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Srdce v temnotách  
Autoři: Táňa Keleová-Vasilková  

 Nastal čas, kdy Klára musí dát svou čtyřletou dcerku do mateřské školky a nastoupit do práce. I když si to představovala 
jinak a chtěla zůstat s dětmi doma co nejdéle, nejde to. Manžel Milan přišel o lukrativní místo a v novém zaměstnání 
nevydělává tolik, aby to stačilo pokrýt potřebné výdaje pro čtyřčlennou rodinu. Po úspěšném konkurzu nastoupí do 
soukromé firmy jako asistentka, ale od začátku má jen samé problémy. Nejprve s ředitelem, který zapomíná vyplácet mzdy 
a tváří se, že je to samozřejmé, pak s novou nadřízenou, stárnoucí a zatrpklou ženou, jež šikanuje své zaměstnance a často 

opilá vytváří na pracovišti nesnesitelnou atmosféru. Klára pracuje od rána do večera, domů se vrací unavená a už nestíhá všechno v 
domácnosti jako dřív. Milan jí nejen nepomáhá, ale navíc jí to i vyčítá. Mezi manžely panuje čím dál větší napětí, hádky a nepochopení jsou 
na denním pořádku. Klára je zničená, v poslední době pod neustálým psychickým tlakem doma i v práci, nic ji netěší, snad jen dvě krásné 
děti, jejichž objetí hřeje. Netuší však, že všechny události jsou jen předehrou skutečné bolesti a smutku. Osud jí přichystal mnohem větší 
trápení, s nímž se bude muset vyrovnat, a její srdce nadlouho zahalí tma... 

 

Lék na smutek  
Autoři: Táňa Keleová-Vasilková  

Na Mariku, gynekoložku a porodní lékařku, se valí jedna pohroma za druhou. Manžel jí umírá na rakovinu a krátce nato 
ztratí i svého jediného, třiadvacetiletého syna, u něhož náhle propukla dědičná choroba jater. Maričin život pozbyl smysl, 
přišla o poslání manželky i matky. Utápí se v žalu, obklopuje ji samota a naprostá beznaděj. Existuje vůbec ještě něco, co 
by ji mohlo vytrhnout ze zničující letargie? Ale život má pro každého z nás v záloze nová a nová překvapení… 

 

 

Vyšší humanita, nebo totalita?  
Podnázev:Rozhovor o politice EU  

Autoři: Marie Tejklová, Jiří Fuchs  

 Pojem totalita, zavedený politology po zkušenosti se dvěma nelidskými režimy 20. století, komunismem a fašismem, se v 
předloženém textu stává předmětem systematického zkoumání, které vede k pro mnohé jistě překvapivým závěrům. 
Patrně málokdo si např. uvědomuje, že brutalita nemusí být nutným průvodním znakem totality. Oba totalitní režimy 20. 

století nepochybně brutální byly. Znamená to ale, že všechny režimy, které právem označíme za totalitní, musí touto „kvalitou“ disponovat? 
Není jádro totality v nečem jiném než v násilí? Totalita je charakteristická především masivním zasahováním státní moci do klíčových sfér 
lidských životů. Při současném technologickém pokroku přeci není tak nepředstavitelné, že by ono zasahování nemuselo být prováděno jen 
primitivním mocenským vynucováním. Daleko pravděpodobnější je, a z taktického hlediska má mnohem větší šanci na úspěch, použití 
sofistikovaných forem manipulace a názorového ovlivňování. 

 

Růže mají trny  
Podnázev:Román o Alžbětě I.  

Autoři: Sandra Byrdová 

 Co si počít, když vás služba u královny může připravit o manželství i o život?  

Roku 1565 se sedmnáctiletá Elin vydává ze Švédska na nebezpečnou cestu do Anglie. Před sebou má dobrodružství, 
kterým vystoupá do závratných výšek tudorovské moci – stane se nejvýše postavenou dvorní dámou královny Alžběty. Román bestsellerové 
autorky představuje napínavý příběh lásky, klamu a elegance. Působivě popisuje léta, která předcházela popravě skotské královny Marie 
Stuartovny, a brilantně ukazuje, co znamená zrada.  
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Provence jako sen  
Autoři: Lenka Horňáková Civade  

 Snili jste někdy o tom, že si koupíte zámek? Tedy… alespoň ruinu, ze které by se zámek dal časem vydobýt? Snili jste 
někdy o tom, že najdete místo v srdci venkova a založíte tam kulturní centrum, kde budete pořádat výstavy, koncerty, 
divadelní představení…? Snili jste někdy o tom, že změníte svůj život a stanete se třeba venkovským hoteliérem? Snili 
jste někdy o Provence? A napadlo vás všechny tyto své sny spojit – a pak je začít proměňovat ve skutečnost? Přesně to 
totiž udělali česká malířka a spisovatelka Lenka Horňáková-Civade a její francouzský manžel Jean Louis, tedy Honza 
Ludvík. O tom, jak se sny plní, zhmotňují, ale také jak se srážejí s realitou, mění se v minulost a uvolňují cestu snům 

novým, je tato vtipná, poetická a přemýšlivá kniha, která se ke čtenářům vrací v novém vydání. 

 

 

 

Promrhané dny  
Podnázev:Myšlenky, které mi změnily život  

Autoři: Mgr. Tomáš Kosačík  

 Máte občas chuť někoho poslat do...? A bojíte se to udělat? Máte pocit, že ostatním vychází vše lépe? Jiní lidé jsou 
šťastnější než vy a mají v životě více? Chcete něco změnit a nemůžete se k činům dokopat? Chcete být úspěšní? 

Tato kniha vás nebude litovat, nebude vám říkat, že vše bude dobré a nakonec se vše vyřeší. Naopak vám ukáže 
skutečnost. V mnoha ohledech totiž škodíme sami sobě. Ale pomůže vám! Ukáže vám totiž kroky, kterými opravdu 

budete moci změnit svůj život a posunout ho k lepšímu. Bez zbytečných řečí, ale popravdě a otevřeně. Autor bestsellerů, Tomáš Kosačík, v 
ní popisuje, jak pomůžeme během několika kroků naprosto převrátit náš život. Jak nemá smysl některé věci vůbec řešit, nemáme si brát 
názory jiných k tělu, být občas sobci, jak získat naději, nový cíl a splnit si sny. 

 

 

audiocd 

Navždy Provence  
Autoři: Pavel Soukup, Peter Mayle  

Druhá část volné trilogie vonící levandulí a chutnající po těch nevybranějších lahůdkách a nejlepším víně. Opět 
jsme okouzleni vtipným vyprávěním o zdánlivě všedních událostech francouzského venkova, z nichž se rodí umění žít. Z každé maličkosti, 
kterou můžeme spolu s autorem objevovat a obdivovat, na nás dýchá pohoda a vlídný humor. Do pestré směsice zážitků patří zpívající 
ropuchy v St. Pantaléon, přednáška na téma pastis či sousto za soustem s labužníkem-přeborníkem. 

