2017). Nicole Brown
Simpson je pohřbena na hřbitově v Lake Forest v Kalifornii.

Její jméno se dostalo do charitativní akce.



Proč proces s  O. J. Simpsonem lidi tak zajímal? 
No, v první řadě, O. J. Simpson byl pravděpodobně
nejslavnější člověk, který kdy byl ve Spojených stá-
tech, obviněn z vraždy. Los Angeles, kde žije hodně
bohatých lidí, také sehrálo svou roli. A pak prvek
tajemství. Nebyl to úplně jasný případ. Muselo se zjis-
tit, jak k vraždě došlo, najít motivy. Reportáž ze Simp-
sonova zatčení se vysílala v celostátní televizi ve
středu, kdy zároveň desítky miliónů lidí sledovalo
play-off NBA, a měla podobnou sledovanost.
Tento případ pak také vyústil do vážných debat o tom,
jak černoši a běloši vidí svět úplně jinak, a odhalilo to
některé velmi důležité věci o naší zemi.

V jakém slova smyslu?
Myslím, že celým průběhem hlavního líčení a i po
něm  prosakovaly rasové problémy. Ať už to byla
otázka usvědčení pachatele, roli detektiva Marka
Fuhrmana  v případě, nebo odhalení, že policejní
oddělení v Los Angeles zacházelo jinak s černochy a
jinak s bílými lidmi. A pak po vynesení rozsudku se
země rozdělila. Nezapomenu na nadšení černochů z
osvobozujícího rozsudku, který naopak běloši nechá-
pali a zmocňoval se jich strach z budoucnosti.

Stal jste částí příběhu?
Trochu. ... Právě jsem začínal v The New Yorker.
Nastoupil jsem tam s právnickým vzděláním a zku-
šenostmi prokurátora. Zavolala mi moje nadřízená

Tina Brown a uložila mi odjet do Los Angeles 
a „pokrýt“ proces. Profesor trestního práva

Alan Dershowitz mi poradil, ať se podívám na jedno-
ho  z policistů, zainteresovaného do případu – Marka
Fuhrmana. Zjistil jsem, že byl žalovaný za projevy
rasismu. Napsal jsem o tom pro The New Yorker, pro-
tože bylo jasné, že toho využije obhajoba.  

Proč jste dospěl k závěru, že Simpson je vinen?
Důkazy proti němu byly tak přesvědčivé, že jsem se
domníval, že se nedají zpochybnit. DNA, krev obětí se
našla na Simpsonově rukavici, v jeho autě a mohl
bych pokračovat. 

Proč byl tedy osvobozen? 
Protože obhajoba přesvědčila porotu, že se Simpson
stal obětí rasistického spiknutí. Tento případ ukázal,
že když to došlo k vymáhání práva a neměla být
zpochybňována víra v policii a soudnictví, žili černoši
a běloši ještě v roce 1995 v různých zemích.

Sešel jste se někdy  se Simpsonem?
Ne, ale snažil jsem se o to mnohokrát. Psal jsem mu
do vězení, ale nikdy neodpověděl. 

Na co byste se ho zeptal?
Jednou z hlavních věcí, kterou o O. J. Simpsonovi vím
je, že je excelentní řečník. Takže kdybych mu položil
jakoukoli otázku, musel bych mu nejméně pětačtyřicet
minut naslouchat. Bylo by tedy nepodstatné, na co
bych se ho ptal – on by prostě začal mluvit.

(Ze zahraničních pramenů)
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Někdejší zaměstnanec 
a nynější stálý spolupra-
covník deníku The New

Yorker, Jeffrey Toobin
strávil dva roky u soudu 

s O. J. Simpsonem 
a pravidelně o něm refe-

roval. Získaný materiál
využil také 

k napsání knihy.



Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz, internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Isabelle Autissierová
Náhle sAmI
louisa a ludovic se vydají na cestu
kolem světa. Jsou šťastně zamilo-
vaní, plánují společný život. 
Zastávka na ostrově stromness,
obývaném jen tučňáky, lachtany 
a rypouši, se jim stane osudnou.
Ocitnou se náhle sami, bez lodi, bez
jídla, bez komunikačních  prostřed-
ků.
Překlad: markéta Krušinová
Vázaná, 208 stran, 259 Kč, 
eAN: 9788025721735

Vyrazili brzy. Den bude podle všeho nádherný, jak tomu v těchto
bouřlivých zeměpisných šířkách bývá, nebe sytě modré, jasné 
a pro padesátou rovnoběžku jižní šířky typicky průzračné.
Hladinu nečeří ani jedna vlnka, jejich loď Jáson pluje po tmavém
vodním koberci jako bez tíže. Je bezvětří, a tak albatrosi musejí
šlapat vodu okolo trupu lodi.
Člun vytáhli hodně vysoko na písečnou pláž a prošli kolem bývalé
velrybářské stanice. Zrezlé a sluncem pozlacené plechy vypada-
jí tak trochu rozpustile, jak se na nich mísí okrová, plavá a reza-
vá barva. Lidmi opuštěnou stanici si pro sebe zabrala zvířata, ta
samá, která tu tak dlouho pronásledovali, zabíjeli, porcovali 
a vařili v obrovských kotlích, jež se teď rozpadají. Za každou
hromadou cihel, v pobořených boudách i uprostřed změti trubek,
které už nikam nevedou, si hoví skupinky obezřetných tučňáků,
rodiny lachtanů a rypoušů. Dlouhou chvíli je pozorovali a stoupat
údolím začali až pozdě dopoledne.
„Dobré tři hodiny,“ říkal Hervé, jeden z mála lidí, kteří sem kdy
vkročili. Vzdálit se od pobřežní roviny
znamená na tomhle ostrově opustit zeleň. Svět je tu poskládaný
z nerostů; skály, útesy, horské štíty pokryté ledovci. Jdou svižným
krokem, ze zabarvení kdejakého kamene, z čistoty potůčku
výskají nadšením jako školáci na výletě. Když přijdou k prvnímu
výběžku, znovu se zastaví, než ztratí moře z dohledu. Je to tak
prosté, tak krásné, téměř nevyslovitelné. Zátoka obklopená
černým, do hloubky klesajícím útesem, voda, která se třpytí jako
stříbro, jež promíchává mírná, právě se zvedající bríza, oranžová
skvrna staré stanice a loď, jejich udatná loď, která jako by spala,
křídla složená, podobná albatrosům z dnešního rána.
V dálce se ve světle lesknou nehybní, bílomodří mastodonti.
Neexistuje nic pokojnějšího než ledovec za bezvětří. Na nebi se
objevují obří škrábance vysoko plujících mračen beze stínů,
slunce je lemuje zlatou barvou. Oba je to fascinuje, pohled 
si dlouho vychutnávají. Bezpochyby trochu moc dlouho. Louisa 
si všimne, že na západě obloha šedne, a radary zkušené horalky
se zapnou do pohotovostního režimu.

https://www.kosmas.cz/knihy/226665/nahle-sami/
Zakoupit můžete zde
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Ondřej Podavka
ZDENĚK BRTNICKÝ Z VALDŠTEJNA
Učený šlechtic a jeho deník z cest

  EVROPA POZDNÍ  RENESANCE OČIMA MORAVSKÉHO KAVALÍRA
Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1582–1623), moravský šlechtic předbělohorské doby, je autorem 
pozoruhodného deníku, ve kterém zachytil mnoho zajímavého o každodenním životě vyšších 
vrstev v českých zemích v daném období, ale především své zkušenosti a zážitky z kavalírských 
cest po řadě evropských zemí. Ondřej Podavka využívá tento unikátní pramen k vykreslení 
života Zdeňka Brtnického. Věnuje se humanistickému vzdělání, jehož se mu dostalo, jeho 
četbě a intelektuálním a uměleckým zájmům, hudbě a divadlu. Pozornosti se dostává síti 
kontaktů, jež si moravský šlechtic na svých cestách vybudoval, a jeho luteránskému nábo-
ženskému zázemí. Zvláštní místo zaujímá vztah ke Karlu staršímu ze Žerotína, nejvlivnější 
postavě mezi moravskými nekatolickými šlechtici. Zdeněk Brtnický je představen také jako 
manžel a správce svých panství vyřizující záležitosti poddaných. Epilog knihy sleduje jeho 
zapojení do stavovského povstání na Moravě, kdy byl v roce 1619 zvolen jedním ze zemských 
direktorů a stal se komorníkem krále Fridricha Falckého. Po Bílé hoře za to zaplatil zatčením, 
propadnutím veškerého majetku a uvězněním na brněnském Špilberku, kde záhy nato zemřel.

| Váz.| asi 288 s.| 145 x 205 mm | vyjde v únoru 2018 | cca 300 Kč | ISBN 978-80-7429-900-1

Lenka Bobková
JAN LUCEMBURSKÝ
Otec slavného syna

  OTEC KARLA IV. ,  PŘEZDÍVANÝ „KRÁL CIZINEC“  ČI  „KRÁL DIPLOMAT“
Král Jan Lucemburský se v českých dějinách netěší zvláštní přízni. Stále se traduje přesvěd-
čení, že se k Českému království choval jako cizinec, že nebyl dobrým manželem ani milujícím 
otcem. Lenka Bobková, profesorka českých dějin na Karlově univerzitě v Praze, se pokouší 
o vyvážené hodnocení osoby a vlády Jana Lucemburského, světlých i stinných stránek tohoto 
významného českého panovníka. Jan přinesl do českého prostředí i politického myšlení něko-
lik nových momentů. Současné panování nad Českým královstvím a lucemburským hrab-
stvím pro něj znamenalo důležitý potenciál, který mu dovolil rozvinout jak politickou aktivitu 
v říši směřující k získání římského trůnu pro Lucemburky, tak zároveň udržovat intenzivní 
vazby k francouzské královské rodině a pařížskému dvoru. Janova západní kulturní orientace 
postupně pronikala i do české společnosti a významně ji ovlivnila. Podstatné zvětšení území 
Českého království (o Chebsko, Horní Lužici a Slezsko) představovalo Janův trvalý odkaz 
do budoucnosti, s nímž se naše dějepisectví dosud zcela nevyrovnalo. Stranou ne zůstane 
ani Janův osobní život, jeho dvůr a kulturní zájmy.

� Váz.� asi 336 s.� 145 x 205 mm � vyjde v listopadu � cca 350 Kč � ISBN 978-80-7429-342-9

Marie Ryantová
POLYXENA  
Z LOBKOVIC 
Obdivovaná i nenáviděná  
první dáma království

� 528 s.| 448 Kč � 
ISBN 978-80-7429-527-0

Jiří Havlík
JAN FRIDRICH 
Z VALDŠTEJNA
Arcibiskup a mecenáš 
doby baroka

| 288 s.| 328 Kč � 
ISBN 978-80-7429-628-4

Ondřej Schmidt
JAN Z MORAVY
Zapomenutý Lucemburk 
na aquilejském stolci

| 296 s.| 298 Kč | 
ISBN 978-80-7429-741-0

Kateřina Dufková
JAN ŠEMBERA 
ČERNOHORSKÝ 
Z BOSKOVIC
Moravský Petr Vok

� 248 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-384-9

Zdeněk Pousta
JAROSLAV CÍSAŘ
Astronom a diplomat 
v Masarykových službách

| 352 s.| 348 Kč | 
ISBN 978-80-7429-702-1

VÝROČNÍ
CENA ZA
ROK 2016
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Eric H. Cline
1177 př. Kr.  
Zhroucení civilizace a invaze mořských národů
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I LY  R U T H  W E I N I G E R  A  K A T E Ř I N A  Z E R Z Á N O V Á

  „PRVNÍ  MEZINÁRODNÍ  VĚK“  V   DĚJ INÁCH LIDSTVA
Co způsobilo oslabení a v některých případech i zánik vyspělých civilizací a měst ve východ-
ním Středomoří, jakými byly Egypt, Chetitská říše nebo třeba kosmopolitní obchodní přístav 
Ugarit na konci 13. století př. Kr. – v období, které můžeme s jistou rezervou označit jako 
„první mezinárodní věk“ v dějinách lidstva? Jak vlastně v těchto oblastech došlo k nástupu 
„doby železné“ a jaký to mělo význam pro formování kořenů dnešní „západní“ kultury? Tyto 
změny jsou tradičně spojovány s příchodem tzv. mořských národů. Můžeme je ale z větší části 
přičíst jednomu faktoru, události a datu, nebo spíše sérii katastrof a dominovému efektu, 
posílenému vzájemným propojením tehdejších politických útvarů? Na tyto otázky, zajímavé 
mimo jiné i díky svým paralelám se současností, se pokouší poctivě a zároveň čtenářům pří-
stupně odpovědět přední americký archeolog a historik Eric H. Cline.

| Váz.| asi 272 s.| 145 x 205 mm | vyjde v březnu 2018 | cca 350 Kč | ISBN 978-80-7429-805-9

Stefan Zimmer (ed.)
KELTOVÉ – MÝTUS A REALITA

Pro spoustu z nás představují Keltové tajemstvím opředenou skupinu kmenů, jejichž kultura, 
náboženství i způsob života byly a dodnes jsou mnohými autory idealizovány a romantizo-
vány. Snad každý zná dobrodružství Asterixe a Obelixe a dalších obyvatel odbojné galské 
vesničky, toto zobrazení keltské kultury má nicméně k realitě dosti daleko. 
Kniha, kterou právě držíte v ruce, volí přístup opačný. Skupina odborníků v ní dala pod vede-
ním věhlasného německého jazykovědce a keltologa Stefana Zimmera, emeritního profesora 
bonnské univerzity, dohromady sérii příspěvků, jejichž cílem je poskytnout běžnému čtenáři 
reálný pohled na keltský svět, založený na výsledcích moderních výzkumů. Vedle historie, 
potažmo archeologie se tvůrci zaměřují na problematiku a vývoj keltských jazyků a literatury, 
náboženství, práva či folkloru, a tak je tato kniha skutečně komplexním obrazem lidí, kteří 
v dávných dobách obývali i naše území.

| 256 s.| 318 Kč | ISBN 978-80-7429-806-6

 
 

Jarmila Bednaříková
STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ A SEVER EVROPY
Vikingové na mořích i na pevnině

Kniha, navazující na dva úspěšné předchozí autorčiny svazky věnované stěhování národů, 
tentokrát představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie jako účastníky jedné 
z největších migrací v historii. Zamýšlí se nad příčinami vikinských výbojů a rozsídlení, sle-
duje vývoj královské moci, roli družiny a starších institucí, jako byly sněmy (thingy), ve vývoji 
severské státnosti, sjednocování jednotlivých vývojových center v Dánsku, Norsku a Švédsku. 
Tzv. Vikingové v knize nevystupují jen jako dobyvatelé, ale také jako zemědělci, obchodníci, 
řemeslníci, umělci, mořeplavci a objevitelé, kteří nejednou dopluli až do tzv. Vinlandu. J. Bed-
naříková vychází především z údajů antických a raně středověkých pramenů o germánském 
severu (Skandinávii) od doby Tacitovy po kronikáře Adama z Brém. Na konkrétních příkla-
dech ukazuje, co doba vikinských výbojů znamenala pro tehdejší Evropu, věnuje se vztahu 
skandinávských Germánů k původnímu obyvatelstvu zemí, které napadali, a akulturaci těchto 
bojovníků. Autorka porovnává hlavní rysy vikinské doby s charakteristickými rysy tzv. velkého 
stěhování národů, hledá obecné příčiny vzniku velkých migrací a epoch intenzivních výbo-
jů,a pokouší se rekonstruovat myšlení a etiku vikinské doby.

| 280 s.| 298 Kč | ISBN 978-80-7429-744-1

BESTSELLER 
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Michal Macháček
GUSTÁV HUSÁK

  PRVNÍ  UCELENÝ ŽIVOTOPIS  POSLEDNÍHO KOMUNISTICKÉHO PREZIDENTA 
Jméno Gustáva Husáka (1913–1991) je nejsilněji spojeno s obdobím normalizace 70. a 80. let, 
kdy přicházela na svět generace „Husákových dětí“. Nová Husákova biografie z pera historika 
Michala Macháčka sleduje dlouhou kariéru posledního prezidenta komunistického Českoslo-
venska od samých počátku, zaměřuje se na Husákův původ a rodinné zázemí, mládí, studia 
a vstup do Komunistické strany Československa, jeho působení za války a za Slovenského 
národního povstání, v poválečné politice, jeho odsouzení v procesu se slovenskými „bur-
žoazními nacionalisty“, úspěšně završené úsilí o rehabilitaci a postupný návrat na mocenské 
výsluní. Stranou nezůstává ani Husákův osobní život, i zde přináší kniha nová zjištění. Sym-
bol zatuhlosti a stagnace normalizační doby tak v Macháčkově knize vystupuje jako osob-
nost mnohovrstevnatější, než jak bývá obvykle vnímána. Kniha vycházející z mnoha dosud 
nezpracovaných archivních materiálů je první ucelenou husákovskou monografií v české 
historiografické produkci. 

| Váz.| asi 680 s.| 165 x 240 mm | vyjde v listopadu | cca 600 Kč � ISBN 978-80-7429-388-7

Simon Ings 
STALIN A VĚDCI 
Historie triumfu a tragédie, 1905–1953
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  R A D K A  K N O T K O V Á

