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DÁRKOVÉ PUBLIKACE
Giovani Santi-Mazzini

MILITARIA
Dějiny evropských armád a mocností
od Karla Velikého po rok 1914
2006, 1. vyd., 434 s.
Váz., 290 x 305 mm
Cena 2 999 Kč
ISBN 80-7033-979-9
EAN 9788070339794
Exkluzivní publikace je určena všem milovníkům vojenské historie, zbraní a uniforem. Zahrnuje období od Karla Velikého po 1. světovou válku a popisuje vývoj vojenské taktiky, materiálu a technologií
uţívaných ve válečných konfliktech. Zaměřuje se na armády, které v evropské historii hrály rozhodující roli, tedy na Německo, Itálii, Francii, Rakousko-Uhersko a Osmanskou říši, najdeme tu však i zmínky o Polácích, Portugalcích, Britech a jiných národech. Bohatě ilustrovaná publikace, v níţ najdeme
kresby uniforem, epolet, vojenských zástav a zbraní, je vhodným dárkem nejen pro sběratele militarií
a milovníky historie. Z it. orig. Militaria. Storia delle armate e delle potenze europee da Carlo Magni
al 1914 přel. Blanka Návratová.

Cesare Salmaggi a Alfredo Palavasini

2194 DNŮ SVĚTOVÉ VÁLKY
Ilustrovaná chronologie
2007, 1. vyd., 208 s.
Váz., 180 x 185 mm
Cena 990 Kč
ISBN 978-80-7376-005-2
EAN 9788073760052
Ilustrovaná chronologie druhé světové války, opatřená více neţ pěti sty fotografiemi a přibliţně třiceti
mapkami, nabízí čtenáři „dokumentovaný deník“ vojenských a politických událostí, které učinily z let
1939–45 nejdramatičtější a nejkrvavější období minulého století a jedno z nejstrašnějších období
historie vůbec. Byla sestavena na základě oficiálních dokumentů, souborů válečných věstníků, zpráv
generálních štábů a publikací, které vydaly vládní úřady a organizace, ale i méně „oficiálních“, ovšem
mnohdy spolehlivějších zpráv, například dosud vydaných deníků či pamětí. Z it. orig. 2194 giorni
di Guerra přel. Jaroslav Poulíček.
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NOVINKY
ŘÍJEN – PROSINEC 2009
INFORMACE, OSVĚTA A UMĚNÍ
Příběhy slavných
Liza Mundyová

MICHELLE OBAMOVÁ
Dáma, která změnila
pravidla...

2009, 1. vyd., 232 s.
Váz., 140 x 200 mm
Cena 299 Kč
ISBN 978-80-7376-170-7
EAN 9788073761707

Liza Mundyová, cenami ověnčená novinářka prestiţního listu Washington
Post, představuje ve své knize Michelle Obamovou, která nedávno navštívila se svým manţelem, prezidentem USA Barackem Obamou, i Českou
republiku. Michelle, první afroamerická první dáma v dějinách Spojených
států amerických, pochází sice z chudé rodiny, ale díky své vlastní píli
vystudovala práva na Princetonské a Harvardské univerzitě a stala se
uznávanou advokátkou. Svému muţi byla v prezidentské kampani neocenitelnou oporou. Michelle je mladá, krásná, energická ţena. Postupně se
stala miláčkem národa a módní ikonou, často je přirovnávána k legendární Jacqueline Kennedyové. Rozhodně není ţenou v pozadí, ba naopak
je vzorem dnešní emancipované ţeny. • Kniha je vybavena barevnými
a černobílými fotografiemi. • Z angl. orig. Michelle Obama přel. Michaela
Procházková a David Pacovský.

Listopad 2009

Ezoterika, spiritismus, výklad z karet
Marie Hollitzerová

KARTY
PŘEVÁŢNĚ VÁŢNĚ

2009, 2. (v NO 1.) vyd., 88 s.
Broţ., 140 x 200 mm
Cena 149 Kč
ISBN 978-80-7376-168-4
EAN 9788073761684

Chcete se naučit vykládat z karet? Nyní máte šanci. Autorka kníţky Marie
Hollitzerová, která se jiţ mnoho let věnuje ezoterice, spiritismu a výkladu
z karet, sestavila pro zájemce určitý přehled týkající se významu dvaatřiceti mariášových karet a také ţolíkových karet podle autorů některých
publikací. Sama zastává názor, ţe vykládání se můţe naučit kaţdý, a proto se snaţí předat všem co moţná nejvíce zkušeností, které si sama
ověřila praxí.
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TĚLOVÝCHOVA, SPORT A ZDRAVÍ
Edice Atletika
Aleš Kaplan

ATLETIKA PRO DĚTI
A JEJICH RODIČE,
UČITELE A TRENÉRY

2009, 1. vyd., cca 224 s.
Broţ., 148 x 210 mm
Cena cca 199 Kč
ISBN 978-80-7376-156-1
EAN 9788073761561

Obsaţná metodická příručka zkušených autorů poslouţí rodičům, učitelům, a zejména trenérům jako nepostradatelné vodítko při práci s dětmi
předškolního a mladšího školního věku.
Listopad 2009

BELETRIE
Detektivní příběhy z prostředí dostihového sportu
John Francome

POD TLAKEM

2009, 1. vyd., 256 s.
Broţ., 130 x 200 mm
Cena 249 Kč
ISBN 978-80-7376-147-9
EAN 9788073761479

Uţ je tomu rok, co zemřela Kirsty, snoubenka ţokeje Dannyho Clarka, na
následky váţného zranění. Dannyho její smrt těţce zasáhla, ale nyní se
jeho ţivot opět vrací do normálních kolejí, především díky Kirstyině nejlepší kamarádce Taře. Dannyho otčím Adrian Spring, šéf dostihových
stájí, však vztahu nepřeje. Není si jistý tím, co Tara ví o tajemstvích, která
odešla ze světa ţivých spolu s Kirsty, a byl by nejradši, kdyby některé
věci zůstaly navţdy zapomenuty. I Tara je znepokojena. Hlodá v ní pochybnost, zda Kirsty zahynula nešťastnou náhodou, a obává se, ţe i ona
sama by se mohla stát obětí smrtelné „nehody“. Z angl. orig. Final Breath
přel. Marianna Baldwin.
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Graeme Roe

TĚSNÉ VÍTĚZSTVÍ

2009, 1. vyd., 192 s.
Váz., 130 x 200 mm
Cena 249 Kč
ISBN 978-80-7376-149-3
EAN 9788073761493

Kulisu čtvrtého thrilleru Graema Roea z dostihového prostředí tvoří nejen
samotné závody, ale také intriky a nástrahy spojené s bojem o titul amatérského jezdeckého šampiona. Dvojice majitelů kasina v Las Vegas se
pokouší získat podíly v britských závodištích a plánuje vytvoření nového
gigantického sázkového podniku. Do cesty se jim však postaví Jay Jessop se svými přáteli. Případ je notně zamotaný, moţných viníků příliš
mnoho na výběr, stoupá nervozita, ze stájí prosakují důvěrné informace,
mnoţí se prapodivné sázky, jsou ohroţováni ţokejové i koně, umírá
člověk, roste agresivita a Jayovi přátelé jen těţko skládají dohromady
mozaiku důkazů a pravd. Z angl. orig. Too Close to Call přel. Petr Guth.

