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Znovuzrození vraha 
A.J. Kazinski ; přeložila Miroslava Gajzlerová 

 

Niels Bentzon, specialista kodaňské policie na vyjednávání o propuštění 

rukojmích, se nechá zavřít do nejzabezpečenějšího psychiatrického zařízení v 

Dánsku, kde jsou drženi masoví vrazi, pachatelé sexuálních deliktů a 

schizofrenní násilníci. Musí se vydávat za pacienta, aby mohl objasnit vraždu 

spáchanou na tamějším primáři, jehož někdo otrávil. Venku zůstane jeho 

žena, astrofyzička Hannah Lundová, ale i ona je vtažena do případu, který je 

záhadnými nitkami spojený s vraždou v jedné kodaňské klubovně, s úmrtím v 

luxusním hotelu ve válečném Londýně a dokonce i se Sokratovou smrtí roku 

399 př. n. l. Děj se dále odvíjí v Latinské Americe, v současné i předválečné 

Anglii a na různých místech Kodaně. Napínavý, neobyčejným způsobem 

vystavěný thriller dokáže strhnout tempem vyprávění, dobře napsanými 

dialogy a přesvědčivými popisy nejrůznějších prostředí, v nichž se odehrává. 

Jedním z velkých témat knihy je reinkarnace, k níž poukazuje i titul knihy.  

 

#Sleduj mě 
Lena Valenová 

 

Vstříc novým výzvám, řekne si devatenáctiletá Tina, když nasedne do 

nočního autobusu do Anglie. Měsíce je bez tanečního partnera a nedostala se 

ani na vysněná práva. Po maturitě tak kývla na nabídku agentury, která ji 

vysílá na jazykový kurz do jihoanglického Bournemouthu. To, že cestu do 

Londýna stráví vedle kluka, který jede na stejné místo, považuje za 

povedenou scénu jako vystřiženou z love story s předvídatelnou zápletkou: 

#letníláskanaobzoru. Co by se tak mohlo pokazit?  

 

Jezevec Chrujda vyhání koronavirus 
Petr Stančík, Lucie Dvořáková 

 

Tchoř Smradolf přitáhl do lesa nevítaného vetřelce - koronavirus. Moudrá 

sůvička Stáňa si naštěstí ví rady. A jezevec Chrujda s její pomocí naučí své 

kamarády, co mají dělat, aby zůstali zdraví a doma se nenudili. Komiks s 

oblíbenými postavičkami naučí malé čtenáře zábavnou formou, jak se 

správně chovat při pandemii. S pandami i bez pand. Petr Stančík s Lucií 

Dvořákovou během nouzového stavu vytvořili nejprve omalovánky s pěti 

výjevy o tom, jak s koronavirem bojují v lese Habřinci.  

 

Nedráždi bráchu bosou nohou 
Irena Hejdová ; ilustrovala Zuzana Čupová 

 

Vyprávění o neshodách dvou bratrů, kteří při vzájemném pošťuchování 

spadnou do WC. Marek má „strašnýho“ bráchu. Tedy aspoň si to myslí, a 

proto mu říká Mimoň. Jenže v určitém věku je každý mladší sourozenec 

strašný a věkový rozdíl dvou let je propastný. Takže je jasné, že důvod ke 

rvačce a vzájemným naschválům se vždycky najde. Jednou se bráchové zase 

pošťuchují, tentokrát na záchodě, až do něj nedopatřením spadnou. 

Proklouznou úzkou trubkou a ocitnou se v potrubním labyrintu. Dostat se z 
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takové bryndy nebude jen tak. Cestou malé hrdiny potká nejeden zádrhel. Bez 

pomoci čtenářů to tentokrát nepůjde. Interaktivní ilustrovaná kniha pro 

všechny velké i malé sourozence.  

 

Pohádky na předpis 
Marka Míková ; ilustroval Jaromír František Palme 

 

Věděli jste, že i pohádky mají svou léčivou moc?? Když je člověk nemocný, 

hned se začne bát. Neví totiž zpočátku, co mu je, a taky neví, kdy se uzdraví. 

Leží v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Ale i v nemocnici na vás může 

čekat spousta nových kamarádů – stejně jako na hrdiny této knížky. Sedm 

pohádek (nejen) na předpis. Už několik let hraje autorka Marka Míková 

loutkové divadlo na dětských odděleních pražských nemocnic s organizací 

Loutky v nemocnici. Proto ví, že hezká pohádka nebo veselá písnička může 

mít svou léčivou moc.  