  KNIHA BYLA V   ROCE 2016  NOMINOVÁNA NA  BAILLIE  GIFFORD PRIZE, 
 NEJPRESTIŽNĚJŠÍ  BRITSKOU CENU ZA  L ITERATURU FAKTU
  „PODNĚTNÉ A   MRAZIVÉ  DÍLO,  JEŽ  NÁM UKAZUJE ,  JAK BYLI  VĚDCI  
V   RODÍCÍM  SE  SOVĚTSKÉM SVAZU OBĚTOVÁNI  SOVĚTSKÉMU SNU  
O  VYBUDOVÁNÍ  IDEÁLNÍHO STÁTU.“  –  K IRKUS REVIEWS
V první polovině dvacátého století sovětský státní aparát v čele s Josifem V. Stalinem nadšeně 
podporoval a financoval práci vědců, ale zároveň je vystavoval obrovskému ideologickému 
tlaku. Aktivní zájem režimu i osobní ctižádostivost jednotlivých aktérů páchaly často strašlivé 
škody a jediný krok špatným směrem mohl člověka připravit nejenom o vyhlídky na zářnou 
kariéru, ale i o práci, či dokonce o život. Sovětští vědci ve svém úsilí přesto neustali a mnozí 
z nich nakonec svými poznatky výrazně přispěli k rozvoji moderní vědy. Jiným, zejména Tro-
fimu Lysenkovi, však věda posloužila jako prostředek k realizaci vlastních mocenských ambicí.
Oceňovaný britský autor Simon Ings představuje ve své knize Stalin a vědci, fascinující, 
mnohdy až absurdní pohled na život a práci sovětských vědců v době, kdy Sovětskému svazu 
vládla stalinská ideologie a věda se ocitla v jejím područí. 

| Váz.| asi 432 s.| 130 x 200 mm | vyjde v listopadu | cca 450 Kč | ISBN 978-80-7429-902-5

Marc Bennetts
ZNIČÍM JIM ŽIVOT
Putinova válka s opozicí

| 352 s.| 348 Kč � 
ISBN 978-80-7429-647-5

Jaroslav Rokoský,  
Jiří Urban a kol.
FRANTIŠEK UDRŽAL
Sedlák a politik

| 288 s.| 368 Kč � 
ISBN 978-80-7429-633-8

Jan Rychlík,  
Magdaléna Rychlíková
PODKARPATSKÁ RUS 
V DĚJINÁCH  
ČESKOSLOVENSKA 
1918–1946

| 240 s.| 328 Kč � 
ISBN 978-80-7429-556-0

Jan Rychlík
ČEŠI A SLOVÁCI 
VE 20. STOLETÍ
Spolupráce a konflikty 
1914–1992

| 688 s.| 598 Kč � 
ISBN 978-80-7429-631-4

Moises Naím
SOUMRAK MOCI
Od prezidentských  
paláců k bitevním polím

� 312 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-529-4

Jan Rychlík, Jaroslav Rokoský, 
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Loretta Napoleoni
OBCHODNÍCI S LIDMI
Jak džihádisté a ISIS proměnili únosy  
a pašování uprchlíků v miliardový  byznys
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L  A L E Š  V A L E N T A

  ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V   POZADÍ  DŽIHÁDISTICKÉHO TERORISMU
Mezi břehy Středozemního moře probíhá rafinovaná a skrytá obchodní výměna. Zbožím 
jsou uprchlíci ze zbídačelých a násilím zasažených zemí Evropy a Asie, obchodníky džihá-
disté různého ražení. Tento nový a mimořádně nebezpečný druh organizovaného zločinu 
se zrodil z neúspěchů západní zahraniční politiky, „války proti teroru“ po 11. září 2001 a ze 
ztroskotání tzv. arabského jara. Obchodníci s lidmi těží z destabilizace celých států a oblastí, 
od severní Afriky po Levantu. Jsou propojeni s mezinárodními džihádistickými organizacemi, 
jako jsou různé odnože al-Káidy nebo Islámský stát (Dá‘iš) v Sýrii a Iráku. Loretta Napoleoni, 
expertka na problematiku financování terorismu, sleduje počátky džihádistického byznysu 
ve formě pašování kokainu ze západní Afriky, únosů cizinců v oblasti subsaharské Afriky 
a poté organizovaného obchodu s uprchlíky v posledních několika letech. Kniha je založena 
na zkušenostech těch, kdo se podíleli na vyjednávání o výkupném za unesené Evropany, 
protiteroristických expertů i bývalých rukojmí teroristů. Přináší nový pohled na jedno z nej-
naléhavějších témat dneška.

| Váz.| asi 272 s.| 130 x 200 mm | vyjde v říjnu | cca 330 Kč | ISBN 978-80-7429-901-8

Fawaz A. Gerges
ISLÁMSKÝ STÁT
Cesta k moci

Jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu, 
rodák z Libanonu vyučující mezinárodní vztahy v Londýně, podává zasvěcený a do hloubky 
jdoucí portrét této zlověstné organizace. Počátky islámského státu Gerges sleduje v chaosu 
vyvolaném americkou invazí do Iráku v roce 2003, popisuje, jak jej posílily události kolem 
tzv. arabského jara a jak dokázal převzít z rukou al-Káidy vůdčí roli džihádistického hnutí. 
Věnuje se hlavní postavě takzvaného Islámského státu, Abú Bakru al-Bagdádímu, jeho strategii 
a metodám stejně jako základní komponentě úspěchu IS, vztahu mezi militantními džihádisty 
a někdejšími důstojníky rozpuštěné irácké armády Saddáma Husajna. Ve světle dění v Iráku 
a Sýrii v posledních měsících vyznívají aktuálně autorova slova o tom, že i pokud bude IS 
vojensky poražen, nepřestane existovat. Pouze změní svou strategii a stáhne se do podzemí, 
kde bude čekat na další šanci – tak jako al-Káida Ajmana Zawáhirího, jež ostatně podle Ger-
gese časem opět získá na džihádistické scéně dominanci. A další příležitost, ať již pro Islámský 
stát či pro jiné skupiny, pravděpodobně přijde, protože radikální islamismus je dvojčetem 
politického autoritářství a celkové krize politiky v arabském světě. 

| 320 s.| 348 Kč | ISBN 978-80-7429-810-3

Michael Krupp
DĚJINY  
STÁTU  IZRAEL 
Od založení do dneška  
(1948–2013) 

| 208 s.| 268 Kč � 
ISBN 978-80-7429-295-8

Franco Cardini
CHALÍFA A ZÁPAD
Kořeny terorismu  
a pokrytectví Západu

| 176 s. | 228 Kč � 
ISBN 978-80-7429-632-1

Frank McDonough
GESTAPO
Mýtus a realita Hitlerovy 
tajné policie

| 296 s.| 368 Kč | 
ISBN 978-80-7429-742-7

Mike Rossiter
ŠPION,  
KTERÝ ZMĚNIL SVĚT
Klaus Fuchs a tajemství 
atomové bomby

� 320 s.� 328 Kč � 
ISBN 978-80-7429-530-0

Emmanuel Hecht,  
Pierre Servent (ed.)
KRVAVÉ STOLETÍ 
1914–2014
Dvacet válek,  
které změnily svět

� 272 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-630-7
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Jürgen Sarnowsky
OBJEVOVÁNÍ SVĚTA
Od Marka Pola po Humboldta
Z   N Ě M E C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L  J A N  H L A V I Č K A

  ZNÁMÍ  I   NEZNÁMÍ  CESTOVATELÉ PŘED ÉROU VELKÝCH OBJEVŮ
Cestování, objevování nových zemí a neznámých míst patří k lidským dějinám odpradávna. 
Kniha profesora středověkých dějin na hamburské univerzitě přibližuje objevitelské cesty 
evropských cestovatelů od pozdního středověku až po počátek moderní éry. V této době, 
před velkými objevitelskými cestami moderní doby, expanze evropských zemí teprve začínala. 
Pozdní středověk byl obdobím velké mobility, značná část tehdejších obyvatel byla v pohybu 
po pozemních i vodních cestách. V tomto dynamickém období sledujeme cesty benátských 
a janovských kupců, poutníků, misionářů a dobrodruhů zlákaných bohatstvím a divy Asie. 
Záběr knihy je skutečně široký: plavby podél pobřeží Afriky, pronikání do Indie, objev „Indií“ 
na západ od evropského světa, první obeplutí světa i pátrání po tajemném jižním konti-
nentu, Japonsko uzavírající se západnímu světu i hledání cesty Severním ledovým oceánem. 
Sarnowsky nabízí nejen líčení známých i méně známých objevitelských cest, ale ve světle 
dobových cestovních deníků, cestopisů a kronik otvírá také pohled do neméně fascinujícího 
vnitřního světa tehdejších obyvatel Evropy, jejich představ, snů a fantazií. 

| Váz.| 216 s.| 130 x 200 mm | vyjde v srpnu | 298 Kč | ISBN 978-80-7429-816-5

Eva Večerková,  
Věra Frolcová
EVROPSKÉ VÁNOCE 
V TRADICÍCH LIDOVÉ 
KULTURY

| 520 s.| 399 Kč | 
ISBN 978-80-7429-006-0

Josef Vašica
LITERÁRNÍ PAMÁTKY 
EPOCHY  
VELKOMORAVSKÉ 
863–885

� 368 s.� 348 Kč � 
ISBN 978-80-7429-217-0

Čeněk Zíbrt
Z HISTORIE PIVA

� 288 s.� 368 Kč � 
ISBN 978-80-7429-339-9

Karel Altman
PRAHA U PIVA

� 240 s.� 389 Kč � 
ISBN 978-80-7429-525-6

Vlastimil Vondruška
ŽIVOT STARÉ  
ŠUMAVY 

� 256 s.�298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-219-4

Jacques Le Goff (ed.)
MUŽI A ŽENY  
STŘEDOVĚKU

� 448 s.� 698 Kč � 
ISBN 978-80-7429-377-1

Jacques Le Goff,
Jean-Claude Schmitt 
ENCYKLOPEDIE 
STŘEDOVĚKU

� 936 s.� 998 Kč � 
ISBN 978-80-7429-130-2

Friedrich Heer
EVROPSKÉ 
DUCHOVNÍ DĚJINY

| 768 s.| 798 Kč | 
ISBN 978-80-7429-470-9

Zdeněk Kalista
TVÁŘ BAROKA

� 216 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-341-2

VEXILLA REGIS
Výbor z latinské 
 duchovní poezie 

� 168 s.�248 99 Kč � 
ISBN 978-80-7429-340-5
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Pavla Loucká,  
Ludmila Trapková,  
Vladislav Chvála
ŽENA A MUŽ  
V RODINĚ

� 240 s.� 268 Kč � 
ISBN 978-80-7429-479-2

Renata Červenková, 
Radkin Honzák
VŠICHNI ŽIJEM’  
V BLÁZINCI
Současnost očima  
psychiatra

| 216 s.| 268 Kč � 
ISBN 978-80-7429-478-5

Martina Riebauerová, 
Josef Koutecký
OSM MÚZ  
MÉHO ŽIVOTA

| 208 s.| 268 Kč | 
ISBN 978-80-7429-685-7

Aleš Palán,  
Miloň Čepelka
NEDĚLŇÁTKO  
ANEB S CIMRMANEM 
V ZÁDECH

| 240 s.| 268 Kč | 
ISBN 978-80-7429-683-3

Josef Beránek,  
Jan Rybář
DENÍK  
VENKOVSKÉHO 
FARÁŘE

| 248 s.| 248 Kč | 
ISBN 978-80-7429-755-7

BESTSELLER 

BESTSELLER 

BESTSELLER 

Josef Beránek, Anton Otte
VZDÁLENÁ EVROPA

  K N I Ž N Í  ROZHOVOR SE  ZASTÁNCEM ČESKO-NĚMECKÉHO SMÍŘENÍ
Anton Otte působil mnoho let jako školní kaplan a posléze jako kaplan vězeňský. V Čechách 
je ale tento rodák ze slezské Vidnavy znám spíš jako člověk, který roky usiluje o smíření 
mezi Čechy a Němci. Říká se, že omluv již bylo slyšet hodně. Stačí to ale ke smíření? ptá 
se Otte, který sám pochází ze sudetoněmecké rodiny. Smíření není jednorázová záležitost. 
I zahojené rány někdy bolí, říká Anton Otte, a přece na smíření a na zaměření na společnou 
vizi závisí budoucí nenásilné soužití Evropanů. Mají Evropané takovou vizi? A co je Otteho 
velkým snem?
Za své celoživotní úsilí Anton Otte obdržel řadu ocenění, mj. v roce 1996 byl v Česku vyzna-
menán Řádem TGM a o pět let později obdržel v Německu Kříž za zásluhy I. třídy. Nejvíce si 
ale cení čestného občanství Vidnavy.

| Váz.| asi 288 s.| 130 x 200 mm | vyjde v listopadu | cca 290 Kč | ISBN 978-80-7429-761-8

Martin Veselovský
ROZHOVOR S TOMÁŠEM HOLUBEM

  REDAKTOR A   MODERÁTOR MARTIN VESELOVSKÝ,  OCENĚNÝ 
CENOU  FERDINANDA PEROUTKY,  SE  PTÁ TOMÁŠE HOLUBA ,  
V   SOUČASNÉ DOBĚ PLZEŇSKÉHO BISKUPA 
O jejich neformálním rozhovoru Martin Veselovský říká: ,,Už z podstaty svého povolání musím 
být zvědavý člověk. A na Tomáše Holuba jsem byl zvědavý vlastně celých zhruba patnáct let, 
během nichž se vídáme. Já ve stabilní roli ptajícího se novináře, on v neuvěřitelně se promě-
ňujících pozicích od hlavního kaplana české armády, přes Generálního sekretáře České bis-
kupské konference až po plzeňského biskupa. Od chlapa, který dokázal obstát jako kněz mezi 
vojáky na balkánských misích, přes náhle tvrdého a nekompromisního vyjednavače o návratu 
církevního majetku až po biskupa, který žije v extrémně zajímavé éře papeže Františka. V této 
knize máme oba příležitost vystoupit z daných škatulek. Konfrontovat se i na jiné než čistě 
tematické úrovni aktuální publicistiky. Mluvit o zkušenostech a pocitech bez nutnosti směřo-
vání k tomu nejlepšímu titulku. Jsem zvědavý, jak se nám to povede.“

| Váz.| asi 192 s.| 130 x 200 mm | vyjde v listopadu | cca 250 Kč | ISBN 978-80-7429-906-3

BESTSELLER 



Stuart Clark
HLEDÁNÍ DRUHÉ ZEMĚ
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L  J I Ř Í  L A N G E R

  NOVÉ OBJEVY O  DVOJČETI  ZEMĚ –  I   J INDE VE   VESMÍRU  
MŮŽE EXISTOVAT  Ž IVOT!
Roku 1995 dva švýcarští astronomové objevili planetu obíhající jinou hvězdu než naše Slunce. 
Tento objev navždy proměnil naše chápání vesmíru, neboť dokazoval, že Země a další 
nebeská tělesa v naší sluneční soustavě nejsou ve vesmíru osamělá. Dnes, o více než dvacet 
let později, známe přes 800 takových planet, přičemž mnohé z nich se nepodobají ničemu 
z toho, co jsme znali. Některé jsou černější než uhlí, jiné se koupou v roztavené lávě, další 
jsou vystaveny poryvům neutuchajících větrných bouří, ještě jiné mají více než jedno slunce 
nebo jsou navždy pohrouženy do nesmírného oceánu. Vzdor tomu je tu ale i jistá podob-
nost. Některé z těchto mimozemských světů se nápadně podobají planetám naší sluneční 
soustavy. Astronomové dnes znají planety, jež vyhlížejí jako Jupiter, Neptun, Mars či Merkur 
a obíhají slunce podobné tomu našemu. Kniha Hledání druhé Země známého fyzika S. Clarka 
přibližuje čtenářům tuto dynamickou vědní oblast, aby jej provedla napříč kosmem plným 
mrazivých plání, zvolna rotujících glóbů a ohnivých vulkánů až k těm planetám, jež snad 
mohou – a možná i mohly – vytvořit podmínky pro vznik života. Nalezení dvojčete naší Země 
se dnes jeví doslova na dosah.

| Váz.| asi 256 s.| 145 x 205 mm | vyjde v září | cca 350 Kč | ISBN 978-80-7429-907-0

John Archibald
1 + 1 = 1
Rovnice života a symbiotická ®evoluce

Kniha jednoduše, stručně a především čtivě seznamuje čtenáře-neodborníka s tím, co to 
vlastně znamená žít ve století biotechnologií a v čem spočívá ono „kouzlení“ vědců s DNA. 
Vypráví příběh největšího, a přitom dosti nenápadného objevu biologie, že buňka je vlastně 
konglomerátem mnoha různých „organismů“, které se v průběhu evoluce naučily spolupra-
covat. Čtenář se dozví, co je v biologii dneška důležité a proč, jak funguje symbióza, co si 
představit pod poněkud zprofanovaným pojmem molekulární biologie, jak obrovský význam 
mají v evoluci bakterie nebo jak si vlastně představit buňky, co jsou tyto entity zač a kde se 
v průběhu evoluce vzaly. Závěr knihy patří úvahám nad smyslem tohoto progresivního odvětví 
biologie. Nejde jen o hledání teoretické odpovědi na otázku, kdo jsme a kde jsme se tu vzali, 
ale také o zcela praktické využití biotechnologií v oblasti medicíny, průmyslu či kriminalistiky.

| 240 s.| 318 Kč | ISBN 978-80-7429-817-2

Gottfried Schatz
KOUZELNÁ ZAHRADA BIOLOGIE

Eseje, v nichž světoznámý chemik a biolog rozebírá fenomény, které určují naše chápání 
člověka a jeho místa v přírodě. Složité jevy, jež věda popisuje, podává srozumitelným způso-
bem a smysluplně je včleňuje do celku naší lidské zkušenosti. Pokouší se uchopit a našemu 
chápání zpřístupnit samotné počátky života, energetické procesy v živých organismech či 
ukládání vědomostí.

| 144 s.| 198 Kč � ISBN 978-80-7429-533-1 

Pedro G. Ferreira
NÁDHERNÁ TEORIE
Sto let obecné teorie relativity

Strhující příběh vzniku a rozvoje obecné teorie relativity. Vysvětluje východiska, základní 
pojmy a výsledky této teorie, popisuje příslušné modely vesmíru i astronomické objekty 
a jevy, které byly v souvislosti s touto teorií objeveny. Výklad opírá o poutavá líčení vědeckých 
a životních příběhů protagonistů této dramatické historie.

| 312 s.�348 Kč�  ISBN 978-80-7429-532-4
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Vladimír Socha
DINOSAUŘI V ČECHÁCH

