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Hledáme nové Amose 
Pilný, Ivan, 

 

Učit, nebo vzdělávat? Co je na systému vzdělávání v české kotlině 

problematické? Existuje řešení na tento neutěšený stav? Na tyto otázky 

hledá autor knihy odpovědi a vychází přitom ze zahraničních zkušeností i z 

nečetných, ale již existujících „ostrůvků pozitivní deviace“. Předkládá 

široké pedagogické obci, studentům, rodičům a všem, kterým není lhostejná 

úroveň našeho školství, impulsy k řešením, která přispějí ke vzdělávání, 

odpovídajícímu nárokům doby. Ta nutně vyžaduje nové „Amose“!  

 

Láska a kozy na venkově 
Brownlee, Victoria, 

 

Pokračování románu Láska a sýr v Paříži, v němž Australanka Elle našla v 

Paříži lásku (a sýr). Teď má ale zjistit, že Francii tvoří víc než jen Paříž. 

Idylické soužití Elly a Serge naruší zjištění, že je Ella těhotná. Oba mají 

radost, ale každý z nich také svým vlastním způsobem panikaří. Ella, která 

těhotenství neplánovala, by ráda v klidu rozdýchala myšlenku, že se její 

život mění. Serge se naopak postará o to, že miminko nebude zdaleka 

jedinou změnou, a rozhodne se přestěhovat na venkov. Pro dítě to bude 

zdravější, říká, a tak Ella neochotně opouští milovanou Paříž a zabydluje se 

na kozí farmě.  

 

Poruchy osobnosti v 21. století 
diagnostika v teorii a praxi 

Riegel, Karel D. 

 

Většina odborníků v oblasti poruch osobnosti se shoduje, že prognózu léčby 

těchto pacientů ovlivňuje především včasná a citlivá diagnostika. Ta řídí 

následnou volbu vhodných terapeutických postupů. Nejen profesionálům v 

oblasti duševního zdraví, ale i studentům příslušných oborů předkládáme 

publikaci, která nabízí cestu k porozumění poruchám osobnosti z pohledu 

nejnovějších poznatků na poli „evidence-based“ diagnostických systémů. V 

tomto kontextu teoreticky i prakticky představujeme alternativní model 

DSM-5 pro poruchy osobnosti a poukazujeme na jeho provázanost s 

modelem osobnostní psychopatologie O. F. Kernberga i modelem pro 

poruchy osobnosti v nadcházejícím MKN-11. Naší prioritou je nalezení 

člověka, jenž se skrývá za symptomatickým doprovodem. Zvýšenou 

pozornost proto věnujeme vymezení normálního a abnormálního 

osobnostního fungování pro porozumění diagnostickým souvislostem mezi 

poruchami osobnosti, poruchami závislostními a poruchami příjmu potravy.  

 

Dívka na neděli 
Drysdale, Pip 

 

Taylor Bishopová opouští svého přítele Anguse poté, co soukromé sexuální 

video dal veřejně na internet. Přemýšlí nad pomstou a náhoda jí přihraje do 

ruky knihu Umění války od mistra Suna. Pak se ale Angus pokorně vrátí a 

zdá se, že vztah může bez problémů pokračovat. Ovšem jen do chvíle, kdy 

se věci opět vymknou kontrole a Angus se projeví jako sebestředný narcis a 

sociopat. Dá Taylor na radu své kamarádky Charlotte a odejde znovu z 
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podivného vztahu, nebo se pokusí vzdorovat, využít Umění války a být 

sama sebu?  

 

Manuál stylu a designu pro každý domov 
Ramstedt, Frida, 

 

Jak vytvořit funkční a příjemný domov? O navrhování a designu interiérů 

dnes víme víc než kdy předtím. Přesněji řečeno: víme toho spoustu o 

dekoracích, nábytku a trendech, ale ztrácíme se v základních návrhářských 

principech. Sice utrácíme stále víc peněz za rekonstrukce a různé doplňky, a 

přitom jen překvapivě málo z nás je se svým domovem spokojeno a cítí, že 

právě takhle chce, aby jejich domov vypadal. Na základě vlastní zkušenosti 

sepsala interiérová návrhářka Frida Ramstedtová Manuál stylu a designu 

pro každý domov, praktickou příručku pro kohokoli, kdo má chuť pěkně a 

osobitě bydlet. Kniha shrnuje know-how designérů, osvědčená letitá 

pravidla profesionálů pro zařizování interiérů i konkrétní zákonitosti, triky a 

tipy, které vám pomohou vyhnout se zbytečným omylům, ale také 

uniformitě při napodobování katalogů nebo bytů ostatních. Návodné plánky 

a srozumitelné ilustrace vám mimo jiné srozumitelně vysvětlí: základní 

návrhářská pravidla týkající se například symetrie, linií či měřítek, jak 

aplikovat designérskou matematiku, například slavný „zlatý řez“, jak 

vytvořit celkový dojem a co by ho mohlo rušit, vše podstatné o barvách při 

zařizování, jak přemýšlet o rozměrech a proporcích prostoru, důležitost a 

funkce osvětlení, triky a tipy pro věšení obrazů, jak vytvářet příjemná zátiší 

a jaké dekorační předměty si pořídit jak pracovat s akustikou, aby pracovala 

pro nás, jak rozmístit nábytek a koberce, jak zrekonstruovat kuchyň a 

koupelnu bez náročné přestavby.  

 

Moji čmeláci 
průvodce světem čmeláků od českého chovatele 

Kuklík, František, 

 

Populárně-naučná publikace z pera českého autora se podrobně věnuje 

čmelákům: jejich chovu, rozpoznávání jednotlivých druhů, jejich 

přirozeným nepřátelům a způsobu života. Autor je chovatel čmeláků a z 

praktického hlediska popisuje, jak funguje čmeláčí společenství, jak sehnat 

čmeláčí královnu, jak si vyrobit chovatelská zařízení, usadit čmelín, jak 

správně a jestli vůbec přikrmovat a co je třeba provést, aby čmeláci 

prospívali. To vše dokládá na konkrétních příhodách od jara do podzimu a 

shrnuje vlastní dlouholeté zkušenosti. V knize jsou barevné fotografie a 

grafy, jedna kapitola se věnuje i vlivu čmeláků na životní prostředí. 

