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Báječná Florentýna 
3. díl Po stopách vlka 

Szillat, Antje, 

 

Pes a kocour pod jednou střechou? Ani náhodou! Mluvící kocour Paulo z 

Panamy je pěkně zaskočený, když se jednoho dne na statku Štístko objeví 

starý zraněný pes. Florentýna ho našla cestou ze školy a dělá si o něj 

starosti. Ubohý vyhladovělý vlčák? Kdepak, je to zákeřný vlk! varuje 

Paulo svoji Florentýnku, ale ona mu nevěří. Když údajný pes později 

beze stopy zmizí, vydá se ho Florentýna k Paulově velké nelibosti hledat. 

Navzdory zvěstem, že se v okolí potuluje zdivočelý vlk…Třetí dál 

napínavé série s nádechem magie zahřeje u srdce všechny milovnice 

zvířat od 8 let!  

 

Befelemepeseveze 
sedmero Vyjmenováčků 

Mleziva, Jan-Michal, 

 

Snad každý, komu je více než osm let, umí odříkat befelemepeseveze. To 

totiž tvoří kostru této knížky, obsahující nejrůznější povídání a básničky, 

jež mají děti v prvé řadě pobavit, poučit a přimět k přemýšlení, ale které 

by jim navíc měly prostřednictvím „zakopávání“ o barevně zvýrazněná 

slova napomoci k zapamatování správných tvarů těchto slov.  

 

Šelmy se plíží tmou, nikoho nečapnou! 
5. díl 

Brycz, Pavel, 

 

Víte, co se stane, když mladí česnektariáni tráví prázdniny na hřbitově? 

No jasně, zažijí neuvěřitelné dobrodružství! Tentokrát se tvrdý boj mezi 

lidmi a upíry přenese zpátky mezi hroby a ani jedna strana tu druhou 

rozhodně nešetří. Do boje se zapojí nejen pan učitel Komár proměněný v 

upíra, ale také dvě paní učitelky, které ani netuší, v jaké šlamastyce se 

ocitly. Zachrání je naši upírobijci, nebo se obě ocitnou na straně zla?  

 

Dráček Drápek a cesta do Lávové hory 
2. díl 

Kvasnovská, Barbora 

 

Volné pokračování příběhů dráčka Drápka a jeho kamarádů. Drápek je 

mladý zlatavý dráček, který byl už od útlého věku moc šikovný. Však si 

ho také Velký stříbrný drak - strážce Království ohně - vybral za svého 

nástupce. Nejdříve se však musí Drápek spolu se Stříbrným a kamarádem 

Plamínkem vypravit do Lávové hory a naučit se všemu z Knihy kouzel, 

která je v hoře ukryta. Po cestě zachrání malou dračici Šedou, která ještě 

neumí ani létat ani chrlit oheň, ale brzy se u ní ukáží jiné schopnosti.  
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Holky od Spitfirů 
Lane, Soraya 

 

Druhá světová válka pohltila celý svět a britské dopravní letectvo 

potřebuje zoufale pomoc. Ti nejlepší totiž svádí boje s Luftwaffe… a 

umírají. Na výzvu odpovídá i řada žen. Jenže zatímco ve vzduchu je v 

boji o život s nepřítelem i přírodou vše jasné, na zemi musí dívky čelit 

předsudkům, pohrdání i přehlížení. Průrazná Američanka Lizzie, 

zakřiknutá Ruby i pragmatická May budou muset vybojovat svou vlastní 

válku…  

 

Po stopách posvátného skarabea 
Sekaninová, Štěpánka 

 

Tajemství egyptských faraónů ožívají v interaktivní knize pro malé 

zvídavé archeology! Ema a Martin letí do Egypta, protože chtějí najít 

vzácného skarabea a stát se slavnými archeology. Vydej se na cestu spolu 

s nimi a poznej starověký Egypt na vlastní kůži! Kdo byli faraoni a jak se 

oblékali? S čím je pohřbívali a proč je při tom balili do bílého plátna? 

Nejen že se dozvíš spoustu zajímavého, ale také se naučíš číst a psát 

hieroglyfy – staré egyptské písmo!  

 

Sestřičky a jejich tajná přání 
5. díl 

Douglas, Donna 

 

Blíží se Vánoce 1938 a každý v nemocnici Nightingale má své tajné 

přání. Sestra Wallaceová doufá, že již neprožije žádnou další válku, která 

by jí odvedla jejího snoubence. S dopadajícími bombami jí však naděje 

postupně opouští. Helen Dawsonová touží po smrti svého milovaného 

manžela Charlieho znovu najít štěstí. Přinese jí ho tajemný cizinec? 

Vrchní sestra Kathleen Foxová se snaží mezi svými sestrami udržet 

morálku, protože to vypadá, že nemocnice bude v nejbližších dnech 

evakuovaná. Zatímco se všichni strachují o budoucnost Nightingale, 

Kathleen má obavy především o tu svou. Celá země se připravuje na 

válku a jedno je jisté – o příštích Vánocích už nic nebude tak jako dřív.  

 

Vraždy na Ledňáčkově vrchu 
Hannah, Sophie, 

 

Nejznámější detektiv Agathy Christie, znovuoživený novou autorkou, 

řeší případ vraždy v luxusní vilové oblasti. Hercule Poirot vyslyší žádost 

jistého Richarda Devonporta, aby vyšetřil vraždu jeho bratra, k níž se 

dobrovolně doznala Richardova snoubenka. Nasedá proto do autobusu 

směřujícího z Londýna na Ledňáčkův vrch, luxusní útočiště bohatých a 

urozených, kde sídlí i Davenportovi. Během jízdy dojde ke 

znepokojivému výstupu: jedna z cestujících odmítne sedět na svém místě. 

Je totiž přesvědčená, že právě na něm bude zavražděna. Poirot si s ní 

proto vymění sedadlo... Souvisí nějak tato podivná příhoda se zdánlivě 

vyřešeným zločinem na Ledňáčkově vrchu?  



