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Milé dítě 
Hausmann, Romy, 

 

Hrůzný, tragický, v některých pasážích ale i křehký psychologický 

thriller líčí dramatický osud pohřešované mnichovské studentky.  

 

3 x Bubáček (audiokniha) 
Krolupperová, Daniela, 

 

Lukáš má rád pohádky o strašidlech. Ale všechny už mu maminka 

před spaním vyprávěla. Co teď? Musí vymyslet nějakou novou – o 

Bubáčkovi. Tři příběhy: "Bubáček", "Jak bubáček potkal Bubáka" a 

"Bubáček a myšošlap", které vyšly již knižně, vypráví tentokrát 

všem dětem Ilona Csáková. 249 Kč  

 

Alea dívka moře (audiokniha) 
Volání z hlubin 

Stewner, Tanya, 

 

První díl plný dobrodružství, výjimečného přátelství a tajemství 

ukrytého v hlubinách moře. 

 

Babička (audiokniha) 
Prouza, Petr, 

 

Příběh prosté, ale moudré babičky převyprávěl autor tak, aby mu 

snadno porozuměly i malé děti.  

 

Bětka a její cesta od Chmury (audiokniha) 
Boudová, Nela, 

 

Bětka je desetiletá holčička. Chodí do školy, má svoje běžné dětské 

starosti. A některé méně běžné. Trápí ji, že se jí děti často smějí 

nejen kvůli brýlím, které nosí, ale hlavně kvůli okluzoru. A to pořád 

není nic proti tomu, když zjistí, že se maminka a tatínek budou 

rozvádět. To je na Bětku prostě nějak moc. A tak na ni sedne 

Chmura. Čarodějnice Chmura. A Bětka musí hodně bojovat, aby ji 

přemohla…  

 

Broučci (audiokniha) 
Broučkovy pohádky 

Karafiát, Jan, 

 

Pokračování oblíbených příběhů o svatojánských broučcích, které s 

oblibou čte již několik generací. 

 

Inspektor Vogo (audiokniha) 
Kratochvíl, Miloš, 

 

Oskara Bendu štve, že dospělí mají skoro vždycky pravdu, a děti ne. 

A protože se chce k pravdě taky dostat, rozhodne se, že přestane být 

dítětem a stane se někým jiným. Konkrétně policistou. Na policii ho 
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skutečně přijmou – jako policejního psa. S šarží inspektora, protože 

jiná uniforma mu nepadne. A tak se Oskar Benda alias inspektor Tý 

Vogo pouští do boje se zločinem. V noci spí připoutaný k posteli, 

aby ho někdo neukradl, a ve dne honí padouchy s růžovou vodní 

pistolkou. Tramvají. Popřípadě na bicyklu, který má přední kolo 

menší, aby se mu dobře jezdilo do kopce. Nová dětská kniha Miloše 

Kratochvíla k naprostému popukání.  

 

Kapitán Adorabl a bambitka černokněžníka Vorána 

(audiokniha) 
Landsman, Dominik, 

 

Pokračování příběhů obyčejného kluka Čeňka, který zažívá s 

kapitánem v pohádkovém Sedmimoří různá dobrodružství. 

 

Panovníci českých zemí (audiokniha) 
Pitro, Martin, 

 

Vydejte se do minulosti a poznejte nejvýznamnější panovníky, kteří 

vládli naší zemi. Audiokniha ve formátu MP3 je ideální na cesty 

autem, jako pohádka před spaním nebo pro přípravu do školy.  

 

Strašidelné Česko 
 

Už se bojíte? Máte proč! Na cestě na nejtajemnější místa na vás 

číhá upír Myslata, Bílá i Černá paní, Klempera, čert či vodník, což 

je, jak zjistíte, taky vlastně čert. Ale takový, co se nepropadl pod 

zem do pekla, ale do rybníka či řeky. A ne všechny strašidelné 

bytosti jsou spojeny s dávnými časy, takový Pérák, jakýsi český 

Spiderman, za války dělal pořádek, až „Němčour padal na zadek“. 

V testících na konci kapitol zjistíte, zda už se vyznáte ve 

Strašidelném Česku. Knížku si vezměte s sebou na výlet!  

 

Tajná dvojka A + B (audiokniha) 
Zločin mezi dinosaury 

Procházka, Jiří Walker, 

 

Artur a Bára jsou spolužáci a kamarádi, ale ve třídě na sebe moc 

neupozorňují. Potřebují vypadat nenápadně. Jsou to totiž špičkoví 

detektivové, kteří za pomoci supermoderních technologií řeší 

zapeklité záhady. Měla to být poučná exkurze, při které se žáci 

dozvědí o životě v druhohorách, ale návštěva v muzeu se proměnila 

v nebezpečné drama. Začalo totiž hořet! Vyváznou všichni bez 

zranění? A vyšetří  

 

Třinácté komnaty dětské duše 
tvořivá psychoterapie v duchu gestalt terapie 

Oaklander, Violet 

 

Autorka svým lidským a poutavým přístupem pomáhá nahlédnout 

do vnitřního světa dítěte a dospívajícího a hledá cesty, jak podpořit 

rozvoj samostatných a jedinečných lidských bytostí. Publikace 

obsahuje řadu kazuistik a ukázek z terapeutické práce za pomoci 
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mnoha expresivních technik typu malování, práce s hlínou, 

vyprávění, hra s pískem, hudba, dramatizace či práce s loutkami. 

Zvláštní kapitola se zabývá specifickými problémy chování, jako je 

agrese, hyperaktivita, uzavřenost, strach, stres, trauma, tělesné 

symptomy, autismus, vina a narušené sebepojetí. Autorka se rovněž 

věnuje různým typům klientů a jejich rodin a podrobně popisuje 

terapeutický proces. Dnes již slavná kniha byla přeložena do 15 

jazyků.  

 

Země příběhů (audiokniha) 
Kouzelné přání 

Colfer, Chris, 

 

První díl fascinujících příběhů ze země pohádek. Ke dvanáctým 

narozeninám daruje babička dvojčatům Alexovi a Conner knihu 

"Země příběhů", která je přenese na záhadné místo. A tím začíná 

dobrodružství, tak nějak pohádkové  

 

Anička na horách (audiokniha) 
Peroutková, Ivana, 

 

Čtvrté volné pokračování o Aničce a jejích kamarádkách, které 

tentokrát pojedou na hory.  

