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Lada u ledu 
Ema Labudová 

 

Román talentované autorky s tématem mentální anorexie, kterou trpí 

protagonistka příběhu Lada, se odehrává na přelomu 70. a 80. let 20. 

století.Sedmnáctiletá Lada trpí anorexií. Nějaký čas trvá, než si rodiče 

všimnou, že výrazně zhubla - nebo spíš že je vyzáblá na kost. Začnou s 

domácí léčbou, Lada dokonce na čas skončí v nemocnici, neustále bojuje 

s odporem k sobě samé. Tahle situace ovlivňuje běžný chod rodiny, touha 

rodičů ji za každou cenu vyléčit, jakkoli sama nemá pocit, že by byla 

nemocná, v ní probouzí hlubokou nenávist. Postupně se vzpamatovává, 

ale postihnou ji psychické problémy. Sledujeme vývoj jejího prvního 

vztahu, který přeroste v manželství, pozorujeme přerod z dítěte v 

dospělou ženu, která zůstává nešťastná ve vlastním těle.  

 

Mami, mám hlad 
recepty pro děti do jednoho roku 

Jana Šmíd Winterová 

 

Tato kniha vás provede pestrým světem příkrmů pro děti do jednoho 

roku. Najdete zde rady, jak na rychlé a zdravé vaření z běžně dostupných 

surovin, i autorčiny zkušenosti s přípravou jídel pro malé dítě. Recepty 

jsou přehledně uspořádány podle věku dítěte a většina z nich je navíc 

doplněna o tipy na dochucení jídla, aby si pochutnala rovnou celá rodina. 

Ušetříte díky tomu cenný čas, který můžete místo v kuchyni strávit se 

svým děťátkem!  

 

Tajemství Černé královny 
Grmolec, Zdeněk 

 

Druhou manželkou Zikmunda Lucemburského se překvapivě stává 

Barbora Celská, žena, kterou kronikář Enea Silvio Bartolomeo 

Piccolomini, pozdější papež Pius II., nazval Messalinou i Černou 

královnou. Je vášnivá, divoká, skrývá mnohá tajemství a se Zikmundem 

údajně tvoří nejkrásnější pár Evropy. Záhy po svatbě se však manželé 

dostávají do mnoha konfliktů, Barbora sympatizuje s husitským hnutím, i 

když její muž proti husitům bojuje. Děj románu se ovšem neodehrává jen 

ve střední Evropě, ale i ve Francii, na Balkáně a Istanbulu.  

 

Vazač vzpomínek 
Bridget Collinsová ; z anglického originálu The binding ... přeložila 

Bronislava Grygová 

 

Mysteriózní historický román, v němž nejsou knihy fiktivními příběhy, 

ale „úložištěm” skutečných životů. Vazač vzpomínek je fenomenální 

příběh jedné zakázané lásky, temných sil a tajuplných událostí. Když se 

Emmett Farmer, syn farmáře, jednoho letního večera vrátí z práce na poli, 

čeká na něj doma dopis. Dozví se, že má nastoupit do učení jako vazač 

knih. Je to povolání, které budí strach, je opředeno pověrami a předsudky 

– ale zároveň takové povolání, které si on ani jeho rodiče nemohou 
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dovolit odmítnout. Emmett se naučí ručně vyrábět krásné svazky a v 

každém z nich zachytí něco jedinečného a mimořádného: vzpomínku.  

 

Holky odnikud 
Amy Reedová ; z anglického originálu The nowhere girls ... přeložila 

Magdaléna Stárková 

 

Dramatický příběh z americké střední školy, kde se skupinka dívek 

rozhodne bojovat za svá práva.Grace Salterová je ve městě nová. Krátce 

poté, co se s rodinou nastěhuje do nového domu, začne odkrývat smutný 

příběh předchozí nájemnice. Lucy Moynihanová - stejně stará dívka - 

byla i s rodinou vyhnána z města, protože osočila skupinu místních kluků 

ze znásilnění. Grace je událostmi otřesená. Lucy si nevymýšlela, tak jak 

je možné, že se nedobrala spravedlnosti? Se skupinou nových kamarádek 

proto založí tajný spolek Holky odnikud, v němž děvčata sdílí své 

mnohdy brutální životní příběhy a bojují proti misogynii vládnoucí na 

jejich střední škole. Společně v sobě nacházejí sílu čelit překážkám, které 

jim osud a společnost kladou do cesty . 

 

Nedokončená vražda 
Ann Granger ; překlad Petra Procházková 

 

Další volné pokračování detektivní série s oblíbenou dvojicí 

vyšetřovatelů Jess Campbellovou a Ianem Certerem, kteří tentokrát řeší 

dvacet let starý případ zmizení.Alan Markby za svou policejní kariéru 

dokázal vyřešit hodně případů. Ale některé také zůstaly bez odpovědí. 

Jedním z nich je dvacet let starý případ pohřešované Rebeccy 

Hellingtonové, která odjela na víkend navštívit rodiče, a od té doby ji už 

nikdo neviděl. Když se k Markbymu dostane informace, která vrhá na její 

zmizení nové světlo, roztáčí se tím kolotoč událostí, které ovlivní život 

nejen Markbymu a jeho ženě Meredith, ale také komisaři Carterovi a 

inspektorce Campbellové, kteří se na případu podílejí. Kam Rebecca před 

dvaceti lety odjela? Co se jí stalo? A proč se nové důkazy vynořují až po 

dvaceti letech?  

 

Paříž tě nikdy neopustí 
Ellen Feldmanová ; přeložila Věra Kotábová 

 

Příběh o nezdolnosti, lásce, těžkých rozhodnutích a zjištění, že přežití 

nepřežitelného si vždy vybere svou daň.Píší se padesátá léta dvacátého 

století a newyorský knižní průmysl není místo, ve kterém by měly ženy - 

jakkoliv výjimečné - na růžích ustláno. Charlotte tak musí každý den 

znovu a znovu čelit nemožným volbám a bojovat za svoji nezávislost. Do 

toho ji nepřestávají pronásledovat vzpomínky na válku. Během okupace 

Francie pracovala v pařížském knihkupectví a měla co dělat, aby se 

během temných let dokázala postarat nejen o sebe, ale především svou 

novorozenou dceru Vivi. Emigrace do New Yorku měla začít novou 

kapitolu jejího života. Místo toho se zdá, že pro ni válka nikdy neskončí.  
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V dobrém i zlém 
Kimberly McCreight ; přeložila Jana Kordíková 

 

Lizzie je mladá a úspěšná právnička. Navíc je šťastně provdaná za Sama, 

který je jí zcela oddaný. Jednoho dne jí zavolá starý známý, jenž je 

obviněn z vraždy své ženy Amandy, a žádá ji o pomoc. Zach je hlavní 

podezřelý. Lizzie dlouho váhá, ale nakonec souhlasí, že se jeho případu 

ujme. Čím víc se Lizzie noří do nablýskaného světa brooklynské 

smetánky, tím intenzivnější má pocit, že tu něco nehraje. Zach netušil o 

své ženě spoustu zásadních věcí, a Amandini přátelé sotva věděli, že její 

manžel existuje. Jak Lizzie postupně odkrývá pravdu, je nucena čelit 

temným tajemstvím, která souvisí i s jejím zdánlivě dokonalým 

manželstvím…  

 

Vražda v Schönbrunnu 
Beate Maxian ; překlad Eva Osinová 

 

Vídeňské policii se v Schönbrunn naskytne příšerný obraz: v zámeckém 

parku leží uprostřed záhonu z růží mrtvé ženské tělo ve svatebních šatech. 

Oběť je záhy identifikována. Jde o bývalou snoubenku prominentního 

vídeňského hoteliéra Felixe Beermanna, která zmizela beze stopy před 

pěti lety. Beerman si za několik dní bere za ženu svou novou lásku. 

Případ vrtá hlavou nejenom policii, ale také novinářce Sarah, která se 

zajímá o symboly, mýty a obyčeje a právě pracuje na článku o svatebních 

zvycích. Když krátce nato obdrží tajuplnou zprávu týkající se nálezu 

mrtvého těla v Schönbrunnu, pouští se do pátrání na vlastní pěst. 

Objevuje další záhadné stopy, kvůli nimž se dostává nebezpečně blízko k 

pachateli tohoto strašlivého činu…  

 

Ani mámy nejsou stejné 
jak si mateřství užít, ne ho jenom přežít 

Šárka Miková 

 

Mateřská dovolená opravdu není dovolená. Je to spíš nová pracovní 

pozice, pro kterou jsme nebyly vzdělávány. V nové práci máme zkušební 

dobu. Jako matky však musíme novou roli zvládnout napoprvé. A tak se 

obracíme na kamarádky, chodíme na semináře, hledáme rady na 

internetu. Kniha však není o tom, co funguje jiným. Je o tom, co bude 

fungovat vám. Protože je o vás. Kniha používá Teorii typů k vysvětlení 

vrozených rozdílů mezi lidmi. Pomocí ní odhalíte svůj typ osobnosti, 

stejně jako zjistíte, pro co máte v mateřství přirozené vlohy a co je pro 

vás výzvou. Pochopíte také, co váš typ stresuje, co mu pomáhá ze stresu 

se dostat a jak si můžete mateřství užít, ne ho jenom přežít.  

 

Dobrý život ve stínu konzumní společnosti 
život žitý v souladu se sebou samým, s ostatními lidmi a přírodou podle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí 

Tomáš Hajzler 

 

Jak žít, abychom byli šťastní, druhým užiteční a zároveň respektovali 

přírodu – to víme v naší kultuře přinejmenším už od Aristotela. Dnes 

žijeme v nejbohatší civilizaci, která kdy na této planetě existovala, a 
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přesto čelíme mnohočetným krizím, od klimatické přes hrozby spojené s 

narůstajícími nerovnostmi, nástupem umělé inteligence, přes extrémismus 

až po kolabující demokracii.  