Tvorové, kteří obývali naši planetu před mnoha desítkami milionů let, představují pro řadu 
z nás živočichy záhadné, fascinující a mnohdy až děsivé. Často se s nimi setkáváme ve filmech 
jako Cesta do pravěku nebo Jurský park, ale notoricky známí jsou též z obrazů a ilustrací 
Zdeňka Buriana, které si oblíbily celé generace dětí i dospělých. Za to, že tato vyobrazení 
dinosaurů odpovídají ve velké míře realitě, vděčíme především výzkumům zkamenělin, které 
člověk od pradávna nachází takřka po celém světě. Autor v této knize předkládá čtenářům 
ucelený a čtivý pohled na historii objevů zkamenělých pozůstatků různých pravěkých tvorů, 
které se do dnešní doby našly na území Čech, Moravy a Slezska, doplněný krásnými ilust-
racemi Vladimíra Rimbaly. Kniha Dinosauři v Čechách tak vyvrací mylné zdání, že v našich 
končinách dinosauři, ptakoještěři a jiní prehistoričtí živočichové nežili. 

| 200 s.| 338 Kč | ISBN 978-80-7429-799-1

Albert Jack
SMÁLI SE GALILEOVI
Jak velcí vynálezci vytřeli zrak svým kritikům
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  P E T R A  F L O R I A N O V Á

  O  VYNÁLEZCÍCH A  VYNÁLEZECH,  KTERÉ ZMĚNILY SVĚT
Když Galileo poprvé přišel s myšlenkou, že Země není středem vesmíru, tak se mu vysmáli. 
O rádiu ještě před sto lety kdosi prohlásil: „Ta bezdrátová hudební krabice nemá žádnou 
obchodní hodnotu. Kdo by platil za zprávu, která není určena jasně dané osobě!“ Něco 
podobného říkali o televizi: „Americké rodiny nebudou sedět okolo překližkové krabice 
a hodiny na ni zírat.“ Telefon byl ústy ředitele Britské pošty odmítnut jako bezvýznamná 
hračka se slovy: „Díky, máme skvělé poslíčky.“ Jednatel společnost IBM si myslel, že na celém 
světě se prodá maximálně pět počítačů. Naštěstí pro něj (i pro nás) to jeho syn viděl jinak. 
A tryskový motor, který změnil život nám všem, málem stál Franka Whittla ten jeho, ale on 
to nevzdal. Členům Beatles bylo zase řečeno, že kytarovým kapelám už pomalu odzvonilo, 
a Elvisovi radili, ať jde radši řídit kamion... 
A o tom je celá tato kniha – o tom, jak si někdo někde řekl: „Tohle by se dalo udělat líp“, a pak 
strávil roky vymýšlením. Někdy se už nelze dopátrat, jak to bylo, ale u spousty vynálezů víme 
přesně, kdo je objevil a jak. Ve čtivé, poutavě napsané knížce britského historika a spisovatele 
Alberta Jacka se dočtete příběhy nejrůznějších vynálezů a vynálezců, kteří navzdory pochyb-
nostem svých souputníků uspěli a změnili svět.

| Váz.| 240 s.| 145 x 205 mm | vyjde v srpnu | cca 250 Kč | ISBN 978-80-7429-807-3

Vladimír Socha
POSLEDNÍ DEN DRUHOHOR
Co stálo za vyhynutím dinosaurů?

  SRÁŽKA ASTEROIDU SE  ZEMÍ  UKONČILA DRUHOHORY  
A   ŽIVOT MNOHA  Ž IVOČICHŮ  
Příčiny vyhynutí dinosaurů byly po dobu téměř dvou století jednou z největších záhad v pří-
rodních vědách. Teprve v posledních čtyřech desetiletích byl získán dostatek důkazů pro 
neuvěřitelnou událost, která před 66 miliony let proměnila svět k nepoznání. Úžasný příběh 
výzkumu katastrofy na konci křídy ještě nikdy nebyl v českém vydání takto podrobně pře-
vyprávěn. Kniha popisuje nejen historii objevu vražedného asteroidu a zuřících indických 
sopek, ale hromadná vymírání obecně. Nechybí ani nejnovější poznatky o vymírání tehdej-
ších živočichů, přehled astronomických programů pro bezpečnostní sledování oblohy a plány 
na možné odvrácení podobné kosmické katastrofy, která by jednou v budoucnu mohla ohro-
zit i samotné lidstvo.

| Váz.| asi 240 s.| 145 x 205 mm | vyjde v listopadu | cca 300 Kč | ISBN 978-80-7429-908-7



�Mimo edice� 

Bruno z Querfurtu
ŽIVOT SVATÉHO VOJTĚCHA
Z   L A T I N S K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  M A R I E  K Y R A L O V Á

  NOVÉ VYDÁNÍ  VÝZNAMNÉ PAMÁTKY NAŠICH NEJSTARŠÍCH DĚJ IN DOPROVÁZÍ 
ZASVĚCENÝ HISTORICKÝ KOMENTÁŘ
Svatý Vojtěch (Adalbert), druhý pražský biskup, pocházející z rodu Slavníkovců, je význam-
nou postavou nejen českých, ale i evropských dějin. Legenda, kterou napsal Bruno z Quer-
furtu, Vojtěchův mladší současník a arcibiskup, který podobně jako Vojtěch zemřel na misijní 
výpravě k pohanským Prusům a byl následně svatořečen, je vedle kroniky Canapariovy jednou 
ze dvou významných vojtěšských legend a patří mezi zásadní památky našich nejranějších 
dějin. Latinská legenda, podle svých prvních slov nazvaná Nascitur purpureus flos (Z českých 
zemí vykvetl nachový květ), vyniká svými literárními kvalitami, ale také autentičností a origina-
litou, nebojí se překračovat úzce vymezené žánrové hranice a svého hrdinu zcela neidealizuje. 
Přináší také zajímavé pohledy na politickou situaci v tehdejší říši za vlády otonské dynastie.
Doslov napsal přední český archeolog a historik prof. Jiří Sláma. 

| Váz.| asi 240 s.| 145 x 205 mm | vyjde v listopadu | cca 300 Kč | ISBN 978-80-7429-904-9

Martin C. Putna
OBRAZY Z KULTURNÍCH DĚJIN RUSKÉ RELIGIOZITY

Kniha rusisty a literárního historika Martina C. Putny vysvětluje hlavní body ruských kulturních 
a duchovních dějin, s nimiž by se měl seznámit každý, kdo chce pochopit i pro nás závažné 
dění v dnešním Rusku. Výklad, dokumentovaný na vybraných literárních a uměleckých dílech, 
je veden od „předdějin“ na řeckém Krymu po současnost: od svatého Vladimíra k Vladimiru 
Putinovi a od jurodivých k Pussy Riot. Na rozdíl od většiny rusistických prací tato kniha vykládá 
Rusko „postkoloniálně“. Ne jako jednotné dějiny ruské říše a ruské spirituality, ale jako kom-
plex národních a náboženských tradic, které spoluutvářely prostor východní Evropy, včetně 
ruských „kontrakultur“ a vlivů německých, mongolských, židovských, katolických či polskoli-
tevských. Zvláštní pozornost je věnována Ukrajině, dědici „toho druhého Ruska“. 

� 336 s.�298 Kč � ISBN 978-80-7429-534-8
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ŽIVOT SVATÉHO

Vojtěcha
BRUNO Z QUERFURTU

Legenda Nascitur purpureus flos

VYŠEHRAD

Christopher Hogwood
GEORG FRIEDRICH  
HÄNDEL 

� 376 s.� 498 Kč � 
ISBN 978-80-7429-474-7

Klaus Döge
ANTONÍN DVOŘÁK
Život – dílo – dokumenty

� 360 s.� 498 Kč � 
ISBN 978-80-7429-297-2

Nils Ole Oermann
ALBERT SCHWEITZER
1875–1965

� 336 s.� 368 Kč � 
ISBN 978-80-7429-536-2

Paul Du Noyer
PAUL McCARTNEY

| 304 s.| 398 Kč | 
ISBN 978-80-7429-749-6

Marc Eliot 
MICHAEL DOUGLAS

� 296 s.� 398 199 Kč � 
ISBN 978-80-7429-390-0
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Bronislav Ostřanský (ed.)
ISLAMOFOBIE PO ČESKU
Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, 
přesahy i paradoxy

  Z   ČEHO VYCHÁZÍ  A   JAK SE  PROJEVUJE  ODPOR K  ISLÁMU V  ČR
Vztah k islámu a k muslimům je bezesporu jedním z nejaktuálnějších témat, která hýbou veřej-
ností v České republice a v celém západním světě. Uprchlická krize, džihádistický terorismus 
a další fenomény dnešní doby dodaly tomuto vztahu velmi vyhrocené rysy. Skutečný islám 
a skuteční muslimové se často ztrácejí v moři zjednodušení, generalizací a obav. Přední čeští 
islamologové, politologové, religionisté a další odborníci pod vedením Bronislava Ostřan-
ského se pokusili hledat odpovědi na otázku, jak se v České republice, zemi s mizivým pro-
centem muslimů, zrodila tak silná islamofobie. K tématu přistupují z různých úhlů, od roz-
boru stereotypů o islámu a muslimech, vztahu islamofobie a antisemitismu, evropského 
a světového kontextu, místu islamofobie v paletě extremistických směrů v ČR, až po pohled 
na sociální sítě a jejich vliv na utváření islamofobních názorů. Jak připomínají autoři knihy, bez 
kritického přístupu k islámu a muslimům nikdy nelze věcně uchopit reálné problémy s nimi 
spojené, bezpečnostní hrozby či sociální rizika, jejichž porozumění však vyžaduje skutečné 
znalosti a rozhled, nikoliv jen kategorické soudy.

| Brož.| asi  336 s.| 145 x 205 mm | vyjde v říjnu | cca 350 Kč | ISBN 978-80-7429-903-2

Christian Haller
BOJOVAL JSEM PROTI ISLÁMSKÉMU STÁTU

Směsice šoku z neuvěřitelných krutostí páchaných bojovníky tzv. „Islámského státu“ v Sýrii 
a Iráku, smyslu pro spravedlnost, idealismu a znovuobjevené touhy po dobrodružství pod-
nítila spíše pacifisticky založeného muže k rozhodnutí opustit svůj poklidný a bezpečný život 
v menším německém městě. Navázal kontakt s facebookovou skupinou „Rojavští lvi“, verbující 
zahraniční dobrovolníky na pomoc kurdským milicím při obraně a osvobozování jejich území.
V říjnu roku 2014 skutečně odjíždí nejprve do Iráku a odtud na území západního Kurdistánu 
na severu Sýrie, kde je po základním výcviku vyslán po boku kurdských lidových obranných 
jednotek na bojiště. Spolu s ním tu Kurdům proti vojenským silám radikálního uskupení 
pomáhají i další dobrovolníci ze Západu. 
Kniha představuje osobní, nepřikrášlené svědectví člověka bojujícího v první linii s nepřítelem, 
který svým počínáním budí hrůzu po celém světě. Její autenticita je ještě posílena skutečností, 
že ji autor sepsal na základě svých deníkových záznamů, a její poselství je umocněno jeho 
kritickým, spíše protiválečným smýšlením. 

| 176 s.| 248 Kč | ISBN 978-80-7429-747-2

John Julius Norwich 
(ed.)
MĚSTA, KTERÁ  
UTVÁŘELA  
STAROVĚKÝ SVĚT

| 240 s.| 598 Kč � 
ISBN 978-80-7429-694-9

Gil Yaron
JERUZALÉM,  
STŘE(D)T SVĚTA
Historicko-politický  
průvodce

| 304 s.| 348 Kč � 
ISBN 978-80-7429-580-5

Morten Storm,  
Paul Cruikshank, 
Tim Lister
AGENT STORM
Můj život v al-Káidě a CIA

� 432 s.� 378 Kč � 
ISBN 978-80-7429-535-5

Miroslav Bárta,  
Martin Kovář,  
Otakar Foltýn (eds.)
POVAHA ZMĚNY
Bezpečnost, rizika  
a stav dnešní civilizace

� 320 s.� 498 Kč � 
ISBN 978-80-7429-641-3

Miroslav Bárta,  
Martin Kovář,  
Otakar Foltýn (eds.)
NA ROZHRANÍ 
Krize a proměny  
současného světa 

| 352 s.| 498 Kč | 
ISBN 978-80-7429-357-3
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Tomáš Petráček
ZÁPAD A JEHO VÍRA
9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace

  ZAMYŠLENÍ  PŘI  PŘÍLEŽITOSTI  500  LET  OD  ZAHÁJENÍ  REFORMACE
Ačkoliv se neshodnou na pozitivním či negativním hodnocení, církevní, kulturní a sociální 
historici různých konfesí a světonázorů sdílejí přesvědčení o zásadním významu reformace 
pro další vývoj západní civilizace a křesťanské víry. Výročí 500 let od zahájení reformace zve-
řejněním 95 Lutherových tezí představuje příležitost reflektovat mnohostranné dopady změn 
vyvolaných reformací s dostatečným odstupem. Mezi ty nejdůležitější otázky patří: Jak souvisí 
konfesní proměny 16. století s nástupem Západu k mocenské, technologické a nakonec kul-
turní dominanci novověku a moderny? Lze prokázat spojení mezi vznikem konfliktní plurality 
16. století, nenávistně rozděleného křesťanstva s procesem sekularizace západní společnosti? 
Autor knihy, církevní a sociální historik, na základě svého studia vyjadřuje přesvědčení, že 
právě ve vývoji 16. století lze hledat kořeny současné krize nejen tradičních křesťanských církví, 
ale rovněž celé západní civilizace.  

| Váz.| asi 240 s.| 130 x 200 mm | vyjde v listopadu | cca 320 Kč | ISBN 978-80-7429-911-7

Hans Küng
ŽENA V DĚJINÁCH KŘESŤANSTVÍ

V době Ježíšova veřejného působení patřily ženy zcela přirozeně k volnému společenství 
jeho učedníků. A to přesto, že tehdy byla účast ženy na veřejném životě zcela nemyslitelná. 
Ježíšův otevřený přístup k nim dosvědčují i evangelia. Spolu s učedníky doprovázely ženy 
rovněž Ježíše z Galileje na jeho poslední cestě do Jeruzaléma, byly s ním na Golgotě i při jeho 
pohřbu. Hans Küng sleduje vývoj postavení žen od období rané církve přes středověk, refor-
maci a protireformaci až po současnost. Popisuje společenské vlivy i teologické koncepce, 
které postavení ženy v církvi negativně ovlivňovaly. Tak dokazuje, že neúčast žen v současné 
hierarchické struktuře církve nejen neodpovídá Kristovu příkladu, ale je i společenskou křiv-
dou, ochuzuje život církve a oslabuje její svědectví světu. 

| 136 s.| 248 Kč | ISBN 978-80-7429-808-0

Walter kardinál Kasper
MARTIN LUTHER
Ekumenická perspektiva

Na rok 2017 připadá 500. výročí reformace. Úvodem k tomuto jubileu bylo již ekumenické 
shromáždění ve švédském Lundu 31. října 2016. Účastnili se ho představitelé Světového luter-
ského svazu společně s papežem Františkem. Tím bylo symbolicky naznačeno, že křesťanstvo 
právem očekává další pokrok ve sblížení křesťanských církví. Tomu věnoval svou přehlednou 
studii významný současný katolický teolog a blízký papežův spolupracovník kardinál Walter 
Kasper. Přesvědčivě v ní ukazuje, že to, co křesťanské církve na základě křtu Ježíše Krista 
spojuje, převažuje nad tím, co je rozděluje, a z toho, co je ještě dělí, se mohou vzájemně učit, 
a tak pokročit k plnému dosažení jednoty v duchu Kristova odkazu.

| 80 s.| 198 Kč | ISBN 978-80-7429-804-2
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|Edice Teologie| 

Josef Imbach
BIBLICKÉ DIVY  
A ZÁZRAKY
Nadčasový existenciální  
význam

| 208 s.| 248 Kč | 
ISBN 978-80-7429-803-5

Otto Hermann Pesch
MODLITBA  
JE ŘEČ VÍRY
Jak se dnes  
můžeme modlit

| 120 s.| 198 Kč | 
ISBN 978-80-7429-621-5

Josef Imbach
A UČIL JE 
V PODOBENSTVÍCH
Ježíšovy obrazné příběhy  
o životě z víry

| 208 s.| 248 Kč � 
ISBN 978-80-7429-695-6

�Ediční řada Základní teologická témata�

Peter Neuner, Paul M. Zulehner
PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ
Praktické učení o církvi

Tato kniha vděčí za svůj vznik přednáškové činnosti dvou předních současných teo-
logů v Pekingu, kam byli opakovaně zváni čínským studijním děkanem katolického semi-
náře. Také zde se církev snaží v obtížné a pro ni spíše cizí kulturní situaci působit jako 
kvas a sůl země a budit naději, že Boží království přijde a že jeho počátky už nastávají.  
Oba evropští teologové přitom vycházeli z rozhodnutí Druhého vatikánského koncilu, že 
křesťanská zvěst má být hlásána v každé společnosti, ovšem s plným respektem k jejím kul-
turním a duchovním tradicím. Tato průkopnická publikace vyšla nejprve v čínštině, postupně 
pak rusky, chorvatsky, německy, slovensky, maďarsky, polsky – nyní i česky. 