 

Robert Šlachta 
třicet let pod přísahou 

Šlachta, Robert, 

 

Když za mnou přišel, řekl mi: „Dostaneš nějakou funkci, můžeš se o něco 

ucházet, ale budeš držet hubu.“ A já jsem držet hubu nechtěl, protože jsem 

věděl, kam to půjde. Robert Šlachta je bývalý český celník, od ledna 2008 

do června 2016 ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu 

(ÚOOZ), od srpna 2016 do listopadu 2019 náměstek Odboru pátrání Celní 

správyR.  
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Zmizení 
Link, Charlotte, 

 

Na vrchovišti Nordenglands je nalezena mrtvola čtrnáctileté Saskie 

Morrisové, která před rokem beze stopy zmizela. Zanedlouho zmizí další 

dívka, Amelie Goldsbyová. Policie ve Scarborough má pohotovost. Jde v 

obou případech o stejného pachatele? Média okamžitě začínají psát o 

vrahovi z vrchoviště, což zvýší už beztak velký tlak na detektiva 

šéfinspektora Caleba Halea. Do Scarbourough v tu dobu přijíždí v 

soukromé záležitosti detektiv seržant Kate Linvillová ze Scotland Yardu. 

Čirou náhodou se seznámí s naprosto zoufalou rodinou pohřešované Amelie 

a nedobrovolně se stane prostředníkem v dramatu, které jako by se zoufale 

vleklo bez konce. A pak zmizí beze stopy další dívka…  

 

S naším požehnáním 
1. díl 

Spain, Jo 

 

Rok 1975. Zdrcené matce vytrhávají z rukou její novorozené dítě. Rok 

2010. V parku v irském Dublinu je uprostřed zimy nalezeno tělo staré ženy. 

Případu se ujímá zkušený inspektor Tom Reynolds. Je přesvědčen, že 

vražda souvisí s historií nechvalně proslulých Magdaleniných prádelen, 

kam byly v 19. století posílány „padlé ženy“. Reynolds a jeho tým vysledují 

stopu vraha až do odlehlého kláštera na irském venkově. Blíží se Vánoce, 

ale tým detektivů se brzy začne obávat, že se ke svým blízkým hned tak 

nevrátí. Jakmile totiž dorazí na místo, všem je jasné, že vrah je jim 

nablízku… a že se za hříchy z minulosti hodlá mstít dál…  

 

Vlak pro děti 
Ardone, Viola, 

 

Těsně po druhé světové válce je jih Itálie zbídačený a na pokraji hladomoru. 

Právě tehdy je zorganizována speciální akce – vybrané děti z nejchudších 

rodin budou vlakem poslány na sever, kde se o ně postarají místní. Pro 

desítky dětí to znamená zásadní životní změnu. Cítí strach, nejistotu, ale 

možná také trochu naděje. Ovšem malý Amerigo Speranza brzy zjistí, že 

ještě větší výzvou, než odjet na sever a najít novou rodinu, je vrátit se 

zpátky na jih k té pravé. Strhující příběh o lásce nalezené na tom nejméně 

pravděpodobném místě i o krutých rozhodnutích, které by neměli 

podstoupit žádní rodiče.  

 

Za oknem 
19 spisovatelů proti covid-19 

Auster, Paul, 

 

Za vším hledej číslo 19. Nemoc, kterou se během pár měsíců nakazily 

miliony lidí a která ochromila ekonomiku světa, se jmenuje Covid-19. V 

reakci na ni se 19 spisovatelů rozhodlo pomoci v boji proti jejím dopadům. 

Každý z nich napsal pro tuto knihu povídku či esej o životě s epidemií za 

zády. Sbírka je výjimečná nejen velkými jmény autorů, ale i tím, že 19 % z 

výtěžku prodeje bude věnováno na charitativní účely. Název knihy je 

symbolicky vypůjčen z povídky Lidmily Kábrtové Za oknem, v níž se stará 
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žena paralyzovaná strachem z nákazy uzavírá do absolutní izolace. Autoři 

ve svých textech vykreslují svět za časů pandemie z nejrůznějších úhlů, 

někteří se vrací do historie. Zajímavá je také žánrová pestrost – realistický 

obraz se prolíná s hororem, kriminální povídkou i s poetickou fantasy. Do 

knihy bez nároku na honorář přispěli Paul Auster, Bianca Bellová, Zuzana 

Dostálová, Pavla Horáková, Lidmila Kábrtová, Pavel Kosatík, Antonín 

Kratochvil, Alena Mornštajnová, Jan Němec, Jiří Padevět, Iva Pekárková, 

Markéta Pilátová, Martin Sichinger, Mark Slouka, Petr Stančík, Olga 

Stehlíková, Jan Štifter, Miloš Urban a Michal Vrba. Editorem knihy je Aleš 

Palán.  

 

Báječná Florentýna 
2. díl Záhadný poník 

Szillat, Antje, 

 

Další příběh netradičního přátelství kocoura a dívenky s kouzelnými 

schopnostmi odehrávající se na starém statku. Na statku Štístko se 

zničehonic objeví vysloužilý přívěs na koně. Florentýna a její rodiče nevěří 

vlastním očím, když v něm najdou zanedbaného, vychrtlého poníka, který 

se sotva drží na nohou. Mluvící kocour Paulo Florentýně prozradí, že se 

jmenuje Flíček a že se ho jeho majitelé snaží zbavit. Florentýna je v šoku. 

Když potom narazí na další poníky, kteří nutně potřebují její pomoc, neváhá 

a odvážně se spolu s Paulem pustí do nového dobrodružství.  

 

Čarokrásné knihkupectví 
4. díl Divoký čtyřlístek 

Frixe, Katja, 

 

Zmatek nad zmatek v Čarokrásném knihkupectví! Kocour Gustaf 

onemocněl, knihy vyvádějí jako šílené a do obchůdku má dorazit kontrola! 