 

Exotova abeceda 
Ladislav Heryán 

 

Krátká zamyšlení známého salesiánského autora Ládi Heryána vycházejí 

z nejrůznějších podnětů, často zcela banálních. Dotýkají se přitom vždy 

důležitých témat víry a spirituality v současném světě. Svižné, trefné 

texty dávají hlouběji nahlédnout do Heryánova života a ještě více 

zprostředkovávají jeho autentický pohled na křesťanskou víru a radostnou 

zvěst evangelia.  

 

Checkpoint Charlie 
Strhující dějiny místa, kde i za časů studené války byla půda hodně žhavá 

Iain MacGregor ; přeložila Daniela Orlando 

 

Působivé, fascinující a originální dějiny hraničního přechodu Charlie, 

slavného vojenského stanoviště na hranicích Východního a Západního 

Berlína. Místa, kde byla i v čase studené války půda hodně žhavá. Kniha 

pojednává o nervy drásajícím střetu mezi Západem a SSSR, v němž 

vystupují významné světové osobnosti jako Eisenhower, Stalin, John 

Fitzgerald Kennedy, Nikita Chruščov, Mao Ce-tung, Nixon, Reagan a 

další politici této epochy. Nechybí však ani dosud nezveřejněné 

rozhovory s lidmi, kteří stavěli a bourali berlínskou zeď, dětmi, které ji 

překonaly, příbuznými a přáteli, jejichž blízcí zahynuli při pokusu o 

průnik, příslušníky vojenské policie a vojáky strážícími jednotlivá 

kontrolní stanoviště, agenty CIA, MI6 a Stasi, kteří dohlíželi na 

přeshraniční akce, politiky, jejichž ambice utvářely podobu zdi, novináři, 

kteří zaznamenali její historii, a mnoha dalšími, jejichž živé vzpomínky 

završily příběh hraničního přechodu Charlie.  

 

Kouzelná třída 
další rok s vílou Jasmínou 

Zuzana Pospíšilová ; ilustroval Drahomír Trsťan 

 

Další veselé příběhy dětí z kouzelné třídy. Začíná nový školní rok s 

panem učitelem Maxem Novým a páťáci vyrazí na školní výlet.  

 

Mazej ven! 
Kniha pro malé objevitele 

napsala Catherine Ard ; ilustrovala Carla McRae, 

  

Moderní verze zálesácké příručky do města i na venkov napsaná na míru 

dětem 21. století. Dost bylo sezení doma, venku je toho tolik k 

objevování! Ať už se jedná o zahradu, park nebo blízký les – stačí nebýt 

líný a poslechnout svou zvědavost. Hravý a obrazově názorný průvodce 

obsahuje aktivity, které pomáhají budovat smysluplný vztah s přírodou v 

našem okolí. Vedle základních znalostí, jako je stopování, stavba 

přístřešku nebo rozdělání ohně, přináší nápady na různé hry i poznatky o 

zvířatech a rostlinách.  



Knižní novinky – Březen 2021 
 

 

Na dvou kolech 
objevuj s úsměvem 

text Marcin Brykczynski ; ilustrace Artur Nowicki ; z polského originálu 

přeložil Stanislav Komárek 

 

Kniha s tuhými listy a celostránkovými ilustracemi je určena ke čtení a 

prohlížení. Cvičí postřeh a vypravěčské schopnosti dětí a obsahuje 

rýmované hádanky i interaktivní úkoly. Skládačka Kačka, jednokolka a 

moped vás zvou na vyjížďku! Zábavné a hravé leporelo pro nejmenší děti 

je jako stvořené pro všechny fanoušky kol, jednokolek, trojkolek, 

odrážedel a motorek. Je libo závod koloběžek, návštěvu veletrhu 

motocyklů, výstavu historických velocipédů nebo slavný závod silničních 

kol ve Francii?  

 

Najdi mě! 
Dobrodružství pod zemi s vlkem Bernardem : zostři si zrak i myšlení 

Agnese Baruzziová ; přeložila Jana Bílková 

 

Už jste někdy potkali vlka v brýlích? Asi ne, ale Bernard je opravdu 

potřebuje. Kamarád krtek pro něj nachystal hledací hry a aktivity, které 

ho budou bavit, a ještě mu zostří zrak. Překvapí vás, kde všude pod zemí 

se může vlk pohybovat.  

 

Nejsou stejné 
jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě 

Šárka Miková 

 

Kdo by nechtěl své dítě dobře vychovat! Víte ale, co je dobré právě pro 

vaše dítě? Nejde o volnou výchovu, ale respekt k přirozenosti dítěte. 

Podpořte vaše dítě, aby bylo tím nejlepším, kým může být. Samo sebou.  

 

Agnessa 
zpověď ženy stalinského čekisty 

Mira Jakovenková podle vyprávění Agnessy Mironovové ; přeložila 

Kateřina Šimová 

 

Vzpomínky Agnessy Mironovové, které podle jejího vyprávění 

zaznamenala historička Mira Jakovenková, otevírají dveře do pokojů a 

salonů Stalinových katů, nejvýše postavených důstojníků sovětské tajné 

policie během čistek ve 30. a 40. letech. Kniha přináší mimořádné 

svědectví manželky ambiciózního příslušníka NKVD Sergeje Mironova, 

která se díky rychlé kariéře svého muže dostala na samý vrchol stalinské 

společenské smetánky a po jeho popravě sama prošla vězením a gulagem. 

Agnessa upřímně vypráví o svém životě plném prudkých zlomů, aniž 

čehokoliv lituje. Vzpomíná na šťastné dny svého mládí, luxusní život, 

krásné šaty a okázalé nicnedělání, kterému se oddávala v době, kdy 

miliony lidí umíraly hladem. Příběh této okouzlující i odpudivé 

vypravěčky se podobá románu. Přibližuje každodenní život, lidské 

charaktery a mytologii období, které se stalo nejstrašnějším v moderních 

ruských dějinách.  
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Krysí stezka 
láska, lži a zločiny nacistického uprchlíka 

Philippe Sands ; přeložil Martin Pokorný 

 

Při pátrání po osudech vlastních předků, kteří v ukrajinském Lvově padli 

za oběť holokaustu, se syn židovských rodičů Philippe Sands seznámil s 

Horstem Wächterem, synem prominentního nacisty Otta von Wächtera, 

jenž v letech 1942–1944 zastával ve Lvově funkci okupačního guvernéra. 

Bylo jisté, že Horstův otec měl podíl na osudu Sandsových příbuzných, 

kteří za jeho vlády až na jedinou výjimku přišli o život. Avšak v synově 

srdci stále zaujímá společně s matkou zvláštní místo. Horst je přesvědčen, 

že otec byl slušný člověk, optimista, který se snažil konat dobro, ale 

pohltily ho hrůzy způsobené jinými. Ve snaze očistit památku rodičů 

zpřístupnil Sandsovi rozsáhlý rodinný archiv, jenž spisovateli umožnil do 

detailů zrekonstruovat všední i dobrodružný život vysokého důstojníka 

SS, guvernéra okupovaného Krakova a poté Lvova, obžalovaného z 

masové vraždy více než sta tisíc Židů a Poláků. Společně se Sandsem 

sledujeme Wächterovo idylické manželství a rodinný život, jeho 

nacistickou kariéru i útěk před spravedlností přes takzvanou „krysí 

stezku“, kterou se vydali Adolf Eichmann, Josef Mengele a tisíce dalších 

nacistů do Perónovy Argentiny, aby získali novou identitu. Wächter se tři 

roky skrýval v rakouských Alpách, než se dostal do Říma, kde mu 

pomohl vatikánský biskup. Zůstal tam tři měsíce. Jeho únik z Evropy 

však přeťala záhadná smrt, vyvolávající spekulace o vraždě.  

 

Nevidím ani tmu 
rozhovory o naději 

Aleš Palán ; foto Alžběta Jungrová 

 

Málokdo projde životem bez šrámů. Na někoho je toho ale naloženo 

tolik, že si říkáme, jak to jen může unést? S šesti ženami, které si v životě 

vytáhly černého Petra, hovořil známý publicista Aleš Palán. Jsou to 

rozhovory o těch nejtěžších věcech, jaké mohou člověka potkat, přitom 

nejsou o bolesti a zklamání. Jsou o síle, která se rodí až v průběhu boje, a 

o naději, která je pevná tehdy, pokud je zkoušená. A zkoušek ty ženy 

zažívají celou řadu… Jedna je čerstvě plnoletá, druhé táhne na osmdesát, 

jedna žije ve městě, druhá na venkově, oporu hledají ve víře, v humoru, 

ve vzdoru... Jsou rozdílné. Spojuje je to, jak jsou nezdolné a otevřené. 

Šest niterných příběhů, které mohou sloužit jako inspirace čtenářkám i 

čtenářům. Málokdo přece projde životem bez šrámů… 

Rozhovory doprovázejí fotografie přední české fotografky Alžběty 

Jungrové. 

