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Americká sága 1: Zlatý břeh 
Autor: Iny Lorentz 

Zubožená Evropa se vzpamatovává po napoleonských válkách. Zbytky armády se postupně 
vracejí domů. 
Přijíždí také hrabě von Renitz a s ním dvě osiřelé děti jeho vojáků 
Walter a Gisela. Hrabě děti vychovává společně se svým synem Dieboldem. 

Walter a Gisela se mají rádi od dětství. Když mladý pán Diebold projeví o Giselu zájem, nezbývá jim než 
hrabství tajně opustit. Po strastiplném putování Německem se rozhodnou, že začnou nový život v 
Americe…Ukázka z textuJeště dlouho poté, co Diebold opustil hájenku, seděla Gisela zhroucená v koutě 
kuchyně a usedavě plakala. Nakonec se trochu uklidnila, mátožně vstala a šla ven ke studni. Shodila ze 
sebe šaty a začala se důkladně mýt. Ale ať se drhla sebevíc, stále se cítila pošpiněná. 
S těžkým srdcem se rozhodla, že o tom Waltrovi nikdy neřekne. Kdyby Diebolda zabil, poslal by ho každý 
soudce bez milosti na šibenici… 

Americká sága 2: Bílá hvězda 
Autor: Iny Lorentz 

VELKÁ VYSTĚHOVALECKÁ SÁGA POKRAČUJE! 
Amerika v 19. století. 
Giselu a Waltra zavál osud na jejich útěku z Německa do mexické provincie Texas. 
Gisela čeká jejich prvního potomka a Walter se spřátelí s obávanými Komanči. 

Když Gisela přivede na svět syna, Walter koupí od Komančů mladou Nizhoni jako kojnou pro malého 
Josefa. Indiánka Nizhoni má z Waltra strach, ale s Giselou ji záhy spojí hluboké přátelství. 
Diktátor Santa Anna zavleče texaské osadníky do zničující války. V těžkých dobách bude Nizhoni pro 
rodinu pravým požehnáním... 

Americká sága 3: Divoká země 
Autor: Iny Lorentz 

Po texaské válce za nezávislost v roce 1836 se Walter Fichtner stane v Texasu vlivným 
mužem. Když jeho druhá žena, indiánka Nizhoni, přivede na svět dceru, zdá se jejich štěstí 
úplné. 
Brzy se ale nad Texasem začnou stahovat mračna. Nástupce Sama Houstona v 

prezidentském úřadě se chystá vyhnat Komanče z jejich lovišť a provozuje ve velkém stylu spekulace na 
indiánskou půdu. Podílí se na nich i Waltrův úhlavní nepřítel, který zosnuje přepad jeho ranče. Útok se sice 
podaří odvrátit, ale od této chvíle se Walter a jeho rodina obávají o vlastní život... 

 Deník legionáře 
Autor: Jindřich Bejl 

Unikátní svědectví účastníka bojů na srbské frontě, ruského zajetí a zformování a tažení čs. 
legií Ruskem.   

 

Španělsko 
Autor: Fiona Dunlop 

Naše vydavatelství ve spolupráci se světoznámým nakladatelstvím National Geographic pro 
vás připravilo jedinečné turistické průvodce.Vynikají nesrovnatelnou kvalitou, praktičností, 
vkusným designem a stovkami unikátních fotografií. Všechny knihy z této edice jsou 

překládány špičkovými překladateli, které jsme speciálně pro tuto edici vybírali. Ve všech průvodcích 
naleznete: - podrobné popisy a informace o nejnavštěvovanějších destinacích v dané zemi - doplňující 
poznatky z historie, kultury a současného života země - více než 280 dokreslujících barevných fotografií - 
desítky podrobných, barevných map - cyklistické a pěší stezky, nápady na výlety zaznačené v mapách - 
úplné údaje pro návštěvníky, včetně informací o hotelech, restauracích, nákupních možnostech a 
zábavních podnicích 
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 Tvarytmy 
Autor: Jaroslav Dušek Pavlína Brzáková 
Po úspěšné knize Ze mě vychází další autorizované vyprávění herce, improvizátora a 
divadelního režiséra, Jaroslava Duška, tentokráte inspirované jeho dvěma pobyty ve tmě. S 
kým se ve tmě setkal a co se o životě a vesmíru dozvěděl, se dočtete v jeho knize 
TVARYTMY, kterou společně s Jaroslavem připravila spisovatelka Pavlína Brzáková. Součástí 

knihy jsou pozoruhodné ilustrace nevidomých 

Ze mě - Cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava 
Duška 
Autor: Pavlína Brzáková 

Autorizované povídání známého herce Jaroslava Duška o narození, životě a smrti. Příběhy 
protkané přítomností, volné asociace a rozmanitá setkání se Skutečností. Knihu provázejí zdařilé ilustrace 
Zbyňka Zenkla, zaměstnance chráněné dílny Rolnička v Soběslavi. 
Připravila spisovatelka Pavlína Brzáková 

Birk 
Autor: Robben Jaap 

Skvělý román o smutku a samotě začíná smrtí Birka Hammermanna, který umírá ve vlnách 
chladného moře, když zachraňuje tonoucího syna Mikaela, jenž se navzdory všem zákazům 
rodičů vrhá za fotbalovým míčem. Mikaela události donutí rychle dospět, jeho matka Dora totiž 
ztrátu muže nedokáže psychicky vstřebat. Izolace, která je po smrti manžela na opuštěném 

ostrově tak hmatatelná, ji vede ke krokům, které jsou společensky nepřijatelné. Robbenův průzračný jazyk 
dává vyniknout bezútěšnosti situace. Kniha vycházející hvězdy holandské literatury Jaapa Robbena je 
skvělým románem, v kterém, jak píší v NRC Handelsblad, se autor ,,vydal na úspěšnou výpravu do intimity, 
která čtenáře může přivést do rozpaků“. 

CD-Sběratel motýlů (audiokniha) 
Autor:Dot Hutchison Jan Hofman 

Znepokojující, nezapomenutelný román, který neodložíte, dokud vám Maya neřekne úplně 
všechno… I kdyby to znamenalo projít si noční můrou… Kolem izolované vily se rozprostírá 

krásná zahrada. V ní kvetou nádherné květiny, vzrostlé stromy… a je tu taky sbírka nádherných motýlků – 
mladých žen, které byly uneseny… Na to vše dohlíží Zahradník, surový zvrhlý muž posedlý uchováváním 
krásných dívek. 

Cizí ložnice 
Autor: Katarína Gillerová 

Radka pracuje v realitní kanceláři a jednoho dne se po návštěvě luxusní vily probouzí v 
nemocnici. Okolnosti jsou podivné a ona si téměř nic nepamatuje. Nedokáže si vybavit, co se 
ve vile vlastně stalo… Její život ostatně nikdy nebyl jednoduchý. V dětství jí zemřela maminka, 

která jí pořád chybí, a otec neustále střídal partnerky. Práce ji sice baví a s kolegyní v kanceláři si rozumí, 
ale vztah s otcem není ideální a ani na muže neměla štěstí. Když jí šéf svěří prodej honosné vily s krásnou 
zahradou a Radka se zamiluje do movitého inženýra, který chce dům koupit, zdá se, že bude konečně 
šťastná. Události se ale nečekaně zkomplikují a její život se zamotá víc, než by si přála... 

Dokonalá 
Autor: Gilly Macmillan 

Pro všechny, kteří ji znají, je Zoe Maiseyová – dětský génius a hudební senzace – jednoduše 
dokonalá. Jenomže před několika lety zavinila Zoe tragédii. Svůj trest si odpykala a teď je zase 
volná. Matka a otčím ji a jejího nevlastního bratra všemožně podporují v jejich nadání ke hře 

na klavír. 
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Doupě 
Autor: Jakuba Katalpa 

Román o míjení a mimoběžných cestáchPo mimořádně úspěšném románu Němci přichází 
Jakuba Katalpa s propracovaným mnohovrstevnatým románem 
ze současnosti.Květa je po manželově smrti sužována pocitem samoty a neužitečnosti. Ve 

sklepě svého domu proto vybuduje malou místnost — doupě — a čeká na návštěvníka, kterého by do ní 
mohla zavřít a vyprávět mu svůj životní příběh. 
Zatímco Květa opečovává svého vězně, v Americe umírá na rakovinu Akiko Ikedaová. 
Dochází sice na chemoterapii, ta však nezabírá a její manžel postupně ztrácí víru v manželčino 
uzdravení.Anh Thi Hoang opouští rodný Vietnam a vydává se na dalekou cestu do Prahy, aby pomohl dceři 
s vedením domácnosti a malého obchodu. Naráží však na odcizení, nejen kulturní, ale také rodinné a 
generační.Cesty protagonistů, jakkoliv jsou mimoběžné, se v jednom okamžiku protínají v Praze, aby pak 
nadále pokračovaly po své vlastní dráze. Všechny tři příběhy tak představují určitý druh míjení, 
nedorozumění a paralelnosti lidských osudů. 

Idioti v politice - Recesistická zpráva ze 
studijního pobytu v politice 
Autor: Jozef Banáš 

Kniha je věnována nezlomným voličům. 
Kniha „Idioti v politice“ nejčtenějšího slovenského spisovatele Jozefa Banáše příchází do Česka, a to je 
skvělá zpráva. Po přečtení zjistíte, že je to dobrá zpráva i pro Vás, pro čtenáře. Čím je národ 
sebevědomější, tím má větší smysl pro humor. Autor považuje český národ za světového lídra ve smyslu 
pro humor. Název „Idioti v politice“ by měl odradit svým názvem od čtení všechny suchary. V čase uvedenní 
této knihy na český trh dosáhl prodaj na Slovensku třicetpěttisíc,čož je na knihu s politickým tématem 
podezřele skvělé. Asi se na komerčním úspěchu výrazně podílejí politici, což má svoji logiku. Jejich počet 
roste a adekvátně k tomu roste i počet nesmyslů, které produkují. 

Jak se žije padesátkám aneb Čarodějnice 
neupalovat! 
Autor: Daniela Kovářová Radim Uzel 

Vtipně, ironicky a politicky nekorektně pojatý výzkum mapující trudný osud žen, jež překročily 
padesátku. 

