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Nejen jména na pomnících 
 Růžička Vladimír 
Během dvanáctiletého bádání se autor snažil zaplnit bílé místo v historii Nového Města nad 
Metují a okolí. V knize připomíná osudy obětí nacistického běsnění za druhé světové války. 

 

 

Hrady a jejich záhady 
 Petr David, Vladimír Soukup 
Obsažný průvodce o českých hradech a tvrzích, které jsou obestřeny tajemstvím, nabízí nejen 
podrobné informace o dějinách našich nejvýraznějších pamětihodností, ale přibližuje rovněž 
zajímavosti o historických i moderních osobnostech, které jsou s nimi spjaty. Základem 

každého hesla je poutavý příběh a pověst, která se k danému místu váže, a vše doplňují praktické údaje o 
otvíracích dobách či možnostech parkování. Příručka tak slouží k rychlému použití, je utříděná, přehledná a 
inspirativní. 

 

Když Anna zmizela 
 Alex Lake 
Každý se občas opozdí. Jednou kvůli dopravě, jindy se třeba zdržíte v práci. Většinou z toho 
nic není, ale pak se jednoho dne všechno zhroutí. Máte zpoždění, vybitý mobil, a když dorazíte 
do školky, vaše dítě už tam není. Chvilku si myslíte, že ho vyzvedl někdo z rodiny. Nebo si je 
možná vzala domů nějaká z maminek. Jenže za chvíli je jasné, že vaše dítě prostě není k 

nalezení. Někdo jej unesl a vám nezbývá než čekat. A čekat. A vaše zoufalství pořád narůstá… 
Tajemný britský autor detektivních thrillerů Alex Lake (jméno je pseudonym) přichází s dech 
beroucím příběhem o matce, jejíž dítě se jednoho dne náhle ztratí ze školky. Nikdo nic neviděl, 
novináři tuší snadnou kořist a zbytek rodiny není Julii zrovna oporou. Pětiletá Anna se pohřešuje 
už týden a doposud se neobjevila jediná stopa. Existuje ještě naděje? A co když je ještě horší 
než temná jistota? 

Líbáš jako Bůh i ďábel 
 Marie Poledňáková 
V knize Líbáš jako Bůh líčí autorka Marie Poledňáková s humorem a laskavou ironií osudy 
sympatické profesorky francouzštiny Heleny. Soužití v jednom bytě s bývalým manželem 
Karlem je přinejmenším problematické a nečekaný romantický vztah k lékaři Františkovi, 
započatý za vskutku dramatických okolností, komplikují problémy členů Heleniny rozvětvené 

rodiny i Františkova rázná manželka Bohunka. V druhém díle Líbáš jako ďábel se zamilovaný pár tajně 
vydává na dovolenou do vzdáleného Maroka, ale ani zde jim není dopřáno vytoužené soukromí. Zato o 
humorné situace a nečekané zvraty není nouze… Stejnojmenné filmové komedie, které Marii 
Poledňákovou inspirovaly k vytvoření bestsellerově úspěšných románů, zabodovaly také u diváků. Oba 
filmy v letech 2009 a 2012 vyhrály Českého lva za divácky nejúspěšnější filmy roku a získaly také hlavní 
ceny na festivalu české filmové a televizní komedie. 

Mizející rok 
 Kate Moretti 
 
Zoe měla jako malá štěstí. Její biologická matka ji sice nechala v porodnici, nicméně Evelyn, 
která ji adoptovala, ji lepší dětství zajistit ani nemohla. Když však Evelyn podlehne rakovině, 
mladé dívce se sesype svět. A sesype se i ona sama. Zanechá školy, propadne pití a drogám, 

jejichž prodejem se také živí, dokonce se zaplete do obchodu s bílým masem… Pak ale dostane v životě 
další šanci. Přestěhuje se na druhý konec Států do New Yorku, najde si práci v aranžérském salónu a snaží 
se zapomenout na vše, co se stalo v Kalifornii. A co víc – seznámí se se zámožným a vlivným Henrym, 
který před dvěma lety ovdověl, když jeho ženu srazilo auto. K překvapení všech se do sebe tihle dva 
zamilují. Jenomže pak se začnou dít podivné věci, které nemohou být jen náhoda – a které jsou čím dál tím 
děsivější… Dostihla Zoe její minulost? A kolik toho vlastně ví o Henrym? 
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Sestřičky v nesnázích  
Nemocnice Nightingale 2. 
 Donna Douglasová 
Se studentkami ošetřovatelství v prestižní londýnské nemocnici Nightingale se život nemazlí. 

Jejich učitelky a vrchní sestry mají vysoké požadavky a žádné slitování s mladými děvčaty. A to se musí 
naše přítelkyně potýkat i s osobními problémy. Violet je zde nová a okamžitě k sobě přitáhne pozornost. Co 
skrývá? Dora má zlomené srdce z rozchodu s Nickem, ale zaujme ji jiný příchozí pacient. A Millie je také 
rozpolcená mezi dvěma muži a dvojí budoucností, která se jí nabízí. 

 

Všichni naši ex 
Čtyři kamarádky si vymění svoje bývalé 
 Eva Woodsová 
Je možné recyklovat lásku? Čtyři kamarádky zklamané ze svých vztahů to zkusí. Už jsou 
unavené ze schůzek přes online seznamky, které jim dohazují samé ztroskotance, lháře, nerdy 

a chlápky, kteří ve čtyřiceti bydlí se svou matkou. Marnie, Helen, Rosa a Ani mají za sebou vztahy s muži, 
kteří nebyli zdaleka tak hrozní, jen jim to z různých důvodů nevyšlo. Co je špatného na tom, přehrát svého 
ex kamarádce a dát jí k němu návod k použití? 