 

Smršť 
Jozef Karika ; přeložil Jiří Popiolek 

 

Noční jízda autem, okolo jen tma a liduprázdná pustina. A za tebou se 

žene vražedný, děsivý přízrak stařeny v pohřebních šatech, který je blíž, 

kdykoli zastavíš. Stačí chvíle, a máš ji zase v patách. Fenomén halného 

větru je v Polsku dobře známý a zdokumentovaný. Když fouká, stoupá 

počet násilností, nehod, vražd i sebevražd. Jak ale tento vítr souvisí s 
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nebezpečným silničním úsekem na úpatí Západních Tater? A má něco 

společného s přízrakem stařeny v černém svrchníku, sukni a šátku na 

hlavě, který se tam zjevuje? Hrdinové nového mysteriózního thrilleru 

známého slovenského spisovatele Jozefa Kariky, autora bestsellerů 

Trhlina, Strach nebo Tma, zažívají tu nejhorší noční můru. V pustém 

regionu polsko-slovenského pohraničí, blízko přehrad Liptovská Mara a 

Orava, je pronásleduje větrný démon, před kterým není úniku…  

 

U dvora římského krále Josefa 
Soňa Sirotková 

 

Historický román ze 17. století zachycuje další osudy jak římského císaře 

Josefa I., tak i české šlechtičny Vilemíny Bělinské a jejího chotě Fabiana, 

kteří jsou členy císařského dvora. Volné pokračováni románu "Josef I., 

můj přítel". Vilemína se po svatbě s Fabianem, nemanželským synem 

knížete Lobkowicze, obává, že se její někdejší přítel z dětství změnil. 

Zatímco ona dospívala v téměř idylickém prostředí venkovského zámku, 

stal se Fabian členem dvora mladého římského krále Josefa. Josef, syn 

rakouského císaře Leopolda I., v ničem nepřipomíná svého nudného 

nábožensky založeného otce. Je smyslný a vášnivý, hlavně však chce 

vládnout jinak než jeho otec. Vilemína je nejistá ohledně vstupu ke 

dvoru, a navíc ji zahanbuje, že svatba se svůdným Fabianem je pouhým 

důsledkem kdysi podepsané smlouvy.  

 

Vědomí a realita 
o mozku, duševní nemoci a společnosti 

Daniela Drtinová, Jiří Horáček 

 

Rozhovor s Jiřím Horáčkem, ve kterém se zabývá neurobiologií a vztahy 

mezi nervovým systémem, vědomím a psychickými poruchami. Určeno 

široké veřejnosti.  

 

Až na vrchol 
Jiří Hanibal 

 

Píše se rok 1375. Moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský umírá a 

vládcem Moravy se stává jeho syn Jošt. Ctižádostivý mladý muž se ujme 

vlády pevnou rukou a započne obdivuhodnou politickou kariéru, kterou 

završí v roce 1410 titulem krále Svaté říše římské. Cesta ke koruně je 

ovšem trnitá a plná svárů s vlastními bratry či uherským králem 

Zikmundem. Vysněný trůn si Jošt neužije dlouho…  

 

Než jsem zemřela 
S.K. Tremayne ; přeložila Marcela Nejedlá 

 

Psychothriller, odehrávající se na krásných, ale trudných vřesovišťích v 

Dartmooru. Kath žije spokojeně skromný život s manželem a plachou 

dcerkou na samotě hluboko krásných, byť bezútěšných vřesovišť v 

Dartmooru. Pak se ale náhle probouzí z kómatu - s neurčitou vzpomínkou 

na autonehodu a s dočasnou ztrátou paměti. Něco je špatně. Její blízcí se 

vyhýbají jejímu pohledu. Jak se Kath postupně navracejí střípky paměti, 
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uvědomuje si, že to, co se jí přihodilo, rozhodně nehoda nebyla. Její svět 

pohlcují temnota, hrůza a panika.  

 

Slyšet jeleny zpívat 
František Šmehlík 

 

V horské osadě v Beskydech byla nalezena brutálně zavražděná dívka. 

Vše nasvědčuje tomu, že se stala obětí sexuálního maniaka. Šéf ostravské 

mordparty Miroslav Lada rychle dojde k přesvědčení, že vrahem musí být 

někdo z místních. Jeho tým i s novým operativcem Romanem Nitkou 

rozplétá vztahy mezi sousedy a souvislost s drogovým byznysem. 

Postupně se seznamují se všemi obyvateli osady, zneuznaným 

hudebníkem, věčně nemytým pasákem koz nebo váženým, ale nerudným 

architektem a jeho slabomyslným synem. Do vyšetřování se brzy začnou 

promítat osobní životy kriminalistů. Všichni mají stejný cíl, ale každý 

jinou motivaci k dopadení vraha. Dokáží se sjednotit a zbavit odlehlý kraj 

monstra? A stihnou to dřív, než vrah udeří znovu?  

 

V kleci 
Ellison Cooper ; z anglického originálu Caged přeložil Martin Novák 

 

Napínavý psychologický thriller americké autorky o vrahovi, který chce 

vidět zoufalství a utrpení svých obětí. Washingtonská policie nalézá tělo 

zavražděné dívky, kterou někdo nechal vyhladovět k smrti. Brzy zjišťují, 

že se jedná o dílo brutálního sériového vraha a ten už si našel další oběť. 

Ukáže se, že zavražděná neznámá je dcerou vlivného senátora a právě 

tehdy je k případu přivolána neurovědkyně pracující pro FBI Sayer 

Altairová. Sayer se zaměřuje na výzkum mozků sériových vrahů a zdá se, 

že by policii mohla pomoci vypátrat pachatele dříve, než bude příliš 

pozdě pro další nevinnou dívku. Vychází najevo, že vrah je možná blíž, 

než by kdokoli čekal, a Sayer i další budou mít plné ruce práce, aby 

vyvázli bez zranění.  

 

Devátá oběť 
2. díl 

Dana Stabenow ; přeložila Alžběta Lexová 

 

Kate Shugaková, bývalá vyšetřovatelka kanceláře návladního v 

Anchorage, je znovu požádána o pomoc při pátrání po vražedném střelci 

z aljašské rezervace. I když Kate Shugaková opustila svoji pozici 

vyšetřovatelky kanceláře státního návladního v Anchorage, pokračuje ve 

vyšetřování zločinů uprostřed aljašské rezervace. Během jednoho jarního 

dne se šílený střelec vydá na svoji vražednou misi. Mrtvých je celkem 

devět. Ovšem balistická expertíza prokáže, že devátá oběť byla zabita 

jinou zbraní. Zdá se, že se na Aljašce ukrývá ještě další vrah. Po jeho 

identitě pátrá Kate. Doprovází ji její věrná společnice, polovlčice Obluda.  
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Dylan se dal na elektriku! 
Newport, Seeger, Dylan a noc, která rozdělila šedesátá léta minulého 

století 

Elijah Wald; přeložil Tomáš Zábranský; Pavel Czeczorka; Zuzana 

Hanzlová; Radka Knotková; Martin Lauer; Milan Janeček a Roman Tadič 

 

Jeden z předních hudebních kritiků světa přináší svěží pohled na den, kdy 

se Dylan „dal na elektriku“ na Newportském Folkovém Festivalu. 25. 

července 1965 vystoupil Bob Dylan na newportském folkovém festivalu s 

elektrickou kapelou a zakřičel: „Nebudu už dál na Maggiině farmě dřít!“ 

Publikum angažovaných folkových puristů a politických aktivistů bylo v 

šoku, na svého proroka bučelo, ale ozval se i občasný jásot. Byl to výstřel 

slyšitelný po celém světě - Dylanova deklarace hudební nezávislosti, 

konec folkového obrození a zrození rocku jako hlasu celé generace. V 

knize! Elijah Wald zkoumá kulturní, politický a historický kontext této 

klíčové události, která ztělesňuje transformační desetiletí, tedy šedesátá 

léta. Přišel s novým pohledem na Dylanův umělecký vývoj, jeho zvláštní 

afinitu k blues, jeho komplexní vztah k folkovému hnutí, na jeho 

někdejšího mentora Pete Seegera a na způsob, jimž navždy změnil 

populární hudbu.  

 

Hniloba v kořenech 
Theo Addair; ilustr. Lenka Šimečková 

 

Fantasy román úspěšného autora young adult literatury o partě spolužáků, 

kteří se nechtějí smířit s útlakem svého lidu.Před stovkami let objevil 

mořeplavec Gorian ze Zartenu nový kontinent - Sanheiu. Národ 

objevitelů narazil na zdroje, jež mnohonásobně posílily jejich magickou 

moc, a původní obyvatelstvo si snadno podmanil a zotročil. Od zrušení 

otroctví sice uběhlo půl století a společnost se dnes naoko řídí zákony o 

rasové rovnosti, sedmnáctiletý Park o tom však ví své. Jakápak rovnost, 

když jedna rasa má vrozenou schopnost po libosti měnit, vytvářet a ničit, 

zatímco druhé nezbývá než nečinně přihlížet? Parkův nejlepší přítel Kimp 

se jako jeden z mála odmítá smířit s útlakem, který většina považuje za 

nutné zlo. Když přijde se šíleným plánem, jak svůj lid vyburcovat k akci, 

má ho Park za blázna. Kimp však za svůj nápad zaplatí životem. Park už 

dál nemůže lhostejně stát stranou. S pomocí party spolužáků si umíní 

vypátrat pravdu.  

 

Královská štvanice 
případy královského soudce Melichara. 7. díl 

Jan Bauer 

 

V lesích kolem hradu Křivoklátu pořádá král Jan Lucemburský štvanici 

na jeleny. V jejím průběhu je zabit královský lovčí Hynek z Bukové. Šlo 

jen o nešťastnou náhodu nebo o úmyslnou vraždu. Jan Lucemburský se 

dokonce domnívá, že obětí této vraždy se měl stát on sám. Povolává 

svého oblíbeného vyšetřovatele, který mu před časem zachránil život, 

královského soudce Melichara z Roupova s žádostí, aby údajného vraha 

dopadl. Jenže sám mu to nijak neusnadní, když vzápětí opustí České 

království a odjede do ciziny. Melichar tak zůstává sám vůči všem 
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podezřelým, vesměs předním českým pánům, kteří mu nejsou nikterak 

nakloněni. Dokonce bude muset čelit pokusu o vraždu. Kdo se ho chtěl 

zbavit a proč? Snad proto, aby zabránil objasnění vraždy královského 

lovčího Hynka? A měl být opravdu zabit Hynek nebo sám král?  