 

Artemis Fowl (audiokniha) 
Colfer, Eoin 

 

Kniha byla oceněná prestižní literární cenou za dětskou knihu 

NIBBIES. Colferův Artemis Fowl zazářil podobně jako Harry 

Potter J. K. Rowlingové, na rozdíl od něj si však v čarovném světě 

pohádek počíná jako padouch. Artemis Fowl, dvanáctiletý hrdina 

působí svou chytrostí jako zázračné dítě. Je bez táty, s mámou jsou 

problémy, ale on se tím nenechá vykolejit.  

 

Čertovská pohádka (audiokniha) 
Žáček, Jiří, 

 

Pohádka o tom, jak Kašpárek s Honzou vysvobodili z pekla 

princeznu.  

 

České pověsti pro malé děti 2 (audiokniha) 
Drijverová, Martina, 

 

Dvacet nejznámějších českých pověstí, převyprávěných pro mladší 

školáky.  

 

Děti z Bullerbynu (audiokniha) 
Lindgren, Astrid, 

 

Příhody švédských dětí na venkovské samotě tak, jak je popisuje 

sedmileté děvčátko.  
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Robinson Crusoe (audiokniha) 
Eislerová, Jana 

 

Příběh o nejslavnějším trosečníkovi převyprávěla autorka tak, aby 

mu snadno porozuměly i malé děti. Audiokniha ve formátu mp3 je 

ideální na cesty autem, jako pohádka před spaním nebo pro přípravu 

do školy.  

 

Skřítek Nils (audiokniha) 
Lindgren, Astrid, 

 

Novinka! Neobyčejné příběhy o dětech a jejich kamarádech z 

pohádkového světa. Příběhy o dětech, které se přátelí se skřítky i s 

princeznou, navštěvují podivuhodná místa, bojují s loupežníky a 

pomáhají vílám, mají nevídané hračky a nebojí se jít vstříc 

dobrodružství. Prožijte nezapomenutelné okamžiky s nimi! Nové, 

dosud nevydané povídky Astrid Lindgrenové.  

 

Staré řecké báje a pověsti (audiokniha) 
Eislerová, Jana 

 

Staré řecké báje a pověsti převyprávěla autorka tak, aby jim snadno 

porozuměly i malé děti. Audiokniha ve formátu CD je ideální na 

cesty autem, jako pohádka před spaním nebo pro přípravu do školy. 

 

Stavíme mosty: 
dějiny mostního stavitelství 

Maillard, Mořic 

 

Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy (audiokniha) 
Lindgrenová, Astrid 

 

První vydání nově nalezeného textu Astrid Lindgrenové. Už jste to 

slyšeli? Pipi Dlouhá punčocha pořádá rozloučení s Vánocemi a 

všechny děti srdečně zve! Smrk je krásně nazdobený a hned vedle 

stojí domeček ze sněhu. Uvnitř už je spousta dětí, dortů a zábavy. 

Ale venku ještě někdo čeká… Nejlepší bude jít se tam honem 

podívat, protože všechno, co Pipi vymyslí, je chytré a báječné!  

 

Vlak do zázračných světů 
Elsnerová, Andrea, 

 

Naskočte do kouzelného vlaku a přesvědčte se, že nic není 

nemožné. Když uprostřed noci zastaví v obýváku jednoho spícího 

domu kouzelný expres, jedenáctiletá Suzy naskočí na palubu a 

vyrazí za dobrodružstvím. Neobyčejný vlak řídí trollí doručovací 

služba, která dodává zásilky do všech koutů Unie Zázračných světů. 

Suzy je okamžitě jmenována poštovní agentkou a svou první zásilku 

musí doručit nejobávanější čarodějnici Unie, lady Soumračnici. V 
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balíčku se navíc skrývá něco, co rozhodne o osudu Zázračných 

světů…  

 

Byl jsem brněnským katem 
Jirásek, Zdeněk, 

 

František Babočka se narodil v roce 1901 v chudé rodině. Byl ale 

jiný než ostatní chlapci z vesnice. Na přání otce se vyučil řezníkem 

a zjistil, že má silný vnitřní vztah ke krvi a k zabíjení zvířat. 

Prožíval zvláštní uspokojení z moci ovládat životy jiných tvorů. 

Tento pocit se sice snažil potlačit, ale stále ho vnímal ve svém 

podvědomí. Během válečných let poznal zrůdnost nacismu a jeho 

přisluhovačů. Když byl v Brně již 23. května 1945 ustanoven 

Mimořádný lidový soud, aby soudil exponenty okupačního režimu, 

zrádce a kolaboranty, přihlásil se do výběrového zřízení na místo 

mistra popravčího. Uspěl. Již 9. června 1945 byl vynesen první 

rozsudek smrti a téhož dne vykonán. Během následujících dvou let 

popravil Babočka bezmála sto osob.  

 

Jan Saudek 
mystik : fotograf, kterého se dotkl Bůh 

Lovaš, Karol, 

 

Umělecký fotograf Jan Saudek v květnu 2020 oslaví 85. narozeniny. 

Při té příležitosti vychází jeho originální knižní rozhovor s 

katolickým knězem Karolem Lovašem. Nahlédněte do mysli 

jednoho z mála současných českých umělců, který se proslavil i za 

hranicemi naší země. Součástí publikace jsou i exkluzivní, dosud 

nepublikovaná mistrova díla.  

 

Muž, který si hrál s panenkami 
Jonsson, Magnus, 

 

Krimithriller švédského autora je úvodním dílem série Nenávist a 

uvádí na scénu šifrátorku Linn v případu "mrtvé panenky".Ve 

Stockholmu je nalezena porcelánová panenka - mrtvá žena 

naaranžovaná jako krásná hračka. Policie se z nouze spojí s 

expertkou na šifrování a bývalou extrémní antifašistkou Linn a 

společně se pustí do pátrání po zvráceném vrahovi. Mezitím se ale 

do případu začínají nebezpečně zaplétat vlákna Linniny 

kontroverzní minulosti.  