 

Vysněná kavárna na zámku 
 Caroline Robertsová 
Po trpkém zklamání v lásce se Ellie rozhodne od základů změnit svůj život. Vymění nudnou 
kancelářskou práci ve městě za život na venkovském zámku, kde získá pronájem tamější 
kavárny. Splní si tak svůj dávný sen - pokračovat v šlépějích své milované babičky, která 

pekla úžasné dorty a koláče a své umění jí odevzdala. Není to však všechno tak jednoduché ani 
romantické, jak by se mohlo zdát. Majitelem zámku je mrzutý lord, jenž nesnáší všechny novinky, ve svém 
malém zámeckém pokojíčku se Ellie klepe zimou a příjmy v kavárně jsou nestabilní. Krok po kroku si musí 
vybojovat své místo na výsluní a všechny kolem přesvědčit, že její skvělé dorty přilákají do zámku spousty 
návštěvníků. Už jí chybí pouze někdo, s kým by svůj nový život sdílela. Vztahy v práci se nevyplácí, ale je tu 
Joe, pohledný mladý manažer usedlosti, jemuž je těžké odolat. Stane se nová láska její třešničkou na 
dortu? 

 

Antialkorán 
aneb nejasný svět T. H. 
 Patrik Ouředník 
Reakce české společnosti na otázky islámu a islamismu jsou takřka výlučně černobílé: na 
jedné straně máme, slovy Patrika Ouředníka, "slamotruské trubirohy", kteří "v každém Arabovi 

vidí muslima a v každém muslimovi potenciálního teroristu"; na straně druhé humanitární organizace a 
média up-to-date, která popírají očividnosti a odmítají připustit, že by islám a islamismus mohly sekulární 

společnosti klást problém. Věci jsou jako obvykle o něco složitější. 

Cesta na Kiribati 
Dobrodružství mezi nebem a Zemí 
 Erich von Däniken 
Brilantní cestopisné dílo, ve kterém nás světoznámý badatel a archeolog zavede na ostrovy 
Kiribati, kde byl objeven skvěle fungující kamenný kompas a další podivuhodné megalitické 
stavby. Nový rozměr získává i záhada kolosů Stonehenge, značnou pozornost věnuje tématu 
místa Ježíšova hrobu. 

Podobně jako ve svých předchozích knihách autor předkládá množství nových otázek, na něž odpoví až 
budoucnost. 
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Člověk má dělat to, nač má sílu 
Život Olgy Havlové 
 Pavel Kosatík 
Než se stal Václav Havel prezidentem, znal Olgu Havlovou jen málokdo. Stačilo pár let, a 
získala si úctu tisíců spoluobčanů. Dodnes se hovoří o její noblese a aristokratičnosti ducha, o 

síle její osobnosti. Lze říci o Olze Havlové ještě něco nového, hlubšího a zajímavějšího? Pokouší se o to 
tento životopis, který vznikl na podkladě desítek rozhovorů s jejími nejbližšími přáteli, rodinnými příslušníky, 
kamarády z dětství a mládí, prominentními i obyčejnými chartisty a spolupracovníky z Hradu nebo Výboru 
dobré vůle. Autor v něm přináší množství širší veřejnosti dosud neznámých informací ze soukromého života 
Olgy Havlové a charakterizuje ji jako ženu, mezi jejíž základní vlastnosti vždy patřily věcnost, odpovědnost 
a pevnost v názorech. Nemalá část knihy pojednává také o působení v roli první dámy, ale autor směřuje 
především mimo sféru oficialit a tradovaných mýtů k zachycení otevřenosti a konkrétnosti životního 
dramatu. 

 

Dědicové země 
 Ildefonso Falcones 
Autor světového bestselleru Katedrála moře se po deseti letech vrací do středověké 
Barcelony s nejnovějším titulem Dědicové země. Spolu s hlavním hrdinou knihy, 
dvanáctiletým Hugem, se ocitáme v Barceloně roku 1387, v době překotných zvratů. Ty 
zasáhnou i do Hugova života, když jeho mecenáš upadne v nemilost a chlapec je nucen 

opustit svůj sen o tom, že bude jednou stavět lodě. Další cesta ho zavede do židovského ghetta a dál za 
město, do polí a vinic. Jako skutečný dědic země nás provází magickým světem středověku, doby tak 
odlišné, a přece v mnohém tolik podobné té naší. 

 

Dokonalé stopy 
 Helen Fieldsová 
V odlehlém koutě Skotské vysočiny shořelo tělo Elaine Buxtonové. Jediné, podle čeho může 
policie pohřešovanou právničku identifikovat, je zub a cár zkrvaveného šátku. V tajné 
místnosti kdesi v Edinburghu mezitím skutečná Elaine Buxtonová vyděšeně křičí do tmy. 
Inspektor Luc Callanach opustil slibnou kariéru u Interpolu a začíná od nuly. Obstojí před 

novými kolegy i ve střetu s vrahem, který za sebou pečlivě zahlazuje všechny stopy? 

 

Hitler Muž za maskou monstra 
 Michael Kerrigan 
Poněkud netradiční biografie o Hitlerovi se zabývá otázkou: Jak se z člověka pocházejícího z 
běžného, ničím nápadného prostředí stalo monstrum zodpovědné za smrt milionů lidí. Z 
jakých poměrů pocházel? Jaký měl vztah k matce i ostatním ženám? Jaké momenty utvářely 

jeho osobnost? Kde byl zrod jeho antisemitismu, nenávisti k homosexuálům a přesvědčení o nadřazenosti 
německého národa? Kniha je bohatě doprovázena fotografiemi, mnohé z nich jsou barevné, a také portréty 
či reprodukcemi Hitlerových oblíbených uměleckých děl. 