 
Žena zralého věku to nemá ve světě plném mládí jednoduché, zvláště pokud ji ze všech stran sledují ostříží 
zraky dospívajících potomků, chátrajících matek, nedosažitelných mužů, zaujatých kolegů, jiných 
závistivých žen i kritické společnosti, jež povrchně soudí, že zralá žena už má vše podstatné vlastně za 
sebou. 
Že tomu tak ve skutečnosti není a že i na čarodějnici 50+ ještě mnohé čeká, dokazuje právě toto ironické 
pojednání sepsané známou advokátkou i věhlasným sexuologem, tedy autory, kteří o ženách, mužích i 
strastech tohoto světa leccos vědí. 

Kniha smíchu a zapomnění 
Autor: Milan Kundera 

„Celá tato kniha je román ve formě variací. Jednotlivé oddíly následují po sobě jako jednotlivé 
úseky cesty, která vede dovnitř tématu, dovnitř myšlenky, dovnitř jedné jediné situace, jejíž 
pochopení se mi ztrácí v nedohlednu. Je to román o Tamině, a ve chvíli, kdy Tamina odchází 

ze scény, je to román pro Taminu. Ona je hlavní postavou i hlavním posluchačem a všechny ostatní příběhy 
jsou variací jejího příběhu a sbíhají se v jejím životě jako v zrcadle. Je to román o smíchu a o zapomnění, o 
zapomnění a o Praze, o Praze a o andělích. Ostatně není to vůbec náhoda, že mladík, jenž sedí u volantu, 
má andělské jméno Rafael.“ 
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Listopadoví motýli 
Autor: Audur Ava Ólafsdóttir 

Ve druhém románu oceňované islandské autorky poznáváme mladou, nezávislou, čerstvě 
opuštěnou překladatelku z jedenácti jazyků, která se krátce po rozchodu vydává na východ ostrova s 
palubní přihrádkou napěchovanou penězi a úmyslem najít vhodné místo pro chatu vyhranou v loterii. Zcela 
neplánovaně ji přitom doprovází čtyřletý sluchově postižený syn její nejlepší kamarádky. Na cestě 
upršeným listopadovým šerem čekají tuto nesourodou dvojici nejen lávová pole, estonský pěvecký sbor, 
černá písečná poušť, ženini bývalí milenci, stádo ovcí nebo celá řada bláznivých událostí, ale na povrch 
začínají vyplouvat i dlouho potlačované vzpomínky na minulost. Listopadoví motýli jsou okouzlujícím 
humorným příběhem o přátelství, lásce, mateřství a sebepoznávání v nehostinných končinách ostrova v 
severním Atlantiku. 

Moskva 
Autor: Jack Grimwood 

Štědrý den roku 1985. Na Rudém náměstí je nalezeno odkrvené, vyholené tělo mladého muže. 
Zmrzlé na kost připomíná kus mramoru. Na pravé ruce schází malíček. Týden poté, co do 
Moskvy přijede důstojník vojenské rozvědky Tom Fox, se začne pohřešovat patnáctiletá dcera 

britského velvyslance. A Fox dostane úkol ji co nejrychleji najít. Jenže poslední, co mohou Sověti 
potřebovat, je cizí rozvědčík čmuchající v jejich rajónu. Zvlášť proto, že se vrah, jehož existenci nelze 
přiznat, natož aby jej bylo možné polapit, chystá znovu zabíjet… 
Moskva je studenoválečný thriller, který čtenáře přenese do jiné doby a na jiné místo – do temného srdce 
poznamenaného zlověstným odkazem z druhé světové války. 

Nebezpečná 
Autor: Sasková Lucia 

Hlavní hrdinka románu Lucie Saskové, autorky bestselleru Zlatokopka, chce jediné: být 
normální. Mít normální vztah, někoho milovat, být šťastná. Věci se ale nevyvíjejí tak, jak si 
představovala. Po smrti svého přítele se ocitá v psychiatrické léčebně a její svět se obrací 

vzhůru nohama. Najednou je pro ni těžké normálně fungovat, vyznat se ve vlastních vzpomínkách, stát si 
za svými činy. Je to, co si pamatuje, pravda, nebo bylo všechno jinak? A bude mít ještě šanci začít znovu a 
vybudovat si vysněný život s mužem, který jí jako jediný rozumí? Vše se zdá být nejisté a ohrožené; je totiž 
nebezpečná. Pro sebe i pro své okolí. 

Nejtemnější hodina 
Autor: Anthony Mccarten 

V květnu 1940 Velká Británie vstoupila do války. Nacistické Německo obsazuje jeden stát za 
druhým. Winston Churchill se v kritické situaci stává ministerským předsedou. Jak může 
změnit náladu lidu a udržet jeho silnou vůli? Zkušený spisovatel Anthony McCarten detailně 
zachycuje kroky velkého politika: jak vznikaly jeho projevy i nejslavnější výroky, jak uvažoval o 

Třetí říši. Během 25 dní vznikla ikona. 
Použitím nového archivního materiálu kniha odhaluje zásadní zákulisní momenty, které změnily průběh 
historie. 

Někdo cizí v domě 
Autor: Shari Lapena 

V téhle útulné čtvrti spokojených domovů zůstávají nebezpečné lži uzavřeny za dveřmi… 
Shari Lapena, autorka thrilleru roku 2017 Manželé odvedle, přichází s dalším rodinným 
dramatem plným tajemství a nečekaných zvratů, které nikdy nepřestanou překvapovat. 
Karen a Tom Kruppovi jsou šťastní – vzali se teprve nedávno a vlastní nádherný dům poblíž 

New Yorku. Jednoho dne se Tom vrátí domů a zjistí, že Karen zmizela – její auto je pryč a zdá se, že odjela 
ve spěchu. Nevzala si dokonce ani kabelku, telefon, doklady. Krátce nato se Tom dozví, že Karen měla 
nehodu a leží v nemocnici s otřesem mozku a ztrátou paměti. Po čase se Karen, odhodlaná vyléčit se a 
zapomenout, vrací s Tomem domů. Ale zdá se, že se tam něco změnilo. Něco není v pořádku. Někdo tam 
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byl. Někdo cizí. 
Jenže v tomhle domě je každý cizí. Každý má něco, co by podle něj mělo zůstat skryto. Něco, kvůli čemu 
by raději vraždil, jen aby si to mohl nechat pro sebe... 

Otevřené dveře 
Autor: Beryl Matthews 

Po celý svůj krátký život má jedenáctiletá Rose Websterová zavřené dveře do přívětivějšího 
světa. Vyrůstá v chudinské čtvrti v Londýně se sourozenci, jejichž násilí se snaží vyhýbat, a s 
věčně opilým otcem. Pěstuje si neuhasitelnou žízeň po vědění a přesvědčení, že ona a 

všichni, které miluje, si zaslouží lepší život. Všechno, co Rose má, je bystrá mysl a vůle přežít. Dokáže si 
otevřít dveře a uchopit příležitost být „někým“? 
Příběh plný lásky, tepla a humoru o dívce se spoustou kuráže a vášně a jejím boji za lepší život. 

 Počátek 
Autor: Dan Brown 

Harvardský profesor symbologie Robert Langdon přijede do ultramoderního Guggenheimova 
muzea v Bilbau, aby se zde zúčastnil významného oznámení – odhalení objevu, který 
„navždy změní tvář vědy“. Pořadatelem společenského večera je čtyřicetiletý miliardář a 
futurista Edmond Kirsch, jenž se díky svým oslnivým supermoderním vynálezům a odvážným 

předpovědím stal celosvětově uznávanou osobností. Po zahájení společenské akce Langdona a několik set 
dalších hostů zcela uchvátí velmi originální prezentace; pečlivě naplánovaný večer se však najednou 
promění v chaos a hrozí, že Kirschův vzácný objev bude navždy ztracen. 
Langdon je v bezprostředním ohrožení nucen z Bilbaa uprchnout; doprovází ho při tom Ambra Vidalová, 
elegantní ředitelka muzea, která Kirschovi pomáhala provokativní společenskou akci zinscenovat. Společně 
se vydají do Barcelony za nebezpečným úkolem: nalézt záhadné heslo, s jehož pomocí odhalí Kirschovo 
tajemství. V cestě jim však stojí zákeřný nepřítel, který se nezastaví doslova před ničím… 

Severní vody 
Autor: Ian Mcguire 

Velrybářská loď pluje do Arktidy - nikoli však za velrybami. 
 
Mladý Ir Patrick Sumner se během velkého indického povstání v roce 1857 zúčastnil jako 
vojenský felčar obléhání Dillí. Když se po propuštění z armády nechá najmout jako lodní lékař 

na velrybářskou loď plující do Arktidy, doufá, že během dlouhé monotónní plavby najde ztracený klid. 
Minulost ho však stále pronásleduje. Sumner navíc zjišťuje, že nastoupil na loď, která má nejspíš jiný cíl 
než lovit velryby, a že jeden z harpunářů je vychytralý sadistický vrah. Vytrhnou události na palubě 
Sumnera z apatie, do níž ho uvrhlo veškeré násilí a nespravedlnost, jichž byl v životě svědkem, a přimějí ho 
k činu? Severní vody jsou román o civilizovanosti a barbarství a také o schopnosti jednat lidsky i za 
extrémních podmínek. 

Slovensko - české hovory 
 Irena Fuchsová, Jozef Banáš 

Dialog v knižním podání Slovensko - české hovory přetavuje do reálného času hlasy lidu, 
kterými jsou na slovenské straně spisovatel Jozef Banáš a na české spisovatelka Irena 
Fuchsová. Jsou to hlasy pohostinnosti a v přetlaku hlasů kavárny je potřebné, aby hlas lidí, 

kteří mají vztah ke svému národu, kultuře a svému jazyku zněl co nejčastěji. Tato kniha by mohla být začát 
kem slovensko - českého dialogu o tématech, které spojují lidi hledajících pravdu. Kniha splní svoji úlohu, 
když se jí podaří otevřít oči rovněž majitelům pravdy. Stačí k tomu jenom troška občanské statečnosti, 
kterou se nepochybně oba autoři vyznačují. 
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Smrtící okamžik pravdy 
Autor:Roman Cílek 

Nová kniha proslulého autora, jehož celoživotní témata tvoří vina, trest a spravedlnost. 
Povídky se čtou doslova jedním dechem a o momenty překvapení není nouze. Slovy 
zkušeného kriminalisty: „Trpělivě sbíráme kamínky důkazů, skládáme je do mozaiky – a 

najednou pak zjistíme, že je vše úplně jinak.“ Pro kriminalisty je to věru nepříjemné, pro milovníky dobrých 
detektivek výhra. 