Nezkrácená verze na 1 mp3 CD | Celková délka ca 7 hodin 45 minut 

 

Proč Gabčík nestřílel  
Autoři: Lubomír Kubík  

Téma atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zpracovává Lubomír Kubík ve své knize románovými prostředky. 
Drží se všech dostupných historických faktů o dané události, avšak jak naznačuje sám název románu, nově se zamýšlí nejen nad 
společensko-politickými okolnostmi atentátu, ale i nad vnitřními pohnutkami jeho přímých aktérů. Hlavní dějovou linii tvoří osud dvou 
československých výsadkářů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, vyslaných do protektorátu pod krycími jmény Zdeněk a Ota, pod nimiž také 
většinou v románu vystupují. Autor sleduje krok za krokem jejich pouť od vysazení nad okupovanými Čechami koncem prosince 1941 až po 
jejich poslední a nerovný boj s nacisty v červnu 1942 v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje. Hned na začátku musejí překonávat 
množství překážek. Místo v lesích u Plzně se po seskoku ocitnou 20 kilometrů od Prahy a jen náhodou se jim brzy podaří kontaktovat 
odbojáře z řad Sokola. Z různých reakcí funkcionářů a řadových členů sokolské odbojové organizace, kteří se většinou obávají nedozírných 
represálií, i ze způsobu života rodin, u nichž jsou postupně ubytováni, poznávají Gabčík s Kubišem atmosféru porobené a na kolena sražené 
Prahy. Ne všichni jsou tak stateční jako jejich laskaví a vstřícní ubytovatelé. Atentátníky zaráží malomyslnost krajanů, nečekali, že podmínky 
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v okupované vlasti budou tak svízelné a život natolik ochromen. Přes původní nedůvěru a opatrnost z obou stran se spolupráce s ilegální sítí 
rychle rozbíhá. Gabčík, Kubiš a Josef Valčík, který dvojici parašutistů později doplnil, pečlivě volí mezi různými místy, kde by se měl útok na 
Heydricha uskutečnit. Po skončení dlouhodobých příprav je trojice vystavena dilematu. Čím dál větší okruh jejich spolupracovníků má 
strach, že akce bude stát příliš mnoho obětí, a začíná o jejím smyslu pochybovat. Gabčík s Kubišem si uvědomují, že provedení atentátu 
proti vůli odbojářů by bylo obtížné, na druhé straně nesplnění úkolu daného londýnskou vládou by znamenalo zradu. Původně pevný a 
neotřesitelný postoj obou dlouholetých přátel se začíná pozvolna proměňovat. Na tlak okolí reaguje každý trochu jinak už v důsledku svého 
odlišného psychického založení… 

 

Sbor chilburských dam  
Autoři: Jennifer Ryanová  

Kniha Jennifer Ryanové je důmyslně konstruovaným románem s tajemstvím, zasazeným do bouřlivého údobí druhé 
světové války, kdy na Británii útočilo německé letectvo. Autorka svůj čtivý příběh zasadila na anglický venkov, a 
prostřednictvím hlasů několika žen líčí střet tradičního života a velkých dějin. Román dovedně poskládala z dopisů a 
deníkových záznamů, které umocňují intimitu líčených příběhů, a okořenila jej vášnivými i osudovými střety postav, 
které musejí překonávat válečné útrapy, předsudky i sociální přehrady. 

 

Žila jsem s oddaným komunistou  
Podnázev:Československo - můj osud 1934-1968     Autoři: Žo Langerová  

Kniha představuje vysoce hodnotnou memoárovou literaturu, která odkrývá mnohé z našich nedávných dějin, především 
společenské a politické poměry v Československu padesátých a šedesátých let. Autorka má schopnost přesvědčivě a 
působivě vykreslit atmosféru doby, prostředí, vnitřní pohnutky a charaktery lidí. Líčení osobních osudů, rodinných a 
mezilidských vztahů se pojí s pronikavými obecnými vhledy na společenskou situaci, a zejména na zvrácenost 

komunistické ideologie. Kniha má svou kompozicí charakter rozvětveného románu. 

Žofie Langerová byla původem budapešťská Židovka, která se před válkou provdala za slovenského levicového intelektuála a 
přesvědčeného komunistu Oskara Langera. Koncem třicátých let odjeli i s malou dcerkou do USA, odkud se po válce vrátili na popud 
Langerových komunistických přátel na Slovensko. Langer působil jako střední komunistický kádr na ÚV KSS a jako náměstek jednoho 
výrobního podniku. Po zatčení v roce 1951 byl donucen svědčit proti Slánskému a sám byl odsouzen v jednom z pobočných procesů na 
22 let. Zatímco on zůstal do konce života přesvědčeným komunistou, bojujícím za očištění svého jména a soudní rehabilitaci, 
Langerová, i když pochybnosti měla od počátku, přišla o veškeré iluze hned v roce 1951, kdy na ni a její dvě děti plně dopadla šikana 
režimu, vyhazov z práce a bytu, vystěhování z Bratislavy atd., a naopak jasně prohlédla podstatu ideologie a zločinnost režimu. S 
manželem se však – nebo spíš právě proto – nerozvedla navzdory nátlaku během jeho věznění ani potom. Langer s podlomeným 
zdravím zemřel v roce 1966. 

 

Poháry touhy  
Autoři: Markéta Harasimová  

Violina minulost je opředena tajemstvím - její matka odmítá mluvit o rodině zemřelého otce. První střípky pravdy tak 
Viola nečekaně odhalí až ve chvíli, kdy se jako dospělá ocitá na dramatické životní křižovatce. Východisko z těžké 
situace vidí v nečekané závěti svého dědečka, o jehož existenci neměla ponětí. Do klína jí spadly vzácné vinohrady, 
ale také polorozbořený vinný sklep. Třebaže o vinařském řemesle nic neví, rozhodne se Viola z ruin vybudovat nové 
vinařství a navázat na rodinnou tradici. 

Střetne se s řadou překážek a předsudků, nepřízní osudu i lidskou zákeřností. Zažívá žhavá erotická vzplanutí a poznává odvrácenou tvář 
lásky, ale také skutečné přátelství. Na scéně se však objevuje chladnokrevný násilník zaměřený na mladé ženy a Viola se ocitá v jeho 
hledáčku. Jako mrazivé poselství ze záhrobí se jí navíc začíná zjevovat duch zesnulého dědy s tajemnými vzkazy, které je potřeba rozluštit. 
Nad Violou se postupně stahují temné mraky a začíná jí hrozit smrtelné nebezpečí… 

Ponořte se do napínavého příběhu plného emocí, dráždivé erotiky, tajemna i nečekaných zvratů… 

 

Do žížal se nekouše  
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Autoři: Alena Hrachovcová  

Soubor krátkých próz Do žížal se nekouše! se podobně jako jiné autorčiny tituly řadí mezi vtipné, žensky laskavé a autobiograficky laděné 
knihy. Alena Hrachovcová nyní přichází s krátkými povídkami, z nichž některé byly jako fejetony publikovány v přílohách deníku MF DNES. 
Svěřuje se v nich s trefnými postřehy z každodenního života, s grácií řeší trampoty, které ji potkávají, těší se s vnoučaty i domácími mazlíčky, 

ať už s vlastními nebo svěřenými, a raduje se ze života. S vtipem líčí soužití se svým mužem, s rozhodností sobě 
vlastní řeší běžné lidské problémy a směje se s rodinou či s přáteli. Zkušenosti a autorčin smysl pro humor vnáší do 
povídek neocenitelný nadhled a vzbuzují čtenářské sympatie. 