Knižní novinky leden 2021 
 

 

Druhý život 
Tůmová, Karolina 

 

Eva žila před druhou světovou válkou bezstarostný a pohodlný život. Za 

okupace se zamilovala do Němce, který se po osvobození uchýlil do 

Argentiny, a Eva přijíždí za ním. Kristian jí dokáže i v Buenos Aires 

zajistit život v luxusu, ale do jejich partnerství se vkrádá odcizení, a tak 

oba nacházejí útočiště v jiném vztahu, který ovšem nezůstává bez 

následků... V románu se prolínají Eviny vzpomínky na minulost s 

životem, který nyní žije jako devadesátiletá paní v Buenos Aires, kde se 

občas cítí jako vyhnanec vlastního života. Silný životní příběh ženy, která 

za všech okolností zůstávala svá.  

 

Geneze 
Cook, Robin 

 

Když se na pitevním stole doktorky Laurie Montgomeryové objeví tělo 

sociální pracovnice Kery Jacobsenové, zpočátku se zdá, že je obětí 

tragického předávkování drogami. Ale Laurie a její nová rezidentka, 

chytrá a schopná, ale přímočará doktorka Aria Nicholsová, při dalším 

ohledávání zjistí něco šokujícího. Když mladá žena umírala, byla v 

desátém týdnu těhotenství. Zdá se však, že nikdo nemá tušení, kdo by 

mohl být otcem, a jestli není právě on klíč k tomu, aby pochopili, co se v 

posledních hodinách Keřina života událo. Zatímco Laurie čelí osobní 

krizi s manželem, forenzním patologem Jackem Stapletonem, impulzivní 

Aria se pouští do kontroverzní nové metody, aby v případu pokročila: 

využívá databáze DNA, aby vystopovala ty, co nechtějí být nalezeni. 

Spolupracuje s experty na genealogii z New Yorku. Má v plánu 

vysledovat původ nenarozeného dítěte v naději, že se jí podaří 

identifikovat záhadného otce. O několik dní později je zavražděna i 

Kerina nejlepší přítelkyně. Laurie nutně potřebuje odpovědi, protože 

někdo tam venku očividně nechce, aby vyšla Kerina tajemství najevo… a 

jak se Aria pomalu blíží pravdě, stávají se s Laurie terčem nemilosrdného 

vraha…  

 

Hledej mě 
9. díl 

Gardner, Lisa 

 

Další z mrazivých thrillerů se seržantkou D. D. Warrenovou, která 

tentokrát řeší čtyřnásobnou vraždu v pětičlenné rodině. Dům pětičlenné 

rodiny je momentálně místem činu: čtyři z nich jsou brutálně zavražděni, 

zbývající – šestnáctiletá dívka – zmizela. Měla štěstí a podařilo se jí 

uniknout? Nebo je její zmizení důkazem něčeho děsivého? Případ 

vyšetřuje detektiv D. D. Warrenová, ale i mstitelka Flora Daneová. 

Ačkoli každá z nich vnímá spravedlnost jinak, musí společně sledovat 

stopy, které tu po mladé ženě – ať už je oběť, nebo podezřelá – zůstaly.  
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Jako hvězdy v temné noci 
Moyes, Jojo, 

 

Romanticky laděný příběh se společensko-kritickým podtextem o 

několika ženách, které se společně vzepřou celospolečenskému 

předpokladu o životě ženy ve 30. letech 20. století na americkém 

venkově. Alice Wrightová doufala, že sňatkem s pohledným Američanem 

Bennettem Van Clevem unikne sešněrovanému životu v Anglii. Jenže ani 

její manželství, ani život v zapadlém koutě Kentucky se nevyvíjí tak, jak 

si představovala. Nadšeně tedy uvítá možnost zapojit se jako 

dobrovolnice do projektu takzvané Koňské knihovny, který má za úkol 

šířit literaturu a vzdělanost v odlehlých oblastech Appalačských hor. 

Alici, Margery a tři další odvážné ženy čeká cestování na koních 

nebezpečnou divokou krajinou, boj s předsudky místních lidí vůči ženám, 

přistěhovalcům i lidem jiné barvy pleti, ale také nádherné ženské 

přátelství, soudržnost i láska  

 

Jarní oběť 
De la Motte, Anders, 

 

Nový psychothriller z pera Anderse de la Motte, stálice na nebi 

hvězdných švédských autorů. Valpružina noc, rok 1986. Magické oslavy 

nástupu jara v lesích kolem zámku Bokelund v jižním cípu Švédska 

vydaly svou oběť – šestnáctiletou Elitu Svartovou, zabitou rituálním 

způsobem. Zbytek dívčiny rodiny zmizel beze stopy. Třiatřicet let poté se 

do téhož zámku nastěhuje doktorka Thea Lindová. Fascinována dávnou 

tragédií i místními legendami o divokém lesním muži postupně odhaluje 

až příliš podobností mezi vlastní bouřlivou minulostí a Elitiným životem. 

Pravda o její smrti nevyšla nikdy najevo. A jaro 1986 se s jednou 

mrtvolou nespokojí...  

 

Lunapark 
Kutscher, Volker, 

 

Román z krimi série zasazené do prvních let nacistické vlády v Berlíně 

staví komisaře Ratha před ožehavý případ vraždy, jež se zdá mít politický 

motiv.Berlín 1934: Pod železničním mostem je nalezen mrtvý příslušník 

SA. Na zdi nad ním se skví komunistické heslo. Tajná státní policie 

vychází z politicky motivované vraždy, ale komisař Gereon Rath se 

rozhodne vést vyšetřování jiným směrem. Když je nalezen další ubitý 

příslušník SA, vypadá to podle všeho na čin sériového vraha. Během 

vyšetřování začíná být politická situace stále výbušnější a tlak na 

komisaře roste: SA se zmocní jeho ženy a on sám dostává jednoznačnou 

objednávku vraždy.  