 Škola noci 10: Skrytá 
Autor: Kristin Cast P. C. Cast 

Neferet konečně ztratila důvěru upíří rady a byla sesazena z pozice velekněžky tulské Školy 
noci. Její moc to však téměř neoslabilo, a svými kouzly a krásou navíc dokáže snadno 
oklamat lidské obyvatele města a strhnout je na svou stranu. Zoey a její přátelé proti tomu 
bojují všemi možnými prostředky, ale v jejich vlastních řadách se objeví trhliny a kruh moci, 
na nějž spoléhají, není úplný. Další Neferetiny intriky, které ohrožují Zoeyinu nejbližší rodinu, 

by mohl překazit záhadný býčí chlapec Aurox, velekněžčin zdánlivě poslušný nástroj – pokud dokáže odolat 
Temnotě, která ho proti jeho vůli stále ovládá. Dostane šanci zvolit si správnou stranu? 

Škola noci 9: Předurčená 
Autor: Kristin Cast P. C. Cast 

Zoey s kamarády už zase chodí na tulskou Školu noci, ale nic není jako dřív, na všechno 
vrhají stín nedávné tragédie. Neferetiny intriky navíc dál rozsévají neklid mezi studenty i 
profesory, a zdá se, že dokonce ani ta nejpevnější přátelství před nimi neobstojí. Naštěstí se 
objevují také nečekaní noví spojenci. Zoey si uvědomuje, že jestli má konečně odhalit světu 

Neferetinu prohnilost a narýsovat jasnou čáru mezi Světlem a Temnotou, bude k tomu potřebovat i 
nepřátele svých nepřátel. 

Šlehačková oblaka 
Autor: Tereza Salte 

Měla kupu snů a bezhlavě se za nimi vrhla až na sever. Tereza vypráví svůj životní příběh s 
retrospektivou do dětství, které bylo kouzelné a zároveň plné dřiny. Propocené vzpomínky na 
tréninky gymnastiky se mísí s vůní šeříkové zahrady starého domu na Ořechovce, ve kterém 
vyrůstala. V Norsku prožívá svou pohádku, ale i hořké chvíle odloučení od rodiny, ztrátu 

nejbližšího člověka a momenty, kdy musí začít svůj život zase a znovu téměř od nuly. 
 
Deníkové zápisky mladé ženy, která svými zápisky na blogu TerezaInOslo dokázala motivovat tisíce lidí, 
aby už konečně přestali snít a začali si své sny plnit. Tady a teď. 

Únos do světa stínů 
Autor: Kateřina Janouchová 

Porodní asistentka Cecilie Lundová si dopřeje výlet za hranice všedních dnů a oddech od 
pracovních a mateřských povinností: vyrazí na týden do Paříže, kde ji čeká romantické 
dobrodružství, seznámení s francouzskými kolegyněmi z oboru a další podnětné zážitky. 
O to tvrdší je však návrat zpátky. Už v letadle se dozvídá, že doma ve Švédsku beze stopy 

zmizela desetiletá holčička – a jako by ta zpráva sama o sobě nebyla dost děsivá, vyjde najevo, že se jedná 
o nejlepší kamarádku Ceciliiny prostřední dcerky Grétky, malou Tiffany, které zemřela maminka a jejíž 
tatínek je natolik v zajetí vlastních problémů, že péči o dcerku příliš nezvládá. 
Cecilii znovu čeká každodenní kolotoč povinností, zároveň se však nemůže zbavit neklidu a tísně, cítí 
potřebu udělat něco pro to, aby se Tiffany co nejrychleji našla. S každou další hodinou bezvýsledného 
pátrání se totiž zmenšuje naděje, že je holčička stále naživu. A navíc se zdá, že Grétka před rodiči i policií 
něco tají… 
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Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci 
(filmové vydání) 
Autor: Halina Pawlowská 

Já Václava milovala! Vůbec jsem si neuměla představit, že bych chodila s někým jiným, a 
kdybych byla jen trochu víc religiózně vychovaná, tak bych každý večer zvedla hlavu k nebi a děkovala 
bych Bohu, že mi seslal tak dokonalého muže. Dokonalý byl proto, že vůbec existoval! Že byl zdravý, měřil 
víc než metr osmdesát, měl vlasy, měl zuby, nešišlal a chtěl mě! To bylo nejdůležitější - chtěl mě! Kdyby 
slintal, bylo by mi to nakonec asi fuk… i když… 

 

Zelenina a luštěniny - Jednoduše & 
dokonale 
Autor: Roman Vaněk 

V edici Jednoduše & dokonale vydává autor kuchařských bestsellerů Roman Vaněk druhou 
kuchařskou knihu v pořadí: Jednoduše & dokonale – ZELENINA A LUŠTĚNINY. 
Jako vždy spolu s Vaňkem na této publikaci pracovala jeho manželka Jana a tým předních českých 
šéfkuchařů, kteří jsou zároveň lektory Pražského kulinářského institutu. 
Kniha obsahuje více než 120 barevných fotografií. Téměř 90 nových, nápaditých receptů připravených z 
běžně dostupných surovin, kde hlavní roli tentokrát hrají luštěniny a zelenina, je v knize tradičně 
zpracováno osvědčeným způsobem „krok za krokem“. 
Svou jednoduchostí kniha zaujme každého milovníka dobrého jídla za rozumnou cenu a zároveň svým 
tradičním formátem a typickým vzhledem doplní kolekci „bílé řady“ Vaňkových kuchařek mnoha kulinářským 
sběratelům. 

Život je nádherný 
Autor:Tereza Boučková 

Román Život je nádherný svým způsobem završuje volný a předem neplánovaný triptych 
jednoho příběhu: v Indiánském běhu se vše začíná, v Roku kohouta graduje a Život je 
nádherný ho uzavírá, končí. Tak jako se o předešlém díle mluvilo jako o autobiografickém, i 
zde bychom takovou stopu snadno vysledovali. Spisovatelka popisuje svůj každodenní život v 

době od Štědrého dne roku 2010 do 23. prosince roku 2011. Píše o svých nejbližších a jejich a svém 
zápasu s nemocí maminky, píše o odlidštěné úřednické mašinerii, se kterou se nemíní smířit, píše o svých 
synech a jejich svobodné cestě životem, citlivě vnímá a reflektuje literaturu, film a divadlo. Vymezuje se 
proti některým politickým figurám, komentuje činy okresních politiků stejně jako prezidenta země, naši 
současnost konfrontuje s časem disentu a tvoří tak jedinečnou kroniku naší doby. 

Dědeček Oge (CD) - Učení sibiřského 
šamana 
Autor: Pavlína Brzáková 

Příběh o proměně malého tunguzského chlapce v kmenového léčitele přibližuje praktiky sibiřských šamanů. 
Autorka vyprávění o Ogem postupně skládala během dlouhodobých etnologických výzkumů v oblasti 
sibiřské řeky Tungusky. Tuto oblast zasáhl v roce 1908 meteorit, jenž po dopadu zničil rozsáhlou plochu 
tajgy, kde kočovalo mnoho tunguzských rodů. Událost zůstala v paměti nejen zdejších obyvatel, ale celého 
světa. Šamani hovořili o velkém hněvu boha Agdyho, který se rozzlobil na kočovné Tunguzy pro jejich 
špatný život. Pamětníci, kteří o Ogem vyprávěli, jej osobně znali. Traduje se, že léčil bylinami a při 
obřadech mu pomáhali hadi. Tenkrát bylo šamanské řemeslo zakázáno a Oge – stejně jako jiní šamani – 
své soukmenovce uzdravoval tajně. 
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Panna a netvor 
Autor: Roman Cílek 

Absurdní situace. Postarší, panovačně působící žena žádá policii, aby hledala jejího dospělého 
syna, kterého již několik dní postrádá. Tvrdí jim, že ho musejí najít, ale v duchu si není jista tím, 
zda si to opravdu přeje. Obává se totiž, že její syn je patologický násilník, poznamenaný 

nenávistí zejména k mladým ženám. Scéna z titulní povídky nové knihy znovu naznačuje, co o autorovi již 
víme: že je mistrem v dramatickém popisu vypjatých lidských osudů… 

Podivuhodný život osamělého pošťáka 
Autor: Denis Theriault 

do jiný by měl ctít poštovní tajemství než pošťáci? Jenže mladý pošťák Bilodo je natolik 
ostýchavý, že si povídá leda se svou zlatou rybkou. Aby se dostal k lidem blíž, potají otevírá 
jejich dopisy. Vše se pro něj změní, když si přečte první dopis psaný v haiku. Milostné 

korespondenci mezi dívkou Ségolene a výstředním intelektuálem Gastonem propadne natolik, že i sám 
začne s touto tradiční japonskou básnickou formou experimentovat... Když po čase přímo před jeho očima 
Gastona srazí auto ve chvíli, kdy se chystá odeslat další dopis, rozhodne se, že se jej pokusí nahradit... S 
každým dalším haiku, které dívce svých snů pošle, je Ségolene blíž a blíž, ale zároveň jako by přicházel o 
kousek své vlastní identity a stával se někým jiným... „Podivný život osamělého pošťáka je podmanivý 
filozofický příběh, plný fantazie. Denis Thériault prokazuje, že je báječný vypravěč.“ – LE DEVOIR „Je to 
Amélie z Montmarteru s nečekaným zvratem Cyrana z Bergeracu. Okouzlující příběh o lásce, osamělosti a 
moderním světě, kde všichni, i ti neostřílenější čtenáři, propadnou vzrušení a smutku z této poetické 
epistolární romance.“ – THE INDEPENDENT 

Poslední zastávka Peklo 
Autor: Luděk Kubát 

V kláštereckém zámeckém parku je nalezeno tělo mladé dívky a vedle ní podivný vzkaz pro 
policii. Vyšetřování se opět ujímají kriminalisté Petr Beránek a Šárka Jermanová. Oba 
policisty čeká zběsilý hon na vraha, který za sebou nechává další oběti. Na scénu, stejně jako 
v předchozím románu Stvůry, přichází teď už blízký přítel policistky Jermanové výtvarník 

Ctirad Karafiát. 

