Život nelze naplánovat ani se na něj nedá dopředu připravit.
Alice a Richard, sedmnáct let jejich společného života, dvě děti,
Kája a Lola. Kájovi je třináct a začíná mít rodičů dost, Lole bude
jedenáct a nejvíc ze všeho na světě si přeje psa. Nikomu se nic moc
neděje, stereotyp všechno překrývá jako měkká deka. Asi to není
štěstí, ale žít se v tom dá. Až do chvíle, než se objeví někdo nový.
A s tím pocit, že doteď to vlastně nebyla láska. Jenže jsou rodina a
cokoliv se stane jednomu, poznamená všechny. A Kája s Lolou
musí najednou řešit to, co děti nikdy řešit nechtějí. Stojí ale tahle
rodina vůbec za záchranu?
Nejosobnější kniha autora. Přestože není primárně o něm, ale o
jeho blízkých, věcech mezi nebem a zemí a o tichu. Sám autor jako
anotaci ke knize napsal: „Je jiná než moje ostatní. Je o klidu. Je
jinak psaná. Sama se poskládala podle toho, koho jsem potkal.
Stal se ze mne obyčejný vypravěč neobyčejných příběhů
opsaných od života.“

V českém překladu Anny Kareninové vychází Slavnost
bezvýznamnosti, poslední román Milana Kundery napsaný
francouzsky. Příběh několika pařížských přátel, jejichž současná
setkání v zahradách nebo na večírcích se snově prolínají se
zasedáním Stalinova politbyra, je především Kunderovým zlehka
a humorně napsaným loučením se s tématy, čtenáři a světem
románu obecně. Povzneseně napsaná kniha plná humoru a
dobré nálady a první próza, kterou jedenadevadesátiletý autor
žijící v Paříži dovolil přeložit do své rodné řeči.

Mladá debutantka stvořila sugestivní a věrohodnou novelu z
prostředí rybářského městečka Whitby v yorkshirském kraji 50.
let. Vypravěčem je dvacetiletý příslušník tehdy zcela automaticky
zavrhované menšiny, jemuž v rychlém sledu po sobě zemřou oba
rodiče – příjezd na jejich pohřeb s místní komunitou, zbytkem jeho
rodiny a hlavně s ním samým pořádně zamává. Řemeslně
brilantně zvládnutá monologická próza má potenciál zabodovat
na poli mladé české prózy: postupné odhalování tajemství a
pohnutých událostí z vypravěčovy minulosti si nezadá s postupy
klasické britské detektivkářské školy, zvláštnost ústřední postavy je zdrojem průběžných
překvapení a silné a uvěřitelné emoce související s odlišnými charaktery a jejich složitými
vztahy jsou dávkovány s entomologickou přesností.

Může kočka domácí jíst raději okurky než chytat myši?
Může mít slepice ráda hlazení? A kolik vlastně snáší vajíček?
A vůbec, je možné, aby veverka jezdila na kocourovi s podezřelým
jménem Gothaj? A co bobr? Žije v Jižních Čechách? To šel jednou
Orel s kocourem do skleníku na okurky…
Každý opravdový příběh přece musí nějak začínat.

Samotáři nežijí jen na Šumavě. Aleš Palán, autor bestselleru Raději
zešílet v divočině, přináší setkání s dalšími solitéry žijícími stranou
civilizace. Rok a půl za nimi jezdil do odlehlých oblastí od Chodska
po
Bílé
Karpaty,
od
Jizerských
hor
po
Beskydy.
V knize Jako v nebi, jenže jinak najdeme rozhovor se ženou, která
na horské samotě pár kilometrů od slovenských hranic žije v
podstatě celý dlouhý život. Setkáme se s chlapíkem, který před
dvaceti lety koupil staré vojenské auto a v něm se od té doby
skrývá mezi jihočeskými rybníky. Nahlédneme dokonce do
poustevny jediného současného poustevníka, františkána bratra
Anděla.

Kdo by neznal Malého prince, nejznámější literární dílo
francouzského spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho.
Byl přeložen do více než 300 jazyků a dialektů. Vášnivá sběratelka
knižních vydání tohoto díla, Martina Dlabajová, oslovila
legendárního brněnského diskžokeje a moderátora Jindru Eliáše,
aby se ujal vytvoření hantecové verze Malé principál.
Počtou si nejen znalci brněnského hantecu a lidé z okolí moravské
metropole, ale i všichni ti, kteří příběh dokonale znají, protože
překlad systematicky koresponduje s originálem. Laici se přiučí
hantecu, odborníci prohloubí svoje znalosti a obě skupiny získají nový pohled na notoricky
známý příběh z jiné perspektivy.