Paní Sovová je zoufalá: Jestli se čtyřlístek divokých knih nenaučí slušnému 

chování, bude muset knihkupectví zavřít. To Klárka rozhodně nemíní 

dopustit a bere věc do vlastních rukou! Romantická vyznání lásky, reptající 

knihy a Čarokrásné knihkupectví jsou v nebezpečí. Sleduj Klárčino čtvrté 

dobrodružství. 

 

Čim, Čára a zahrada 
Dungelová, Radana, 

 

Čim a Čára jsou dva malí vrabčí sourozenci. Děti Anička a Honzík jsou 

také dva sourozenci a všichni čtyři se sejdou na jedné zahradě jednoho 

domu. Co se ale stane, když se obě děti začnou na obyčejnou zahradu svých 

prarodičů dívat neobyčejnýma očima dvou vrabčích sourozenců? Dětským 

čtenářům se prostřednictvím všedně nevšedního příběhu podaří nahlédnout 

do světa ptáků a učí je pozorovat svět kolem sebe. Kniha určená pro děti 7–

10 let ukazuje, že co nám lidem připadá všední a bezpečné, může být pro 

ptáky osudné. Jak upravit zahradu tak, aby byla i pro naše zpěvavé 

spolubydlící bezpečná a přívětivá, kdy a čím ptáčky krmit a na koho si na 

zahradě dávat pozor?  
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Kavárna u anděla 
Nová doba 

Jacobs, Anne 

 

Mladá Hilda sotva dokáže uvěřit svému štěstí. Válka skončila a kavárna U 

Anděla zůstala jako zázrakem ušetřena. Přes všechny překážky chce tento 

rodinný podnik s bohatou tradicí opět učinit skvělým místem setkávání 

významných osobností, čímž byl proslulý dříve. Mladý mír však již brzy 

zkalí první konflikty. Když přijde do kavárny půvabná mladá žena a 

představí se jako její sestřenice Luisa, vyvolá to v Hildě nedůvěru. Kdo je 

tahle záhadná Luisa, která se z Východního Pruska dostala až do 

Wiesbadenu? Narůstající rivalita mezi oběma ženami ohrožuje 

harmonickou atmosféru v kavárně. Dokud Hilda i Luisa nakonec 

nepochopí, že mají cosi společného – tajemství z válečné doby, jež je 

dodnes děsí.  

 

Nebezpečné známosti 
Robb, J. D., 

 

Vyšetřovatelka Eva Dalassová vkládá s manželem velké naděje do centra, 

které zřídili pro mládež na šikmé ploše. Na pomoc si přizvou i psycholožku 

Rochelle, která dostala ze závislosti svého bratra Lyla. Jednoho dne je 

ovšem Lyle nalezen mrtev se stříkačkou v ruce. Eva se pustí do vyšetřování 

a s hrůzou zjistí, že nešlo o předávkování, ale o vraždu, a hrozí, že nebude 

jediná.  

 

Nevíš dne, nevíš hodiny 
Dán, Dominik, 

 

V Bibli najdeme poučné sdělení o tom, že člověk vůbec netuší, kdy se 

přiblíží jeho konec. Když se však někdo postaví osudu, jsou z toho obvykle 

jen problémy. A detektiv Richard Krauz je tu od toho, aby osudové 

problémy řešil. Tak tomu bylo i v památný den na přelomu tisíciletí – na 

silvestra 1999. Dvě hodiny před půlnocí zavolali Krauze na hřbitov k 

náhrobnímu kameni postříkanému krví. Krev nebyla na hrobě jediná 

zvláštnost, záhadnější bylo čerstvě vytesané datum úmrtí – zítřek, první den 

nového milénia. Na první pohled hloupý vtip, ale detektiva Krauze přejde 

smích ve chvíli, kdy mu z operačního střediska ohlásí, že majitel hrobu 

hodinu po půlnoci opravdu zemřel. Osud si s ním krutě zahrál, ať plánoval 

svoji smrt jakkoli precizně, někdo ho předběhl. Muže střelili do zad 

způsobem vylučujícím sebevraždu. Oddělení vražd má před sebou další 

hlavolam, ale zdaleka ne jediný. Magická noc dělící dvě tisíciletí jim 

přinese vícero překvapení, a překvapení na oddělení vražd většinou stojí 

někoho nevinného život.  

 

Osvětimský proces 
Hess, Annette, 

 

Psychologický román s milostnou zápletkou vypráví příběh mladičké 

tlumočnice Evy, která se v 60. letech 20. století účastní osvětimského 

procesu. Eva má před sebou radostnou událost. Její vyvolený se ji chystá 

požádat o ruku. Rodiče, byť její volbu plně neschvalují, jsou rádi, že 
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alespoň jedna dcera bude zajištěna. Ve stejnou chvíli dostává Eva od 

agentury nabídku tlumočení. Bude překládat vzpomínky polských vězňů, 

kteří přežili Osvětim, a to přímo u mezinárodního tribunálu. Eva je prací 

fascinována, o válečné době vlastně neví vůbec nic. V té době byla 

maličkou holčičkou a doma se o politice nemluvilo. Její rodina ani 

snoubenec však s její prací nesouhlasí. To však Evě nezabrání v tom, aby 

nabídku nakonec přijala a tím změnila celý svůj život.  

 

Pohlednice (z) minulosti 
Kousková, Petra 

 

Anna bilancuje a má dojem, že život promarnila snahou zachránit celý svět. 

A co hůř, nepodařilo se jí to. Přišla o všechno, co milovala, a zůstaly jí 

jenom smutné vzpomínky. Tak se svůj život s pomocí inzerátu pokusí 

prodat. Díky jednomu neplánovanému kroku ale nakonec zažije sérii 

nečekaných události. Začne pátrat po své minulosti a objevovat střípky ze 

života svých předků. Zjistí, že žít neznamená přežívat, a pochopí, co je 

opravdové štěstí."  

 

Purpurové řeky 
legendární francouzský thriller 

Grangé, Jean-Christophe, 

 

V prostředí skal a ledovců jsou postupně nalezena v pozici embrya tři 

zmučená těla. Rituální vraždy, nebo dílo šílence? Na druhém konci Francie 

dojde k nevysvětlitelné krádeži dvacet let staré školní kartotéky, podivnému 

vniknutí do místní hrobky. Vyšetřování vedou nezávisle na sobě dva 

policisté, maximálně rozdílní, ovšem jen zjevem. Jednotlivé střípky 

mozaiky do sebe postupně zapadají, napětí nejen neochabuje, ale stále 

narůstá. Skutečně vynikající thriller, přeložený už do 12 jazyků. V zájmu 

autentičnosti se ovšem autor občas nemůže vyhnout hrubému vyjadřování 

některých osob, krvavým scénám apod.  