 

Prokletí rodu Auerspergů 
Glockner, David, 

 

Historický román, v němž je chystaným útokem anarchistů ohrožen jeden 

z předních českých šlechtických rodů. Kníže František Josef Auersperg a 

jeho manželka Vilemína chystají na svém zámku ve Žlebech velkolepou 

oslavu stříbrné svatby. Očekává se účast kolem dvou set aristokratů z celé 
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Evropy, včetně členů královských rodin. Toho chce využít gruzínský 

anarchista Simon Ter Petrosjan, bývalý Stalinův kumpán v jeho 

gangsterských časech na Kavkaze. Je na útěku a najde skrýš u skupiny 

východočeských anarchistů vedených Václavem Horou, ševcem v 

Chrudimi. Je pevně rozhodnutý vyhodit Auerspergy a jejich hosty do 

povětří. Na zámku navíc nachází pomocníka, Vincenta Horu, vychovatele 

jednoho z knížecích dětí a Václavova bratra... Příběh vychází z reálných 

událostí v prvních letech minulého století a autor v něm zobrazil poměry 

a vztahy v rodině Auerspergů a mezi jejich zaměstnanci, k nimž patří 

především vychovatelé pěti knížecích dětí.  

 

Rašení 
3. díl 

Vrbová, Alena, 

 

Třetí díl rozsáhlé historické rodové ságy se odehrává v 19. století a volně 

navazuje na romány „Když kohout dozpíval“ a „Pod kardinálskou 

pečetí“. V poslední části obsáhlé historické trilogie se autorka zabývá 

obdobím mezi lety 1823 a 1885, na kterém dokumentuje snahu českých 

lidí o jazykový, literární, vědecký i kulturní rozvoj národa za složitých 

podmínek. Osu románu tvoří životní příběhy zakladatele české 

numizmatiky Františka Karla Miltnera a jeho rodiny, uvedeny jsou však 

také detaily ze života významných osobností (Palacký, Mácha, Havlíček, 

Němcová a jiní). Kniha je doplněna historickými rodokmeny.  

 

Skoro úplně normální 
Sunderland, Hannah, 

 

Okouzlující letní romance pro čtenáře Jojo Moyesové. Matildě „Effie“ 

Heatonové se v životě nic nedaří. Zatímco její kamarádky budují kariéru 

a oslavují zásnuby, Effie stále bydlí u rodičů a po večerech brečí nad 

lahví vína, protože další z jejích Tinderových rande skončilo katastrofou. 

Effie na svém životě miluje jen jedinou věc, a tou je její práce v 

knihkupectví. Tam se může ztratit v cizích příbězích a zapomenout na 

chvíli na své trable. Effie se ve všech ohledech považuje za 

ztroskotance... a pak potká Thea. Ani on není dokonalý, společně jim to 

ale docela funguje, dokud se neukáže, že Theo před Effie něco skrývá...  

 

Dobrou noc, kuřátko! 
mé první obrázkové příběhy 

Choux, Nathalie, 

 

Kdo se to klube z vajíčka? Maminka slepička už to dobře ví – jsou to její 

malá kuřátka! Objevovat svět s tímto leporelem pro nejmenší děti od 

jednoho roku je tak zábavné! Pevné stránky s pohyblivými prvky procvičí 

i jemnou motoriku. Stačí jen vložit prstík do správného otvoru a lehce 

vysunout, zatáhnout nebo otočit a hned budou vaši malí objevitelé znát 

odpovědi. Knížka s prvky Montessori.  
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Dobrý den, traktůrku! 
mé první obrázkové příběhy 

Choux, Nathalie, 

 

Kampak jede malý traktůrek a co všechno má dnes na práci? Pojeďme s 

ním, možná bude potřebovat naši pomoc. Objevovat svět s tímto 

leporelem pro nejmenší děti od jednoho roku je tak zábavné! Pevné 

stránky s pohyblivými prvky procvičí i jemnou motoriku. Stačí jen vložit 

prstík do správného otvoru a lehce vysunout, zatáhnout nebo otočit a 

hned bude váš malý objevitel znát odpovědi. Knížka s prvky Montessori.  

 

Dům panenek 
šedá melancholie 2. díl 

Sund, Erik Axl 

 

Porcelánové panenky – temný napínavý thriller o sociálních vrstvách, 

jejichž existenci většina společnosti raději ignoruje. Mezinárodní 

bestseller je hlubokým ponorem do nemilosrdného Švédska, obchodování 

s lidmi a erotického průmyslu, ale také příběhem nehynoucího přátelství a 

naděje. Šestnáctileté dívky Nova a Mercy sedí v ukradeném autě, uhání 

pryč z místa, z něhož se už jedna mladá dívka nevrátila. Někdo je ale 

pronásleduje. Možná už od prvního dne. Detektiv Kevin Jonsson dostane 

na starost nový případ. Musí najít někoho, kdo si říká Puppet Master – 

osobu, jež využívá falešné identity, aby od mladých dívek získala jejich 

fotky a nahrávky. Vyšetřování vede k Nově a Mercy, ale také ho nutí čelit 

vlastní minulosti…  

 

Marie Terezie očima Marie Antoinetty a generála Laudona 
Němeček, Tomáš, 

 

Jediná vládnoucí žena na českém trůně není spjata pouze s povinnou 

školní docházkou. Možná víte, že za vlády Marie Terezie se povinně 

zavedla příjmení, zakázalo se mučení při výsleších a proběhlo první 

sčítání lidí a majetku. Ale věděli jste, že její manžel se dal z nudy na 

podnikání a tajně vydělal obrovské jmění? Nebo že Marie Terezie osobně 

udělila milost v posledním čarodějnickém procesu v českých zemích? Víc 

se dozvíte v pátém díle edice Velikáni do kapsy, ve kterém její příběh 

zkoumají moderní matka a její chytrá dcera, a doprovázejí je proslulý 

generál Laudon a marnivá princezna Marie Antoinetta.  

