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sok

Milé čtenářky, milí čtenáři,
jsme opravdu rádi, že vám můžeme přinést nový ediční plán na první polovinu roku 2022. A těžko 
říct, co vám na těchto několika řádcích představit dřív, protože následujících několik měsíců je 
doslova přeplněných skvělými tituly. Pokud máte rádi trochu drsnější fantasy, rozhodně si nesmíte 
nechat ujít Říši upíra, pro všechny milovníky Sarah J. Maasové je tu Dvůr stříbrných plamenů, kde 
se setkáte se všemi dobře známými hrdiny, a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na Studii 
stínů nebo na Naše zakázané vášně, ve kterých se vypravíte do Šanghaje roku 1926, Monarchy či 
Odvážnou a smrtící přísahu, jež završuje sérii Temné a osamělé prokletí.

Kdo už bude fantasy přesycen, může se vrhnout na Můj první tanec, kde zjistíte, jestli láska stojí 
za to, přečíst si Všechny holky, kterými jsem byla s doslova detektivní zápletkou nebo Medovník 
s pepřem o tom, jaké to je zamilovat se do svého nejlepšího kamaráda, a třeba taky zjistit, kudy 
vede Cesta za štěstím. A samozřejmě nesmí chybět Nofreeusernames a její Letní noci nebo Alice 
Osemanová s Nickem a Charliem. 

Je toho mnohem víc, takže listujte, kochejte se a sepisujte knihy, které prostě musíte mít. A jedna 
poznámka na závěr – nikdy byste nevěřili, kolikrát jsme se museli fotit, abychom na výsledné fotce 
měli všichni otevřené oči. Nicméně dobrá zpráva je, že jsme v redakci skutečně sehraní, protože 
jsme úplně profesionálně zavírali oči na střídačku.

Vaši kubulíni
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Nesmíš všechno vidět tak černě (a jiné hloupé řeči)



Už jste četli autorčiny předchozí série?

vychází v březnu

Před deseti lety pět teenagerů poblíž Chicaga porazilo mocného nepřítele, který 
kolem sebe rozséval destrukci a smrt. Mladší generace jako by si na dny neustálého 
strachu nepamatovala. Ale Sloane, jedna z party oslavovaných hrdinů, nezapomněla. 
Na každém kroku ji pronásledují paparazzi a v trýznivých snech dávný nepřítel. 
Během oslav jeho porážky vyjde najevo mrazivá pravda – vláda temna nikdy 
neskončila. A noční můry se začnou měnit ve skutečnost.

Spřízněni volbou
VERONICA ROTHOVÁ

Překlad: Petr Eliáš

Zachránili svět, ale kdo zachrání je?  
Od autorky bestsellerové série Divergence.

https://www.cooboo.cz/tituly/76588254/sprizneni-volbou/
https://www.cooboo.cz/tituly/35228917/cary-zivota/
https://www.cooboo.cz/tituly/9622796/divergence/
https://www.cooboo.cz/tituly/36636968/cesty-se-rozchazeji/
https://www.cooboo.cz/tituly/9972614/rezistence/
https://www.cooboo.cz/tituly/16361817/aliance/


vychází v květnu

Praze se říká zlaté město, ale Mila v ní vidí nekonečné množství šedi. Má totiž zvláštní 
schopnost: dokáže předvídat smrt. Lidé, kteří mají zemřít, ztrácejí v jejích očích 
veškerou barvu. V zoufalé snaze zbavit se tohoto prokletí se zaplete do boje mezi 
světlem a temnotou. Brzy zjistí, že nebe a peklo jsou úplně jiné, než si představovala. 
Kterou stranu si vybere?

Již 12 let ohrožuje svět nerovnováha, která narušuje harmonii dobra a zla, světla  
a stínu, lidí a Věčných. Úkolem Věčných je tuto vyrovnanost zachovávat. Ašer je 
Věčný a je doma v říši temnoty. Drží se stranou všech intrik, dokud jeho starý  
nepřítel Tariel náhle neprojeví zájem o lidskou dívku: Milu. Asher zjistí, že Mila má 
zvláštní schopnosti. Schopnosti, které by člověk vůbec neměl mít. A brzy stojí před 
těžkým rozhodnutím: bude chránit dívku, kterou miluje, i když to může uvrhnout 
celý svět do chaosu?

Popel a duše
AVA REEDOVÁ

Překlad: Tereza Eliášová

Láska mezi smrtí  
a nesmrtelností!

https://www.goodreads.com/book/show/29482254-schwingen-aus-rauch-und-gold


vychází v červnu

Když Jelena bývala pouhou ochutnavačkou, byl její život jednodušší. Přežila a stala se 
klíčovou součástí rovnováhy sil mezi soupeřícími zeměmi Ixií a Sitií. 

