Vážení čtenáři,
v měsíci březnu pro vás budou přichystány nové knihy od autorky Danky Šárkové,
které vyšly v nakladatelství AMI Publishning.
Kdo je Danka Šárková?
-

vlastním jménem Šárka Denková

-

*1969

-

pravidelně publikuje v tištěných i elektronických médiích jako externí
redaktorka

-

píše společenské romány, všechny knihy pojednávají o vztazích v rodinách,
na pracovišti a některé jsou i s kriminální zápletkou.

-

ráda cestuje, se svým partnerem procestovala Afriku a Asii a odtud také čerpá
inspiraci

-

ráda jezdí za čtenáři do knihoven, kde čte ze svých knih a zároveň promítá
fotky a videa z navštívených zemí

-

je lektorkou kurzů automatického psaní, které učí své klienty, jak vidět
v obrazech a umět to zapsat

-

pracuje v oblasti osobního rozvoje a alternativní medicíny

-

Vystudovala postgraduální kurz psychologie a stále se věnuje studiu hlubinné
psychologie.

-

věnuje se ručním pracem, zejména pletení, ráda elaxuje, jezdí na koni, ch odí
po horách

-

žije na samotě v krkonoších se svým přítelem, psem a kočkami

-

Říká o sobě: "Každý problém beru jako výzvu na své cestě životem, snažím
se vše přijmout, prožít a odžít."

-

http://www.dankasarkova.cz/

O nakladatelství AMI Publishing
Nakladatelství AMI Publishing vzniklo v roce
2014 a navázalo na nakladatelství Simony
Monyové - Belami. Její nejstarší syn Michal s
manželkou Aničkou chtěli alespoň částečně
pokračovat ve stopách Simony a rozhodli se
vydávat

knihy

jiných

autorů.

Zkušenosti

nasbírané z vydávání posledních Simoniných knih mohou zužitkovat ve svém
vlastním nakladatelství. Vzali si pod patronát spisovatelku Danku Šárkovou, která si
prošla podobnou životní situací jako Simona Monyová, ale dokázala z patriarchálního
vztahu včas odejít. První knihou, kterou nakladatelství vydalo, byl v pořadí pátý
román Danky Šárkové s názvem Cesta za "hranice".

BELETRIE

PRO

DOSPĚLÉ

–

KNIHY

AUTORKY DANKY ŠÁRKOVÉ
Šárková, Danka: Čekala jsem dlouho!
Krev není voda. Jak spolu vycházejí ženy z jedné rodiny,
když má každá úplně jinou představu o tom, jak chce svůj
život prožít? Změnilo se toho tolik v lidské společnosti?
Nejstarší Květa se upíná k modelu muž živitel, její dcera
Martina prahne po tom být úspěšnou podnikatelkou a mladší
Anička se touží uživit svojí kreativitou. Opravdu chtějí to, co
si vysnily, nebo je osud jenom zkouší, co vydrží? Jak ovlivní
jejich životy partneři, a co když do jejich života zasáhne
emigrace, nemoc nebo smrt? Říká se, že teprve v bolesti
člověk pozná své hlubší vědomí. Kniha Čekala jsem dlouho je o soužití tří generací v
letech 1968 až 2015. Zjistíte, že nikdy není pozdě a že na svou životní lásku je
možné čekat i padesát let. Děj knihy vás vtáhne natolik, že se v ní občas najdete - ať
v roli babičky, matky, dcery, vnučky nebo jako děda, otec, manžel, milenec či syn
někoho z nich.

Šárková Danka: Horal(ka)
Lenka je žena po čtyřicítce, které vylétly děti z hnízda a zůstala v
pražském bytě sama, bez chlapa. Má dobře placenou práci
redaktorky, je zvyklá elegantně se oblékat a posedávat s
kamarádkami v kavárnách. Jednou se rozhodne skoncovat se
svojí samotou a na internetové seznamce narazí na zajímavého
muže, který však bydlí na samotě v Krkonoších. Dokáže se Lenka
vzdát svého dosavadního života kvůli lásce?

Šárková, Danka: Cesta za „hranice“
Někteří lidé se radují z mála, jiným nestačí to, co mají. Jakmile
přijde vážná nemoc, krize v práci nebo dokonce smrt, každý
člověk svůj dosavadní život začne přehodnocovat. Pak teprve se
vydá na úplně jinou cestu, na které hledá odpuštění jako Robert.
Dokáže mu Jana, která nevěřila, že ta její cesta bude tak úžasná
a plná zvratů, prominout jeho chybu? A jakou cestou se vydá
Robertova krásná a mladá kolegyně Aneta, když přijdou vážné
problémy ve firmě?
Šárková, Danka: Světlo a tma
Pepa pochází z malé moravské vesnice a chce mít hlavně klid.
Jenže lidé v jeho okolí mají úplně jiný názor. Oba rodiče mu
upřímně přejí, aby jednou prožil jiný život než oni - obyčejní lidé a
snaží se své nesplněné ambice podstrčit svému jedinému synovi.
Díky tomu mu už v dětství zadělají na budoucí problémy.
U Pepy se rozvine vážná psychická nemoc, která se nedá vyléčit.
Když se mu do života připlete jeho budoucí žena Marie, která
vyžaduje jen luxus a peníze, je Pepa úplně ztracený a nechápe,
proč vztahy a lidská důstojnost jsou až někde na posledních
místech. Po mnoha letech se Pepa seznámí s Evou z Velké Británie, která koupila
krásný ranč ve středních Čechách. I ona chce mít hlavně klid. Bude jim osud přát?