Andělé v mých vlasech - CD(audiokniha) 
Autor: Lorna Byrne 

Skutečný příběh Lorny Byrneové, která od narození komunikuje s anděly! 

 

CD-Bratři Karamazovi (audiokniha) 
Autor: Fjodor Michajlovič Dostojevskij 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij dokončil Bratry Karamazovy v roce 1880. Naplnit úmysl a 
rozvinout další osudy titulních hrdinů do rozsáhlé epopeje mu znemožnila o rok později 

smrt. Přesto lze tento dvoudílný román považovat za vyvrcholení jeho díla. A to nejen proto, že se v něm s 
vášnivostí sobě vlastní vrací k tématům, jež řešil již ve svých předchozích velkých prózách, ale také proto, 
že se v centru jeho pozornosti tentokrát ocitl i fenomén vášně samé. Vášně projevující se smyslnou touhou 
stejně jako touhou po transcendenci. Ideové pole, v němž se „karamazovská vášeň“ rozněcuje do 
rozličných oslnivých silokřivek, je tvořeno otázkou: Není-li Boha, je vše dovoleno? Dvě a půl hodiny trvající 
dvoudílná rozhlasová dramatizace Bratrů Karamazových, natočená roku 1997, nemohla pochopitelně 
obsáhnout všechny motivy, postavy a témata devíti set stránkového románu. Autorem dramatizace Janem 
Strejčkem byla kupříkladu vypuštěna nejen důležitá figura starce Zosimy, ale též legenda o Velkém 
inkvizitoru, jejíž interpretace Krista zásadně ovlivnila světovou literaturu, filozofii a teologii. Traktován je 
vlastně jen příběh vraždy starého Karamazova a zkoumání (ne)viny jeho čtyř synů. Režiséru Josefu Melčovi 
– pověstnému detailní přípravou každé inscenace, rozsáhlým předběžným studiem, hlubokou křesťanskou 
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vírou a úsilím „transponovat do díla svou duši“ – se přesto podařilo i v takto vypreparovaném syžetu udržet 
smysl, étos i patos  

VDostojevského textu. A to především výběrem a vedením herců. Michail Bachtin, zabývající se polyfonií 
autorových próz, uvedl, že Dostojevskij „nemyslel myšlenkami, ale hledisky, vědomími, hlasy…“. 

CD-Chrám i tvrz - Kniha o češtině (audiokniha) 
Autor: Miroslav Horníček Pavel Eisner 

Kniha Pavla Eisnera je poutavým vyprávěním o naší mateřštině, úžasné kulturní stavbě 
podobné chrámu i tvrzi. Krátké kapitoly Eisnerovy knihy věcně a vtipně, s humorem a ironií přibližují češtinu 
„poklepem i poslechem“. Ideálním vypravěčem – tlumočníkem Eisnerova populárně naučného textu se stal 
v rozhlasové nahrávce Miroslav Horníček. 

CD-Jan Masaryk - Pravdivý příběh (audiokniha) 
Autor: Jan Šťastný Michal Kolář Pavel Kosatík 

O Janu Masarykovi už vyšla řada knih, a tak by se mohlo zdát, že k jeho portrétu není co 
dodat, že pohled na život tohoto muže stojícího uprostřed dění dvou osudových krizí, které v 

roce 1938 o deset let později klíčově ovlivnily vývoj našeho státu a národa, je vyčerpávající. Autoři 
"pravdivého příběhu", prvního uceleného a dosud zřejmě nejobjektivnějšího životopisu Jana Masaryka, 
napsaného živým, čtivým stylem, nás přesvědčují o opaku. Na základě dostupné literatury, a především 
zevrubného prostudování dosud neznámých archivních pramenů, nám podávají nový, překvapivý portrét 
politika, který vedle své lidové, veřejností určené masky, měl ješte jinou tvář, temnější a složitější, a jehož 
rozporuplný život byl opředen mnoha idealizujícími mýty. Vedle neznámých faktů z jeho soukromého života, 
stejně jako ze života rodiny TGM, přináší kniha také zasvěcený pohled do zákulisí československé 
zahraniční politiky, na jejímž utváření se Jan Masaryk ve své době výrazně podílel. 
Podnětným a objevným líčením vztahu a vývoje meziválečné československé diplomacie, situace v 
západním odboji za druhé světové války nebo činnosti tzv. Národní fronty po roce 1945 vsazují autoři 
"pravdivý příběh" Jana Masaryka do širších souvislostí našich i světových dějin. 

CD-Zvěrolékař a kočičí historky (audiokniha) 
Autor: James Herriot Michal Pavlata 

Četba jedné z mnoha knih populárního britského spisovatele a veterináře. Rozhlasová 
nahrávka z roku 2012 v režii Vladimíra Ruska. 

 

Mrazné květy na skle 
Autor: Jiří Hanibal 

Oblíbený autor především historických románů tentokrát přibližuje čtenářům křehký milostný 
příběh. Studentská láska Tomáše a Denisy se odehrává v Táboře v pohnutém období od 
podzimu 1937 do podzimu roku 1939, kdy dobové okolnosti se surovou bezohledností 
zasahovaly do životů obyčejných lidí jako vichřice, která rozvrací a proměňuje vše kolem. Z 

krátkého epilogu po osvobození v roce 1945 se pak čtenář dozvídá o dalších osudech hrdinů. 
 
Ukázka z textu: 
Denisa si sedla vedle Tomáše a s bradou opřenou o kolena se zadívala na hladinu rybníka. „Ta smrt 
doktora Königa byla děsivá…Bojím se, jak to všechno skončí,“ svěřovala se mu.Cítil se silnější a starší. 
Jako by se v něm prodrala na povrch všechna dlouho potlačovaná něha. Zatoužil ochránit tu dívku před 
zlem, které je oba obklopovalo, a pevně věřil, že se mu to přes všechny překážky podaří. Uchopil ji pevně 
kolem ramen.Denisa se k němu přimkla a rozechvěle žadonila: „ Drž mě… Nechci být sama.“ 

 
 

https://www.levneucebnice.cz/autor/miroslav-hornicek/
https://www.levneucebnice.cz/autor/pavel-eisner/
https://www.levneucebnice.cz/autor/jan-stastny/
https://www.levneucebnice.cz/autor/michal-kolar/
https://www.levneucebnice.cz/autor/pavel-kosatik/
https://www.levneucebnice.cz/autor/james-herriot/
https://www.levneucebnice.cz/autor/michal-pavlata/
https://www.levneucebnice.cz/autor/jiri-hanibal/


Nové knihy pro dospělé v Městské knihovně v Broumově – únor 2018 

 

 

CD-Obrazy v čase (audiokniha) 
Autor: Jiří Anderle 

Před dvaceti lety mě Vlado Príkazský přemlouval a nakonec přesvědčil o tom, abych 
vyprávěl své vzpomínky a příběhy do rozhlasu. Tenkrát jsem mu řekl, že to zkusím, ale 

protože nevím, jestli to budu umět, mohu to dělat pouze bez nároku na honorář. Vždyť ten experiment pro 
nezájem posluchačů stejně do půl roku skončí. Jak jsme se mýlili! Z těch, kteří Lásku za lásku poslouchali 
jako děti, se stali dospělí lidé, a Vlado i já jsme také o dvacet let zestárli… 
Za nezištnou pomoc při práci na tomto CD děkuji především Markétě Košťákové, Janu Danihelkovi a 
Vladovi Príkazskému. Ale děkuji také všem, kterým se náš pořad stal součástí života. Je to možná i proto, 
že vzpomínky jsou jediným rájem, z něhož nemůžeme být vyhnáni. 

Proroctví ráje 
Autor: Graham Brown 

Třetí akční, dobrodružný thriller z pera autora napínavých příběhů Černý déšť a Černé 
slunce. 
Moudrost víry. Moc vědy. Hříchy člověka... 
Zásilka doručená do budovy OSN v New Yorku obsahuje výhrůžnou zprávu 
kontaminovanou neznámým vysoce infekčním virem. Několik dní nato najde francouzská 

policie v opuštěném domě na předměstí Paříže tělo umučeného věhlasného genetika – jeho otisky se našly 
na nebezpečné zásilce a jeho dávný přítel, bývalý agent CIA a někdejší žoldák Hawker, chce zjistit, co se 
stalo. Spojí síly s agentkou Národního výzkumného institutu Danielle Laidlawovou a společně se vydávají 
po stopách vrahů i vysoce tajného výzkumu. Pátrání a kusé informace je nasměrují z ulic Paříže na aukci v 
katakombách pod Bejrútem a přes iránskou poušť až k vůdci apokalyptické sekty, vybaveného zbraní, která 
může lidstvu zajistit věčný ráj – nebo rozpoutat peklo na zemi. 

První republika 1918-1938 
K první republice máme tendenci vracet se s jistou nostalgií, přestože víme, že měla své 
nedostatky. Vidíme ji jako nadějný počátek vývoje samostatného československého státu, 
jehož existenci násilně přervala mnichovská velmocenská politika a nacistická agrese, po 
níž následovalo dlouhé období totalitního režimu. 
Kořeny byly přeťaty. Dvacet let prvorepublikové demokracie zůstalo jakoby zakonzervováno 

mezi dvěma světovými válkami a my můžeme jen spekulovat, jaké by dnes Československo bylo, pokud by 
mu bylo dovoleno žít. S jistotou víme, že prosadilo právo na svou existenci a vytvořilo si důstojné místo v 
Evropě. Že dokázalo hájit demokratické zřízení v sevření totalitních režimů i proti těm, kdo je napadali 
zevnitř. Že tedy bylo vnitřně silné, opřené o životaschopnou strukturu a osobnosti prosazující cílevědomě 
své postoje. Obstálo ekonomicky, mělo mimořádně bohatou kulturu a rozvinutou vědu. Po přeryvu totalit, 
které s dějinami první republiky svévolně nakládaly, se k její historii můžeme svobodně vracet a čerpat z ní 
nejen inspiraci, ale i poučení a výstrahy. Činíme tak i my v této knize. 
 