 

Mimochodem 
autobiografie 

Woody Allen ; přeložil Michael Žantovský 

 

Slavný režisér ve svých pamětech nic neskrývá a jeho pohled na vlastní 

bouřlivé životní osudy nepostrádá humor. Popisuje dětství v Brooklynu, 

jak získával autorské ostruhy, vypráví, jak se těžce protloukal jako komik 

na standupových pódiích. Svým šťavnatým vypravěčským stylem 

vykládá, jak došlo k tomu, že posléze přeběhl k filmu; provede nás celou 

svou dlouhou režisérskou kariérou, od komediálního debutu Seber prachy 

a vypadni přes klasické filmy jako Annie Hallová či Manhattan až po 

poslední snímky. Průběžně se přitom vyjadřuje ke svým manželstvím, 

láskám a velkým přátelstvím, hovoří o jazzu, knihách a divadelních 

hrách, kterých má za půl století na kontě pěknou řádku. Odhalí před 

čtenáři své démony a omyly, ale i to, nač je nejvíc hrdý, seznámí nás s 

lidmi, které miloval, s nimiž pracoval a od nichž se přitom mnohému 

naučil.  

 

Odvaha ke svobodě 
Jan Sokol; Josef Beránek 

 

Knižní rozhovor s přední osobností české filosofie. Je svoboda bezbřehou 

plání, kde si člověk může dělat, co se mu zamane? Jak se k sobě vztahují 

politika a náboženství? A co to znamená být členem občanské 

společnosti? Filosofie se odjakživa ptala na nespočet otázek – a v životě 

Jana Sokola tomu nebylo jinak. Vydejte se v šestnácti kapitolách 

prozkoumat osudy a myšlenky uznávaného filosofa a vysokoškolského 

pedagoga, který promýšlí velká témata naší civilizace s lehkostí a 

precizností zlatníka.  

 

Pod hladinou 
3. díl 

Dana Stabenow ; přeložila Alžběta Lexová 

 

Další ze série detektivních příběhů, ve kterém vystupuje neohrožená a 

svérázná Kate Shugaková, dříve nejlepší vyšetřovatelka státního 

návladního na nehostinné Aljašce. Hlavní hrdinka se nechá najmout na 

jednu z mnoha rybářských lodí, aby pomohla odhalit zmizení dvou 

mladíků na jedné z předchozích výprav. To ale ještě netuší, jak těžké je 

třídit humry po kolena ve vodě, jak je takřka nemožné vyjít s námořníky, 

ani jak je nebezpečné pro osamělou ženu putovat na lodi, byť patří mezi 

domorodé obyvatele tohoto nehostinného koutu země.  
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Tyhle fragmenty 
Bianca Bellová 

 

Povídky české autorky, nositelky domácích i zahraničních literárních 

ocenění, vyprávějí o tom, jak i běžné události mohou fatálně ovlivnit naše 

životy. Jsou to výseky jednotlivých životních příběhů, v nichž jsou často 

ony osudy obsaženy vlastně kompletně — dívka na koupališti zažije 

přelomovou situaci, podobně zásadní je pro jinou ženu setkání dohodnuté 

přes Tinder, jednomu muži zase zemře dobrý přítel, jiný se vydává číst na 

literární festival, stará básnířka vede v pečovatelském domě rozhovor s 

mladým novinářem a v nehostinných Sudetech zase jeden hrázný 

vzpomíná na dívku, která mu pootočila svět. Z hromad nostalgie a 

melancholie však Bianca Bellová umí vyhrábnout i dávku zvláštní naděje. 

Naděje, že to jsou všechno vážně jen fragmenty a svět se nepřestává točit 

dál…  

 

Z rodu vyvolených 
Alain-Fabien Delon ; z francouzštiny přeložil Tomáš Havel 

 

Může se život přes noc obrátit naruby? Osmnáctiletý Alex sní o tom, že 

se stane hercem jako jeho otec, ale když je mu nabídnuta role, přepadnou 

ho pochybnosti. Jak se stát sám sebou a nezůstat ve stínu mýtu svého 

otce? Jak překonat představu „syna někoho“, aby konečně převzal 

kontrolu nad svým osudem? Jeho démoni ho doženou k alkoholu a k 

vypjaté životní situaci, při níž dojde na zpočátku nevinném mejdanu ke 

střelbě a zranění kamaráda. Otec a syn, láska a nenávist. A život před 

sebou. Román podle skutečných událostí.  

 

Davidovy hvězdy 
Kristina Ohlssonová ; ze švédského originálu Davidsstjärnor ... přeložila 

Luisa Robovská] 

 

Podle jisté staré židovské pověsti se prý po západu slunce zjevuje 

Papírový chlapec a unáší děti, které nejsou včas v posteli. Dnes už si na 

něj nikdo ani nevzpomene, ovšem jen do chvíle, kdy je ve Stockholmu za 

bílého dne před zraky rodičů a dětí zastřelena učitelka mateřské školy 

Šalamounovy obce. Vzápětí zmizí cestou na tenisový trénink dva židovští 

chlapci a později jsou nalezeni mrtví s pokreslenými papírovými pytli na 

hlavách. Fredrika Bergmanová a Alex Recht, kteří po Fredričině návratu 

k policii opět vytvořili tým, stojí před velice složitým a propleteným 

případem. Tisk spekuluje o tom, že jde o rasově motivované činy, 

členové Šalamounovy obce se bojí o své děti. Ve Stockholmu navíc právě 

pobývá agent Mossadu Efraim Kiel, jehož činnost také vyvolává otázky. 

Stopy vyšetřování vedou nejen do Izraele, nýbrž i k Eden Lundellové, 

velitelce protiteroristické jednotky tajné policie, v jejíž minulosti se 

skrývá řada tajemství. Ve vyšetřování se neustále objevují zmínky o 

Papírovém chlapci, kriminalisté se však nemohou dopátrat toho, kdo to 

vlastně je. Je možné, že by legenda obživla a začala si hledat oběti? Nebo 

za hrůznými činy stojí někdo jiný?  
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Lotosové blues 
1. díl 

Kristina Ohlssonová ; ze švédského originálu Lotus blues ... přeložila 

Luisa Robovská 

 

Venku lije jako z konve a do advokátní kanceláře Martina Bennera přijde 

zoufalý muž, který tvrdí, že jeho sestra potřebuje pomoc. Má to ale jeden 

háček. Jeho sestra je totiž mrtvá. Než spáchala sebevraždu, přiznala se k 

pěti vraždám. A její bratr teď chce očistit její jméno a najít jejího 

zmizelého syna. Martin Benner má všechno, co si může přát. Skvělou 

práci, krásné ženy a malé dítě. Má ovšem i své slabosti. Například 

nedokáže odolat výzvám. A při hledání pravdy se dopustí strašlivého 

omylu. Z úspěšného advokáta se stane pouhou figurkou v závratně 

vysoké hře, jež vyústí v tu nejděsivější noční můru.  

 

Miovo blues 
2. díl 

Kristina Ohlssonová ; ze švédského originálu Mios blues ... přeložila 

Luisa Robovská 

 

Kam se ztratil malý Mio po matčině sebevraždě? Kde je Mio? Co se 

vlastně stalo poslední den u Mia ve školce? Martin Benner je proti své 

vůli zatažen do pátrání po čtyřletém zmizelém chlapci. Dokud ho 

nenajde, nenechá ho bezohledná mafie na pokoji. Martin zoufale sleduje 

minimum stop, které má k dispozici. Ovšem Miovo zmizení není jeho 

jediný problém. Musí také zjistit, kdo se ho snaží usvědčit z vražd, které 

nespáchal. Jeho paranoia den ode dne roste. Kdo může sledovat každý 

jeho krok, aniž by byl sám vidět? Honba za pravdou ho postaví před 

děsivé dilema: Může zachránit Mia a zároveň sám sebe? Anebo bude 

muset zemřít další člověk, aby měl konečně klid? Miovo blues začíná 

tam, kde skončil dramatický thriller Lotosové blues.  

 

Nechtěj nic vědět 
Lisa Jackson ; z anglického originálu ... přeložila Marie Čermáková-

Frydrychová 

 

Přišla matka zmizelého dítěte o rozum, anebo jí opravdu všichni lžou? 

Život Avy Garrisonové skončil toho dne, kdy se ztratil její syn Noah. 

Jsou to už dva roky a Avinu mysl stále halí mlha žalu, kterou se marně 

snažil rozehnat ošetřující personál psychiatrické léčebny. Noahovo tělo 

nebylo nikdy nalezeno a všichni se domnívají, že utonul po pádu z mola. 

Vlastně si to donedávna myslela i Ava... Po návratu domů začnou Avu 

trýznit znepokojivé vjemy: slyší křik z Noahova pokoje, pak ho zase 

zahlédne, jak bloumá na břehu jezera... Rodina, psycholožka i manžel se 

začnou obávat, jestli nadobro nepřišla o rozum. Anebo se bojí spíše toho, 

co by Ava mohla zjistit? Ava už sama netuší, co je vlastně pravda. A čím 

hlouběji se do svých vzpomínek noří, tím mrazivější strach ji svírá. Teď 

už ví, že synovo zmizení nebyla nejhorší událost jejího života. Tahle 

noční můra skončí až tehdy, kdy Ava pozná celou děsivou pravdu...  



Knižní novinky – Březen 2021 
 

 

Ostré předměty 
Gillian Flynnová ; [přeložila Ludmila Hanzlíková] 

 

Stěží si představit hrůznější zločin než uškrcení malé holčičky. 

Zapomenuté missourijské maloměsto Wind Gap se ještě nevzpamatovalo 

z jedné brutální vraždy, a už je tu další, stejně strašná a nepochopitelná. 