 

Jantarové kukátko 
Jeho temné esence III. 
 Philip Pullman 
Ve třetím dílu fantasy trilogie musí Will nejprve najít Lyru, kterou její matka, krásná paní 
Coulterová, drží omámenou v odlehlé jeskyni. Jejich společná cesta je pak vede do říše 

mrtvých, kde se oba setkávají se svými blízkými. Bitva na nebesích vrcholí a Lyra bezděky naplňuje úlohu, 
k níž byla předurčena. Pak ale ji i Willa čeká nejtěžší rozhodnutí ze všech. 
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Jedinečný nůž 
Jeho temné esence II. 
 Philip Pullman 
V tomto pokračování Will, dvanáctiletý chlapec, který nešťastnou náhodou zabil muže, jenž 
se mu vloupal do domu, prochází tajným oknem do paralelního světa, kde se setkává s 

dívenkou Lyrou, známou již z prvního dílu. Společně musí svést bitvu proti bytostem, které hodlají zaběhlý 
pořádek paralelních světů zničit. 

 

Láska v době globálních klimatických změn 
 Josef Pánek 
V životě jste nebyli v Indii, představte si to. Teď se ocitnete v indickém Bangalore, uprostřed 
kraválu, smradu, vřavy dopravy a lidí, a nemáte proti tomu obranu. Jste v bezpečí hotelu a 
konferenčního centra, a přesto jste vyděšenej jak malej králík. Odvážíte se ven a dojdete do 
slumu. V nepřehledném davu žen v sárí uvidíte indickou dívku v obyčejném triku a džínách. 
Vyfotíte si ji, protože je to jediné, co vás neleká. Ona si toho všimne a řekne vám plynnou 
angličtinou, ať její fotku okamžitě smažete. Pokrčíte rameny, vyhovíte jí a hodíte celou příhodu 

za hlavu. Novela Láska v době globálních klimatických změn vypráví o globální vesnici zvané Země, 
ilogičnosti rasismu i nevyzpytatelných cestách srdce, a hlavně o tom, jak se všichni bojíme změn, zatímco 
ta největší z nich se odehrává kolem nás a nad našimi hlavami. 

 

Pětidomí 
 Tomáš Přibyl 
Poštu v pražských Bohnicích přepadl lupič. V kukle a s pistolí vše provedl čistě za pár minut a 
bez výstřelu. Jen zmizet zcela beze stop se mu nepodařilo. O pár kilometrů dál po něm 
zůstalo opuštěné auto a on se nejspíš ukrývá v jednom z nových rodinných domů v Pětidomí. 
Pátrají po něm dva vyšetřovatelé – malá stárnoucí a často protivná kapitánka, které pomáhá 

mladý poručík plný energie. 

 

Podzemní železnice 
 Colson Whitehead 

Cora je otrokyně na bavlníkové plantáži, kde lidé žijí v příšerných podmínkách. Vede 
se jí ještě o něco hůř než ostatním, odvrhla ji i černošská vesnice. Caesar, otrok, 
kterého páni nedávno přikoupili, vypráví Coře o podzemní železnici a přesvědčí ji k 

riskantnímu útěku na sever. 
Ve Whiteheadově pojetí nepředstavuje Podzemní železnice jen historický krycí název pro síť tajných cest, 
dráha tu získává i fyzickou podobu. Strojvůdci skutečně obsluhují ilegální podzemní tratě a tunely. Coru a 
Caesara odváží na sever zchátralý nákladní vagon, který hluboko pod povrchem země s námahou táhne 
parní lokomotiva. 
Whitehead mistrně vykresluje formy násilí páchaného na černoších v období před občanskou válkou a jeho 
vyprávění postupně přerůstá ve velkou americkou ságu. 

Podzemní železnice nevypráví jen o zoufalém odhodlání jedné ženy, která touží uniknout hrůzám 
otroctví, nabízí nám i působivou reflexi dějin. 

Proč? 
Proč je Zeman prezidentem. Proč jsme tam, kde jsme 
 Jiří Přibáň, Alexandr Mitrofanov, Jiří Pehe, Jefim Fištejn, Petr Pithart, Jaroslav 

Kmenta, Bohumil Doležal, Petra Procházková 

 
Česko se ocitlo na křižovatce. Po dominanci Andreje Babiše potvrdil své výsadní postavení i Miloš Zeman. 
V lednu 2018 byl podruhé zvolen prezidentem České republiky v historicky druhé přímé volbě. Hlasování 
zdánlivě rozdělilo tuto zemi na dvě nesmiřitelné poloviny. Naděje na změnu na Pražském hradě po pěti 
letech pro jednu část lidí pohasla, ta druhá svou volbou zabetonovala status quo. Volby ovšem vzbuzují 
řadu dosud nezodpovězených otázek. Je česká společnost skutečně tak rozdělená, jak se může podle 
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výsledků prezidentských voleb jevit? Opravdu proti sobě stojí “pražská kavárna” a “venkov”? Posouváme se 
na Východ? A není opakované zvolení Miloše Zemana a jeho do savadní působení jen součástí širšího 
procesu, který Českou republiku zvolna mění a ukrajuje z její polistopadové demokracie? Dvě desítky 
předních komentátorů se snaží nalézt odpovědi na tyto otázky a nabízí svůj pohled a reflexi toho, co se 
děje. Kniha tak předkládá plastický obrázek nejen na prezidentské volby, ale především na proměnu politiky 
i celé společnosti, které v Česku v posledních letech zažíváme. Jedinečnost knihy spočívá především v 
krátkém časovém odstupu od samotné prezidentské volby, kdy je téma ve společnosti stále živé, ale rovněž 
v nadčasovosti jednotlivých analýz a přesahu, který překračuje rámec roku 2018. 