 

Hrabě Špork  
Podnázev:Román z osmnáctého století  

Autoři: Josef Svátek  

Počátek 18. století znamená v Čechách po jen o málo nadějnější vládě císařů Leopolda I. a Josefa I. nové utužení absolutistické vídeňské 
politiky. Na mnoha českých panstvích vládne tvrdou rukou cizí šlechta. V náboženské oblasti usiluje řadu desetiletí o moc jezuitský řád, 
který podporuje násilnou rekatolizaci navzdory umírněnějšímu stanovisku jiných církevních hodnostářů. Císař Karel VI. se snaží prosadit tzv. 
pragmatickou sankci, která znamená jen další oklešťování stavovských práv českého království. V této době z neblahé řady cizí i domácí 
šlechty vybočuje jedna významná osoba: hrabě Špork, který, ačkoli pocházel z cizího vestfálského rodu, bojuje za práva českého království a 
snaží se alespoň na svých panstvích prosadit poměry, jež do jisté míry respektují náboženskou toleranci i zájmy českého obyvatelstva. Svým 

převratným úsilím i výstřední povahou však proti sobě poštvává mocné nepřátele, kteří intrikami usilují přivodit jeho 
pád. Kniha je doplněna dobovým pojednáním o autorovi románu Josefu Svátkovi z pera významného českého esejisty 
Ferdinanda Strejčka.  

 

Trojhra  
Autoři: Blanka Hošková  

Patříte mezi ty, které vyhrály v loterii a na první dobrou si našly životního partnera, se kterým prožívají spokojený a plnohodnotný 
partnerský život, anebo jste vybíraly tak dlouho, až jste přebraly či si dokonce nevybraly vůbec? 

Trojhra vypráví příběh dvou žen, jejichž povahy, způsob života i životní priority jsou diametrálně odlišné, přestože jejich náručí i srdcem 
prochází ve stejném období jeden a tentýž muž aneb příběh muže, jenž udržuje dva paralelní vztahy a miluje dvě ženy. Zatímco má potřebu 
ochraňovat křehkou květinku před nástrahami života a náladami despotického manžela, pomalu ale jistě se mu pod kůži dostává žena zcela 
opačného vzezření i chápání smyslu života, již kdysi bytostně miloval. 

Různé druhy vztahů, které, ač závratně krásné, nemusí být v životě těmi vítěznými… 

 

Ach, ty Češky!  
Podnázev:České ženy, česká historie a současnost očima slavného polského žurnalisty  

Autoři: Mariusz Surosz  

Významný polský novinář a znalec českého prostředí pojednává ve své nejnovější publikaci Ach, ty Češky o osmi ženách z české historie a 
současnosti. Na půdorysu osudů těchto slavných (a mnohdy zapomenutých) osobností – např. Věry Čáslavské, Růženy Vackové, Adiny 
Mandlové, Petry Šáchové… – nám ozřejmuje širší dobové souvislosti a rozkrývá před námi dějiny našeho národa z perspektivy, která o nás 
vypovídá více, než si sami myslíme. Ach, ty Češky! jsou mistrovským dílem o naší národní povaze, našich komplexech i obrovské síle, zkrátka 
pestrou mozaikou českých dějin. 

 

Skleněný zámek  
Autoři: Jeannette Wallsová  

Příběh čtyř dětí, které vyrůstají v nekonformní rodině v USA 60. let – otec, pokud je střízlivý, učí děti fyziku, geologii, 
ale hlavně umí skvěle vyprávět neuvěřitelné příběhy a podněcuje jejich fantazii. Někdy však vykradl samoobsluhu a 
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pár dnů se doma neukázal. 

Matka, umělkyně, která namísto toho, aby 15 minut svého času obětovala na přípravu jídla, raději jde namalovat obraz. Proto se děti musí 
protloukat životem samy. Tento životopisný příběh ale vyniká tím, jak autorka líčí své rodiče s nesmírnou láskou a pochopením, přestože 
celé dětství prožila v chudobě a úzkostech, co s nimi bude. 

Ne náhodou se kniha po svém vydání držela tři roky na nejvyšších příčkách bestsellerových žebříčků New York Times a nyní se začíná 
natáčet podle tohoto příběhu film s Woodym Harelsonem, Naomi Watts a oscarovou Brie Larsson. 

 

Láska v Provence  
Autoři: Constance Leisureová  

Láska v Provence je svůdný román z prostředí jižní Francie. Můžeme jeho prostřednictvím sledovat osudy těch, kdo 
žijí ve dvou malých sousedních vesnicích, a to od doby nacistické okupace až po současnost. A zejména se 
soustředíme na jednoho muže a jednu ženu, kteří ještě pořád nenašli lásku. 

Provence musí člověk milovat, aby tam mohl žít. V létě nesnesitelná horka, v zimě nesnesitelný chlad. Podobně jako 
počasí i lidé jsou ovládaní bouřlivým temperamentem. Nechte se knihou Láska v Provence vtáhnout do jejich 
osudů. Sledujte, jak se mladý muž zaplete s matkou svého spolužáka, arabská žena zjistí, že život v Provence může 

být stejně omezující jako v její zemi.  

 

Všichni jsme nějak vadní  
Autoři: Matthew Norman  

Andy Carter byl šťastný. Měl solidní zaměstnání, běhal pro charitu, vedl klidný a spokojený život na 
americkém Středozápadě. A pak ho opustila žena. Kvůli sousedovi, pohlednému urostlému řidiči sanitky. 
Příběh knihy Všichni jsme nějak vadní začíná rok poté, co Andy přišel o práci, zkazil svatbu svého 
nejlepšího přítele a přestěhoval se do New Yorku, kde žije v maličkém bytu s věčně nabroušeným kocourem 
Jeterem, který ani není jeho. A k tomu ho čeká další změna. Dozvídá se, že mu doma v Omaze umírá jeho 
milovaný dědeček, takže se musí okamžitě vrátit. V rodném městě je Andy nevyhnutelně konfrontován s 
nepříjemnou minulostí. Musí se vyrovnat s bolestí z rozchodu se svou životní láskou, kterou stále miluje, s 

radikálně konzervativními názory své matky, rozhlasové moderátorky, s manželskými problémy rodičů a se svým nejlepším 
přítelem, který mu ještě neodpustil. A jako by to nestačilo, vše navíc komplikuje setkání s výstřední Daisy, nezaměstnanou 
dívkou s patnácti tetováními a spoustou tajemství, která tvrdí, že mu pomůže najít ztracenou rovnováhu a štěstí. Andy se chce 
znovu radovat ze života a Daisy se zdá být jeho poslední šancí. Všichni jsme nějak vadní je mimořádně zábavná a čtivá kniha 
se svižnými dialogy, chytrým humorem, množstvím odkazů na současnou populární kulturu a spoustou více i méně hlubokých 
zamyšlení. 