Dick Francis

ŢIVÁ INVESTICE

2009, 4. vyd., 232 s.
Broţ., 130 x 200 mm
Cena 199 Kč
ISBN 978-80-7376-136-3
EAN 9788073761363

Pět milionů liber za chovného hřebce není málo ani v případě, kdy se
počítá se zaloţením nového chovu. Banka, která na koupi půjčuje peníze,
proto ţádá vysoké záruky - výborný zdravotní stav zvířete a pojistku, která
by hřebce chránila proti všemu a proti všem. Nový majitel počítá s tím, ţe
z připouštěcích poplatků vysoké pojistné částky rychle uhradí a vrátí
i bankovní půjčku. Jeho plány se však zhroutí jak domeček z karet, kdyţ
většina připuštěných klisen porodí poškozená hříbata. Na tuto alternativu
se bohuţel pojistka nevztahuje a hřebčín spěje ke krachu. Jediný, kdo
můţe majitele hřebčína zachránit před úpadkem, je bankovní úředník Tim
Ekaterin, který se snaţí s nasazením vlastního ţivota přijít záhadě na
kloub. Z angl. originálu Banker přel. Jaroslava Moserová-Davidová.
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Dick Francis

2009, 4. vyd., 192 s.
Broţ., 130 x 200 mm
Cena 199 Kč
ISBN 978-80-7376-135-6
EAN 9788073761356

VYSOKÉ SÁZKY

Steven Scott je bohatý mladý muţ. Jeho značné příjmy plynou z patentů
na originální mechanické hračky, k nimţ navíc zhotovuje prototypy. Ţije
celkem skromně, dovoluje si pouze jeden velký přepych – mít dostihové
koně. Sledovat úspěchy svého ţivého majetku mu skýtá zábavu a potěšení aţ do okamţiku, kdy zjistí, ţe trenér jeho koní je nebezpečný podvodník. Důkazy však neexistují. Aby je Steven získal, musí vyuţít všeho, co
dokonale ovládá – hravého důvtipu i technické vynalézavosti. Bohuţel
netuší, s jak smrtelnou nenávistí bojuje... Z angl. orig. High Stakes přel.
Jaroslava Moserová-Davidová.

Vyšlo v říjnu 2009

Thrillery
Dennis Lehane

PROKLETÝ OSTROV
Shutter Island

2009, 1. vyd., 340 s.
Broţ., 130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
ISBN 978-80-7376-152-3
EAN 9788073761523

Píše se rok 1954 a vykonavatel federálního soudu Teddy Daniels se svým
novým spolupracovníkem Chuckem Aulem přijíţdějí na ostrov, kde sídlí
nemocnice pro duševně choré zločince. Mají za úkol vyšetřit zmizení
několikanásobné vraţedkyně Rachel Solandové, která se nyní volně
pohybuje po ostrově, ačkoliv měla být drţena v cele pod stálým dohledem. Kdyţ se nad ostrovem přeţene smrtící hurikán, nabývá případ stále
temnějších a zlověstných rozměrů. Objevují se známky experimentů,
děsivých chirurgických zákroků a smrtelných protitahů, prováděných ve
skryté stínové válce. Nikdo z ostrova nevyvázne bez šrámů, protoţe
v nemocnici není nic takové, jak se zdá být. A takový není ani Teddy
Daniels... Z angl. orig. Shutter Island přel. Jakub Florian.

Listopad 2009

Dennis Lehane: SBOHEM, BABY

2008, 1. vyd., 356 s. • Broţ., 130 x 200 mm • Cena 249 Kč
ISBN 978-80-7376-049-6 • EAN 9788073760496

Americký spisovatel Dennis Lehane (*1965) není v literárním světě ţádným nováčkem. Českým
čtenářům je jiţ znám díky úspěšné knize Gone, Baby, Gone (Sbohem, baby, Olympia 2008),
podle níţ byl natočen stejnojmenný film. Zfilmován byl i román Shutter Island, jehoţ překlad
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(Prokletý ostrov) Olympia nyní připravuje k vydání. Film, který bude mít v únoru příštího roku světovou premiéru, reţíroval Martin Scorsese, jeden z nejvýznamnějších současných amerických reţisérů,
a v hlavní roli Teddyho Danielse se představí slavný Leonardo DiCaprio.

Psychologické romány
Aryn Kyleová

ZVÍŘECÍ BŮH

2009, 1. vyd., 274 s.
Broţ., 130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
ISBN 978-80-7376-123-3
EAN 9788073761233

Dospívající Alice Winstonová ţije v Coloradu s deprimovanou, na lůţko
upoutanou matkou a přepracovaným otcem, ze všech sil zápasícím o přeţití chátrajícího ranče. Uvaţuje, ţe rodinu opustí, stejně jako to před lety
udělala její starší sestra, ale nakonec se rozhodne zůstat a otci pomoct.
Postupně je vtahována do světa dospělých, plného tajemství a krutých
pravd. Její víra v dobro je hluboce otřesena zničující zradou ze strany
bohatých klientů ranče a šokující sérií násilných událostí. Bude mít Alice
sílu nástrahy ţivota překonat? Z angl. orig. The God of Animals přel.
Jakub Florian.

Listopad 2009

Pohodové čtení
Peter Mayle

FRANCOUZSKÉ
HODOKVASY aneb
Dobrodruţství s noţem,
vidličkou a vývrtkou

2009, 2. (v NO 1.) vyd., 208 s.

Broţ., 130 x 200 mm
Cena 249 Kč
ISBN 978-80-7376-163-9
EAN 9788073761639

Peter Mayle, vyzbrojen vidličkou, noţem a vývrtkou, nás tentokrát zavede
do všech koutů Francie a podělí se s námi o potěšení, které můţe francouzský stůl nabídnout. Navštívíme s ním maličké restaurace i divy zmiňované v Michelinově průvodci. Proţijeme Foire aux Escargots v Martigny
-les-Bains, coţ je celý víkend zasvěcený skromným, leč obdivovaným
hlemýţďům. Staneme se diváky závodu Marathon du Médoc, při němţ
účastníci běţí napříč velkými vinicemi v Bordeaux a osvěţují se na trase
skvělým červeným vínem. Budeme obdivovat dokonalá kuřata, jaká lze
najít pouze na trhu v Bourg-en-Bresse, poučíme se, který z francouzských
sýrů má nejsilnější odér, budeme svědky diskuse o tajemství postupu, jak
vytvořit dokonalou omeletu, a cestou pochytíme několik skvělých receptů.
Z fr. orig. French Lessons přel. Jan Mrlík.
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Sarah-Kate Lynchová