V bytelném kartonovém boxu o vnějším rozměru cca 31,5 × 25 × 5,5 cm je vložena 132stranová kniha 
tištěná na kvalitním 150g křídovém papíru, spolu s 49 vloženými přílohami. Desky knihy i ochranný box jsou 
provedeny v lesku, aby byly lépe chráněny před poškozením. 

Smrt malé blondýnky 
Autor: Stanislav Češka 

Další příběh soukromého detektiva Berky je inspirovaný skutečným případem sexuální 
vraždy malého děvčátka v 80. letech minulého století kriminalisty z brněnské mordparty. Je to 
jeden z případů, který Berka řešil v té době jako mladý nadporučík u krajské mordparty 
tehdejší Veřejné bezpečnosti. Ve Šlapanicích, městě nedaleko od Brna, se jednoho 

červnového večera nevrátila domů malá holčička se svým pejskem. Když ji rodiče nemohou najít, ohlásí 
zmizení dcerky na nejbližším oddělení VB. Policisté zorganizují pátrací akci, při které jsou po půlnoci 
nalezena mrtvá těla holčičky i jejího psa. 
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Stín větru 
Autor: Carlos Ruiz Zafón 

Stín větru, literární thriller s prvky historického, gotického i detektivního románu, se stal 
kultovním knižním fenoménem a celosvětovým bestsellerem vydaným ve 45 zemích. Carlos 
Ruiz Zafón v něm poprvé uvedl čtenáře do magického světa Pohřebiště zapomenutých knih 
– a k jejich radosti tak učinil ještě třikrát, v prózách Andělská hra, Nebeský vězeň a Labyrint 

duchů. 
Ukryté hluboko v srdci starobylé Barcelony leží pohřebiště tisíců ztracených či odložených svazků. Sem je 
jednoho chladného rána roku 1945 přiveden desetiletý Daniel Sempere, aby si vybral jeden titul. Daniel 
zvolí román Stín větru záhadného autora Juliána Caraxe – a nastoupí spletitou a nebezpečnou cestu 
iniciace do světa literatury i dospívání. Životní osudy Daniela a Juliána se začnou protínat, až nakonec 
vytvoří složitý mnohavrstevný propletenec… 

Z hrobu 
Noční lovci 7 

 Autor: Jeaniene Frost 

Kolem upírů Cat Crawfieldové a jejího manžela Bonese vládne poslední dobou až podezřelý 
klid. Zdání však klame, protože je co nevidět čeká šokující odhalení, které je pošle zpět do 

akce. Musí totiž zabránit válce obrovských rozměrů… 
Díky tajným a zrůdným aktivitám agenta CIA, který se vymkl kontrole, se nebezpečně stupňuje napětí mezi 
lidmi a nemrtvými. Cat a Bones svádějí souboj s časem, aby uchránili přátele před osudem horším než 
smrt, protože čím více tajemství odhalí, tím fatálnější jsou následky. Pokud selžou, jejich životy – stejně 
jako těch, na nichž jim záleží – budou viset na nepatrném vlásku. 

Agonie smrti 
Autor: Bernhard Aichner 

Brünhilda Blumová. Mezinárodně hledaná vražedkyně. 
Láskyplná matka dvou dcer. Řadu měsíců na útěku. 
V Hamburku chce najít klid a začít znovu. Skoro se zdá, že se jí to podaří. Vybavena novou 
identitou a trochou peněz bydlí se svými dcerkami v rybářském domku u Labe a pracuje jako 
výpomoc v pohřebním ústavu. 

Všechno je dobré až do okamžiku, kdy musí za svůj nový život zaplatit, protože muž, kterému za něj vděčí, 
požaduje splnění daného slibu. Má pro něj někoho zabít. Problém je v tom, že jde o člověka, který Blumové 
přirostl k srdci. 

Anna Boleynová: Králova posedlost 
Autor: Alison Weir 

Ve druhém ze série zamýšlených románů o šesti tudorovských královnách představuje 
historička Alison Weirová Annu Boleynovou. 
 
Mladá žena, která změnila běh dějin. 

Anna se po letech strávených v královských palácích Francie a Burgundska vrací do Anglie, strhává na 
sebe pozornost anglického dvora a rozehrává hry dvorské lásky. 
Když ale král zavelí, veškeré hry končí. 
Anna má ducha i odvahu hodné koruny – a korunu chce také získat. Za každou cenu. 
Alison Weirová líčí jednu z nejsenzačnějších epizod anglických dějin. Rozkrývá životní osudy odvážné a 
odhodlané ženy jdoucí neochvějně vstříc tragickému konci. 
Buďme připraveni na to, že všechno mohlo být jinak, než si myslíme. 
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Benátky - Průvodce s mapou National 
Geographic, 3. aktualizované vydání - 
Průvodce s mapou National Geographic, 3. 
aktualizované vydání 

Od Náměstí svatého Marka až po most Rialto, od La Fenice až k Mostu vzdechů, od Velkého kanálu k 
laguně, přes paláce a muzea dávného i současného umění, dóžecí město se před vámi v mžiku otevře díky 
tomuto jedinečnému průvodci! * Unikátní koncept: velká podrobná mapa, rozdělená na rozkládací mapky 
oblastí, v nichž vše snadno najdete * 10 míst, která musíte vidět, 10 námětů, jak si vychutnat Benátky, a 8 
tipů na výlety do Benátské laguny * 200 pozoruhodných objektů, památek a dalších míst, která autoři 
vyzkoušeli na vlastní kůži: restaurace, cukrárny, zmrzlina, kavárny, bary, bacari, obchůdky, butiky, trhy, 
koncerty atd. * 100 fotografií popisovaných míst * Veškeré nezbytné praktické informace, včetně dopravy a 
ubytování Pro každý vkus a?každou peněženku! 

Berlín - Společník cestovatele 
Autor: Malgorzata Omilanowska 

Hlavní město Německa má jako oblíbená turistická destinace rozhodně co nabídnout – 
historické památky, muzea, parky a zahrady, oblíbené trhy, vyhlášené restaurace či živou 
kulturní scénu. Navštivte Braniborskou bránu, zámek Charlottensburg, park Sanssouci a další 
pamětihodnosti. Průvodce nabízí řadu informací o pohnuté historii města a praktických rad o 

tom, kde se dobře najíst a kam zajít s dětmi. 

Bez slitování 
Autor: Tim Weaver 

Když Leonard Franks se svou ženou Ellie opustí hluk a shon Londýna, aby si užívali 
vysněného odpočinku v ústraní Dartmooru, všechno se zdá být dokonalé. 
Jenomže pak se jejich sen roztříští na kusy. Jednoho březnového odpoledne vyjde Leonard z 

domu, aby přinesl dříví na topení – a už se nevrátí. O devět měsíců později je stále ještě nezvěstný. 
Policejní vyšetřování uvázne na mrtvém bodě, a tak se Ellie s rodinou obrátí na soukromého vyšetřovatele 
Davida Rakera, který se specializuje na pátrání po zmizelých osobách. Nic jej ale nemůže připravit na to, co 
brzy zjistí. 
Za Franksovým zmizením se totiž skrývá hrozivé tajemství, pohřbené tak hluboko, že jej neměl nikdy nikdo 
objevit. Když Raker začne celou pavučinu lží pomalu rozplétat, ocitne se v nebezpečí nejen on, ale také 
všichni, na nichž mu záleží. 

Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti 
Historie,ekonomie a technologie kryptoměn, stručná příručka pro úplné 

začátečník 

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman prohlásil v roce 1999: „Myslím si, že v 
omezování role státu bude hrát jednu z hlavních rolí internet. Jedna z věcí, které nám 

schází, ale brzy se objeví, jsou spolehlivé digitální peníze.“ Deset let poté byl spuštěn bitcoin. Lze bitcoin 
považovat za spolehlivé digitální peníze? Jak se bitcoiny vytváří? Kolik jich je a bude? Kde se dají koupit a 
jak se s nimi pracuje? Nejde o pyramidovou hru? O bublinu? Tato kniha je plná odpovědí. Na tyto i na 
mnohé další otázky. Otevřte ji a naučte se přijímat a odesílat bitcoiny, ponořte se do jejich krátké, ale 
bohaté historie a prozkoumejte budoucí ekonomické dopady. Seznamte se s penězi budoucnosti. 

Bretaňský příliv 
Autor: Jean-Luc Bannalec 

Komisař Dupin nechtěl už nikdy vyšetřovat na moři. Nicméně tento nový případ ho nutí vydat 
se až před poslední výběžky západního pobřeží Bretaně. Na svérázný ostrov de Sein, na 
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němž žije víc králíků než lidí a kdysi ho obývaly mocné čarodějnice. Před úchvatnou kulisou, mezi ostrovy 
Molene a Ouessant a zátokou Douarnenez, vyšetřují komisař a jeho inspektoři záhadný případ, který je 
donutí překročit vlastní hranice. 

Cvičení na bolavá záda 
Autor:  Daniela Stackeová 

Publikace by měla sloužit širokému okruhu čtenářů jako návod, jak postupovat při cvičení 
proti bolestem zad. V úvodu jsou stručně vysvětleny příčiny bolestí zad, možnosti jejich 
terapie a autoterapie a význam pohybové aktivity v jejich léčbě. Čtenáři se také seznámí s 
možnostmi autodiagnostiky. Hlavní část knihy tvoří zásobník cviků s popisem jejich účinku a 

provedení. Cviky jsou rozděleny podle jejich účinku na protahovací, posilovací, uvolňovací a balanční, a 
rovněž podle úseků páteře a svalových skupin, na které jsou zaměřeny. Jsou popsána i dechová a 
relaxační cvičení. Výhodou publikace je možnost pochopení a aplikace popisovaného cvičení sportovci i 
nesportovci a názornost doporučovaného postupu. Rovněž se dá využít jako podpůrný studijní materiál pro 
odborníky v oblasti sportu, tělesné výchovy a fyzioterapie. 

Dívka na sněhu 
Autor: Danya Kukafka 

V coloradském městečku je nalezena zavražděná středoškolačka. Tamní obyvatelé jsou 
otřeseni a atmosféru plnou strachu a podezření prožívají každý po svém – dospívající 
Cameron, jenž byl mrtvou dívkou posedlý, spolužačka Jade, která ji nenáviděla, a vyšetřující 
policista Russ, přítel Cameronova ztraceného otce. Všichni tři se navíc musejí vypořádat s 

vlastním životem a démony, které je sužují. Každý z nich totiž skrývá nějaké tajemství. Kým člověk je, když 
se nikdo nedívá? 