 

Převorství u pomerančovníku 
Shannon, Samantha, 

 

Rozsáhlý fantasy román je podobenstvím o nesmiřitelně rozděleném 

světě, o dvou říších, které i přes závažnou hrozbu odmítají čelit 

společnému nepříteli.  
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Svět podle Boba 
nová dobrodružství nezvyklé dvojice 2. díl 

Bowen, James, 

 

Pokračování úspěšného titulu Kocour Bob. Autor doplňuje další 

příhody a zážitky a vypráví, jak mu nečekaná popularita proměnila 

život – a to nejen pozitivně. V závěru líčí, jak probíhalo vydání jeho 

první knihy, která měla v Anglii nesmírný úspěch – dlouhé fronty 

na autogramiádách, zájem médií. Pro autora to znamenalo i finanční 

soběstačnost a zároveň usmíření a obnovení kontaktů s rodiči. 

Pěkná a upřímná kniha o přátelství mezi mužem a kocourem, 

podaná bez přehnaného sentimentu.  

 

Nikdo není doma 
Weaver, Tim, 

 

Román z řady detektivních thrillerů se soukromým vyšetřovatelem 

Davidem Rakerem. Obětí záhadné smrti je tentokrát celá jedna 

osada v Yorkshiru.Zapadlá yorkshirská vesnička Black Gale měla 

pouhých devět obyvatel. Nebyli to jen sousedé, ale také blízcí 

přátelé, kteří se často vídali a trávili spolu čas, včetně onoho 

osudného Halloweenu, kdy se sešli naposledy. Povečeřeli, trochu 

popili a vyrazili na setmělá blata, aby si užili předvečer svátku 

všech svatých. Nikdo se už nevrátil. Jako by se po nich slehla zem. 

Nezůstaly žádné stopy ani důkazy, jen několik fotografií, které si 

toho večera pořídili. O dva a půl roku později je už policie naprosto 

bezradná, a případ proto přebírá soukromý vyšetřovatel David 

Raker, kterého záhada pohřešované vesnice úplně pohltí. Jaká 

tajemství obyvatelé ukrývali? Bude Raker pátrat po devíti lidech - 

nebo po devíti tělech?  

 

Po kolejích za pohádkou 
Dolejšová, Jitka 

 

Tudum tudum… tudum tudum… Slyšíte, jak si koleje a pražce 

povídají? Vyprávějí si o vlacích a nádražích, o blízkých i dalekých 

cestách, o lidech a zvířátkách, o věcech kouzelných i docela 

obyčejných. Vydejte se s námi po kolejích za pohádkovými příběhy. 

Mezi hrdiny se objeví třeba toulavý kocour, anděl vyrábějící hračky, 

zaječí holka nebo zlobivé dveře. Trochu se kouzlí, nechybí humor, 

napětí, ukryté tajemství ani špetka dojetí ze šťastného shledání.  

 

Převážně zdvořilý Leopold 
Viewegh, Michal, 

 

Román o partnerských vztazích, mezigeneračním nesouznění a 

stárnutí.Hlavní hrdina, přezdívaný Polda, je proplešatělý obtloustlý 

pětapadesátník, libující si ve veršovánkách a společnosti žen. 

Možná proto má doma o 15 let mladší ženu a po boku ještě 

milenku. Rád by byl stále tím vtipným sexy chlapem, ale čas je 

neúprosný. A tak je jednoho osudového dne nucen pohlédnout 

realitě do očí.  
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Případ Ewy Morenové 
Nesser, Håkan, 

 

Okolí je šokované, poté co byl učitel Arnold Maager usvědčen z 

vraždy své žákyně. Podle všeho to vypadá, že dívka byla těhotná a 

otcem dítěte měl být právě Maager. O osmnáct let později se 

Maagerova dcera Mikaela na oslavě svých narozenin konečně dozví 

hroznou pravdu o vlastním otci. Zoufale hledá odpovědi, a tak se 

vydává do psychiatrického ústavu v v Lejnici, kde byl Maager do 

soudního procesu uvězněný. Brzy nato však nevysvětlitelně zmizí. 

Inspektorka Ewa Morenová z maardamské policie je konečně s 

přítelem na dovolené, ale když Mikaela zmizí, je do jejího případu 

brzo vtažena. Než se však stačí ve věci zorientovat, zmizí také 

samotný Maager...  

 

Tři ovečky na arše 
Engler, Michael, 

 

Tři ovečky, Willy, Wally a Wolly žijí spokojeně na louce, kde dělají 

to, co ovce obvykle dělají. Pasou se, vyhřívají se na sluníčku, trochu 

si zdřímnou, pak se zase pasou. Jednoho dne začne pršet. Prší a prší 

a voda stoupá, je jim už po kolena a nemohou se pást, protože tráva 

je pod vodou. Podaří se jim dostat na Noemovu archu s ostatními 

zvířaty, vyzrát na vlka, medvěda a lva?  

 

Foukneš do pěny 
Třeštíková, Radka, 

 

Sedmačtyřicetiletá Vladěna jede napříč Evropou, až do Portugalska 

k oceánu, chce utéct bolestným vzpomínkám i přítomnosti a najít si 

svou cestu. Má za sebou tragické dětství s matkou alkoholičkou, 

otec, kterého velmi milovala, od nich odešel za jinou ženou, sama 

má problematický vztah k dceři Robin a právě odešla od manžela, 

kterého podezírá z nevěry. A tak jede stále dál v manželově 

elektromobilu, potkává se s lidmi, přemýšlí a vzpomíná, až na 

konec světa.  