 

Popletený svět 
Ivana Janišová ; ilustrovala Magda Veverková 

 

Příběh malé Bětky a její babičky propletený známými příslovími. Deník 

chlapce, kterému se najednou rozpadl jeho bezpečný svět. Těžké období pro 

Hynka začalo dočasným odchodem jeho otce z domova a postupně 

narůstajícími útoky jeho matky závislé na alkoholu. Psychické násilí a 

obviňování Hynka za tíživou situaci v rodině později přerostlo ve fyzické 

násilí, Hynek také přišel o všechny kamarády, koníčky a spolužáci ho začali 

šikanovat.  

 

Slunečnice, aneb, Rukověť malého zahradníka 
napsal Jiří Dvořák ; ilustrovala Klára Zahrádková 

 

Jak se jedno malé semínko, spadlé od zobáčku nenechavého ptáčka, promění 

v nádhernou velkou slunečnici? Jak se ta vysoká květina dostala na zahradu, 

odkud pochází, jak a proč klíčí, kde se jí daří? Jak dlouho roste, co potřebuje 

k životu, proč se otáčí za světlem, k čemu je užitečná...? Co vlastně obnáší 

být zahradníkem? Kdy, co a proč sázet, co se vlastně děje, když rostlina roste, 

co je pro ní dobré, koho od ní odhánět, jak ji hnojit? S Agátou, Maxem a 

babičkou se čtenáři této knížky stanou zahradníky vlastně jen tak 

mimochodem. A přitom se dozvědí různá tajemství, zvláštnosti, příběhy a 

recepty na malé pokusy, které jim pomohou pochopit svět rostlin zase o 

trochu víc. Něco o barvách a vůních, o ptácích, broucích, o vodě, hlíně, hnoji, 

růstu, genech, spánku a probouzení, koloběhu, slunečních hodinách... A 

někdy si jen tak mimochodem ještě přečtou malou krásnou báseň. To, když se 

věci nedají popsat jen tak. Tak jak to u Jiřího Dvořáka bývá.  

 

To kvůli mně 
Martina Drijverová ; ilustroval Vojtěch Otčenášek 

 

Příběh dvanáctiletého Hynka, který je vystaven týrání svou duševně 

nemocnou matkou. Deník chlapce, kterému se najednou rozpadl jeho 

bezpečný svět. Těžké období pro Hynka začalo dočasným odchodem jeho 

otce z domova a postupně narůstajícími útoky jeho matky závislé na 

alkoholu. Psychické násilí a obviňování Hynka za tíživou situaci v rodině 
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později přerostlo ve fyzické násilí, Hynek také přišel o všechny kamarády, 

koníčky a spolužáci ho začali šikanovat.  

 

Do oblak 
111 nejdůležitějších okamžiků v historii královského letectva 

Scott Addington; přeložila Radka Knotková 

 

RAF má velmi pestrou historii, o které byly napsány stohy knih a odborných 

pojednání. Britský historik Scott Addington připravil ke 100. výročí britského 

vojenského letectva výběr 100 okamžiků, které byly v určitém ohledu 

zásadní. Ať už jde o momenty z dob formování, okamžiky z boje nebo 

technologické průlomy – to vše je zde popsáno atraktivní a srozumitelnou za 

využití infografiky. Speciálně pro české čtenáře pak připravil dalších 11 

kapitol knihy, které se zabývají účastí Čechoslováků v RAF!  

 

Za hranou 
3. díl 

Meredith Wild ; z anglického originálu Over the edge přeložil Martin Novák 

 

Olivia Bridgeová byla vždy vzorná dívka – dobré známky ve škole, dobří 

přátelé a dobrá práce, kterou jí zařídili její bohatí rodiče. Jednoho dne se Liv 

ve snaze začít žít život, který bude opravdu její, rozhodne pomoci svým 

bratrům otevřít nový řetězec fitness center v New York City. Právě ve chvíli, 

kdy se začne v novém světě orientovat, se ocitne mezi dvěma muži, kteří jako 

by si nepřáli nic jiného, než ho obrátit vzhůru nohama. Will Donovan 

disponuje kapitálem, díky němuž by se sen bratrů Bridgeových mohl snadno 

uskutečnit. Dostat jejich upjatou sestru do postele se zdá být odpovídající 

odměnou za možné riziko. Liv je tou nejinteligentnější a nejvíc sexy 

puritánkou, jakou Will kdy poznal, a už se nemůže dočkat, až se mu ji podaří 

zlomit. Ian Savo si na druhou stranu myslí, že život je příliš krátký na to, aby 

ho vedl podle cizích pravidel. Dělit se o ženy s někým jiným pro něj není nic 

nového, takže když ho Will s Liv seznámí, nemůže se už dočkat, až ji 

ochutná. Ale aby se oba zamilovali do stejné dívky, nebo se zamilovali vůbec, 

to nikdy nebylo součástí plánu ani jednoho z nich…  

 