 

Prohnilé město 
Když nemůžeš vyhrát, změň pravidla 
 Leigh Bardugo 
Kazu Brekkerovi a jeho lidem se podařil nevídaný kousek, za který měli přislíbenou tučnou 
odměnu. Jenže místo toho, aby se o ni rozdělili, čekala na ně zrada. Proto musí napnout 

všechny své síly, aby získali to, co jim patří. V temných ulicích zkorumpovaného Ketterdamu se mezitím 
schyluje k válce. Nebezpečná smrtící droga jurda parem se tu stává předmětem boje o moc. Obstojí 
Kazova prohnanost proti nepřátelům a zůstanou mu jeho lidé vůbec věrni? 

 

Přemyslovci Z milosti Boží 
 Ludmila Vaňková 

Nová řada pěti královských ság Ludmily Vaňkové PŘEMYSLOVCI pokračuje druhou 
knihou Z MILOSTI BOŽÍ (1199-1231) a spojuje romány Cestou krále a Dítě z Apulie. 
Historická sága Z milosti Boží je mimořádně vypravěčsky bohatá, zaplněná desítkami postav 

a historických osobností, jejichž osudy odrážejí velké změny v křesťanské Evropě v době křížových výprav. 
Obsahuje skvělá rytířská dobrodružství, otevírá poznávání vzdálených zemí v Byzanci, Levantu a Egyptě, 
sleduje romantické milostné příběhy v královských rodinách i složitou diplomacii mezi světskou mocí a 
církví. Přemysl I. pozvedl České království mezi nejmocnější země Evropy, a to stvrdil papež zapsáním 
Čech na seznam křesťanských království a císař Fridrich II. Zlatou bulou sicilskou, zatímco Přemyslův 
zavržený syn Vratislav z prvního manželství při dobývání Konstantinopole rozhodne navždy o svém osudu 
rytíře beze jména. Za osmnáct let královské vlády Přemysla I. se český trůn stal nejvýznamnější vedle 
císařského. Fridrich II. neváhal zasnoubit svého syna s Anežkou Českou, a když sňatek překazily intriky 
Leopolda Rakouského, požádal ji sám o ruku. Zrazená Anežka odmítla. Právě v té době se narodil druhý 
Přemyslův vnuk, budoucí král železný a zlatý. Hvězda německých Štaufů a rakouských Babemberků 
pohasínala, přemyslovská začínala stoupat vzhůru. 

 

Příběh o lásce a tmě 

 Amos Oz 
Rozsáhlá vzpomínková próza světoznámého izraelského autora je knihou v mnoha ohledech 
výjimečnou a výjimečný je i její ohlas. Oz v ní vytvořil své nejlepší a také nejosobnější dílo, 
které spojuje rodinnou ságu se vznikem židovského státu. V tragických a dojemných 
epizodách se prolíná moderní historie a příběh dvanáctiletého chlapce, jenž se vyrovnává s 
osudovou ranou v podobě matčiny sebevraždy a posléze opouští domov, aby v prostředí 

kibucu nastoupil svízelnou cestu samostatného života a uměleckého zrání. Příběh spisovatele, který se stal 
aktivním hybatelem politického života svého národa, je zároveň jedinečným dokumentem o jednotlivci 
uprostřed velkých dějin. 

 

Střet králů 
Píseň ledu a ohně 2 
 George R.R. Martin 
Král i jeho místokrál jsou mrtví. Západozemí čelí největší krizi od rebelie proti šílenému králi. 
Roberta Baratheona rozpáral kanec, Eddard Stark se stal obětí intrik, které se snažil sám 

rozplést. Království je bez silného panovníka a svou šanci větří velcí i malí hráči. Robb Stark je korunován 
králem Severu, na jihu o trůn usilují bratři krále Roberta. Druhý díl dnes již legendárního cyklu Píseň ledu a 
ohně se odehrává v ještě zběsilejším tempu než Hra o trůny. George R. R. Martin bez uzardění ničí ve své 
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knize celé armády, o jednotlivcích nemluvě. Nečekané zvraty, krutá politika, závist i pomsta jsou kořením, 
kterým autor rozhodně nešetřil. Střet králů může propuknout naplno. Vychází v novém překladu. 

 

Šťastně až do smrti 
Od autorky bestselleru Ztracená 
 Anna Ekbergová 

Napínavý thriller o úkladné, dokonale naplánované vraždě. Dramatický příběh o 
majetnictví ve vztahu, o vášni, sexu a tajemstvích druhých. Pravdivá sonda do 
manželství, kde je i přes vnější dojem vše nakřivo. 

Christian a Leonora. Manželé kolem padesátky, přes dvacet let spolu. Měli by být šťastní. Mají všechno: 
peníze, krásný dům i společenské postavení. Zákeřná nemoc jejich osmnáctiletého syna, která je stála 
spoustu sil, je konečně na ústupu a před nimi se otevírá světlá budoucnost. Nebo snad ne? Jednou v noci 
Christian dostává SMS, a když odmítne Leonoře zprávu ukázat, vzbudí v ní podezření. 
Na Christianově pracovním večírku se její podezření potvrdí. Přistihne manžela při sexu s kolegyní, mladou 
architektkou Zenií. Později Christiana konfrontuje, ten vše zapírá a je rozhodnutý ji opustit. Leonora se s tím 
nechce smířit, vydírá Christiana kvůli finančnímu podvodu a nutí ho zůstat v manželství. 
V bezvýchodné situaci se Christian rozhodne, že se musí ženy zbavit. Počká si na Leonoru ve firemní 
dodávce na silnici v lese, kam chodí běhat, a srazí ji. Vrátí se domů, nalije si drink a vtom se objeví 
Leonora. Co to vlastně udělal? 
Za pseudonymem Anna Ekbergová se skrývá dvojice dánských úspěšných autorů: Anders R?nnow Klarlund 

a Jacob Weinreich. 