 

Střevo není tabu 
o trávícím traktu vesele i vážně 

Enders, Giulia, 

 

Střevo bylo dosud černou ovcí mezi orgány, o níž bylo člověku nepříjemné 

hovořit. Tato image se nyní mění. Nadváha, deprese i alergie souvisí s 

narušenou rovnováhou střevní flóry. Takže pokud se chceme ve svém těle 

cítit dobře, žít déle a být šťastní, musíme o své střevo pečovat. Mladá 

vědkyně Giulia Endersová ve své knize zábavnou formou vysvětluje, jaký 

je střevo složitý, a přitom báječný orgán. Je klíčem k tělu i duchu a 

takříkajíc zadními vrátky nám otevírá zcela nový pohled.  

 

Vepsáno krví vlastního srdce 
8. díl 

Gabaldon, Diana, 

 

Mladá Angličanka Claire se z dvacátého století ocitne na skotské Vysočině, 

ale už o dvě století dříve. Další romanticko-historický román od známé 

autorky ze série Cizinka. Píše se červen roku 1778 a zdá se, že svět je 
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vzhůru nohama. Britská armáda pronásledovaná Georgem Washingtonem 

se stahuje z Filadelfie. Poprvé to vypadá, že by rebelové doopravdy mohli 

zvítězit. Ale Claire Fraserovou a její rodinu čekají ještě bouřlivější 

revoluce, které je potřeba zvládnout. Její bývalý manžel Jamie vstal z 

mrtvých a chce vědět, proč se v jeho nepřítomnosti vdala za jeho nejlepšího 

přítele lorda Johna Greye. Syn lorda Johna, devátý hrabě z Ellesmere, není 

o nic méně šokovaný, když zjistí, že jeho skutečným otcem je vlastně nově 

vzkříšený Jamie Fraser. Jamieho synovec Ian Murray se dozví, že jeho 

čerstvě nalezený bratranec si myslí na ženu, se kterou se má Ian oženit. A 

zatímco se Claire strachuje, že jeden z jejích manželů se možná chystá 

zavraždit toho druhého, její potomci čelí ve 20. století ještě hroznějším 

změnám. Dcera Brianna se snaží chránit svého syna před surovým 

zločincem s vražednými úmysly, a to zrovna v době, kdy její manžel Roger 

zmizel v minulosti.  

 

Česnek útočí, se vším zatočí 
4. díl 

Brycz, Pavel, 

 

Malé upírky Ela a Hela začaly chodit do stejné školy jako Emil. Všichni 

žáci i učitelé jsou v ohrožení života, ale Emil ví své. Boj na život a na smrt 

začíná. Naštěstí má Emil za sebou partu neohrožených česnektariánů a 

společně se rozhodnou krizovou situaci ve škole vyřešit na vlastní pěst. 

Další příběh z úspěšné série o Emilovi a upírech je tady! Kniha je určena 

pro děti od 6 let.  

 

Kdo ukradl zelí? 
případ pro začínající detektivy 

Reschová, Stanislava, 

 

Zajíc Čiperka bydlí u lesa a má moc rád zelí. Jednou v noci mu ale kdosi 

všechny zelné hlávky ze zahrádky ukradne. Byl to někdo z kančí rodiny 

Janečkových, zajíc Forejt, popletený lišák Smolař nebo někdo úplně jiný? 

Každá kapitola příběhu je obohacena o úkol založený na detektivním 

pátrání.  

 

Kouzelná kniha babičky Jůlinky 
Kotová, Marcela 

 

Prázdninové příhody holčičky Terezky doplněné o otázky a hravé úkoly 

zaměřené na obsah textu. Terezka noc co noc vklouzne ve snu do knížky 

pohádek, ze které jí čte babička před spaním. Se svým kamarádem 

Kubíkem a skřítkem Lodunkou prožívá v pohádkovém světě mnoho 

neuvěřitelných dobrodružství. Za každým příběhem pracovní list.  

 

Čmelák 
láskyplné povídky 

Pawlowská, Halina, 

 

Nejlepší optimistické povídky o lásce od Haliny Pawlowské - o tom, jak 

ženy milují muže, muži ženy, jak milujeme děti, jak se nesnášíme a jak nám 

nezbývá než se všemu zasmát, protože nic jiného nám stejně nepomůže!  
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Kdo věří na zázraky 
Neobyčejný román o lásce a dalších obyčejných úskalích  

Skočílková, Mirka, 

 

Gábina je docela obyčejná holka z malého města, která studuje vysokou 

školu, má skvělého kluka a velké plány do budoucna. Co víc si přát? 

Jenomže život není vždycky růžový. Jednoho dne zjistí, že láska jejího 

života není vlastně tak dokonalá, jak si původně myslela. Lépe řečeno, ona 

pro něj není ta jediná na světě… Naštěstí je tu Jakub, který má oči jen pro 

ni, a jak to tak vypadá, snesl by jí modré z nebe. Po počátečním odmítání se 

pomalu sbližují a Gábina postupně zjišťuje, že Jakub je ten pravý. Svatba a 

dvě děti na sebe nenechají dlouho čekat a Gábina i Jakub se ocitají ve víru 

rodičovských povinností a partnerského života. Najednou řeší spoustu 

patálií, které běžně vztahy doprovázejí, ať už jsou to starosti o děti, nebo o 

prarodiče, rodiče a sourozence. Do vztahu proniká všednost. Některé 

problémy jsou však horší než jiné, jako například mimomanželský vztah, 

nemanželské dítě a nakonec i hrozící rozvod, smrt nejlepší kamarádky či 

nemoc syna. Naivní mladá žena se tak postupem času stává dospělou ženou, 

která je vystavena těžkým životním zkouškám, její náhled na život a na jeho 

smysl se mění.  