DĚDICTVÍ
V CHAMPAGNI

2009, 1. vyd., 238 s.
Broţ. 130 x 200 mm
Cena 299 Kč
ISBN 978-80-7376-162-2
EAN 9788073761622

Clementine celý ţivot pečovala o zahořklého a hrubého otce a starala se
o dům, vinici, o výrobu vína. Po otcově smrti je přesvědčena, ţe je právoplatnou dědičkou domu i vinice, které po generace patřily její rodině.
Z poslední vůle se však dozvídá, ţe se o majetek musí podělit s nevlastní
sestrou, kterou dvacet let neviděla, a s další sestrou, o které dosud neměla tušení. A tak vinice svede dohromady tři sestry, které nemají zdánlivě
téměř nic společného. Autorka románu s břitkým vtipem a nadhledem
předestírá vzájemné soupeření tří dospělých ţen uprostřed svěţí krajiny
Champagne a odhaluje skrytá a nepominutelná pouta sesterských vztahů.
Z angl. orig. House of Daughters přel. Šárka Dvořáková.

Phil Doran

VZDORUJÍCÍ
TOSKÁNSKO

2009, 1. vyd. 262 s.
Broţ., 130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
ISBN 978-80-7376-160-8
EAN 9788073761608

Phil se pětadvacet let ţivil psaním a produkováním televizních pořadů
v Hollywoodu. Jeho ţena Nancy, unavená neustálým bojem o manţela
s jeho prací, se pokusí manţelství zachránit. V malé italské vesničce
koupí tři sta let starou farmu, v níţ chce zařídit nový domov. Neurotický
workholik Phil svou ţenu následuje a pomalu je obklopován italským
šarmem a nevyčerpatelnou krásou přírody, i kdyţ začátky nejsou vůbec
lehké... Z angl. orig. The Reluctant Tuscan přel. Michaela Procházková
a David Pacovský.

James Hamilton-Paterson

SKANDÁL

Listopad 2009

2009, 1. vyd., 300 s.
Broţ., 130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
ISBN 978-80-7376-161-5
EAN 9788073761615

Spisovatel Gerald Samper udělá z faktu, ţe mu v toskánské vesnici spadl
dům, obrovskou reklamní bublinu. Domnělé varování zesnulé princezny
Diany, které ho prý zachránilo před smrtí, způsobí, ţe se z ruiny stane
poutní místo. Samper rovněţ pracuje na opeře o ţivotě princezny Diany,
premiéra má být vrcholným okamţikem jeho ţivota... • Tento třetí díl volné
trilogie je stejně legrační a polechtá čtenáře na bránici zrovna tak jako
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oba předchozí díly – Toskánské dobrodruţství (Olympia, 2005) a Úţasná
ostuda (Olympia, 2007). • Z angl. orig. Rancid Pansies přel. Jakub Florian.
James Hamilton-Paterson: TOSKÁNSKÉ
DOBRODRUŢSTVÍ aneb O jídle, ţivotě a fernetu

2005, 1. vyd., 240 s. • Broţ., 130 x 200 mm • Cena 199 Kč
ISBN 80-7033-910-1 • EAN 9788070339107

James Hamilton-Paterson: ÚŢASNÁ OSTUDA

2007, 1. vyd., 336 s. • Broţ., 130 x 200 mm • Cena 239 Kč
ISBN 978-80-7376-027-4 • EAN 9788073760274

Will Randall

2009, 1. vyd., 214 s.
Broţ. 130 x 200 mm
Cena 299 Kč
ISBN 978-80-7376-165-3
EAN 9788073761653

ČMUCHAL

Neúnavný Will hlídá dům svým přátelům v Bostonu ve státě Massachusetts. Přitom narazí na svého kamaráda z cest Jacka Makepeace. Ten
jej seznámí se svým zaměstnavatelem – detektivní agenturou Chestnut –
a „Randy“ se stane detektivem-učedníkem. Sleduje podvraťáky i nevěrné
manţely, zúčastní se semináře o krevních skvrnách i protivládní demonstrace, vyšetřuje zmizení dospívající dívky a vytáhne z vězení nespravedlivě obviněného černošského mladíka. • Autor nám v knize dává nahlédnout do často veselého, někdy děsivého, ale bizarního ţivota soukromého detektiva. • Z angl. orig.
Limey Gumshoe přel. Viktorie Košnarová.

Vyšlo v říjnu 2009

Will Randall: DLOUHÝ DEN NA SJEZDOVCE

2008, 1. vyd., 220 s. • Broţ., 130 x 200 mm • Cena 229 Kč
ISBN 978-80-7376-093-9 • EAN 9788073760939

Will Randall: ČAS BOTSWANY

2008, 1. vyd., 244 s. • Broţ., 130 x 200 mm • Cena 249 Kč
ISBN 978-80-7376-096-0 • EAN 9788073760960

Will Randall: ŠALOMOUNSKÝ ČAS

2008, 1. vyd., 272 s. • Broţ., 130 x 200 mm • Cena 249 Kč
ISBN 978-80-7376-081-6 • EAN 9788073760816

Will Randall: INDICKÉ LÉTO

2008, 1. vyd., 236 s. • Broţ., 130 x 200 mm • Cena 199 Kč
ISBN 978-80-7376-074-8 • EAN 9788073760748
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Zdeněk Šmíd v Olympii aneb Proč nejít ţivotem převáţně s humorem
Zdeněk Šmíd

PŘEDPOSLEDNÍ
TRUBADÚR

2009, 2. (v NO 1.) vyd.,
216 s.
Váz., 140 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
ISBN 978-80-7376-137-0
EAN 9788073761370

Potulný pěvec, odsouzený k věčnému bloudění, provází čtenáře starými
hrady aneb humorná parafráze na staré české pověsti a legendy. Čtenáři
moţná poprvé v ţivotě uslyší píseň o ţárlivci na Andělské hoře, zcela jistě
budou překvapeni skutečností, ţe humanista Bohuslav Hasištejsnký
ţil obklopen mladičkými harfenistkami, konečně se dozvědí, jak to bylo,
kdyţ parádnici Rozálii Martínovou odnesl ztepilý čert, a spousty dalších
zajímavostí z naší historie. Poutavý text okořeněný autorovým osobitým
humorem doprovodila půvabnými ilustracemi výtvarnice Markéta Vydrová.