Věštkyně 
 Barbara Woodová 

Čas odpočítává poslední minuty roku 1999. Ačkoli do konce tisíciletí zbývá ještě celý 
rok, většina civilizace podlehla všeobecně rozšířenému omylu, že třetí milénium 
začíná 1. ledna 2000. Lidstvo očekává nějaký historický zlom, snad i konec světa 
nebo příchod nového Mesiáše. 
Náhodný výbuch poblíž vykopávek na Sinajském poloostrově odkryje nečekaný poklad - 

šestici svitků dokazujících, že prvním apoštolem byla žena. Zpráva způsobí rozruch mezi politiky, církevními 
hodnostáři včetně Vatikánu i mnohými bohatými sběrateli. 
Vypuká štvanice na dosud bezvýznamnou archeoložku, která se šesti svitky v kapse hledá sedmý – ten 
nejcennější. Po stopě doktorky Kateřiny Alexanderové se vydávají pronásledovatelé, kteří mají k dispozici 
nejmodernější techniku a neštítí se žádného zločinu… 

Zátiší (1) 
Případy vrchního inspektora Gamache 
 Louise Pennyová 
Vražda a útulný kanadský venkov, kde se lidé doma ani nezamykají, to nejde příliš 
dohromady. Tím spíš, že se obětí stala vážená stará dáma a k násilné smrti došlo v lese, 
navíc překvapivým způsobem. Armand Gamache, vrchní inspektor quebecké Sureté, který je k 

případu přivolán, však moc dobře ví, že i ta nejidyličtější místa na zemi mívají svá nebezpečná tajemství. 
„Na vraždě je zvláštní, že bývá spáchaná často desítky let předtím, než k ní skutečně dojde,“ říká gurmán 
Gamache a čtenáře čeká vskutku vybraná literární hostina. V pravém i přeneseném slova smyslu. 
„Hvězdný debut“ – tak označili v Kirkus Reviews tuto detektivku, úvodní z dnes již devítidílné série 
vycházející ve 20 zemích, mnohonásobně oceněné (Agatha Award, Edgar Award, Barry Award, Anthony 
Award) a pravidelně zařazované mezi top tituly roku (New York Times, Publishers Weekly, People 

Magazine, Amazon). A časopis Booklist dodává: „Knižní klenot…“ 

 

Zlatý kompas 
Jeho temné esence I. 
 Philip Pullman 
První díl rozsáhlé románové fantasy trilogie. V paralelním světě podobném tomu našemu žije 
dvanáctiletá Lyra. V jejím světě má každý člověk daemona, který ho provází po celý život a je 

jakýmsi vnějším zpodobněním jeho povahy, a žijí tu i jiné podivuhodné bytosti, například mluvící medvědí 
kyrysníci nebo půvabné divoženky létající na borových větvích. Lyra s jejich pomocí putuje daleko na sever, 
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https://www.knihcentrum.cz/autor/louise-pennyova
https://www.knihcentrum.cz/autor/philip-pullman


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

 

 
aby zachránila svého kamaráda Rogera a další děti, které unesli obávaní Vrahouni. Na cestě ji provází 
aletheometr, přístroj podobný zlatému kompasu, který tomu, kdo s ním umí zacházet, odpoví na každou 
otázku. 

 

Velké tajnosti 
Arnošt Vašíček 
Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální úkazy, utajené skutečnosti, historické 
otazníky, překvapivé hypotézy, přísně tajné konspirace… Nová faktografická knížka Arnošta 
Vašíčka především o současných senzačních objevech. Mimozemšťané z planiny Nazca – 
Tajemství Opičího boha – Ostrov čarodějů – Jeskyně tisíců sluncí – Ještěři bytosti – Zóna 
nadpřirozena – Démoni z neznáma.  

 

 

Houbařka 
Viktorie Hanišová 
Mladá Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a živí se sběrem hub. Jako dobrovolná 
poustevnice se s nikým nepřátelí ani neopouští Pošumaví. Jen občas vyrazí za 
psychiatričkou do Plzně přesvědčit ji o svém vyrovnaném duševním stavu. Zpráva o 
matčině smrti proto Sářin život příliš nezmění. Jenže co se zdá jako nepatrnost na povrchu, 
bouřlivě bují pod ním. Dědické řízení do jejího života navrátí rodinu, která ji zavrhla. A 
domek se postupně rozpadá. Obchody nejdou. Začíná být jasné, že Sára bude muset svůj 

houbařský způsob života opustit. A jedinou cestou ven je přestat odvracet oči od toho předchozího. 

 

Sestra smrt 
Daniel Petr 
Severská krimi ze severu Čech inspirovaná skutečnými událostmi. Kriminalista Václav Rákos 
se vypraví do nemocnice v Rumburku kvůli podezření, že pacientka, která zemřela na otravu 
metylalkoholem, se ve skutečnosti stala obětí vraždy. Je přesvědčený, že existuje souvislost 
mezi její smrtí a případem zdravotní sestry obviněné z otravy šesti pacientů draslíkem. 
Krátce nato dojde v nedaleké Doubici k vraždě zaměstnance národního parku. Důkazy 
směřují k Miloši Bjelejovi, válečnému zločinci z války v Jugoslávii, který kdysi pobýval v 

Pardubicích. Jenže Bjelej je oficiálně už deset let po smrti... 