 

Když šeptá listí  
Podnázev:Příběh stromů a mého života  

Autoři: Hope Jahrenová  

Uznávaná vědkyně Hope Jahrenová vybudovala tři laboratoře, v nichž studuje stromy, květiny, semena a 
půdu. Její knižní prvotina odhaluje mnohé ze života rostlin – ale nejen to. Když šeptá listí je kniha o práci a 
lásce, a o horách, které spojenými silami dokážou přenést. Přináší pozoruhodné příběhy o autorčině dětství 
na minnesotském venkově; o životě s nekompromisní matkou a otcem, který ji povzbuzoval k 
mnohahodinovým hrám v jeho školní laboratoři; o tom, jak nalezla útočiště ve vědě a naučila se dělat 

laboratorní práci „jak srdcem, tak rukama“; a také o nevyhnutelných součástech vědecké práce – zklamáních, úspěších i 
radostných objevech. Jádro knihy však tvoří příběh vztahu, který si Jahrenová vybudovala s velmi nadaným, životem 
zkoušeným mužem jménem Bill, jenž se stává jejím pracovním partnerem a nejlepším přítelem. Jejich často nevyzpytatelná 
vědecká dobrodružství je zavedou ze středozápadu napříč Spojenými státy a zpět, přes Atlantik až na tropickou Havaj, kde v 
současnosti Jahrenová našla domov pro sebe i svou laboratoř. Autorčin zkoumavý pohled na rostliny, její úžasná duševní 
houževnatost a bystrá pozorování oživují každou stránku této nevšední knihy. Stejně, jako vám otevře dveře ke krásným a 
složitým mechanismům uvnitř každého listu, stébla trávy a okvětního lístku, také navždy změní váš pohled na svět přírody. Je to 
výmluvný příklad toho, co se může stát, když v sobě objevíte vášeň, energii a odvahu, abyste žili tím, co opravdu milujete, a 
postupně se stali osobou, jíž jste se stát měli. 
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Osm múz mého života  
Autoři: Josef Koutecký, Martina Riebauerová  

Knižní rozhovor, který vznikl po sérii pravidelných setkání u ranní kávy s věhlasným profesorem Josefem 
Kouteckým, zakladatelem české dětské onkologie. Život tohoto moudrého muže mnohonásobně 
překračuje dimenze jednoho oboru, a tak autorka rozdělila rozhovor celkem do osmi pasáží, jež 
představují jednotlivé životní lásky profesora Kouteckého. Je to medicína, fauna, hudba, čeština, Praha, 
starožitnosti, víra, a v neposlední řadě jeho milovaná žena Jitka, která mu loni zemřela. Josef Koutecký, 
ačkoliv je mu dnes již pětaosmdesát let, zůstává fascinujícím vypravěčem, kterého není třeba podrobovat 
palbě otázek, ale kterému se vyplatí empaticky a trpělivě naslouchat. 

 

Tajný život stromů  

Podnázev:Co cítí a jak komunikují, Objevování fascinujícího světa  

Autoři: Peter Wohlleben  

Německý bestseller Tajný život stromů se již druhým rokem drží na žebříčku nejprodávanějších knih a 

získává si nadšené čtenáře ve stále více zemích. 

Les je pro mnohé z nás vytouženým místem odpočinku. Je synonymem ticha a nedotčené přírody. 

Renomovaný lesník Peter Wohlleben nám dává nahlédnout do skrytého života stromů a odhaluje nečekané skutečnosti: stromy 

mají paměť, předávají si informace, pociťují bolesti, dokonce mohou dostat úpal a časem se jim tvoří vrásky. Mnohé stromy, 

jako například duby, spolu navzájem komunikují prostřednictvím vonných látek. V okamžiku, kdy je některý ze stromů napaden 

hmyzem, vysílá vůně jako signály a všechny stromy v okolí upozorní na nebezpečí. Peter Wohlleben čerpá ze svých 

mnohaletých zkušeností lesníka a ukazuje nám les ze zcela nové stránky. Jeho zábavná knížka, plná nových informací o 

stromech a lesích, nás přivádí k úžasu nad zázraky přírody. 

Ve vynikajícím překladu PhDr. Magdaleny Havlové. Jen v Německu se za rok od vydání prodalo na 500 000 kusů a práva na 

překlad byla dosud prodána do 27 zemí. 

 

Případ Máří Magdaleny  
Autoři: Laurie R. Kingová  

V srpnu roku 1923 navštíví Mary Russellovou a jejího muže Dorothy Ruskinová, která ze Svaté země 

přivezla svitek s textem, jenž vypadá jako autentický list napsaný počátkem letopočtu samotnou Máří 

Magdalenou. Když však Ruskinová večer jede domů, stane se obětí nehody, která nehodou možná vůbec 

není. Když se ukáže, že šlo o úkladnou vraždu, zapojí se do pátrání po pachateli a jeho motivu i Sherlockův 

bratr Mycroft a inspektor Lestrade. 

 

 

Poledne u Tiffanyho  
Podnázev:Tajemství světoznámých Tiffanyho lamp odhaleno!  

Autoři: Echo Heronová  

Do manhattanské kanceláře slavného Louise Tiffanyho vstoupila v létě 1888 kurážná mladá umělkyně 

Clara Wolcottová, aby jej požádala o místo designérky v jeho firmě. Její role v mnohamilionové říši 

skleněné krásy dlouho zůstávala jedním z nejstřeženějších tajemství. Tajemstvím tak výbušným, že když 

bylo o sto osmnáct let později odhaleno, mezinárodní umělecký svět úžasem zalapal po dechu. 

Tiffanyho proslulé lampy, stejně jako velkolepá mozaiková, nejsou vůbec jeho vlastním dílem, jak byl celý svět donedávna 
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přesvědčený. A věřili bychom tomu všichni dodnes, kdyby Clařin hlas  po více než století nezazněl z jejích dopisů. 

Rozerván mezi svou vášnivou posedlostí Clarou a lačností po úspěchu a slávě, Tiffany talentovanou designérku téměř doslova 

zotročil. A Clara, zmítaná láskou i nenávistí ke svému zaměstnavateli, bojovala nejen se zkostnatělými pravidly tehdejší 

společnosti, ale i se svojí vlastní touhou po uznání. 

Autorka Echo Heronová vychází z nedávno objeveného souboru dopisů napsaných mezi lety 1888 a 1944. Můžeme tak 

nahlédnout přímo do nitra skutečných postav, ať už jde o žertovné glosy, které Clara adresuje svým sestrám, nebo řádky plné 

bolesti a hlubokého citu. 

Z působivé dobové fresky, kde se fakta mistrně prolínají s fikcí, dýchá neopakovatelná atmosféra Manhattanu 19. století. Jsme 

zváni do života jedné z nejpozoruhodnějších umělkyň oné doby – Clary Wollcotové, génia skrytého ve stínu legendárních 

Tiffanyho lamp. 

 

Chybíš mi  
Autoři: Kate Eberlenová  

Chybíš mi je love story, ale ne tak obvyklá, jak by se dalo čekat. Vlastně je úplně jiná. Tess a Gus si byli 

souzeni. Narodili se jeden pro druhého. Jen se zatím nesetkali. A je možné, že se nikdy nesetkají. 

Osmnáctiletá Tess je s rodiči na dovolen= ve Florencii. Bylo to krásné a dnes je poslední den. Místo aby 

se cítila skvěle, nejde ji z hlavy motto, které zná z kuchyně doma: Dnes je první den zbytku tvého života. 

Dovolená končí a na ni čeká univerzita. Její život se brzy navždy změní, ale ne tak, jak očekává. 

Gus s rodiči je také na dovolené ve Florencii. Přijeli, aby se dali do pořádku, protože jejich životy prošly dramatickou, a hlavně 

náhlou změnou. Gus chce být synem, na kterého by rodiče mohli být pyšní, ale ze všeho nejvíc touží utéct. Uniknout z 

prostředí, které zná a zjistit, kdo vlastně je. 

Jednoho dne se jejich cesty zkříží. Poté se každý vrací domů, do Anglie. Následujících šestnáct let každému z nich osud chystá 

velice rozdílné výzvy. Odděleni životem, vzdáleností i způsobem života. Vlastně neexistuje způsob, jak by se dva, kteří si byli 

souzeni, mohli potkat. Nebo…že by přece jen? 

