
 

Výpravná obrazová encyklopedie pro děti, která 

sklidila obrovský úspěch hned po svém 

anglickém vydání, přiblíží všechna tajemství 

vesmíru – od velkého třesku po planety Sluneční 

soustavy. Profesor Astrokocour je nejchytřejší 

kočka, jakou asi kdy potkáte! Dokonce má titul 

ze skoro všech vědních oborů, jaké pod sluncem 

existují! A když mluvíme o Slunci, tak na to je 

odborník taky! V knize Hranice vesmíru vám poví 

všechno možné o naší hvězdě a naší planetě, o 

sluneční soustavě, o naší galaxii a o vesmíru.  

 

Sto krátkých příběhů vypráví životní osudy stovky 

mimořádných žen z minulosti i současnosti. 

Umělkyně, sportovkyně, vědkyně, političky a další 

velké osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do 

historie, inspirují malé i velké čtenáře snít velké 

sny.Seznámíte se s královnou Alžbětou I., módní 

návrhářkou Coco Chanel nebo s tenistkou Serenou 

Williams. Každý medailonek navíc doprovází 

celostránkové portréty od šedesáti výtvarnic z celého 

světa. 

 

Jaký ale doopravdy byl český král a římský císař, co 

všechno vykonal? Odpověď vám dá kniha plná 

ilustrací stejně delikátních, jaké známe z 

iluminovaných rukopisů vrcholného středověku. 

Dozvíte se, že Karel IV. byl nejen stavitelem mostů, 

hradů a měst. Velkou část svého života prožil na 

cestách mezi významnými městy tehdejší Evropy, 

jako byla Paříž, Milano, Benátky, Avignon, Řím, 

Florencie, Cáchy, Norimberk. Byl diplomatem a 

urovnával spory mezi panovníky, ale zároveň byl i 

válečníkem. Pro české země získal nová území. 

Velký odkaz zanechal Karel IV. v oblasti vědění, 

literatury a zákona…. 

 



 

 

Náš životní styl se natolik změnil, že čistě obsahově jsou 

pro nás klasická česká přísloví již nesrozumitelná. 

A tím spíš jsou nesrozumitelná pro děti. Přitom znalost 

přísloví bývá součástí přijímacích testů na střední školy. Tato 

půvabná, hravě provedená knížka plná ilustrací, je určená 

dětem, ale nejen jim.Vždyť přísloví, pořekadla a přirovnání 

jsou součástí naší kultury. Každé přísloví obsahuje krátký 

srozumitelný výklad, základní heslo k vyhledání a ilustraci. 

 

 

Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na 

nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás 

snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake 

news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jak je 

možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, 

jak se proti nim můžeme bránit? Tato kniha se šikovnou 

manipulací v samotném názvu vás dovede k tomu, jak nad 

záplavou informací, která se na nás denně valí, přemýšlet 

kriticky, ale bez zbytečné paranoie. 

 

Kniha beze slov, kniha mnoha lidských příběhů, komiks, 

jehož obrázky poskytují mnoho příležitostí ke kladení 

otázek i hledání odpovědí. Kniha, jejíž příběh je napínavý 

a končí happy endem, kniha o diktatuře písmene A. 

Příběh chlapce s číslem 21868 na rádiovce se odehrává 

ve městě, v němž jediné správné názory symbolizuje 

písmeno A. AAAA zní z amplionů, A je ve znaku města, na 

praporech, i praporcích, jimiž mávají děti, je na 

transparentech, ale i na každé knížce za výlohou 

knihkupectví, na stravenkách,…. Jenom písmeno A se učí 

ve školách, A proniká do moderní architektury, lidé jej 

skandují, jsou ho plné noviny, i vyšetření zraku probíhá 

pouze na velikosti písmene A. Je to vtip, hrozba, minulost, 

nadsázka, absurdita a hlavně všechno dohromady. 
 

 



 

Jste připravení setkat se s nejhoršími dětmi na světě? 

Seznamte se s pěti příšernými kluky a pěti hroznými 

holkami! Třeba s Žofkou, která stojí jen o jedno: válet se 

celý den na válendě a koukat na telku. Není divu, že se jí 

stane ta hrozná věc, o níž se tady snad ani nebudeme 

zmiňovat! Nebo se Slintou Samem slintajícím tak, že se 

na školním výletě dostane do strašného průšvihu! David 

Walliams tentokrát sepsal sbírku deseti báječně 

zlomyslných historek, ilustrace opět nakreslil geniální 

Tony Ross.  

 

 

Dvanáct let je tak nádherný věk, myslí si Sářina máma. 

Tolik nových věcí – první láska, první řasenka, první 

měsíčky, první léto, kdy vás nehlídají babička s dědou. Ale 

ne vždycky je všechno tak skvělé, jak se může zdát. Třeba 

když je vaše máma v blázinci, váš táta pije a nemáte 

nikoho, komu se svěřit s obavami, že možná jste taky 

blázen. A tak musí Sára kromě kluků a šminků řešit i 

méně příjemné věci a díky své nezlomnosti, humoru a 

nadhledu najít sílu bojovat sama za sebe. 

 

 

Zběsilá jízda časem v zábavném a napínavém 

pokračování o doktoru Proktorovi. Doktor Proktor se 

vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku, 

Julietu Margarínovou. V poštovní schránce Lízy 

Pedersenové v Dělové ulici se jednoho dne objeví 

zvláštní pohlednice. Je od doktora Proktora. Líze a 

Bulíkovi se nakonec podaří vzkaz rozluštit a zjišťují, že 

doktor Proktor se bez jejich pomoci nemůže dostat 

nazpět z minulosti. První dětská knížka Jo Nesba sklidila 

nadšené kritiky. Připravte se na zběsilou jízdu časem v 

tomhle zábavném a napínavém pokračování o doktoru 

Proktorovi.  