� 272 s.� 248 Kč � ISBN 978-80-7429-540-9

Israel Finkelstein
ZAPOMENUTÉ KRÁLOVSTVÍ
Archeologie a dějiny severního 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, který byl 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, 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 čtenářem postupně objevuje, jsou pozdně  kenaán ský 
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 v roce 2014 oceněna prestižní Prix Delalande-Guérineau.

| 240 s.| 288 Kč | ISBN 978-80-7429-757-1
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|Edice Světová náboženství| 

Angelika Berlejung
NÁBOŽENSKÉ DĚJINY STAROVĚKÉHO IZRAELE
Z   N Ě M E C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L  P A V E L  R O U B Í K

  METODY ZKOUMÁNÍ  A   NÁBOŽENSKÉ OKOLÍ  STARÉHO ZÁKONA 
Kniha představuje vynikající úvod do dějin náboženství v oblasti, kde vznikla hebrejská Bible, 
v křesťanském kontextu označovaná jako Starý zákon. Skládá se ze dvou hlavních částí: první 
se zaměřuje na přehled pramenů a základní metodologii disciplín, které se zaobírají studiem 
dějin starověkého Izraele a jeho posvátných knih, druhá se věnuje historii a zejména dějinám 
náboženství na území starověkého Izraele. 
Autorka, jež působí jako profesorka Starého zákona se zaměřením na dějiny a nábožen-
ství Izraele na teologické fakultě univerzity v Lipsku, předkládá syntézu dosaženého vědění 
a ve svém textu přináší širokou škálu informací, které jsou nezbytné pro hlubší porozumění 
Starému zákonu. Přehledně členěný výklad doplňují tabulky, mapy a nákresy a také výkladový 
rejstřík základních pojmů a přehled doporučené literatury. 
Kniha chce mimo jiné podnítit zájem o biblickou archeo logii a kulturní a náboženský život 
v Palestině v době, kdy se zde formuje biblická tradice. 
Vychází s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

� Váz.� asi 256 s.� 145 x 205 mm � vyjde v září 2017 � cca 350 Kč � ISBN 978-80-7429-281-1

TIBETSKÁ KNIHA MRTVÝCH
Z   T I B E T S K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L  J O S E F  K O L M A Š

  6 .  VYDÁNÍ
Základní dílo tibetského buddhismu. Jeho vznik se datuje do 8. století n. l., kdy byla Kniha 
mrtvých patrně poprvé zapsána, avšak v následujících zhruba šesti stoletích patřila k taj-
ným, „zakopaným“ knihám, které nepronikly na veřejnost. Kniha mrtvých je formulována 
jako poučení zemřelému na jeho cestě do „zásvětí“ – v „mezistavu“ (bardu), který následuje 
po fyzické smrti. Poučení člověku na přechodu mezi těmito dvěma stavy pak není jen popisem 
pohřebního rituálu, nýbrž také, a vlastně především, plánem správné životní cesty, vedoucí 
k vysvobození. Pro Evropany je ojedinělým kulturněhistorickým svědectvím o myšlení a způ-
sobu života ve starém Tibetu.

| Váz.| 200 s.� 130 x 200 mm � vyjde v srpnu � 298 Kč | ISBN 978-80-7429-936-0

Ivan Hrůša
BOHOVÉ, CHRÁMY, OBŘADY A LIDÉ
Náboženství staré Mezopotámie

Autor podává poutavý popis náboženského myšlení a praxe jedné ze dvou nejstarších his-
toricky doložených kultur lidstva. Celý text se soustředí na zachycení skutečného „fungo-
vání“ starých mezopotamských kultů, včetně zajímavých detailů, jako je popis obřadů „svaté 
svatby“, různých kněžských úřadů či seznam potravin, jež v daném městě denně sloužily 
jako obětiny bohům.

| 288 s.| 328 Kč | ISBN 978-80-7429-538-6

Jiří Gebelt a kol.
VE STÍNU ISLÁMU
Menšinová náboženství na Blízkém východě

Země Blízkého východu procházejí složitými změnami, které zásadním způsobem ovlivňují 
také život menšinových náboženských komunit. Pád režimu Saddáma Husajna, občanská 
válka v Iráku, její následné přenesení do Sýrie a události tzv. arabského jara přivedly některé 
menšiny na práh jejich existence, jiné, jako např. syrští alawité, jsou zase důležitými aktéry 
tohoto dění. Kolektivní monografie českých odborníků nabízí čtenářům vhled do problema-
tiky vybraných blízkovýchodních náboženských menšin. 

| 440 s.| 388 Kč | ISBN 978-80-7429-692-5
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|Edice Studium| 

Jiří Kašný
PRÁVO V HEBREJSKÉ BIBLI

  PRVNÍ  ČESKÉ ZPRACOVÁNÍ  TÉMATU PRÁVA V   HEBREJSKÉ BIBLI  UKAZUJE  
CESTU K  MÁLO ZNÁMÝM KOŘENŮM EVROPSKÝCH PRÁVNÍCH TRADIC
Kniha  teologa a odborníka na církevní právo zkoumá kořeny evropských právních tradic 
v hebrejské Bibli. Protože biblický text není rozdělen podle dnešních akademických zvyk-
lostí, úvodní kapitola charakterizuje narativní a právní části v biblickém textu a představuje 
jednotlivé formy právních ustanovení. Dále kniha analyzuje a komentuje smlouvu mezi JHVH 
a izraelským lidem, která slouží jako základ biblického práva a dává mu legitimitu. Zkoumá 
jednotlivé oblasti práva v Tóře, v Prorocích a ve Spisech: smlouvy a vlastnictví, trestní právo, 
procesní právo, manželské a rodinné právo a konečně vytváření ústavních principů v právu 
hebrejské Bible. Přináší tak ucelený pohled na problematiku, která dosud nebyla v češtině 
zpracována. Kniha Jiřího Kašného si najde čtenáře jak mezi těmi, kdo se věnují biblickým 
studiím a chtěli by systematicky přemýšlet o právních aspektech v hebrejské Bibli, tak mezi 
těmi, kdo se vyznají v paragrafech našeho současného práva a chtějí poznat také jeho širší 
kontext a hlubší kořeny.

| Brož., asi 224 s.| 125 x 195 mm | vyjde v listopadu | cca 290 Kč | ISBN 978-80-7429-910-0

Peter Schäfer
RABÍNSKÉ ŽIDOVSTVÍ A RANÉ KŘESŤANSTVÍ
Z   N Ě M E C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  M A R I E  H O L Á

  STŘETNUTÍ  JUDAISMU SE  VZNIKAJ ÍCÍM KŘESŤANSTVÍM V   1 .  STOLETÍ  N.  L . 
Ve své nové knize se autor, přední znalec židovských dějin v období pozdní antiky, zabývá vzá-
jemnou působností rabínského judaismu a křesťanství, které z židovství ve své době vykrystali-
zovalo. Postupně odkrývá značně provázaný myšlenkový svět dvou náboženství, která dnešní 
společnost vnímá spíše na základě jejich odlišnosti. Autor na řadě příkladů dokazuje, že rané 
křesťanství se sice definovalo v souvislosti se soudobým judaismem a ve sporech s ním, avšak 
zároveň, že rabínské židovství se utvářelo právě v diskusi s křesťanstvím. 
Peter Schäfer si získal mezinárodní uznání jako jeden z největších odborníků v oboru judais-
tiky. Studoval na univerzitě ve Freiburgu a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Od roku 
1984 je ředitelem Institutu judaistiky na Freie Universität v Berlíně, od roku 1998 působí též 
jako profesor judaistiky a náboženství v Institutu pro židovská studia na univerzitě v Prince-
tonu. Svůj odborný zájem věnuje především dějinám Židů v období pozdní antiky, literatuře 
rabínského judaismu a židovské mystice a magii. Peter Schäfer je autorem četných článků 
a knih (z posledních jmenujme alespoň Judeophobia: Attitudes toward the Jews in the An-
cient World, 1997), z nichž mnohé byly přeloženy do několika světových jazyků, a vydavate-
lem časopisu Jewish Studies Quarterly. Podílí se též na vedení několika výzkumných projektů 
zaměřených na dějiny židovství v antice a raného křesťanství, jakož i na překlad Jeruzalém-
ského talmudu.

| Brož.| asi 176 s.| 125 x 195  mm | vyjde v říjnu | cca 270 Kč | ISBN 978-80-7429-758-8

Walter Brueggemann
BIBLE A POSTMODERNÍ  
PŘEDSTAVIVOST
Písmo jako scénář života

� 168 s.� 248 Kč � 
ISBN 978-80-7429-651-2

Claus Arnold
MALÉ DĚJINY  
KATOLICKÉHO 
MODERNISMU

� 160 s.� 228 Kč � 
ISBN 978-80-7429-282-8

Manfred Oeming
ÚVOD DO BIBLICKÉ  
HERMENEUTIKY
Cesty k pochopení textu

| 264 s.| 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-524-9
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�Edice Cesty evropského myšlení� 

�Edice Dějiny idejí� 

�Edice Rozhovory nad biblí� 

Pavel Floss
AKTÉŘI HUMANISMU A RANÉ RENESANCE

  ROZSÁHLÁ MONOGRAFIE  O RANĚ RENESANČNÍ  F ILOSOFI I  
Z   PERA ZNÁMÉHO ČESKÉHO  F ILOSOFA
Dvanáct let po vydání Architektů křesťanského středověkého vědění dokončil olomoucký 
profesor filosofie Pavel Floss druhou část své původně plánované trilogie Cesty evropského 
myšlení. Velkoryse pojaté zpracování myšlenkového odkazu renesance se mezitím rozrostlo 
natolik, že toto období bylo třeba rozdělit mezi dva svazky. První z nich, rozsáhlý text věno-
vaný humanismu a ranému období renesance, se nejprve zaměřuje na teoretické vymezení 
epochy a její návaznosti na předchozí tradici. Zabývá se dílem Dantovým, politickou filosofií 
Marsilia z Padovy, myšlenkami Franceska Petrarky, Coluccia Salutatiho a Leonarda Bruniho, 
především se ale věnuje největší postavě raně renesanční filosofie, Mikuláši Kusánskému. 
Podrobná analýza jednotlivých jeho děl a jejich recepce až do současnosti představuje tak 
zatím nejrozsáhlejší příspěvek k myšlení tohoto mimořádného a vlivného myslitele rozkro-
čeného mezi středověkem a novověkem, jaký je v češtině k dispozici. Stejně jako v minulém 
díle neusiluje autor ani zde o co nejširší tematický záběr, vedoucí nutně k určitému zjedno-
dušení, ale v rámci svého esejistického přístupu detailněji zkoumá vybrané autory a díla, jež 
považuje pro danou epochu za klíčové a směrodatné. 

| Váz.| asi 640 s.| 145 x 205 mm | vyjde v únoru 2018 | cca 600 Kč � ISBN 978-80-7429-349-8

Pierre Hadot
CO JE ANTICKÁ FILOSOFIE?

Známý francouzský historik, filosof a filolog Pierre Hadot (1922–2010) se specializoval na antic-
kou filosofii, helénismus a novoplatonismus. Ve svých dílech se věnoval zvláště myšlení Pló-
tinovu, samostatné publikace zasvětil také postavám, jako je Marius Victorinus, Ambrož 
Milánský či Marcus Aurelius. Proslul zejména svým pojetím antické filosofie, která podle něj 
nepředstavuje pokus o vytvoření myšlenkového konstruktu, nýbrž je primárně „duchovním 
cvičením“ a způsobem života. Předkládaná kniha z roku 1995 rozvíjí témata, jež autora prová-
zela v podstatě celý život. Jejím cílem je „popsat v obecných rysech historický a myšlenkový 
fenomén antické filosofie“ a poukázat na „zásadní rozpor mezi antickým pojmem filosofia 
a tím, jak pojem filosofie vnímáme obvykle dnes my“. Návratem k historickým kořenům evrop-
ského myšlení tak Hadot vposledku promýšlí smysl filosofie vůbec. – Ve Vyšehradu již dříve 
vyšla rozsáhlá pozdní Hadotova esej věnovaná dějinám ideje přírody, nazvaná Závoj Isidin 
(2010). K dispozici je v češtině také autorova monografie věnovaná Plótinovi (Plótinos, čili 
prostota pohledu, 1993).

| 320 s.| 348 Kč | ISBN 978-80-7429-680-2

Miloš Rejchrt
DVEŘE SE OTVÍRAJÍ
| 248 s.| 248 Kč | 
ISBN 97880-7429-753-3 

 Ladislav Heryán
ZEMĚ BEZ OBZORU

� 272 s.� 288 Kč � 
ISBN 978-80-7429-640-6

Gabriela Ivana Vlková
IZAJÁŠ 
Svědectví o vítězící  
důvěře

� 296 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-334-4

Petr Pokorný
MÁ TO SMYSL

� 328 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-247-7

Pavel Hošek
V DOBRÝCH RUKOU

� 272 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-351-1

BESTSELLER 
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|Edice Reflexe| 

|Edice Krystal| 

|Edice Ra ně křes ťan ská li te ra tu ra| 

Martin Luther
VÝBOR Z DÍLA
Z   N Ě M E C K Ý C H  A  L A T I N S K Ý C H  O R I G I N Á L Ů  P Ř E L O Ž I L I  O N D Ř E J  M A C E K ,  P A V E L  M O S K A L A , 
F I L I P  O U T R A T A ,  H A N A  V O L N Á ,  R U T H  W E I N I G E R  A  M A R T I N  Ž E M L A

  KNIHA VYCHÁZÍ  U   PŘÍLEŽITOSTI  500 .  VÝROČÍ  VZNIKU NĚMECKÉ REFORMACE
Svazek představuje kratší, avšak obsahově závažné texty německého reformátora. Cílem 
výboru je ukázat Lutherovo myšlení v jeho vývoji v čase i v jeho tematické rozmanitosti. 
Ve svazku se tak objevují texty z raného, středního i pozdního autorova období, polemické 
spisy proti scholastice, odpustkům, bouřícím se sedlákům či Turkům, stejně jako pojednání 
věnované manželství, Večeři Páně, přípravě na smrt, rozjímání nad smyslem Kristova utrpení 
a další, jakož i některé texty k tématům biblistickým. Výbor doplňuje zasvěcená úvodní studie 
z pera historika reformace Martina Wernische. 

| Váz.| asi 304 s.| 130 x 200 mm | vyjde v listopadu | cca 390 Kč | ISBN 978-80-7429-909-4

Martin Buber
ŘEČI O VÝCHOVĚ
Z   N Ě M E C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L I  P E T R  B L Á H A  A  R U T H  W E I N I G E R

  STÁLE AKTUÁLNÍ  PROMLUVY VÝZNAMNÉHO MYSLITELE
Martin Buber nebyl jen výrazným náboženským myslitelem, znalcem židovské kultury 
a vrcholným představitelem tzv. filosofie dialogu, ale zamýšlel se hluboce také nad povahou 
vzdělávání a výchovy, jež považoval za pevné stavební kameny každé kultury. Předkládaný 
svazek obsahuje tři promluvy na toto téma: „Řeč o vychování“, „Vzdělání a pohled na svět“ 
a „O výchově charakteru“, které Buber vztahuje ke třem stadiím své pedagogické práce. První 
řeč byla přednesena roku 1925 v Heidelbergu, druhá ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1935, 
třetí v Tel-Avivu v roce 1939. Autor v nich líčí své názory na charakter dítěte a jeho postoj 
ke vzdělávání, jakož i vhodné metody dobrého vzdělávání. V kontextu vztahu vychovatele 
a žáka zde ke slovu přichází Buberův dialogický princip. Již vzhledem k době, kdy byly druhé 
dvě řeči proneseny, je zřejmé, že zde jejich autor nereflektuje jen své teoretické úvahy, ale 
do značné míry shrnuje též výsledky své praktické činnosti – jak také v předmluvě své knihy 
připomíná. Trojice krátkých úvah stojí i dnes za přečtení nejen pro osobnost svého autora, 
ale i z hlediska čistě věcného.

| Brož.| asi 96 s.| 80 x 140 mm | vyjde v září | cca 170 Kč � ISBN 978-80-7429-691-8

Wolf B. Oerter – Zuza-
na Vítková (eds.)
RUKOPISY Z NAG 
HAMMÁDÍ 1

| 360 s.| 398 Kč | 
ISBN 978-80-7429-793-9

Wolf B. Oerter (ed.)
RUKOPISY Z NAG 
HAMMÁDÍ 3

� 232 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-142-5

Wolf B. Oerter – Zuza-
na Vítková (eds.)
RUKOPISY Z NAG 
HAMMÁDÍ 4

| 296 s.| 328 Kč � 
ISBN 978-80-7429-551-5

KNIHA ESTER
Ediční řada Septuaginta

� 128 s.� 228 Kč � 
ISBN 978-80-7429-644-4
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Jan Sokol
NADĚJE NA NEDĚLI

Nová publikace přináší přes sedmdesát krátkých zamyšlení nad nejrůznějšími duchovními, ale 
i zcela aktuálními a „světskými“ tématy z pera oblíbeného českého autora, filosofa a vysoko-
školského učitele. Texty byly původně připraveny jako podklady pro kázání na nedělní čtení 
z evangelia v bazilice sv. Markéty na pražském Břevnově. Sokolovy texty jako obvykle vynikají 
srozumitelným podáním závažných a nejednou též problematických témat. V tomto případě 
však ke čtenářskému zážitku přispívá i původní žánr kázání, k jehož samotné podstatě patří 
umění zaujmout a vyslovit na omezeném prostoru přesvědčivě to podstatné. 

| 272 s.| 248 Kč | ISBN 978-80-7429-818-9

Richard Rohr
NA PRAHU PROMĚNY
Denní meditace pro muže
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L  P A V E L  Č E R N O V S K Ý

  365  MEDITACÍ  OD  ZNÁMÉHO AUTORA KNIH  
O  MUŽSKÉ SPIRITUALITĚ  A   INICIACI
V jedné z prvních meditací knihy čteme: „Musíme zklamat, padnout, vrhnout se do samot-
ného jádra tajemství naší existence, jinak nemáme šanci najít svou pravou cestu.“ Tato slova 
shrnují základní myšlenku všech 365 meditací v tomto průvodci mužské spirituality na každý 
den: totiž že skutečnou celost a svatost lze najít jen díky utrpení a odevzdání. Snad každý 
se ve svém životě musí vypořádávat s něčím temným, s nějakým zraněním. Rohr tuto bolest 
uznává a ve své knize se jí přímo dotýká – bez okolků, avšak hojivě. I když se nám dnes vtlouká 
do hlavy, že pád, zklamání a utrpení jsou špatné, v autorově pohledu je bolest, ať už na sebe 
bere jakoukoli podobu, nevyhnutelná: je jedinou branou, skrze niž lze dojít k pravému, reál-
nému poznání sebe sama. A toto poznání je současně východiskem pravého setkání s Bohem. 
Stát se lepším, úplnějším člověkem znamená potkat se se svou vlastní temnotou a dovolit, 
aby uvolnila své místo celkové proměně člověka.

