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Hluboká modř moře 
Lamballe, Marie 

 

Romantický příběh z volné trilogie, jejíž kulisy tvoří divukrásná 

Bretaň, vypráví o mladé ženě, která se rozhodne rozkrýt dávné 

rodinné tajemství. Mladá učitelka Katy objeví po smrti svého otce 

sadu akvarelů, na kterých je zachycen romantický zámeček. Obrazy 

idylické krajiny ji neuvěřitelně přitahují. Její cesta vede do Bretaně, 

kde vypátrá nejen záhadný dům, ale i dramatický příběh velké lásky z 

období druhé světové války… 

 

Metody výzkumu a evaluace 
Hendl, Jan, 

 

Kniha se zaměřuje na výklad výzkumných metod uplatnitelných v 

oblasti společenských věd a biomedicíny. Výklad vychází z myšlenek 

praxe založené na empirické evidenci (EBP) a shrnuje jednotlivé 

postupy, které se probírají v metodologicky zaměřených kurzech na 

vysokých školách. Publikace pojednává především o kvantitativních 

metodách, ale popsány jsou i kvalitativní metody sběru a analýzy dat. 

V závěru se autoři věnují přístupům k provádění evaluací, které dnes 

mají významnou roli při hodnocení intervencí v hlavních oblastech 

společenského rozvoje. Kniha, jež v některých aspektech odkazuje na 

předchozí práce Jana Hendla (Kvalitativní výzkum a Přehled 

statistických metod), informuje nejen o základních metodách, ale 

především o přístupech, které nebyly v české literatuře doposud 

popsány (např. analýza mediátorových a moderátorových 

proměnných, trasování procesů, kvalitativní komparativní analýza 

QCA). Publikace je určena studentům, jejich učitelům a odborným 

pracovníkům z oboru společenských věd a biomedicíny. Autory jsou 

prof. RNDr. Jan Hendl, CSc., a Mgr. Jiří Remr, PhD. Oba působí na 

Fakultě sociálních věd UK a mají výzkumnou a pedagogickou praxi z 

oblasti metodologie a metod výzkumu.  

 

Tajemství pokladu svatého Václava 
gamebook 

Šindelářová, Renata, 

 

Společně s Vojtou a Klárkou se mohou stát strážci pokladu i všichni 

čtenáři, kteří správně rozluští celý příběh, posbírají všechny klíče a 

těmi pak poklad uzamknou. Kniha kombinuje čtení s luštěním. Každá 

kapitola je ukončena logickým, matematickým, jazykovým, 

postřehovým či jiným úkolem, který děti odkáže na pokračování v 

příběhu. Na některých místech se čtenáři mohou i samostatně 

rozhodnout, jak by podle nich měl příběh pokračovat. Jde tedy o 

knihu v pravém slova smyslu interaktivní. Děti si tak bystří hlavu i 

vlastní úsudek, a navíc se nenásilnou formou dozvídají informace ze 

života našich předků.  
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Ukradená vražda 
brněnská mordparta vyšetřuje 

Češka, Stanislav, 

 

Další ze série románů inspirovaných skutečnými případy, které řešili 

brněnští kriminalisté. Hned dvakrát si u případů, které byly úspěšně 

vyřešeny, mohl plukovník Motl připsat poznámku „ukradená vražda“. 

Protože vrahové své činy úspěšně dokonali, a přesto za ně nebyli 

patřičně potrestáni. Prostě spravedlnost byla, alespoň podle Motlova 

názoru, dvakrát okradena...  

 

Zahradničení bez rytí 
Jak jednoduše a v souladu s přírodou pěstovat, skladovat a využívat 

vlastní úrodu 

Dowding, Charles 

 

Zahradničit bez rytí – je to vůbec možné? A proč vlastně? Autoři této 

knihy (a mnozí jiní) svou zahradu tímto způsobem obdělávají již celá 

desetiletí. Ušetří si tak spoustu času i práce a zároveň tím podporují 

přirozené a udržitelné fungování půdy a celého ekosystému. 

Spolupráce s přírodou se jim pak vrací především v podobě zdravější 

a úrodnější půdy, která lépe hospodaří s vodou a v níž se rostlinám 

dobře daří. O své bohaté zkušenosti se Charles a Stephanie dělí v této 

ucelené publikaci, v níž se láska k zahradničení a přírodě snoubí s 

praktičností a jednoduchost s hojností. Metoda bez rytí je přímočará. 

Nejprve odstraníme plevel nanesením mulče – pokrývky, pod níž 

mohou užitečné půdní organismy dál nerušeně fungovat. Když totiž 

půdu narušíme rytím, značnou část těchto organismů poškodíme či 

zcela zničíme. Půvab zahradničení bez rytí spočívá také v tom, že 

půda se nepotřebuje tak jako po narušení uzdravovat za pomoci 

plevelů, takže jejich výskyt přirozeně klesá. Mulčování vrstvou 

kompostu dodá půdě zároveň výživu i ochranu, záhony získají 

krásnou tmavou pokrývku a vaší zahradnické invenci nebude stát nic 

v cestě. Kniha obsahuje základní informace od založení zahrady až 

po úspěšnou sklizeň a skladování úrody a současně nabízí spoustu 

tipů a receptů na zpracování a využití zeleniny, ovoce a bylin jak 

přímo na zahradě, tak v kuchyni a v celé domácnosti.  

 

Život plný iluzí 
Gillerová-Brezníková, Katarína 

 

Aneta má nepříjemné tušení, že v jejím manželství něco nehraje. 

Ráda by zjistila příčinu, ale musí zároveň řešit problémy v práci a 

těžko zvladatelnou pubertální dceru. Zničehonic dostane od staré 

známé pozvánku na sraz. Proč se má čtveřice kamarádek sejít po 

tolika letech? Zdá se, že všechny jsou šťastné. Realita ale není až tak 

růžová. Aneta postupně zjišťuje, že žije obklopená iluzemi, a stačí 

jeden malý otřes, aby se rozpadly na tisíc kousků.  
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Stolní hra - Děti z Carcassone 
Teubner, Marco, 

 

Skvělá zábava ve měste Carcassone. Jedenkrát do roka se pořádá 

slavnost, při které ze všech ohrad vypustí krávy, ovce a slepice. Děti 

z Carcassone se pak celý den baví tím, že zvířátka zahánějí zpátky do 

ohrad. Běhají po cestách a loukách v okolí města proto, aby všechna 

zvířátka byla zpátky doma před setměním.  

 

Hovory s doktory - audiokniha 
Nesvadbová, Barbara, 

 

Dvanáct rozhovorů s předními českými lékaři. O medicíně a o vědě. 

O nemocnicích. O životě, stáří umírání. O mužích a ženách, o vůli, 

strachu, o práci a píli. O rodině, o víře, statečnosti, o naději i pokoře.  

 

Kanibal z Nine Elms - audiokniha 
Bryndza, Robert, 

 

První případ nové série autora bestsellerů Roberta Bryndzy v 

podmanivé interpretaci Martina Stránského. Před patnácti lety byla 

Kate Marshallová vycházející hvězdou londýnské policie. Dokázala 

vyřešit sledovaný případ nebezpečného a krutého sériového vraha s 

přiléhavou přezdívkou Kanibal z Nine Elms, i když přitom sama 

málem zemřela. Nyní Kate přednáší na univerzitě a snaží se vést 

poklidný život, ale zaplete se do vyšetřování vražd, které nápadně 

připomínají starý případ…  

 

Meč a Koruna 
Čas zrady 3. díl 

Ebert, Sabine, 

 

Další část historické ságy od německé autorky o životě císaře 

Fridricha Barbarossy ve druhé polovině 12. století.Na jaře roku 1152 

byl švábský vévoda Fridrich korunován králem, tato významná 

událost však do jeho života rozhodně nevnesla klid. Bude muset čelit 

tlakům šlechty, která se nebude chtít vzdát starých pořádků a 

vydobytého postavení. Fridrich tak hledá spolehlivé spojence, o něž 

by se mohl v mocenském boji opřít. Díky různým příslibům si je 

rychle získává a proti oponentům zasahuje okamžitě a tvrdě. Kdo 

bude mít u nového krále největší slovo? Kromě obnovy dlouhými 

boji zničené země chce nový vladař především upevnit své dosavadní 

postavení. Do jeho osobního života také silně zasáhne setkání s 

krásnou Beatrix Burgundskou.  