Hodnej kluk 

Autor: Elle Kennedy Sarina Bowen 

Zorganizování bratrovy svatby je pro Jess Canningovou největší výzvou jejího života. Černá 
ovce rodiny si nemůže selhání dovolit. A nikdo (absolutně nikdo!) se nesmí dozvědět o té 
obrovské chybě, kterou udělala o jedné slabé chvilce s ženichovým svědkem. Chybě, která 
se nebude opakovat. Rozhodně ne. Přestože je to ten nejrajcovnější chlap na světě. 

Pro Blakea Rileyho je chystaná svatba jako dar z nebes. Spolu s Jess jdou za svědky. A právě tuhle 
tvrdohlavou blondýnu chce přesvědčit, že je ve skutečnosti dobrák, i když se špatnou pověstí. Naštěstí jako 
každý hokejista ví, že když chcete skórovat, musíte se snažit. 
Jess má všeho až nad hlavu i bez jednoho hodně sexy a trochu dětinského chlapa. Začne obřad včas i 
navzdory tomu, že někdo opil babičku? Patří vůbec na svatbu třpytky? A nevadilo by, kdyby zavraždila 
ženichova svědka? 

I váš partner se může změnit! 
Návod na šťastný vztah 

Autor:  Christian Thiel 

Už jste se někdy pořádně rozzlobili na svého partnera kvůli opakujícím se „maličkostem“? 
Kvůli nevynesenému odpadkovému koši nebo drobkům na stole? Kvůli tomu, že vám chybí jeho pomoc, 
podpora a něžnosti? Že je mu snad jedno, jak jste prožili svůj den nebo jak se cítíte? 
A co jste udělali? Hlasitě jste za sebou zabouchli dveře a naštvaně partnera ignorovali? Nebo jste mu jasně 
sdělili, co vám vlastně vadí? 
Jak reagoval? Rychle se omluvil, přísahal, že se změní, a pozval vás na romantickou večeři? Ne? Nejspíš 
jste se pohádali a „maličkosti“ se stále opakovaly. 
Jak jste se cítili? Byli jste zranění a přemýšleli jste, jak svého partnera změnit, aby byl vstřícnější, lépe 
komunikoval, omezil věci, které vás trápí, nebo jinak změnil svoje chování? 
Pak je tato kniha určena právě vám. Dozvíte se v ní nejen to, jak byste mohli změnit svého partnera, ale 
také proč je tak důležité se o to pokoušet, toužíte-li mít šťastný vztah. 

https://www.knihcentrum.cz/autor/daniela-stackeova
https://www.levneucebnice.cz/autor/danya-kukafka/
https://www.levneucebnice.cz/autor/elle-kennedy/
https://www.levneucebnice.cz/autor/sarina-bowen/
https://www.knihcentrum.cz/autor/christian-thiel


Nové knihy pro dospělé v Městské knihovně v Broumově – únor 2018 

 

 

Izabela a její lásky 
Autor: Eva Ava Šranková 

Intriky na královském dvoře, hrdinské činy odvážných rytířů, věrné i zrádné lásky urozených 
dam... to je vzrušující příběh pestrého života krásné Izabely, odhodlané bojovat s osudem. 
Mezi Anglií a Francií zuří stoletá válka. Lásku mladé šlechtičny Anny de Moselle a Filipa de 
Vosgues neúprosně zmaří otec dívky, ale z vášnivého vztahu se narodí děvčátko. Ale ani je 

osud v dospělosti nešetří. Krásná Izabela se musí rozhodnout mezi charismatickým vévodou lotrinským, 
který se o ni vytrvale uchází, nebo mezi mužem, který jí zcela nečekaně vstoupí do života. Pochopí hlavní 
hrdinka, že k opravdovému vztahu pouze vášeň nestačí? Historický román plný lásky, zrady i nenávisti, 
zasazený do krutého období evropských dějin, nešetří emocemi a na Slovensku se stal bestsellerem. 

Jak mluvit, aby nás teenageři poslouchali - 
jak naslouchat, aby nám teenageři 
důvěřovali - jak naslouchat, aby nám 
teenageři důvěřovali 

Autor: Adele Faber Mazlish 

Světový bestseller. Názorný, srozumitelný a velmi čtivý návod jak vycházet s teenagery. Název přesně 
vystihuje obsah knihy. Ukázkové dialogy a situace řeší jak s teenagery mluvit, aby slova dospělých brali 
vážně, a poskytují rady jak teenagerům naslouchat, aby v dospělých viděli partnera, nikoliv nepřítele. 
Autorky využívají své zkušenosti ze seminářů s rodiči a jejich dospívajícími dětmi. 

Jak se kalila voda - Výbor z kriminálních 
příběhů a úvah 
Autor: Otakar Hromádko 

Paměti Otakara Hromádky (1909 Kněž – 1983 Yverdon-les-Bains) vyšly poprvé v roce 1982 
v exilovém nakladatelství Index a vyvolaly vlnu zájmu v československé emigrantské 

komunitě pro svou čtivost a výpovědní hodnotu. U nás vychází poprvé, rozšířené o dosud nevydané 
kapitoly. 
Hromádko byl především idealista a revolucionář. Velkou část svého života, poznamenanou ztrátou otce v 
první světové válce, strávil bojem za komunistické myšlenky. Po vyloučení ze studií na právnické fakultě v 
Brně byl ve třicátých letech opakovaně trestán, především za politickou agitaci. Často se skrýval v ilegalitě. 
Od roku 1937 bojoval jako dobrovolník v Interbrigádách ve španělské občanské válce. Po vypuknutí druhé 
světové války utekl s pomocí své budoucí ženy Věry Waldesové z nacistického transportu a společně s ní 
se poté v Paříži podílel na francouzském odboji. V poválečném období se v Československu zapojil do 
posilování dominance Komunistické strany Československa. 
Ačkoliv vyrostl jako antimilitarista, zúčastnil se několika válek a obdržel vysoká státní vojenská 
vyznamenání ve Francii, Polsku, Jugoslávii a Československu. Jeho vojenská kariéra vyvrcholila na konci 
roku 1949, kdy se stal generálním tajemníkem všech komunistických organizací v Československé armádě. 

Jakub Fatalista 

Autor: Denis Diderot 

Slavné románové dílo je sporem o tom, má-li člověk možnost svobodného rozhodování a zda 
může svůj život nějak ovlivnit. Jako hlavní postavy vystupují Jakub a jeho pán. Bez 
předchozího představení se, vysvětlení odkud přišli a kde se vzali, se pouštějí do dialogu o 

filozofických otázkách. Víme pouze, že Jakubův bývalý pán je kapitán. Současného pána se Jakub táže na 
spousty věcí. Pán hájí idealistický názor na lidskou svobodu. Často si však vzhledem k podmínkám musí 
oba uvědomit, že život je pouhým provazcem náhod měnících naše plány a rozhodnutí. Lidský osud 
představuje řada drobných dění a příhod, které jej činí skutečně rozmanitým a mnohotvárným. 
Dílo se dočkalo několika filmových a divadelních adaptací; za jednu z nejlepších dramatizací je pokládána 
hra Milana Kundery Jakub a jeho pán z roku 1981. 
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Kafka 2 - Roky rozhodování 
Autor: Reiner Stach 

Třídílná biografie o životě a díle jednoho z největších, nejznámějších a nejčtenějších autorů 
světové literatury, pražského německy píšícího spisovatele Franze Kafky (1883–1924) je 
rozsahem i významem monumentální, výjimečná a zcela ojedinělá. Německý literární 
historik, který kromě literární vědy vystudoval rovněž filozofii a matematiku, pracoval na 

třídílném souboru celých osmnáct let. Všechna fakta, každou drobnou jednotlivost pečlivě ověřoval a 
dokládal, striktně se vyhýbal zaplňování bílých míst v Kafkově životě fikcí, spisovatelovu osobnost a dílo 
zpodobnil v celé složitosti a komplexnosti. O Kafkovi přitom vypráví nesmírně poutavě, střídá esejistické i 
vyprávěcí pasáže, zpřítomňuje dobové panorama, každý díl se čte jako román. Roky 1910 až 1915 
zachycují intenzivní proměnu Franze Kafky z ovlivnitelného, nevázaného mladíka v odpovědného úředníka, 
znejistělého a přecitlivělého muže s komplikovaným vztahem k ženám a zároveň v mistra slova, 
spisovatele, jenž dokázal precizně zachytit své noční můry a prodchnout je zvláštně odtažitým „kafkovským“ 
humorem a ironií. Kafkův život, stále pevně spojený s rodnou Prahou, je ve zmíněném období vytyčen 
rozhodujícími milníky, které určily Kafkovo další profesní, osobní a umělecké směřování: Kafka se 
seznamuje, blíže poznává a studuje židovské náboženství, poprvé vystupuje na veřejnosti jako spisovatel, 
zažívá vypuknutí první světové války a také komplikovaný vztah s Felice Bauerovou, s níž se dvakrát 
zasnoubil, pokaždé však zasnoubení zrušil a v roce 1917 vztah definitivně ukončil... 

Legie (Lazarova válka 2) 
Autor: Jamie Sawyer 

Conrad Harris. Legenda známá jako Lazar. V akci zemřel více než stokrát, ale vždy se 
vrátil. 
Jako velící důstojník Lazarovy legie, je Harris a jeho elitní tým poslední linií obrany lidstva 
proti nepřátelské mimozemské rase známé jako Krell. 