 

Objevujeme svět!. 
Mláďátka 

Choux, Nathalie, 

 

Objevovat svět zvířátek a jejich mláďátek je s tímto leporelem tak 

zábavné! Kdo si hraje u maminky kočky? Kdo se vylíhne z vajíček 

maminky slepice? Kdo se skrývá v teple klokaní kapsy? Kdo se prochází 

s tatínkem tučňákem? Stačí jen vložit prstík do správného otvoru, lehce 

posunout nebo otočit ve směru šipky a hned bude váš malý objevitel nebo 

objevitelka znát odpovědi. Leporelo je určeno pro nejmenší děti od 

jednoho roku a má pevné stránky s posuvnými prvky, a tak si naši 
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nejmenší mohou při prohlížení a pojmenovávání procvičit i jemnou 

motoriku. Knížka s prvky Montessori.  

 

Objevujeme svět!. 
Na stavbě 

Choux, Nathalie, 

 

Který stroj nabírá do lžíce zeminu? Co se sype z míchačky? Jak je vysoký 

jeřáb? Pojmenuj vše, co se nachází na stavbě, a objevuj svět kolem sebe. 

Pestrobarevné ilustrace a posuvné prvky v tomto leporelu rozšiřují 

dětskou slovní zásobu zábavnou formou. Pohyblivé elementy v této knize 

rozvíjí jemnou motoriku dítěte a přispívají k živosti ilustrací. 

 

Sekta 
4. díl 

Goffa, Martin 

 

Detektivní román, ve kterém opět jako hlavní vyšetřovatel vystupuje 

novinář, Marek Vráz alias Terenc.Pátrání, které začalo dopisem v prosté 

bílé obálce, končí bojem o život na samotě v italských horách. Novinář 

Terence se vydává hledat pohřešovaného mladíka a netuší, že ho stopy 

dovedou až do kolonie podivínů nazvané Mentis puritatem..  

 

Slepec 
Brand, Christine, 

 

Jeho svět je tma. Je slepý. Ale uslyšel výkřik – a jeho smysly ho dosud 

nikdy nezklamaly. Právě s tou ženou telefonoval, když náhle vykřikla a 

vzápětí se spojení přerušilo. Někdo té ženě ublížil. Nathaniel je si tím 

naprosto jistý. Je jediný svědek, ale nikdo mu nevěří. Neexistují důkazy 

ani stopa. Nathaniel se spolu s kamarádkou, novinářkou Millou, vydá 

hledat pravdu, přičemž netuší, že zrovna on může být pro tu neznámou 

jedinou šancí k záchraně…  

 

Strach má velké uši 
Šavlíková, Lucie, 

 

Příběh dvou nočních létajících zvířátek, netopýra Otíka a sýčka Ríši, 

jeden se bojí tmy, druhý výšek.  

 

Věk menhirů v Čechách 
Bílek, Jiří, 

 

Menhiry jsou uměle vztyčené kameny a jeden z projevů tzv. megalitické 

kultury. Někteří badatelé v nich vidí kultovní místa, jiní pravěké 

astronomické observatoře a kalendář, další místa koncentrace mimořádně 

silné „zemské energie“, nechybějí ani názory, že jde o nepřímý doklad 

dávných styků s mimozemskými civilizacemi. Patrně každý zná anglické 

Stonehenge, ale vztyčené kameny – ať již izolované, ve skupinách či jako 

součást megalitických staveb – najdeme na všech kontinentech s 

výjimkou Antarktidy. Nejznámější i méně známé lokality z Evropy, 
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Ameriky, Afriky, Asie i Oceánie jsou představeny v první části knihy. 

Také na území Čech se vyskytuje řada vztyčených kamenů, které jsou 

některými badateli označovány za pravěké menhiry. Kniha zavede 

čtenáře na 115 lokalit v Čechách, kde se tyto záhadné kameny, kamenné 

řady a kruhy a kamenné stoly nacházejí, na dalších 11 lokalit, kde již 

kameny nelze vidět, protože zmizely, a na 20 míst s kameny a kruhy 

vztyčenými v posledních desetiletích většinou stoupenci novodruidismu a 

psychotroniky. Vše doplňuje přes 280 fotografií, mapek, plánků, kreseb a 

dalších ilustrací a publikace může sloužit také jako turistická příručka k 

návštěvě jednotlivých lokalit.  

 

Doprava 
Longour, Michéle 

 

Interaktivní leporelo o různých způsobech dopravy a dopravních 

značkách, pro nejmenší.  

 

Objevujeme svět hrou! 
Dopravní prostředky 

Choux, Nathalie, 

 

Obrázková knížka s interaktivními prvky učí děti pojmenovávat různé 

dopravní prostředky.Leporlo pro nejmenší.  

 

Objevujeme svět!. 
Vozidla 

Choux, Nathalie, 

 

Objevovat svět vozidel a dopravních prostředků s tímto leporelem je tak 

zábavné! Tú, tú, copak to přijíždí a troubí? Co jezdí hasit požáry? Jaký 

stroj přenáší na staveništi těžké náklady? Co létá pomocí vrtule? Stačí jen 

vložit prstík do správného otvoru a lehce vysunout, zatáhnout nebo otočit 

ve směru šipky a hned bude váš malý objevitel znát odpovědi. Leporelo 

je určeno pro nejmenší děti od jednoho roku a má pevné stránky s 

posuvnými a otočnými prvky, a tak si naši nejmenší mohou při prohlížení 

a rozeznávání různých druhů vozidel a dopravních prostředků procvičit i 

jemnou motoriku. Knížka s prvky Montessori.  

 

Objevujeme svět! 
Hasiči 

Choux, Nathalie, 

 

Poznej práci hasičů, nauč se nová slova a užij si u toho spoustu zábavy. 