 

Nová životní kapitola Amy B. 
Harms, Kelly 

 

Úsměvný román pro ženy o knihovnici, která vyrazí z venkova do víru 

velkoměsta a dokáže, že s ženami z této profese není nikdy nuda. Amy 

Bylerová je (skoro) svobodná matka. Když se však objeví její (skoro) 

bývalý manžel, pronásledovaný pocitem viny, a nabídne se, že se o děti na 

nějaký čas postará, Amy váhá. Nakonec se nechá přesvědčit a vyrazí z 

pensylvánského venkova na knihovnickou konferenci. Do New Yorku. 

Objevuje sofistikovaný život plný kultury a jiných radostí, jež si dosud 

odpírala. Dokonce se za povzbuzování svých kamarádek odhodlá i k 

několika schůzkám naslepo. Jedno setkání jí však obrátí život vzhůru 

nohama. Potká muže, v jehož přítomnosti se jí srdce rozbuší jako splašené. 

Původně nevinné prázdniny se tak změní ve spletitou hru citů, a jak se léto 

chýlí ke konci, Amy si uvědomuje, že bude muset učinit nelehké 

rozhodnutí. Dá sbohem svému starému životu a otevře novou, vzrušující 

kapitolu? Nakladatelská anotace. Kráceno.  

 

Plachetnice na vinětách 
Hájíček, Jiří, 

 

Román předního českého prozaika, odehrávající se jak v kulisách 

jihočeského venkova, tak i v malebném prostředí Českého Krumlova, se 

zamýšlí nad napjatými rodinnými vztahy, lidskou osamělostí i nečekaným 

dotekem pozdního citového okouzlení.  
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Schovej mě v dešti 
Moyes, Jojo, 

 

Tři generace žen, jeden příběh… Když Kate jako mladá utekla z domova, 

nezanechala za sebou žádné stopy. Toužila začít nový život daleko od 

rodiny a především od matky, ke které necítila takové pouto, jaké by dcera 

zřejmě cítit měla. I proto se Kate později zapřísáhla, že ona sama tu pro 

svou milovanou dcerku Sabine vždycky bude… Jenomže čím je Sabine 

starší, tím víc ji nejasná minulost její matky zajímá – a jednoho se prostě 

rozhodne svou babičku Joy na irském venkově navštívit. Splněný sen o 

shledání vnučky a babičky se však záhy změní v horlivé pátrání po 

tajemství minulých let, která doteď zůstávala pohřbena…  

 

Snoubenec mé sestry 
1. díl 

Anderson, Rachael Renee 

 

Historická romance popisující lásku mezi dvěma lidmi, jejichž vztah je 

kvůli domluvě jejich rodičů předem vyloučený.Prudence a Brand se setkali 

na večírku pro místní smetánku, kam Prudence doprovázela matku a svoji 

sestru Sophii, s níž je Brand zasnouben. Prudence zpočátku podezřívá 

Branda z nekalých úmyslů, jelikož v knihovně zachytila jeho částečný 

rozhovor s jinou ženou. Po vyjasnění situace, kdy se oba dva potkají v lese, 

se mezi nimi vytvoří zajímavé přátelství, které pomalu přerůstá v něco více. 

Jak ale může milovat Prudence někoho, kdo je zaslíben její sestře? 

Nepřipraví ji tím o její šanci na štěstí? A co když mladému páru brání v 

lásce ještě něco jiného, dokážou i to překonat a vyjít vstříc společné 

budoucnosti.  

 

Úzkosti a jejich lidé 
Backman, Fredrik, 

 

Naprosto bláznivá komedie o skupince rukojmích zajatých při prohlídce 

bytu.Fredrik Backman, autor románu Muž jménem Ove, je zpět a s ním 

jeho zatím snad nejvtipnější kniha. Úzkosti a jejich lidé je naprosto bláznivá 

komedie o skupince rukojmích zajatých při prohlídce bytu. Neúspěšný 

bankovní lupič se uvnitř zamkne s přehnaně nadšeným realitním makléřem, 

dvěma morousy závislými na nákupech v IKEA, jedním potměšilým 

multimilionářem, smutnou starou paní, ženou v pokročilém stadiu 

těhotenství, otravným chlápkem a králičí hlavou. Nakonec to lupič vzdá a 

všechny propustí, ale když pak dovnitř vpadne policie, byt je… prázdný. V 

následné sérii zmatených výslechů všichni vylíčí svou verzi událostí a před 

čtenářem vyvstane klasická detektivní záhada: Jak se lupiči podařilo utéct? 

Proč všichni tak zuří? A hlavně — co se to dnes se všemi děje?  

 

Žena, kterou jsem byla 
Fisher, Kerry 

 

Nový domov může znamenat šťastný konec nebo nový začátek anebo… 

bezpečný úkryt. Kate Jonesová o tom ví své, je totiž na útěku. Opustila svůj 

starý život a sobě i dceři změnila jméno. Nikdo se nesmí dozvědět, kým 

byla dřív. Nikdo nesmí přijít na chybu, která Kate zničila život. Stěhuje se 



Knižní novinky – červen 2020 

na Parkview Road, do ulice plné zbrusu nových domů, a se závistí sleduje 

ostatní ženy v sousedství. Zdá se, že mají všechno. Gisela má pestrý život, 

dům plný ruchu a úspěšné děti. Sally žije svým sňatkem, úžasnou 

dovolenou a závratnou kariérou. Fotky na sociálních sítích jen potvrzují, 

jaký skvělý život tyto ženy žijí. Na rozdíl od Kate, která se za každou cenu 

snaží skrýt před celým světem. Ovšem až do osudného dne, který vše 

změní. Stačí jedna tragická nehoda a všechny tři ženy najednou zjistí, že 

vše, co si o sobě doposud myslely, může být jinak.  