 

Portables  
Podnázev:Energie do kapsy pro nejlepší sportovní výkony  

Autoři: Allen Lim, Biju Thomas  

Celé průmyslové odvětví zásobuje sportovce velkou nabídkou syntetických energetických tyčinek, gelů a 
nápojů, které slibují podporu maximálního výkonu. Mnoho sportovců ale zažívá s umělohmotnou stravou 
plnou sacharidů doslova peklo: bolesti hlavy, střevní nebo žaludeční potíže, problémy s kazivostí zubů. 

Přestaňme do sebe cpát chemické látky!  

Nutriční specialista Allen Lim připravuje na vrcholové výkony na mistrovstvích světa nebo olympijských hrách svěřence, kteří 

považují za důležité, aby se i při výkonu mohli stravovat zdravě a vyváženě. Sportovce, kteří odmítají umělou chuť běžných 

sportovních doplňků a rozhašený žaludek. Společně se špičkovým šéfkuchařem Thomasem Biju připravili nový koncept 

sportovního stravování bez syntetických pokrmů. Knihu plnou receptů využije každý aktivní sportovec, ale i obyčejný člověk, 

který odchází do divočiny bez hospody v dohledu. Jednoduché a vyvážené pokrmy pro maximální výkon.  
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Nové putování po československém opevnění 1935–
1989  
Podnázev:Muzea a zajímavosti  

Autoři: Martin Dubánek, Tomáš Fic  

Zcela nová podoba beznadějně vyprodaného, originálně koncipovaného průvodce, který čtenáře 

seznamuje s objekty československého opevnění a dalšími vojenskými stavbami nejen z druhé poloviny 30. let minulého století, 

ale i z období německé okupace a studené války. 

Kromě aktualizovaných podrobných informací o oficiálně zpřístupněných muzeích obsahuje tipy na výlety k volně dostupným 

objektům v turisticky atraktivních oblastech. Jednotlivé objekty jsou přehledně geograficky řazeny podle jednotlivých krajů, 

nechybí ani orientační mapky s přístupovými informacemi, GPS souřadnice či tipy na další zajímavosti v okolí. 

Součástí knihy je opět také shrnující pojednání o historii československého opevnění od poloviny 30. let minulého století až do 

pádu železné opony. Bohatý obrazový doprovod přináší kromě snímků z jednotlivých muzeí rovněž unikátní dobové fotografie či 

výkresy pevnostních objektů. 

 

Zápisky odstřelovače  
Podnázev:První české vydání vzpomínek proslulého odstřelovače...  

Autoři: Vasilij G. Zajcev  

Když Vasilij Zajcev dorazil v říjnu roku 1942 do Stalingradu, průměrná životnost sovětského vojáka zde 
nepřekračovala 24 hodin. Tato statistika se však v průběhu bitvy postupně zlepšovala, mimo jiné i zásluhou 
skupinky odhodlaných odstřelovačů – a Vasilij Zajcev se měl stát nejlepším z nich. Zároveň také patřil k těm 
šťastnějším, kteří u Stalingradu bojovali a boj přežili, aby mohli svůj příběh vyprávět. 

Zajcev poskytuje čtenáři jedinečný pohled do tváře války – tváře plné hrůzné brutality a zoufalství vojáků 

obou stran, tváře doložené děsivou statistikou mrtvých a raněných. Jeho Zápisky jsou považovány za nejlepší záznam o 

stalingradské bitvě z pera přímého účastníka bojů a představují klasické dílo válečné literatury.  

 

V zajetí hraběte z Glencrae  
Autoři: Stephanie Laurensová  

Srdečně vás zveme na svatbu slečny Angeliky Cynsterové… … ale ne dříve, než se spolu se snoubencem 
v drsné přírodě Skotské vysočiny postaví tváří v tvář prohnanému nepříteli a nepohřbí dávnou nevraživost.  

Tvrdohlavá a sebevědomá Angelica Cynsterová je přesvědčená, že svého budoucího manžela pozná na 

první pohled. Když jí během plesu padne zrak na záhadného šlechtice, nade vší pochybnost ví, že on je 

ten PRAVÝ. Jenže srdce se jí brzy rozbuší z úplně jiného důvodu, než je láska… onen tajemný cizinec ji 

totiž unese! Osmý hrabě z Glencrae nemá jinou volbu než unést Angeliku, nejmladší z Cynsterových sester, s nimiž už ale 

nechce mít nic společného. Aby zachránil svůj hrad a celý klan, musí Angeliku přesvědčit ke spolupráci. A na zpečetění tohoto 

obchodu jí nabídne manželství!  

 

Pravda o lásce  
Autoři: Stephanie Laurensová  

 Gerrard Debbington, švagr jednoho ze slavných Cynsterů, se o manželství nezajímá. Je zamilován pouze 

do svého malířského umění a jeho budoucí mistrovské dílo je právě nadosah – lord Tregonning mu konečně 
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dovolil zachytit na plátně slavné zahrady jeho sídla Hellebore Hall. Má to pouze jeden háček, Gerrard musí vytvořit i portrét jeho 

dcery Jacqueline. Nejdřív se mu nechce plýtvat talentem na nějakou zpovykanou slečnu, ale když Jaqueline uvidí, zdá se mu 

náhle jako ten nejdokonalejší model. 

 

Pravý muž 21. století  
Autoři: Arjuna Ardagh, John Gray  

Každý z nás je jedinečný a má své poslání. Co ale dělat, aby se nám jen nejen podařilo naplnit, ale ještě si 

přitom užívat radosti a těšit všechny kolem sebe. Nejnovější Grayova kniha je průvodcem, který vede muže 

na cestě poznání vlastního nitra. Učí je chápat smysl věcí i vlastního konání, nevyhýbat se emocím, učit se 

je rozpoznávat a naslouchat pocitům sebe i lidí kolem. Je to cesta k sebepoznání, k lepšímu, kvalitnějšímu 

a spokojenějšímu životu. 

Tato kniha přináší praktický plán, který pomůže správné poslání odhalit. Poslouží jako rádce na cestě k 

většímu porozumění sobě i jiným, ke šťastnějšímu, vnímavějšímu a plnějšímu životu. 

Prozkoumáme také 12 vlastností moderní maskulinity, dozvíme se, co všechno je ovlivněno biochemií a jak lze nejrůznější věci 

změnit. Tahle cestovní mapa pomůže mužům čelit výzvám, které před ně moderní život ve své spletitosti staví. 

Kniha ale zdaleka není jen pro muže, také ženy v každé kapitole najdou něco pro sebe. Vždyť, která by nechtěla manžela, 

přítele, příbuzného, podřízeného či šéfa lépe chápat, zatímco teď má občas dojem, že hledí na mimozemšťana. Dámy čeká 

mnoho praktických rad, jak poznat dobrého, kvalitního a důvěryhodného člověka a jak pomoct muži svého života, aby ze sebe 

vydal to nejlepší. 

 

Petr a jeho příběhy  
Podnázev:aneb jak se učit správně chovat pomocí obrázků  

Autoři: Zuzana Žampachová, Věra Čadilová  

Děti s autismem (ale nejen ony) mívají deficity v sociální oblasti. Nejsou si jisty, jak se mají v určitých 

situacích chovat, jak řešit některé problémové situace, které např. při pobytu ve školním či mimoškolním 

kolektivu vznikají. Např. jak se připojit do hry, jak o něco zdvořile požádat, jak se vyrovnat s prohrou, co dělat, 

když jsem zklamaný, naštvaný nebo nešťastný. Nebo co dělat, když se ke mně někdo chová nehezky, když mám na někoho 

vztek. Jeden ze způsobů, jak dětem situace ukázat a vysvětlit, jak je naučit se správně chovat, jsou krátké příběhy. Tato 

publikace přináší řadu příběhů, tvořených vždy 3–5 barevnými a pro děti zajímavými obrázky a na nich jim ukazuje, jak v 

jednotlivých situacích reagovat. Ve všech vystupuje hlavní hrdina Petr, kterého poznáte podle jeho červeného trička. 