Proč nevinné dívky? A proč jim vrah vytrhal skoro všechny zuby? Pro 

mladou chicagskou reportérku Camille Preakerovou, která ve Wind Gap 

vyrůstala, je takový případ vítaným sólokaprem. Jenže to, co se zprvu 

zdálo jako kariérní příležitost, získá nakonec mnohem osudovější a 

tragičtější podobu. Ukáže se, že posedlost jde v tomto příběhu až na krev. 

A to do slova a do písmene. Kontroverzní, znepokojivý psychothriller 

Gillian Flynnové stojí na počátku autorčiny úspěšné spisovatelské 

kariéry: její knihy od té doby neopouštějí žebříčky bestsellerů – ani hlavy 

čtenářů.  

 

Osudový dluh 
Olle Lönnaeus ; přeložila Petra Hesová 

 

Postava policisty se závislostí na alkoholu je v tomto románu zastoupena 

osobou Jonnyho Lilji, který se po nešťastně sehrané partii pokeru stává 

dlužníkem jugoslávského mafiánského bosse. Lilja nemá, jak by dluh 

zaplatil, jeho pověst je v troskách a přemýšlí o sebevraždě. V té době 

náhodou narazí na případ obětí obchodu s bílým masem: podél skanských 

břehů se začnou objevovat mrtvoly mladých žen. Jonny se do věci vloží a 

pouští se s pomocí kolegyně Evy Strömové do nebezpečného 

vyšetřování…  

 

Řekni lituji 
krimiromán 

Michael Robotham ; [překlad Alexandr Neuman] 

 

Jedné letní nedělní noci se ve vesnici Bingham nedaleko Oxfordu ztratí 

dvě nejlepší patnáctileté kamarádky Piper Hadleyová a Natasha 

McBainová. Mnohadenní televizní přímý přenos zpátrání po nich upoutá 

celý národ. Dívky se ale nepodaří najít. O tři roky později, v průběhu 

nejhorší sněhové vichřice za posledních sto let, dojde k brutální vraždě 

manželského páru bydlícího na farmě, kde kdysi se svými rodiči žila 

iNatasha McBainová. A pod ledem zamrzlého jezera je po sněhové bouři 

nalezeno tělo mladé bosé ženy. Policie zadrží duševně narušeného 

mladíka, který slyší hlasy a tvrdí, že té noci viděl v bouři dívku, kterou 

pronásledoval sněhulák. Klinický psycholog a tvůrce zločineckých 

profilů pro policii Joseph O’Loughlin je přesvědčený, že dívky, které 

zmizely před třemi lety, stále žijí. Přesvědčuje policii, že je třeba obnovit 

vyšetřování, ale čím víc se blíží pravdě, tím nebezpečnější celá situace 

začíná být. Mysl jeho protivníka je chladnokrevná, rafinovaná a zvrácená.  
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Spící panna 
Jeffery Deaver ; z anglického originálu The sleeping doll ... přeložil Jiří 

Kobělka 

 

Agentka Kathryn Danceová, odbornice na kinezickou analýzu, dokáže 

odhadnout lež a vytušit myšlenkové pochody vyšetřovaného s takovou 

jistotou, že si vysloužila i uznání věhlasného newyorského kriminalisty 

Lincolna Rhyma. Nyní Danceová řeší závažný případ v rodné Kalifornii: 

Daniel Pell, několikanásobný vrah, jenž dokáže ostatním snadno vnutit 

svou vůli, utekl pomocí geniálního triku z vězení a začíná realizovat svůj 

zrůdný plán. Chce-li Kathryn Danceová dopadnout Pella dříve, než zmaří 

další životy, musí získat ke spolupráci lidi z jeho minulosti: trojici žen, 

které žily pod jeho sadistickou vládou v sektě, a zejména malou holčičku 

přezdívanou Spící panna. Ta byla jediným člověkem, kterému se podařilo 

přežít, když Pell ve svém běsnění povraždil celou jednu rodinu. Podaří se 

Pellovi, tomuto velmistrovi v manipulaci s okolím, realizovat své hrůzné 

záměry? Anebo zvítězí pronikavý úsudek a dokonalý pozorovací talent 

Kathryn Danceová a jejích kolegů? Na to si, jak je už u Jefferyho 

Deavera obvyklé, budeme muset počkat až do úplně poslední stránky.  

 

Šeptající dívka 
Marko Hautala ; přeložila Linda Dejdarová 

 

Zní nepřetržitě, jako zvonění v uchu, ale tenhle šepot je nakažlivý… 

Finský Stephen King přináší fanouškům Báby Motyky další 

nervydrásající hororový příběh. Helsinský psycholog Anton Rajamaa se 

už léta nestýká se svou dcerou Idou. Brutální vražda jeho kolegy, který 

mu před smrtí odkáže složku s informacemi o Idě, ho však přinutí změnit 

názor a vydat se po jejích stopách do západofinského městečka Vaasa. 

Tohle místo ale jako by bylo prokleté – vznáší se nad ním stín krvavé 

legendy, obestírá ho historka o náboženském kultu a lidi v něm 

pronásledují sluchové halucinace, jež některé dohánějí k šílenství. Chce-li 

se Anton znovu setkat se svou dcerou, bude se muset za hříchy spáchané 

v minulosti očistit…  

 

Útěk 
psychothriller 

C.L. Taylor ; z anglického originálu The escape ... přeložila Zuzana 

Pernicová 

 

Jo Blackmoreovou požádala neznámá žena o svezení. Jo se jí rozhodla 

vyhovět, ale brzy svého rozhodnutí litovala. Podivná pasažérka totiž zná 

její jméno, zná i jejího manžela Maxe a navíc má u sebe rukavici, která 

patří Joeině dvouleté dceři. To, co započne jako neurčitá obava, se brzy 

přemění na peklo. Proti Jo se spikne policie, sociálka a dokonce i vlastní 

manžel. Všichni prohlašují, že je špatná matka. Jo protestuje, považuje 

celou situaci za tragické nedorozumění, a dlouho věří, že se všechno 

nějak racionálně vysvětlí. Když jí však úřady začnou vyhrožovat 

odebráním dcery, protože podle jejich mínění není způsobilá plnit 

rodičovské povinnosti, Jo pochopí, že nastal čas jednat. Probere všechny 
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možnosti, které se nabízejí, a rozhodne se pro jedinou z nich, která jí i 

malé Elise může zaručit bezpečí.  

 

Byly tady, a už nejsou 
Haylen Beck ; z anglického originálu Here and gone ... přeložila Hana 

Pernicová 

 

Audra v sobě konečně našla dost odvahy, aby utekla od násilnického 

manžela. Teď sedí v autě, na zadních sedačkách jsou připoutány její malé 

děti, a společně jedou vstříc své šanci na nový, lepší život. Volí trasu po 

okresních silnicích, aby se vyhnuli nežádoucí pozornosti. A právě když 

projíždí po pusté cestě kdesi v Arizoně, už velmi daleko od bývalého 

domova, postřehne ve zpětném zrcátku jakýsi pohyb. Pozornější pohled jí 

ukáže policejní vůz, který je sleduje se zapnutým majákem. Audra zastaví 

u krajnice. Je si až bolestně vědoma faktu, na jak odlehlém místě se ona a 

její děti nachází. Vystoupí z auta – a tím okamžikem se její šťastný útěk 

mění na nejhorší noční můru, která vysoce předčí veškeré představitelné 

obavy: netuší, proč ji místní šerif zatkl. Ví jen to, že když se v jeho 

doprovodu dostala na stanici, policisté jí tvrdí, že v autě žádné děti 

nebyly...  

 

Zabijákova hra 
Ward Larsen ; z anglického originálu přeložil Dalibor Míček 

 

Když je vaše mise předurčena k neúspěchu, můžete ji začít považovat za 

hru. David Slaton vede poklidný život, má novou manželku a dům na 

předměstí Virginie. Má ale také velmi temnou minulost. Býval totiž 

kidon, nejnebezpečnější zabiják, jakého kdy izraelské tajné služby 

stvořily. Ve stejné době vrcholí mnohaletá práce geniálního vědce, jejíž 

výsledek přivádí Írán velmi blízko ke splnění dávného snu: disponovat 

jadernou zbraní. Mossad ví, že toho muže musí zlikvidovat, ale protože se 

do jeho řad infiltroval nepřátelský špion, zbývá ke splnění naléhavého 

úkolu jediná možnost: povolat zpět do služby Slatona. Někdejší kidon 

sice přísahal, že už nikdy nebude zabíjet, ale když se on i jeho žena 

stanou cílem útoku a musí prchat napříč Evropou, nezbývá mu, než své 

rozhodnutí změnit. Má za úkol připravit a provést plán na zabití 

nejstřeženějšího muže na světě. Úspěch mise je diskutabilní. Přežití 

nepravděpodobné. Teprve když Slaton začne hlouběji pronikat do 

labyrintu dění, napadne ho způsob, jak by mohl nebezpečnou operaci 

dovést ke zdárnému konci. Ano, je to postup nanejvýš riskantní, ale on se 

ho z nedostatku jiných možností rozhodne považovat za jakousi hru. 

Zabijákovu hru...  

 

Elementi 
Zora Cejnková; ilustrovala Jitka Petrová 

 

Komu se zjeví Elementi, ten už nemá nikdy život stejný jako dřív! Jsou 

čtyři a každý z nich ovládá jeden důležitý živel: Vzduch, vodu, zemi a 

ohnivou energii. Elementi řídí všechny tajemné procesy, které probíhají 

na naší planetě a mnohdy i ve vesmíru. A komu že se ukážou? Obyčejné 

malé holce Julii, která od toho okamžiku prožívá neuvěřitelná 

dobrodružství. Zcela jistě pochopí hodně o tom, jak to na světě funguje, 
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protože se podívá do kanálu, do sopky, do bankomatu, na vesmírnou 

družici nebo třeba hluboko pod zem do ropného naleziště. Ale také 

pochopí něco i sama o sobě. Co? To je její velké tajemství, alespoň dokud 

neotevřete stránky téhle knížky.  