Cirkus Ulice 
402750 combinations : New York, Prague, London 

Dagmar Urbánková 

 

Vstupte do Cirkusu Ulice, ten kdo vstoupí, neprohloupí. Směsice lidí, grimas, 

účesů, čepic, oblečků, tašek, kabelek, látek, zvířátek, botiček, paniček, 

chlápků, stařečků, fiflen, frajerů, školaček a mnohých dalších. 64 obrazů na 

víc než 400 tisíc způsobů. Nová skládací, listovací a dokreslovací knížka 

scénografky, výtvarnice, spisovatelky a autorky Baobabu Dagmar 

Urbánkové.  

 

Jak jela mašinka pro brambory 
napsal Eduard Hofman ; nakreslil František Freiwillig 

 

Vyprávění o silné mašince a její podzimní cestě na pole a zpět. Leporelo pro 

nejmenší čtenáře.  
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Civilizace 
román 

Laurent Binet ; přeložila Michala Marková 

 

Oceněný román uznávaného francouzského spisovatele je o alternativních 

dějinách konkvisty.Román Civilizace stojí na této hypotéze: Atahualpa, 

vládce Incké říše, se vylodí v Evropě Karla V. Habsburského. Jak to zde 

vypadá? Španělská inkvizice, Lutherovy reformy, rodící se kapitalismus. 

Zázračný vynález knihtisku, díky němuž promlouvá papír. Monarchie, 

vyčerpané nekonečnými válkami a bez ustání ohrožované Turky. Moře 

sužovaná piráty. Kontinent drcený náboženskými a dynastickými sváry. Ale 

především týraný, vyhladovělý, bouřící se lid, toledští Židé, granadští Mauři, 

němečtí rolníci: možní spojenci. Z Cuzca do Cách a hlavně až do bitvy u 

Lepanta - to je trasa vyprávění o převráceném chodu dějin, o ovládnutí světa, 

k němuž vlastně mohlo dojít. Mohlo se to stát. Chybělo málo - jen tři věci: 

kdyby měli indiáni koně, kolo a ty správné protilátky, ubránili by se 

konkvistadorům a museli bychom přepisovat dějiny.  

 

Sanatorium 
Sarah Pearse ; přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi 

 

Elin Warnerová přijíždí se svým přítelem do odlehlého horského hotelu na 

pozvání bratra Isaaca. Sněhová bouře odřízne hotel od ostatního světa a 

Isaacova snoubenka Laura zmizí. Elin se musí při pátrání po Lauře 

spolehnout jen sama na sebe.  

 

Zmizelé koleje, zmizelá nádraží 
2. díl. Zavřené a otevřené hranice. 

Petr Lapáček, Josef Bosáček, Petr Ovsenák 

 

Českou republiku křižují tisíce kilometrů železničních tratí. Jak v průběhu 

historie jednotlivé tratě vznikaly a které už v současnosti nahradily nové? 

Příhraniční a přeshraniční železnice, přeložky na koridorech, zrušené tratě, 

skutečné železniční rarity či dráhy zaniklé v důsledku přírodních katastrof – 

to vše naleznete v pokračování jedinečné publikace. Kniha opět vyniká 

množstvím unikátních historických fotografií a popisných map.  

 

Mrtvé oči 
Martin Michal 

 

Přestože je Martinovi teprve sedmnáct, postihují ho depresivní myšlenky, 

pocity samoty a úzkosti. Po smrti své babičky však dokáže probudit pravou 

sílu svých očí, které mu umožňují po večerech vstupovat do bájného světa 

plného záhad, aby našel svůj vnitřní klid. Kniha popisuje cestu mladého kluka 

skrze onen svět, ve kterém zjišťuje pravdu o svém rodokmenu a jedinečném 

daru své rodiny. Co všechno se dozví o tamější civilizaci? O její kultuře, 

písmu? A odhalí podstatu oné oblasti, kterou po nocích navštěvuje?  
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Muž bez tváře 
Peter May ; přeložil Filip Drlík 