 

Kavárna U Anděla 
1. díl Nová doba 

Jacobs, Anne 

 

KAVÁRNA S BOHATOU TRADICÍ – STATEČNÁ RODINA – 

ZAKÁZANÁ LÁSKA Strhující příběh jedné kavárenské dynastie na 

přelomu 20. století Wiesbaden, 1945 Mladá Hilda sotva dokáže uvěřit 

svému štěstí. Válka skončila a kavárna U Anděla zůstala jako zázrakem 

ušetřena. Přes všechny překážky chce tento rodinný podnik s bohatou 

tradicí opět učinit skvělým místem setkávání významných osobností, čímž 

byl proslulý dříve. Mladý mír však již brzy zkalí první konflikty. Když 

přijde do kavárny půvabná mladá žena a představí se jako její sestřenice 

Luisa, vyvolá to v Hildě nedůvěru. Kdo je tahle záhadná Luisa, která se z 

Východního Pruska dostala až do Wiesbadenu? Narůstající rivalita mezi 

oběma ženami ohrožuje harmonickou atmosféru v kavárně. Dokud Hilda i 

Luisa nakonec nepochopí, že mají cosi společného – tajemství z válečné 

doby, jež je dodnes děsí.  

 

Křišťálový klíč 
2. díl Vídeňský sen 

Vondruška, Vlastimil, 

 

Pokračování kroniky severočeského sklářského rodu Heřmanů. Leopold 

Heřman, majitel Falknovské hutě, je uznávaný a bohatý sklářský 

podnikatel, ale to mu nestačí. Kvůli ctižádostivé manželce Marii usiluje o 

povýšení mezi urozené rody. Neshody s mladšími sourozenci se prohlubují. 

V Haidě vznikají sklářské kompanie, které začnou Falknovské huti zdatně 

konkurovat. Jedním ze zakladatelů nové obchodní společnosti se stane i 

jeho bratr Matyáš. Bratr Johann ve službách hraběte Gallase buduje 

plátenickou manufakturu. Pomoc najde u sestry Hedviky, která prožije další 

velké životní zklamání. Mračna se ovšem stahují nejen nad rodem 

Heřmanů, ale nad celou habsburskou monarchií.  

 

Svědectví 
2. díl 

Atwood, Margaret, 

 

Volné pokračování autorčina slavného Příběhu služebnice se opět vrací do 

totalitního společenského režimu v Republice Gileád, která čelí 

katastrofálnímu poklesu reprodukční schopnosti obyvatelstva.  
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Bezpečně nešťastní 
Baštanová, Petra, 

 

Daniela vstává s kocovinou. Kristýna našla svou vnitřní bohyni. Karolína 

jede na spontánní zájezd. Anežka objevuje Tinder. Báru vykradli. Lucie jde 

na rande. Eva má diagnózu. Dominika se vyspala s kolegou. Monika se 

chce vdávat. Petra peče. Všechny jsou mileniálky, jsou osamělé, 

nerozhodné, bezpečně nešťastné a dost otevřeně o tom vyprávějí. Knížka 

pro všechny, kteří se pořád tak trochu plácají v dospělosti a snaží se přijít na 

to, co je správné.  

 

Byl jsem číslo 30529 
Válečné vzpomínky židovského chlapce z Čech 

Weinberg, Felix Jiri, 

 

Po válce se Felix Weinberg, aby vůbec dokázal jít dál, rozhodl potlačit své 

vzpomínky a neohlížet se zpátky. Málokdo by uvěřil, že uznávaný vědec a 

univerzitní profesor fyziky jako dospívající chlapec prošel peklem 

koncentračních táborů a přežil i pochod smrti. Po šedesáti pěti letech se 

odhodlal svůj příběh sepsat, učinil tak ale s nečekaným nadhledem. Jen tak 

se mohl vrátit k událostem, které ho připravily o milovanou maminku, 

malého bratra i všechny další příbuzné. Zůstal mu jen otec, který ještě před 

okupací Československa uvízl v Anglii. Spolu si tam nakonec vybudovali 

nový život.  

 

Jeden z nás 
Lapeña, Shari, 

 

Nový strhující psychothriller z pera bestselleristky Shari Lapeny, mistryně 

nečekaných zvratů. Udržet tajemství mezi sousedy, kde každý každého zná, 

může být těžké. Vražedně těžké... Ovzduší na poklidném newyorském 

předměstí, kde jsou k sobě všichni milí a vstřícní, rozvíří anonymní dopis 

zanechaný v jednom z domů. „Omlouvám se. Můj syn se k vám nedávno 

vloupal. A nejen k vám.“ Čí je to syn? A co mohl odhalit? Dohady a 

podezření na sebe nenechají dlouho čekat. Pak je však jedna z místních žen 

nalezena mrtvá – a tento objev strhne lavinu napětí. Kdo ji zabil? Kdo ví 

víc, než říká? A mohl to být opravdu jeden z nás?  

 

Kde rostou divoké třešně 
Madeleine, Laura 

 

Romance anglické autorky, zasazená do neradostného období po 1. světové 

válce. První světová válka je u konce, ale osmnáctiletá Emeline Vaneová, 

zchudlá dědička z chladných anglických mokřadů, stíhaná vzpomínkami na 

všechny, jež ztratila, klid stále nenachází. V jednu chvíli, kdy už to vypadá, 

že se její život nadobro ocitá v temné uličce, nasedne na vlak a odjede do 

malého přímořského městečka na jihu Francie, do kraje barev a vůní, do 

kraje slunce, koření, pomerančů a lahodného jídla plného divokých chutí. 

Po příjezdu se usadí u místní kuchařky a jejího dvacetiletého syna a 

postupně se nechává pohltit nejen tajemstvím jižanské kuchyně, ale i vášně.  
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Obchůdek na rohu 
May, Nicola, 

 

Romantický příběh z jižní Anglie, kde je mladé protagonistce odkázán 

obchod. Rosa se snaží zapadnout mezi starousedlíky a nalézt zde nový 

domov.  

 

Starosti z radosti 
Blanářová, Alena, 

 

Anežčina bláznivá jízda pokračuje! Ze života na mateřské už jí začíná jít 

hlava kolem, a tak nutně potřebuje změnu. Bude kýženým rozptýlením 

práce s malými špunty ve školce nebo návrat k její dětské lásce – ke koním? 

Jisté je, že jedno i druhé jí přinese perné i veselé chvilky, a taky důležité 

poznání. Těžkosti a trapasy k životu patří a koření ho stejně dobře jako 

humor, štěstí a láska. Stačí jen uhlídat ten správný poměr a zůstat 

optimistou!  