 

 Psychologie a kult "já"  
Autoři: Paul C. Vitz  

Autor si bere na mušku humanistickou psychologii, a to pro její tendenci nabízet se jako Cesta neboli stát se 

náboženstvím bez Boha, jehož středem je člověk. Jestliže psychologie sklouzne do bludného kruhu 

sebestřednosti, není už pomocnicí na cestě životem, ale stává se problémem. 

Aktualizované vydání dnes již klasické knihy zohledňuje vývoj psychologie koncem 20. století. Oproti 

původnímu vydání z roku 1977 obsahuje dvě nové kapitoly, přičemž jedna se věnuje výchově a „utváření hodnot“ a druhá hnutí 

New Age. 
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 Diskrétní zóna  
Autoři: Pavel Rychetský, Tomáš Němeček  

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, generální prokurátor České republiky, místopředseda federální 

a později i české vlády pro legislativu a senátor patří k nejrespektovanějším osobnostem na naší politické 

scéně. V rozhovoru, který s ním vedl novinář Lidových novin specializující se na tematiku práva a 

spravedlnosti Tomáš Němeček, se ale Pavel Rychetský představuje také ve své méně připomínané roli 

předlistopadové – jako jeden z prvních signatářů Charty 77 a její právní expert, aktivní v samizdatové publicistice, v listopadu 

1989 jeden ze zakladatelů Občanského fóra. Vzpomínky na předlistopadou dobu tvoří první část knihy, na ně pak navazují 

úvahy o demokracii a právním systému po roce 1989. Do jaké míry se „útěk před právníky“ v období naší polistopadové 

transformace dodnes projevuje v politickém a společenském životě? Jaká byla role polistopadových vlád, především vlád 

Václava Klause a M iloše Zemana? Jaká je role Ústavního soudu coby poslední instance ochrany ústavnosti? Na tyto a další 

otázky hledá odpověď knižní rozhovor s jedním z našich předních odborníků v oblasti práva. 

 

 Longbourn  
Podnázev:Utajené osudy a lásky hrdinů románu Pýcha a předsudek  

Autoři: Jo Bakerová  

Mistrovský historický román inspirovaný dílem Jane Austenové. Sára si zvykla dřít do úmoru a oplátkou 

dostávat pramálo. Jenomže každodenní život služebnictva, jehož pravidla neurčují pouze něžné srdce a 

železná vůle hospodyně paní Hillové, ale především omezené příjmy rodiny Bennetovy, už záhy obrátí 

vzhůru nohama příchod nového komorníka Jamese Smithe, který s sebou přinese tajemství a vůni moře… V georgiánské Anglii 

existuje svět, který mladé dámy zvyklé na salony a taneční sály nikdy nepoznají. Svět bídy, lásky a krvavých válek. Kniha 

Longbourn je výjimečným holdem spisovatelce Jane Austenové a nesmrtelnému světu, jejž stvořila. 

 

Klimtův polibek  
Autoři: Boris Filan  

Klimtův polibek je román o velké lásce, krutě poznamenané dobou, v níž se odehrává. Je to velký, krásně 

bolavý příběh o těch, kdo nedokážou odejít a nesmí zůstat. O těch, kteří musí být spolu, přestože se 

nenávidí, i o těch, kteří se musí i přes životní lásku rozejít. Je to příběh o věku objevování, prvních návštěv 

Západu a oslnění jeho zázraky. Vyprávění o rodící se rockové hudbě, o basketbalovém přátelství, o 

skvělých nových knihách a filmech. Boris Filan jej vypráví s typickým smyslem pro překvapující detail, s 

ironickým odstupem a místy až s nečekaným humorem. 

 

Nečekej, až zajde slunce!  
Autoři: Eva Kantůrková  

 Je obětí, nebo je viníkem? Je jeho trest zasloužený? Ublížil rodině, když trval na svých principech? Lze 

ďábla obelstít? Tyto a další otázky řeší Josef, hlavní hrdina politického románu Evy Kantůrkové, v dopisech 

určených dceři. V komentářích k nim se dozvídáme více o situacích, postavách a činech v nich zmiňovaných. 

A také o době od poloviny padesátých do konce osmdesátých let minulého století. 
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 Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích  
Podnázev:Marků, Diviš, Veverkové, Ressel, Perner  

Autoři: Lenka Maršálková, Ladislav Maixner, Jaromír Volf, Pavel Tersch  

Jan Marek Marků, Josef Ressel, Jan Perner, Václav Prokop Diviš, bratranci Veverkové. Co mají tato jména 

společného? Jde o významné vědce a vynálezce, kteří se nesmazatelně zapsali do české, ale i evropské 

historie a zasloužili se o pokrok v mnoha oborech lidského počínání – v zemědělství, medicíně, průmyslu, 

dopravě… Neměli bychom na ně zapomínat. Jsou důkazem toho, že člověk, který má dost odvahy a pevného odhodlání, 

dokáže překonat mnohé překážky a dosáhnout svého cíle. Svým životem a dílem mohou být zmíněné osobnosti pro dnešní 

mladou generaci vynikajícími vzory vhodnými k následování. Podmínky k prosazení jsou dnes sice jiné, ale rozhodně vyžadují 

stejné zaujetí, vůli a pracovitost, a přináší stejnou míru uspokojení z dosažených výsledků. 

 

 AHA! rodičovství  
Podnázev:Jak přestat křičet a začít žít s dětmi v harmonii  

Autoři: Laura Markhamová 

Většina knih na téma rodičovství se zaměřuje na změnu chování u dětí. Kniha, kterou držíte v rukou, 

začíná u nás – tedy u rodičů. Pomůže nám lépe porozumět vlastním emocím. Poskytuje jednoduché a 

praktické návody, jak zpracovat naše reakce, abychom byli schopni děti vést s empatií, pomocí stanovení 

zdravých hranic a jasné komunikace. 

Hlavní vzkaz autorky zní: 

„Pečujte o emociální vztah mezi vámi a dítětem, docílíte opravdové a trvalé změny. Máte-li toto zásadní pouto s vaším dítětem, 

nepotřebujete vyhrožovat, vyčítat, prosit, uplácet ani trestat.“ 

Tři principy doktorky Laury Markhamové: 

 umění seberegulace 

 napojování se na dítě a vytváření hlubokého vztahu 

 koučink, nikoli kontrola 

  

 Vademecum asistenta pedagoga  
Autoři: PhDr. Jitka Kendíková  

Asistent se stává stále častěji součástí výuky na základních i středních školách. Praxe však přináší stále více 

otázek, na které chybějí odpovědi. Jaká je přesně role asistenta? Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga a 

osobním asistentem? Jak může škola získat finance potřebné pro vytvoření takové funkce? To jsou jen 

některé z otázek, na které se publikace snaží dát odpověď. Zaměřuje se na aktuální téma související s prací 

asistenta pedagoga a se začleňováním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd. 