 

Mezi mýty a minarety 
Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a 

muslimském světě 

Kmoníček, Hynek, 

 

Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských 

zemích stavět kostely? Proč pro muslimského učence může být 

nebezpečná srážka s islámským fundamentalistou? Z jakého důvodu 

si hluboce věřící muslimka na sebe nevezme burkini? Jsou 

muslimové, kteří jedí vepřové? V čem je muslimská komunita v 

Česku jiná než jinde v Evropě? To jsou jen některé otázky, na které 

odpovídá tato kniha, která se čtenáři formou čtyř rozhovorů s 

uznávanými českými odborníky pokouší přiblížit muslimský svět, 

který stále pro řadu z nás zůstává nesrozumitelný. Diplomat Hynek 

Kmoníček, arabisté Miloš Mendel a Petr Pelikán a novinář Břetislav 
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Tureček nabízejí své osobité pohledy na politiku, náboženství, 

dějiny, kulturu i mentalitu muslimské civilizace, rozbíjejí řadu mýtů 

a dokazují, jak pestrý i paradoxní svět islámu opravdu je.  

 

Paměť kostí 
Gabaldon, Diana, 

 

Díky svému vztahu s Claire Randallovou, která do minulosti 

přicestovala z dvacátého století, Jamie Fraser ví, jak dopadne 

americká revoluce. Jenže znát vítěznou stranu ještě není zárukou 

přežití a Jamie má i další závažný důvod, proč se války obává. To je 

však pouze začátek bouřlivých událostí. O dvě století později 

Brianna, dcera Claire a Jamieho, prostřednictvím dopisů poznává 

fascinující osud svých rodičů a její rodina se ocitá v ohrožení.  

 

Přežít civilizaci 
mých 30 cest za obzor (1983-2019) 

Vopěnka, Martin, 

 

Je to příběh mých cest, ale také mého života. A můj život je zase 

příběhem téhle země a téhle doby. Známý český spisovatel, 

publicista a cestovatel napsal víc než jen strhující cestopis. Je to 

zároveň pronikavá generační výpověď i zpráva o stavu planety a 

civilizace. Autor si nehraje na hrdinu ani na opravdu velkého 

cestovatele, a tak jeho schopnost opustit pohodlí domova a vydat se 

na milost a nemilost drsné přírodě může být skvělou inspirací pro 

každého. Často až humorné, nebo naopak dramatické příhody 

střídají zásadní myšlenky nebo postřehy. A protože častým 

průvodcem Martina Vopěnky na cestách je guru všech dobrodruhů 

Jaroslav Pavlíček, jeden z nejdrsnějších mužů současnosti, mají se 

čtenáři opravdu na co těšit. Třicet cest je zavede do Rumunska, 

Chile, Argentiny, Kyrgyzstánu, Nepálu, Filipín, Antarktidy…, ale 

také do Malých kasáren v Liberci v roce 1986, protože tu pakárnu 

autor prostě nemohl vynechat.  

 

Volá Moskva 
Roxburgh, Agnus 

 

Angus Roxburgh studoval ruštinu a němčinu na univerzitách v 

Aberdeenu a v Curychu. Byl zpravodajem Sunday Times v 

Moskvě) zpravodajem BBC v Moskvě a evropským zpravodajem 

BBC. V letech 2006 až 2009 pracoval jako mediální konzultant 

Kremlu, nyní je na volné noze jakožto nezávislý spisovatel a 

publicista. Je autorem uznávaného díla The Strongman: Vladimir 

Putin and the Struggle for Russia, a byl konzultantem oceňovaných 

dokumentů BBC The Second Russian Revolution a Putin, Russia 

and theWest. „Nikdo nemá lepší pochopení pro ruskou mentalitu 

než Angus Roxburgh – čtení jeho pamětí je čirým potěšením, často 

velmi vtipné, občas hluboce smutné, v obou ohledem však skvělou 

reflexí každodenního života v Rusku.“  
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Beru to na sebe 
Šilhová, Lucie 

 

S osobitým humorem a nadhledem nám autorka předkládá zajímavé 

životní situace žen středního věku.Jsem hezká, ale ne Barbie, jsem 

chytrá, ale ne intelektuálka, jsem vtipná, ale ne za každou cenu. 

Takovou ženu by chtěl každý muž. Než však k této dokonalosti 

žena dozraje, stihnou se jí zpravidla kromě obzorů rozšířit i boky a 

kromě životních zkušeností prohloubit vrásky. Tak co je vlastně 

nejdůležitější? Přece nadhled, humor a zážitky. A o tom tahle 

knížka je. Potkáte se v ní s ženou bez make-upu, bez iluzí, bez 

krajek. Zato opravdovou a především velmi, velmi důvtipnou. O 

tom, co si ženy myslí, ale nikdy to neřeknou nahlas.  

 

Červený adresář 
Lundberg, Sofia, 

 

Švédská románová senzace prodaná do třiceti zemí. Knížka, která se 

dotkne vašeho srdce. Doris je 96 let a má od roku 1928 tentýž 

adresář. Žije sama v bytě v centru Stockholmu. Většina jmen v 

adresáři je přeškrtnutá, jejich nositelé zemřeli. Dorisinu samotu 

přerušují jenom návštěvy pečovatelky a rozhovory s milovanou 

praneteří Jenny, která však žije daleko. Jednoho dne začne Doris 

vzpomínky na své přátele z adresáře zapisovat, aby neodešly spolu s 

ní a mohla je předat Jenny. Nechte se vtáhnout do poutavého 

vyprávění o přátelství a nebezpečí, o štěstí i smutku a o velké lásce, 

na kterou se nezapomíná. Přeneste se do dávných časů v Paříži, 

New Yorku a ve Stockholmu a nahlédněte do ošoupaných 

plechových krabic plných starých dopisů a fotografií.  

 

Hry a semináře 
úplné vydání 

Cimrman, Jára da 

 

Zakládající schůze Divadla Járy Cimrmana se konala 29, října 1966 

v kanceláři Armádní redakce Československého rozhlasu. Jiří 

Šebánek (1930-2007) na ni pozval Miloně Čepelku, Ladislava 

Smoljaka a Zdeňka Svěráka. V Praze tak vznikla originální scéna, 

jejíž mystifikační humor zasáhl několik generací a která přitahuje 

diváky i po čtyřiceti letech své existence.  