Leporelo pro nejmenší s posuvnými prvky a pestrými ilustracemi.  
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Sirotčinec slečny Peregrinové 
4. díl Mapa dní 

Riggs, Ransom 

 

Román je pokračováním příběhu mladého Jacoba, který se po všech 

peripetiích vrací domů za doprovodu svých podivných přátel. Poté, co 

odvrátil obrovskou hrozbu, která téměř zničila svět podivných, se Jacob 

vrací na Floridu. Avšak s tím rozdílem, že teď jsou slečna Peregrinová, 

Emma a jejich podivní přátelé s ním a snaží se co nejlépe splynout se 

světem normálních. Ovšem bezstarostné dny na pláži a poznávání reálií 

21. století brzy přeruší objev podzemního bunkru, který patřil Abeovi, 

Jacobovu dědečkovi. Na povrch vycházejí překvapivé informace a dávná 

tajemství. A Jacob začíná poznávat nebezpečný odkaz, který zdědil.  

 

Sirotčinec slečny Peregrinové 
5. díl Ptačí sněm 

Riggs, Ransom 

 

Další pokračování fantasy románu vypráví příběh ohrožené Noor 

Pradeshové, kterou je třeba dostat do bezpečí, pokud má přežít tzv. "svět 

podivných". Když H, spolupracovník Jacobova dědečka Abea Portmana, 

umíral, pověřil Jacoba úkolem - dopravit nově kontaktovanou členku 

rodiny podivných Noor Pradeshovou do bezpečí, které jí poskytne tajná 

agentka V. Svěřil mu i to, že Noor se týká prastaré proroctví o sedmi 

emancipátorech, kteří zachrání svět podivných před hrozící apokalypsou. 

Pokud se podaří zachránit Noor Pradeshovou, zachrání tím i svět 

podivných. O jeho zkázu neusiluje nikdo jiný víc než stvůry. A ačkoliv 

při zkáze Knihovny duší velká většina z nich zemřela, ti nejhorší z nich 

přežili.  

 

Jak se krotí tygr 
knížka pro děti, rodiče i pedagogy 

Kopsová, Kamila, 

 

Vítejte ve škole krotitelů tygrů! Tato škola je vhodná opravdu pro 

všechny, pro děti i dospělé, pediatry, pedagogy a rodiče. Lekce vycházejí 

ryze z praktických zkušeností kvalifikovaných krotitelů s praxí, proto 

nejde o žádné teoretizování. V několika lekcích se naučíte zacházet s 

tygry, chápat je, rozumět jim a spolupracovat s nimi. Pokud zvládnete 

alespoň jednu lekci, uvidíte, že se život ve vaší rodině může velmi 

příjemně změnit. Pokud se dostanete až na konec, tak zaručeně svého 

tygra ochočíte.  

 

Nenechám tě odejít 
Stevens, Chevy 

 

Před jedenácti lety uprchla Lindsey s dcerou Sophií před svým 

násilnickým manželem, který se ji pokusil zabít. Našla si nový domov, 

začala s podnikáním a snažila se odstřihnout od svého starého života. 

Myslela si, že unikla temné minulosti a že je v bezpečí. Po jedenácti 

letech je však exmanžel Andrew propuštěn z vězení a Lindsey se začínají 

dít strašidelné věci. Někdo se jí vkrade do domu, pokusí se otrávit psa a 
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napadne jejího přítele. Andrew tvrdí, že to není on. Že se změnil. Může 

mu věřit? Nebo za útoky stojí někdo, kdo je Lindsey blíž než si sama 

myslí? A jak se může drobná lest, kterou Lindsey před lety provedla, 

změnit v její největší noční můru? Psychologický román.  

 

Pěstování a řez malých ovocných dřevin 
zakrslé dřeviny pro malé terasy a zahrady 

Mayer, Joachim 

 

Tradiční ovocný strom, který ve dvou metrech nad zemí vytváří bohatou 

korunu, zabírá na zahradě plochu až 80 m2, proto se stále větší oblibě těší 

nejrůznější typy zakrslých, miniaturních a sloupovitých stromků, které se 

dají pěstovat dokonce i v nádobách na terase nebo na balkoně. Jejich 

plody jsou často stejně velké jako u mohutných stromů, ale můžeme se z 

nich radovat už po dvou až třech letech od výsadby. Tato praktická 

příručka přibližuje nejlepší odrůdy a popisuje jejich vhodnou péči a 

správný řez, který u stromků s minimálními nároky na prostor pomáhá 

maximalizovat úrodu.  

 

Před povodní 
Bolavá, Anna, 

 

"Hororový příběh lásky na břehu řeky" je po titulech Do tmy a Ke dnu 

závěrečnou knihou autorčiny úspěšné "řečovické trilogie".Vilu na břehu 

řečovické řeky navštěvuje neznámý host. Přichází starou studnou a 

nepatří do suchozemského světa. Také Hanu Strnadovou přitahuje spíše 

svět pod hladinou než mezilidské vztahy ve městě. Nešťastně zamilovaný 

Jarda Vávra pozve na návštěvu Haninu bývalou psycholožku Radku 

Borskou, aby mu poradila s řešením komplikovaného vztahu. Doktorčino 

počáteční nadšení je vystřídáno rozčarováním a nutnou sebeobranou. Na 

pilu rodiny Vávrových chodí anonymní dopisy a dny začínají chutnat 

jako zkažená ryba. Řeka si žije vlastním životem, po dlouhém suchu se 

hladina nečekaně zvedá a vrací obyvatelům to, co do ní během zimy 

nerozvážně naházeli.  