 

Můj svět - audiokniha 
Sagan, Peter, 

 

P. Sagan jako první cyklista v historii vyhrál třikrát za sebou 

mistrovství světa v silničním závodě. Už jen tím se zařadil mezi 

nejlepší cyklisty všech dob. Ale je to jen zlomek příběhu, nyní máte 
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možnost poprvé nahlédnout do jeho osobního života, do základů jeho 

týmu, do jeho příprav.  

 

Stolní hra - Tik Tak Bum Junior 
vzrušující a napínavá slovní hra pro děti 

 

Vzrušující a napínavá hra pro děti od 5 let a více. Slovní hra, vhodná 

pro jazykové školy.  

 

Stolní hra - Tik... tak... bum 
bombastická slovní hra pro celou rodinu 

 

Hra pro ty, kteří mají rádi napětí spojené se zábavou.  

 

Verše pro mrtvé 
Preston, Douglas J., 

 

Další thriller s detektivní zápletkou od dvojice amerických autorů, v 

němž se agent Pendergast pouští do vyšetřování podezřelých vražd za 

pomoci nového parťáka.Agent FBI Aloysius Pendergast je při svých 

vyšetřováních neuvěřitelně úspěšný, odhalí pachatele i u případů 

starých desítky let. Problémem je, že podezřelí obvykle umírají ještě 

dřív, než dojde k soudu. Jeho nadřízení se tedy rozhodnou přidělit mu 

parťáka, který to má změnit. Pendergast se své kariéry nehodlá vzdát, 

a musí se tak smířit s tím, že mu s vyšetřováním bude asistovat mladý 

agent Coldmoon. Jejich prvním případem je vyšetřování podezřelé 

série vražd v Miami Beach. Pachatel s přezdívkou Srdcezlom 

vyřezává svým obětem srdce a nechává je na náhrobcích žen, které 

před lety spáchaly sebevraždu. Agenti postupně odhalují spojitost 

mezi současnou sérií vražd a úmrtími starými několik let, ale snaha 

dopadnout vraha je možná bude stát život. Jaký je pachatelův motiv, 

a kde se skrývá?  

 

Stolní hra - Word 
Slovní labyrint 

Hoyts, David L., 

 

Neuvěřitelně zábavná hra 2v1, s písmeny. Cílem hry je vytvořit 

souvislého hada z vašich barevných žetonů začínajícího nahoře a 

pokračujícího postupně souvisle z horního okraje hracího pole až ke 

spodnímu. První slovo každého hráče musí zahrnovat alespoň jedno 

políčko s písmenem z nejvrchnější řady písmen. V každém dalším 

tahu se musí slovo dotýkat alespoň jednoho písmene obsaženého v 

předcházejícím slově.  



Knižní novinky - leden 2020 
 

 

Stolní hra - Duch! 
společenská hra 

Zeimet, Jacques 

 

Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou 

našel stařičký kouzelný fotoaparát. Z tohoto nálezu měl velkou radost 

a hned začal fotografovat všechny své oblíbené věci, které při svém 

strašení pravidelně nechává mizet a zase se objevovat...  

 

Stolní hra - Halli Galli Extrém 
Haim Shafir 

 

Slon, opice a prase brouzdají pralesem a hledají, kde by byla nějaká 

ovocná dobrota. Hráči jim při tom pomáhají. Všichni hráči odkrývají 

jeden po druhém vždy jednu kartu. Když se objeví dvě stejné karty s 

ovocem anebo některé ze zvíře se svými oblíbenými plody, musí 

hráči co nejrychleji zazvonit na zvonek. Kdo zazvoní jako první, 

dostane všechny odkryté odkládací hromádky. Cílem divoké hry je 

získat co nejvíc karet.  

 

Koněv 
osvoboditel, nebo okupant? 

Fidler, Jiří, 

 

Jediná komplexní biografie maršála Koněva na českém trhu. Téma 

osobnosti velitele Rudé armády, která pod jeho vedením osvobodila 

protektorát, ale o 11 let později také krvavě potlačila povstání v 

Maďarsku, je v současnosti stále velmi živé.  

 

Stolní hra - Sabotér 
Moyersoen, Frederic 

 

V pátrání po zlatě se dostanete do zlatokopeckého dolu. Náhle se vám 

zlomí krumpáč nebo zhasne lampa. Sabotér udeřil! Ale který z 

okolních hráčů je Sabotér?  

 

Bohemia 
Svěrák, Jan, 

 

Román je příběhem talentovaného filmového režiséra, který se 

pokouší vydobýt si celosvětové uznání a vydává se proto na trnitou, 

ale i nejistou cestu za úspěchem. Ambiciózní filmový režisér Ivan 

Šustil se pokouší prchnout z "malého českého světa" a uskutečnit své 

sny a plány přímo v hollywoodských ateliérech. Tomuto cíli je 

ochotný obětovat téměř vše a proto naváže užitečný vztah s asi o 

deset let starší britskou producentkou Sylvií. Brzy poté odjíždí Ivan 

na její pozvání do Skotska (a to i se svou manželkou Lucií a s dětmi). 

Později proniká i dál na západ a zjišťuje, jakou cenu by doopravdy 

musel zaplatit za to, aby se stal respektovaným umělcem. Kromě 

těchto zkušeností však Ivan naráží na kulturní odlišnosti, jež jsou 

diktovány rozdílným společenským vývojem i tradicemi v různých 

částech této rozporuplné planety. A protože často nedokáže potlačit 
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výbušnou erotickou vznětlivost, uvažuje mnohdy i o kontrastech a 

potížích, které vztah mezi muži a ženami téměř vždy doprovázejí.  

 

Domácí mlékař II, aneb, Co jste se v 1. dílu nedozvěděli 
Hadašová, Klára 

 

Kniha Domácí mlékař II., která obsahuje 320 stran, tištěných na 

recyklovaném papíře, navazuje na 1. díl knihy Domácí mlékař. Do 

každé knihy je jako dárek vložena barevná tabulka "Záměna kultur 

dle výrobců". Prvních 57 stran obecné části rozšiřuje obecnou část 1. 

dílu (informace se neopakují, kniha přináší informace nové a 

rozšiřující). Další část knihy je řazena do stejných kapitol jako kniha 

DM 1, přináší však zcela nové receptury. Na konci knihy se opět 

setkáme s kapitolou - Vady při zpracování mléka ((informace se 

neopakují, kniha přináší informace nové a rozšiřující) a zcela novou 

částí - Nejčastěji kladené dotazy.  

 

Gerda 
Příběh moře a odvahy 

Macho, Adrián 

 

Bohatě ilustrované pokračování osudů velryby Gerdy, která se 

tentokrát se svým bratrem Larsem vydává na moře hledat další sloky 

maminčiny uspávanky. Gerda s Larsem si každý večer zpívají 

uspávanku, kterou je naučila maminka. Stará velryba Lisbet jim však 

prozradí, že píseň má ještě pokračování. Ten, kdo by ho chtěl znát, 

musí mít velkou odvahu a vypravit se na sever. Sourozenci se 

rozhodnou, že ztracený závěr krásné uspávanky objeví. Na své cestě 

se seznamují se spoustou roztodivných mořských živočichů a zažívají 

velká dobrodružství.  