 

Jeden kopeček šmoulový 
Doležalová, Marie, 

 

Dětství, to jsou hlavně prázdniny, babičky a dědové, ale taky 

videopůjčovny, tamagoči a Kačeří příběhy – aspoň pro nás děti 

devadesátek. Každá rodina má své příběhy a tohle jsou zápisky té 

moji. Jsou to vzpomínky, nad kterými se usmívám a jenom sem tam 

se nostalgicky dojmu – třeba nad tím, jaký to bylo retro, ty časy, 

kdy se seznámili naši, a ještě předtím v šedesátkách jejich rodiče. A 

všechno je to na fotkách! Tohle je kniha napůl moje a napůl Elišky. 
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Její ilustrace jsou na každé straně, a proto se ta kniha nečte. Ona se 

prohlíží, prožívá a nasává všemi smysly.  

 

Příležitostné nápady 
Ferrante, Elena, 

 

Po dobu jednoho roku posílala redakce Guardianu Eleně Ferrante, 

autorce slavné tetralogie Geniální přítelkyně, různé náměty a 

otázky. Ona se nad nimi zamýšlela ve svých pravidelných týdenních 

sloupcích, aby nakonec vznikl tento výjimečný soubor, 

neopakovatelná literární hra, v níž Ferrante tvoří texty, které se tolik 

odlišují od jejích románů.  

 

Vzpomeň si na lásku 
Jio, Sarah, 

 

Romantický příběh o znovuobjevené lásce. Kailey má před svatbou, 

je šťastná a nic jí nechybí. Po deseti letech ale potká bezdomovce, v 

němž pozná svou dávnou lásku - a najednou stojí před rozhodnutím, 

co dál. 

 

Vztahy a mýty 
Párová terapie do kapsy 

Vojtko, Honza 

 

Kdo ještě nedostal zaručeně osvědčenou radu do vztahu, ať se 

přihlásí. A podrží ruku nahoře, pokud se jí nenechal zviklat. Přece 

musí existovat návod nebo vysvětlení, proč ten či onen vztah 

nevydržel nebo leckdy ani nezačal. Občas nám to připadá směšné, 

ale není snad nikdo, komu by na harmonických partnerských 

vztazích nezáleželo. V období singlovství i během vztahu snadno 

podléháme mýtům a pohádkám, které nám okolí podává jako 

obecný fakt. Jaké mýty jsou ty nejčastější a do jaké míry bychom 

jim měli naslouchat, objasňuje odborně, ale s nadhledem kniha, 

která zároveň dokáže čtenářům dodat klid. Je to terapeutův gauč v 

knižní podobě.  

 

Amálie Zubatá a půlměsíční prázdniny 
Anderson, Laura 

 

Zakousněte se do dalšího senzačně strašidelného a strašlivě 

vtipného dobrodružství Amálie Zubaté, malé upírky s největším 

srdcem na světě! V Záhrobni začaly půlměsíční prázdniny a to 

znamená, že Amálie Zubatá a její přátelé nemusí do školy! Místo 

toho vyrazili na výlet s oddílem duhových skautů, který vedou 

jednorožci Robert a Ríša. Začali prozkoumávat tajemný ostrov a 

sbírat bobříky, náhodou však narazili na pradávné prokletí a 

zmenšili se do velikosti mravenců! Jak se jim podaří dokončit 

hrůzostrašnou výpravu a kletbu zlomit, když jsou tak PRŤAVÍ?  
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Vlaštovka v bublině 
Lukášková, Markéta, 

 

Každá rodina má svoji minulost. Má tahle i budoucnost? Píše se rok 

2045, Barbora leží v nemocnici s diagnózou, která ji připravuje o 

poslední vzpomínky na minulost, lásku i rodinu. Důkazem, že 

skutečně žila, jsou hlavně její děti – nejistý Michal a suverénní 

Magda, která už stihla rozprodat matčin majetek. Díky novému léku 

se ale Bára pomalu vrací. Přes dvacet let vzdálené zážitky získávají 

jasnější kontury a současná Bára stojí před odhalením tajemství 

rozpadu své životní lásky.  

 

Vražedné úmysly 
Cameron, Marc, 

 

Arliss Cutter je drsný, ale nesmírně charismatický policista s 

doko?nalým pozorovacím talentem. Studená, temná, téměř 

neobydlená jihovýchodní Aljaška, často po?nořená do deště a mlhy, 

není však i přes veškeré jeho zkušenosti zrovna Cutterovým šálkem 

kávy. Temná však není jen Aljaška. Ze šokující vraždy domorodé 

dívky tuhne krev v žilách, a to i tak ostří?lenému strážci zákona. 

Natáčení reality show Ženy rybářů převrátí život v dosud poklidném 

místě vzhůru nohama, a to zvláště poté, co se ztratí dva členové 

štábu. Snad každý tu má nějaké tajemství, pověstného kostlivce ve 

skříni. Dokáže Cutter odhalit, kdo všechno je do zločinů zapojen?  

 

Zlodějské ticho 
Nachtmanová, Petra, 

 

Příběh dvou nešťastných žen, které pojí jedno velké, kleptomanské 

tajemství.Julie a Ivana se poznávají úplnou náhodou v obchodě, 

když jedna z nich zrovna krade. Ta druhá nic neřekne, mladou 

dívku pozve na oběd a vyslechne si všechna její trápení. Od této 

chvíle sdílejí své nešťastné osudy, se kterými se ale rozhodnou 

statečně poprat.  

 

Deník Mimoňky 
14. díl Příběhy nejhorší nejky v historii 

Russell, Rachel Renee 

 

Nikki a její kapelka už se nemůžou dočkat, až v létě vyrazí na turné 

jako předskokani super slavných Bad Boyz! Jenomže nic není tak 

růžové, jak se původně zdálo! Ani na koncertní šňůře totiž nebude 

mít Nikki klid od své úhlavní rivalky MacKenzie Hollisterové, která 

se k nim sprostě vetřela coby koordinátorka sociálních sítí. A to 

ještě netuší, že spolu budou na pokoji a prohnaná potvora 

MacKenzie ji navíc začne vydírat! Přežije chudák Nikki turné, které 

se ze splněného snu obratem mění v totální noční můru?  
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Divotvorné příběhy 
Křesťanová, Lucie, 

 

Ahoj holky a kluci, už jste někdy potkali divotvora? Permonici, 

skřítka, ducha nebo jinou, hodně podivnou osobu? Třeba tajemného 

souseda, co nosí na krku živého hada místo šály? Že nepotkali? V 

této knize se vám to zaručeně přihodí. Vříská tu strašidlo Kvilda z 

houslařské dílny a řádí rarach Faun z přírodovědného kabinetu. 