 

Střemhlavý pád 
Brown, Sandra, 

 

Thriller odehrávající se za dramatických okolností v severní Georgii v 

horách. Tam má namířeno pilot malého letadla, doručující záhadnou 

černou schránku, na kterou čeká více lidí, než by mělo. Když Rye, 

zkušený pilot, dosedne na zem po zásahu laserem, ukáže se, že s černou 

schránkou, kterou měl narychlo dopravit zákazníkovi, jsou spjaté velmi 

podivné okolnosti. Stejně jako s velmi půvabnou mladou doktorkou 

Brynn, odhodlanou podat pacientovi zatím neschválený lék na závažnou 

nemoc.  
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Úkryt před světlem 
Erskine, Barbara, 

 

Hororově laděný příběh z pobřežního městečka v panství Essex se 

odehrává v současnosti, do níž ovšem probleskují vzrušené ozvěny dějů 

minulých. Mladá úspěšná manažerka si při čekání u zubaře listuje 

katalogem a najednou uvidí dům svých snů. Nachází se v Essexu a je na 

prodej. Naše hrdinka neváhá ani minutu a dům kupuje. Tím se začíná 

odvíjet příběh plný napětí. Dům a jeho okolí se totiž nachází v poli silné 

negativní energie a negativních vibrací, neboť jeho původní majitelka 

byla mučena a poté oběšena za čarodějnictví fanatickým knězem, který 

měl na svědomí několik desítek podobných žen. Autorka dovede mistrně 

navodit atmosféru tajemna a strachu z nevysvětlitelných nadpřirozených 

sil.  

 

Komunita truchlících 
druhý případ Coltera Shawa 2. díl 

Deaver, Jeffery, 

 

Další případ lovce odměn Coltera Shawa ukazuje, čeho všeho jsou lidé 

schopni z chamtivosti. Při sledování dvou údajných zločinců narazí lovec 

odměn Colter Shaw ve washingtonské divočině na záhadnou komunitu. 

Jedná se o podpůrnou skupinu pro osoby v těžké situaci, nebo o 

nebezpečnou sektu? Místo plánovaného hledání tajné zprávy, kterou 

ukryl jeho otec, se Shaw vydává komunitu prošetřit. Doufá, že tak 

zachrání život mladé ženě - a možná nejen jí. Postupně ale zjišťuje, že 

někteří lidé udělají cokoli, aby jejich tajemství zůstala skryta  

 

Mlha nad Shadow Sands 
druhý případ Kate Marshallové 2. díl 

Bryndza, Robert 

 

Kate Marshallová, bývalá policistka a nyní soukromá vyšetřovatelka, se 

svým kolegou Tristanem Harperem pátrá po záhadném mizení mladých 

lidí, která nějak souvisí s mlhou v okolí nádrže Shadow Sands.Při 

potápění ve vodní nádrži Shadow Sands objeví Kate Marshallová mrtvé 

tělo mladíka, který býval vynikajícím plavcem. Přivolaní policisté případ 

označí za tragickou nehodu, přestože má Kate své pochybnosti. Postupně 

se pochybností a otázek vynořuje víc. Kate si je jistá, že okolo rezervoáru 

Shadow Sands se toho děje víc, než se na první pohled zdá, obzvlášť když 

v okolí padne hustá mlha. Lidé už roky tiše mizí, a když se ztratí další 

mladá žena, Kate a její asistent Tristan mají podle indicií jen několik dní 

na to, aby ji zachránili před stejným osudem.  

 

Výchova bez poražených 
řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi 

Gordon, Thomas, 

 

Kniha amerického psychologa Thomase Gordona, nominovaného na 

Nobelovu cenu za mír, srozumitelně a názorně popisuje postupy, jak 

komunikovat s dětmi, jak posílit spolupráci v rodině a jak efektivně řešit 

problémy. Tato kniha čtenářům poskytne odpovědi na otázky: Jak se při 
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výchově vyhnout přílišným ústupkům dětem. Jak dětem naslouchat, aby 

byly ochotné s rodiči mluvit. Jak s dětmi mluvit, aby byly ochotné 

naslouchat. Jak děti naučit řešit své vlastní problémy. Jak řešit konflikty 

tak, aby se nikdo necítil poražený. Součástí knihy jsou praktická cvičení, 

která rodičům umožní osvojit si nové postupy, patřičně je zažít a případně 

je vyzkoušet ve své vlastní rodině. Výsledkem bude méně hádek a bojů, 

méně zuřivých scén a lhaní, méně trestů.  

 

Životopis bez cenzury 
Uzel, Radim, 

 

Gynekolog a sexuolog Radim Uzel se vypracoval na jednoho z 

nejznámějších a nejvtipnějších lidových vypravěčů. Svými sexuálně 

humornými přednáškami vyprodává sály v Čechách i na Slovensku. Ke 

svým osmdesátinám tento nesmírně moudrý muž sepsal s vtipem i 

nadsázkou své paměti. Na 256 stranách a 50 obrázcích se skvěle pobavíte 

i poučíte. Některé pasáže jsou vtipné, jiné šokující a další kontroverzní.  

 

Sněžný Ivan=Schnee Iwan 
Iwan, Friedrich, 

 

Kniha známého editora P. Bergmanna připomíná tvorbu neprávem 

zapomenutého malíře, grafika a ilustrátora Friedricha Iwana, jenž ve 

svém rozsáhlém díle zachytil území od Jizerských hor přes Krkonoše až 

po Kladsko.  

 

Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století 
Pazderský, Roman, 

 

Historik a politik W. W. Tomek (1818–1905) byl svým způsobem u 

všeho velkého, čím české dějepisectví i společnost v 19. století prošly. 

Proto se psaní souborné práce o Tomkovi může v jistých ohledech 

podobat psaní syntézy celého českého 19. století, přinejmenším alespoň 

dějin tehdejší historiografie. Přestože se text této knihy soustředí 

primárně na zkoumání Tomkova myšlenkového světa, jeho obraz je 

záměrně situován na pozadí širokých společenských, politických, 

kulturních i čistě biografických souvislostí, které ve svých vzájemných 

vazbách umožňují Tomkovi v hermeneutickém smyslu rozumět. Povaha 

kontextuální biografie autorovi nedovoluje ulpívat na pouhém 

deskriptivním výkladu Tomkova života a díla, ale v prostoru širokého 

kontextuálního pole tomkovských témat jej vede k mnohem hlubším 

interpretačním úvahám. K nim patří např. snaha promýšlet místo 

Tomkova díla v tradici českého myšlení o dějinách, spojené zejména s 

procesem utváření české národní identity v 19. století, či pokus o zcela 

novou konceptualizaci českého dějepisectví 19. století jako celku.  