 

Lapka 
poklad tří králů 1. díl 

Kukkonen, Janne, 

 

Mladá dívka mezi zlodějíčky? Kdo to kdy viděl! Lapka Lili je ale 

rozhodně na svém místě – je fikaná, obratná a nebojí se ničeho a 

nikoho, ani Velmistra cechu lapků, který jí kdovíjak nevěří a zásobuje 

ji jen podřadnými úkoly. Jenže Lili vloupačky a drobné krádeže 

nelákají, touží se stát mistryní v oboru. Kdyby jen tušila, že v příští 

misi objeví prastarý kult spolčený s dávno zapomenutými 

nadpřirozenými silami a že před ním bude muset zachránit svět!  

 

Lapka 
poklad tří králů 2. díl 

Kukkonen, Janne, 

 

Lapka ví, že prosadit se mezi zlodějíčky není jen tak. Ale protože je 

fikaná, obratná a ničeho se nebojí, jde si za svým. Při jedné loupeži se 

ale zaplete do nebezpečné sítě, která se táhne až do nadpřirozených 

hlubin minulosti. Stane se terčem vydírání mocichtivého hraběte, pro 

kterého má splnit nelehký úkol. Budou jí stačit síly a důvtip na to, 
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aby přechytračila Klan ohně a zachránila svého nejbližšího přítele, 

učitele Seamuse?  

 

Motiv X 
Ahnhem, Stefan, 

 

Komisař Fabian Risk a jeho tým kriminalistů tentokrát vyšetřuje 

spletitý případ vraždy malého syrského chlapce. Jak chytit sériového 

vraha, který nikdy nezaútočí stejným způsobem dvakrát? Brutální 

vražda jedenáctiletého syrského uprchlíka postaví před 

helsingborskou policii případ s možným rasistickým podtextem. 

Zdánlivě náhodných vražd přibývá a tým kriminalistů se záhy ocitá 

pod příliš velkým tlakem. Situace donutí Fabiana Riska, aby se vrátil 

do práce, ačkoli by raději dál bděl u lůžka své postřelené dcery, která 

je v kómatu a Fabian si to dává za vinu. Vrací se i šéfka oddělení 

Astrid Tuvessonová, která přerušila protialkoholní léčbu. Je tu však 

ještě něco – informace, jež po sobě zanechal Fabianův mrtvý kolega 

Hugo Elvin a jež mohou dosud soudržný tým vyšetřovatelů navždy 

změnit. A v sázce je i Fabianův život... Motiv X je úvodní část 

diptychu v rámci bestsellerové série krimipříběhů Fabiana Riska, jeho 

rozuzlení přinese titul X způsobů smrti.  

 

Sestřičky na příjmu 
4. díl 

Douglas, Donna 

 

Společenský román nás v roce 1937 počtvrté zavádí do londýnské 

nemocnice Nightingale a přináší nové osudy oblíbených hrdinek. Na 

studentskou kolej přichází nová obyvatelka Jess Jagová a má velké 

plány. Chce se dostat co nejdál od své slavné rodiny z East Endu a 

zařídit si vlastní život. Její rodina ji však sleduje na každém kroku. 

Také další nováček, Effie O'Harová, se těší na nový začátek. Poté, co 

opustila svou rodnou vesničku v Irsku, si užívá Londýna. Ovšem 

stejně jako u Jess, ani její rodina není nikdy daleko. V případě Effie 

jde o její dvě starší sestry, které pracují jako zdravotní sestry přímo v 

Nightingale. Studentky třetího ročníku, Dora Doyleová a Lucy 

Laneová, byly již od začátku studií soupeřkami. Jak se ale blíží 

závěrečné zkoušky, zaplétají se obě do sítí tajemství, která by mohla 

ukončit jejich studia i jejich kariéry.  

 

To nejlepší v nás 
Hoover, Colleen 

 

Tehdy je dala dohromady nevěra jejich partnerů, teď Quinn a Graham 

v tomto románu pro ženy čelí hrozbě rozpadu jejich mladého 

manželství. Quinn a Graham se oba zklamali ve svých protějšcích. 

Do společného vztahu proto vstupovali s odhodláním vzít vše za 

správný konec a prožívali vášnivá milování. Jenže pár let po svatbě se 

odcizují. Láska zcela nevymizela, ale je samotné proměnil koloběh 

všedních dnů i velké trápení - neúspěšné početí miminka. Zachrání 

jejich svazek tajemná krabička, do které kdysi ukryli dopisy pro stav 

nouze?  
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Zimní oheň 
De la Motte, Anders, 

 

Švédský thriller o předvánočním večírku dospívajících dětí, který 

skončil ohnivou tragédií. Třicet let poté je odhaleno tajemství toho, 

co se stalo oné noci.  

 

Guláš 
Kimberling, Brian 

 

Kniha amerického autora, který v devadesátých letech učil v Čechách 

angličtinu. Autor vtipně glosuje život v Praze, vypráví o svých 

studentech, českých reáliích a „specialitách“, zároveň prožívá 

milostný vztah s Angličankou, která v Praze rovněž učí anglicky a 

snaží se najít v Praze svůj nový domov.  

 

Orbis Pictus 
Svět v obrazech pro nejmenší 

Komenský, Jan Amos, 

 

Kniha je drobným vzhledem do uspořádaného světa, který dětem 

světoznámý autor představuje. Malíř překreslil obrázky, které ho 

přitahovaly. Jednoduchá krása jeho obrazů podtrhuje roli smyslů v 

procesu poznání.  

 

Pandemie 
Cook, Robin 

 

V newyorském metru zničehonic zkolabuje neznámá, na první pohled 

zdravá a mladá žena a hned po příjezdu do nemocnice umírá. Pro 

doktora Jacka Stapletona je její případ strašidelnou připomínkou 

chřipkové pandemie v roce 1918. Vyděšený z představy, že by se 

přesně po sto letech historie opakovala a hrůzná nákaza se vrátila, se 

Jack pár hodin po jejím úmrtí sám ujme pitvy a zjistí, že v minulosti 

podstoupila transplantaci srdce. Fakta neukazují na chřipku a nic 

nedává smysl, dokud ho vyšetřování nezavede ke skupině zabývající 

se genetickou modifikací. Jak se postupně noří hlouběji a hlouběji do 

světa obchodu s lidskými orgány, poznává megalomanského 

byznysmena, ochotného riskovat lidské životy, aby se stal 

průkopníkem medicíny – a pokud Jack nebude opatrný, mohl by být 

další, kdo kvůli tomu přijde o život.  

 

Pekelní andělé 
sedmá část z cyklu De Vere Smith 

Kessler, Leo, 

 

Další pokračování z cyklu "De Vere Smith" zavádí tentokrát titulního 

hrdinu na území Výmarské republiky, kde má odvrátit hrozbu elitních 

německých letců, nazývaných "Pekelní andělé". V roce 1929 se 

Británie, Francie a Spojené státy chystají demilitarizovat západní 

břeh Rýna. A to je důvod, aby se Smith po dlouhých šesti letech vrátil 

do Německa. Tamní nacionalisté, financovaní skupinou 
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velkoprůmyslníků, totiž hodlají této příležitosti využít k pokusu 

začlenit dosud okupované území zpět do hranic Výmarské republiky. 

Proti spojeneckým vojákům, odcházejícím na západ, připraví sérii 

útoků, jejichž provedení svěří "Pekelným andělům", bývalým 

německým válečným letcům, kteří po válce odešli zkusit štěstí v 

Americe. Je nasnadě, že ten, kdo má někdejší stíhací esa z pověření 

britské tajné služby zastavit, nebude nikdo jiný než Obyčejný Smith a 

jeho muži z posádky Swordfishe.  