Jiří Švihálek (a.k.a. pacholek) ve svém deníku bez servítků a s
humorem sobě vlastním den po dni popisuje, co prožívali s
manželkou Kačkou po nehodě na motorce. Amputace nohy,
nesnesitelné bolesti, přemísťování kostí v těle a zotavování.
Nevzdal to a svými upřímnými, sarkastickými texty motivoval
čtenáře, kterých bylo postupně přes dvě stě tisíc, k pozitivnímu
přístupu k životu. Jak bolí noha, kterou nemáte? A co všechno se
změní, když přijdete o končetinu? Nahlédněte do osobní zpovědi

Jirky a zjistěte, jak takovou situaci prožívají rodiče, sourozenci, přátelé a manželka a jak na
vážnou nehodu vzpomínají hasiči a lékař. Pacholkův blog se umístil na třetím místě v
anketě Křišťálová lupa – Cena českého Internetu a všimla si ho také kategorie Blog roku v
anketě Magnesia Litera.

Mlíkař je intimní příběh z dramatického období konfliktu v Severním
Irsku. Osmnáctiletá hrdinka žije stejně jako všichni ostatní bez
přestání pod drobnohledem okolí – všichni sledují, s kým mluvíte,
kam chodíte, co čtete, protože každé sebemenší gesto má svůj
význam a napovídá, jestli jste „náš“, nebo patříte „k nim“, jste
„zrádce“. Když se o ni začne zajímat o hodně starší ženatý muž,
„mlíkař“, známý účastí v odboji, nemá úniku v doslovném ani
přeneseném slova smyslu. Není kam odejít a nemůže už hledat
útěchu ani v četbě za chůze, ani v běhu po místních parcích – mlíkař
je všude a zlé jazyky se nezastaví.
Po nezdařeném útěku z Valbřichu, který skončil dopravní nehodou,
se devatenáctiletá Dominika Chmurová probouzí v mnichovské
nemocnici. Po dlouhých měsících rehabilitace se jí navrací zdraví,
ale klidná mysl ne. Místo, aby se vrátila domů na Pískový vrch, který
čtenáři poznali v prvním česky vydaném románu Joanny Batorové,
cestuje po celém světě, střídá země i zaměstnání. Čím víc se
vzdaluje domovu, tím víc se přibližuje Chmurdálii, krajině, která
splňuje Dominičiny představy o ideální společnosti. Dominičiny
osudy se prolínají s osudy mnoha žen, například se Sarou
Jacksonovou, přímým potomkem takzvané Hotentotské Venuše,
kterou v 19. století vystavovali jako kuriozitu v Londýně a Paříži. Příběhy žen se spojují v
jednom předmětu putujícím z ruky do ruky - Napoleonově nočníku.

Předkládaná kniha je prvním uvedením do renesanční nauky o
„signaturách věcí“ (signatura rerum) v českém jazyce. Kniha Znamení
věcí sleduje filosofická a historická východiska učení o signaturách a
představuje myšlenky některých z nejvýraznějších protagonistů této
teorie, podle níž vnější formy věcí vyjevují jejich vnitřní přirozenost,
síly a účinky. Díky těmto vnímatelným „podpisům“ či označením lze
rozpoznat vzájemné vnitřní příbuznosti a sympatie mezi jsoucny,
jejich harmonické souvztažnosti – od stvořených věcí a hvězd přes
duši světa až po božský intelekt. Ve své době se tato nauka úzce pojila s astrologií a
praktické využití nalezla především v kontextu medicíny a tzv. „přirozené magie“. Součástí
knihy je antologie, v níž jsou v překladu zpřístupněny některé zásadní pasáže z děl
Paracelsa, Valentina Weigela, Heinricha Khunratha, Oswalda Crolla a Jacoba Böhma.

Kniha filozofie je první ze série přehledových oborových publikací,
určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po
pokročilé studenty a odborníky. Provází nás vývojem filozofie od
počátků až do současné doby a v chronologickém řazení
seznamuje s nejvýznačnějšími filozofy a jejich teoriemi. Kniha
zaujme i svou moderní grafickou úpravu.