Autorka knihy vychází při psaní ze své mnohaleté zkušenosti s inkluzivním vzděláváním na různých typech škol. Kniha, 

přehledně členěná do jednotlivých tematicky zaměřených kapitol, se zabývá např. otázkou legislativy, náplně práce, spolupráce 

s učitelem a ředitelem školy, ohodnocení, etiky, rizik spojených s tímto povoláním, ale např. i nejčastějších diagnóz žáku se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Čtenáři zde najdou ukázkové Individuální vzdělávací plány, Plány pedagogické podpory a 

také mnoho příkladů, jak řešit konkrétní situace při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kniha je určena pro 

asistenty pedagoga (začínající i ty již zkušené), pro ředitele škol i ostatní pracovníky ve školství a profesionály zabývající se 

školskou problematikou. Užitečné informace tu najdou i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Nebýt sám  
Autoři: Magda Váňová  

Kousek od Závie leží Hokuteple a tam je ráj. Každý si ho představuje podle svého, stačí jen přivřít oči. V 

řekách teče limonáda, z nebe padá zmrzlina a čokoláda roste holkám a klukům přímo v kapsách. Tuhle 

nekonečnou pohádku o dětském ráji vyprávěla maminka Konrádovi před spaním a potom oba jeho rodiče 

zahynuli při autohavárii. Svůj dětský ráj ztratil, ale na Hokuteple nezapomněl. Vyrůstal u strýce a tety na 

malém městě a teprve v dospělosti si uvědomil, jak byl osamělý, že zatrpklá teta a bezradný strýc mu 

rodinu nenahradili. Jeho citovou výchovu obstaraly tři dívky. O pět let starší zdravotní sestřička Ema, stejně stará kamarádka ze 

sousedství Dora, s kterou vyrůstal, chodil do školy a studoval na univerzitě, a o několik let mladší Olivie, sestra Konrádova 

nejlepšího přítele z fakulty. Jen díky nim ho nepohltilo osamělé dětství, ale přesto i v dospělosti Konráda svazuje podivná 

nesmělost a nerozhodnost, jako by se chtěl schovat v maminčině Hokuteple. To však nejde, Konrád je muž a přiblížit se k ráji, 

který v dětství ztratil, pro něj znamená nebýt sám. 

 

URBARIUM NEOSCRIPTUM CUM EXPLICATIONE BREVI 
Čili nově sepsaný řád všech trvalých povinností a rent, které plní a odvádějí dědiční poddaní 
slavného kláštera Broumova ve městě a okolí 
 
Autoři: Jaroslav Koláčný, Šárka Steinová, Vladimír Waage 
 
Po třiceti devítí letech od vydání odborné edice Hesseliova urbáře broumovského panství pořízeného 
v letech 1676-1677, tedy německy psané památky, se čtenářům dostává do rukou kvalitní český překlad 
jejího textu i s barevnými  obrazovými reprodukcemi vzácných mapových příloh. Autor, Johan Georg 
Adalbert Hesselius, zachytil ve svém urbáři podobu krajiny, města a vesnic Broumovska ještě před jejich 

barokní proměnou spočívající především ve výstavbě broumovské sakrální architektury.  
2. vydání péčí Agentury pro rozvoj Broumovska upravuje a doplňuje vydání ze začátku roku 2015, které vydalo Národní 
zemědělské muzeum, s.p.o., z jehož odborných pracoven vyšla již  v letech 1975 a 1976 odborná edice německého textu 
Hesseliova urbáře a vydání části obrazových příloh v další publikaci od Vratislava Šmelhause. K tomuto vydání spojily své síly 
Národní zemědělské muzeum a Státní oblastní archiv v Zámrsku, morálně a částečně podpořeni Agenturou pro rozvoj 
Broumovska.  
Tato archivní kulturní památka svým významem přesahuje hranice regionu Broumovska, kde vznikla. Jedná se o rukopis 
nevšední úřední knihy s neméně ojedinělou mapovou přílohou z konce 17. století, který nemá obdoby v celé střední Evropě. 
 
 

Advokátova dcera  
Autoři: Anthony Franze  

Odhalovat tajemství patří k jejich práci. Veřejnost je pokládá za bezúhonné. Jejich hlavním zájmem by měla 
být spravedlnost. Co když to ale není tak úplně pravda? Sean Serrat se vypracoval na úspěšného 
washingtonského advokáta. Vzorného manžela a otce tří dětí dokonce navrhli do Nejvyššího soudu. Ale 
vzápětí se ztratila Seanova dcera Abby, talentovaná studentka práv. A brzy nato našli její tělo v knihovně 
Nejvyššího soudu. Zprvu se zdá, že zločin spáchal Abbyin přítel Malik, avšak Sean má jiné podezření. 
Podezření, kvůli kterému se bude muset přiznat k dávnému tragickému pochybení. Jenže někdo jiný se 
naopak snaží svá pochybení pohřbít navždy. I se všemi, kdo by je chtěli vynést na světlo… 

 

Jak vyléčit zlomené srdce  
Podnázev:Deset úkolů na cestě k lásce  

Autoři: Anna Bellová  

Jak vyléčit zlomené srdce je zábavný příběh, ve kterém najdete jak romantiku, tak pořádnou porci humoru. 

Co víc si od románu přát? 
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Od té doby, co jí Joseph pustil k vodě s prohlášením, že jsou nekompaktibilní, Abi v podstatě nevylezla z postele. Láska jejího 

života jí odhodila. Má pocit, že život skončil. Nejlepší bude zůstat v posteli a schovat se před světem. Jak vyléčit zlomené 

srdce? 

Pak najde krabici Josephových věcí, kterou si zapomněl u jejího bytu a v něm seznam. Deset věcí, které si Joseph přeje, než 

mu bude čtyřicet. Deset věcí, o kterých Abi ani netušila, že by je chtěl. A možná je tohle ta správná cesta. Když splní deset 

úkolů, dokáže mu, že se k sobě dokonale hodí. Pak to přece musí uznat i on! 

Titáni  
Autoři: Leila Meachamová  

Dějištěm strhujícího vyprávění o lásce, bolestných ztrátách i zradách je Texas, který se kolem roku 1900 ocitá 

na prahu ropné konjunktury, jež odstartuje období prudkého hospodářského růstu. Na pozadí dramatických 

změn pronikajících na texaský venkov prožívají svůj osudový příběh dvě nezapomenutelné postavy: 

Samantha, privilegovaná dědička rozlehlého dobytkářského ranče, a Nathan, okouzlující mladík z farmy na 

severu. 

 

S Baťou v džungli  
Autoři: Markéta Pilátová  

Román vypráví o životě v exilu a o hledání spravedlnosti. Zatímco v rodné zemi komunisté budovali 

diktaturu, stavěl Jan Antonín Baťa v brazilské džungli nové Zlíny. Ideál nadšeného baťováka s pevně 

naplánovaným životem dostává na novém kontinentu úplně jiné rozměry a boj s chaosem nikdy nekončí. V 

románu se Jan Antonín snaží posmrtně vyprávět svůj příběh tak, jak ho prožil on, a ne jak ho líčila 

komunistická propaganda a její historikové. Vzpomíná na své nejbližší spolupracovníky a rádce, na vyhrané i prohrané bitvy, a 

nehodlá ze světa zmizet, dokud nenajde spravedlnost. Ale o starém i novém životě nevypráví sám. Hovoří o něm také ženy, 

které s ním žily exilový život v Brazílii — dcery Ludmila a Edita i vnučka Dolores, zeť Ljubodrag a další jeho souputníci. 

Suverénní vypravěčka Markéta Pilátová vystavěla na základě rodinných vzpomínek, deníků, dokumentů, Baťových prozaických 

i básnických pokusů neobyčejně čtivý román dvacátého století, v němž tolik jednoznačných činů lze interpretovat tolika 

protikladnými způsoby. 