 

Sbohem, Piccadilly 
Za války, 1914 1. díl 

Harrod-Eagles, Cynthia, 

 

Píše se rok 1914 a Velká Británie čelí válce. Život Hunterových, 

jejich dětí, služebnictva a sousedů už nikdy nebude jako dřív. Pro 

dvacetiletého Davida představuje válka možnost projevit hrdinství, 

ale když se jeho matka dozví, že narukoval, zlomí jí to srdce. Krásná 

Diana se seznámí s vikomtem Charlesem Wroughtonem a zdá se, že 

ji čeká šťastná budoucnost, ovšem svolí aristokratická rodina ke 

sňatku dědice s pouhou dcerou bankéře? Dianina sestra Sadie pomáhá 

cvičit koně, které armáda potřebuje na frontu… Nová trilogie Cynthie 

Harrod-Eagles, autorky populární Dynastie Morlandů, která si získala 

věrné čtenáře po celém světě!  

 

Země mých snů 
za války, 1916 3. díl 

Harrod-Eagles, Cynthia, 

 

Rodinné osudy Hunterových se barvitě rozvíjí i během roku 1916, 

kdy už je bohužel jasné, že dříve prognózovaný brzký konec války je 

jen toužebnou chimérou. V románu silně rezonuje atmosféra staré 

Anglie s duchem viktoriánské doby a s pozůstatkem honosných 

panských sídel s početným služebnictvem. Ovšem téměř hmatatelně 

už je také cítit, že se jedná o minulost, kterou nově přicházející 

poměry velmi rychle změní, navzdory křiku a zlobě konzervativců. 

Se složitostmi změn se po svém vyrovnávají i hlavní aktéři románu.  

 

Žena bez minulosti 
Nolan, Dominic 

 

Napínavý thriller pojednává o policejní vyšetřovatelce, která ztratila 

paměť a nyní se snaží vyřešit případ, na němž před ztrátou 

vzpomínek pracovala, aby zjistila, co bylo příčinou její amnézie. 

Detektivka Abigail se probrala na neznámém místě, uvězněná, 

zraněná a bez vzpomínek. Přes to se jí podařilo únoscům utéct a 

zachránit ještě jednu ženu. Nyní se snaží přijít na to, kým vlastně je. 

Nepamatuje si ani manžela, ani syna. Pouze si vzpomíná, že její 

amnézie má co dělat s případem, na kterém pracovala. Přestože již 

není kvůli zranění ve službě, rozhodne se znovu vyšetřit případ 

zmizelé Sáry Stillové. Za pomoci kolegyně Barb rozbíhá vyšetřování 

případu a hledá vodítka, která by ji dovedla k Sářině nalezení a snad i 
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ke ztraceným vzpomínkám. Dokáže Abigail zjistit, co se tenkrát stalo 

a vzpomenout si, kým dřív bývala?  

 

Camino na kolečkách 
Dušek, Jan, 

 

Jan Dušek (1980) trpí progresivní formou roztroušené sklerózy. Proto 

se rozhodl pokořit tzv. Svatojakubskou pouť na invalidním vozíku a 

dojít do Santiaga de Compostela s prosbou o zpomalení průběhu 

nemoci. Na cestu se vydal se svým devítiletým synem, několika 

přáteli a filmovou kamerou v období 10. 5. – 13. 6. roku 2017. 

Organizátorem cesty byl známý poutník Petr Hirsch (projekt Pěšky 

kolem světa). Počin Jana Duška dokumentárně zachytila mladá a 

talentovaná režisérka Eva Toulová spolu s kameramanem Tomášem 

Lénárdem, kteří putovali pěšky s ním. Vznikl celovečerní filmový 

dokument CAMINO NA KOLEČKÁCH, který posbíral několik 

ocenění i na menších zahraničních festivalech, a my vám teď 

přinášíme osobní svědectví o této cestě i v knižní podobě.  

 

Děti z Bullerbynu 
Lindgren, Astrid, 

 

Kniha pojednává o skupině šesti dětí z osady Bullerbyn (Bullerbyn 

„Hlučná vesnice“). Osada sestává z pouhých tří domů, každý z nich 

obývá jedna rodina. Vypravěčkou příběhu je sedmiletá dívenka Lisa 

(na začátku knihy oslaví sedmé narozeniny), která má dva starší 

bratry jménem Lasse (9 let) a Bosse (8 let) a bydlí na statku jménem 

Mellangården. V druhé rodině, která bydlí na Norrgårdenu, mají dvě 

dcerky Annu (7 let) a Brittu (9 let), ve třetím domě mají syna Olleho 

(8 let) a malinkou Kerstin (ti bydlí na Sörgårdenu). Děti spolu 

zažívají různá dobrodružství a společně chodí do jednotřídky ve 

Storbynu. Filmové zpracování  

 

Homunkulus 
Ptáčková, Jindřiška, 

 

Detektivní příběh z vyhledávané edice přivádí na scénu čtenářům 

známého vyšetřovatele Viktora Ereta. V Praze je zavražděna bohatá 

podnikatelka a způsob jejího násilného usmrcení se podobá několika 

dalším z předchozích let. Vždy šlo o bohaté, už dávno ne mladé ženy 

a společným jmenovatelem je i vražedný nástroj, který je jedním 

velkým otazníkem. Tápající kriminalisté se obracejí na někdejší 

kriminalistickou legendu, Viktora Ereta, který přislíbí pomoc a pouští 

se do pátrání vlastními cestami.  

 

Hořkosladký život 
McCullough, Colleen, 

 

Podmanivá, romantická i napínavá sága od autorky proslulého 

bestselleru Ptáci v trní se rozvíjí v bouřlivých letech po první světové 

válce v Austrálii. Edda a Grace, Trs a Kačka – to jsou čtyři 

neobyčejné sestry, dcery důstojného pána Latimera z městečka 
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Corunda. Všechny jsou krásné, bystré a ambiciózní, ale musejí čelit 

předsudkům v tehdejší společnosti. Jejich život se od základu změní, 

když se dají zaměstnat v nemocnici jako ošetřovatelky a zapojí se do 

programu, kterým ve dvacátých letech vznikalo povolání 

diplomovaných zdravotních sester. Ve víru dalších let prožívají 

osobní vzestupy i propady, ale pouto mezi nimi zůstává stále stejně 

silné.  

 

Kronika zániku Evropy 
1984-2054 

Vondruška, Vlastimil, 

 

Rozsáhlá románová freska populárního spisovatele mapuje události 

na evropském kontinentu přibližně za posledních pětatřicet let a 

zároveň předkládá hypotézu, kam se bude vývoj v této části světa 

ubírat v příštím, časově totožném období. Román vypráví o osudech 

rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek evropské civilizace. 

Kniha je rozdělena na dvě části. První díl nazvaný "Jak to celé 

začalo" popisuje léta 1984-2019 a vychází z reálného vývoje Čech a 

Evropy. Druhý díl "Jak by to celé mohlo skončit" modeluje formou 

utopie jeden z možných vývojů společnosti po roce 2020, který by 

mohl vést až k zániku evropské civilizace. Zakladatel rodu Adam 

Wagner, sociolog a odborník na Orwellovo dílo, předvídá budoucí 

rozpad západoevropské demokracie, a proto s členy rodiny a přáteli 

budují malé chráněné sídlo, za jehož hradbami se hodlají bránit, až 

dojde k sociálnímu rozvratu, hospodářské krizi a bojům o přežití.  

 

Rozvíjejte v sobě lídra 2.0 
Maxwell, John C., 

 

Není snad slavnějšího titulu o tom, jak být správným lídrem pro své 

zaměstnance. V této rozšířené a o nové kapitoly doplněné klasice 

najdete nejlepší návod, jak dohromady skloubit nejdůležitější aspekty 

správného lídra. Vize, časové plánování, rozpoznávání hodnot a 

správná motivace podřízených jsou jenom základ k tomu, co John C. 