 



 

Dvanáctiletá Miranda začne zničehonic zažívat spoustu 

podivných věcí. Nejdřív se s ní přestane bavit její nejlepší 

kamarád. Nebo to všechno snad začalo ještě dříve? Poté 

dostává zvláštní vzkazy se záhadným obsahem. Kdo je 

píše a odkud o ní všechno ví? Kam se ztratil náhradní klíč 

od bytu? Je opravdu možné cestovat časem? A kdo je ten 

šílenec na rohu, který vykřikuje něco o kapsabotě a 

knihasáčku? Miranda se vydává na napínavou cestu, 

během které do sebe začne všechno zapadat a na jejímž 

konci stojí fascinující odhalení. 

 

 

Sbírka pěti kouzelnických pohádek spjatých se slavnou 

sérií příběhů čarodějnického učně Harryho Pottera. Který 

správný kouzelník by je neznal? Prastaré pohádky, které 

pro kouzelnou společnost sesbíral a uspořádal bard 

Beedle. Pohádky, které jsou každému kouzelnickému 

dítěti čteny na dobrou noc.  

 

 

 

 

 

Únor 1948. Velká chvíle premiéra Klementa Gottwalda. 

Dvanáct demokratických ministrů jeho vlády podává 

demisi s vidinou, že Gottwald padne a prezident Beneš 

jmenuje prozatímní úřednickou vládu, která zemi 

dovede k předčasným volbám, v nichž už by komunisté 

rozhodně nevyhráli. Během několika rozhodujících dnů 

se ale tento taktický manévr ukazuje jako politická 

hloupost a hrubé podcenění protivníka. 

 

 

 



 

 

Kniha ke stému výročí vzniku Československa prochází 

jednotlivými roky republiky a v každém z nich 

upozorňuje na zajímavosti, které se tehdy udály. 

Zvídavé děti se tak dozvědí nejen zásadní historické 

skutečnosti, ale i to, kdy byla vynalezena hra Pexeso, 

kdo vymyslel kontaktní čočky nebo co znamená zkratka 

SUNAR. Knihu provázejí kvízy a dobové vtipy.  

 

 

 

SAPIENS – STRUČNÉ DĚJINY LIDSTVA sleduje z 

dlouhodobé perspektivy revoluční zvraty na cestě 

lidského rodu od vzniku Homo sapiens až po 

současnost. Dramatický je příběh bezvýznamného 

lidoopa, který před dvěma miliony let někde v koutě 

Afriky získal vědomí, vyvraždil své přírodní bratrance a 

ovládl celou planetu. Základní životní parametry člověka 

jsou určeny biologicky, ale poskytují úžasný prostor. Ne 

biologie, ale kultura (kolektivní víra) je klíčem k 

pochopení dramatického rozvoje lidstva. 

 

   

V učebnicích historie a vědeckých dílech najdeme 

údaje o panovnících, slavných bitvách, hospodářství i 

umění, ale o základních lidských potřebách se toho 

dozvíme málo či vůbec nic. Kniha Intimní historie 

čtenáře seznamuje s tím, co doprovázelo každodenní 

život lidí už od starověku. Autor si vytkl za cíl čtenáre 

nejen poučit, ale predevším pobavit. A tak se vedle 

základních dějepisných faktů objevují historky ze 

života, ať již ze starých kronik, či z renesanční satirické 

literatury. Vybrané dokumenty či příběhy nejsou 

samoúčelné, ale snaží se přiblížit základní lidské 

potřeby v historických souvislostech a objasnit, jaký 

člověk ve skutečnosti byl.  



 

 

Záhada otevřených hrobů je čtvrtým svazkem celkem 

dvanáctidílné dobrodružné série pro mladé čtenáře ve 

věku 9–14 let. Jejím autorem je norský spisovatel a 

bývalý policejní vyšetřovatel Jorn Lier Horst, jehož 

kriminální romány pro děti i dospělé trvale opanují 

seznamy nejprodávanějších knih v Norsku. 

 

 

 

 

 

Začíná rok 1919, Jáchym a Filip z Podskalí bruslí na 

zamrzlé Vltavě, ale na jiné zimní radovánky čas nemají. 

Je sice po válce, ale oba musejí doma pomáhat – Jáchym 

v pekárně, Filip v krejčovství. Když spolu roznášejí 

hotové šaty zákazníkům, nečekaně se připletou k 

setkání dvou mužů. Jeden je pekárenský pomocník a 

druhý zámožný pán. Od té chvíle jsou kluci ve střehu a 

odhodlaně se pustí do dalšího pátrání. Netuší, že se 

zapletou do kriminálního případu, který může ohrozit 

existenci mladé republiky. 

 

 

Strhující příběh lásky Maxe Costy a Mechy Inzunzové se 

postupně odehrává na třech různých místech: v důsledku 

podivné sázky dvou hudebníků se ocitají v Buenos Aires r. 

1928, během španělské občanské války v Nice, kde se 

rozehrává špionážní hra, a v šedesátých letech je 

nacházíme v Sorrentu u partie šachů. Příběh vášnivého 

vztahu, intrik a zrady trvá po čtyři desetiletí bouřlivého 

dvacátého století, které je koncem jedné epochy. Po 

tomto románu s chutí sáhnou jak milovníci špionážního 

žánru, tak inteligentně a s citem napsaných milostných 

příběhů. 