Listopad 2009

Zdeněk Šmíd: DUDÁCI A VLČÍ HLAVY

2008, 1. vyd., 216 s. • Váz., 140 x 200 mm • Cena 249 Kč
ISBN 978-80-7376-109-7 • EAN 9788073761097

Zdeněk Šmíd

STARCI NA ALJAŠCE
aneb Proč bychom se
nezmrazili

2009, 1. vyd., 240 s.
Váz., 105 x 175 mm
Cena cca 249 Kč
ISBN 978-80-7376-166-0
EAN 9788073761660

V nejnovějším humoristickém cestopisu se s autorem a jeho přáteli vypravíme aţ na Aljašku, do drsné, ale krásné divočiny. Putovat budeme neposkvrněnou přírodou, romantickým krajem zlatokopů a lovců koţešin. Uvidíme spoustu divokých zvířat, proţijeme řadu dobrodruţství s místními
obyvateli, na vlastní oči spatříme slavnou řeku Yukon, navštívíme Dawson City a další zajímavá místa. A stejně tak jako Aljaška slibuje svým
návštěvníkům nezapomenutelné cestovatelské záţitky, nabízí kníţka
Zdeňka Šmída jako vţdy skvělý čtenářský záţitek. Text je doplněn unikátními barevnými fotografiemi z archivu autora a jeho přátel.
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Zdeněk Šmíd

DLOUHÉ NOCI
VIKINGŮ aneb Vraťte
nám rabiáty

2009, dotisk 1. vyd., 224 s.
Váz., 105 x 175 mm
Cena 199 Kč
ISBN 978-80-7033-967-1
EAN 9788070339671

Úhledné statky pod zelenými duby, tichá městečka, okna svítí do dlouhé
noci a snáší se na ně sníh jako v pohádce od Andersena. Smolná vůně
švédských lesů, stesk laponské tundry pod půlnočním sluncem, břízy
kolem finských jezer, bílé stuhy norských vodopádů. Kamenitá pláň Rondane s kuţely velehor, teskná Hardangervida, led a vítr Jotunheimenu.
Fjordy, po nichţ plují oblaka, stíny lososů ve stříbrné vodě. Pravěk tady
splývá s dneškem a dávní bohové ţijí. Právě sem, do dalekého kraje
Severu, se přenesl Zdeněk Šmíd ve své knize, aby čtenářům poutavou
a humornou formou přiblíţil příběhy o skandinávských bozích, hrdinech
a králích.

Vyšlo v říjnu 2009

Příběhy o zvířatech a lidech
Antonín Ešner

MYSLIVECKÉ POVÍDKY

2009, 1. vyd., 124 s.
Broţ., 130 x 200 mm
Cena 199 Kč
ISBN 978-80-7376-167-7
EAN 9788073761677

Myslivec nemusí vţdy ulovit, zabít. To, co opravdu musí, je zvěři pomáhat. A navíc zatínat zuby nad útokem „civilizace“ do přírody, do přirozeného prostředí zvěře. Bojovat. Občas sebere trofej na chlubení, vţdy sebere
dobrý pocit z krásy českých luhů a hájů. Pokud je myslivcem či vnímavým
lovcem. Slovy autora: „Muţ v zelené kamizole bude naslouchat věčné
písni větrů v korunách...“

Listopad 2009

Miroslav Pomezný: LOVY S JEZEVČÍKY

2005, 1. vyd., 200 s. • Váz., 105 x 175 mm • Cena 159 Kč
ISBN 80-7033-895-4 • EAN 9788070338957

Renáta Veselská: PAN PES... A MY

2008, 1. vyd., 152 s. • Váz., 105 x 175 mm • Cena 169 Kč
ISBN 978-80-7376-073-1 • EAN 9788073760731

VÁNOCE 2009
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Zábavné čtení
Zdenka Pšeničková

DIVOŢENKA
a jiné příběhy

2009, 1. vyd., cca 208 s.
Váz., 130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
ISBN 978-80-7376-164-6
EAN 9788073761646

Soubor humorně laděných příběhů – Pravěká romance, Opět na výbojích,
Padlý anděl, Semetrika Xantipa, Divoţenka, Pasáček princem, Satyr,
Věrná Pénelopé, O Libuši převáţně váţně, Oldřich a Boţena, Břetislav
a Jitka, Krutý Sever, Děvka Babylonská, Hrdinka a další – jistě potěší
dospěláky všech věkových kategorií. Poutavý text doprovodil půvabnými
barevnými ilustracemi známý malíř a grafik Miroslav Slejška.

Prosinec 2009

Čtení pro ţeny
Hana Dvořáková

HOTEL HARMONIE

2009, 1. vyd., cca 248 s.
Broţ., 130 x 200 mm
Cena cca 350 Kč
ISBN 978-80-7376-177-6
EAN 9788073761776

Kaţdý má ve skříni ukrytého kostlivce. A záleţí jen na okolnostech, za
jakých se skříň otevře a nepříjemné záţitky minulosti vyplují na světlo. •
Rozhárané ţivoty nejen hlavních hrdinů Adama a Evy, majitelů hotelu
Harmonie, manţelství rozbíjená, slepovaná a znovu pracně klíţená dohromady, milostné vztahy, problémy s dětmi, do toho starosti s profesní
kariérou – prostě ţivot na dlani. Na dlani, která má do hladkosti hodně
daleko. Všichni se topí v rozepřích a problémech, avšak více či méně se
s nimi postupně vyrovnávají, i kdyţ nechybí ani tragédie zčernalé smrtí. •
Autorka nabízí příběh plný emotivních i dramatických situací v kariérním
i rodinném ţivotě.

Listopad 2009

Listopad 2009
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Po stopách slavných měst
Corrado Augias

TAJEMNÝ ŘÍM

2009, 1. vyd., 376 s.
Váz., 140 x 200 mm
Cena 399 Kč
ISBN 978-80-7376-116-5
EAN 9 788073761165

Kniha obsahuje řadu portrétů Říma, z velké části dosud neznámých či
překvapivých. Lze ji číst jako příručku, která vyobrazuje spoustu tamních
působivých a neobyčejných zákoutí, avšak sviţný styl vyprávění autora
ji odlišuje od běţného průvodce. Tajemný Řím není jen pouhým navštívením nezapomenutelných míst, ale spíše antologií příběhů, galerií osob
a událostí. Před očima čtenáře plyne předkřesťanský Řím se svými
úchvatnými bazilikami, Řím stovky umělců, kteří jej osídlili a vyobrazili,
Řím tisíců kurtizán, které oţivily noci tohoto města plného poutníků
a vojáků, duchovních a dobrodruhů. Autor vychází z historie i z osobních
zkušeností proţitých v klíčových momentech naší doby a vytváří poutavé
vyprávění o jednom z nejnavštěvovanějších a nejkrásnějších měst Evropy. Z it. orig. I segreti di Roma přel. Blanka Návratová.