| Váz.| 400 s.| 107 x 165 mm | vyjde v srpnu | 298 Kč | ISBN 978-80-7429-543-0

Jan Sokol
ČLOVĚK JAKO OSOBA
Filosofická antropologie

| 280 s.| 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-682-6

Jan Sokol
ETIKA, ŽIVOT, INSTITUCE 
Pokus o praktickou filosofii

� 264 s.� 268 Kč � 
ISBN 978-80-7429-223-1

Jan Sokol
MOC, PENÍZE A PRÁVO

� 304 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-638-3



Abraham Joshua Heschel
ČLOVĚK HLEDÁ BOHA
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  T E R E Z A  K R E K U L O V Á

  Ž IVÁ SPIRITUALITA OSLOVUJ ÍCÍ  MODERNÍHO ČLOVĚKA
Abraham Joshua Heschel (1907–1972), jeden z nejvýznamnějších židovských myslitelů 20. sto-
letí, je českému čtenáři s výjimkou drobné studie o šabatu dosud neznámý. Rodák z Varšavy 
pocházející z chasidského prostředí studoval ve Vilně a Berlíně, stal se znalcem židovské lite-
ratury a mystiky, na poslední chvíli z Německa unikl před holocaustem a našel nový domov 
ve Spojených státech. Ve svém díle představil hlubokou a živou spiritualitu vycházející pře-
devším z prorocké a chasidské tradice, ale oslovující člověka moderní doby. Vedle rozsáhlých 
prací o biblických prorocích a jejich odkazu, vztahu Boha a člověka, židovské filosofii nebo 
významných postavách židovské středověké (Maimonides) i chasidské tradice (Menachem 
Mendel z Kocku) se Heschel věnoval i mezináboženskému dialogu a společenskému akti-
vismu; byl jedním z těch, kdo pochodovali za lidská práva po boku Martina Luthera Kinga. 
V knize Člověk hledá Boha z roku 1954 se Heschel zamýšlí nad modlitbou a duchovním živo-
tem z hlediska židovské tradice i hluboké a univerzální humanistické filosofie, ke které během 
svého života a působení dospěl. 

| Váz.| asi 208 s.| 130 x 200 mm | vyjde v únoru 2018 | cca 290 Kč | ISBN 978-80-7429-539-3

Carl Gustav Jung
ODPOVĚĎ NA JÓBA

Své poslední dílo Odpověď na Jóba sepsal C. G. Jung roku 1952, devět let před svou smrtí. 
Tento významný text je psychologickým výkladem biblického příběhu o Bohem zkoušeném 
muži,  který Jung považoval za „milník v dlouhém historickém vývoji božského dramatu“. Jung 
nemíní zkoumat text jako racionální teolog, ale pojímá jej jako dílo osobní, v němž ke slovu 
přichází vlastní emocionalita, subjektivní pocity čtenáře. Na podkladě Knihy Jób se tehdy již 
slavný analytický psycholog snažil vypořádat se základními náboženskými otázkami, hledal 
odpověď na problém lidského utrpení, zkoumal vývoj samotného Boha, přesněji naší před-
stavy o něm: Jahve je mu symbolem nevědomí, je dobrem i zlem, Bohem milováníhodným 
i strašlivým, neomezeným božstvím bez sebereflexe. Celý další proces stvoření, na němž 
se Jahve podílí se svou družkou Sofií – božskou Moudrostí, již potom vymění za Izrael –, 
a následného Vtělení je procesem transformace božství, resp. lidského vědomí. I když podle 
Junga jsou Bůh a nevědomí hraniční, dále nedefinovatelné pojmy, jejichž vztah nelze s úpl-
ností vyčerpat, zřejmé je přinejmenším to, že obraz Boha nelze oddělit od jednoho z obsahů 
nevědomí, totiž od archetypu bytostného Já (Selbst). 

| 144 s. | 218 Kč |  ISBN 978-80-7429-550-8

� 19 �FILOSOFIE A TEOLOGIE
|Mimo edice| 

Martin Buber
EXTATICKÁ VYZNÁNÍ

�  192 s.� 258 Kč � 
ISBN 978-80-7429-646-8

Vladimír Kubáč
ČLOVĚK PŘED BOŽÍ 
TVÁŘÍ 

| 336 s.| 348 Kč | 
ISBN 978-80-7429-754-0

Paul Ludwig Landsberg
ZKUŠENOST SMRTI

� 208 s.� 238 Kč � 
ISBN 978-80-7429-432-7

Jan Sokol
ČTENÍ Z BIBLE
Výběr textů ze Starého 
a Nového zákona

� 288 s.� 348 Kč � 
ISBN 978-80-7429-484-6

Friedrich Nietzsche
TAK PRAVIL 
 ZARATHUSTRA

� 304 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-375-7

Paul Ludwig Landsbergartin Buber Friedrich Nietzsche



� 20 � BELETRIE
�Edice Světová próza�  

Amor Towles
PRAVIDLA ZDVOŘILOSTI
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  J U L I E  T E S L A

  „TOWLES PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ELEGANTNÍHO,  SVIŽNÉHO  
DOBOVÉHO DÍLA PŘIVÁDÍ  K   ŽIVOTU ČERNOBÍLÝ MANHATTAN TŘICÁTÝCH LET,  
TAK JAK JE J  ZNÁME Z   F ILMŮ Z  OBDOBÍ  ZLATÉHO VĚKU HOLLYWOODU.“  –  
THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
Čtenáři i kritikou oslavovaný román z prostředí newyorské smetánky třicátých let minulého 
století, který dává vzpomenout na to nejlepší z děl F. Scotta Fitzgeralda. Pětadvacetiletá Katey 
nemá na konci roku 1937 příliš důvodů k oslavám, a tak si s kamarádkou naplánuje klidný silves-
trovský večer v zapadlém jazzovém baru. Náhodné setkání s úspěšným bankéřem Tinkerem, 
který v baru hledá svého bratra, jí však naprosto změní život. Od onoho osudného Silvestra 
pak sledujeme Kateyinu klikatou cestu mezi newyorskou smetánku, poznáme pozlátko i bídu 
„lepší společnosti“ a nahlédneme do duše neobyčejné dívky s ještě neobyčejnějším osudem.
Amor Towles se v románu Pravidla zdvořilosti pokouší o zdánlivě nemožné – očima ženy 
v něm probouzí dávno zaniklý svět se všemi jeho nepsanými zákony a zásadami, které něž-
nému pohlaví nedávaly příliš šancí na seberealizaci a úspěch. Období třicátých let minulého 
století se mu však daří vykreslit s obdivuhodnou živostí a čtenář se zvědavostí sleduje, kam 
až se Katey za pomoci šťastných náhod i vlastních schopností podaří vystoupat.

| Váz.| asi 352 s.| 130 x 200 mm | vyjde v říjnu | cca 370 Kč | ISBN 978-80-7429-896-7

Francis Spufford
ZLATÝ VRCH
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  K A T E Ř I N A  N O V O T N Á

  KNIHA OBDRŽELA TŘI  LITERÁRNÍ CENY:  COSTA NOVEL AWARD,  
ONDAATJE PRIZE A DESMOND ELLIOTT PRIZE
  STRHUJÍCÍ  ROMÁN Z  NEW YORKU V  ROCE 1746,  
Z  NEW YORKU, JAKÝ NEZNÁME
Rok 1746. Do New Yorku, tehdy malého obchodního přístavu se sedmi tisíci obyvateli ve vzdá-
lené Americe, přijíždí mladý Angličan Richard Smith se směnkou na závratnou částku 1000 
liber ve zlatě, k vyplacení jistou firmou do 60 dnů. Nikdo netuší, jaké je jeho poslání a jak hodlá 
peníze použít. Ve městě se nic neutají a zpráva o závratně bohatém cizinci se rozšíří rychlostí 
blesku. Je bedlivě sledován místními vysokými politiky, zejména lstivým a všeho schopným 
nejvyšším soudcem De Lanceyem, který kolonii ovládá. Přichází Smith jako podvodník, tajný 
posel, či jako prodloužená ruka anglického krále? 
Román britského spisovatele Francise Spufforda barvitě popisuje tehdejší New York, bra-
vurně vykresluje jeho ráz, atmosféru a obyvatele – směsici anglických a holandských přistě-
hovalců, otroků, kolonistů i indiánů s jejich tradicemi, rozdílnými povahami a také dravostí. 

| Váz.| asi 352 s.| 130 x 200 mm | vyjde v říjnu | cca 330 Kč | ISBN 978-80-7429-811-0

 
Šúsaku Endó
MLČENÍ 

Mlčení japonského spisovatele Šúsakua Endóa (1923–1996) je drsný a zároveň poetický i myš-
lenkově bohatý příběh o zániku křesťanské misie v Japonsku v 17. století. Podle tohoto svě-
toznámého románu vyznamenaného Tanizakiho literární cenou byl natočen stejnojmenný 
film od režiséra Martina Scorseseho – v kinech na jaře letošního roku. Kniha sleduje cestu 
evropského jezuitského kněze, který se se svým spolubratrem vydává na beznadějnou misijní 
výpravu, je zajat, vězněn, nakonec veřejně odpadne od víry, když tak jako mnozí další šlápne 
na Kristův obraz. Učiní to ani ne tak z vlastní slabosti, byť tu si stále bolestněji uvědomuje, 
ale hlavně proto, že kvůli němu jsou mučeni a zabíjeni japonští věřící, ti pevní i ti, kteří již 
podlehli slabosti a Krista zapřeli. Nakonec se mu zjeví živá tvář Kristova, kterou celý život 
hledal, v neumělém a sešlapaném obličeji na desce, na kterou šlapaly a budou šlapat dál 
tisíce prostých věřících nucených křesťanství opustit. Dochází poznání v té největší poníže-
nosti a naprosté bezmoci, která zároveň neúprosně odhalila povrchnost jeho dosavadní víry 
a představ o životě. Mlčení je považováno za nejzávažnější Endóovo dílo. Svou aktuálnost si 
bezpochyby zachovává dnes stejně jako v době svého vzniku.

| 232 s.|  268 Kč | ISBN 978-80-7429-822-6

BESTSELLER 
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Mark Twain
POVÍDKY
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L  F R A N T I Š E K  F R Ö H L I C H

  VÝBOR POVÍDEK OD  SLAVNÉHO OTCE AMERICKÉ L ITERATURY 
Novinář a spisovatel Mark Twain (1835–1910) byl především průkopníkem humoristické lite-
ratury v Americe. Sám se zdráhal jím být, neboť humor byl vnímán jako nižší forma psaní. 
Díky svému temperamentu se však tomuto žánru nemohl vyhnout. Jeho styl nemá obdoby, 
a proto ho  William Faulkner právem označil za „otce americké literatury“. Jeho kniha Dob-
rodružství Huckleberryho Finna je řazena do skupiny „velkých amerických románů.“ Do této 
sbírky v kongeniálním překladu Františka Fröhlicha je zařazena povídka, kterou se „největší 
americký humorista všech dob“ proslavil – „Proslulý žabí skokan z Calaverského okresu“. 
Tato povídka se stala velmi populární a díky ní se stal Twain známým a oblíbeným. Nechybí 
tu ani mnohokrát zfilmovaná klasika „Milionová bankovka“ či „Uloupený bílý slon“, který si 
to na útěku hasí městečky v New Jersey. 

| Váz.| 128 s.| 130 x 200 mm | vyjde v srpnu | cca 200 Kč | ISBN 978-80-7429-892-9

Eduardo Mendoza
NESVATÍ SVATÍ
Z E  Š P A N Ě L S K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  J A N A  N O V O T N Á

  EDUARDO MENDOZA  –  DRŽITEL  MEZINÁRODNÍ  L ITERÁRNÍ  CENY FRANZE  
KAFKY A   NEJVYŠŠÍHO OCENĚNÍ  UDĚLOVANÉHO ŠPANĚLSKY PÍŠ ÍCÍM AUTORŮM 
PREMIO CERVANTES
Tři příběhy současného španělského spisovatele Eduarda Mendozy, zařazené do knížky 
Nesvatí svatí, napsal autor v různých obdobích svého tvůrčího rozmachu. V prvním pří-
běhu rozkrývá autor lidskou malodušnost a přetvářku. Ve druhém pokrytectví, v němž žijí 
jednotlivci i společnost. Ve třetím vypráví příběh člověka z vězení, jehož od pádu na úplné 
dno zachránila literatura, které se začal věnovat. Ovšem bez ohledu na úspěch zůstává stále 
stejně nenapravitelný jako předtím. 
Čtenáře na díle Eduarda Mendozy přitahuje nejen rozmanitost námětů, ale také jeho smysl 
pro humor a excentričnost jeho vypravěčství. Svědčí o tom i skutečnost, že patří mezi autory 
často překládané do jiných jazyků.

| Váz.| asi 208 s.| 120 x 190 mm | vyjde v únoru 2018 | cca 290 Kč | ISBN 978-80-7429-812-7

Jaap Robben
BIRK
Z   N I Z O Z E M S K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  V E R O N I K A  T E R  H A R M S E L  H A V L Í K O V Á

  SOUČASNÝ L ITERÁRNÍ  KLENOT PŘIPOMÍNAJ ÍCÍ  BETONOVOU ZAHRADU  
IANA McEWANA
Skvělý román o smutku a samotě začíná smrtí Birka Hammermanna, který umírá ve vlnách 
chladného moře, když zachraňuje tonoucího syna Mikaela, jenž se navzdory všem zákazům 
rodičů vrhá za fotbalovým míčem. Mikaela události donutí rychle dospět, jeho matka Dora 
totiž ztrátu muže nedokáže psychicky vstřebat. Izolace, která je po smrti manžela na opuště-
ném ostrově tak hmatatelná, ji vede ke krokům, které jsou společensky nepřijatelné. Robbe-
nův průzračný jazyk dává vyniknout bezútěšnosti situace. Kniha vycházející hvězdy holand-
ské literatury Jaapa Robbena je skvělým románem, v kterém, jak píší v NRC Handelsblad, 
se autor ,,vydal na úspěšnou výpravu do intimity, která čtenáře může přivést do rozpaků“.

| Váz.| asi 176 s.| 130 x 200 mm | vyjde v listopadu | cca 250 Kč | ISBN 978-80-7429-894-3
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Marcel Pagnol
JAK VONÍ TYMIÁN
Z   F R A N C O U Z S K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  E V A  M U S I L O V Á

  5 .  VYDÁNÍ  SLAVNÝCH MEMOÁRŮ
Francouzský spisovatel a dramatik Marcel Pagnol (1895–1974), člen Francouzské akademie 
věd, patřil mezi nejvýznamnější dramatiky meziválečného období. Snad nejlépe se uplatnil 
jeho vypravěčský talent v knihách vzpomínek vydaných česky pod názvem Jak voní tymián. 
Pagnol své vzpomínky začal psát po šedesátce. Zavádí nás v nich do svého rodného kraje 
Provence s překrásnou přírodou. Pagnolův otec zakoupil nedaleko Marseille starší domek 
uprostřed divočiny. Soboty i neděle, ale hlavně prázdniny, tráví rodina s velkým nadšením 
zde. Malý Marcel společně s otcem a strýcem loví zvěř, s kamarádem Lilim prožívá tisíce 
prázdninových dobrodružství. Před našima očima vyvstává hora Taoumé, defilují rázovité 
venkovské postavy a téměř cítíme vůni divoké přírody, kde z vyprahlého kamení vyrůstají 
pod jižním sluncem voňavé trsy levandule a borovice ...

| Váz.| 576 s.| 130 x 200 mm | vyjde v září | 398 Kč | ISBN 978-80-7429-938-4

Marcel Pagnol
ŽIVÁ VODA
Z   F R A N C O U Z S K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L I  D A G M A R  A  F R A N T I Š E K  X .  H A L A S O V I

  4 .  VYDÁNÍ
Děj obou částí Pagnolova románu – Pan Jean a Manon od studánek – se odehrává nedaleko 
spisovatelova rodiště, v horské vísce Bílé Domky. Těžký život v hornatém kraji alpského pod-
hůří utváří lidi podobné jejich prostředí – charaktery tvrdé a nepoddajné, jakoby z kamene. 
Vždyť i silnice tu stoupají tak prudce, že vypadají zdálky úplně kolmé, a stezky pro muly se 
šplhají přímo do nebe. Příběh hrbatého berního úředníka, operní zpěvačky a jejich dcerky 
Manon, kteří se ujmou pochybného dědictví – osamělé usedlosti v horách – dojímá úpornou 
snahou nezkušených měšťáků zvelebit půdu svých předků a živit se na ní prací vlastních rukou. 
Marné úsilí pana Jeana, který nezápasí pouze s nepřízní přírody, ale především s lidskou hlou-
postí a zlobou, je osou, kolem níž se otáčí první díl románu. Autor ho ve skutečnosti vytvořil 
jaksi dodatečně, aby doplnil a lépe osvětlil do románové podoby přepsaný filmový scénář 
o pomstě, kterou Manon od studánek postihla viníky neštěstí svého otce. Film tedy v tomto 
případě předcházel román a jeho druhému dílu „odkázal“ děj plný zápletek a zvratů. Toto 
drama založené na zločinu a trestu má sílu antické tragédie, jejímiž protagonisty jsou vedle 
lidí i slepé síly Osudu. Leč nechybí v něm ani katarze, k níž dá podnět nečekané odhalení 
na konci knihy. Její závěr je ve znamení smíru a naděje.