Dávejte si pozor. Ne každý divotvor je dobrosrdečný a může se 

zjevit kdykoli a zase zmizet, jak je mu libo. To jen abyste věděli, do 

čeho jdete. Jakmile totiž otevřete tuhle knihu, pustíte si je navždy k 

sobě. Ale nemusíte se bát. Zažijete s nimi spoustu divotvorných 

zážitků…  

 

Eda se nedá 
Braunová, Petra, 

 

Blesky fotoaparátů a roj novinářů! Edovi, synovi úspěšného režiséra 

a známé herečky, se pozornost médií nelíbí. Donedávna měl pocit, 

že je obyčejný kluk, přestože věděl, že pochází z věhlasného 

hereckého rodu. Matčina rostoucí sláva bohužel přilákala i zájem 

bulvárních časopisů, kde se začaly objevovat hanlivé a nepravdivé 

články. Eda se rozhodne očistit pověst svou i celé rodiny. Bude to 

lítý boj, ale Eda se nedá!  

 

Jan Amos Komenský 
očima Všezvěda Všudybuda a Magického Mámení 

Němeček, Tomáš, 

 

Jana Amose známe z obrázků ve školách jako velebného starce. Ale 

věděli jste, že zamlada klidně ušel 500 kilometrů z Německa na 

Moravu? Nebo že měl doma prorokyni a že celý život zkoušel 

vynalézt perpetuum mobile? V edici Velikáni do kapsy jeho příběh 

zkoumá unavený učitel a jeho chytrá dcera Anežka. Mají k tomu ty 

nejlepší průvodce – Všezvěda Všudybuda a Magické Mámení. V 

knize se setkáme také s nejvyšším generálem Albrechtem z 

Valdštejna a s jeho vášní pro horoskopy. Dozvíme se, kolik dostal 

kat Mydlář zaplaceno za popravu 27 českých pánů na 

Staroměstském náměstí. Nejvíce si ale Všezvěd Všudybud bude 

lámat hlavu nad otázkou, jestli včely slyší zvuk.  

 

Liška Šiška ve školce 
Gecková, Iva 

 

Znáte malou Adélku, která tak ráda chodí do školky a pomáhá paní 

učitelce uklízet hračky? Adélka má svou oblíbenou plyšovou hračku 

lišku Šišku a tu si občas bere do školky s sebou. Jednoho dne ji ale 

ve školce zapomene.  
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Nevěsta jeho bratra 
2. díl 

Anderson, Rachael Renee 

 

Markýz z Brigstonu netuší, proč se jeho veselý mladší bratr tajně 

oženil se slečnou Abigail Nashovou. Než stačí švagrovou lépe 

poznat, bratr je nešťastnou náhodou zabit. Markýzovi nezbývá než 

se postarat o těhotnou vdovu. Jejich rašícím něžným citům však 

stojí v cestě nepřekonatelná překážka – anglické právo nepřipouští 

sňatek s vdovou po vlastním bratrovi…  

 

Rošťáci z pravěku 
Trhlina v čase 

Lachapelle, Jannick, 

 

Pravěké dvanáctileté děti, kromaňčata Lola a Tito, nedbají zákazu 

dospělých a jdou prozkoumat Prokletou trhlinu. Spustí se osudová 

kletba, děti upadnou do spánku na třicet tisíc let. Až v 21. století je 

objeví parta dětí.  

 

Třetí říše poslouchá 
prolamování spojeneckých šifer v letech 1939-45 

Jennings, Christian, 

 

Jedním z nejslavnějších příběhů druhé světové války je ten o 

prolomení Enigmy. Ale úspěchy dešifrantů z Bletchley Park 

vypovídají jen o polovině příběhu – na druhé straně Lamanšského 

průlivu totiž už od 30. let usilovně pracují německé zpravodajské 

agentury na prolamování spojeneckých (zejména britských) šifer. 

Kniha Christiana Jenningse vychází z teprve nedávno odtajněných 

materiálů a podává přesvědčivé svědectví o historii německých 

úspěchů a neúspěchů na poli signálového zpravodajství.  

 

Zaslíbená 
1. díl 

Cass, Kiera, 

 

Romance americké autorky o tom, že ani svatba s králem nemusí 

být tou nejvytouženější metou... Když se král Jameson veřejně 

vyzná ze svých citů k lady Hollis Briteové, Hollis to překvapí - a 

nadchne. Koneckonců vyrůstala na zámku Keresken a odjakživa 

soupeřila s dalšími šlechtickými dcerkami o královu pozornost. 

Získat si jeho srdce, to je splněný sen. Ale Hollis si brzy uvědomí, 

že zamilovat se do krále a stát se královnou možná není ten šťastný 

konec, který si představovala. A když se setká s neurozeným 

cizincem, který má záhadnou schopnost nahlédnout přímo do jejího 

srdce, pochopí, že budoucnost, po které opravdu touží, je úplně jiná, 

než by ji kdy napadlo. Nakladatelská anotace.  
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Dnes dítě 
Kopáč, Radim, 

 

Nakladatelství Meander vydává experimentální knihu Dnes dítě. Co 

den, to jedna věta dítěte. Dítě je čisté jak lilie a upřímné a pravdivé. 

Poví Vám toho o světě víc než noviny, televize, internet. Škoda 

každé chvíle, kterou sedí u počítače, tabletu, iphonu – a ne s Vámi, 

rodiči. Pocta spontánnímu vidění, jedinečné imaginaci, řeči, která se 

dobrodružně klube na svět. Vybrané věty rozvinula do podoby 

komiksového stripu jedna z nejoriginálnějších českých výtvarnic 

dneška, Vendula Chalánková.  