 

Hádej, čím budu 
Zuzana Pospíšilová; ilustrace Libor Drobný 

 

Víš, kdo je to automechanik nebo meteorolog? A co ke svému povolání 

potřebuje paní doktorka? Kde potkáš paní družinářku a jak se jmenuje 

pán, který ve škole leccos opraví? Krátké veršované hádanky o učitelích, 

instalatérech, řidičích, prodavačkách, kuchařích, policistech, hvězdářích, 

právnících, programátorech a mnoha a mnoha dalších. Na každé 

dvoustraně knihy je umístěna hádanka na konkrétní povolání a následně 

další tři hádanky o nástrojích či prostředcích, které jsou k tomuto 

povolání třeba. Vše je doplněno bohatými ilustracemi, které mohou 

dětem sloužit také jako nápověda při hádání. Hádanky jsou určeny pro 

děti od 5–7 let.  

 

Zrcadlo paní Bety 
Věra Kopecká 

 

Sbírka nových veršů známé broumovské básnířky.  

 

Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii 
nádory močového měchýře 

Ivana Argayová, Ivana Angelovičová, Lucia Dimunová 

 

Publikace se zaměřuje na ošetřovatelskou péči o pacienty s nádorem 

močového měchýře. Určeno odborné veřejnosti.  

 

Vinařova žena 
Kristin Harmel ; přeložila Irmgard Kolinská 

 

Román americké autorky o lásce, zradě, válce a vínu.Vinařství Maison 

Chauveau bylo pro Ines idylickým domovem, než do kraje Champagne 

dorazila německá armáda. Zdejší sklepení ovšem ukrývají bohatství v 

podobě proslulého sektu, jehož výrobu nemůže ohrozit ani válka. Nacisté 

totiž šampaňské milují stejně jako vítězství. Na vinicích se odehrává 

příběh lásky a zrady odhalený Američankou, která se o osmdesát let 

později vydává společně se svou babičkou do Francie po stopách 

rodinného tajemství.  

 

Vinařství 
2. díl Nový začátek 

Marie Lacrosse ; z německého originálu Das Weingut ... přeložila Ivana 

Dirk Lukačovičová 

 

Strhující rodinná sága z Alsaska a působivý obraz měšťanské společnosti 

na konci 19. století Druhý díl trilogie Manželství služebné Ireny a 
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bohatého dědice Franze mělo být sňatkem z lásky. Ale po hrozném 

odhalení Franzova otce opustí těhotná Irena milovaného ženicha bez 

slůvka rozloučení. V osamění přivede na svět malého syna a nastoupí do 

práce jako dělnice v jedné z textilních továren. Pracovní podmínky jsou 

tam příšerné a Irena musí dřít do úplného vyčerpání. Potom se však 

seznámí s charismatickým dělnickým předákem Josefem, který jí 

poskytne zázemí a dodává sílu. Přestože Irena stále ještě miluje Franze, 

naváže s Josefem milostný vztah. Ale dokáže ztrátu Franze opravdu 

překonat?  

 

Zlomení lidé 
Leah Konenová ; přeložil Petr Bokůvka 

 

Představte si, že konečně uniknete z nejhoršího vztahu svého života. 

Zmizíte a jediné, co máte, je jeden kufr a monokl pod okem. Představte 

si, že vaši noví sousedé se stanou vašimi přáteli, které jste tak zoufale 

potřebovali – je s nimi legrace, jsou vlídní, empatičtí a velmi zamilovaní 

jeden do druhého. Představte si, že se dostanou do průšvihu. Že o nich 

někdo šíří lži, které ohrožují jejich živobytí – a dokonce jejich životy. 

Představte si, že vás najde váš bývalý přítel, od něhož jste utekli. 

Představte si, že po vás vaši noví přátelé chtějí, abyste kvůli nim trochu 

zalhali a vyřešili tak všechny jejich problémy. Vyhovíte jim?  

 

10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou 
z Kolumbie do Ekvádoru, skrz Peru až na hranice Bolívie 

Jan Rendl 

 

Téměř třicetiletý prodavač a příležitostný cestovatel se rozhodne pěšky 

přejít Jižní Ameriku. Jak to může dopadnout? Vzdoruje jazykové bariéře, 

drogám v kolumbijských ulicích a všudypřítomné chudobě. Vydává se do 

nitra kontinentu, aby poznal nový svět i sám sebe. V Kolumbii se setkává 

s neuvěřitelně srdečnými lidmi a naprostým minimem překupníků. 

Dostává se do Ekvádoru, který mu pokládá do cesty všechny překážky ze 

svého arzenálu. Dokáže se popasovat s nelidským vedrem v horách či 

lijáky uprostřed deštných pralesů? Opravdu se zatoulá do jediné české 

hospody na kontinentu a okoření si putování pekelnou kocovinou? Proč 

se v Peru málem ožení a následně sám vyběhne menší šestitisícovku? 

Zkrátka nemá na cestách ani chvíli klid. A to ještě netuší, co ho čeká na 

hranici s Bolívií…  

 

Císařovy kosti 
Adam Willliams ; přeložil Petr Kovács 

 

Kateřina Cabotová viděla ve svých dvaceti letech již tolik smrti, že by to 

jiným vystačilo na několik životů. Má za sebou totiž zkušenosti z krvavé 

ruské revoluce, kterou strávila jako zdravotní sestra na nejkrvavějších 

bojištích ruské fronty. Je krásná, tvrdohlavá a především složitá - úplně 

stejně, jako byla její matka. Na pokraji revoluce se ocitá i Čína, kam se 

Kateřina vrací, aby zde pátrala po svém otci. Doprovází ji přitom její 

blízká přítelkyně Jü Fu-kuej, s níž se seznámila na studiích v Oxfordu. 

Obě dívky však mají ke své cestě zcela rozdílné důvody. Jü Fu-kuej je 

zanícená revolucionářka a tajná agentka připravená položit za svoji vlast i 
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život. Kateřina je ztracená duše, která se pokouší zjistit pravdu o vlastní 

minulosti. A zatímco se na čínských hranicích šikují japonské armády, 

Kateřina se stává nechtěným nástrojem k vyrovnání účtů dvou mužů, 

kteří touží po pomstě, a nezastaví se před ničím, co by jim v tom mohlo 

zabránit. Jü Fu-kuej nakonec zjišťuje, že tou nejsilnější zbraní, kterou kdy 

který voják měl, je čistá a upřímná láska.  

 

Česká stíhací esa první světové války 
Marek Brzkovský, Norbert Brzkovský 

 

Během 1. světové války se zrodil pojem „stíhací eso“. Byl jím označován 

letec, který dokázal sestřelit pět a více nepřátelských letadel. Do konce 

války tento sice neoficiální, o to však cennější titul získalo pět pilotů, 

které můžeme označit za Čechy: Otto Jindra, Jindřich Kostrba, Augustin 

Novák, Josef Novák a také František (Franz) Slanina. Zkušení autoři 

Marek a Norbert Brzkovští se rozhodli vzdát těmto mužům hold, který 

jim české prostředí dluží byli skvělými letci, ovšem bojovali na „špatné 

straně“.  

 

Český New York 
Martin Nekola 

 

New York, pulzující metropole a vstupní brána do USA, přilákal i značné 

množství vystěhovalců z českých zemí. Po první světové válce česká 

komunita čítala přes 40 000 lidí. Martin Nekola na základě mnohaletého 

výzkumu přímo v newyorských archivech připravil unikátní knihu o 

všech aspektech života Čechů za „velkou louží“. Dozvíte se o zajímavých 

osudech našinců i jak tamní česká komunita ovlivnila naše moderní 

dějiny. Autor navíc nashromáždil desítky cenných, dosud 

nepublikovaných fotografií.  

 

Když nemůžeš, přidej 
Brendon Burchard; překlad Vladimír Novák 

 

Ať už chcete být produktivnější v práci, lépe vést ostatní, rychleji si 

osvojit schopnosti, nebo dramaticky zvýšit své sebevědomí a schopnost 

radovat se ze života, postupy z této knihy vám pomohou dané tužby 

naplnit.  

 

Pecivál domácí je hrdinou léta 
Dagmar Medzvecová 

 

Pecivál domácí je velký lenoch. Hoví si ve zrezivělé konvi a nevystrčí 

ven ani nos. I kdybyste ho lákali sebevíc. Vystačí si s pojídáním drobků a 

lenošením ve svém křesle. Jednoho dne se jeho kamarádi nevrátí z výletu 

domů. Ztratili se? Co když jsou v nebezpečí? Peciválovi nezbývá nic 

jiného než udělat odvážný krok a jít své kamarády hledat. Jak to všechno 

dopadne? Přečtěte si příběh o síle přátelství a touze změnit své špatné 

vlastnosti.  
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Pračlověk, který cestoval časem 
Terry Pratchett ; ilustroval Mark Beech 

 

Výběr autorových nejlepších fantasy povídek od šedesátých let 20. století 

až do konce jeho tvorby.Povídky, které najdete v této knize - a které byly 

vybrány z nejlepších Terryho prací pro Buck Free Press a Western Daily 

Press, když jsme je pouze vyhrabali z almary a lehce přeleštili - 

neobsahují žádné velké zelené zubaté potvory, ale je tam ten pán, co si 

stavěl v kůlně raketu, stejně jako králové a starostové, chlupatý 

neandrtálec, nebojácný luční koník, Krysař, špetka cestování časem a 

velká spousta vzrušujících výprav - pod mořskou hladinu i do vesmíru.  