Teď svou magii využívá k tomu, aby udržela mír a ochránila svůj vztah s Valekem. 
Najednou se však v obou zemích začíná ozývat odboj a Valekova práce i jeho život jsou 
v nebezpečí. 

Jelena se snaží odhalit své nepřátele a zároveň čelí nové výzvě: její magii cosi blokuje. 
A ona musí najít způsob, jak udržet naživu nejen sebe, ale i všechny a všechno, co  
je jí drahé. 

Studie stínů
MARIA V. SNYDEROVÁ
Překlad: Magdaléna Stárková

Kdysi býval v sázce jen její život. První 
díl nové fantasy série Hledači Duší.

Už jste četli autorčinu předchozí sérii?

https://www.goodreads.com/book/show/16130758-shadow-study
https://www.cooboo.cz/tituly/56925310/studie-jedu/
https://www.cooboo.cz/tituly/56925312/studie-kouzel/
https://www.cooboo.cz/tituly/56925314/studie-ohne/


Už jste četli autorovu předchozí sérii?

vychází v květnu

Od posledního východu slunce uplynulo dvacet sedm let. Celou tu dobu vedli upíři 
válku proti lidstvu a nyní v moři temnoty přežívá jen pár jiskřiček světla. Gabriel de León 
je člen Stříbrného řádu, který měl bránit svět před stvořeními noci. Z bratrstva však zbyl 
už jen on a teď je nucen ve vězení vyprávět svůj příběh. Příběh o legendárních bitvách  
a zakázané lásce, o krvavých válkách a Věčném králi. A hlavně o poslední naději  
lidstva: grálu!

Říše upíra
JAY KRISTOFF

Překlad: Adéla Michalíková, Kateřina Stupková

Ze svatého poháru posvátné světlo povstane, Věrná ruka svět  
na správnou cestu dostane. A pod dohledem sedmera mučedníků  

očí pak pouhý člověk nekonečnou noc skončí.

"

"

https://www.cooboo.cz/tituly/52534471/nikdynoc/
https://www.cooboo.cz/tituly/55759924/bozi-hrob/
https://www.cooboo.cz/tituly/55759926/rozetmeni/
https://www.goodreads.com/book/show/43728380-empire-of-the-vampire


Píše se rok 1926 a krvavý konflikt mezi dvěma gangy barví ulice Šanghaje do ruda.  
V srdci chaosu je osmnáctiletá Juliette Caiová, která má převzít roli dědičky Šarlatového 
gangu. Proti němu stojí Bílé květy – rivalský gang pod vedením otce Romy Montagova, 
Juliettiny někdejší lásky. Když však gangstery na obou stranách posedne šílenství, musí 
se Juliette a Roma společně postavit nadpřirozenému zlu. Jinak už brzo nebude žádné 
město, kterému by mohli vládnout.

Naše zakázané vášně
CHLOE GONG

Překlad: Kristýna Suchomelová

Láska i nenávist mohou být silnější  
než osud. Co zvítězí tentokrát?

vychází v červnu

https://www.goodreads.com/book/show/50892212-these-violent-delights


Morgan, elitní atletka, je na konci posledního ročníku nucena přestoupit na jinou střední 
školu poté, co se ukáže, že být homosexuálka je v rozporu s kodexem chování její soukromé 
katolické školy. Tam se seznámí s Ruby, která má dva koníčky: opravuje svůj modrý Ford Torino 
z roku 1970 a účastní se místních soutěží krásy, aby splnila sny své despotické matky. Ty dvě se 
postupně sbližují. Ale zatímco Morgan - svobodná, hrdá a odhodlaná začít znovu - nechce,  
aby jejich rodící se vztah zůstal utajen, Ruby ještě není připravena vyjít s pravdou ven... 

JENNIFER DUGANOVÁ
Překlad: Romana Bičíková

Za lásku se člověk 
nesmí stydět!

vychází v dubnu

To není můj problém
CIARA SMYTHOVÁ

Překlad: Hana Netušilová, Kristýna Vítková

Žádný problém není  
tak velký, aby se  

nedal vyřešit!

Aideen má spoustu problémů, které nedokáže vyřešit. Nejlepší kamarádka se jí odcizuje. 
Matka se pokouší přestat pít. Ovšem hysterický záchvat ambiciózní Meabh Kowalské žádný 

problém nepředstavuje. Aideen ji prostě strčí ze schodů. Jenže když za ní přijde další 
spolužák s žádostí o pomoc, odstartuje tím kolotoč podivných dobrodružství, neuvážených 

hloupostí a  šance na lásku. Řešení problémů ostatních Aideen nepomůže s vlastním životem, 
ale možná je to impuls, který potřebuje!

vychází v únoru

Některé holky ano

https://www.cooboo.cz/tituly/78018904/to-neni-muj-problem/
https://www.goodreads.com/book/show/53802072-some-girls-do


Obálku  
připravujeme

Skoro každá holka se někdy zamilovala do svého nejlepšího kamaráda, nebo herce. Adriana je 
pořádná smolařka, protože se jí to povedlo obojí najednou. Aby toho nebylo málo, osud jí háže 
do cesty jednu absurdní situaci za druhou, až má pocit, že žije v telenovele, a nezbývá jí nic 
jiného, než se obrnit pořádnou dávkou sarkasmu. Jaké to je, když se na vás herecký idol nedívá 
z plakátu, ale přes roh stolu?