 

Proč nejsi jak chlapi v práci 
Chalánková, Vendulka, 

 

Vendula Chalánková, kterou pravděpodobně znáte jako vtipnou 

performerku, ilustrátorku dětských knih nebo nepřehlédnutelnou 

výtvarnou umělkyni, tentokrát přichází s autorskými komiksy, které 

by neměly uniknout pozornosti vás, kdo máte rádi humor poctivý, 

ale přitom trochu zvrhlý, stejně jako autorčina designérská značka. 

Kniha přináší výběr šedesáti šesti stripů, které patří k tomu 

nejlepšímu z autorčiny komiksové tvorby.  

 

Střední Evropa je jako pták s očima vzadu 
o české minulosti a přítomnosti 

Rupnik, Jacques, 

 

Pohled na české dějiny, politiku a především pečlivá analýza a 

sledování příčin a následků různých událostí počínaje vznikem 

Československa až po současné postoje k migraci a Evropské unii. 

Kniha je výběrem nejdůležitějších úvah, většina textů zde vychází 

česky poprvé, v plném znění jsou také nyní publikovány některé 

přednášky. Rupnik sleduje domácí poměry ve středoevropském i 

evropském kontextu s vnějším odstupem, ale zároveň s důkladnou 

znalostí vnitřních zvláštností, se zaujetím a porozuměním pro zemi, 

v níž se narodil a vyrůstal. V Česku i ve světě uznávaný analytik 

díky svému nadhledu provětrává některé zažité stereotypy a 

narativy a usazuje do patřičných souvislostí také řadu mýtů počínaje 

osudovými osmičkami v česko-slovenských dějinách, jimž je 

věnován úvod k této knize.  

 

Vyšívané pohádky 
Chalánková, Vendulka, 

 

Vychutnejte si v nové netradiční podobě nejkrásnější klasické 

pohádky: O Budulínkovi, O neposlušných kůzlatech, O perníkové 

chaloupce a další. Nápaditá a nepřehlédnutelná, výtvarná umělkyně 

Vendula Chalánková vypráví dětem pohádky s pomocí netradičních 

vyšívaných ilustrací plných milých a legračních detailů.  
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Zpívejte s námi 2 
nejkrásnější české koledy 

 

Druhý díl originální knížky a CD přináší tentokrát 37 nejkrásnějších 

vánočních koled, které vytvářejí tu pravou atmosféru tradičních 

českých Vánoc. Hudbu nahrál Kühnův dětský sbor a jeho dětští 

sólisté společně s těmi nejlepšími muzikanty (např. z České 

filharmonie a Zemlinského kvarteta). Vkusné hudební úpravy 

obstaral skladatel Jiří Gemrot. CD najdete opět ve výpravné knížce 

s kouzelnými ilustracemi Venduly Chalánkové, které společně s 

textem doplňují každou z koled, aby si děti i rodiče mohli společně 

zazpívat  

 

Zpívejte s námi 
nejkrásnější lidové písničky 

 

Originální knížka a CD s vydatnou porcí 35 těch opravdu 

nejkrásnějších lidových písniček, které by měl každý znát. Více než 

50 minut hudby nahrál Kühnův dětský sbor a jeho dětští sólisté 

společně s těmi nejlepšími muzikanty (např. z České filharmonie). 

Vkusné hudební úpravy známých písní obstaral skladatel Jiří 

Gemrot. CD najdete v unikátní výpravné knížce s kouzelnými 

ilustracemi Venduly Chalánkové, které společně s textem doplňují 

každou z písní, aby si děti i rodiče mohli společně zazpívat. Kühnův 

dětský sbor a hosté sbormistr: Jiří Chvála Hudební aranže lidových 

písní: Jiří Gemrot Ilustrace: Vendula Chalánkova sch  

 

Zvěrolékař srdcem i duší 
Herčík, Jan, 

 

Známý a oblíbený veterinář Jan Herčík, spoluautor již pěti 

úspěšných knih, které napsal v tandemu s Alenou Hrachovcovou, o 

této knižní novince říká: „Společně se vám pokusíme náladu 

vylepšit příběhy z ordinace veterinárního lékaře. Příběhy, které jsou 

někdy veselé, někdy k zamyšlení, a u některých možná ukápne i 

slzička. Naše první knížka Proč je báječné být zvěrolékařem vyšla 

již před deseti lety a zájemci se mě na ni stále dotazují. Následoval 

cestopis Zvěrolékaři na cestách. Po něm knihy Zvěrolékař vzpomíná 

a Zvěrolékař v akci. Poslední Zvěrolékař léčí a zvířata uzdravují je 

díky vám, milí čtenáři, stejně jako ty předcházející, zcela rozebrána, 

a pokud je mi známo, další dotisky se neplánují. Z tohoto důvodu, a 

snad i pro množství dotazů, které často dostávám (,Kdy vyjde další 

pokračování, pane doktore?‘ a ,Žádný předchozí díl už opravdu 

nemáte?‘), vznikla knížka šestá, a vlastně poslední, kterou právě 

začínáte číst. Proto jsme, vzhledem ke zde uvedenému, některé 

příběhy převzali z knížek předchozích. Ale většinou jsou zde nové, 

které přinesl život a které se odehrály na Veterinární klinice v 

Horoměřicích. Přejeme vám, milí čtenáři, ať se vám knížka líbí, a 

jestli vám dokážeme alespoň trošku zlepšit náladu, pak z toho 

budeme mít radost i my.“  
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Láska na Korfu 
Baggot, Mandy 

 

Tess Parksová se rozhodla: láska není nic pro ni. Při randění 

vyznává jedno pravidlo: po šesti týdnech každý vztah ukončí. Když 

ji tedy její nejlepší kamarádka se zlomeným srdcem pozve na 

holčičí výlet na Korfu, Tess je přesvědčená, že dokáže svou zásadu 

dodržet a zůstat v létě single. Jenže potká charismatického majitele 

restaurace Andrase… Tess, aby ho zbavila panovačné matky, 

souhlasí, že bude hrát jeho přítelkyni. Postupně jí však začíná 

docházet, že tenhle předstíraný vztah je to nejlepší, co ji kdy 

potkalo…  

 

České tajemno 
neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, překvapivé hypotézy 

Vašíček, Arnošt, 

 

Do vzdálených končin světa jsem se vydával lovit záhady sám. 