 

Zlodějka příběhů 
Michaela Klevisová 

 

Detektivní příběh z atraktivního prostředí televizního zákulisí.Anna 

Valentová je šéfka scénáristického týmu, který pracuje na úspěšném 

televizním seriálu. Je to velmi výrazná žena, má své obdivovatele i 

mnoho odpůrců. Když je zavražděna na zahradě penzionu své nejlepší 

kamarádky, stojí před vyšetřovacím týmem těžký úkol - rozplést předivo 

složitých soukromých i pracovních vztahů a odhalit tak pachatele.  

 

Dítě na nástupišti 
Gill Thompson ; přeložil Petr Jiříček 

 

Praha 1939. Mladá matka Eva má tajemství ze své minulosti. Když do 

země vpadnou nacisté, Eva ví, že jediný způsob, jak udržet její dceru 

Miriam v bezpečí, je poslat ji pryč - i když to znamená, že ji už nikdy 

nemusí spatřit. Ale když je Eva odvezena do koncentračního tábora, 

hrozí, že její tajemství bude odhaleno. V Londýně pomáhá Pamela umístit 

židovské děti z Evropy. Spřátelí se s jednou nevyzvednutou dívenkou a 

vezme si ji domů. Teprve když její mladý syn nastoupí do RAF, Pamela 

si uvědomí, jak snadno by se její vlastní svět mohl zhroutit.  

 

Má přítelkyně 
dokáže naplnit naděje Jindřicha VIII.? 

Veronika Moreira 

 

Po skandální popravě Anny Boleynové se stává novou Jindřichovou 

ženou Annina dvorní dáma Jana Seymourová. Vrací na dvůr ctnost a 

pokoru a vzbudí v Anglii novou naději na dědice tudorovského trůnu. 

Dokáže skromná a tichá Jana probudit v panovníkovi lidskost i vášeň a 

vystoupit ze stínu „zkažené“ královny?  

 

Pátá čtvrť 
Viktor Fischl 

 

Když vyhoří vetešnictví Zigmunda Barbiera, je zatčen tiskař z 

Brendeisovy tiskárny Emil Holub. O jeho nevině jsou přesvědčeni doktor 

Karlin se správcem židovského hřbitova Kolomanem Gottliebem, kteří si 

marně lámou hlavu s tím, kdo stojí za sérií žhářských útoků na vetešnictví 

v jejich čtvrti doopravdy. Pravý viník žhářských útoků se skrývá někde 
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mezi synagogami a obchůdky, kde se setkávají lidé moudří i pošetilí, 

mladí milenci i staří přátelé, smolaři i výherci milionů, chapr Šalomoun 

Markus, kartáčník Geduldiger, dámy z nevěstince vdovy Bandlerové, 

věčně opilý lampář Vastl, a nad celou čtvrtí se vznáší přízrak Golema, 

který může mít mnoho tváří.  

 

Pod lampou není vždy tma 
Alena Jakoubková 

 

Zatímco Gábina chystá svatbu s fešným advokátem, Klára se ve 

vzpomínkách vrací k dávno zemřelému manželovi, a ačkoli se schází s 

místním gynekologem, každý den se vydává ke kostelíku a na hřbitov, 

kde je její manžel pochovaný. Tam si všimne cizího muže, který klečí u 

hřbitovní zdi… Co tam pohledává? A proč se sem tak často vrací? 

Zvědavé sestry zaujme i nález fotografického alba, které někdo zapomněl 

v Gábinině kavárně.  

 

Všechny vlny oceánu 
Kerry Lonsdaleová ; z anglického originálu All the breaking waves ... 

přeložila Hana Láryšová 

 

Příběh ženy, která se musí postavit nočním můrám minulosti, aby 

ochránila svou malou dceru.Po tragickém incidentu, který zničil její 

rodinu, opustila Molly Brennanová muže, kterého nade všechno milovala, 

a utekla co nejdál od domova. Chyby, které napáchala, nechala daleko za 

sebou. O dvanáct let později žije Molly nový život se svou osmiletou 

dcerkou Cassie. Dělá vše pro to, aby její dcera vyrostla v láskyplném 

prostředí, které ona sama nikdy nepoznala. Když ji ale začnou sužovat 

děsivé vize a noční můry, Molly je nucená vrátit se na místo, kterému se 

chtěla navždy vyhnout - domů do Pacific Grove.  

 

Julinčina pekárna 
Táňa Keleová-Vasilková ; ze slovenského originálu Julinkina pekáreň ... 

přeložila Draha Smutná 

 

Příběh čtyřicátnice Kláry, jejíž život je naplněn vším podstatným – 

láskou, přátelstvím i sny. Sny, které se jí zdají v noci, ale i těmi, které sní 

přes den. Touží jet do okouzlující Francie a poznat místa, které zná jen z 

internetu a knížek. Když do jejího života vstoupí Anna, bývalá milenka 

jejího otce, její dny se náhle začínají měnit a nic není tak, jak bylo 

předtím.  

 

Křiváci 
Maureen Johnsonová ; z anglického originálu Truly devious ... přeložila 

Zuzana Bičíková 

 

Čtrnáctiletá Stevie Bellová odjíždí studovat na Ellinghamskou akademii, 

velmi prestižní soukromou školu pro nejtalentovanější děti. Školu na 

počátku dvacátého století založil ocelářský magnát Albert Ellingham. 

Ellinghamská akademie má ale své tajemství! Krátce po otevření školy 

byla unesena Ellinghamova manželka s dcerou a zároveň zmizela jedna 

ze studentek. Záhadná zmizení nedokázala tehdy policie uspokojivě 
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prošetřit. Všetečná Stevie je nadšená fanynka Sherlocka Holmese a je 

rozhodnuta obě záhady vyřešit.  

 

Skrytá slova 
Alex van Tonder ; z anglického originálu A walk at midnight ... přeložila 

Jana Vlčková 

 

Jane Ronsonová je ukázkovým příkladem svědomité a oddané ženy a 

matky. S noblesou podporuje svého manžela Colina, guvernéra státu New 

York, a ustojí všechny skandály a nezdary spojené s jeho kariérou. Po 

létech poněkud omezené role manželky guvernéra Jane dosáhne vlastního 

úspěchu coby spisovatelka a může se těšit na vydání své prvotiny. 

Báječnou zprávu zhatí Colinova náhlá smrt, k níž došlo za podezřelých 

okolností, které jako by odrážely události zachycené na stránkách Janeiny 

knihy. Není divu, že se stává hlavní podezřelou.  

 

Congo, s.r.o. 
In Koli Jean Bofane ; přeložil Tomáš Havel 

 

Oceněný román konžského spisovatele, nyní žijícího v Belgii, ve kterém 

sarkasticky a s černým humorem ukazuje Kongo jako vzorek 

postkoloniální centrální Afriky, globalizované a plné násilí na společnosti 

a přírodě.Když mladý Pygmej Isookanga v rodné vesnici kdesi v Kongu 

objevil internet a globalizaci, on-line hru Raging-Trade, jejímž smyslem 

je vytěžit nerosty v imaginární zemi Gondavanaland, přitom zničit své 

konkurenty hrubou vojenskou silou, ovšem zaštítěný rezolucemi 

mezinárodní organizace, zatoužil po jediném - nechat chýše, tradice, 

odkazy předků a tisíciletý les tam, kde jsou, a vydat se do megapole 

Kinshasy dělat byznys. A tak se jednou ráno ocitá v hlavním městě, s 

čínským společníkem úspěšně rozjíždí obchod s pouličně prodávanou 

pitnou vodou, stává se poradcem ředitele Národního parku, 

demobilizovaného povstaleckého velitele Kobry Zulu, s nímž sdílí tytéž 

vize - k čemu je dobrý les, když se pod ním nachází neuvěřitelné 

bohatství? Postupně však Isookanga začíná přicházet na to, že jeho 

virtuální Gondavanaland není až zase tak odtržený od skutečnosti.  

 

Děs 
David Hidden ; překlad Jiří Žák 

 

Strhující a napínavý thriller, který se odehrává především v Paříži a New 

Yorku. Hlavní hrdina sám sebe nazývá Pé jako Personne. Nikdo je 

zkušený elitní francouzský legionář, jenž vinnou tragických okolností 

rezignoval na život a jen tak se pomalu utápí v alkoholu. Do akce ho vrátí 

až zmizení jeho dcery, kterou spoustu let neviděl. S pomocí svých 

několika posledních přátel začne rozmotávat tajemný a spletitý příběh. 

Ovšem má proti sobě opravdu silného soupeře, jehož touhou je natočit 

opravdu autentický film… To je jen základní nástin výborného thrilleru, 

kterému nechybí žádná správná ingredience. Hlavní hrdina 

„chandlerovského typu“, temné zákoutí Paříže, chladnokrevný zabiják a 

spousta cynického humoru.  
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Dívka v ledu 
1. díl 

Robert Bryndza ; z anglického originálu přeložila Kateřina Elisová 

 

V parku v Londýně je pod vrstvou ledu nalezeno tělo mladé ženy z 

mocné rodiny. Policejní šéfinspektorka odhalí souvislosti mezi touto 

vraždou a smrtí tří prostitutek. Čím více se kriminalistka přibližuje k 

odhalení pravdy, tím více se vrah blíží k ní. Její kariéra visí na vlásku, 

musí bojovat s vlastními démony i s vrahem, který je hrůznější než 

kdokoliv, komu čelila v minulosti.  

 

Pohřbená pravda 
případy Kim Stoneové 

Angela Marsonsová ; přeložila Jana Kunová 

 

Když jsou náhodou na okraji policejního okrsku Black Country nalezeny 

kosterní pozůstatky oběti, která jistě nezemřela přirozenou smrtí, je k 

vyšetřování povolána inspektorka Kim Stoneová. Ta se tentokrát nebude 

moci opřít o svůj tým, a naopak bude muset spolupracovat s detektivem 

Travisem. Ten je naštěstí jejich spoluprací nadšen asi stejně jako Kim, ale 

potřeba vypátrat pachatele má přednost před jejich osobní animozitou. Na 

pozemku objevují vyšetřovatelé stále další těla a ukazuje se, že vrah už 

má na svědomí možná desítky obětí. Co se snažil ukrýt, stopy nebo něco 

ze své minulosti?  