ALENA ADRIANET HEINRICHOVÁ
Obálka: Adéla Stopka 

Když ho miluješ, máš 
pořád co řešit!

vychází v květnu

Deník průměrně zamilované blbky
JÚLIA MATULOVÁ

Jak uvařit pro padesát 
lidí, když vůbec neumíte 

vařit? To je otázka.

Takže si to shrneme. Neumím vařit, ale mám na starosti celou kuchyň a v jídelně čeká 
padesát hladových krků. Netuším, jak jsem se sem dostala, ale očividně se už nemůžu 

nenápadně vytratit. Hlavně proto, že z tábora netrefím ani na vlak.

A místo toho, abych se soustředila na REÁLNÉ problémy, kterých je v kuchyni opravdu 
dostatek, se chovám jako zamilovaná blbka.

Uuu, on na sobě nemá tričko... Počkat, o čem jsme to mluvili?

vychází v červnu

Medovník s pepřem

Již vyšlo:

https://www.cooboo.cz/autori/60897132/julia-matulova/
https://www.cooboo.cz/autori/60897132/julia-matulova/
https://www.cooboo.cz/autori/60897132/julia-matulova/


Cellistka Jenny se chce dostat na prestižní konzervatoř - a to je její jediný sen. V karaoke baru 
v LA pozná krásného a záhadného kluka jménem Če-u a prožije s ním jednu kouzelnou noc 
plnou dobrodružství – než Če-u beze stopy zmizí. O tři měsíce později Jenny s matkou odjíždí 
do Jižní Koreje, aby se postaraly o nemocnou babičku. Jaké je její překvapení, když zjistí, že 
Če-u je studentem stejné konzervatoře, na kterou se chystá ona - a navíc je členem jedné  
z největších K-popových skupin na světě. A má velmi přísný zákaz randění. Co bude dvojice 
ochotná riskovat pro lásku?

ANGIE OH
Překlad: Veronika Trusová

Zamilovaný román  
v rytmu k-popu!

vychází v květnu

Rivalové
EMILY WIBBERLEY, AUSTIN SIEGEMUND-BROKA

Překlad: Zuzana Bičíková, obálka: Adéla Stopka

Navzájem se nesnáší, 
ale co když mezi nimi 

přeskočí jiskra?

Od začátku střední školy spolu Alison Sangerová a Ethan Molloy soutěží. Skoro ve všem. Na 
volitelných předmětech, ve školních novinách, při dobrovolničení, nemá to konce. Kdyby se 

Alison mohla Ethanovi až do konce školy vyhýbat, s chutí by to udělala. Oba však chtějí ve 
všem uspět, stát se nejlepšími studenty v ročníku a dostat se na Harvard, takže spolu mají 

společné hodiny i mimoškolní aktivity. Když jim ředitelka uloží, aby společně zorganizovali 
sraz absolventů školy po deseti letech, za což jim pak napíše doporučení na Harvard, 

mají oba pocit, že jednu společnou aktivitu ještě přetrpí, pokud z toho na konci budou 
mít prospěch. Ve finále spolu tráví tolik času, že se jejich odvěká rivalita začíná podobat 
přátelství. Napětí mezi nimi stoupá a Ashley bojuje s tím, že jediné, po čem touží víc než 

zvítězit v tomhle závodě… je Ethan.

vychází v dubnu

XOXO

https://www.cooboo.cz/tituly/76968512/rivalove/
https://www.goodreads.com/book/show/54618808-xoxo


Již vyšlo:

vychází v březnu

Evie má v jednom jasno: každá láska skončí zlomeným srdcem. Jakmile se před ní 
dva lidé políbí, spatří celý jejich vztah od prvního setkání až po hořký rozchod. Tahle 
zvláštní schopnost jí bohatě stačí k tomu, aby si kluky držela od těla. Pak se ovšem 
ocitne v tanečním studiu, kde jí jako partnera přidělí tajemného X. Okouzlující tanečník 
v ní probudí nečekané pocity a přiměje ji přemýšlet o tom, jestli láska za trochu toho 
rizika přece jen nestojí…

Můj první tanec
NICOLA YOONOVÁ

Překlad: Sára Foitová

Láska má svůj vlastní rytmus. 

https://www.cooboo.cz/tituly/68789689/muj-prvni-tanec/
https://www.cooboo.cz/tituly/40040587/slunce-je-take-hvezda/


Nora O’Malleyová už byla v kůži hodně holek. Jako dcera mistryně podfuků se musela převtělit 
do mnoha různých já. Ovšem ve chvíli, kdy se její matka do posledního cíle zamiluje, místo aby 
ho obrala, se Nora rozhodne provést nemyslitelné: oblafnout vlastní matku a utéct.