Šárková, Danka: Zašívaná panenka
Manželé Jandovi spolu žijí roky v jedné domácnosti, ale teprve
po letech zjistí, že se vůbec neznají. Protiklady dvou zcela
rozdílných osobností a vzájemná tolerance jim skýtá nemálo
krásných okamžiků, ale též vyhrocených situací, kdy jde o
vlastní životy. Až na malá škobrtnutí by oba propluli
desetiletími, ale vše změní příjezd záchranné služby… Hlavní
hrdinka Lada vám barvitě líčí svůj osud, který se s ní nemazlil.
Svým myšlením a láskou k životu najde vždy cestu, jak být
šťastná. Učí to klienty ve svých seminářích a jistě osloví
mnohé čtenářky, které zjistí, že velký životní problém je jen
zkouškou na jejich životní cestě

BELETRIE PRO DĚTI
Donath, Ingrid R: Vipo cestuje po Evropě
Povídání o Vipovi, pejskovi s dlouhatánskýma ušima, díky nimž
dokáže létat. Se svými nejlepšími kamarády - čápem Klapem a
kočičkou Mínou - se Vipo tentokrát vydává do světa. Společně
navštíví Itálii, Španělsko, Portugalsko a Francii.

Hoňková, Iva: Pohádková abeceda
Víte, co mají společného beruška Barča, čert Čenda, dráček
Daník, housenka Hilda, liška Laura a třeba netopýr Norbert?
Nevíte? No přece to, že jejich jména obecná i vlastní začínají na
stejné písmenko. Stejně tak, jako pavouka Péti, tučňáka Toníka
nebo žabky Žanetky. O všech těch, a ještě mnoha dalších,
vypráví Iva Hoňková krátkou pohádku. Příběh, který dětem
zároveň přibližuje jednotlivá písmena naší abecedy. Takže vzhůru
do čtení – pohádkové bytosti, zvířátka, rostliny i věci se svými neobyčejnými příběhy
už na vás čekají.

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Macků, Marta: Z brněnských pověstí
Výběr 19 moravských pověstí týkajících se Brna a okolí.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Belmondo, Jean-Paul: Mých tisíc životů
„Těch tisíc životů uplynulo rychle, až příliš rychle – uběhly
stejnou

rychlostí,

jakou

jsem

řídil

auta.“

Víc

než

jen

autobiografie. Vyprávění o výjimečném a šťastném životě. Nula!
Divnej ksicht! Ohyzda! Takhle častovali Jeana-Paula Belmonda
francouzské divadelní kapacity v jeho začátcích a směle mu
prorokovali: „Nikdy nebude na divadelní scéně nebo ve filmu
držet žádnou ženu v náručí.“ Nemohli se mýlit víc. Skončily v ní
všechny krasavice světového filmu, včetně obávaných italských
tygřic, jako byly Claudia Cardinálová, Sophia Lorenová a Gina
Lollobrigida. V této osobité vzpomínkové knize Belmondo vypráví o svém šťastném
dětství, o úporném boji, který vedl za svůj sen stát se hercem. O své životní vášni –
boxu, rychlý autech, ztřeštěnostech a kaskadérských kouscích. O svých životních
partnerkách a láskách, o milované rodině, o spolupráci s velikány filmu. Život se mu
zdál snadný a zářivý i přes všechna dramata a kruté ztráty. Nejdůležitější pro něj bylo
bavit se a hrát si. Byl přesvědčen, že komediant má velké privilegium: právo
zachovat si mládí. Zůstat dítětem a vytvářet iluzi, libovat si v přítomném okamžiku.
Breuer William, B. : Záhady 2. světové války
Záhady druhé světové války se vrací k doposud k největšímu
válečnému konfliktu na naší planetě. Autor sbíral ke knize
materiál po více než dvě desetiletí. V průběhu téměř čtvrtiny
století detailně prozkoumal celou řadu předních vojenských
archivů. Výsledkem Breuerova úžasného úsilí je vynikající dílo,
popisující řadu skutečných případů, které nám budou mnohdy
připadat zcela neuvěřitelné. Rovněž šíře autorova záběru je
fascinující. Jeho kniha obsahuje více než sto napínavých a často velice záhadných
příběhů. Dočteme se strhující vyprávění od německého přepadení Polska přes útok
na Pearl Harbour až po tichomořskou válku. Jedním z příkladů je historie americké
ponorky Tang, která v průběhu námořních bojů zničila více japonských lodí než

kterékoliv jiné americké válečné plavidlo. Jeji poslední torpédo rovněž zasáhlo cíl avšak cíl naprosto neočekávaný...
Grierson, Bruce: Jak utéct času? : nestárněte! buďte zdravější a šťastnější:
tajemství devadesátileté sportovkyně
Ode dne, kdy bylo Olze Kotelkové devadesát let,
představovala problém pro organizátory všech atletických
závodů seniorů, jichž se zúčastnila: S kým bude soutěžit,
když ve své kategorii neměla soupeřku? Nakonec závodila
s muži a porážela je. K běhu přidala také skok daleký, golf,
vrh koulí… A přestože začala sportovat až v pozdním
věku, stala se držitelkou téměř 30 světových rekordů. V
čem spočívá její tajemství? Je to věcí genetické výbavy,
nebo vztahu k životu? Autor pečlivě zkoumá každý detail
Olžina života, její stravovací i spací návyky, přední světoví odborníci testovali její
DNA… A výsledkem je jedna z nejúchvatnějších knih o jedné ženě, sportu a životě.
Fascinující kniha o aktivním stárnutí nejen pro seniory, ale doslova a do písmene pro
každého!