Poté, co přežili misi na Heliosu, jsou vysláni do nebezpečné, neprobádané oblasti Damaškové trhliny, kde 
byl objeven další Artefakt. Produkt dávné formy cizího života – a možná zbraň, která může lidstvu konečně 
definitivně porazit Krelly. 
Ale to, co Harris a Lazarova legie objeví, pochází z nejhorších nočních můr. A Krellové nemusí být zdaleka 
to největší nebezpečí… 

Lidé lži 

Psychologie lidského zla 

 Autor: Scott M. Peck 

Slavná kniha psychologa M. Scotta Pecka, autora známých titulů Nevyšlapanou cestou, 
Postel u okna či V jiném rytmu, obrací svou pozornost k jednomu z největších témat lidského života – k 
otázce zla. Projevy lidského zla a jeho podstatu zkoumá jak z vědeckého, psychologického a 
psychiatrického hlediska, tak z pohledu široce chápaného křesťanství. Autor vychází ze své bohaté 
terapeutické praxe, živě přibližuje několik výrazných příběhů, s nimiž se během své práce setkal, včetně 
účasti na exorcismu, a rozbor problému lidského zla rozšiřuje o otázky narcismu, kolektivní viny, 
pohodlnosti a lhostejnosti. Peckův odborný zájem nezůstává jen u analýzy, vede k úvahám o osobní 
spiritualitě člověka a zdůrazňuje zásadní roli lásky a dobra jak v životě, tak v terapeutické práci. Morgan 
Scott Peck byl americký psychiatr a spisovatel. V Portále vyšly jeho knihy Postel u okna, V jiném rytmu a 
Přátelská sněhová vločka. 

Mé dítě má ADHD 
Jak s ním přežít 

 Autor: Alison Thompson 

Mé dítě má ADHD je upřímné a velmi dojemné osobní vylíčení zkušenosti matky, jejíž dítě 
má ADHD. Pro Alison Thompson byl život s jejím synem Danielem nekončící příval 

neposlušnosti, odmlouvání, drzosti, nadávek a agresivity. V tomto statečném vyprávění o prvních osmnácti 
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letech jeho života autorka odhaluje své obavy, pochybnosti i mimořádnou kuráž, kterou prokázala prakticky 
ve všem, čím si musela projít. Alison Thompson napsala knihu, kterou uvítá každý rodič, jenž se snaží 
porozumět svému dítěti s ADHD a tomu, jak mu nejlépe pomoci. Je to informacemi dobře podložený a 
srozumitelně napsaný průvodce plný praktických tipů pro rodiče i profesionály – zvláště pak učitele. Tuto 
knihu zkrátka musí mít každý, jehož života se nějak dotklo ADHD. Alison M. Thompson založila portál 
ADHD Kids, absolvovala výcvik NLP a životního koučinku a působí jako terapeutka a koučka – což vše 
zvládla během doby, kdy vychovávala syna s ADHD. Nyní se pracovně věnuje osvětě rodičů a učitelů, aby 
rozuměli ADHD a věděli, jak tuto poruchu u dětí zvládat. 

Moderní vegetariánská kuchařka 

Nejlepší recepty bez masa na každý den 

Autor:  Bettina Matthaeiová 

Tato kniha s čistě zeleninovými jídly je provoněná kořením a přináší vyladěné recepty a 
dennodenní inspiraci pro každé roční období. Ať už máte chuť na chřest, lilek nebo dýni, více než 200 
lahodných jídel vám představí oblíbenou zeleninu ve zcela novém světle. Zelenina nikdy nechutnala lépe! 

Mucholapka 
Autor:  Dominik Dán 

V dalším z detektivních příběhů Dominika Dána Mucholapka, který volně navazuje na 
předchozí román Moucha, se detektivové z oddělení vražd vrací k případu, který jim už rok 
nedává spát – záhadné smrti mladé dívky Cley Petresku. Vyšetřování, které se dostalo do 
slepé uličky, Richardu Krauzovi a jeho parťákům neulehčují ani ostatní kriminální případy, 
kterých se v letním období vyrojilo hned několik. Muž – Bestie, který vraždí ženy brutálním 
způsobem přímo v jejich bytech, je zaměstnává na sto procent. V jeho stínu se však 

obratně pohybuje další muž, který stejně tak nemá s ženami žádné slitování… 

Na lovu 
 Autor: Meagan Spooner 

I když Kráska vyrostla mezi šlechtici, zná tajemství lesa lépe než kdokoli jiný. Poté co její 
otec přijde o majetek, musí se i se sestrami odstěhovat pryč z města. Uleví se jí, protože v 
lese se už nemusí dál přetvařovat. Jenže při lovu její otec zmizí a Kráska nemá na 
vybranou. Vydává se ho hledat a stopuje tajemné Zvíře až do jeho království, do světa z 

pohádek, který ji může zničit, nebo spasit. Ale kdo přežije tento lov: Kráska, nebo Zvíře? 

Napravený prostopášník 
Autor: Raine Miller 

Jeremy Greymont si užívá svobodomyslného života plnými doušky. Mezi jeho vášně patří 
tvrdý, nezávazný sex na jednu noc a skotská whisky. Jeho dědeček mu však dává 
ultimátum, buď se ožení a zajistí pokračování rodu, nebo se s dědictvím a s titulem může 
rozloučit. Krásná Georgina, sestra jeho přítele, mu připadá jako ideální řešení. Jeremy už se 
nemůže dočkat, až ji učiní svou manželkou a začne pracovat na potomcích. Dokonce je 
ochoten kvůli ní zklidnit svůj dosavadní styl života. Osud jim však do cesty postaví tvrdou 

překážku. Georgina je po brutálním útoku přesvědčena, že není hodna a nedokáže být řádnou manželkou 
žádnému muži - dokonce ani Jeremymu Greymontovi. 

Nejlepší kniha o fake news 

dezinformacích a manipulacích!!! 

 Autor: Miloš Gregor, Petra Vejvodová 
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Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč 
se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta 
zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? 
Tato kniha se šikovnou manipulací v samotném názvu vás dovede k tomu, jak nad záplavou informací, 
která se na nás denně valí, přemýšlet kriticky, ale bez zbytečné paranoie. 

Nezavírej oči 
 Autor: Mary Higgins Clark 

Casey propustili z vězení, kde si odpykávala patnáctiletý trest za vraždu svého snoubence, 
třebaže tvrdila, že zločin nespáchala. Nyní hodlá své jméno očistit, proto požádá Laurie 
Moranovou a její tým, aby vypátrala skutečného vraha. 
Jenže někdo chce za každou cenu zabránit novému vyšetřování. Mohly by tak totiž být 

odhaleny skutečnosti, které měly raději zůstat skryty.. 

Nightingale Way 
Autor: Samantha Young 

Závěrečný díl populární romantické série ze současného Edinburghu, kde je možné najít 
lásku, vášeň i odpuštění na těch nejméně očekávaných místech. Logan se kdysi dopustil 
chyby a strávil kvůli ní dva roky ve vězení. Teď chce začít znovu a dohnat vše, co 
zameškal. A to především co se týče žen. Jeho nová sousedka, půvabná a cílevědomá 
Grace, je tak nucená každou noc poslouchat, jak se Logan v ložnici činí, a napětí mezi 
nimi se brzy vyostří. Jenže pak se Loganův životní styl ze dne na den změní kvůli 

někomu, kdo je mu blízký, a Grace musí uznat, že ten nesnesitelný děvkař se mění přesně v takového 
muže, jakého vždycky chtěla mít. 

Nokturno 
Autor:  Ed McBain 

Steve Carella spolu s kolegy z 87. revíru vyšetřují dvě naprosto odlišné vraždy, které se 
během noci odehrály v různých částech města.  
První obětí je osamělá stará dáma, bývalá koncertní klavíristka a ruská emigrantka. 
Druhou je mladá prostitutka, která zoufale potřebuje peníze na obživu a na drogy. 
Ed McBain svůj příběh odvíjí výlučně v noci ve dvou dějových liniích plných vražd, násilí a 

msty. 

Odloučení 
Autor:  Katie Kitamura 

Jejich manželství se rozpadlo, ale zatím si to nechávali pro sebe... Christopher odjíždí do 
Řecka za prací a jeho manželka se ho po čase vydá hledat – na popud své tchýně, která se 
synovi nemůže dovolat. Je to trochu podivná výprava: pro vypravěčku se cesta stává 
příležitostí k poslední rekapitulaci vyhaslého manželství. Přijíždí s odhodláním požádat 
Christophera o rozvod, v téměř opuštěném hotelu však nenachází ani svého chotě, ani klid 
na přemýšlení. Pak je ale Christopher nalezen mrtvý u cesty do nedaleké vesnice. Je teď z 

manželky exmanželka, nebo už jen vdova? Zprvu banální příběh o důvěře a nevěře nabírá hloubku a sílu, 
která dokáže ohromit i ochromit. 

Povolání pro ženu nevhodné 
Autor: P. D. Jamesová 

Dvaadvacetiletá Cordelia se po smrti svého společníka stává jedinou majitelkou soukromé 
detektivní kanceláře. Jako první si ji najme sir Ronald Callender, aby objasnila příčinu 
sebevraždy jeho syna Marka. Mark nečekaně odešel v posledním roce ze studií v 
Cambridgi a přijal místo zahradníka v rodině Marklandových. O necelé tři týdny později ho 
nalezli za podezřelých okolností v jeho domku oběšeného. Podle stopy rtěnky na jeho rtech 
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se zdá, že jej v den smrti navštívila jakási žena. Vědí něco spolužáci ze školy, nebo snad slečna 
Marklandová, která si jako jediná z rodiny Marka všímala? Cordelia, která od začátku nevěří, že šlo o 
sebevraždu, skládá dohromady fakta a odhaluje pečlivě utajovaná rodinná tajemství. 

Pěstování ve skleníku 

Autor: Roger Marshall 
Podrobná příručka pěstování ve skleníku obsahuje vše od stavby skleníku a vytvoření 
vhodného prostředí až po jeho údržbu. Uvádí podrobné informace o tom, jak rostliny množit 
a sázet, jak pěstovat zeleninu, bylinky i ovoce, aby byla s minimální péčí úroda co největší. 
Samostatné kapitoly se věnují pěstování ozdobných rostlin, orchidejí, bromélií, kaktusů a 

sukulentů a nechybí ani pěstování bez půdy. 

Praha - Průvodce s mapou National 
Geographic, 3.aktualizované vydání - 
Průvodce s mapou National Geographic, 
3.aktualizované vydání 

Od Karlova mostu ke Staroměstskému náměstí, od Židovské čtvrti po Malou Stranu, od Hradu k 
Václavskému náměstí, od Národního divadla k Muchově muzeu, hlavní město České republiky se před 
vámi v mžiku otevře díky tomuto jedinečnému průvodci! * Unikátní koncept: velká podrobná mapa, 
rozdělená na rozkládací mapky oblastí, v nichž vše snadno najdete * 10 míst, která musíte vidět, 10 
námětů, jak objevovat Prahu netradičně, a 7 tipů na výlety do okolí * 200 pozoruhodných objektů, památek 
a dalších míst, která autoři vyzkoušeli na vlastní kůži: restaurace, obchody a obchůdky, kavárny, hospody, 
bary, kluby, trhy, koncerty, divadla, umělecké galerie… * 100 fotografií popisovaných míst * Veškeré 
nezbytné praktické informace, včetně dopravy a ubytování Pro každý vkus a?každou peněženku! 