Pět let se Nora snaží vést normální život. Ale pak se najednou octne v situaci, kdy potřebuje 
oprášit své někdejší dovednosti, protože musí zachránit nejen sebe, ale také dva lidi, které 
miluje, ze spárů bankovních lupičů.

TESS SHARPEOVÁ
Překlad: Jitka Bazjuková

Tři teenageři.  
Dva bankovní lupiči. 
Jediná cesta ven.

vychází v březnu

Dobrodružky
IVANA PEROUTKOVÁ

Obálka: Dana Lédl

Někdy se musíte 
ztratit, abyste  

našli sami sebe.

Maruška se musela přestěhovat do Prahy z jižních Čech, protože se její rodiče rozvedli  
a máma chce ve městě začít nový život. Maruška ale nechtěla nic měnit, v novém domově jí 
chybí nejen táta, ale i les, hájovna a kamarádi. Naštěstí ale náhodou potká Johanku, kterou 

neustále kontroluje její máma, a zjistí, že není jediná, kdo to má s rodiči těžké. Společně se 
rozhodnou aspoň na chvíli všemu uniknout, utečou z domova a vydají se za dobrodružstvím. 

A i když je na cestě čekají i nemilá překvapení, spolu dokážou čelit snad všemu. Nebo ne?

vychází v květnu

Všechny holky, kterými jsem byla

https://www.cooboo.cz/tituly/77275619/vsechny-holky-kterymi-jsem-byla/


Již vyšlo:
Již vyšlo:

Avery vždycky hudbu využívala jako únik. Ale po tom, co ji její nejlepší kamarádka zradí, 
dokonce ani dokonale sestavený playlist nestačí na to, aby zapomněla, co se stalo. A co  
hůř, rodiče ji spolu s její sestrou závislou na sociálních sítích odvezli do odlehlého rodinného 
tábora, aby si tam užili dva měsíce „zábavy“. Když už to chce Avery s tímhle létem úplně vzdát, 
potká Brookse, záhadného a k naštvání okouzlujícího kluka, který ale na táboře pracuje –  
a tím pádem je zakázané zboží. 

To, co začalo jako katastrofa, se promění v… něco jiného. Okolní svět zmizí a Avery se vydává na 
cestu sebepoznání. A když jí Brooks nabídne příležitost, jaká se v životě moc často neopakuje, 
musí přijít na to, jak daleko je odhodlaná zajít, aby zjistila, co chce a kým se touží stát.

KASIE WESTOVÁ
Překlad: Adéla Špínová

Užijte si léto plné lásky, 
tajemství a překvapení!

vychází v květnu

Cesta za štěstím
JENN BENNETTOVÁ

Překlad: Hana Netušilová, Kristýna Vítková

Myslela si, že ho zná…  
ale teď je všechno jinak.

Nadějná fotografka Josie strávila půlku života stěhováním. Když se s mámou po letech  
vrací do Nové Anglie, aby se postaraly o rodinné knihkupectví, nehodlá zůstat navždy. Sní  

o opačném pobřeží a má plán, jak se tam přestěhovat. Potká však někoho, kdo na žádné 
plány nedbá – svého kamaráda z dětství Luckyho Karrase. Už to není ten hodný kluk, 

kterého znala. Teď má špatnou pověst, pekelně černý smysl pro humor a vážně boží úsměv.  
A možná i pár tajemství…

vychází v dubnu

Sunkissed

https://www.goodreads.com/book/show/52386214-chasing-lucky
https://www.goodreads.com/book/show/54456763-sunkissed
https://www.cooboo.cz/tituly/62836506/kudy-ke-hvezdam/
https://www.cooboo.cz/tituly/68790264/na-jedne-vlne/
https://www.cooboo.cz/tituly/82182440/kluk-odvedle/
https://www.cooboo.cz/tituly/82181987/p-s-libis-se-mi/
https://www.cooboo.cz/tituly/62127575/mozna-tentokrat/
https://www.cooboo.cz/tituly/73512865/okamzik-pravdy/


Již vyšlo:
Obálku  

připravujeme

Zvířecí statek (někdy též Farma zvířat) ukazuje formou bajky vztahy mezi lidmi. V příběhu se 
objevuje skupinka zvířat, která se vzbouří a vyžene lidi z farmy, na které žije, a vede ji sama. 
Jejich vláda se však postupně zvrhne v brutální tyranii. Ačkoliv kniha nebyla po svém vydání 
příliš úspěšná, dnes je jedním z nejznámějších děl literatury 20. století.