Vyšlo v říjnu 2009

CESTOVÁNÍ
Cestopisy
Tomasz Nogol

NA SEVER
ZA ŢENICHEM
A NEVĚSTOU

2009, 1. vyd., 154 s.
Broţ., 130 x 200 mm
Cena 199 Kč
ISBN 978-80-7376-155-4
EAN 9 788073761554

Humorně laděný cestopis poutavým způsobem zachycuje putování pětičlenné rodiny po Skandinávii. Nejde o ţádné nováčky, je to uţ několikátá
cesta členů této rodiny do divoké, ale krásné severské krajiny. Ovšem
i tentokrát se potýkají s mnoha cestovatelskými nástrahami, ať uţ je to
nepřízeň počasí či zvyky místních obyvatel. Zvláště pubertální postřehy
„náctiletých“ členů rodiny dodávají knize na originalitě. Kniha jistě zaujme
všechny příznivce cestování, kteří touţí po dobrodruţství.

VÁNOCE 2009
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KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Knihy pro děti školou povinné
Amelie Bennová

LEONARDO DA VINCI
A ZLODĚJ OBRAZŮ

2009, 1. vyd., 112 s.
Váz., 130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
ISBN 978-80-7376-172-1
EAN 9788073761721

Slavný renesanční umělec Leonardo da Vinci a jeho učeň Francesko
s kamarádkou Isabellou pátrají po tajemném zloději obrazů, který Leonarda okradl. Při tom se seznámí nejen s rušnou Florencií 16. století, ale
také s průkopnickými vynálezy a velkolepými uměleckými díly tehdejší
doby. • Text doprovázejí otázky, na které kdyţ děti odpoví, stanou se na
konci knihy skutečnými znalci da Vinciho díla. Z něm. orig. Leonardo da
Vinci und der Bilderdieb přel. Romana Cahová.

Christa Pöppelmannová

MUŠKETÝŘI

A ZÁHADA
ZLATÉHO KORDU

2009, 1. vyd., cca 112 s.
Váz., 130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
ISBN 978-80-7376-173-8
EAN 9788073761738

V napínavém příběhu se tentokrát přeneseme do roku 1628. V tehdejší
Svaté říši římské zuří třicetiletá válka a ve Francii vládne mocný kardinál
Richelieu. Dvanáctiletý Moritz doprovází svého otce diplomata do Paříţe.
A kdyţ zmizí králův zlatý slavnostní kord a odpovědnost za to padne na
Moritzova otce, začne Moritz pátrat po zlodějích. Z něm. orig. Die Musketiere und das Rätsel um den goldenen Degen přel. Romana Cahová.

Metoděj M. Alexa

BÁRA, MATES
& ZELENÝ ŠKRALOUP

Detektivní příběh
pro děti školou povinné

OLYMPIA

Prosinec 2009

2009, 1. vyd., cca 256 s.
Váz., 160 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
ISBN 978-80-7376-157-8
EAN 9788073761578

Osmiletá dvojčata Bára a Mates ţijí s rodiči na sídlišti a mají úplně běţné
starosti. Dokud jim ovšem nezemře vzdálený příbuzný, po němţ rodina
zdědí dům. Brzy zjistí, ţe to není ţádný malý baráček, nýbrţ fantastické
sídlo s velkou zahradou. Děti se do nového domova těší, ale na druhou
stranu mají trochu strach. Tuší, ţe v domě je cosi divného, hlavně ty
zvláštní věci ve skříni... Kníţku ilustrovala Alena Schulz.
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PŘIPOMÍNÁME,
co vyšlo v lednu až září 2009
INFORMACE,
OSVĚTA A UMĚNÍ
Literatura faktu
František Steiner
FOTBAL POD ŢLUTOU
HVĚZDOU
• 2009, 1. vyd., 140 s.
• Broţ., 140 x 200 mm
• Cena 199 Kč
• ISBN 978807376-139-4
• EAN 9788073761394
Jedinečný dokument vytvořil autor na základě
studia archivních materiálů a vzpomínek
posledních pamětníků. Mapuje v něm další
stránku terezínských vězňů v době 2. světové
války a dokresluje tak dosud obecně známý
pohled na terezínský tábor.

TĚLOVÝCHOVA,
SPORT A ZDRAVÍ
Sportovní příručky a učebnice
Josef Dovalil a kol.
VÝKON A TRÉNINK
VE SPORTU
• 2009, 3. vyd., 336 s.
• Broţ., 148 x 210 mm
• Cena 249 Kč
• ISBN 978-80-7376-130-1
• EAN 9788073761301
Autoři se pokusili propojit pohledy různých
vědních oborů na současný sportovní trénink.
Kniha doplněná názornými kresbami a schématy je však určena nejen odborníkům, ale
i široké čtenářské veřejnosti.

VÁNOCE 2009

Eva Čáslavová
MANAGEMENT
A MARKETING SPORTU
• 2009, 2. vyd., 228 s.
• Broţ., 148 x 210 mm
• Cena 269 Kč
• ISBN 978-80-7376-150-9
• EAN 9788073761509
Autorka v knize reaguje na moderní trendy
v řízení sportovních organizací, které směřují
k jejich efektivní práci a zabývá se řadou
podnětů pro praktické vedení organizací
ziskového i neziskového charakteru.
Jan Hora a kol.
PRAVIDLA FOTBALU
platná od 1. 7. 2009
• 2009, 1. vyd., 152 s.
• Broţ., 140 x 200 mm
• Cena 149 Kč
• ISBN 978-80-7376-175-2
• EAN 9788073761752

CESTOVÁNÍ
Edice Navštivte...
Břetislav Balatka, Josef Rubín a kol.
ÚDOLÍ, SOUTĚSKY
A KAŇONY NA ÚZEMÍ
ČECH, MORAVY A SLEZSKA

• 2009, 1. vyd., 224 s.
• Broţ., 120 x 205 mm
• Cena 279 Kč
• ISBN 978-80-7376-144-8
• EAN 9788073761448
Publikace představuje přírodně nejcennější
a dosud zachovaná údolí a poměrně vzácné
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a přitaţlivé soutěsky a kaňony, protékané stálými nebo občasnými vodními toky nebo
v současnosti suché. Hlavní část tvoří místopisný seznam. Autoři se při výběru hesel
snaţili, aby byly v knize zastoupeny hlavní
údolní typy podle uznávané tvarové a genetické klasifikace. Text je doplněn barevnými
fotografiemi.

Dick Francis
BIČ
• 2009, 4. vyd., 224 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 199 Kč
• ISBN 978-80-7376-120-2
• EAN 9788073761202

Petra Večeřová
Navštivte... ŢIDOVSKÉ
PAMÁTKY

Dick Francis
HURIKÁN

• 2009, 1. vyd., 296 s.
• Broţ., 120 x 205 mm
• Cena 299 Kč
• ISBN 978-80-7376-142-4
• EAN 9788073761424

• 2009, 2. vyd., 192 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 199 Kč
• ISBN 978-80-7376-132-5
• EAN 9788073761325

V dalším svazku „červené řady“ se podíváme
do mnoha měst a obcí, kde se dochovaly
památky na ţidovskou komunitu, z velké části
zničené během 2. světové války. Objevíme
staré synagogy, často s pozoruhodnou architekturou, půvabné ţidovské hřbitovy, ukryté
na okrajích obcí a chráněné vysokými zdmi,
s pietou si prohlédneme místa kdysi plná
ţivota, do kterých se po posledním světovém
konfliktu často neměl kdo vrátit a která někdy
upadla v zapomnění... Velká pozornost je
věnována praţským památkám a také jednomu z nejzachovalejších ţidovských ghett,
které najdeme v Třebíči. Kniha je doplněna
barevnými fotografiemi.