 

Z Velké Británie do Bruselu cestují dva muži: novinář Neil Bannerman a 

Kale -- vrah. Bannerman od cesty neočekává nic víc než zdlouhavé politické 

rešerše, avšak místo toho se ocitne uprostřed tragédie. Jeho hostitele, rovněž 

žurnalistu, najdou společně s britským ministrem v politikově domě v centru 

Bruselu, oba mrtvé. Podle všeho se navzájem zastřelili. Novinářova autistická 

dcera Tania, která se během přestřelky schovávala v šatně, posléze nakreslí 

mrazivý obrázek, na němž je ještě třetí člověk -- muž bez tváře. Neil 

Bannerman se zničehonic nechtěně zaplete do vyšetřování vraždy.  

 

Zpomal a podívej se 
40 přírodních divů objasněno 

napsal Carl Wilkinson ; ilustrovala Grace Helmer 

 

Úspěšná kniha Zpomal a pozoruj má své pokračování. V této knize se 

podíváme na 40 úžasných událostí v podobě příběhů vyprávěných krok za 

krokem. Některé z nich trvají dlouho, dny, týdny nebo roky - například 

stalaktit, který se spojí se stalagmitem, nebo když se ze žaludu stane dub. Jiné 

se odehrávají každý den - třeba jablko padající ze stromu nebo poryv větru, 

který vynese létajícího draka do vzduchu. Svět kolem nás neustále vytváří 

zázraky, od narození hvězdy až po vznik zkamenělin. Tato kniha ti pomůže 

odhalit a ocenit tyto úžasné události. Některé z nejpozoruhodnějších 

okamžiků v přírodě se totiž udály dávno předtím, než jsme byli na světě. Jiné 

ale můžeš snadno pozorovat na vlastní oči. Tak se zastav a udělej si chvilku 

na to, abys ocenil každý takový okamžik. Svět je totiž plný zázraků!  

 

Chata ve Švýcarsku 
Julie Caplinová ; přeložila Karolína Medková 

 

Další román z autorčina cyklu s tématem romantických útěků, jehož hrdinka 

se po velmi nepříjemně ukončeném rozchodu rozhodne odjet do Alp, léčit se 

horkou čokoládou a nezajímat se o muže. Plán je narušen hned ve vlaku. 

Mina věří, že šálek horké čokolády dokáže vyřešit všechny trable. A právě to 

teď potřebuje. Má za sebou totiž pořádný trapas - její poslední milostná 

eskapáda se stala okamžitým hitem internetu. Se sbalenými kufry a jasným 

cílem dát si do pořádku život, se Mina rozhodne utopit svůj žal v té nejlepší 

horké čokoládě na světě. A Mina moc dobře ví, kde ji najít - v útulné chatě 

své kmotry, která se nachází ve Švýcarsku. Plán je jednoduchý: litry 

čokolády, žádní muži. Tedy do té chvíle, než ho zkomplikuje neznámý 

krasavec, který Mině zkříží cestu ve vlaku do Alp...  

 

Rodina především 
Karen M. McManusová ; z anglického originálu Cousins ... přeložila Anna 

Vrbová 

 

Detektivní příběh odehrávající se mezi rodinnými příslušníky, sotva 

odrostlými pubertě. Jednoho dne babička Mildred zavelí a vnoučata se 

vydávají na cestu. Nikdy svou příbuznou neviděli, a tak jsou více než 

zvědaví, co je v rodinném sídle čeká. Sestřenice Milly a Aubrey a jejich 
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bratranec Jonah se skoro neznají. Jejich bohatá samotářská babička totiž 

vydědila jejich rodiče ještě před tím, než se vůbec narodili. Nikdy se s 

babičkou nesetkali, proto jsou všichni překvapení, když každému z nich 

dorazí dopis, v němž je babička zve do svého ostrovního resortu... Jejich 

rodiče mají jasno - tohle by mohla být příležitost, jak se vetřít zpět do 

babiččiny přízně. Dětem nezbývá, než se na ostrov vydat. Když však dorazí, 

hezky rychle se ukáže, že babička s nimi má úplně jiné plány. A čím déle na 

ostrově zůstávají, tím více přicházejí na to, jak tajemná - a temná - je 

minulost jejich rodiny. Ať už rodinu před lety rozdělilo cokoliv, ještě to 

neskončilo. A oni se letos dozvědí proč.  