GEORGE ORWELL
Překlad: Viktor Janiš

Jedna z nejznámějších  
knih literatury 20. století!

vychází v červnu

Čarodějnice dřívější a budoucí
ALIX E. HARROWOVÁ

Překlad: Adéla Špínová

Čarodějnice neexistují. 
Zatím.

V roce 1893 už se čarodějnice na světě nevyskytují. Pokud žena na sklonku 19. století hledá 
alespoň špetku moci, může ji najít jen u volební urny. Když se však sestry Eastwoodovy 

připojí k hnutí sufražetek Nového Salemu, začnou pátrat po prastarých rituálech, díky nimž 
by feministické hnutí mohly proměnit v hnutí čarodějnické. Aby dosáhly svého cíle a přežily, 

musejí oživit zapomenutá zaklínadla – jen tak dokážou vzdorovat temným silám,  
které jim kráčí v patách.

vychází v dubnu

Zvířecí statek

https://www.goodreads.com/book/show/49504061-the-once-and-future-witches
https://www.goodreads.com/book/show/170448.Animal_Farm
https://www.cooboo.cz/tituly/59950585/january-a-deset-tisic-dveri/
https://www.goodreads.com/book/show/170448.Animal_Farm


Obálku  
připravujeme

Klasický román americké literatury vypráví o ženě, která se prohřešila proti zákonům morálky 
tím, že odmítla prozradit otce svého nemanželského dítěte.

Poutavý příběh o vině a trestu, diktovaný úzkoprsou puritánskou morálkou, je poznamenán 
temným ovzduším hrůzy, patosu a lítosti. Hrdinka Hester Prynnová je jedinou optimistickou 
postavou, která silou vůle a touhou po dobru odolává tíživému prostředí puritánského Bostonu. 
Hořká a krutá kniha je naplněna vírou v lidskou soudnost a statečnost, která ji přibližuje  
i dnešnímu čtenáři.

NATHANIEL HAWTHORNE
Překlad: Jaroslav Hronek

Zásadní kniha  
americké literatury.

vychází v květnu

Emma
JANE AUSTENOVÁ

Překlad: Lucie Mikolajková

Vrcholné dílo  
Jane Austenové.

Ač okouzlující, bohatá a chytrá Emma Woodhousová nemá manžela, myslí si, že má 
mimořádný talent dávat páry dohromady a pak sledovat jejich šťastná manželství. A ačkoli ji 
od toho její drahý přítel pan Knightley zrazuje, nic ji nebaví víc než zaplétat se do milostných 

vztahů druhých. Když se však jeden z jejích dobře míněných plánů krutě zvrtne, jak pan 
Knightley správně předpověděl, musí Emma čelit následkům svého vměšování.

vychází v lednu

Šarlatové písmeno

https://www.cooboo.cz/tituly/42226973/emma/
https://www.goodreads.com/book/show/12296.The_Scarlet_Letter
https://www.goodreads.com/book/show/12296.The_Scarlet_Letter


Již vyšlo:

Nesta Archeronová se marně snaží zapomenout na hrůzy války a vydobýt si své místo 
mezi vznešenými vílami. Na Nočním dvoře navíc stále potkává Cassiana, který ji 
přivádí k zuřivosti… a zároveň ji nebezpečně přitahuje. Mezitím zrádné lidské královny 
ohrožují křehký mír a jejich plány zhatí možná jen to, že se Nesta s Cassianem postaví 
své temné minulosti. Oba se budou muset utkat s démony všeho druhu, aby našli 
přijetí – a uzdravení – v náruči toho druhého.

Dvůr sříbrných plamenů
SARAH J. MAASOVÁ
Překlad: Ivana Svobodová

Čtvrtý díl bestsellerové  
série Dvůr trnů a růží.

vychází v únoru

Již vyšlo:

https://www.cooboo.cz/tituly/77474206/dvur-stribrnych-plamenu/
https://www.cooboo.cz/tituly/34775409/dvur-trnu-a-ruzi/
https://www.cooboo.cz/tituly/36930356/dvur-mlhy-a-hnevu/
https://www.cooboo.cz/tituly/39168945/dvur-kridel-a-zmaru/
https://www.cooboo.cz/tituly/77792160/dvur-mrazu-a-hvezd/


Již vyšlo: Již vyšlo:

Království se rychle rozpadá a hrozí válka mezi těmi, kdo věří, že Rhen je právoplatným 
princem, a těmi, kdo touží zahájit novou éru pod vedením Greye, pravého dědice. Grey 
souhlasil, že počká dva měsíce, než zaútočí, a za tu dobu se Rhen od všech odvrátil  
- dokonce i od Harper, která se mu zoufale snaží pomoci najít cestu k míru.