 

Malé zázraky  
Autoři: Kateřina Dubská  

Malé zázraky se dějí pořád a každému z nás, jen je potřeba pozorně naslouchat svému srdci. 

 

Žijeme ve světě, kde se prý zázraky nedějí. Ve světě, který stojí na silných a racionálních pravidlech a ve 

kterém na žádné „úlety“ není místo. Snažíme se mít své životy pevně v rukou, ale jen ztěžka si připustíme, že 

právě my jsme těmi, kteří dokážou změnit nejen sami sebe, ale i věci, jež se nám nelíbí. 

Dvanáct povídek Kateřiny Dubské vás vezme do světa, který známe, ale občas na něj zapomínáme. Do světa rozhodnutí, která 

dokážou změnit zdánlivě nezměnitelné. Je to dvanáct opravdových příběhů o dvanácti skutečných lidech, které autorka potkala 

a kteří jí vyprávěli o situacích, jež se mnohdy zdály neřešitelné. Jsou to příběhy o životě, lásce, smrti, minulosti a o tom, že stačí 

jen trochu změnit úhel pohledu a rázem je vše možné. 
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Najím se a zhubnu!  
Podnázev:Kompletní průvodce změnou životního stylu  

Autoři: Cecílie Jílková  

Kniha pro všechny, kdo chtějí hubnout bez hladovění a nevěří už na diety. "Každý z nás může mít štíhlou 

postavu. Jediné, na čem záleží, je CO, KDY a JAK jíte. Skutečně je totiž možné jíst opravdu hodně. Pokud 

víte, jak na to, můžete v pohodě jíst a přitom hubnout," říká známá poradkyně pro výživu Cecílie Jílková. Ve své knize poskytuje 

čtenáři vtipnou a čtivou formou praktické návody, jak krok za krokem přejít na nový a účinný způsob stravování. Seznámíme se i 

s příběhem pětatřicetileté autorky, která většinu svého života trpěla nadváhou. Součástí publikace jsou recepty na chutná teplá i 

studená jídla. 

 

Psychiatr  
Autoři: Caleb Carr  

Vstupte do jiné doby a zažijte nezapomenutelnou hrůzu. 

Píše se rok 1896 a New York svírá děs. Někde v metropoli se totiž skrývá záhadný nový druh zločince – 

sériový vrah. Šéfem newyorské policie je Theodore Roosevelt, budoucí prezident Spojených států. Vytvoří 

tajný, velmi netradiční vyšetřovací tým. Do jeho čela postaví doktora Kreizlera, který je jedním z prvních 

moderních amerických psychiatrů. Času je málo, neboť zabiják může každou chvíli udeřit znovu. A nebezpečí je mnohem větší, 

než se vůbec dalo tušit. 

 

Slon pro Karla Velikého  
Autoři: Dirk Husemann  

Píše se rok 802  

Frankové a Saracéni nelítostně bojují o politickou a náboženskou nadvládu. V této napjaté situaci posílá 

bagdádský chalífa svému odpůrci Karlu Velikému obrovský dar jako znamení míru: slona. Žid Izák a jeho 

saský otrok Thankmar mají tlustokožce bez úhony dopravit do Cách. Je to ožehavá mise, protože lidé, 

které při své dlouhé pouti franckou říší potkávají, považují slona za zplozence pekla. Jeho smrt by však 

velkoříše Franků a Saracénů uvrhla do strašlivé války. Román vypráví příběh o pravděpodobně největším hrdinovi středověku. 

Slon Abúl Abbás byl dar chalífy Hárúna ar-Rašída císaři Karlu Velikému. Jeho cesta z Bagdádu do Cách je historicky písemně 

doložena. 

Iluze paměti  
Podnázev:Falešné vzpomínky a proč jim věříme  

Autoři: Julia Shawová  

Stává se vám, že najednou zapomenete, co jste chtěli udělat? Nemůžete přijít na jméno známého, kterého 

jste právě potkali? Tímto způsobem paměť chybuje celkem běžně. 

Co když se ale dopouští naprosto zásadních omylů, co když vámi dokonce manipuluje a vytváří vlastní 

verze vzpomínek a vybájenou minulost? Forenzní psycholožka Julia Shawová ve své knize zkoumá různé způsoby, kterými nás 

mozek vodí za nos. Staví na skutečných případech falešných přiznání, přiznání ke zločinům, jež se nikdy nestaly, ukradených 

vzpomínek cizích lidí a bludech všeho druhu. 
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Navždy Provence  
Autoři: Peter Mayle  

Próza Navždy Provence je druhým dílem volné trilogie Petera Mayleho o Provenci. Opět jsme okouzleni 

vtipným vyprávěním o zdánlivě všedních událostech francouzského venkova, z nichž se rodí umění žít. Z 

každé maličkosti, kterou můžeme spolu s autorem objevovat a obdivovat, na nás dýchá pohoda a vlídný 

humor. Do pestré směsice zážitků patří zpívající ropuchy v St. Pantaléon, přednáška na téma pastis či 

sousto za soustem s labužníkem-přeborníkem. 

 

Sláva a pád přemyslovských králů  
Autoři: Jan Bauer  

Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II. a konečně Václav III., to jsou jména nejslavnějších 

králů přemyslovské dynastie, kteří byli faktickými budovateli českého státu. Zatímco jejich předchůdci 

počínaje prvním pokřtěným českým knížetem Bořivojem se rozdílnou mírou zasloužili o jeho základy, 

vyjmenovaní dědiční králové rozhodným způsobem vstoupili do evropské historie a významně se na ní 

podíleli. Jejich životní osudy byly často velmi dramatické, okamžiky slávy a moci se střídaly s osudovými pády. Zatímco Přemysl 

Otakar I. po sobě zanechal životaschopné a silné České království, jeho jmenovec Přemysl Otakar II. dokonce sahal po 

císařské koruně, Václav II. zase díky kutnohorském stříbru učinil českou měnu nejpevnější v Evropě a na krátkou chvíli spojil 

Čechy a Moravu s Polskem a Uhrami do jednoho soustátí. Zkušený autor literatury faktu Jan Bauer se při líčení královských 

osudů nevyhýbá ani soukromí panovníků a představuje je jako muže s masa a kostí, plné často protichůdných vášní, a odhaluje 

jejich nepříliš známé třinácté komnaty. 

 

Byli jsme tam doma  
Podnázev:Vzpomínky pamětníků na dětství v Českém koutku  

Autoři: Eva Koudelková  

Kniha zachycuje životní příběhy dvacítky kladských Čechů a vzpomínky na jejich dětství a rané mládí v části 

Kladska, zvané Český koutek. Ve většině případů se jedná o autentické záznamy vyprávění pamětníků, 

jejichž výpovědi jsou přepsány tak, aby zachycovaly typickou nářeční mluvu, ale zároveň byly srozumitelné i 

čtenářům odjinud. Vyprávění mají nenahraditelnou dokumentární hodnotu, protože přibližují Český koutek očima těch, kdo byli 

přímo v centru dění. Z jejich vzpomínek se čtenář dozví mnohé nejen o každodenním životě obyvatel Českého koutku, ale i o 

událostech na konci války nebo těsně po ní. Svou „kladskou“ tematikou tato kniha navazuje na předchozí tituly Nakladatelství 

Bor, Čtení o Českém koutku a Výpravy do Českého koutku, a stejně jako v nich, i zde čtenář najde množství dobových i 

současných fotografií a dalších obrazových dokumentů. 
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