| Váz. | 416 s.| 130 x 200 mm | vyjde v říjnu  | 398 Kč | ISBN 978-80-7429-939-1

Franz Werfel
PÍSEŇ O BERNADETTĚ

| 448 s.| 398 Kč | 
ISBN 978-80-7429-795-3

Franz Werfel
JEREMJÁŠ
Slyšte hlas

| 512 s.| 388 Kč | 
ISBN 978-80-7429-619-2

Franz Werfel
ČTYŘICET DNŮ 

| 752 s.| 448 Kč | 
ISBN 978-80-7429-618-5

Antoine de Saint-Exupéry
CITADELA

| 440 s.| 398 Kč | 
ISBN 978-80-7429-794-6
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Jerome Klapka Jerome 
JALOVÉ MYŠLENKY LENIVÉHO ČLOVĚKA 
Kniha pro sváteční zahálku
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L  M I L A N  Ž Á Č E K

  ESEJE  SLAVNÉHO HUMORISTY
S nezaměnitelným pozorovacím talentem a humornou nadsázkou nás Jerome K. Jerome 
provází labyrintem svých úvah. Najdeme mezi nimi zamyšlení o prázdné kapse, o světobolu, 
o marnivosti a marnivých lidech, o úspěchu ve světě, o lenošení, o zamilovanosti, o počasí, 
o kočkách a psech, o ostýchavosti, o dětech, o jídle a pití, o zařízených pokojích, o šatech 
a chování či o paměti.
Vlídné úvahy slavného anglického humoristy o běžných věcech kolem nás s podtitulem Kniha 
pro sváteční zahálku vycházejí ve Vyšehradu v novém překladu Milana Žáčka. 

| Váz.| asi 128 s.| 130 x 200 mm | vyjde v září | cca 200 Kč | ISBN 978-80-7429-891-2

Jerome Klapka Jerome
ČAS MÉHO ŽIVOTA

Dne 14. června 2017 uplynulo od smrti anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma 90 let. 
Svou autobiografii s názvem Čas mého života Jerome vydal v roce 1926, pouhý rok před 
svou smrtí. Svým typickým duchaplným stylem a zároveň bez servítků se vrací do krásných 
i krušných časů svého dětství a dospívání, k rodičům a smutku z jejich ztráty. Vzpomínky 
na výchovu ve viktoriánské Anglii v poměrně vypjatém náboženském duchu střídají historky 
o prvních krocích ke spisovatelské slávě, následných úspěších i potížích s kritikou, divadlem 
a tehdejšími nepříliš přívětivými zákonitostmi nakladatelského světa. Komentáři neujdou ani 
autorovi slavní kolegové, Amerika a cesty po Evropě, které si mohl dovolit, když konečně pro-
razil, a které ho poté inspirovaly k dalším dílům. Důležitým milníkem v Jeromově životě byla 
i první světová válka a jeho působení coby řidiče sanitky a laického zdravotníka. Českým čte-
nářům, kteří zatím Jeroma K. Jeroma znají převážně jen jako slavné jméno, nabízí tato kniha 
pohled do časů a života vskutku pozoruhodného člověka.

| 256 s.| 298 Kč | ISBN 978-80-7429-802-8

Jerome Klapka Jerome
O PSECH, ZLODĚJÍCH,
STRÁŽNÍKOVI I JINÁ 
VYPRÁVĚNÍ

� 208 s.� 248 Kč � 
ISBN 978-80-7429-519-5

Jerome Klapka Jerome
ONI A JÁ

| 216 s.| 248 Kč � 
ISBN 978-80-7429-690-1

Jan Karonová
V MITFORDU  
JE NEJLÍP

� 432 s.� 398 Kč � 
ISBN 978-80-7429-520-1

Jan Karonová
VETERINÁŘ Z MIT-
FORDU SE ŽENÍ

| 240 s.| 278 Kč | 
ISBN 978-80-7429-734-2

Jan Karonová
Z MITFORDU  
DO STARÉ VLASTI

� 384 s.� 298 148 Kč � 
ISBN 978-80-7429-160-9

BESTSELLER 



P. G. Wodehouse
NEDOSTIŽNÝ KOMORNÍK

Román Nedostižný komorník patří mezi ty, jejichž děj zasadil autor do Ameriky, zde do Holly-
woodu. Když při leteckém neštěstí zemřela mexická filmová hvězda proslulá bujarým životem 
Carmen Floresová, koupí její vznosný dům se vším zařízením hvězda němých filmů Adéla Cor-
ková. Copak dům, copak zařízení, ale deník Carmen Floresové, o ten běží. Vždyť obsahuje 
tolik krásných, šťavnatých drbů, že kdyby se ho někdo zmocnil, byl by rázem boháč. A někde 
v domě deník být musí. Ovšem mají na něj spadeno hned dva zájemci – Smedley, švagr Adély 
Corkové, a vzor všech ctností anglického komorníka Phipps. Co na tom, že nemá minulost 
bez poskvrnky, když o tom nikdo neví? Nebo by aspoň neměl. Události nabývají na spádu, 
a s celým zmatkem si nakonec poradí Adélina sestra Wilhelmína. 

| 184 s.| 248 Kč | ISBN 978-80-7429-815-8
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P. G. Wodehouse
ŠŤASTNÁ MOŘE-
PLAVBA MONTYHO 
BODKINA

| 272 s.| 248 Kč | 
ISBN 978-80-7429-159-3

P. G. Wodehouse
ÚSMĚV LORDA 
ICKENHAMA

| 176 s.| 228 Kč | 
ISBN 978-80-7429-128-9

P. G. Wodehouse
VELKÉ PENÍZE

| 224 s.| 248 Kč | 
ISBN 978-80-7429-615-4

P. G. Wodehouse
ZMIZET  
PO FRANCOUZSKU

| 192 s.| 248 Kč | 
ISBN 978-80-7429-736-6

P. G. Wodehouse
STRÝC DYNAMIT

| 232 s.| 228 Kč | 
ISBN 978-80-7429-001-5

James Aitcheson
VE ZNAMENÍ MEČE

První díl románové trilogie z doby těsně po normanském vítězství ukazuje tajemný svět stře-
dověké Anglie a je poněkud netypicky vyprávěn z pohledu vítězných Normanů. Hlavní hrdina 
Tancred bojuje na straně Normanů, kteří nemají ani tři roky po rozhodující bitvě u Hastingsu 
(1066) své panství v Anglii jisté a musí čelit povstáním neustále doutnajícím mezi původními 
anglosaskými obyvateli.

| 432 s.| 368 Kč | ISBN 978-80-7429-616-1

James Aitcheson
ROZERVANÉ KRÁLOVSTVÍ

Normanské království se ocitá na všech stranách v obklíčení. Křehká vláda krále Viléma v Anglii 
se tím dostává až na pokraj pádu. Tancred je vybrán, aby vedl výpravu do vnitrozemí Walesu. 
Dynamický děj, plný dobrodružství, boje a lstivých úskoků nabízí milovníkům pozoruhodných 
historických příběhů nevšední zážitek.

| 432 s.| 368 Kč | ISBN 978-80-7429-733-5



Ben Kane
ŠTVANICE NA ORLY
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  J A R O S L A V A  H R O M A D O V Á

  VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ  HISTORICKÉHO ROMÁNU O  BITVĚ V   TEUTOBURSKÉM 
LESE  ORLOVÉ VE   VÁLCE
Píše se rok 14. Germánským kmenům pod vedením náčelníka Cherusků Arminia se podařilo 
vlákat do pasti a zmasakrovat více než čtrnáct tisíc mužů ze tří římských legií, jimž velel Publius 
Quinctilius Varus. Byla to největší porážka, jakou kdy Římané utrpěli, a aby byla zkáza doko-
nána, přišli také o tři drahocenné symboly legií – zlaté orly. Římané se s porážkou nehodlají 
smířit, touží po odplatě a doufají, že získají vzácné zástavy zpět. Pomstít by se chtěl i centurion 
Tullus, který s hrstkou svých legionářů tehdejší útok Germánů jako zázrakem přežil. Tullus 
a jeho druhové se tedy znovu vracejí na místo činu a otvírá se před nimi možnost pomstít 
se Germánům a získat orly zpět. Dobře vědí, že to bude lítý boj, protože i tentokrát se proti 
nim postaví nebezpečný a proradný Arminius v čele tisíců nenávistných Germánů, odhodla-
ných rozdrtit římskou armádu i podruhé. Podaří se Tullovi a jeho druhům přežít kruté boje 
s germánskými kmeny i tentokrát a vrátí římské legii její chloubu?

| Váz.| asi 368 s.| 130 x 200 mm | vyjde v listopadu | cca 350Kč | ISBN 978-80-7429-890-5

Ben Kane
ORLOVÉ VE VÁLCE

Současný irský autor Ben Kane se specializuje na historickou literaturu a jeho vášní je přede-
vším historie starověku. V prvním dílu napínavé historické trilogie, nazvaném Orlové ve válce, 
vypráví o největší a nejdrtivější římské porážce v historii, o bitvě v Teutoburském lese, kde 
Římané utrpěli od germánských kmenů drtivou porážku. Došlo k ní v roce 9 n. l. a střetla se v ní 
římská vojska vedená guvernérem Publiem Quinctiliem Varem s germánskými kmeny v čele 
s Arminiem z kmene Cherusků. Románem čtenáře provázejí dvě hlavní postavy – Arminius, 
který strávil dětství jako rukojmí v Římě, kde přijal římské způsoby a dostalo se mu vzdělání, 
ale na svůj původ nezapomněl. A pak Tullus, centurion římské legie, která v bitvě zahynula. 
Tullus sice podezírá Arminia ze zrady, ale nemá možnost přesvědčit o tom guvernéra Vara. 
Ten si je jist neochvějnou Arminiovou loajalitou a přátelstvím. Autor předkládá strhující pohled 
na starověkou bitvu, jejíž stopy lze najít ještě dnes. 

| 368 s.| 348 Kč | ISBN 978-80-7429-735-9

 
Ben Kane
TRILOGIE ZE STARÉHO ŘÍMA
Autor v dobrodružných historických románech plných překvapivých zvratů z doby triumvirátu 
Julia Caesara, Pompeia a Crassa zachycuje neklid, brutalitu i nádheru Říma v 1. století př. Kr. 
Čtenáře seznamuje s přesnými historickými podrobnostmi, aniž by tím oslaboval spád děje.
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Ben Kane
ZAPOMENUTÁ LEGIE

� 424 s.� 348 Kč � 
ISBN 978-80-7429-465-5

Ben Kane
STŘÍBRNÝ OREL

� 400 s.� 348 Kč � 
ISBN 978-80-7429-517-1

Ben Kane
CESTA DO ŘÍMA

� 384 s.� 348 Kč � 
ISBN 978-80-7429-614-7
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Adrian McKinty
MRAZIVÁ HLUBINA
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L  L A D I S L A V  Š E N K Y Ř Í K

  SERŽANT DUFFY ŘEŠÍ  SUROVÉ ZLOČINY V   SEVERNÍM IRSKU 
  PRVNÍ  SVAZEK DETEKTIVNÍ  SÉRIE
První díl detektivní série zasadil oceňovaný irský autor do Severního Irska roku 1981. Neklidný 
Belfast se stává kulisou surových zločinů, které se pokouší vyřešit detektiv seržant Sean Duffy, 
vzdělaný mladý muž, který má své přednosti i slabosti. Zajímavá směsice dobré policejní práce 
a úsilí mladého policisty, který si chce vybudovat kariéru a dostat se dál než jen do malého 
policejního okrsku, zaručuje poutavý, dynamický příběh. Pátrání Duffyho zavede i do dal-
ších menších měst, od jednoho podezřelého k druhému a zase zpátky, jako by se pohyboval 
v kruhu. Na první pohled se zdá, že tři případy vražd, jež Duffy vyšetřuje, spolu nijak nesou-
visejí, ale v temném světě špinavých válek jen málokdy chybí mezi mrtvými spojitost, když 
volají z mrazivých hlubin země a dožadují se spravedlnosti. 

| Váz.| asi 304 s.| 145 x 205 mm | vyjde v září | cca 300 Kč | ISBN 978-80-7429-814-1

 

John Hart
ŽELEZNÝ DŮM

  JOHN HART JAKO JEDINÝ V   HISTORI I  OBDRŽEL DVAKRÁT ZA  SEBOU CENU  
E .  A .  POE AWARD (OCENĚNÍ  OD  PROFESIONÁLNÍCH AUTORŮ DETEKTIVEK 
VE   SPOJENÝCH STÁTECH)
Za severokarolínským městečkem Iron Mountain stojí sirotčinec, jemuž se říká Železný dům. 
Žijí v něm dva nalezenci, podle všeho bratři. O rok starší Michael je silná osobnost a je ochrán-
cem mladšího Juliana, který je permanentní obětí šikany ze strany starších chlapců. Po devíti 
letech dochází za dramatických okolností k jejich rozloučení. Juliana adoptuje senátor Spoje-
ných států a Michael ve stejný den ze sirotčince uprchne. Julian se vypracuje v úspěšného spi-
sovatele dětských knih, ale ohrožuje ho duševní choroba. Michael je zabijákem ve zločinecké 
organizaci. Když se zamiluje do dívky Eleny, chce skončit se svou gangsterskou minulostí. 
To se ale organizaci nelíbí a usiluje jemu i Eleně o život. K dramatickým událostem dochází 
i na obrovské senátorově usedlosti. Před Michaelem stojí boj za záchranu nemocného Juli-
ana podezřelého z několika vražd a Eleny unesené sadistickým Michaelovým gangsterským 
kolegou Jimmym. Johna Harta již známe jako autora drsných thrillerů. Ve Vyšehradu vyšla 
jeho kniha Tíha nenávisti, za kterou obdržel překladatel Jindřich Manďák Výroční cenu Vyše-
hradu za rok 2016. 

| Váz.| asi 432 s.| 130 x 200 mm | vyjde v listopadu | cca 370 Kč | ISBN 978-80-7429-599-7

John Hart
TÍHA NENÁVISTI

| 432 s.| 368 Kč | 
ISBN 978-80-7429-748-9

Charles Cumming
RUSKÉ KOLO

| 360 s.| 298 Kč | 
ISBN 978-80-7429-565-2

Charles Cumming
CIZÍ ZEMĚ

| 320 s.| 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-613-0

Patrick Lee
SIGNÁL

� 280 s.�  288 Kč � 
ISBN 978-80-7429-548-5

Patrick Lee
NA ÚTĚKU

� 280 s.� 288 Kč � 
ISBN 978-80-7419-074-9

Patrick LPatrick LCharles Cumming Charles Cumming

BESTSELLER 

VÝROČNÍ
CENA ZA
ROK 2016
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Peter Tremayne
ÚDOLÍ STÍNU
Z   A N G L I C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  A L Ž B Ě T A  S L A V Í K O V Á  H E S O U N O V Á

  P Ř Í PA D S E S T RY F IDELMY
  V  2 1 .  P O K R A Č O VÁ N Í  ŘEŠÍ  F IDELMA S   EADULFEM RITUÁLNÍ  VRAŽDU  
TŘIATŘICETI  ZAVRAŽDĚNÝCH MLADÍKŮ
V této historické detektivce se vracíme do šestého příběhu série, kde se sestra Fidelma pro-
vázená věrným Eadulfem na pokyn svého královského bratra vydává na cestu do vzdáleného 
„Zapovězeného údolí” obývaného starým pohanským klanem, aby s tamním náčelníkem 
vyjednala podmínky vybudování křesťanského kostela a školy. Téměř u cíle své cesty nalézají 
ale oba poutníci strašlivý výjev – rituální kruh sestavený ze třiatřiceti nahých těl zavraždě-
ných mladíků. 
Fidelma ví, že jako advokátka irského práva má za povinnost hrůzné vraždy vyšetřit, ale 
po příchodu do samotného údolí pochopí, že její úkol nebude vůbec snadný. V tamním 
klanu má hlavní slovo pohanský náčelník Laisre a jeho druid a místní se netají nepřátelstvím 
ke králově křesťanské vyslankyni. Když posléze dojde k dalším vraždám, sama Fidelma je 
neprávem uvězněna a musí bojovat o vlastní svobodu. A postupně se ukáže, že v jejích rukách 
leží nejen odhalení pachatele rituálních vražd, ale také osud celého království jejího bratra.

| Váz.| asi 336 s.| 130 x 200 mm | vyjde v září | cca 300Kč | ISBN 978-80-7429-528-7

Peter Tremayne
ĎÁBLOVA PEČEŤ
Případ sestry Fidelmy

| 336 s.| 298 Kč | 
ISBN 978-80-7429-566-9

Peter Tremayne
SEDMÁ POLNICE
Případ sestry Fidelmy

� 320 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-378-8

Peter Tremayne
JEZDEC VĚSTÍ SMRT
Případ sestry Fidelmy

� 312 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-191-3

Peter Tremayne
KALICH KRVE
Případ sestry Fidelmy

� 288 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-158-6

Peter Tremayne
RUBÁŠ PRO  
ARCIBISKUPA
Případ sestry Fidelmy

� 256 s.� 288 Kč � 
ISBN 978-80-7429-034-3

Carin Gerhardsen
PERNÍKOVÁ  
CHALOUPKA 
Hammarbyjská série 1

� 272 s.� 288 Kč � 
ISBN 978-80-7429-336-8

Carin Gerhardsen
MÁMA, TÁTA, DĚTI 
Hammarbyjská série 2

� 288 s.� 288 Kč � 
ISBN 978-80-7429-379-5

Carin Gerhardsen
SPI, DĚŤÁTKO, SPI 
Hammarbyjská série 3

� 248 s.� 268 Kč � 
ISBN 978-80-7429-429-7

Carin Gerhardsen
SVĚTEC
Hammarbyjská série 4

� 256 s.� 268 Kč � 
ISBN 978-80-7429-463-1

Carin Gerhardsen
GIDEONŮV KRUH
Hammarbyjská série 5

� 304 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-612-3
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Panagiotis Agapitos 
BRONZOVÉ OKO
Z  N O V O Ř E C K É H O  O R I G I N Á L U  P Ř E L O Ž I L A  M A R K É T A  K U L H Á N K O V Á