BRIGID KEMMEREROVÁ
Překlad: Magdaléna Stárková

Postav se svému strachu! 
Nikdy se nevzdávej!

vychází v květnu

Rudá tygřice
AMÉLIE WEN ZHAO
Překlad: Alžběta Kalinová

Druhý díl série  
Dědictví krve.

Ana je jedinou přeživší z cyrilské císařské rodiny. Nemá armádu, titul ani spojence. Navíc  
jí hrozí brutální pomsta samozvané císařovny Morganyi. Ta je odhodlaná ustanovit nový  

řád a prolévat přitom krev obyčejných lidí bez Přízně. Aně zbývá jediné: znovu se spojit  
s Ramsonem Sedmilhářem. On má však taky své plány. Jako vždycky. Přinese revoluce  

mír - nebo jen zbarví ulice do ruda další krví?

vychází v únoru

Odvážná a smrtící přísaha

https://www.cooboo.cz/tituly/50148372/ruda-tygrice/
https://www.goodreads.com/book/show/53138253-a-vow-so-bold-and-deadly?ac=1&from_search=true&qid=3acydZBigw&rank=3
https://www.cooboo.cz/tituly/50894401/dedictvi-krve/
https://www.cooboo.cz/tituly/51873951/statecne-a-zlomene-srdce/
https://www.cooboo.cz/tituly/79790972/temne-a-osamele-prokleti/


Již vyšlo: Již vyšlo:

Anna se vzpamatovala ze šoku a konečně přijala fakt, že je součástí temného světa démonů 
a zaklínačů, o němž dosud neměla ani tušení. Zjišťuje, že do jejího světa patří také mágové 
a alchymisté, kteří ji mají chránit. Jenže to se zdá být téměř nemožné, zvláště když se objeví 
starodávné proroctví, které, jak se zdá, má hodně co do činění právě s nově zasvěcenou 
Annou. Pomalu skládá jednotlivé díly skládačky, z nichž začíná být jasné, že k tomu, aby se 
proroctví naplnilo, budou potřebovat také démony… Damien už je unavený intrikami  
a nechutnými praktikami svého mocného otce – krále démonů. Jeho touha vymanit se z jeho 
područí a celý královský rod zlikvidovat je každým dnem silnější. Dokáže vzdorovat mocnému  
kouzlu? Odpustí zradu svému příteli? A postaví se svému otci, aby ochránil svou lásku?

PETRA MARTIŠKOVÁ
Obálka: Dorothea Bylica

Druhý díl epické fantasy  
ze současné Prahy.

vychází v únoru

Monarchové
KASS MORGANOVÁ, DANIELLE PAIGEOVÁ

Překlad: Petra Badalec

Druhý díl  
čarodějnické fantasy  

z univerzitního kampusu!

Vrány jsou odhodlané vrátit zase do světa rovnováhu. Poté co zničily prastarý talisman  
a jen tak tak své sesterstvo zachránily, udělají všechno pro to, aby utajily, že jsou čarodějky. 
Scarlett se stala předsedkyní Kappy a Vivi zase konečně ví, jaké je někam patřit. Vrány však 
netuší, že v kampusu na Westerly číhají noví rivalové i prastaré zlo. Budoucnost Kappy jim 

leží na bedrech a minulost jim pořád dýchá za krk. Podaří se Scarlett a Vivi sesterstvo  
znovu zachránit? 

vychází v březnu

Kouzlo obsidiánu

https://www.cooboo.cz/tituly/69528482/monarchove/
https://www.cooboo.cz/tituly/78704990/kouzlo-obsidianu/
https://www.cooboo.cz/tituly/68790202/vrany/
https://www.cooboo.cz/tituly/72914004/tajemstvi-obsidianu/


Již vyšlo:
Již vyšlo:

Vtipný a zároveň mrazivý stand-alone představuje první případ, který Stevie Bellová řeší mimo 
zdi Ellinghamské akademie. Vypadá to, že se Stevie po skončení školy bude doma nudit, ale 
kontaktuje ji správce kempu Sunny Pines, kde se kdysi odehrál nechvalně proslulý a dodnes 
nevyjasněný případ několikanásobné vraždy spojené s takzvanou Truhlou v lesích. V roce 1978  
byli v lesích u městečka Barlow Corners zabiti čtyři zaměstnanci kempu a jejich těla byla 
naaranžována, aby si jich každý všiml. Nový majitel Stevie pozve, aby přijela a pomohla mu  
s true crime podcastem o dávných událostech. Stevie na to přistoupí, když s ní budou moci přijet 
i kamarádi z Ellinghamu. Není pro ni lepší vyhlídky než strávit léto společně s nimi a zabývat se 
přitom starými kriminálními případy. V Barlow Corners však ve vzduchu visí cosi zlého. Když  
Stevie nahlédne pod víko truhly, zjistí, že si možná ukousla příliš velké sousto. Uvnitř je ještě  
místo na další oběti. A tentokrát by nemusela z vyšetřování vyváznout živá.