Dick Francis
REFLEX
• 2009, 4. vyd., 232 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 199 Kč
• ISBN 978-80-7376-134-9
• EAN 9788073761349
Dick Francis
a Felix Francis
TALÁR A DRES

Detektivní příběhy z prostředí
dostihového sportu

• 2009, 1. vyd., 320 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 249 Kč
• ISBN 978-80-7376-133-2
• EAN 9788073761332

Dick Francis
AŢ ZA HROB

Graeme Roe
OKO ZA OKO

BELETRIE

• 2009, dotisk 2. vyd., 240 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 199 Kč
• ISBN 978-80-7033-862-9
• EAN 9788070338629
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• 2009, 1. vyd., 216 s.
• Váz., 130 x 200 mm
• Cena 249 Kč
• ISBN 978-80-7376-141-7
• EAN 9788073761417
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Graeme Roe
PODIVNÁ SMRT
• 2009, 1. vyd., 200 s.
• Váz., 130 x 200 mm
• Cena 249 Kč
• ISBN 978-80-7376-148-6
• EAN 9788073761486

Detektivky českých autorů
Radim Nečas
SMRTÍCÍ KYTICE
• 2009, 1. vyd., 160 s.
• Váz., 130 x 200 mm
• Cena 199 Kč
• ISBN 978-80-7376-146-2
• EAN 9788073761462
Na břehu Brněnské přehrady je nalezen muţ
v hlubokém bezvědomí a mrtvá ţena, opodál
rozbitý motocykl. Moţná šlo o nešťastnou
náhodu, moţná o promyšlený zločin, za kterým stojí někdo z blízkého okolí oběti. Neboť,
jak se ukáţe, motiv pár lidí skutečně mělo.

Ţivotopisný román ze světa
finančníků
Jordan Belfort
VLK
Z WALL STREETU
• 2009, 1. vyd., 464 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 349 Kč
• ISBN 978-80-7376-113-4
• EAN 9788073761134
Strhující příběh obyčejného chlápka, který
v šestnácti začal s kšeftováním s italskou
zmrzlinou a dopracoval se ke stovkám milionů. Dokud to všechno nezkrachovalo...
Z angl. orig. The Wolf of Street přel. Michaela
Procházková a David Pacovský. • Ţivotní
příběh Jordana Belforta, bývalého burzovního
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makléře z Long Islandu, zaujal oscarového
reţiséra Martina Scorseseho, který podle
knihy natáčí film se slavným Leonardem
DiCapriem v hlavní roli.

Špionáţní romány
Alex Berenson
VÁLKA STÍNŮ
• 2009, 1. vyd., 308 s.
• Váz., 130 x 20 mm
• Cena 299 Kč
• ISBN 978-80-7376-154-7
• EAN 9788073761547
S hrdinou napínavého špionáţního románu,
agentem Johnem Wellsem, který jako jediný
Američan pronikl do sítě Al-Kajdy, jsme se
mohli seznámit jiţ v úspěšné knize Věrný
špion (The Silent Man), vydané v Olympii
v roce 2006. • Po úspěšném splnění mise se
Wells vrátil do New Yorku, ale kdyţ CIA zjistí
narůstající aktivity Talibanu, podporovaného
neznámou mocností, dá se snadno přesvědčit, aby se vrátil do Afghánistánu a pokusil se
zjistit co nejvíce informací. To, co objeví, je
však daleko od toho, co očekával. Svět se řítí
do katastrofy a zdá se, ţe Wells nedokáţe
udělat nic pro to, aby tomu zabránil... Z angl.
orig. The Ghost War přel. Edda Němcová.

Psychologický román
Anna Hessová
IKARŮV LET KE SLUNCI
• 2009, 1. vyd., 292 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 199 Kč
• ISBN 978-80-7376-125-7
• EAN 9788073761257
Matouš, dospívající mladík, ţije v prostředí
nejniţších společenských vrstev, ale rozhodne se svůj ţivot radikálně změnit. Odrazit se
ode dna, vzlétnout ke slunci – to je jeho cíl.
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Prošel podmínkami, které si člověk vůbec
nedokáţe představit, a ani v nápravných
zařízeních nenalezl to, co hledal. Přesto ho
nic nezastaví. Povede se mu zlomit ţivotní
prokletí, nebo je navţdy odsouzen zůstat
vyvrhelem společnosti?

Zdeněk Šmíd v Olympii
Zdeněk Šmíd
DUDÁCI A VLČÍ HLAVY
• 2009, 2. (v Olympii 1.)
vyd., 336 s.
• Váz., 140 x 200 mm
• Cena 249 Kč
• ISBN 978-80-7376-109-7
• EAN 9788073761097
Autor formou parafrází na historické a folklorní motivy představuje své rodné Chodsko,
tajuplný kraj, kde dodnes ţijí bohaté lidové
tradice. Příběhy a pověsti v jeho jedinečné
podání čtenáře bezesporu zaujmou a pobaví,
v mnohém poučí, ale i dojmou citlivým
a poetickým přístupem. Text doprovodila
půvabnými ilustracemi výtvarnice Markéta
Vydrová.
Zdeněk Šmíd
PROČ BYCHOM SE
NEPŘIZNALI aneb Jak
to bylo doopravdy
• 2009, 1. vyd., 120 s.
• Váz., 105 x 175 mm
• Cena 179 Kč
• ISBN 978-80-7376-129-5
• EAN 9788073761295
Rukověť pro všechny věrné čtenáře, které
zajímá, zda opravdu ţili Sumec, Lída, Lucie
a Keny, jaké povolání má ve skutečnosti
Bongo, kdo je vlastně Křiţák či kam se
v seriálu na motivy slavných kníţek Proč
bychom se netopili, nepotili, netěšili... poděla
Ofélie. Kníţku doprovázejí četné dobové
fotografie z archivu autora a jeho přátel.
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Zdeněk Šmíd
EXPEDICE
K ČECHOŢROUTŮM aneb
Proč bychom se nepobili
• 2009, dotisk 1. vyd., 224 s.
• Váz., 105 x 175 mm
• Cena 219 Kč
• ISBN 978-80-7376-050-2
• EAN 9788073760502
Lucie, Keny, Sumec, Lída, Gábina a další
členové všem známé party, a spolu s nimi
také neúnavný novinář Škleb, míří tentokrát
hned za humna, přímo k našim německým
sousedům, kde je čeká maraton neuvěřitelných cestovatelských záţitků.
Zdeněk Šmíd
ZA PÍSNÍ SEVERU aneb
Proč bychom se neztratili
• 2009, 1. vyd., 224 s.
• Váz., 105 x 175 mm
• Cena 189 Kč
• ISBN 978-80-7376-121-9
• EAN 9788073761219
Keny, Sumec, Lucie, Lída..., s nimi autor a po
dceři Magdaléně, která s ním kdysi putovala
po horách, je to tentokrát syn Lukáš, kdo se
vydá na putování „za písní Severu“ aţ do
dalekého Norska.