Kniha Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského v moderní
češtině.
Labyrint světa a ráj srdce je nejproslulejší české dílo Komenského a
vůbec nejpopulárnější spis naší starší české literatury. Labyrint byl sice
dokončen roku 1623, ale ke svému dnešnímu tvaru a znění dozrával
delší dobu a v ní také měnil svou koncepci a podobu.
V Labyrintu se Komenský uchýlil k alegorii a k symbolickému
vyjadřování idejí, takže líčené děje, předměty a osoby mívají vedle vlastního významu ještě
smysl jiný, přenesený, z hlediska Komenského hlubší a pravý. Autorem předmluvy je Mgr.
Robert Hart, kazatel a historik. Autorem doslovu je PhDr. František Hýbl, emeritní ředitel
Muzea Komenského v Přerově, komeniolog, pedagog a dějepisec.
Jak se mají mladí muži v dnešním světě? Mezinárodně uznávaný
psycholog Philip Zimbardo ve spolupráci s kolegyní Nikitou
Coulombovou ukazují, jak se mužnost ocitá v krizi. Upozorňují na
zoufalou neochotu současných mladíků dospět a odolat nástrahám
virtuální reality. Alarmující apel vzbudil celosvětový zájem odborníků
i veřejnosti.

Zkroťte návykové technologie a získejte zpět svůj čas a koncentraci.
Řešením je digitální minimalismus: používání technologií, při kterém
se soustředíme na malý počet pečlivě vybraných digitálních aktivit. V
knize se mimo jiné dozvíte:
• Jak provést digitální úklid a jak si po něm nastavit pravidla pro
používání technologií.
• Pro koho je naše pozornost zdrojem zisku a jak funguje tzv. ekonomie pozornosti.
• Kolik desítek hodin měsíčně můžete díky digitálnímu minimalismu získat oproti
průměrnému uživateli Facebooku.
• Proč je digitální minimalismus účinnější než utopická snaha o úplnou digitální abstinenci.
• Jak si zařídit pravidelné dávky samoty a získat potřebnou koncentraci.

Mila, Petr, Katka a Franta jsou divní. Nebo si to o nich aspoň ostatní
myslí. Desetiletá Mila má ráda zvířata — zvlášť hmyz a ze všeho nejvíc
pavouky. Taky se umí „ztratit ze světa“. Když se na něco soustředí,
všechno ostatní pro ni přestane existovat. Petr chodí do čtvrté třídy,
ale vypadá na prvňáka. Umí skvěle kreslit a v noci nemůže spát. Bojí
se totiž tmy. Vlastně ne tmy, ale toho, co se v ní skrývá. A když už
usne, zdají se mu hrozné sny. Katka nemá žádné kamarády, připadá
si tlustá a ošklivá. Bojí se mluvit s lidmi a šťastná je jenom tehdy, když
si čte. Franta má nemocné nohy a musí chodit o berlích. Je naštvaný na své postižení a
bývá na lidi zlý. Baví se natáčením videí na YouTube, hlavně takových, v nichž provokuje
ostatní. Tihle čtyři se náhodou potkají. Na začátku nejsou ani přátelé, spíš divné děti, co
spolu tráví čas. Pak ale společně naplánují útěk z domova a zažijí něco, na co se
nezapomíná.

Když se mladý ježek Jefferson vypraví do svého oblíbeného holičství,
aby si dal zarovnat frizúru, netuší, že se jeho život v jediné minutě
obrátí vzhůru nohama. To, co zatím znal jen z dobrodružných
románů, se stane skutečností. Je nespravedlivě obviněn z vraždy,
musí se skrývat a pak pátrat po stopách skutečného viníka, které ho
zavedou až do země lidí. Naštěstí má dobré přátele a rozum v hrsti. V
této strhující a zároveň humorné detektivce, kterou oblíbený autor
velkých příběhů Jean-Claude Mourlevat věnoval svým dětem, se
čtenáři neformálně dozvídají o podivných lidských praktikách, které nejsou ke zvířecímu
světu zrovna spravedlivé, o tom, jak mnoho zmůže síla přátelství, i o tom, že nejlíp si
poradí ten, kdo je pevně rozhodnut potřít nespravedlnost a má pro strach uděláno!

První komiksové zpracování příběhu výjimečné ženy Věry Čáslavské
zavede čtenáře do hlavního města Mexika i do léčebny v Bohnicích, na
mistrovství světa i do vyšetřoven Státní bezpečnosti. Tragédií Věry
Čáslavské bylo, že milovala výjimečné muže: svého prvního trenéra
Vladimíra Proroka i armádního důstojníka Josefa Odložila, který byl
sám držitelem stříbrné medaile z Tokia. První však byl ženatý a druhý
se nikdy nevyrovnal se závratnou kariérou své ženy. Po sovětské
invazi v roce 1968 odmítla Věra Čáslavská odvolat podpis pod
provoláním „2000 slov“ a jako držitelka sedmi zlatých olympijských
medailí raději šla uklízet činžáky. Tím ale příběh jejího života ani zdaleka neskončil.