 

Všechno, co dáme 
3. díl 

Lonsdale, Kerry 

 

Úspěšný fotograf Ian Collins udělal v životě jedinou chybu. Jeho matku to 

však stálo svobodu a jejich rodinu to dočista zničilo. Ian tak musel vyrůstat 

sám, daleko od svých rodičů. Po celou tu dobu se však nevzdal naděje, že 

svou matku znovu najde. Dnes má Ian všechno, co si mohl přát – kariéru 

fotografa, milující manželku Aimee a úžasnou dcerku Caty. Ke štěstí mu 

chybí jen dvě věci – článek v National Geographic a jeho matka. Když mu 

oceňovaný magazín konečně nabídne spolupráci, objeví se v Ianově životě 

po letech první velký zádrhel. Do života mu vstoupí James, bývalý 

snoubenec Aimee. A zatímco se Ian honí za kariérou a dávnými přízraky, 

vzdaluje se mu to jediné, na čem doopravdy záleží.  

 

Báchorky blanického rytíře 
Zapletal, Miloš, 

 

Báchorky blanického rytíře z pera Miloše Zapletala jedinečným způsobem 

aktualizují známé motivy o blanických rytířích. Jeden z nich se totiž zatoulá 

pod bájnou horu Blaník, kde nachází nejrůznější příběhy, se zvířátky, ale i s 

podivnými bytostmi. Blanický rytíř se seznámí s čtyřrohým beranem 

Knížákem, tajuplnými hejkaly, keltským druidem, nebo se strašidelnou 

mátohou. Odhalí výpravy lesních nočních skřítků za blanickými poklady, 

sleduje svatbu oslů, objeví zlatonosný potok a další místa i bytosti žijící pod 

Blaníkem. Zvukovou verzi Báchorek blanického rytíře vypráví Oldřich 

Kaiser, který ji také doprovází na nejrůznější hudební nástroje.  

 

Bouráci 
Kratochvíl, Miloš, 

 

Michal Souček a Filip Fialka už jsou známé firmy. Ve svém čtvrtém 

dobrodružství se rozhodnou, že se stanou skauty. Ovšem ne jen tak 

ledajakými, ale moderními skauty-survivory, kteří dokážou přežít v 
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divočině jen s kápézetkou. Všechno ale nakonec dopadne jinak, než si kluci 

představovali.  

 

Iluze 
román 

Nesvadbová, Barbara, 

 

Překladatelka Karla potkává Martina v těžkém období svého života. 

Doposud dokonalý vztah s jediným synem začíná s jeho dospíváním 

dostávat trhliny, když se Tomáš snaží vyrovnat s vlastní identitou a vztahem 

k otci a začne experimentovat s drogami. A pak jednoho dne potřebují 

právníka… Martin se Karle stane nejprve záchranným kruhem, jenomže 

brzy mezi nimi zahoří divoký plamen spalující vášně a nic už pak nejde vzít 

zpátky. Nová kniha bestselleristky Barbary Nesvadbové vypráví o 

nesobecké síle lásky, odhodlání nevstupovat dvakrát do téže řeky a iluzích, 

které si opakujeme, když do té řeky následně vstupujeme  

-  

 

Kam se draci rádi vrací 
Dandová, Olga 

 

Krátké usměvavé i dojemné příhody (nebo spíše zážitky) dvou malých 

dráčků, v nichž se stáváme svědky vzácných momentů jejich přátelství. 

Optikou „Dráčků“ můžeme možná zahlédnout i cenu pokladů vzácných 

chvil našeho života, které stojí za to si hýčkat ve svém „vnitřním foťáku“. 

Jak uchovat kouzlo prchavého okamžiku?  

 

Ona a já 
Manželem snadno a rychle 

Macek, Miroslav, 

 

Ačkoliv si náš oblíbený hrdina libuje v suchém anglickém humoru, 

tentokrát nevtipkuje – hodlá se oženit. Půvabná Sandra přijme jeho nabídku, 

a tak se rozjíždí bláznivý kolotoč příprav, který má završit svatba na hradě v 

Dolních Rakousech. A to je teprve začátek veselých příhod… Svatební 

cesta zaměřená na degustaci vín a vybraného jídla na sebe nenechá dlouho 

čekat. Co všechno dvojici (kromě hord rodinných příslušníků a neméně 

zábavných známých) potká?  

 

Sněhová víla 
vánoční pohádka 

Krolupperová, Daniela, 

 

Jednoduchý vánoční příběh pro malé čtenáře, vhodný jako první čtení. 

Sněhová víla přichází tak jako každý rok na zem, aby dohlížela na sněžení. 

Zlý čert však na ni seslal kouzlo, které způsobí, že je jí taková zima, že 

nemůže pracovat. Víla se od moudrého výra dozví, že ji může zachránit 

jedině petrklíč.  
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Šepot papíru a inkoustu 
Harrel, Lindsay, 

 

Romance americké autorky propojuje příběhy tří hrdinek v různých 

časových epochách. Tři ženy, jež napříč časem spojuje vášeň pro příběhy, 

bojují se společenskými konvencemi, sní své sny o šťastné budoucnosti a 

doufají, že jejich životy naplní láska. Sophie Barrettová je terapeutka, která 

se potřebuje vzpamatovat z tragické smrti snoubence, a proto odjíždí do 

anglického Cornwallu, kde se setkává s Ginny Roseovou, snažící se udržet 

nad vodou malé knihkupectví. Podaří se jim společnými silami překonat 

nepřízeň osudu a rozluštit záhadu tajemného zápisníku, v němž svůj život a 

své touhy před sto padesáti lety popsala záhadná Emily? A podaří se jim 

najít lásku?  

 

V bílém plášti 
Soukupová, Petra, 

 

Sbírka povídek z lékařského prostředí, které sledují příběhy zdravotních 

pracovníků a pacientů.  

 

Valentýnka a veterinární ordinace 
3. díl 

Peroutková, Ivana, 

 

Pokračování příběhů o nápadité a podnikavé holčičce Valentýnce a jejích 

kamarádech Jonášovi, Zuzce a Péťovi.  