  DALŠÍ  „BYZANTSKÝ PŘÍBĚH S   TAJEMSTVÍM“  S   HLAVNÍM HRDINOU VYSOKÝM 
HODNOSTÁŘEM CÍSAŘSKÉHO DVORA LEONEM PŘIBLIŽUJE  MÁLO ZNÁMOU 
DOBU A   KULTURU
Severořecká Soluň roku 833. Právě sem protospatharios Leon doprovází na císařský rozkaz 
nově jmenovaného vojenského správce oblasti. Skutečným cílem jeho návštěvy je však zma-
povat aktivity soluňského arcibiskupa, který ve sporu o uctívání ikon stojí na opačné straně 
nežli císař. Proti své vůli se Leon stává svědkem hádky mezi dočasným místodržícím a jeho 
manželkou. Následujícího rána je místodržící nalezen zavražděný a Leon se ujímá vyšetřování. 
Během něj se setkává se svou dávnou láskou mniškou a básnířkou Kassií, ve které ale také 
poznává nebezpečnou protivnici. Objevení další mrtvoly přiměje Leona postavit se čelem stí-
nům minulosti a také přehodnotit svůj pohled na spravedlnost. Další pokračování své trilogie, 
Smaltová Medúza, zasadil Panagiotis Agapitos, jeden z nejvýznamnějších řeckých historiků 
byzantské literatury, na egejský ostrov Skyros.
Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR. 

| Váz.| asi 280 s.| 130 x 200 mm | vyjde v listopadu | cca 290Kč | ISBN 978-80-7429-889-2 

Panagiotis Agapitos
EBENOVÁ LOUTNA
Historická detektivka z prostředí Byzantské říše

Květen 832. V kapadocké Kaisareji to vře. Arabové chystají povstání, mniši jsou vesměs here-
tickými uctívači ikon, obchodníci s bílým masem prodávají dívky na trzích s otroky. Po vraždě 
dcery soudce se ujímá vyšetřování vysoký hodnostář císařského dvora Leon. 

| 280 s.| 288 Kč | ISBN 978-80-7429-308-5

 

František Kalenda
ZLOMENÝ KRÁL 

  VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ  OCENĚNÉ HISTORICKÉ DETEKTIVKY VRAŽDY  
VE   ZNAMENÍ  HVĚZDY  (ČESTNÉ UZNÁNÍ  UDĚLENÉ OD  ČESKÉ ASOCIACE  
AUTORŮ DETEKTIVNÍ  L ITERATURY) 
Když je nedaleko hradu Lichnice nalezeno zmrzačené tělo českého a římského krále Karla IV., 
na slezského lékaře Siegfrieda připadá nelehký úkol pokusit se panovníka zachránit. A záro-
veň přežít v nehostinném prosředí Železných hor, kde zjišťuje, že nemůže věřit ani vlastním 
přátelům, natožpak příslušníkům intrikami prolezlého panovníkova dvora. 
Zlomený král je napínavá historická detektivka z českého středověku a druhý díl volné trilogie 
o lékaři Siegfriedovi a židovské dívce Rivce. V pořadí již pátý román mladého českého spiso-
vatele Františka Kalendy čtenáře opět zavádí do blízkosti Karla IV. a poutavým způsobem jim 
přibližuje historické postavy a události spojené s raným obdobím vlády „největšího Čecha“.

| Váz.| asi 208 s.| 130 x 200 mm | vyjde v listopadu | cca 250 Kč | ISBN 978-80-7429-622-2
 

František Kalenda
VRAŽDY VE ZNAMENÍ HVĚZDY
Detektivní příběh z doby Karla IV.

Rok 1350. Mladému králi Karlovi se konečně podařilo ukončit letité boje a sjednotit rozpolce-
nou Říši. České království si vydechlo a také pražská města se probudila z noční můry morové 
nákazy. Obchází je však nový strašák – vrah, který za sebou nechává těla zohavená znamením 
židovské hvězdy. A tak zatímco pražští židé opět trpí falešným nařčením, arcibiskup Arnošt 
z Pardubic povolává zpět do služby svého nejschopnějšího vyšetřovatele, aby vraha dopadl, 
dokud je ještě čas.
Vraždy ve znamení hvězdy je první díl historické trilogie z pera mladého spisovatele Františka 
Kalendy, autora historické detektivky Ordál (Vyšehrad, 2012) a dobrodružné knížky pro děti 
Pes, kocour a sirotek (Meander – Vyšehrad, 2016).

| 208 s.| 248 Kč | ISBN 978-80-7429-738-0



� 29 �BELETRIE
�Edice Verše�  

Josef Hora
STRUNY VE VĚTRU, TVŮJ HLAS, DOMOV

  STĚŽEJNÍ  DÍLA  KLÍČOVÉHO MEZIVÁLEČNÉHO BÁSNÍKA
Josef Hora (1891–1945) byl překladatelem, novinářem, kritikem, hlavně ale básníkem. Verše 
byly vždy jeho primárním vyjádřením. Celý život se ho hluboce dotýkalo soudobé dění. Věřil 
ve změnu poměrů, ale tato víra často dostávala podobu deziluze. Pro Horu jsou klíčové čas, 
jeho plynutí v básních až zvučí, a ticho, místy až zhmotněné. Pro jeho dílo mělo velký význam 
cestování, navštívil Itálii, SSSR, Německo, Francii, Estonsko, Maďarsko a Jugoslávii. V této 
knize jsou obsaženy optimistické i melancholické verše, které silně ovlivnily jeho současníky 
i následovníky – Františka Halase, Jaroslava Seiferta či Františka Hrubína. Horova poezie je 
stále živá a některé jeho básně byly i zhudebněny (Vladimír Merta: Struny ve větru).

| Váz.| asi 112 s.| 106 x 146 mm | vyjde v září | cca 170 Kč | ISBN 978-80-7429-825-7

John Keats
DÉŠŤ Z PLANÉ RŮŽE

  OSUD JOHNA KEATSE BÝVÁ SROVNÁVÁN S   OSUDEM KARLA HYNKA MÁCHY
V nepřekonaném překladu Hany Žantovské znovu vychází výbor z básnického díla anglic-
kého romantického básníka Johna Keatse (1795–1821), opatřený poznámkami překladatelky 
a doslovem. Ne náhodou bývají jeho život a dílo i přijetí, jehož se mu dostalo od kritiků, 
srovnávány s osudy a dílem K. H. Máchy, byť se tito mimořádní básníci nikdy nemohli setkat. 
Výbor představuje nejznámější a nejpůsobivější Keatsovy básně, z nichž jmenujme alespoň 
Předvečer svaté Anežky, Óda na slavíka, Homérovi, Endymion (úvodní verše) jako připo-
mínku básníkova obdivu k řecké mytologii, stejně jako jedinečné poémy, balady a sonety, jež 
jeho dílo neodmyslitelně vřadily do světového písemnictví.

| Váz.| asi 184 s.| 106 x 146 mm | vyjde v říjnu | cca 220 Kč | ISBN 978-80-7429-621-5

Vladimír Holan
BÝT MILOVÁN,  
MILOVAT…

| 112 s.| 188 Kč | 
ISBN 978-80-7429-762-5

Karel Toman
SLUNEČNÍ HODINY 
MĚSÍCE  
HLAS TICHA

| 80 s.| 168 Kč | 
ISBN 978-80-7429-701-4

František Halas
JÁ SE TAM VRÁTÍM, 
NAŠE PANÍ BOŽENA 
NĚMCOVÁ, TVÁŘ

| 112 s.| 168 Kč | 
ISBN 978-80-7429-737-3

Jan Skácel
METLIČKY

| 72 s.| 148 Kč |  
ISBN 978-80-7429-824-0

Jaroslav Seifert
CHLAPEC A HVĚZDY

| 80 s.| 168 Kč | 
ISBN 978-80-7429-696-3
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�Edice Dětská literatura�  

Josef Koutecký 
VODNÍČEK BULIŽNÍČEK

  PESTRÝ,  JAZYKOVĚ BOHATÝ A   FANTAZI Í  PRODCHNUTÝ PŘÍBĚH  O  MALÉM 
VODNÍKOVI  Z   PERA DĚTSKÉHO ONKOLOGA PROF.   JOSEFA KOUTECKÉHO
  ILUSTRACE MARINA RICHTEROVÁ
Pohádkové vyprávění z pera profesora Josefa Kouteckého má v sobě vše, co oslovuje dětskou 
duši. Příběh o vodnickém chlapci, který se narodil kdesi daleko na Vltavě a uprostřed krásné 
přírody prožívá dětství, upoutá děti barvitým líčením a dobrodružnými příhodami z jeho 
rodné tůně. Ale z malého vodníka vyroste velký a ten se vydává do Prahy a začíná „vodničit“ 
na Malé Straně. Seznamuje se se spoustou zajímavých lidí, se zákoutími staré Prahy, jejími 
pozoruhodnými domy a půvabnými uličkami. A protože vodníci sice vypadají jako lidé, ale 
umějí i to, co lidé nedokážou, mohou si povídat s vílami, skřítky a strašidly. A tak v pohádce 
o Buližníčkovi ožívají i dávné pověsti o malostranských strašidlech, která mají svá tajemství, 
jež vábí dětskou představivost a potěší nejen malé čtenáře.

| Váz.| asi 224 s.| 160 x 240 mm | vyjde v listopadu | cca 300 Kč | ISBN 978-80-7429-899-8

� 30 � BELETRIE

Jiřina Rákosníková, Jan Kudláček
TEN VÁNOČNÍ ČAS 

  CD S   VYNIKAJ ÍCÍMI  HUDEBNÍKY MARKEM IVANOVIČEM,  J IŘ ÍM PAVLICOU 
A   DALŠÍMI
Téma Vánoc bylo, je a doufejme vždy bude tématem k zamyšlení. Nejen nad dárky pro naše 
milé, kterým chceme alespoň jednou do roka dát najevo svoji přízeň. Především je to doba 
zastavení, rozjímání! Jiřina Rákosníková nás touto dobou provází s pomocí říkadel, popěvků 
a vánočních koled. Texty písní jsou kromě bohatých ilustrací doprovázeny notovými záznamy, 
a tak domácímu muzicírování nestojí nic v cestě. Těšme se společně, že se vrátí doba zasta-
vení a opravdového naslouchání, či ještě lépe společného zpívání, koledování. Knížka pro 
velkou oblibu vychází již ve 3. vydání.

| Váz. | 80 s.| 210 x 210 mm | vyjde v říjnu | 398 Kč | ISBN 978-80-7429-937-7

Olga Hejná
JEĎ, MODRÝ KONÍČKU

�80 s.� 248 Kč � 
ISBN 978-80-7429-625-3

František Kalenda
PES, KOCOUR A SIROTEK
Putování podivuhodné trojice 
skoro až na konec světa

| 168 s.| 368 Kč | 
ISBN 978-80-7429-623-9

ZLATÁ
STUHA

2016

Radovan Krátký
BUBÁCI  
ANEB MALÝ PŘÍRODOPIS  
DUCHŮ, PŘÍZRAKŮ  
A STRAŠIDEL

� 368 s.� 398 Kč � 
ISBN 978-80-7429-468-6

Ji řina Rá kos ní ková, 
Jan Ku dlá ček, 
Jiří Pavlica 
STU DÁNKO RU BÍNKO 
+ CD SKU PINY HRA DIŠ ŤAN

� 96 s.� 398 Kč � 
ISBN 978-80-7429-435-8

Jan Zíma
ZPÍVÁME SI  
O ZVÍŘÁTKÁCH 
+ CD

| 48 s.| 298 Kč | 
ISBN 978-80-7429-624-6
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|Ediční řada Největší dramatici|

Renáta Fučíková 
MOLIÈRE
7 převyprávěných her v historických souvislostech

  DRUHÝ SVAZEK EDIČNÍ  ŘADY NEJVĚTŠÍ  DRAMATICI  NABÍZÍ  UCELENÝ OBRAZ 
FRANCOUZSKÉ SPOLEČNOSTI  17 .  STOLETÍ
Molière, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin, patří k nejslavnějším dramatikům éry fran-
couzského i světového klasicismu. Francouzskému divadlu je věnován druhý svazek ediční 
řady Největší dramatici – bohatě ilustrovaná kniha, která nám přiblíží Francii Molièrovy doby 
i jeho životní osudy. V hlavní části představuje známá autorka a ilustrátorka Renáta Fučíková 
formou komiksu pět nejznámějších Molièrových komedií (Škola pro ženy, Tartuffe, Misan-
trop, Lakomec, Zdravý nemocný) a přidává navíc dvě dramata od slavných Moliérových sou-
časníků, jimiž byli Jean Racine (Faidra) a Pierre Corneille (Cid). Každá z her je orámována 
naučnými texty, díky nimž se čtenáři dozvědí mnoho podrobností například o vládě „krále 
Slunce“ Ludvíka XIV., o vztazích hugenotů a katolíků, o osudech Francie v průběhu třicetileté 
války, o merkantilismu či o absolutismu. S pomocí výpravných ilustrací pak Renáta Fučíková 
vypráví o zrodu barokního slohu, rozkvětu umění na dvoře Ludvíka XIV., o stavbě paláce 
ve Versailles, o tanečním, operním a divadelním umění, o návratu k přírodě, o galantních 
hrátkách šlechty, o chodu královského dvora, o rozkvětu vědy a řemesel, o životě nejchudších 
vrstev, o válečnictví, o honitbě, o politických intrikách, o koloniální expanzi a o mnoha dal-
ších aspektech života ve Francii 17. století. Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.

| Váz.| asi 192 s.| 160 x 300 mm | vyjde v listopadu | cca 400 Kč | ISBN 978-80-7429-898-1

Renáta Fučíková
SHAKESPEARE
12 převyprávěných her v historických souvislostech

První svazek ediční řady Největší dramatici, jež představuje ve stručném převyprávění výběr 
z děl tří vynikajících dramatických autorů, kteří jsou dodnes uváděni na světových i českých 
jevištích – Williama Shakespeara, Molièra a Antona Pavloviče Čechova. Zároveň nabízí pohled 
na historické souvislosti, na události, které podnítily nebo inspirovaly vznik vybraných dramat. 
Nechává čtenáře nahlédnout do životních osudů dramatiků, představuje životní styl jejich 
doby, módu a architekturu v divadle i mimo divadlo. 
Kniha věnovaná dílu Williama Shakespeara uvádí v převyprávění pro mladé čtenáře dvanáct 
jeho dramat (Kupec benátský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie, Sen 
noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Hamlet, Král Lear, Macbeth, Othe-
llo a Bouře) a přibližuje i jejich inspirační zdroje a okolnosti jejich vzniku. Každá ze Shake-
spearových divadelních her je doplněna vstupy věnovanými vnějším projevům doby – např. 
renesanční módě, architektuře, italské literatuře, cestám Angličanů na jih, vztahu starého 
kontinentu ke koloniím – a historickým souvislostem. Životem a dílem geniálního dramatika 
provázejí kromě textů též bohaté ilustrace Renáty Fučíkové. 

| 208 s.| 398 Kč | ISBN 978-80-7429-740-3
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|Mimo edice| 

BELETRIE

Libuše Koubská
DĚDEČKŮV DENÍK
Obyčejný život v neobyčejných dějinách. Nebo naopak?

Jedním z výchozích bodů knihy, mapující období let 1880–1953, je deník válečného zajatce 
Josefa Bačovského, který jako rakouský domobranec prošel několika těžkými bitvami 1. světové 
války a poté padl do ruského zajetí. V něm prožil mimořádnou anabázi, během níž proputo-
val křížem krážem tehdejší Rusko od Sibiře přes Petrohrad k Bílému moři za severní polární 
kruh a odtamtud na jih ke Kaspickému moři, na Kavkaz, do Baku... Zajetím však zasahování 
takzvaných velkých dějin do jeho života teprve začalo. Jeho česko-německá rodina se musela 
vyrovnávat s novými poměry po vzniku Československa, s hospodářskou krizí 30. let. Ves-
nice, v níž žil, se stala dějištěm nacistického puče na podzim roku 1938, za 2. světové války 
si v ní zřídil koncentrační tábor Oskar Schindler, v roce 1945 se tam utábořila Rudá armáda. 
Část rodiny se po válce dostala do divokého odsunu. Po únoru 1948 turbulence pokračovaly.
Kniha z pera zkušené publicistky Libuše Koubské nabízí čtenářům obraz dramatických a roz-
hodně nikoliv černobílých dějin běžných lidí, jejich názorů, snažení, nadějí, zklamání, tragédií 
i pozitivních odkazů.