Maxwell ve svém hlavním díle rozvíjí.  

 

Ještě... 
Kopecká, Věra, 

 

Sbírka básní známé broumovské autorky.  

 

Kocovina 
Beran, Stanislav, 

 

Novela pozoruhodného českého autora je koláží osudů z neutěšené 

vesnice v sudetském pohraničí. Jednotlivé kapitoly této Beranovy 

prózy načrtávají samostatné příběhy obyvatel i návštěvníků 

nejmenované vesnice kdesi v těsné blízkosti rakouských hranic. 

Příběhy se propojují a postupně skládají neradostný obraz 
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rezignovaného života v tomto zapomenutém koutě. Jako jakýsi 

groteskní průvodce se zde v různých časových úsecích opakovaně 

objevuje místní blázen Honzík a červenou nití celé knihy se tak stává 

jeho po částech odhalovaný životní příběh, od narození, k němuž 

došlo po válce a nuceném odchodu jeho německého otce, až po smrt 

v prvních letech po listopadové revoluci, stejně smutnou a zbytečnou 

jako celý jeho život, jako celé místo, v němž jej strávil.  

 

Můj stát 
putování za českými prezidenty 

Velíšek, Martin, 

 

Kolik měla naše republika prezidentů? Kým byli? Jaký význam měli 

a mají pro náš stát? Seznam se se všemi prezidenty naší republiky od 

prvního prezidenta T. G. Masaryka až po současnou hlavu státu 

Miloše Zemana. Poznej moderní české dějiny z pohledu osobností, 

které stály v čele našeho státu, a rozšiř své znalosti o zajímavosti, 

které v učebnicích často nenajdeš.  

 

Rodový slib 
Peak, Elizabeth 

 

Historický román pro ženy popisuje klíčící romantický vztah mezi 

mladou Angličankou a mocným Skotem v době, kdy mezi oběma 

národy panovala řevnivost. Lady Gillian je anglickou lady, která 

prchá do Skotska na přání svého nevlastního otce. Míří k 

Malcolmovi, jenž je jejímu nevlastnímu otci zavázán dluhem a tím, 

že se o Gillian postará, bude tento dluh splacen. Malcolm se na 

příjezd mladé Angličanky vůbec netěší a plánuje, jak se jí co 

nejrychleji zbavit. V momentě, kdy se ale s Gillian setká, je mu jasné, 

že už nic nebude jako dřív. Gillian ho svou svéhlavostí a 

vzdorovitostí přitahuje a Malcolm po ní silně touží. Dokáže mladý 

pár společně ustát to, k čemu se schyluje? A dokáže Gillian pomoci 

svých vizí uchránit svou novu rodinu?  

 

Řeka žízní 
Kopecká, Věra, 

 

Soubor básní známé broumovské autorky.  

 

Sparsholtova aféra 
Hollinghurst, Alan, 

 

Román britského prozaika, básníka a překladatele zkoumá v dlouhém 

časovém úseku na postavách dvou mužů, bojového letce z druhé 

světové války Davida Sparsholta a jeho syna Johna, změny postojů 

anglické společnosti k homosexualitě. Na počátku čtyřicátých let na 

oxfordskou kolej nastupuje nesmírně přitažlivý David Sparsholt, po 

fyzické stránce splňující všechny předpoklady dokonalého mladého 

muže. Svým vzhledem naprosto uchvátí spolužáka Everta Daxe, syna 
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uznávaného spisovatele, David ale jeho city neopětuje. Když si však 

David přivede na pokoj snoubenku a tato schůzka je prozrazena, 

dostává Evert šanci, neboť se nabídne zaplatit dvacetilibrovou 

pokutu, jež je Davidovi za nepřístojné chování udělena. Poté se 

ovšem oba muži rozcházejí, David odchází do víru leteckých bojů, z 

nichž se vrací jako válečný hrdina. Po letech pak vstupuje na scénu i 

Davidův syn Jonathan, jenž je jednoznačně homosexuálně 

orientovaný a touží prosadit se jako výtvarný umělec. Na své životní 

cestě se setká nejen s Evertem Daxem, ale i se stopami erotického 

skandálu, do něhož byl zapleten jeho otec a jenž zasahoval i do 

politické sféry.  

 

Úplně cizí lidé 
Moriarty, Liane, 

 

Devět klientů, devět různých životních příběhů. Tito doposud 

neznámí lidé se prvně setkají v luxusních lázních uprostřed pustiny, 

aby zde společně podstoupili proměnu duše i těla. Devět lidí se sejde 

v Domě pohody, lázeňské vile uprostřed přírody, aby zde vyzkoušeli 

speciální desetidenní ozdravný program, který navždy změní jejich 

životy. Každý z nich má svůj vlastní příběh i důvod, proč je zde. 

Spisovatelka romancí pociťující krizi středního věku, tříčlenná rodina 

skrývající soukromou tragédii, manželský pár, rozvedená žena a dva 

muži. To jsou klienti podstupující speciální procedury pod vedením 

Máši, ředitelky lázní. Léčebné postupy jsou vskutku zvláštní, stejně 

jako i Máša, a pobyt v Domě pohody rozhodně změní životy všech 

přítomných.  

 

A dívky mlčely 
Barker, Pat, 

 

Brilantní převyprávění části eposu o trojské válce z pohledu 

Achillovy otrokyně Bríseovny - příběh Illiady, jak jsme ho nikdy 

předtím neslyšeli. V desátem roce trojské války Řekové vyplenili 

město Lyrnéssa, muže a chlapce pobili, ženy a dívky odvlekli do 

zajetí. Sám Achilles, nejudatnější bojovník, si vybral nejkrásnější 

ženu Bríseovnu za svou konkubínu. Tato mimořádná žena je oporou 

pro stovky žen, které žily v zajetí tábora řecké armády jako otrokyně 

a konkubíny, vydané zcela napospas zdivočelým řeckým 

bojovníkům. A jejíma očima můžeme vidět hrůzy a nesmyslnost této 

nekonečné války, neúctu k životu, krutost a surovost bojovníků na 

obou válčících stránách.  

 

Bez rozloučení 
Young, Samantha, 

 

Román je příběhem mladé dívky, jež se navzdory nelehkým životním 

situacím snaží najít své místo ve světě a také lásku. Kniha popisuje 

osud mladé Američanky Nory, jež se společně se svojí matkou stará o 

invalidního otce. Tento život je však pro Noru stále více a více 

vyčerpávající, a tak jednoho dne podlehne kouzlu mladého Skota 

Jima, opustí svůj domov a přestěhuje se do Skotska, kde si Jima 
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vezme. Po třech letech manželství dojde Nora k uvědomění, že Jim 

pro ni není ten pravý a plánuje ho opustit. Než se ale odhodlá k 

takovému kroku, Jim umírá a Nora se stává vdovou. Jedinou útěchu ji 

nyní přináší její dobrovolnická práce v nemocnici, během níž předčítá 

nemocným dětem. Účastníkem těchto sezení se stane i dívenka Sylvie 

a Nora se díky ní seznámí s jejím okouzlujícím strýcem Aidanem, 

jenž v ní dokáže vyvolat pocity, o nichž neměla tušení. Dokáže Nora 

po boku Aidana nalézt štěstí, nebo ho od sebe odstrčí kvůli strachu?  

 

Kanibal z Nine Elms 
první případ Kate Marshallové 1. díl 

Bryndza, Robert 

 

Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvězdou 

londýnské policie. Dokázala vyřešit sledovaný případ nebezpečného a 

krutého sériového vraha s přiléhavou přezdívkou Kanibal z Nine 

Elms, i když přitom sama málem zemřela. Nyní Kate přednáší na 

univerzitě a snaží se vést poklidný život, ale nedaří se...Email s 

žádostí o pomoc ji vytrhne ze zaběhlých kolejí.  