 

Díkůvzdání 
Václav Holanec 

 

Druhý román českého scénáristy a filmového historika, ozvláštněný 

černohumornými a fantaskními prvky, se odehrává v blízké budoucnosti, v 

níž klesá kritickým způsobem mužská plodnost a jejich reprodukční 

schopnosti postupně dosahují nulového bodu. Na konci dvacátých let našeho 

století způsobila záhadná nemoc, že všichni muži na planetě ztratili schopnost 

sexuálně žít a mít děti. Nedaleko místa, kde byla nalezena Věstonická venuše, 

stojí kostel s farou. I zde se vše bortí: faráře Františka Zábranu trápí děsivé 

sny, zjevuje se mu mrtvý papež a nakonec zjistí, že právě on je vůči nemoci 

imunní! A k završení všech zemětřesení stačí jen málo - zamilovat se do 

psychoterapeutky Marie. Na rozdíl od dokonalých virtuálních partnerů, kteří 

opuštěným ženám umí splnit každé přání, si římskokatolický kněz v 

Strachohlávkách nedokáže představit, že by porušil celibát. Ale co když právě 

on může zachránit lidstvo? Příběh nabízí nečekané předpovědi a perspektivy, 

osobitý pohled na víru, sex i politiku, ale také originálně reaguje na 

genderové předsudky a společenská tabu.  

 

Slovo na cestu 
Nový zákon s ilustracemi 

ilustrace: Annie Vallottonová 

 

Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do 

současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které jsou dnešnímu 

člověku cizí. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního 

biblického textu. Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale i 

zkušenými čtenáři Bible. Ti oceňují, že mohou lépe číst i delší oddíly 

najednou a objevovat tak nové souvislosti. SNC je českou obdobu 

populárních překladů The Living Bible, Good News Bible nebo Gute 

Nachricht Bibel a Hoffnung fur alle. Revidovaný text Nového zákona vyšel v 

roce 2000. Nyní vychází v menším formátu a černobílé grafické úpravě. 

Dvousloupcová sazba je doplněna světově proslulými ilustracemi od Annie 

Vallottonové.  
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Smrtící vzdělání 
první lekce ve Scholomancii. 1. díl 

Naomi Noviková ; přeložila Veronika Volhejnová 

 

Do téhle čarodějné střední byste chodit nechtěli: místo profesorů zde vyučuje 

drsnými metodami sama škola a na každém kroku číhá zlý tvor, takže jediná 

vteřina nepozornosti vás může stát život. A tam se ti dva potkají: Galadriel, 

kterou škola systematicky připravuje na dráhu nejděsivější černé čarodějky 

světa, jak to prorokovala její prababička, a Orion, syn jedné z nejvlivnějších 

kouzelnických rodin, školní hrdina a ochránce slabých. Jenže ona se ze všech 

sil snaží, aby se proroctví nenaplnilo, a on jí ani trochu nevěří.  

 

Země těch druhých 
válka, válka, válka 

Leïla Slimani ; přeložila Danuše Navrátilová 

 

V roce 1944 se Mathilda, mladá Alsasanka, zamiluje do Maročana Amina, 

který bojuje ve francouzské armádě. Po osvobození se odstěhují do Maroka, 

do posádkového města Meknesu, kde žijí kolonisté z různých zemí, 

především z Francie. Amin se snaží zúrodnit kamenité pozemky zděděné po 

otci, ale Mathildu v nové vlasti záhy začne dusit přísná mravnostní atmosféra. 

Se dvěma dětmi tráví osamělé dny na statku a trápí ji jak nedostatek peněz, 

tak nedůvěra, kterou jakožto cizinka vzbuzuje. Deset let žije v zemi pod 

francouzským protektorátem, v zemi, kde nezadržitelně stoupá napětí a množí 

se násilnosti, dokud Maroko nevyhlásí nezávislost na Francii. Žije v „zemi 

těch druhých“ stejně jako další postavy románu: kolonisté, domorodci, vojáci, 

zemědělci i exulanti. A především ženy, které žijí v zemi mužů a musí 

neustále bojovat za svá práva.  

 

Ženská na odstřel 
5. díl 

Martin Goffa 

 

Marek „Terence“ Vráz je uprostřed noci vyrušen zoufalým bušením na 

domovní dveře. Za nimi najde vyděšenou kolegyni novinářku, která ho ve 

strachu o život prosí o pomoc. Tvrdí, že byla před malou chvílí svědkem 

toho, jak policie zabila bezbranného člověka. Protože je známá její identita, 

oprávněně se obává, že nyní může být na řadě ona. Ačkoli si je Terence 

vědom toho, proti jakému nepříteli žena stojí, rozhodne se udělat vše proto, 

aby ji z ohrožení života dostal...  