 

Kudy kráčela smrt: 
třináct příběhů o lidské velikosti i malosti z blízké i vzdálené historie 

Evropy i zemí Koruny české 

Motl, Stanislav, 

 

Příběhy smutku, ale také příběhy naděje. Příběhy plné tajemství. Z jakého 
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důvodu se Albrecht z Valdštejna krvavě pomstil obyvatelům Loun? Kam 

se podělo devatenáct mužů, kteří beze stopy zmizeli během Pražského 

povstání v pětačtyřicátém roce? Jak bylo možné, že se v samém závěru 

druhé světové války objevili na Tachovsku živí mrtví? Proč se diváky 

milovaný český herec Ladislav Pešek ocitl jednoho dne v srdci ohnivého 

pekla? Kde ležel ďábelský tábor, v němž se děti rodily jako vězni? Co 

dalo sílu hrstce Arménů, kteří se na Mojžíšově hoře dlouhé týdny bránili 

proti mnohonásobné turecké přesile? Proč Kypr, ostrov bohyně lásky 

Afrodité, ovládla Smrt? Co přimělo krásnou muslimskou princeznu, aby 

šla bojovat i za své židovské bratry? Jak se ze čtrnáctiletého hrdiny 

obrany legendární Brestské pevnosti stal zločinec a kriminálník? A jak to 

bylo tenkrát v Oděse, kde se Hitlerovi se zbraní v ruce postavil Hitler? To 

jsou jen některé z osudových momentů, které přerostly ve velká lidská 

dramata a tvoří obsah této knihy. Její autor doma i za hranicemi putuje 

místy, jimiž kdysi kráčela Smrt. Pokouší se odkrývat zaváté stopy 

dávných událostí a snaží se do našeho světa vracet zpátky zapomenuté 

lidské osudy. Vzniklo tak neobyčejně cenné, leckdy až sugestivní 

svědectví především o mužích a ženách, jejichž obětavost, vůle a odvaha 

dodnes ohromují.  

 

Princ se žlutou hvězdou 
život a podivuhodná putování Petra Ginze 

Tichý, František, 

 

Život a podivuhodná putování Petra Ginze… z Prahy přes Terezín a 

Birkenau do Vesmíru a dál Kniha přibližuje život a tvorbu nadaného 

pražského chlapce, který byl jako židovský míšenec v roce 1942 

internován v terezínském ghettu a později, v necelých 17 letech, 

zavražděn v plynové komoře koncentračního tábora Birkenau. V Terezíně 

organizoval vydávání tajného časopisu Vedem. Jedna z jeho kreseb se 

proslavila, když ji s sebou do vesmíru (na palubě raketoplánu Columbia) 

vzal první izraelský kosmonaut. Kniha přibližuje Petrovu rodinu, dětství, 

život v protektorátní Praze i aktivity v Terezíně. Podrobně se věnuje 

organizaci výchovy chlapců na domově 1 v terezínském ghettu, vč. 

vývoje dětské samosprávy i každodenním reáliím života v ghettu. Autor 

vytvořil neuvěřitelně čtivý příběh, napínavý a navzdory tragickým reáliím 

prodchnutý nadějí a životem. Vzhledem k tomu, že jde o historickou 

biografii, je atraktivní vyprávění doplněno řadou autentických 

historických textů i obrazových materiálů, které dosud nebyly 

publikovány a které vycházejí poprvé díky spolupráci a přispění muzea 

Yad Vashem v Jeruzalémě, Židovského muzea v Praze a řady dalších 

institucí a osobností, včetně Petrovy sestry Chavy Pressbureger.  

 

Výchova jako dobrodružství 
to se v té Přírodní škole učíte na stromech? 

Tichý, František, 

 

František Tichý je výjimečný český pedagog. Gymnázium Přírodní škola, 

které založil po listopadu 1989 (ale na jehož konceptu pracoval od svých 

studií), se stalo na několik desítek let nejen pedagogickým domovem již 

několika generací studentů, ale i laboratoří unikátního pedagogického 



Knižní novinky leden 2021 
 

systému. Systému, jehož základy navazují na myšlenkový odkaz 

Makarenka, Korczaka a dona Bosca a které v 21. století přinášejí naději 

na to, že škola nemusí být nenáviděným místem a nutným zlem, ale 

společenstvím žáků a učitelů. Společenstvím, které má jasnou vizi a cíle, 

které jsou společně přijímány žáky i jejich pedagogy, komunitou, která 

žije spolu, nikoliv proti sobě a kde učení je přirozenou součástí života, 

nikoliv otravnou povinností. Že to není možné? Že vám to přijde jako sci-

fi? Pak neváhejte a prolistujte tuto knihu. Obsahuje nejen teoretická 

východiska a pedagogickou teorii a praktické zkušenosti z realizace v 

rámci projektu Gymnázia Přírodní škola, ale i mnoho napínavých i 

úsměvných historek z několika desítek let práce s dětmi a mládeží.  

 

Běhá zvíře po papíře 
Biderman, Daniel, 

 

Knížka hravých básniček z živočišné říše. Dozvíte se, že si tučňák dělá 

učňák, psi chodí na očkování kočkováním a jak se k sobě mají hyena a 

hygiena. Zjistíte, co dělat, když má káně zánět, kdy jsou vykulení tuleni a 

proč štice narostla kštice. Nebo co se stane, když opice sní o pizze a když 

si delfín dělá selfie.  

 

Všudybyl Avery. 
Den ve společnosti Aztéků 

Olivieri, Jacopo, 

 

Dnes je z něj například aztécký chlapec Avetl. Prožijte s ním jeho 

neuvěřitelná dobrodružství! Objevíte tajemná a nesmírně mocná aztécká 

božstva, zahrajete si jednu z nejstarších míčových her na světě, a dokonce 

se jen o vlásek vyhnete tomu, abyste se stali lidskou obětí.  