 

Velká kniha pohádek o zvířatech 
McAllister, Angela 

 

Na stránkách knihy ožívají malí, velcí, chlupatí i okřídlení tvorové. A 

někteří z nich dokonce neobývají moře ani souš, nýbrž jen lidskou 

představivost. Kniha přináší padesát nadčasových příběhů ze všech koutů 

světa. Jsou mezi nimi nejen oblíbené pohádky, ale také docela neznámé 

příběhy z těch nejvzdálenějších zemí a ostrovů. Nakladatelská anotace.  

 

After 
5. díl Před námi 

Todd, Anna 

 

Pátá vlna emocionální exploze! Přečtěte si, jaký byl Hardin, než potkal 

Tessu, i co se s ním stalo po After. #HESSA Dramatická love story Tessy a 

Hardina k sobě jako magnet přitahovala všechny okolo. Tyto vedlejší 

postavy, které doposud jen přihlížely, dostávají konečně šanci vyjádřit se k 

událostem série After. Spolu s nimi dostane slovo i samotný hlavní hrdina - 

Hardin Scott. Jeho verze prvního setkání s Tessou změní všechno, co jste si 

o něm dosud mysleli!  
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Doba koronavirová 
Honzák, Radkin, 

 

Březen 2020 změnil naše životy, obrátil je naruby. Nový virus si za pár 

měsíců našel cestu z Číny nejen k nám, ale nakazil celý svět. Planeta Země 

se dostala do karantény. Virus se šíří závratnou rychlostí, nemocnice 

praskají ve švech a stoupají počty obětí. Nejdivočejší představy z 

katastrofických filmů se najednou staly realitou. Celý svět se zastavil, jako 

by náhle nebylo nic než ona nemoc. Prakticky ze dne na den jsme se museli 

začít chovat jinak, než jsme byli zvyklí. Celé generace lidstva nikdy nic 

podobného nezažily...  

 

Já, rytíř 
7. díl 

Niedl, František, 

 

Další část ze série románů z rozsáhlého historického cyklu o rytířích z 

Vřesova, které se odehrávají v bouřlivé době za panování českého krále 

Jana Lucemburského. Wolfram Katzinger z Olšové se usadil na králem 

zastaveném hradě Ojvíně a doufá, že toto sídlo bude dostatečnou ochranou 

pro jeho rodinu, neboť jako johanitský rytíř a králův nepostradatelný 

služebník bude muset hrad často opouštět. Beneš z Vřesova se vrací na svůj 

dobudovaný hrad na pomezí s Bavorskem. Také on doufá, že mu osud 

dopřeje klidu, aby se mohl těšit z chvil prožitých po boku své krásné ženy 

Gabriely, někdejší dvorní dámy Violy Těšínské, manželky Petra z 

Rožmberka. Nastává poslední období střetů. Král Jan nechává království 

českým pánům, kteří mu pobyt v něm dostatečně otrávili. Neutíká však, jen 

dává přednost evropské politice...  

 

Od nepostradatelnosti ke stagnaci? 
železniční odvětví v Československu v 70. a 80. letech 20. století 

Nigrin, Tomáš, 

 

Kniha se zabývá pozicí železničního odvětví v československé dopravní 

politice, respektive v hospodářském systému 70. a 80. let 20. století. 

Železniční doprava patřila na počátku 70. let k nepostradatelným pilířům 

domácí ekonomiky. Proměna hospodářských podmínek, nárůst konkurence 

v podobě silniční dopravy a těžkosti československé ekonomiky...  

 

Šikmý kostel 
románová kronika ztraceného města: léta 1894-1921 

Lednická, Karin, 

 

Románová kronika ztraceného města. Podtitul knihy lapidárně shrnuje 

příběh o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě 

uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí. Dnes už z 

výstavních budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který 

strmě a varovně ční do pusté krajiny.  
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Větrný přístav 
Martin, George R. R., 

 

Slavný autor bestsellerů George R. R. Martin a uznávaná spisovatelka Lisa 

Tuttleová napsali skvostný nadčasový příběh o světě svázaném železnou 

tradicí a o mladé ženě, která se proti zavedeným pořádkům vzbouří s 

umanutou vírou ve svůj spravedlivý sen. Na planetě pokryté oceány, z nichž 

nad hladinu ční pouze souostroví vydaná napospas bouřím a silným větrům, 

se usídlila lidská kolonie. Hladký chod civilizace závisí na okřídlencích, 

všemi vážených hrdinech, kteří s pomocí drahocenných metalických perutí 

denně překonávají divoké bouře, aby mezi ostrovy rychle a bezpečně šířili 

čerstvé zprávy, důležitá politická a obchodní poselství, ale i písně, zvěsti a 

legendy. Maris se narodila jako dcera rybáře, nepřeje si však nic jiného než 

létat nad širými oceány Větrného přístavu. Aby svého snu dosáhla, prolomí 

posvátnou tradici, dle níž se křídla dědí ve vyvolených rodech, místo aby se 

předávala těm, kdo prokáží výjimečné schopnosti. Její revolta však spustí 

řetězec nepředvídaných událostí a společenských proměn, jež ohrozí 

křehkou stabilitu lidské společnosti.  

 

Klikatá cesta 
3. díl 

Freeman, Brian, 

 

Cesta ke spravedlnosti dokáže být někdy hodně klikatá. Zvlášť vede-li 

nejzakroucenější ulicí San Francisca. Jmenuje se Lombard Street. A slovo 

„Lombard“ je jediné a poslední, které vyřkne Denny Clark, než zemře v 

náručí svého přítele, inspektora Frosta Eastona, před prahem jeho domu. 

Může Dennyho smrt nějak souviset s úmrtími několika lidí, poblíž nichž byl 

objeven obrázek červeného hada? Řádí tu sériový vrah? A kdo nebo co je 

„Lombard“, záhadné jméno, které se mezi sanfranciskou smetánkou 

vyslovuje pouze šeptem? Bude-li se chtít Frost tentokrát dobrat pravdy, 

nemůže věřit vůbec nikomu – jeho protivník totiž zná každý Frostův krok a 

číhá za další zatáčkou, aby mohl znovu udeřit.  

 