Příběhy slavných
Jiří Krytinář
DÍVÁM SE VZHŮRU
• 2009, 1. vyd., 168 s.
• Váz., 105 x 175 mm
• Cena 189 Kč
• ISBN 978-80-7376-174-5
• EAN 9788073761745
Herec Jiří Krytinář, původním povoláním
hodinář, hrál za čtyřicet let své umělecké
kariéry ve více neţ stovce filmů, v řadě
seriálů, v desítkách divadelních inscenací.
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Hostoval v Národním divadle, v Hudebním divadle Karlín, v Divadle Bez zábradlí, ve Státní
opeře Praha či v Zájezdovém divadle. Na
svém kontě má spoustu zajímavých a krásných filmových a divadelních rolí. Ve své
kníţce vzpomíná na svou rodinu, na kamarády a herecké kolegy – Rudolfa Hrušínského,
Danu Medřickou, Vladimíra Menšíka, Borise
Rösnera, Evu Pilarovou, Moniku Absolonovou a další. V kníţce nechybí ani úţasné
rodinné recepty a barevné fotografie.

na španělském slunném ostrově. Přichází ale
rozhodný okamţik, kdy po prvním roce, nabitém událostmi, je třeba čelit tvrdým faktům.
Vyplatí se práce, kterou Kerrovi investovali do
vybudování svého statku tím, ţe jim poskytne
slušné ţivobytí? Nebo se jejich sen promění
v noční můru? • Volné pokračování úspěšných knih Zasněţené pomeranče – Léto na
Mallorce, Mañana, mañana – Zima na Mallorce a Viva Mallorka! – Podzim na Mallorce. • Z angl. orig. A basketful of Snowflakes
přel. Martin König.

Pohodové čtení
Peter Kerr
VIVA MALLORKA!
Podzim na Mallorce
• 2009, 1. vyd., 240 s.
• Váz., 130 x 200 mm
• Cena 199 Kč
• ISBN 978-80-7376-138-7
• EAN 9788073761387

Peter Mayle
HOTEL PASTIS
• 2009, 2. vyd., 256 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 199 Kč
• ISBN 978-80-7376-122-6
• EAN 9788073761226

Peter Kerr a jeho skotská rodina stále hospodaří na malé ovocné farmě na Mallorce a proţívají zdánlivě neuvěřitelná dobrodruţství,
která přináší ţivot v cizí zemi. • Volné pokračování velmi úspěšných knih Zasněţené
pomeranče – Léto na Mallorce a Mañana,
mañana – Zima na Mallorce. • Z angl. orig.
Viva Mallorca! – One Mallorca Autumn Martin
König.

Šéf prosperující londýnské reklamní agentury
Simon Shaw vede na první pohled bezproblémový ţivot, který mu však kalí věčné tahanice
s exmanţelkou, ne vţdy loajální podřízení
a nenasytní zákazníci. Na radu Ernesta,
svého přítele, důvěrníka a spolupracovníka
v jedné osobě, se proto vydá na dlouho odkládanou cestu k moři do slunné Francie.
Malá autonehoda a náhodné setkání s půvabnou kráskou v malé provensálské vesničce poblíţ Lubéronu jeho plány poněkud naruší. Z angl. orig. Hotel Pastis přel. Paul Millar.

Peter Kerr
KOŠ SNĚHOVÝCH
VLOČEK
Podzim na Mallorce

Peter Mayle
SMETÁNKA Z PROVENCE
aneb Kromě sňatku uváţím
cokoli

• 2009, 1. vyd., 252 s.
• Váz., 130 x 200 mm
• Cena 199 Kč
• ISBN 978-80-7376-151-6
• EAN 9788073761516

• 2009, 2. vyd., 184 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 199 Kč
• ISBN 978-80-7376-140-0
• EAN 9788073761400

Na Kerrově malé farmě v impozantním pohoří
Tramuntana na Mallorce vrcholí sklizeň pomerančů a rodina se snaţí najít klidnější ţivot

Realitní agent Bennett si jednoho dne dá
titulní inzerát. K veliké radosti získá práci,
zdánlivě velice zajímavou a finančně přínos-
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nou. Všechno má ale svůj háček a nic není
zadarmo, coţ pochopí i Bennett, kdyţ jeho
přítelkyně vydá zcela cizímu člověku tajemný
kufřík, který si u něj schoval jeho nový zaměstnavatel. Teď teprve pro Bennetta začíná
to pravé dobrodruţství. Italská mafie, britští
turisté, francouzští policisté, anglická výchova, slavné lanýţe a slavná vína – to vše se
objeví v propletenci děje zábavného a příjemně napínavého. Z angl. orig. Anything Considered přel. Paul Millar.

Čtení pro ţeny
Emily Carmichaelová
DIAMANT V OBOJKU
• 2009, 1. vyd., 314 s.
• Váz., 130 x 200 mm
• Cena 299 Kč
• ISBN 978-80-7376-126-4
• EAN 9788073761264
Alicia spěchá do manţelství s detektivem Benem, který jí zachránil ţivot. Fenka velšského
korgiho Kuldy by ale ráda dala dohromady
Bena se svou paničkou Joey, majitelkou
svatební agentury. Sehraje čertovský psík jen
několik dní před plánovanou svatbou roli
Kupida? Z angl. orig. Diamond in the Ruff
přel. Emílie Harantová.
Emily Carmichaelová
ZA VŠECHNY PRACHY
• 2009, 1. vyd., 342 s.
• Váz., 130 x 200 mm
• Cena 299 Kč
• ISBN 978-80-7376-158-5
• EAN 9788073761585
Nell Jordanová s fenkou velšského korgiho
Kuldou rozdávají radost po léčebných ústavech, ale rozhodně si neţijí nad poměry.
Jejich ţivot změní aţ bohatý důchodce. Ten
odkáţe roztomilé fence, která oblomí kaţdé
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srdce, celé své jmění. Okolo Nell se okamţitě
začne točit atraktivní fotograf, který cítí vůni
peněz. Ovšem Kulda je pevně rozhodnuta, ţe
tenhle chlap se k jejím penězům v ţádném
případě nedostane. Z angl. orig. Gone to the
Dogs přel. Emílie Harantová.
Barbara Cleverlyová
DIŮV HROB
• 2009, 1. vyd., 328 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 299 Kč
• ISBN 978-80-7376-128-8
• EAN 9788073761288
Archeoloţka Laetitia Talbotová se vydává na
svou první výzkumnou cestu. Vše běţí podle
plánu aţ do chvíle, kdy vstoupí do Vily Európa. Laetitin hostitel, charismatický archeolog,
se chystá vykopat bájný poklad ostrova –
hrob krále bohů. Jenţe vzápětí je nalezena
mrtvá mladá ţena a další tragédie následují.
Ze stínů minulosti se postupně vynořují
dávná tajemství, která musí Laetitia s nasazením vlastního ţivota odhalit. Z angl. orig.
The Tomb of Zeus přel. Edda Němcová.
Katie Ffordeová
CESTA ZA LÁSKOU
• 2009, 1. vyd., 302 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 299 Kč
• ISBN 978-80-7376-127-1
• EAN 9788073761271
Manţel vyměnil Jo za mladší model a ona
nachází útočiště na kamarádově lodi kotvící
na Temţi. Na stejné lodi se ocitá i Dora, která
je na útěku před matkou, snoubencem
a maloměšťáckými sousedy. Obě ţeny postupně překonávají běţné nástrahy ţivota, dokud
jim do cesty nevstoupí dva zcela rozdílní
muţi... Z angl. orig. Going Dutch přel. Emílie
Harantová.
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Katie Ffordeová
TÉMĚŘ PERFEKTNÍ