 

Sestra s perlou 
4. díl 

Riley, Lucinda 

 

Po smrti adoptivního otce obdrží CeCe dopis a s ním černobílou 

fotografii, která ji má pomoci při pátrání po jejích předcích. Dívka 

chvíli váhá, přesto se ale rozhodne vyhledat své příbuzné. Během 

pátrání se stále více dozvídá o pohnutém osudu Kitty, která před sto 

lety jako mladá dívka odjela z Anglie do Austrálie, zde se provdala a 

pro svého syna dokázala znovu vzkřísit uvadající perlové impérium. 

Kittyin pohnutý osud je spjatý i s CeCe, která musí zjistit, co má s 

Kitty společné. Podaří se CeCe najít její rodinu a dokáže si v 

Austrálii vybudovat život, po kterém touží?  

 

Tajemství modrých dopisů 
Bleeker, Emily 

 

Luke si připadá v koncích. Nejenže se vyrovnává se ztrátou milované 

manželky Natalie, ale také se musí postarat o své tři děti. Pak mu 

jednoho dne začnou chodit dopisy v modré obálce, jež Natalie 

napsala ještě před svou smrtí a v nichž mu radí, jak má dál žít. Její 

nejlepší kamarádka Annie, která Lukovi pomáhá s dětmi, se obává, že 

jejich čtení jen prodlužuje zármutek, Luke se však nedokáže 

odtrhnout. A pak narazí na tajemství, které možná obrátí celý jeho 

dosavadní život v prach – lhala mu Natalie o jejich dětech? A kdo je 

ten neznámý člověk, jenž dopisy posílá?  
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Vlčí stopy 
můj život s vlčí smečkou 

Askani, Tanja, 

 

Málokteré jiné zvíře sehrálo tak významnou roli v kulturní historii 

lidstva jako vlk. Je opředen mnoha mýty, objevuje se v pověstech i 

pohádkách. Lidé se ho báli, proto ho pronásledovali a zabíjeli. Na 

druhé straně byl důležitou postavou indiánských legend, kde 

symbolizoval sílu, soudržnost a mystické schopnosti. Kdo chce vlky 

poznat pravdivě a do hloubky, musí k nim přistupovat bez předsudků, 

s velkou dávkou empatie a trpělivostí. Měl by pečlivě pozorovat 

chování vlčí smečky, snažit se pochopit její způsob života i důležitost 

ekologických vazeb. Tanja Askani to dokázala. Během své dlouholeté 

praxe se naučila plně porozumět těmto fascinujícím bytostem, 

respektovat jejich pravidla a navázat s nimi obdivuhodný vzájemný 

vztah. Odchovala pár desítek handicapovaných vlčích mláďat, s 

nimiž pak zůstává v každodenním kontaktu. Poznatky z její práce, 

které jsou průběžně zveřejňovány v médiích, významně korigují vžité 

mýty o tomto zvířeti a vzbuzují pozitivní zájem veřejnosti. Jelikož je 

zároveň vynikající fotografka, své publikace doplňuje unikátními 

momentkami ze života vlků. Kniha Vlčí stopy je autentickým 

vyprávěním autorky o jejím životě s vlky a podrobnostech 

ojedinělého, hlubokého vztahu. Podělí se s vámi o své dobrodružné 

příběhy, překvapivé zkušenosti a intenzivní emotivní zážitky.  

 

Zuřivost 
Brown, Sandra, 

 

Napínavý thriller ukazuje, že na některé vzpomínky je třeba 

zapomenout a už si je nikdy nepřipomínat, jinak za to zaplatíte 

životem. Reportérka Kerra připravuje pro televizi speciál o hrdinovi 

majorovi Trapperovi, jenž ji a několik ostatních přeživších vyvedl 

před dvaceti pěti lety po bombovém útoku z trosek hotelu. Někdo ale 

nechce, aby si Kerra nebo major vzpomněli, co se tenkrát doopravdy 

stalo a pokusí se oba dva zabít. Kerra, která vyvázne jen s lehčími 

zraněními se rozhodne spolupracovat s majorovým synem a pokusí se 

odhalit pravé viníky. Kdo za tím vším stojí? A opravdu má nynější 

útok spojitost s tím, jenž se udál před čtvrt stoletím?  

 

Cukrárna v Paříži 
Caplin, Julie 

 

V Paříži se skrývá jedna malá cukrárna, která má už ale své slavné 

dny za sebou. Vstupte a ochutnejte některý z dezertů. Třeba zjistíte, 

že minulost stačí jen oprášit, aby opět získala svůj lesk. Nině 

Hadleyové pomalu táhne na třicet. Pracuje jako servírka, ale už 

zkusila kdeco – učila ve školce, pracovala v zahradnictví, absolvovala 

také kuchařský kurz. Nic z toho ale nebylo to pravé. Krom toho je pro 

svou velkou hlučnou rodinu pořád jen malou holčičkou, kterou se 

všichni snaží chránit. A dobře jí radit. Nina by se ráda osamostatnila, 

jenže jak přijít na to, co by doopravdy chtěla dělat? Když na dva 
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měsíce kvůli rekonstrukci zavřou restauraci, kde Nina pracuje, 

naskytne se jí šance odjet do Paříže. Měla by tam pomáhat s 

přípravou cukrářských kurzů pro amatéry. Zdá se, že je to přesně ta 

příležitost, na kterou čekala. Má to však háček. Kurzy vede rodinný 

přítel Sebastian, velmi úspěšný a také velmi protivný šéfkuchař. Nina 

se do něj navíc kdysi bláznivě a beznadějně zamilovala. Sebastian 

ovšem neměl zájem. Dokáže se Nina odpoutat od dřívějších citů a 

najde v malé pařížské cukrárně to, po čem opravdu touží?  

 

Dvojí život 
Berry, Flynn, 

 

Psychologický detektivní román americké autorky o děsivém 

tajemství, které Claire téměř třicet let skrývá před lidmi. Poklidný 

život Claire i jejího bratra skončil v den, kdy v jejich rodném domě 

došlo k brutální vraždě. Za domnělého pachatele je roky považován 

její otec, který v tu noc zmizel, a policie našla pouze jeho auto 

potřísněné krví. Claire si vybudovala život v Londýně a na rodinnou 

minulost se roky snaží zapomenout, pak však přichází zpráva, která 

vše změní. Její otec je naživu. Claire neodolá, touží odhalit pravdu a 

dozvědět se, jak to tenkrát bylo. Pomalu rozplétá klubíčko rodinných 

tajemství, odhaluje děsivou pravdu a dozvídá se o nečekaném motivu 

vrahova činu. Kdo je ve skutečnosti opravdovou obětí? Dokáže Claire 

po všech odhaleních zase žít svůj život?  