 

Žena v temnotě 
Vanessa Savage ; přeložil: Lumír Mikulka 

 

Mrazivý psychothriller o životě jedné zdánlivě funkční rodiny.Sarah je po 

matčině smrti stále v depresi, přestože se jí manžel Patrick i obě jejich 

dospívající děti snaží její úděl ulehčit. Patrick navrhne, aby začali nový 

život ve starém viktoriánském domě na pobřeží v jižním Walesu. Sarah je 

ale velmi znepokojena, když se dozví, že v tomto domě byla kdysi 

spáchána brutální vražda, při které zemřeli tři členové rodiny. Patrick si 

ale prosadí svou, a tak se rodina nastěhuje do domu, ve kterém patnáct let 

nikdo nebydlel. Varovná znamení přicházejí postupně - plíživý strach, 

noční můry, nepříjemní sousedé, Sarah má neustálý pocit, že ji někdo 

pozoruje a její nepokoj roste.  

 

Druhá oběť 
Karin Slaughter ; překlad: Kristýna Kučerová 

 

V Atlantě je v opuštěném skladišti nalezena mrtvola bývalého policisty. 

Od okamžiku, kdy se do případu zapojí Georgijský úřad pro vyšetřování, 

zvláštní agent Will Trent tuší, že ho čeká nejtěžší pátrání v kariéře. Sára 

Lintonová – soudní lékařka a Willova milenka – zjišťuje, že krev na místě 

činu nepatří jen mrtvému policistovi, ale že je tu ještě jedna oběť. Žena, 

která zmizela… a která pravděpodobně zemře, pokud se ji nepodaří co 

nejrychleji najít. Proč byl bývalý policista zavražděn? A jak souvisí jeho 

smrt s majitelem skladiště, kterým je slavný a bohatý sportovec s vazbami 

na místní smetánku a politické kruhy? To nejhorší zjištění však agenta 

Willa Trenta teprve čeká. Odhalení souvislosti případu s jeho 
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problematickou minulostí a následující události obrátí život naruby nejen 

Willovi, ale i všem v jeho okolí: těm, které miluje… i těm, které 

pronásleduje.  

 

Epitafy 
nekončící leporelo života 

Richard Ulman 

 

Soubor epitafů na náhrobcích.  

 

Padající detektiv 
Christoffer Carlssoon ; přeložila: Linda Kaprová 

 

Zavražděný sociolog, vyděšený šestiletý svědek a ohrožení násilnickými 

gangy: nový případ Lea Junkera mu návrat k policii nijak neusnadňuje. 

Všem musí dokazovat, o čem se dennodenně snaží přesvědčit sám sebe – 

že je fyzicky i psychicky zase fit a plně práceschopný. Když Leo s 

kolegou Birckem konečně objevují horkou stopu, je jim případ odebrán a 

předán švédské tajné službě. Ale to tím víc probouzí Leovu ctižádost a 

posiluje jeho pocit, že některé důležité detaily tohoto případu by měly být 

ututlány…  

 

Velká samota 
Kristin Hannahová ; přeložila Klára Šumová 

 

Po návratu z vietnamské války Ernt Allbright trpí nočními můrami, je 

neklidný, náladový, agresivní na svou ženu Coru i dceru Leni. Ernt si 

nikde nedokáže udržet práci a rodina se stále stěhuje z místa na místo. 

Když kamarád a spolubojovník z Vietnamu odkáže Erntovi dům a kus 

půdy na Aljašce, všichni tři doufají, že mají před sebou nový počátek. Na 

Aljašce nachází nové přátele, zvelebují si svůj domov a Ernt nalézá práci. 

Zdá se, že všechno zlé je již za nimi. Avšak život na Aljašce je obtížnější, 

než očekávali. Po počáteční euforii přichází krutá zima a Ernt opět 

propadá svým démonům. Cora a Leni zjišťují, že pokud chtějí v drsných 

podmínkách Aljašky přežít, musí spoléhat jen samy na sebe.  

 

Svět divočiny 
panoramatické scenérie : rozložte velkoformátové panoramatické obrazy 

napsala Camilla de la Bédoyere ; ilustroval Brendan Kearney 

 

Vypravte se na průzkumnou výpravu do světa divočiny a seznamte se s 

tvory, kteří zde žijí. Bohatě ilustrované stránky této knihy vám umožní 

nahlédnout do každého z biotopů, od deštných pralesů Amazonie po 

arktickou tundru. Rozložitelná velkoformátová zobrazení pak nabídnou 

podrobný pohled.  
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Záhady 
zapoj mozkové závity a vyřeš 25 záhad vědy 

Victor Escandell ; texty Anna Gallová ; ze španělského originálu 

Enigmas. Desafía tu mente noc 25 enigmas de ciencia ... přeložil Jiří 

Pešek 

 

Vítej v knize záhad a odhal všechna tajemství pomocí vědeckých 

poznatků! Zjistíš, že většina zdánlivě neřešitelných otázek kolem tebe má 

své logické řešení. Věda nikdy nebyla zábavnější! Záhady můžeš řešit 

sám, s kamarády nebo s celou rodinou. Staň se opravdovým vědcem! 

Všímej si detailů, používej mozek a vyřeš všechny záhady. Věnováno 

dětem od 8 let a jejich rodičům, kteří mají chuť přicházet na kloub 

záhadám.  

 

Jak se žilo v dávných dobách 
Ben Hubbard ; Christiane Engel ; z anglického originálu How we lived in 

ancient times ... přeložila Jana Kordíková 

 

Představte si, že byste se narodili v době kamenné. Nebo ve starověkém 

Římě či Egyptě, jako Skytové na asijských stepích, jako Vikingové na 

dalekém severu… Jak by se vám asi žilo? Někdy by to možná bylo 

nebezpečné, ale taky vzrušující a rozhodně zábavné! Podívejte se spolu s 

námi za dětmi z devíti dávných kultur celého světa (paleolit, neolit, 

Sumerové, Japonsko, Alexandrie, Egypt, Olmékové, Skytové, Vikingové) 

a dozvíte se, jak bydlely, co jedly, čím se bavily, zkrátka jak vypadal 

jejich život.  

 

Ludmila 
kněžna a světice 

Jakub Izdný a kol., Milena Bravermanová, František Čajka, Václav 

Drška, Jan Frolík, Jan Hasil, Petr Kubín, Michal Lutovský, Naďa 

Profantová, Stanislav Přibyl, Jan Royt, Drahomír Suchánek, Pavla 

Tomanová, Jan Tomášek, Kateřina Tomková, Nina Weissová 

 

Kniha je přehledným souhrnem poznatků o Ludmile, její době, ale také o 

„druhém životě“, který vstupuje již do dvanáctého století svého trvání.  

 

Mezi světy 
Lucie Výborná 

 

Pravidelně ji slýcháte z rozhlasu, její hlas je s vámi už desítky let, v autě 

na cestách, v kanceláři nebo třeba i ráno v koupelně. Do toho si občas 

odskočí na moderování v televizi nebo natáčí svá extrémní interview. To 

je ale jen jeden svět Lucie Výborné. V tom druhém světě fouká ostrý vítr, 

zebe sníh a Lucie daleko za hranicemi všednosti a komfortní zóny zažívá 

opravdovou radost. MEZI SVĚTY je výběr z deníků, v nichž nás autorka 

zavede z rozhlasového studia do mrazivých oblastí Antarktidy, na 

vrcholky hor, mezi české vojáky do Afghánistánu nebo na dalekou Havaj. 

Je to kniha o štěstí 4 000 metrů nad zemí, o místech, která jí přirostla k 

srdci, o mrznoucích prstech, chvílích na hranici bytí a nebytí, 

osvobozujícím smíchu i momentech prozření. A taky vyznání lidem, kteří 
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jí procházejí životem a nechávají v něm svou stopu. Kniha obsahuje více 

než dvě stovky unikátních fotografií.  

 

Příběh Baileyho 
příběh dobrosrdečného retrívra Baileyho a jeho chlapce Ethana z 

bestselleru Psí poslání tentokrát pro malé čtenáře! 

W. Bruce Cameron ; ilustroval Richard Cowdrey ; z anglického originálu 

Bailey's story: A dog's purpose novel ... přeložila Klára Kučerová 

 

Život zlatého retrívra Baileyho, který se narodil v množírně, ale šťastnou 

náhodou se dostal k hodným lidem. Příběh psa viděný jeho vlastníma 

očima.Každý pes má na světě svůj úkol, své poslání. Když se zlatý retrívr 

Bailey setká s osmiletým Ethanem, rychle přijde na to, jaké je to jeho: 

hrát si s chlapcem, prozkoumávat statek, na němž tráví léto, a když se 

Ethanova maminka nedívá, vylízávat dočista Ethanův talíř. Ale Bailey 

brzy zjistí, že život není vždycky jednoduchý, že někdy se stávají i špatné 

věci a že může existovat i vyšší poslání než jen chránit chlapce, kterého 

miluje.  

 

Vodavoděnka 
napsala a nakreslila Kristýna Gregorová 

 

Bohatě ilustrovaná naučná kniha, která vás přesvědčí, že voda není nuda! 

Věděli jste, že průměrný Středoevropan denně spotřebuje 110 litrů vody? 

Co mají společného vločky, i když je každá jiná? A kdo by se stal 

vládcem planety, kdyby měl vyhrát ten největší tvor? Že nevíte? S knihou 

Voda voděnka získáte moře zajímavých informací, jak nebýt plýtvák. 

Kniha je určena pro děti od 8 let a jejich dospělé kamarády.  

 