Prezidenti 
Autor: Vladimír Liška 

Jak prožívali svoji moc, ale i odpovědnost vůči občanům českoslovenští a čeští prezidenti? 
V čele naší republiky stálo za dobu její poměrně krátké existence jedenáct mužů, jejichž 
různorodé charaktery i schopnosti reflektují dějinné zvraty, kterým byl stát během své 
bouřlivé – nyní již staleté – historie vystaven. Prezidentský úřad byl vždy spojován s jistým 
majestátem, snad i proto, že ho zastávali přední politici, hrající – tu více, tu méně – úlohu 

arbitra i nejvýše postaveného reprezentanta naší republiky. Jací to byli lidé? Erudovaný historik a zkušený 
publicista Vladimíra Liška přináší osobitý pohled na hlavy našeho státu. Tato kniha však není souhrnem 
biografií, autor se zabývá především některými klíčovými, mnohdy dramatickými momenty jejich působení v 
prezidentském úřadu. Skutečné příběhy československých a českých prezidentů jsou v některých fázích 
napínavější než smyšlené historické thrillery. 

Programování v C++ 

od základů k profesionálnímu použití 

Autor: Miroslav Virius 

„Jediným způsobem, jak se naučit nějaký programovací jazyk, je psát v něm programy.“ 
Zkušený autor se tohoto hesla drží i ve své nejnovější knize, která poslouží jako brána do 

světa programovacího jazyka C++ širokému okruhu zájemců: mohou s ní pracovat úplní začátečníci i ti, 
kteří již v nějakém jazyce programují a potřebují se posunout dále. Hned po vysvětlení základních pojmů se 
začíná programovat „naostro“: vytvoříte si první program, naučíte se ho přeložit, spustit a odladit. V 
jedenadvaceti kapitolách se pak seznámíte s celou řadou témat: s objektovým programováním, základními 
programovacími konstrukcemi, šablonami, vestavěnými datovými typy, příkazy jazyka C++, poli a ukazateli. 
Následují uživatelem definované neobjektové typy, výrazy a deklarace, funkce, práce s preprocesorem 
jazyka C++, objektové typy, výjimky, vstupní a výstupní operace. Všechny nabyté znalosti si okamžitě 
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vyzkoušíte v praxi na krátkých, jednoduchých a názorných příkladech (v knize jich je více než 170) – 
nehrozí tedy nebezpečí, že by čtenář zabloudil v teoretickém výkladu a nedokázal aplikovat získané 
znalosti v praxi. Programy, s nimiž se v knize pracuje, jsou k dispozici ke stažení na internetu. Výklad 
přihlíží k poslednímu mezinárodnímu standardu jazyka C++ z roku 2017. 

Řez ovocných stromů a keřů - Rychlý 
rádce 
Autor: Peter Himmelhuber 

Stručné a výstižné rady, které Vám pomohou při správném pěstování ovocných dřevin 
a jejich řezu 
• Na první pohled, bez dlouhého hledání, listování a čtení bleskurychle zjistíte, co všechno potřebujete 
vědět 
• Jak předcházet chybám při řezu - nalezení řešení a rychlé zajištění nápravy 
• Obrázky vás krok za krokem dovedou k řešení a zaručenému úspěchu. 

Slečna M. 
Autor: Caroline Woodsová 

Berlín 1938 Sestry Berni a Greta vyrůstaly společně v berlínském sirotčinci. Pak ale do 
jejich životů vstoupí válka. Berni si začne vydělávat jako prodavačka cigaret v nočních 
klubech – svérázných kabaretech, ve kterých jsou porušována veškerá tabu a mnohé je 
dovoleno. Greta nastoupí na zdravotnickou školu. Když je nacisty donucena pomáhat při 
zrůdných lékařských experimentech, rozhodne se, že nastal čas rodnou zemi opustit. 

Nehodlá však odejít sama, bez sestry. Vše ale dopadne jinak než plánovaly. Rozhodnutí, která učiní, změní 
jejich vztahy i životy. Navždy. Jižní Karolína 1970 Jednoho dne dostane Janeen Moorová do ruky dopis 
adresovaný její matce. Je to zpověď s naléhavou prosbou o odpuštění, kterou napsala neznámá Němka. 
Jakou roli sehrála v tomto příběhu její matka? A proč ji tak rozrušila nedávná zpráva o tom, že byl v 
Americe spatřen bývalý německý důstojník SS? 

Soukromá historie Páté čtvrti 
Autor: David Jan Novotný 

Koncem jednapadesátého roku dvacátého století se autor s rodiči přistěhoval do někdejší 
Páté čtvrti, tj. bývalého Josefova, Židovského města, dnes součásti Starého Města 
pražského, kde od té doby žije. Déle než pětašedesát let sleduje tedy proměny této čtvrti, 
jíž procházely dějiny, nuceně či dobrovolně rozjásané průvody, politici, prezidenti, dvojí 
okupantská vojska, radosti i smutky. V sedmi kapitolách své soukromé historie, mapujících 

jednotlivá desetiletí, autor vzpomíná na své dětství, na rodinu, na spolužáky a kamarády, na dětské hry v 
ulicích, na rozdíl od dnešní doby tichých a klidných, na významné osobnosti, které zde žily, i na ty, kteří 
zmizeli nebo se v průběhu let přistěhovali. Čtenář se v těchto osobitých vzpomínkách dozví mnohé, o čem 
se v běžných knihách pojednávajících o Starém Městě nikdy nedočte. 

Taková je vražda 
Autor: Ann Granger 

Meredith Mitchellovou navštíví její přítel z dob, kdy pracovala jako konzulka. Toby ale 
nepřišel, aby vzpomínal na staré časy – potřebuje pomoc Mereditina snoubence 
superintendanta Alana Markbyho. Alison Jennerová, Tobyho příbuzná, dostává anonymní 
dopisy spojené s případem, který se odehrál před pětadvaceti lety. Soud sice Alison zbavil 
obvinění, že zavraždila svou tetu, ale někdo má zjevně stále pocit, že by za to měla platit. 
Markby se zprvu nechce do případu plést – koneckonců se snaží s Meredith plánovat 

svatbu –, ale když se vyšetřování nenávistných dopisů změní v pronásledování vraha, musí být přípravy 
odloženy. S pomocí inspektorky Campbellové, nové posily týmu, rozplétá Markby dávnou záhadu a její 
děsivý odkaz. 
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Včelí vosk 
Autor: Petra Ahnertová 

Včelí vosk je zázrak včelího úlu. Včely jej používají k vytváření pláství, v nichž se líhnou a 
vyvíjejí larvy. Vy z něj můžete zhotovit cokoliv, od svíček, přes balzám na rty až po 
dekorační látku. Věděli jste, že včelí vosk je voděodolný? Naimpregnujte si boty či 
tkaniny. Ať už jste zkušení včelaři, nebo se vám jen líbí, jak včelí vosk vypadá a voní, 
včelařka a podnikatelka Petra Ahnertová vás naučí, jak přeměnit tento zázračný materiál 

na krásné a užitečné věci. 
 
V knize se dozvíte: 
informace o včelím vosku 
tipy a techniky na jednoduchou výrobu doplňků do domácnosti a produktů pro zdraví 
recepty na voňavá mýdla, balzámy, masti a další dekorace 
 
Kniha Včelí vosk nabízí celou řadu užitečných informací, rad a nápadů. Podrobné a přehledné návody, 
společně s bohatými doprovodnými fotografiemi vás povedou krok za krokem. 

Vůně anděla - Moje cesta na věčnost a 
zpět 
Autor: Martha Brookhart Halda 
Čtivá a dojemná knížka zaujme mimořádným příběhem statečné ženy, která prošla 
zásadním ezoterním prožitkem. Autorka měla těžkou autonehodu, a dokonce byla 
prohlášena za mrtvou. Její „prožitky blízkosti smrti“ se prolínají s konkrétním popisem 
vnímání těchto událostí a také s vyprávěním o rehabilitaci, o návratu do plnohodnotného 

života, o pochopení toho nejdůležitějšího… 

Za války, 1915: U domácího krbu 
Autor: Cynthia Harrod-Eagles 

Koncem roku 1914 je jasné, že válka tak brzy neskončí. Němci na frontě použili nervový 
plyn, Londýn zažije ničivé bombardování nepřátelských vzducholodí a lidé v sobě hledají 
tiché odhodlání i zarputilou snahu vydržet a nedat se zlomit. Země se připravuje na dlouhé 
strádání. Barvitá freska z pera britské autorky celosvětově úspěšných ság přibližuje nejen 
složitou situaci v Anglii za první světové války, ale především další osudy hlavních 
protagonistů. David, který se ve výcvikovém táboře chystá na frontu, poznává strasti první 

lásky, Sadie vypomáhá v nemocnici pro raněné vojáky a Diana se sbližuje se svým vyvoleným lordem 
Denem; netuší však, že jí osud přichystal velkou zkoušku. 

Zlomený král 
Detektivní příběh z doby Karla IV. 

Autor:  František Kalenda 

Když je nedaleko hradu Lichnice nalezeno zmrzačené tělo českého a římského krále 
Karla IV., na slezského lékaře Siegfrieda připadá nelehký úkol pokusit se panovníka 
zachránit. A zároveň přežít v nehostinném prosředí Železných hor, kde zjišťuje, že 
nemůže věřit ani vlastním přátelům, natožpak příslušníkům intrikami prolezlého 

panovníkova dvora. Zlomený král je napínavá historická detektivka z českého středověku a druhý díl volné 
trilogie o lékaři Siegfriedovi a židovské dívce Rivce. V pořadí již pátý román mladého českého spisovatele 
Františka Kalendy (*1990) čtenáře opět zavádí do blízkosti Karla IV. a poutavým způsobem jim přibližuje 
historické postavy a události spojené s raným obdobím vlády „největšího Čecha“. 
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