Tajemství Evropy jsme odhalovali dva. České tajemno dostalo celý 

televizní štáb. Česko je zemí záhadám zaslíbenou. Přímo na dosah 

ruky se skrývají četná tajemství, nejen s ryze domácím původem. 

Některá z nich se dotýkají největších mysterií naší planety. 

Překvapilo mě, že i na místech, která jsem již dobře znal, jsme 

najednou objevili něco výjimečného a až sžíravě tajemného.“ Je v 

Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt světa? Kde spočívá 

Bič Boží? Jaké poselství zašifrovali templáři do unikátních maleb 

kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci? Jak blízko jsme 

rozluštění Voynichova rukopisu? Kde se nacházela tajná laboratoř 

císaře Rudolfa II? Co můžeme říct o autorovi Ďáblovy bible? Jaká 

tajemství skrývají útroby Žuráňské mohyly? Bylo tajemné světlo v 

Miličíně jen ojedinělým zjevením, nebo k podobným úkazům došlo 

i jinde? Arnošt Vašíček nabízí čtenářům možné odpovědi na tyto a 

další vzrušující otázky. V jednotlivých kapitolách se s pomocí týmu 

vynikajících vědců z nejrůznějších oborů a s nasazením moderní 

techniky snaží přijít na kloub nejpozoruhodnějším záhadám naší 

vlasti. Nevysvětlitelné se tak ocitá ve zcela jiném světle nových 

objevů a souvislostí.  

 

Dcery nové doby 
Korn, Carmen, 

 

Rozsáhlý společenský román je prvním dílem trilogie, která na 

osudu čtyř žen narozených na počátku milénia, ilustruje dramatické 

události v Německu 20. století. Henny, Käthe, Ida a Lina jsou 

devatenáctileté Hamburčanky, které se chtějí po útrapách první 

války, která uvrhla celé Německo do hluboké sociální a politické 

krize, nadechnout k novému životu. Přesto, že pocházejí každá z 

jiných sociálních poměrů, všechny touží po lásce, přátelství, naději 

na lepší svět. Jejich tužby budou podrobeny nečekaným a krutým 

zkouškám, které jim v letech 1919 - 1948 připraví dějiny.  
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Ošetřovatelství v intenzivní péči 
Kapounová, Gabriela 

 

Kniha je zdrojem cenných informací i pro studenty a vyučující v 

oborech všeobecná sestra, sestra v intenzivní péči, zdravotnický 

asistent a praktická sestra. Publikace je určena všem sestrám, které 

pracují v prostředí intenzivní péče, i těm, které se starají o akutně 

nemocné pacienty na ostatních ošetřovatelských pracovištích.  

 

Předpovídej počasí 
Honsová, Dagmar, 

 

Počasí a fotbalu rozumí každý. Pokud nám nestačí předpověď v 

televizi, mrkneme na Internet nebo z okna. Tomu, jak bude, 

přizpůsobujeme své oblečení i plány na výlet. Je tedy počasí vůbec 

věda? No jistě, a zábavná! Věděli jste třeba, že v každé kapce deště 

je i zrnko písku? Proč vznikly pranostiky a jak to našim předkům 

pomáhalo? Bohatě ilustrovaná příručka vám odhalí, jak se 

předpovídalo počasí dříve, poodkryje leckterou meteorologickou 

záhadu nebo vás naučí, jak si vyrobit soukromou bouřku ve sklenici 

vody. Taky budete umět sestrojit sněhoměrný kůl dřív, než řeknete 

cumulonimbus.  

 

Barefoot 
žij naboso! : vše o chůzi naboso a v barefoot obuvi 

Pytlová, Lucie, 

 

Barefoot: Žij naboso od české fyzioterapeutky vám pomůže 

zorientovat se ve světě obouvání. Přibližuje anatomii a vývoj 

chodidel, rozebírá vliv obuvi na celý lidský organismus, pomáhá v 

přechodu na zdravější formy obouvání. Obsahuje cvičení na 

stimulaci chodidel i pro kompenzanci už vzniklých deformací.  

 

Divadlo světla 
román z barokní Prahy 

Delaflotte Mehdevi, Anne, 

 

Barokní Praha, počátek 18. století. Slávek je jediným dítětem 

stavebního mistra, dílovedoucího, který pracuje pro význačné 

architekty, již na další staletí výrazně mění tvář města. Slávkova 

rodina přežije mor a před ním samotným se otevírá nadějná 

budoucnost, pak ho však málem připraví o život střet s kočárem. 

Slávek má štěstí v neštěstí: nehodu přežije s ochrnutýma nohama, 

ale kočár patří vzdělanému, uměnímilovnému a bohatému šlechtici, 

hraběti Františku Antonínu Šporkovi. Ten se stane Slávkovým 

ochráncem, pomůže mu získat vzdělání a posléze i práci. Slávek je 

uchvácen velikou novinkou – do Čech dorazilo barokní divadlo v 

celé své kráse. Baroko je hra plná světla i stínů, a jelikož je Slávek 

velmi vnímavý a vynalézavý mladík, najde své uplatnění právě v 

této hře.  
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Nesmazatelné záznamy 
Snowden, Edward J., 

 

V roce 2013 tehdy devětadvacetiletý Edward Snowden šokoval svět 

tím, když odhalil veřejnosti, že americká vláda potají buduje systém 

ke shromažďování dat, jehož výsledkem měl být bezprecedentní 

způsob masového sledování, který se dokáže vetřít do soukromého 

života každého člověka na zemi. Snowden popisuje, jak sám tento 

systém pomáhal vytvářet a proč porušením mlčenlivosti riskoval 

svou budoucnost.  

 

Tolerantní výchova 
Pöslová, Blanka 

 

Jak nejlépe vychovávat děti? Kam to vede, když reagujeme příliš 

přísně, nebo nereagujeme vůbec? Kde jsou správné hranice, o 

kterých se často mluví? Výchova dětí je proces, společná cesta, na 

které se vzájemně ovlivňujeme, měníme se, zrajeme.  

 