Punk a disciplína. V tvorbě žádného jiného českého autora či autorky
komiksů se tak přirozeně neprolínají tyto dva póly jako u Toy_Box.
Inspirovaná graffiti a street artem, poučená DIY estetikou techno
scény stjně jako znalostí literární, filmové i umělecké historie, se
prakticky okamžitě stala klíčovou osobností komiksu nového
tisíciletí. Oceňovaná tvůrkyně nyní přichází s neotřelou učebnicí
určenou všem zájemcům o toto úžasné médium bez ohledu na věk,
odbornost či zkušenosti. Na základě vlastní práce i tvůrčích
workshopů, které řadu let s velkým úspěchem vede, připravila
vizuálně omračující publikaci. V ní odpovídá na řadu otázek, od těch týkajících se volby
kresebného stylu přes rozvíjení příběhu až třeba po to, jak si najít na tvorbu čas. Její kniha
není pouhou příručkou, je zároveň originální komiksový autoportrét.

Štěpánovi je jedenáct a celý jeho svět závisí na dospělých. Jenže co
si počne ve chvíli, kdy se jeho táta nejspíš zbláznil – odstěhoval se,
nechal si narůst plnovous a z kalhot mu koukají kotníky. Tátova nová
přítelkyně nemá Štěpána moc v lásce, přijde si nadbytečný. Jeho
máma vzdychá, šetří úplně na všem a vypadá to, že jí není dobře.
Štěpán si proto přeje hlavně jednu věc – co nejrychleji vyrůst a být
soběstačný. Zuzana Dostálová napsala román o dospívání a
dospělosti, o samotě a samostatnosti. Hrdinův život sleduje v
rozmezí několika let a vyprávění nenechává jen na něm.

Románový příběh dvou osamělých dětí. Tomek má jediného přítele,
starého moudrého vesnického písaře, Hannah miluje svého
žlutomodře zbarveného ptáčka, jedinou památku na zemřelého otce.
Ti dva se nakrátko setkají v Tomkově krámku, kde chce Hannah koupit
živou vodu z řeky Kžar… Tak začíná Tomkovo hledání řeky Kžar, a
hlavně tajemné Hannah, která mu stále uniká. Moderní příběh čerpá
z odvěkých zdrojů, ale i z dětské touhy po dobrodružství, mořích,
pouštích, přátelství a lásce. Najdou se dvě dospívající děti? A co
všechno jejich shledání předcházelo?

Hlavní hrdinku Nimonu si díky její bezprostřednosti a vlastnosti
"co na srdci, to na jazyku" zamilujete. Hned od nástupu Nimony
na scénu se u komiksu málokdy přestanete smát. Naše hrdinka je
totiž morfomág, dokáže na sebe brát podobu kohokoliv si umane.
Díky této přednosti se doslova vecpe do přízně ne až tak zlého
zloducha Ballistera Temnotaje. Všimne si jí „Institut Hrdinství“,
který není ovšem zdaleka tak hrdinský, jak se zdá, a souboj dobra
a zla začíná. Komiks plný skvělého humoru, akčních scén, ale také
srdceryvných chvilek.

Je parné léto a napětí na hranicích Prašiny narůstá. Podnikatel
Klement Hrouda se vrací do Prahy, aby se pomstil, a po úbočí
Šibeničního vrchu se prochází Krchlebani vedeni záhadným
Melicharem. Co nevidět Krchlebani vyrazí vzhůru temnými
uličkami a budou hledat stroj dávného vynálezce Hanuše
Nápravníka. Zatímco se v oprýskaných domech a na prázdných
náměstích v tichosti schyluje k poslednímu střetu, rozhodne se En
vzít osud čtvrti do svých rukou. Jirka se vydává v jejích stopách.
Podaří se mu odvážnou dívku najít, než bude pozdě? Poslední díl
úspěšné trilogie Prašina přináší konečné rozuzlení, na které jsme
s velkým napětím čekali.

Napínavý pohádkový příběh plný naděje, s ilustracemi českých
dětí. Království jménem Přehršlánie bývalo nejšťastnější na světě.
Oplývalo spoustami zlata, zdejší král měl nejkrásnější knír ze všech
a po místních dobrotách lidé tančili blahem. Jen v mlžném
Mokřadu na severu žil podle legendy strašlivý Ikabog. Všichni
věděli, že jsou to povídačky, ale ty někdy začnou žít vlastním
životem. Co když se taková legenda rozhodne srazit království na
kolena a unést dvě děti ve víru dobrodružství, o které ani za mák
nestály?