MAUREEN JOHNSONOVÁ
Překlad: Zuzana Bičíková

Volné pokračování  
série Křiváci.

vychází v červnu

Srdce času: Soví noc
MONIKA PEETZOVÁ

Překlad: Tereza Eliášová

Mezi přátelstvím  
a zradou! Druhý díl  

série o cestování časem.

Lena se jen těžko vrací do normálního života. Jak má jen tak zapomenout na Danteho, kluka 
s různobarevnýma očima? Brzy na ni ale čekají daleko větší starosti: na školním výletě zjistí, 

že její pronásledovatel to ještě zdaleka nevzdal. 

Na poslední chvíli se Leně podaří podstrčit chronometr, se kterým může cestovat časem, své 
kamarádce Bobbie. To se však ukáže jako osudová chyba. Na útěku Bobbie spadne po hlavě 

do minulosti - a protože cestovat časem neumí, nemůže najít cestu ven. 

Lena tak musí porušit svůj slib a vrací se do neviditelného města. Potřebuje Danteho pomoc. 
Její protivník je ale pořád aspoň o krok před ní a nyní musí Lena zachránit nejen Bobbie, ale 

i celý neviditelný svět...

vychází v červnu

Truhla v lesích

https://www.goodreads.com/book/show/44023742-die-nacht-der-eulen
https://www.goodreads.com/book/show/52716736-the-box-in-the-woods 
https://www.cooboo.cz/tituly/61255091/srdce-casu-neviditelne-mesto/
https://www.cooboo.cz/tituly/52614506/bila-past/ 
https://www.cooboo.cz/tituly/52614505/nemy-vinik/
https://www.cooboo.cz/tituly/82187972/krivaci/


vychází v březnu

Všichni si myslí, že Charlee vede dokonalý život. S tanečními videi kraluje TikToku, 
míří za svým snem hrát v muzikálech, a navíc ji obsadili do hlavní role ve školním 
představení Pomády. Koho by napadlo, že slečna dokonalá trpí úzkostmi a v noci 
nespí? Sladké sny se jí vyhýbají i kvůli Noahovi, představiteli Dannyho, který se mu 
dost podobá – obléká se do černé a kašle na pravidla. Charlee ho nemůže vystát, ale 
letní noci mají svoje nepředvídatelné kouzlo…

Letní noci
NOFREEUSERNAMES

Ilustrace: Tereza Basařová

Když zakopneš, udělej z toho součást choreografie! Volné 
pokračování bestsellerů Navždycky a Miluju tě. Já vím. 

Už jste četli předchozí autorčiny knihy?

https://www.cooboo.cz/tituly/80124707/letni-noci/
https://www.cooboo.cz/tituly/72438709/miluju-te-ja-vim/
https://www.cooboo.cz/tituly/65324427/navzdycky/


Již vyšlo: Již vyšlo:

Nick a Charlie
ALICE OSEMANOVÁ
Překlad: Romana Bičíková

Stýskání lásku jenom 
umocňuje, že jo?

Všichni ví, že Nick a Charlie jsou dokonalý pár – jsou nerozluční. Ale teď Nick odchází na 
vysokou školu a Charlie zůstane na střední sám. Všichni se ptají, jestli zůstávají spolu, ale  

co je to za hloupou otázku?! Vždyť tohle jsou Nick a Charlie, proboha! 

Jak se však nezadržitelně blíží chvíle, kdy se budou muset rozloučit, oba začínají 
pochybovat: je jejich láska opravdu dost silná na to, aby vydržela i vztah na dálku? Nebo jen 

oddalují nevyhnutelné?

První láska koneckonců málokdy vydrží věčně… 

vychází v květnu

Izzy si prázdniny představovala jinak: místo toho, aby se bavila, pracuje jako chůva na výletní 
lodi ve Středozemním moři. Když si její bývalý Tyler začne před jejíma očima užívat s novou 
láskou, Izzy se na čas vydá na Mykonos. 

Zach se narodil na Mykonu, ale vyrůstal v Chicagu, a když se nyní vrátil ke své rozvětvené řecké 
rodině, na obzoru se rýsují problémy: chce prodat svůj podíl v obrovském domě po prarodičích. 
Když na sebe Izzy a Zach náhodou narazí, přeskočí jiskra. Ani jeden z nich se však ve skutečnosti 
neplánuje zamilovat...