 

Gump 
pes, který naučil lidi žít 

Rožek, Filip, 

 

Srdceryvné vyprávění očima toulavého psa Gumpa. Příběh o cestě 

plné překážek a pastí, o lásce, která má sílu dosáhnout až za duhový 

most, o neochvějné psí obětavosti položit život za svého páníčka, o 

naději, kterou nespoutá ani ten nejpevnější řetěz, ale také o zvířecí 

moudrosti, která nám lidem otevírá oči  

 

Spřízněná duše 
Sparks, Nicholas, 

 

Hope Andersonová i Tru Walls se zrovna potýkají se zlomovými 

událostmi ve svém osobním životě. Hope se rozhoduje, jestli chce 

nadále zůstat ve vztahu se svým dlouholetým přítelem, a zároveň se 

vyrovnává se zprávou o vážné nemoci svého otce. Tru se odhodlal 

rozplést tajemství, která obklopují minulost jeho zemřelé matky, a 

snad se i setkat se svým údajným otcem. Potkají se v městečku v 

Severní Karolíně a okamžitě poznají, že byli stvořeni jeden pro 

druhého. Užívají si chvíle společného štěstí, avšak ty nemohou trvat 

věčně. Oba se budou muset vrátit ke svým předchozím životům a 

mohou jen doufat, že se někdy opět setkají.  
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Vladimír Beneš 
mé cesty do hlubin mozku 

Beneš, Vladimír, 

 

Upřímná zpověď našeho nejznámějšího neurochirurga. O životě, 

smrti, naději i zázracích moderní medicíny. Co vše víme o mozku? A 

co o něm naopak nikdy vědět nebudeme? Proč mozek jako jediný 

orgán nebolí? Dokážeme předejít těžkým nemocem, jako jsou 

parkinson, alzheimer, mrtvice či mozkové nádory? Má se těžce 

nemocným lidem podávat tvrdá pravda, nebo milosrdná lež? A měl 

by člověk dostat možnost sám se rozhodnout, že už nechce žít?  

 

Tokijský ghúl 
10. díl 

Ishida, Sui 

 

Zdá se, že celé Tokio zaměstnává jediná otázka – kde je doktor 

Kanó? Bývalého patologa ÚPG nehledá jen Kaneki a jeho přátelé, ale 

též ghúlové z organizace Aogiri a všudypřítomné Holubice. V cestě 

jim však nestojí jen nedostatek informací, ale též doktorovy osobní 

strážkyně, se kterými nejsou žádné žerty...  

 

Tokijský ghúl 
11. díl 

Ishida, Sui 

 

V podzemní laboratoři zuří lítá bitva a zdá se, že ghúlové mají 

tentokrát navrch. Pološílený Kaneki decimuje všechny kolem, 

morbidně roztomilá černobílá dvojčata si vyřizují staré účty s 

Džúzóem Suzujou a Labužník Cukijama má drápy i jazyk ostré jako 

břitvu. Poslední naděje inspektorů ÚPG tak spočívá v ostříleném 

Šinoharovi a jeho dvojitém quinque, ale... není už na záchranu pozdě?  

 

Tokijský ghúl 
12. díl 

Ishida, Sui 

 

Ken Kaneki konečně dostává to, po čem celou tu dobu toužil – 

odpovědi, ze kterých si může poskládat celý obrázek o tom, co se mu 

přihodilo, a kým vlastně je. Není však jediný, komu se náhle otevřou 

oči. Inspektor Amon se shodou okolností dozvídá zásadní informaci o 

ÚPG, která otřese jeho jistotou a vírou v organizaci, jíž zasvětil svůj 

život.  

 

Tokijský ghúl 
13. díl 

Ishida, Sui 

 

Vyšetřovatelé z dvacátého okrsku přebírají iniciativu a vyráží pro 

ghúlovi zvaném Jednooká sova. Útok vedený na kavárnu Anteiku, 

kde se Sova pravděpodobně skrývá, se rychle změní v opravdovou a 

krvavou válku.  
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Tokijský ghúl 
14. díl 

Ishida, Sui 

 

Akční finále Tokijského ghúla! Kaneki a nejsilnější bojovník 

protighúlí jednotky, Arima, stojí konečně proti sobě. S příchodem 

Jednooké sovy se však bitva začne vyvíjet nečekaným směrem – a 

osud všech hrdinů je více než nejistý – a najednou není jisté vůbec 

nic.  

 

Tokijský ghúl 
6. díl 

Ishida, Sui 

 

V 11. okrsku vládne klan ghúlů zvaný Aogiri, jehož členové mají na 

Kanekiho z nějakého důvodu spadeno. Jejich setkání tedy zřejmě 

neproběhne dvakrát hladce a zdá se, že ani Tóka tentokrát nezvládne 

zachovat chladnou hlavu. Ke klanu Aogiri totiž patří i jeden její 

dobrý známý…  

 

Tokijský ghúl 
7. díl 

Ishida, Sui 

 

Nejen že je Kaneki zajatcem klanu Aogiri, ale navíc má tu smůlu, že 

padne do rukou přímo sadistickému ghúlovi Jamorimu, známému pod 

přezdívkou Jason. Během mučení pak sáhne až na dno své duše a to, 

co tam najde, zásadně ovlivní celou jeho budoucnost. Podaří se jeho 

přátelům dorazit dřív, než u Kanekiho dojde k nezvratné proměně?  

 

Tokijský ghúl 
8. díl 

Ishida, Sui 

 

Střet mezi osazenstvem kavárny Anteiku a tajemnou sektou Aogiri 

pomalu přerůstá v rodinný spor. Tóka se podruhé střetává s mladším 

bratrem Ajatem, který na sourozenecká pouta zřejmě vůbec nehledí a 

hodlá se stát jediným živým Kirišimou v okolí – naneštěstí pro Tóku. 

Ani inspektoři z ÚPG však nemají na růžích ustláno. Obávaná 

Jednooká sova vypadá stejně neporazitelně jako dřív a zdá se, že 

nikdo z přítomných neví, jak si s mocným nepřítelem poradit...  

 

Tokijský ghúl 
9. díl 

Ishida, Sui 

 

Čas běží a na nikoho nečeká. Od útoku na úkryt Aogiri uběhlo půl 

roku a hodně se za tu dobu změnilo – především Kaneki, který teď za 

pomoci Bandžóa a Labužníka pátrá po doktoru Kanóovi. ÚPG však 

také nezahálí. Řady inspektorů se rozrůstají o nové tváře, a v rámci 

pátrání úřad naváže spolupráci s někým, kdo jim už v minulosti 

pomohl, a z koho bude mít Kaneki ještě hodně těžkou hlavu.  
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Čarodějova nevěsta 
9. díl 

Yamazaki, Kore 

 

Komiksová fantasy série ve stylu manga o vztahu čaroděje a jeho 

mladé učednice.Velké finále a souboj s protivníkem střídá návrat do 

Čisina dětství a tajemství jejího zoufalství. Bolest dovádí k zoufalým 

činům nejen monstra.  

 

Tokijský ghúl 
1. díl 

Ishida, Sui 

 

Tokijskými ulicemi se prochází smrt - a její jméno je "Ghúl"! Děsivá 

monstra se přes den skrývají pod maskou obyčejných lidí a v noci 

vyrážejí do ulic, aby utišila svou touhu po lidském mase. Čerstvý 

vysokoškolák Ken Kaneki si ale těchhle událostí moc nevšímá. 

Daleko víc ho zajímá, jak dostat na rande krásnou a sečtělou Rize. 

Romantické dostaveníčko ale neproběhne tak úplně podle plánu a 

navždy změněný Ken si z divoké noci odnese jedno důležité 

ponaučení: láska opravdu prochází žaludkem. Tokijský ghúl je temný 

a atmosférický mix hororou a mafiánky. Hrdina se má stát svačinou 

jedné ghúlky, jenže díky souhře okolností ghúlka umírá, on je těžce 

zraněný... a aby přežil, jsou mu transplantovány orgány mrtvého 

montstra. Najednou jeho život prudce změní, není schopný jíst 

normální jídlo, a postupně proniká do světa, ve kterém žijí ghúlové 

živící se lidmi a brutální policejní organizace, které po nich jdou.  

 

Tokijský ghúl 
2. díl 

Ishida, Sui 

 

Tokijský ghúl je temný a atmosférický mix hororou a mafiánky. 

Hrdina se má stát svačinou jedné ghúlky, jenže díky souhře okolností 

ghúlka umírá, on je těžce zraněný... a aby přežil, jsou mu 

transplantovány orgány mrtvého montstra. Najednou jeho život 

prudce změní, není schopný jíst normální jídlo, a postupně proniká do 

světa, ve kterém žijí ghúlové živící se lidmi a brutální policejní 

organizace, které po nich jdou.  