� 176 s.� 258 Kč � ISBN 978-80-7429-636-9 

BESTSELLER 
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Radkin Honzák
PSYCHOSOMATICKÁ PRVOUKA

  V   JAKÉM VZTAHU JE  L IDSKÉ TĚLO A   L IDSKÁ DUŠE? 
Po úspěšné knize Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření a knižním rozhovoru s Renatou 
Červenkovou Všichni žijem’ v blázinci přichází známý psychiatr Radkin Honzák s dalším titu-
lem, který se věnuje vztahu těla a duše. Jak říká sám autor, vstupovat do světa psychosomatiky 
vyžaduje odvahu, ale především drzost – odvahu opouštět pohodlné cesty a drzost šlapat 
po trávníku, na němž je umístěna po několik století výstražná cedule udržovaná medicínským 
establishmentem za všech panujících režimů s nápisem NEVSTUPOVAT. Psychosomatická 
prvouka je výsledkem jeho padesátiletého, a jak poctivě přiznává, většinou marného hledání 
pravdy o zdraví a nemoci. „S pravdou v medicíně to není jednoduché, protože tato disciplína, 
podobně jako Rusko, neví, kde má hranice. Jen čas od času si několik jedinců položí otázku, 
jaké jsou vlastně úkoly a cíle současné medicíny. Je to otázka nemilá, leč legitimní.“ Rad-
kin Honzák se snaží ukázat, že brát v úvahu stejně vážně jako faktory biologické také velmi 
obtížně měřitelné faktory sociální a psychologické, eventuálně už téměř neuchopitelné fak-
tory duchovní neboli spirituální, je důležitým doplněním pohledu medicíny, která na člověka 
v současnosti hledí především jako na biologický preparát. 

| Váz.| asi 352 s.| 145 x 205 mm | vyjde v září | cca 350 Kč | ISBN 978-80-7429-912-4

Kateřina Cajthamlová
ÚLOHA RODIČŮ PŘI UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI

  RADY RODIČŮM PŘI  VÝCHOVĚ DĚTÍ  V   MODERNÍ  SPOLEČNOSTI 
Na základě zkušeností ze své terapeutické praxe přichází MUDr. Kateřina Cajthamlová s kni-
hou o rodičovství, výchově, úloze rodiny i pravidlech důležitých pro zdravý základ lidských 
vztahů. Texty přinášejí zajímavý pohled na neustále se proměňující moderní společnost, v níž 
jsou jednotlivci vystaveni nebývalým tlakům a požadavkům, změnám životního stylu i rodin-
ného uspořádání, stejně jako nebezpečným závislostem a lákadlům. Autorka nabízí způsob, 
jak těmto situacím lépe porozumět a jak se s nimi vyrovnávat. Kniha je svým záběrem a způ-
sobem zpracování určena široké čtenářské veřejnosti.

| Váz.| asi 480 s.| 145 x 205 mm | vyjde v září | cca 370 Kč | ISBN 978-80-7429-913-1

Zdeněk Matějček
RODIČE A DĚTI

V době tak nejisté, jako je ta naše, se jistě vyplatí sáhnout ke „klasice“, k níž dnes nepochybně 
patří i kniha Rodiče a děti slavného dětského psychologa Zdeňka Matějčka. V téměř stovce 
drobných i šířeji rozpracovaných kapitolek, které provázejí nově narozeného člověka až 
za práh jeho dospělosti, se autor zastavuje u problémů, s nimiž se setkává každá rodina. Při-
náší je na svět dítě, nesou si je však v sobě i rodiče. Tento zorný úhel – rodiče a děti – proto 
v Matějčkově práci jednoznačně převažuje. Kniha je určena především mladým rodičům, 
prarodičům, vychovatelům, pedagogům a koneckonců všem, kdo chtějí prostřednictvím 
dětského světa porozumět světu a životu vůbec.
Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. (1922–2004) byl světově uznávaný dětský psycholog, který 
se průkopnicky věnoval studiu vývoje dětí v ústavech – v prostředí psychického strádání neboli 
deprivace. Oproti ústavní péči, kterou se snažil reformovat, zdůrazňoval nezastupitelnou 
úlohu rodiny. Matějček se na rodinu dívá jako na úzké, nejbližší společenství, které jediné 
může dát dítěti pocit životní jistoty, s nímž se pak vydává na „dobrodružné výpravy za pozná-
ním světa“. Ve svých knihách popularizoval poznatky obecné i klinické psychologie, přičemž 
vycházel z mnohaleté praxe v dětské psychologické poradně. Nové vydání knihy Rodiče a děti 
ukazuje, nakolik byl ve své době vizionářem a dokázal s ohromným pochopením pro dětský 
svět uvažovat o věcech a situacích, kterým čelíme v současnosti. 

| 360 s.| 298 Kč | ISBN 978-80-7429-797-7



� 33 �ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL

Richard Béliveau, Denis Gingras
JAK PŘEDCHÁZET RAKOVINĚ A SNIŽOVAT JEJÍ RIZIKO

Rakovina – největší zabiják jednadvacátého století, záhadná a hrozivá nemoc, která je schopná 
člověka „vysát“ během několika měsíců. Je proto jednou z největších výzev pro současnou 
medicínu, ale ani ta na ni často nestačí. Nepřeberné možnosti naopak nabízí prevence rako-
viny, a přesto je stále dost zanedbávána. Prevence je ve většině případů záležitostí jednotlivce: 
záleží tedy na každém z nás, zda se seznámíme s hlavními příčinami vzniku rakoviny a zda 
dokážeme uzpůsobit svůj životní styl. 
Cílem této knihy je poskytnout ty pravé zbraně všem, kteří jsou ochotni vzít svůj osud do vlast-
ních rukou. Ve své svěže a poutavě napsané knize, doprovázené bohatým obrazovým mate-
riálem, prezentují kanadští odborníci Richard Béliveau a Denis Gingras základní doporučení, 
která se týkají kouření, tělesné hmotnosti, pohybu, vyvážené stravy a slunění. Autoři se nevy-
hýbají ani otázce pití kávy či červeného vína, konzumace masa a potravinových doplňků, tak 
zvaných „éček“. Vyzbrojme se tedy jejich radami – ty jsou tou nejlepší zbraní, kterou můžeme 
použít, abychom výskyt rakoviny ve společnosti výrazně omezili.

| 280 s.� 388 Kč | ISBN 978-80-7429-689-5

Lucie Malá, David Peřan
PRVNÍ POMOC PRO VŠECHNY SITUACE
V souladu s evropskými doporučeními 2015

Publikace je určena všem, kteří si nejsou jisti v základních postupech první pomoci, ale také 
těm, kteří již základní znalosti mají, ale chtějí si postupy připomenout nebo zjistit, kam se 
první pomoc v posledních letech posunula. Snahou je podat je srozumitelně a tak, aby byly 
pro laické poskytovatele co nejsnáze zapamatovatelné. 
Kniha se vyznačuje moderním přístupem založeným na interakci poskytovatele první pomoci, 
operátora tísňové linky a posádky zdravotnické záchranné služby. U každého popisovaného 
stavu nebo situace se dozvíte, co může být jeho příčinou a jaká je prevence. Pokud k náhlému 
ohrožení zdraví nebo života dojde, je zcela zásadní zavolat na tísňovou linku, proto vás u kaž-
dého stavu seznámíme také s postupy telefonicky asistované první pomoci a pokusíme se 
následně přiblížit, jak by mohla postupovat posádka záchranné služby po příjezdu na místo.

| 192 s.� 268 Kč | ISBN 978-80-7429-693-2

Ka rel Neš por
LÉ ČI VÁ MOC SMÍ CHU

� 176 s.� 198 Kč � 
ISBN 978-80-7429-826-4

Si mo na Se dlá ko vá
ZÁ DA, KTE RÁ CVI ČÍ,  
NEBOLÍ 
Cvi čí me po dle  
Ludmi ly Moj ží šo vé

� 64 s.� 148 Kč � 
ISBN 978-80-7429-653-6

Roman Uhrin
77 INSPIRACÍ  
PRO ZDRAVÝ ŽIVOT
včetně 140 zdravých  
receptů, 40 zdravotních 
studií a informací  
o léčivých potravinách

� 184 s.� 298 Kč � 
ISBN 978-80-7429-485-3

Jarmila Mandžuková
BUDÍKOVÁ DIETA  
ANEB JÍST VE SPRÁV-
NÝ ČAS A HUBNOUT 

� 120 s.� 188 Kč � 
ISBN 978-80-7429-544-7

Jarmila Mandžuková
SLOVA,  
KTERÁ POMÁHAJÍ
aneb Motivace  
k lepšímu životu

� 168 s.| 198 Kč | 
ISBN 978-80-7429-545-4
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�Edice Vaříme s dietní sestrou� 

KUCHAŘKY

Rů žena Mi la tová,  
MUDr. Petr Wohl
KU CHAŘKA  
PŘI ONE MOC NĚNÍ  
SLI NIVKY

| 96 s.� 158 Kč | 
ISBN 978-80-7429-679-6

Vladimíra Havlová, 
MUDr. Alexandra  
Jirkovská
RECEPTY SE SNÍŽE-
NÝM OBSAHEM 
TUKŮ A CHOLESTE-
ROLU

| 104 s.� 168 Kč | 
ISBN 978-80-7429-678-9

Minika Vernerová, 
MUDr. Pavel Kohout
BEZLEPKOVÁ DIETA

| 80 s.� 148 Kč | 
ISBN 978-80-7429-597-3

Vladimíra Havlová, 
MUDr. Petr Wohl
KUCHAŘKA  
PŘI ONEMOCNĚNÍ 
ŽALUDKU

| 88 s.� 98 Kč | 
ISBN 978-80-7429-913-3

Vladimíra Havlová, 
MUDr. Simona  
Kratochvílová
OSTEOPORÓZA
Recepty pro prevenci  
i při onemocnění 

| 96 s.| 168 Kč | 
ISBN 978-80-7429-648-2

Karina Havlů
VAŘÍME V REMOSCE

Stará dobrá remoska. Kdopak by ji neznal? Mnozí z nás ji mají možná „zapomenutou” někde 
ve sklepě nebo na půdě a vybavili si kuchyň raději modernějšími domácími pomocníky. Není 
pochyb, že současná technika v mnohém ulehčila přípravu jídel, přesto se vás ale oblíbená 
autorka kuchařek Karina Havlů pokusí přesvědčit, abyste to s remoskou zkusili znovu. Samo-
zřejmě na své si přijdou i stálí příznivci remosky. Vedle tradičních pokrmů se budou moci 
seznámit s novými, moderními a velice chutnými recepty. 

| 192 s.| 278 Kč | ISBN 978-80-7429-821-9

Vladimíra Havlová,Růžena Milatová, Vladimíra Havlová, Minika Vernerová, Vladimíra Havlová, 

Vladimíra Havlová 
a kol.
KUCHAŘKA 
PRO DIABETIKY 
A NEJEN PRO NĚ

| 296 s.| 328 Kč | 
ISBN 978-80-7429-798-4

Růžena Milatová, 
MUDr. Marek Novotný
KUCHAŘKA PŘI ONE-
MOCNĚNÍ LEDVIN
Proč je dieta potřebná?

| 104 s.| 158 Kč | 
ISBN 978-80-7429-809-7

Vla di mí ra Ha vlo vá, 
MUDr. Pe tr Wo hl
KU CHAŘ KA  
PŘI ONE MOC NĚ NÍ  
ŽLUČ NÍ KU

| 80 s.� 128 Kč |  
ISBN 978-80-7021-828-8

Vla di mí ra Ha vlo vá 
KU CHAŘ KA  
PŘI ONE MOC NĚ NÍ 
JATER

| 80 s.� 128 Kč | 
ISBN 978-80-7429-437-2

Růžena Milatová
KUCHAŘKA PŘI  
ONEMOCNĚNÍ DNOU
Dieta bez purinů

| 80 s.� 158 Kč | 
ISBN 978-80-7429-399-3 
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Charlie Ellis
KOČIČÍ TERAPIE
První pomoc pro špatnou náladu

Je toho na vás moc nebo jste prostě měli ,,den 
blbec“? Kočičí terapie je dokonalou vzpruhou 
pro všechny, kteří potřebují vykouzlit úsměv 
na tváři. Vedle těch nejroztomilejších obrázků 
na srdci zahřejí i citáty o kočkách a tipy, jak 
vám kočičí mazlíčci mohou být pomocníkem 
v tomto hektickém světě.

| Váz.| asi 96 s.| 140 x 140 mm | vyjde v listopadu |  
| cca 190 Kč | ISBN 978-80-7429-914-8

Charlie Ellis
PSÍ TERAPIE
První pomoc pro špatnou náladu

Pes je nejlepším přítelem a pomocníkem člo-
věka od počátku jejich soužití. Je věrný, páníčka 
chodí vítat a pokud chce, rád si s ním i hraje. 
Roztomilá knížka s hezkými obrázky psů, citáty 
o psech i s vtipy všem milovníkům psů zlepší 
náladu a pomůže jim řešit každodenní trable. 

| Váz.| asi 96 s.| 140 x 140 mm | vyjde v listopadu |  
| cca 190 Kč | ISBN 978-80-7429-915-5

Kočičí terapie
První pomoc  

pro špatnou náladu

Charlie Ellis

Psí terapie
První pomoc  

pro špatnou náladu

Charlie Ellis

BUĎ V KLIDU.  
JSI MÁMA

| 160 s.|  128 Kč |
ISBN  
978-80-7429-819-6

BUĎ V KLIDU.  
JSI TÁTA 

| 160 s.| 128 Kč |
ISBN  
978-80-7429-820-2

BUĎ V KLIDU  
A DEJ SI PANÁKA

� 160 s.� 128 Kč � 
ISBN 978-80-7429-547-8

BUĎ V KLIDU.  
JE TI TEPRVE 40

� 160 s.�128 Kč � 
ISBN 978-80-7429-649-9

BUĎ V KLIDU.  
JE TI TEPRVE 50

� 160 s.� 128 Kč � 
ISBN 978-80-7429-546-1

BUĎ V KLIDU.  
JE TI TEPRVE 60

| 160 s.|  128 Kč | 
ISBN 978-80-7429-796-0

CESTA – DIÁŘ 2018 
Antoine de Saint-Exupéry 

  KDYŽ TAK MALÝ PRINC ŠEL  DLOUHO PÍSKEM,  SKALINAMI  A   SNĚHEM,  
STALO SE,  ŽE  OBJEVIL  KONEČNĚ CESTU.  A   VŠECHNY CESTY VEDOU K  L IDEM.  
(MALÝ PRINC)
Diář na rok 2018 Cesta přináší na každý týden inspirativní myšlenky francouzského spisova-
tele, letce a válečného hrdiny Antoina de Saint-Exupéry (1900–1944). S motivem cesty se setká-
váme v celém autorově díle – ať je to putování Malého prince po planetách či pouštní karavany 
v Citadele nebo bloudění pilota v Nočním letu. Saint-Exupéryho prózy a básně jsou dodnes 
obdivovány pro svou moudrost a upřímné hledání lásky, přátelství a smyslu života. Diář s jeho 
myšlenkami vás osvěží jako studánka žíznivého trosečníka. 
Malířka a ilustrátorka Jiřina Lockerová ilustrovala více než 30 knižních titulů. Věnuje se mimo jiné 
malbě meditačních obrazů s terapeutickým účinkem, k nimž ji přivedl hluboký zájem o alterna-
tivní způsoby léčby a širší vnímání života. Její léčivé obrazy doprovázejí novou řadu originálních 
diářů nakladatelství Vyšehrad, které pomáhají hledat sílu, klid a vlastní duchovní cestu. 
Diář obsahuje plánovací kalendář, lunární kalendář, jmeniny, přehled státních svátků, prostor 
pro poznámky aj.

Flexo. | 272 s.| 130 x 200 mm | vyjde v srpnu | 299 Kč | ISBN 978-80-7429-916-2

|Mimo edice| 
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staň se fanouškem
vyšehradu

na facebooku
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D y n m i ta 

VEDENÍ ,  REDAKCE,  VÝROBA , 
ADMINISTRATIVA
Víta Nejedlého 15, Praha 3
tel.: 222 326 851, fax: 224 221 703
e-mail: info@ivysehrad.cz 
redakce@ivysehrad.cz (redakce)
sucha@ivysehrad.cz (propagace) 
verner@ivysehrad.cz (výroba)

EXPE DIČ  NÍ  SKLA D  
A  ZÁ S IL  KO VÁ SLUŽ BA
Štěrboholská 44/1307,  
102 00 Pra ha 10
tel.: 271 962 474, fax: 271 961 380 
e-mail: distribuce@ivysehrad.cz

OBCHOD NÍ ZÁ STUP CI  
PRO ČE CHY
Ji ří Šubrt, tel.: 777 710 699
e-mail: subrt@ivysehrad.cz
Jo sef Vi du na, tel.: 777 710 697

OBCHOD NÍ ZÁ STUP CE  
PRO MO RA VU
Pa vel Má lek, tel.: 777 710 698
e-mail: malek@ivysehrad.cz

SE ZNÁMIT SE S KOMPLETNÍ 

NABÍDKOU A KNIHY SI OBJEDNAT 

MŮŽETE I NA NAŠICH 

INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

www.ivy se hrad.cz

P. G. Wodehouse
STRÝC DYNAMIT
Hrdina Wodehouseova románu strýc Fred, jinak lord Icken-
ham, vydávající se momentálně za majora Barbizona-Planka, 
musí vyřešit zapeklitou situaci. Čte Miloň Čepelka.

| 1 CD ve formátu MP3 | vyjde v listopadu | cca 300 Kč | 
EAN 8594015312927

Jerome Klapka Jerome
ONI A JÁ 
Zdařilý Jeromův román popisující trampoty spjaté 
s nákupem venkovské nemovitosti a její rekonstrukcí. 
Čte Martin Dejdar.

| 1 CD ve formátu MP3 | vyjde v listopadu | cca 300 Kč | 
EAN 8594015312880

E. B. White
KRISTÝNINA PAVUČINA
Klasické dílo americké dětské literatury přináší dojemný 
příběh přátelství prasátka Vilíka a pavoučice Kristýnky.  
Čte Hana Maciuchová.

| 1 CD ve formátu MP3 | vyjde v září | cca 300 Kč | 
EAN 8594015310701

Francis Scott Fitzgerald
PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH BENJAMINA 
BUTTONA A DALŠÍ POVÍDKY
Groteskní příběh muže, jenž se narodí jako stařec a celý život 
mládne. Setkává se jen s nepochopením a šťastný je pouze 
uprostřed svého života, kdy se jeho biologický a duševní 
věk protínají. Interpretace Rudolf Pellar a Michael Dlouhý.

| 1 CD ve formátu MP3 | vyjde v říjnu | cca 300 Kč | 
EAN 8594015313030

Friedrich Nietzsche
TAK PRAVIL ZARATHUSTRA
Výběr z proslulého díla slavného německého myslitele nyní 
též jako audiokniha v režii známé rozhlasové režisérky Hany 
Kofránkové.

| 1 CD ve formátu MP3 | vyjde v říjnu | cca 300 Kč | 
EAN 8594015312798

Hana Whitton
ELIŠKA PŘEMYSLOVNA
Historický román o poslední přemyslovské královně, 
matce Karla IV. z pera zkušené autorky.

| 1 CD ve formátu MP3 | vyjde v říjnu | cca 300 Kč | 
EAN 8594015313047

Renáta Fučíková
SHAKESPEARE
12 převyprávěných her v historických  
souvislostech
Úspěšná kniha Renáty Fučíkové nyní i v audioknižní 
podobě ve spolupráci s One Hot Book.

| 1 CD ve formátu MP3 | vyjde v říjnu | cca 300 Kč | 
EAN  8594169481586 