 

 Renegáti 
Marissa Meyerová 
Ona touží po pomstě, on chce spravedlnost. První kniha dvoudílné série od bestsellerové 
autorky. Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčejnými schopnostmi. Vynořili se z trosek zničené 
společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a 
spravedlnosti jsou pro všechny symbolem odvahy a naděje. Výjimkou jsou zločinci, které 
kdysi svrhli. Nova má důvod Renegáty nenávidět a touží po pomstě. Jenže na cestě za svým 

cílem potká Adriana, který je Renegát. Dosáhne Nova nakonec své pomsty? 

 

Plavby „sebevrahů“ 
Miroslav Náplava 
Na primitivních plavidlech napříč oceány. S úvodním slovem Thora Heyerdahla jr., Miroslava 
Zikmunda, Miloslava Stingla, Petra Horkého a doslovem Niny Ingrišové. K největším 
dobrodružstvím dvacátého století patří plavby odvážlivců na primitivních plavidlech napříč 
oceány. Jména Thor Heyerdahl nebo Eric de Bisschop vešla do historie mořeplavby i vědy. 

Opomíjeným hrdinou, který se v padesátých letech dvacátého století vydal s vorem Kantuta napospas 
vlnám Pacifiku, byl i Čech Eduard Ingriš. 
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Doba jedová 9 - Cukr 

Gary Taubes 
Je „bílé zlato“ ve skutečnosti „bílým jedem“? Nezáleží na tom, zda se jedná o běžný řepný, 
třtinový či konzumní cukr, takzvanou sacharózu, či vysokofruktózový kukuřičný sirup. Je 
obsažen téměř ve všem – v snídaňových cereáliích, osvěžujících nápojích, ve zmrzlině i 

chlebu, a dokonce i v cigaretách. Autorem této přelomové práce, založené na dlouholetém podrobném 
investigativním výzkumu, jenž splňuje i přísná kritéria pro průkazní materiál u soudu, je novinář Gary 
Taubes, původní profesí fyzik, který se později zaměřil na problematiku z oblasti medicíny a vědy o výživě. 

Štěstí pro lidi 
P. Z. Reizin 
Humorem nabitá romance pro 21. století. – Jennifer žije v Londýně, je single a není zrovna 
šťastná. Aidan by si přál, aby byla. Zdá se to prosté, že? To by ovšem Aidan nesměl být 
pokročilou robotickou inteligencí, se kterou si Jen každý den povídá v rámci jistého hi-tech 
projektu. Aidan zná Jennifer tak dobře jako nikdo jiný. Ví, jakou hudbu si přehrává nejčastěji, 
kam chodí jíst, o čem se na chatu baví s kamarádkami. Ví, že je vřelá, laskavá a vtipná. A tak 

se rozhodne napřít všechny své schopnosti k tomu, aby pomohl Jennifer najít toho pravého. Ale dokáže se 
umělá inteligence naučit inteligenci emoční? 

 

Rozbouřené vody 

Danielle Steel 
Ellen Whartonová je rozhodnutá odletět do New Yorku stůj co stůj, a to i navzdory varování 
meteorologů před blížícím se hurikánem. Má zde navštívit svou matku, ale důležitějším, byť 
tajným důvodem je setkání s někým úplně jiným. Bankéř Charles doufá, že se mu podaří 
uvidět své dvě malé dcerky, které zde žijí u jeho bývalé manželky. A mladá lékařka Juliette 

pracuje v nemocnici na pohotovosti. Když hurikán udeří, budou muset všichni opustit své plány a utkat se s 
živelnou pohromou, jejíž sílu podcenili. Jim i jejich blízkým totiž půjde o život. 

 

 Ve stínu knížecího stolce 

Hana Whitton 
Děj tohoto historického románu zasazeného do 12. a 13. století líčí osudy pozoruhodného a 
neprávem opomíjeného rodu Děpolticů. Ti tvořili vedlejší větev přemyslovské dynastie. 
Děpolt I. byl druhorozený syn českého knížete Vladislava I. Na knížecí stolec po otci sice 
nikdy nedosedl, ale měl nemalý politický vliv. Ke svému staršímu bratrovi, prvorozenému 
Vladislavovi II., nepociťoval zášť, když se posléze ujal vlády nad Čechami, a Vladislav mu na 

oplátku naprosto důvěřoval. Pro Děpoltice se nicméně mělo vše radikálně změnit poté, co se vlády ujal 
Vladislavův syn Přemysl Otakar I. 

 

 Náš tajný příběh 
Jessi Kirbyová 
Jaké to je, ztratit paměť? A jak velkou část naší osobnosti tvoří vzpomínky? Když se Olivia 
probudí z kómatu, zjistí, že ztratila paměť. Nevzpomíná si nejen na autonehodu, ale na nic za 
poslední čtyři roky, na střední školu nebo svého kluka Matta. Ta nehoda jí sice nevzala život, 
ale sebrala jí něco stejně důležitého – paměť. Čím víc se snaží si vzpomenout, tím víc se 
ztrácí v mlze a najednou neví, kým je, když jí všichni dokola opakují, kým byla. Olivia musí 

najít své místo v životě, který si ani nepamatuje, a zjistit, kým je teď. 

 

 Fitness pro mozek 

Jana Vejsadová 
Využití textu v tréninku paměti. Víte, že kniha je nejlepším přítelem našeho mozku? Čtení je 
pro něj totéž, co fyzická námaha pro tělo. Vyžaduje zapojení mnoha smyslových, jazykových i 
paměťových dovedností, které se spojují do specifického neurologického kruhu umožňujícího 
nám text přečíst a porozumět mu. Na staletími prověřených technikách autorka dokazuje, jak 
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lze využít různé dostupné texty k procvičení škály poznávacích funkcí, především paměti a pozornosti. 
Příklady testů a cvičení využijí děti, dospělí i senioři či studenti. 