 

Všudybyl Avery. 
Den ve starověkém Řecku 

Olivieri, Jacopo, 

 

Dnes z něj bude řecký chlapec Averos. Prožijte s ním jeho neuvěřitelná 

dobrodružství! Dozvíte se, jak vznikly olympijské hry, seznámíte se s 

řeckými hrdiny a zjistíte, jak kdysi dávno vypadalo divadlo.  

 

Všudybyl Avery. 
Den ve starověkém Římě 

Olivieri, Jacopo, 

 

Dnes z něj bude římský chlapec Averius. Prožijte s ním jeho neuvěřitelná 

dobrodružství! Setkáte se s císařem, uvidíte generála nejmocnější armády 

starověku a dokonce navštívíte gladiátorské hry.  

 

Hrobaříci a Hrobaři 
3. díl 

Horáková, Pavla, 

 

Knihou Hrobaříci a Hrobaři, která volně navazuje na detektivky pro 

mladé čtenáře Tajemství Hrobaříků a Hrobaříci v podzámčí, se uzavírá 

románová trilogie, v níž pětičlenné bratrstvo pátrá po zločinech a 
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záhadách sahajících hluboko do minulosti. Vojta, Klára, Evžen, Šimon a 

Alžběta už dospěli. Vojta pátrá po tajné organizaci Hrobařů, Klára se od 

party chce odpoutat, jenže sedá na lep podezřelému muži… V napínavém 

příběhu se Hrobaříci dostávají na stopu případu, v němž jde doslova o 

život. Co se skrývá za fasádou fotografické agentury Luxfer? O co jde 

Světlonošům? Skutečně obklopuje mrtvé i živé bytosti světlo? Proč mají 

světci svatozář a panovníkům se říká Jeho Jasnost a slavným lidem 

hvězda? Proč se zaživa zadívali lidé i zvířata? Kniha Pavly Horákové je 

nejen výbornou detektivkou, ale také originálním průvodcem po 

Olšanských hřbitovech a Žižkovu i výletem do historie symbolů 

souvisejících se světlem.  

 

Hrobaříci v podzámčí 
2. díl 

Horáková, Pavla, 

 

Druhý díl detektivní trilogie pro mladé čtenáře je volným pokračováním 

napínavého příběhu Tajemství Hrobaříků. Parta detektivů tentokrát 

vymění prostředí pražského hřbitova za romantické kulisy městečka 

Ostrožná, kde mladí hrdinové o prázdninách pomáhají na 

archeologických vykopávkách. Brzy se dozvědí, že ze zdejšího zámku 

během druhé světové války zmizela vzácná relikvie, a spolu s potomky 

šlechtického rodu se nadšeně pustí do řešení dávné záhady…  

 

Labyrint nedokončených setkání 
Tichý, František, 

 

Marek - věčný průšvihář z choceradského děcáku, který od života už nic 

nečeká. Filip - kluk z gymplu a jeho tajemství (které tak trochu tají i sám 

před sebou). Starý deník (psaný před posledním transportem) nalezený na 

terezínské půdě… a chvíle, ve které se celý život obrátí naruby. 

Dobrodružný příběh ze současného i protektorátního Terezína se 

nevyhýbá vážným tématům a klade otázky, na něž není snadné najít 

odpověď. Tak jako pro tři dospívající kluky není snadné najít sama sebe.  

 

Najdeš mě ve tmě 
Kounická Svátková, Vlastina, 

 

Vše, co září, si musí projít tmou. A není třeba se jí bát. Jen se jí nechat 

vést. Co se vlastně nachází na konci tmy? Bolest, nebo odvaha? Co když 

je tma jediným bodem na mapě, kde můžeš najít sama sebe? Zůstaneš, 

kde jsi, nebo půjdeš? Opustíš zdánlivě milované? Překročíš vše, co tebou 

manipuluje, a naučíš se říkat hlasité NE? Zamíříš tam, kde se o lásku 

neprosí? Vykročíš tam, kde láska dávno je? Po bestselleru Prostor pro 

duši přichází Vlastina Svátková s novou odvážnou knihou Najdeš mě ve 

tmě. Kniha plná životních příběhů nás všech  
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Sama sebou 
Kounická Svátková, Vlastina, 

 

Kniha je psaná stylem krátkých autentických příběhů a osobních 

výpovědí. Rozvod, péče o dva malé syny, hledání smyslu života a 

humoru, i když zrovna klečíme na kolenou a učíme se znovu vstát. Velmi 

citlivá, upřímná a ženská knížka  

 

Tatérka 
1. díl 

Belsham, Alison 

 

Když během tetovacího veletrhu v anglickém Brightonu objeví místní 

tatérka Marni Mullinsová podivně znetvořenou mrtvolu, ochromí celé 

město strach. Podle všeho tu řádí sériový vrah, který zaživa vyřezává 

umělecká díla z těl svých obětí. Marni skrývá tajemství a má pádné 

důvody, proč nedůvěřovat policii. Jak se proto rozhodne, když ji navštíví 

mladý, čerstvě povýšený inspektor? Pomůže mu vyšetřit jeho první 

vraždu, nebo se po stopách vraždící zrůdy vydá sama?  

 

Úder 
10 týdnů, které otřásly světem: očima konspiračního teoretika 

Hájek, Petr, 

 

V posledním půl roce otřásla světem pandemie, která se neomezila jen na 

projevy často smrtelné choroby, již bezprostředně způsobuje. Uvedla do 

smrtícího chaosu vlastně všechny systémy, které dosud západní civilizace 

pokládala za svou pevnou základnu: od zdravotních přes ekonomické, až 

po společenské a politické. Spustila řadu následných dramat, která stále 

ještě pokračují a „přeformátovávají“ nejen vnitřní uspořádání prakticky 

všech zemí světa – těch největších a určujících na místě prvním.  

 