Rosie Thomasová
PŘÍVALOVÁ VLNA

• 2009, 1. vyd., 340 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 249 Kč
• ISBN 978-80-7376-101-1
• EAN 9788073761011

• 2009, 1. vyd., 302 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 299 Kč
• ISBN 978-80-7376-124-0
• EAN 9788073761240

Anna, čerstvě vystudovaná návrhářka interiérů usoudí, ţe je na čase, aby zhodnotila
nabyté znalosti. Koupí malý, ale rozkošný
domeček, který má v úmyslu zrenovovat a se
ziskem prodat. Není ale vše zlato, co se
třpytí. Pohádkový domeček vypadá zvenku
perfektně, uvnitř ovšem čeká Annu nepříjemné překvapení... Z angl. orig. Practically
Perfect přel. Marianna Baldwin.

Tymiánem vonící skalnatý ostrov krutě po
zemětřesení postihne přívalová vlna a citelně
zasáhne do úsměvné, trochu melancholické
pohody hlavní hrdinky Olivie. Zpřetrhá zaběhnutá vlákna ţivota komunity na malém ostrově. A dosud šťastná a spokojená Olivie cítí,
ţe do jejího ustáleného chodu ţivota začíná
vsakovat změna... Z angl. orig. The Potter’s
House přel. Olga Walló.

Nadine Williamsová
LÁSKA VE FRANCII
• 2009, 1. vyd., 246 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 249 Kč
• ISBN 978-80-7376-131-8
• EAN 9788073761318
Jak nalézt lásku v kaţdém věku aneb důleţitá
je cesta, nikoliv cíl. • Nadine je po dvou nevydařených manţelstvích rozhodnuta, ţe uţ
nikdy nedopustí, aby nějaký muţ ovládal její
ţivot. Olivier zase truchlí nad smrtí své ţeny.
Ani jeden z nich není připraven na lásku,
jejich přátelství však nabere překvapivý směr.
Jen je třeba najít pojítko, které by je drţelo
pohromadě. Ona totiţ vyrůstala v Austrálii,
zatímco on je typický Francouz. Přeţije jejich
vztah cestu napříč Francií a situace plné
kulturní i citové zátěţe? Z angl. orig. From
France with Love přel. Viktorie Košnarová.
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Joanna Trollopeová
SVATBA S MILENKOU
• 2009, 1. vyd., 268 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 249 Kč
• ISBN 978-80-7376-114-1
• EAN 9788073761141
Otec Simona Stockdalea, váţený soudce, se
rozhodne po čtyřiceti letech opustit manţelku
a oţenit se s mladou milenkou. Simon se vůči
své matce cítí zavázán odpovědností a stává
se tak zranitelným. Ani jeho syn Jack, proţívající zrovna agonii svého prvního milostného
vztahu, není situací v rodině příliš nadšený.
Navíc milenka je atraktivní právnička, a moţná „správná ţenská, opravdu kus“, jak se
vyjádřil Simonův homosexuální bratr Alan,
a ne jen „třtina, která se klátí za Jeho ctihodností“, jak ji pojmenoval jeden soudní
úředník. Z angl. orig. Marrying the Metress
přel. Martina Ahmed-Čermáková.
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soudní znalec při oceňování nemovitostí znát
a umět. Pestrý kaleidoskop příběhů ze ţivota
nenudí a neunaví, naopak zaujme a potěší.

Zábavné čtení
Zdeněk Krýsl
Z DENÍKU SOUDNÍHO
ZNALCE
• 2009, 1. vyd., 218 s.
• Broţ., 130 x 200 mm
• Cena 199 Kč
• ISBN 978-80-7376-153-0
• EAN 9788073761530
Autor ve svých krátkých črtách vychází z bohatých ţivotních zkušeností, které nasbíral při
své vysoce odborné profesi soudního znalce.
Během svého ţivota ocenil bezpočet nemovitostí od honosných sídel bohatých podnikatelů přes skromnější rodinné domky, chaty či
byty aţ po kuriózní případ oceňování kozího
chlívku. Setkal se při tom s rozmanitými typy
lidí a ocitl se v nepředvídaných situacích,
které bychom u zdánlivě klidného povolání
vůbec nečekali. Své neobyčejné záţitky vtělil
do zábavných krátkých textů, nepostrádajících humorný nadhled i kritický osten, a okořenil je i špetkou jemné erotiky. Čtenáře kníţka nejen pobaví, ale i poučí, neboť mu
v detailech přiblíţí, co všechno musí zkušený

KNIHY PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Jaroslav Foglar
RYCHLÉ ŠÍPY
• 2009, dotisk 3. vyd.,
339 s.
• Váz., 210 x 297 mm
• Cena 799 Kč
• ISBN 978-80-7033-977-0
• EAN 9788070339770
Úplné vydání všech komiksových příběhů
slavných Rychlých šípů, které byly napsány
a nakresleny. Napínavé a veselé příhody
pětice chlapců – Mirka Dušína, Jarky Metelky, Jindry Hojera, Červenáčka a Rychlonoţky
– přitahovaly před desítkami let mladé čtenáře časopisů Mladý hlasatel a Vpřed a mají
jistě co říci také dnešním školákům. Nakreslili
Jan Fischer, Václav Junek, Bohumír Čermák
a Marko Čermák.

Nabídka všech knih z produkce Nakladatelství Olympia, a. s.,
platí do vyprodání zásob.
Na Vaši návštěvu či objednávky se těší
obchodní oddělení Nakladatelství Olympia, a. s.,
Vaníčkova 2, blok D, 160 17 Praha 6 – Strahov,
tel.: +420 274 822 902, fax: +420 274 821 530,
e-mail: olysklad@volny.cz., www.iolympia.cz
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