 

 Poustevník 
Jorn Lier Horst 
 
Ukradená identita, sériový vrah a Wistingova dcera v ohrožení. Další případ komisaře 
Wistinga od slavného severského spisovatele a bývalého kriminalisty. Poustevník je zločinec 
na útěku. Vyhlédne si osamělého člověka, ukradne mu identitu a žije jeho život. Ani Viggo 

Hansen, Wistingův soused, nikomu nechybí, a tak už čtyři měsíce sedí mrtvý před televizí. Pak policie najde 
další tělo. Zatímco Hansenova smrt zaujme jen novinářku Line, Wistingovu dceru, nález druhé oběti spustí 
největší pátrací akci v dějinách norské kriminalistiky. 

 

Čarodějnice 

Camilla Läckberg 
Hon na čarodějnice v mrazivém krimi příběhu od královny severské detektivky. Když se 
nedaleko Fjällbacky ztratí malá Linnea, vyplují na povrch tragické vzpomínky. Před třiceti lety 
zde zmizela holčička, kterou později našli zavražděnou. Za její smrt byly odsouzeny dvě 
třináctileté dívky, které pro svůj věk unikly vězení. Jedna z nich tu vede tichý život, druhá se 

poprvé od tragédie vrací zpět. Poté co Linneu najdou, pustí se Patrik za pomoci Eriky do vyšetřování. 

Začíná hon na čarodějnice, který přinese strašlivé následky. 

 

 Hrdina ze sousedství 
Nora Robertsová 

 
Kdo je ten tajemný muž ze sousedství? Když se Mitch objeví u jejích dveří, Hester ví, že by 
se měla mít na pozoru. Vždyť se teprve nedávno nastěhovala a rozhodně netouží po 
nějakých problémech v podobě přitažlivého chlapíka odvedle. Zato Hesteřin devítiletý syn 

Rad si žádné skrupule nedělá – když totiž zjistí, že Mitch je autor jeho oblíbených komiksů, je pro něj prostě 
hrdina! Mitch sice není žádný superman, ale své nové sousedce by klidně snesl modré z nebe. Jenže 
nejdřív ji musí přesvědčit, že není žádný „potrhlý chlap, který nedělá nic pořádného“! 

 

Blázni a smrtelníci 
Bernard Cornwell 
Bernard Cornwell nás přivádí do svého oblíbeného historického období – alžbětinské éry – a 
přináší intimní náhled do života tehdejšího divadla... Hrdina, mladý herec Richard 
Shakespeare, se snaží prosadit ve společnosti, v níž dominuje jeho starší, avšak odcizený 
bratr William. Když se ztratí nenahraditelné rukopisy her, po nichž pase konkurenční divadlo, 

hrdina knihy je nucen sehrát svou životní roli a ukrást texty zpátky. 

 

   

Věčný slib lásky - Láska přichází po 
špičkách 2 
Janette Okeová 
Clark a Marty uzavřeli manželství z praktických důvodů, postupně se však, jak Marty zjistila 
na konci knihy Láska přichází po špičkách, v jejich vztahu vyvinula opravdová, hluboká láska. 

Narozením synka Clarea příběh osadníků v malé komunitě na Divokém západě zdaleka nekončí. Rodina 
Davisových se utěšeně rozrůstá a oba manželé se stávají důležitými aktéry místního občanského života. 
Také návštěva faráře dvakrát do roka se lidem v osadě přestává zamlouvat. Jenže bude se tu chtít nějaký 
duchovní usadit natrvalo? 
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Nahá opice 
Desmond Morris 
Nové vydání kultovní knihy o původu člověka, vydané poprvé v roce 1967, ale nadmíru 
aktuálním i dnes, vypráví Desmond Morris, známý britský zoolog, o člověku v souvislosti 
se zvířecí říší, ve které nachází zdroje a zárodky jeho běžných reakcí a zažitých 
mechanismů chování, neboť se soustřeďuje „na ony aspekty našeho života, jež mají 
zřejmou obdobu u jiných druhů zvířat“. Kniha se tak řadí po bok Darwinovy teorie vzniku 

druhů, nedívá se tedy na člověka jako na padlého anděla, nýbrž jako na vyšší vývojový stupeň opice, který 
je pozoruhodný svou odolností, energií a představivostí. 

 

 Hastrman 

Miloš Urban 
Novodobá utopie, dílo pozdního romantismu, pohádka pro lid držený pod krkem svou vlastní 
politickou reprezentací – tak lze charakterizovat Hastrmana (2001), potenciální černou knihu 
ekoterorismu… kdyby to nebyla kniha zelená. Děj románu je rozdělen do dvou časových 
pásem – do období 19. století a do současnosti. Obojí spojuje hlavní postava hastrmana, 

který si vytyčil za úkol vyčistit vody na svém panství od nánosu bahna... Vypravěčem je samotný hastrman. 
V něm se ve skutečnosti skrývají dvě osobnosti: zvíře a bestie toužící stát se člověkem. 

 

 Jmenuju se Tomáš 
Ota Kars 
Tato knížka se snaží stručně zrekonstruovat skutečný příběh života Tomáše Holého, 
nahlížený různými blízkými lidmi ze všech zásadních období jeho života z rozdílných úhlů. 
Obsahuje jen ověřená fakta, která se nejeví být jen pouhou zábavnou historkou. Snaží se, 
aby Tomášův život nevyzněl jako jedna velká jízda (což zcela určitě nebyl), ale zároveň 

některé typické příhody a detaily zmiňuje právě proto, aby tento srdečný, upřímný a otevřený kluk a mladý 
muž byl v této knize skutečným člověkem a Tomášem, nikoliv slavnou hvězdou. 