 

Tokijský ghúl 
3. díl 

Ishida, Sui 

 

Hinami je prozatím v bezpečí, ale krvelačné Holubice pátrání 

nevzdávají. Vrchní inspektor Mado se svým tajemným kufříkem stále 

doufá, že se mu ji podaří dopadnout, a tak Tóka a Kaneki nemají 

jinou možnost, než vsadit všechno na jednu kartu. Musí ho svést ze 

stopy... a proto se pouštějí do riskantní akce, která je zavede až do 

centra nepřátelského území.  
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Tokijský ghúl 
4. díl 

Ishida, Sui 

 

Tokio je město plné ghúlů, a ne všichni jsou tak rozumní jako Tóka, 

Jomo či pan Jošimura. Ken Kaneki to sice ještě netuší, ale na scénu 

přichází nechvalně známý tvor, jemuž Úřad pro potírání ghúlů přiřkl 

zlověstnou přezdívku „Labužník“...  

 

Tokijský ghúl 
5. díl 

Ishida, Sui 

 

Bitva mezi ghúly a inspektory z Úřadu nabírá na obrátkách. Kaneki 

se svým novým přátelům snaží pomáhat, seč mu síly stačí, ale situace 

neodvratně spěje k rozhodujícímu momentu – vydrží se Kaneki 

nadále postit, nebo se poddá své ghúlí polovině a okusí lidské maso?  

 

Poutník, čarodějnice a červ 
příběhy z Alagaësie I. - Eragon 

Paolini, Christopher, 

 

Tři příběhy ze světa Alagaësie o Eragonovi, bylinkářce a vědmě 

Angele a o urgalské ženě Ilgře. Obsahuje dodatek o původu jmen a 

jazyce trpaslíků a urgalů. Už je to rok, co Eragon opustil Alagaësii, 

aby vyhledal vhodný domov k založení nové generace Dračích 

jezdců. Teď se potýká s nekonečnou záplavou úkolů: výstavbou 

pevnosti, dohadováním s dodavateli, hlídáním dračích vajec, 

jednáním s bojovnými urgaly a povýšenými elfy. Vytržení z 

každodenní rutiny však nabídne vidění Eldunarí, nečekaná návštěva a 

také vzrušující urgalská pověst, jež mnohé změní.  

 

Pššt 
Sherratt, Mel 

 

Když byl George Steele zavražděn, naskytla se Grace Allendalové 

příležitost vrátit se do rodného města, odkud s matkou před více než 

20 lety za dramatických okolností utekly. Grace ví, že její návrat není 

vítaný, a tím méně, když je členkou policejního sboru. Rodina 

Steelova je ve Stoke známá svými nekalými praktikami a násilím, 

standardními prostředky k dosažení cíle. Dojde k první vraždě a 

Grace je povolána k vyšetřování případu, který ji zavede nebezpečně 

blízko vlivu rodiny Steelovy. Když Grace najde první anonymní 

balíček, je jí jasné, že hra začala a že stojí tváří v tvář nejen 

důmyslnému vrahovi, ale také své minulosti. S počtem přibývajících 

vražd Grace pochopí, že pokud chce případ Wedgwood vyřešit, je 

načase odkrýt všechny karty, ať to stojí cokoliv.  
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Tajemství ostrova za prkennou ohradou 
Čech, Pavel, 

 

Autorská kniha známého brněnského ilustrátora a výtvarníka Pavla 

Čecha (O čertovi; O zahradě; O klíči; O mráčkovi; Muž, který sázel 

stromy;), na které pracoval více než jeden rok. Tajemství ostrova je 

možné nazvat dosavadním vrcholem autorovi ilustrační tvorby. Do 

příběhu o třech kamarádech promítl vzpomínky na své dětství, svoji 

lásku k zarostlým zahradám, pohled na hvězdné nebe, motýly, 

brouky, lidi s dobrým srdcem, toulání, oprýskané zdi, indiány, Rychlé 

šípy, pouštění draka ....tajemství...  

 

Jan Amos Komenský Comenius 
his life in pictures = Leben in Bildern 

Fučíková, Renáta, 

 

Kniha velkého formátu a velkolepých ilustrací včetně dobových map 

představuje největšího ducha, jakého Čechy daly Evropě a světu - 

jeho život i dílo, to všechno velmi přístupnou a srozumitelnou 

formou. Třetí titul edice Největší Češi představuje Jana Amose 

Komenského jako našeho největšího filozofa, učence, který zasvětil 

celý svůj život šíření vědění a ideálů. Postupně jsou představeny 

jednotlivé osobnosti tehdejší Evropy, které při svém dramatickém 

putování potkal. Jedná se o knihu, která emotivně představuje radosti 

i utrpení Komenského, jeho touhy a ustavičné hledání nejvyššího 

dobra. Významný prvek představuje i předložení jakési dobové 

fresky, pozadí událostí Komenského života, vyobrazení konfliktů 

třicetileté války v kontrastu s utopistickými mírovými představami 

našeho největšího filozofa - tak cenné a zajímavé v dnešní době 

společného soužití a spolupráce celé Evropy. Děj samotný je 

vyprávěn česky a souběžně anglicky a německy. Tím naprosto 

přirozeně připomíná jedno ze stěžejních děl Komenského - Brána 

jazyků otevřená. Čtenáři tak mohou knihu využít i k zajímavému 

srovnání všech jazykových verzí a zároveň i k rozšíření slovní 

zásoby. Kniha zároveň nalezne uplatnění i jako reprezentativní dárek 

do zahraničí. Vždyť čím lepším se můžeme v rámci evropské 

civilizace pochlubit, než naším nejvýznamnějším myslitelem, který 

ve své době posouval dopředu tehdejší poznání světa.  

 

Pohádka O Janu Amosu Komenském 
Seifertová, Lucie, 

 

Kniha velmi vtipnou a přehlednou obrázkovou formou s minimem 

textu seznamuje děti od tří do sedmi let s osudy tohoto geniálního 

pedagoga a filosofa.  
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Poslední deník Květy Fialové 
Kubáník, Josef, 

 

Květa Fialová. Pro některé charismatická dáma se zvláštním 

tajemstvím v očích, pro jiné jízlivá komentátorka s kousavým 

humorem, pro další pokorná žena, se kterou se život nemazlil a ona 

přesto dokázala stárnout s elegancí a noblesou. Co z toho je vlastně 

pravda? Jaká byla jedna z nejoblíbenějších českých hereček ve 

skutečnosti? Herec Josef Kubáník prožil v bezprostřední blízkosti 

Květy Fialové čas od září 2008 až do jejího odchodu o devět let 

později. Měl možnost poznat ji velmi zblízka, stali se přáteli i 

zpovědníky. A o tom, co nikomu neřekla, co nosila v sobě až do 

posledních dnů, ale nechtěla si to s sebou odnést na věčnost, vypráví 

tato kniha.  

 

Šarlatové zmije 
detektivní příběh z doby Karla IV. 3. díl 

Kalenda, František, 

 

Historický detektivní příběh, ve kterém se již potřetí dostáváme do 

blízkosti samotného císaře Karla IV.Siegfried z Wölfelsdorfu, osobní 

lékař královny Anny Falcké, ač byl v minulosti nejednou císaři 

nápomocen, upadl nyní v nemilost. Důvodem je smrt ročního 

kralevice, ze které je neprávem obviněn. Po nelidském mučení a 

odsouzení na smrt dostává ještě šanci. Když najde skutečného viníka, 

bude volný. Spolu se svými pomocníky, pod dohledem mužů z okolí 

arcibiskupa Arnoštka z Pardubic, se pouští do vyšetřování. To jej 

nejen dovede až do dalekého Avignonu, ale i k podezření, že za vším 

stojí muži v šarlatovém rouchu.  

 