CATHERINE RIDEROVÁ
Překlad: Hana Netušilová, Kristýna Vítková

Řecké víno a západy 
slunce... Co víc si přát?!

vychází v červnu

Polibek na Mykonu

https://www.goodreads.com/book/show/25793458-nick-and-charlie
https://www.cooboo.cz/tituly/82182479/srdcervaci-2/
https://www.cooboo.cz/tituly/62127712/srdcervaci-3/
https://www.cooboo.cz/tituly/77388753/letos-v-zime/
https://www.cooboo.cz/tituly/82182504/srdcervaci-4/ 
https://www.cooboo.cz/tituly/52614380/srdcervaci/
https://www.goodreads.com/book/show/57978412-kiss-me-in-mykonos?ac=1&from_search=true&qid=BobQ1xt10g&rank=1
https://www.cooboo.cz/tituly/53947207/polibek-v-londyne/
https://www.cooboo.cz/tituly/58702202/polibek-v-rime/
https://www.cooboo.cz/tituly/36929238/polibek-v-new-yorku/
https://www.cooboo.cz/tituly/66199763/polibek-v-palm-springs/
https://www.cooboo.cz/tituly/45908667/polibek-v-parizi/


Již vyšlo:

Škola dobra a zla -  
Příručka pro Navěky a Nikdyvíce 

Nesmíš všechno vidět tak černě  
(a jiné hloupé řeči)

SOMAN CHAINANI
Překlad: Magdaléna Stárková

Příručka pro všechny současné  
i budoucí studenty Školy dobra a zla!

Vítejte ve Škole dobra a zla!

Všichni největší hrdinové a zloduši seděli dřív, než se vydali za svými příběhy do Nekonečného 
lesa, v našich lavicích... a teď se k nim můžete přidat i vy.

Tato příručka vám pomůže proplout školními léty. Dočtete se v ní všechno: co si vzít s sebou, 
co na sebe, a hlavně: jak neskončit v mučírně. A taky pár šťavnatých drbů o učitelích  

i absolventech…

Celobarevná doplňková kniha k sérii Škola dobra a zla je zkrátka nezbytnost.

vychází v únoru

Otázky duševního zdraví se týkají každého. A tak jsme se zeptali: co znamená duševní zdraví 
pro vás? Odpovědělo nám více než 70 známých osobností, které s námi sdílely své příběhy - 
smutné, vtipné i dojemné. Originální český příspěvek napsala Karolína Meixnerová  
aka @cojezoe. Nebojte se, jste v pořádku.

KOLEKTIV
Překlad: Alžběta Franková, Nika Exnerová

Sbírka esejí o duševním  
zdraví od známých osobností.

vychází v dubnu

Již vyšlo:

https://www.cooboo.cz/tituly/77666520/skola-dobra-a-zla-prirucka-pro-naveky-a-nikdyvice/
https://www.cooboo.cz/tituly/38809356/skola-dobra-a-zla-vzhuru-za-slavou/
https://www.cooboo.cz/tituly/81527976/skola-dobra-a-zla/
https://www.cooboo.cz/tituly/40680839/skola-dobra-a-zla-kristal-casu/
https://www.cooboo.cz/tituly/81544190/skola-dobra-a-zla-svet-bez-princu/,
https://www.cooboo.cz/tituly/40680896/skola-dobra-a-zla-jediny-skutecny-kral/ 
https://www.cooboo.cz/tituly/34011533/skola-dobra-a-zla-posledni-naveky/
https://www.goodreads.com/book/show/49562809-it-s-not-ok-to-feel-blue-and-other-lies?ref=nav_sb_ss_1_11
https://www.cooboo.cz/tituly/53273735/feministky-nenosi-ruzovou-a-jine-lzi/


CooBoo již potřetí hledá talent!

Na cestě létem

Chtěli byste vydat knihu? A chtěli byste se stát hvězdou příštího HumbookFestu nebo HumbookStage? 
Umíte nadchnout publikum pro svůj příběh? Pak rozhodně pokračujte ve čtení! Již potřetí hledáme ty 

nejlepší rukopisy a nejskvělejší autory a autorky!

A protože už spousta z nás má po krk všemožných omezení a zákazů a protože snad všichni rádi 
cestujeme, téma letošního ročníku CooBoo hledá talent zní:

Chtěli bychom contemporary young adult příběh, kde hlavní roli hrají léto a cestování (a nemusí hned jít 
o cestu do nějaké exotiky, klidně jen o cestování do vedlejšího města), ideálně s romantickou linkou (ale 
nebudeme vás do ničeho nutit). Prostě skvělé oddechové letní čtení, do kterého se můžete ponořit a číst 

s trochu připitomnělým úsměvem na tváři.

Více na: https://www.cooboo.cz/aktualita/coo-boo-jiz-potreti-hleda-talent/
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