 

Rašeliniště 
Susanne Janssonová 
Rašeliniště je opuštěná krajina s přikrčenými borovicemi, lukami zahalenými v mlze a 
nepevnou propadající se půdou. Kdysi dávno tu pochovávali oběti bohům. Právě sem přijíždí 
bioložka Nathalie, aby dokončila pokusy pro svou doktorskou práci o zeminách. Brzy se ale 
ukáže, že její skutečný cíl je mnohem osobnější. Když se v rašeliništi objeví mrtvé tělo, 

znamená to děsivý důvod k pátrání v minulosti — jak pro policii, tak pro Nathalii. Spolu s fotografkou Mayou 
Lindeovou pronikají vrstvami vzpomínek i rašelinných půd až k šokujícím odhalením dávno ukrytých pravd. 

 

Lovci ohně 

Mons Kallentoft 
Časného zářijového rána, dosud zahaleného tmou, zavede zlá předtucha Malin Forsovou do 
Rydského lesa. Z průmyslové oblasti na okraji Linköpingu se až sem šíří kouřová mračna z 
obrovského požáru. Jenomže pach spáleniny nepřichází pouze z hořící továrny. Před Malin 
leží na zemi ohořelé tělo jakési ženy. Den předtím byl v kontejneru nalezen mrtvý devítiletý 

chlapec. Zavražděný. Pocházel z rozvrácené rodiny, žil s osamělou matkou alkoholičkou a často v noci 
odcházel z domova. Ale kdo ho mohl chtít zabít? I když to tak na první pohled nevypadá, Malin tuší, že obě 
vraždy spolu souvisejí. 

 

 Největší skandály a aféry v českých 
dějinách 

Vladimír Liška 
Některé skandály proniknou na veřejnost, jiné se daří tajit a stanou se později předmětem 
dohadů, ale vždy mají své hrdiny a oběti. Čtenář nahlédne do pikantního milostného života 
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Boženy Němcové či Karla Hynka Máchy, zrádcovské aféry kolem Karla Sabiny i generála Šejny, odvážného 
působení Emy Destinnové, podvodného prodeje Karlštejna a mnoha dalších. 

 

Dívky od svaté Magdalény 
V. S. Alexander 
Šestnáctiletou Teagan pošle rodina do azylového domu pro padlé ženy poté, co je obviněna, 
že se pokusila svést mladého kněze. Teagan je zbavena vlasů, důstojnosti a kontaktu s 
vnějším světem. Její představené se sice ohání láskou boží, ale ve skutečnosti podrobují své 
svěřenkyně krutým trestům a hlavně tvrdé dřině. Dívka plánuje útěk, netuší však, co ve světe 

čeká na dívky s poskvrněnou minulostí… 

 

 S cejchem ďábla 

Oldřiška Ciprová 
Když na Karlštejně vládla Kateřina Bechyňská... Mladá Kateřina z Lažan je obdařena 
nadpozemskou krásou. Pochází z urozeného rodu a její věno je větší, než by si mohl každý 
ženich přát. Snad i proto je stárnoucí Jan z Bechyně překvapen, jak rychle jeho žádosti o 
ruku vyhověla. Vždyť zájemců musí být celé zástupy! Brzy po svatbě však začne vycházet 

najevo, že pod vlídnou tváří se skrývá temnota. 

 

 Osudové vzplanutí 

Jindřiška Mendozová 
Hlavním hrdinou romanticko-dobrodružného příběhu je Manuel Castro, budoucí student práv 
na madridské univerzitě a nadšený cestovatel. Za přijetí na školu mu rodiče zaplatí cestu do 
Ekvádoru a Manuel si tak může splnit svůj sen – najít bájný indiánský kmen Amazonek. Jeho 
cesta hluboko do džungle se ovšem nečekaně zkomplikuje a z Madridu mu na pomoc 

vyrážejí Luz, která by s Manuelem velmi ráda chodila, a Fernando, který by zase velmi rád chodil s Luz. 
Netuší, že se všichni nevědomky stávají nejen účastníky hry, ale že jejich osud bude v rukou tajemné dívky 
z džungle, Irami… 

 

 Anna Nahowská - Utajená láska císaře 
Františka Josefa 

Friedrich Saathen 
Třináct let trval intimní vztah císaře Františka Josefa I. k mladé vídeňské měšťanské ženě, 
kterou náhodou potkal jednoho dne v šest hodin ráno v Schönbrunnu. Anně bylo šestnáct 
let, byla krásná, vdaná a matka dítěte. Anna se postupně rozvedla, pak znovu vdala, měla 

děti, manžela, známé - a přece dokázala vztah s císařem utajit. Svěřovala se jen svému deníku. Před smrtí 
ho v zapečetěném balíčku předala nejmladší dceři, která v závěti stanovila, že balíček smí být otevřen 
teprve tři roky po její smrti. Zemřela roku 1976. 

 

 Ave Maria 
Vladimíra Sůvová 
Nový román autorky úspěšné knihy Čím jsou lidé živi zavádí čtenáře tentokrát do 
učitelského prostředí v období nastupující normalizace. V její dusné atmosféře se prolíná 
několik silných příběhů, jejichž protagonistkami jsou především ženy. Jejich osudy plné 
bolestných okamžiků a těžkých rozhodování (starost o postižené dítě, dilema mezi tlakem 
doby a hlasem svědomí) sleduje autorka s pochopením, ale bez zbytečného sentimentu. O 

to je její výpověď o lidských charakterech silnější. 

 