 

Mimo turistickou zónu 
na toulkách po Afghánistánu, Iráku, Somálsku a jiných "populárních" 

destinacích 

Peter Gregor ; ze slovenského originálu Mimo turistickej zóny přeložila 

Marie Fišerová 

 

Nechte se provést zeměmi, kam se vydá jen hrstka turistů. Peter Gregor je 

milovníkem netradičních dobrodružství. Namísto vylehávání na nekonečných 

písečných plážích navštěvuje země, které rozhodně nepatří ke klasickým 

turistickým destinacím. Zaměřuje se na objevování a poznávání téměř 
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nepřístupných a zapomenutých končin světa. Toulky po Iráku, Afghánistánu, 

Libanonu, Iráckém Kurdistánu nebo Somálsku jsou plné vtipných momentů, 

ale i reality každodenního života tamějších obyvatel, kteří často žijí na hraně 

válečného konfliktu.  

 

Oceán mezi námi 
Gill Thompson ; přeložil Jiří Jaňák 

 

Příběh chlapce, kterého za 2. světové války jako pětiletého sirotka poslala 

britská vláda s dalšími dětmi do Austrálie kvůli bezpečí. Později se ale zjistí, 

že nejen on ve skutečnosti sirotkem není. Poutavý román inspirovaný 

skutečnými událostmi. Matka i její syn, rozděleni tragédií během 2.světové 

války, bojují o svoje znovushledání. Po leteckém náletu je v Londýně 

nalezena bloudící žena. Zpočátku si nepamatuje, kým je ani co se přesně 

stalo, vybavuje se jí matně pouze to, že ztratila něco velmi vzácného. Mezitím 

její syn čeká v sirotčinci a doufá, že se jeho matka vrátí. Posléze si ho jako 

domnělého sirotka adoptuje osamělá žena z Austrálie. Pak ale objeví 

tajemství jeho minulosti. Měla by mlčet? Nebo řekne pravdu a bude přitom 

riskovat ztrátu chlapce, který se mezitím stal součástí jejího života?  

 

Opačno 
1. díl 

Hannah Mathewsonová ; přeložila Petra Badalec 

 

První díl fantasy série z alternativní magické verze Londýna. Vítejte v 

Opačnu, v Londýně, který není tak úplně stejný jako ten náš. V únoru tu je 

léto, metro je jeskyní plnou divů a ulice plní magie. Ale London je taky 

rozdělený na části mezi šest soupeřících frakcí, kdy každá ovládá jedinečné 

dovednosti - a vůdce Měňavců Gedeon Ravenswood se právě utrhl ze řetězu a 

hrozí, že přetrhá křehká pouta, která desítky let držela Londýn pohromadě.  

 

Praha ožralá 
Radim Kopáč, Petr Stančík 

 

Obsáhlá kniha provádí čtenáře po hospodách a vinárnách staré i novější Prahy 

a přináší obrazy ze života i z literatury. Kdo, kdy, kde, co, s kým – a proč. 

Vycházka od pozdně středověké Jedové chýše, kde se za časů Egona Kische 

tančilo s mrtvolou, přes hospodu U Ježíška, v níž úřadoval Jan Neruda, až k 

dejvické nádražce, kde se při pivu holduje Miloši Frýbovi. Kniha je bohatě 

ilustrována z dobových pramenů i nejnovějšími fotografiemi.  

 

Šikmý kostel 
léta 1894-1921 1. díl 

Karin Lednická 

 

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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Šikmý kostel 
léta 1921-1945. 2. díl 

Karin Lednická 

 

S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý kostel se 

setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru prvního dílu opustili. Zatímco ve 

zbytku nově vzniklého Československa nastávají zlaté časy, v Karvinné – jak 

se nyní město jmenuje – se stále významně projevují důsledky předešlého 

dramatického dění a prosakují do všech oblastí života. Ne vždy v dobrém.  

 

Všechny touhy vedou do Říma 
Luca Di Fulvio ; z italského originálu La ballata della Città Eterna ... přeložila 

Marta Bárová 

 

Historický román odehrávající se na pozadí velkých dějinných změn v Itálii 

na konci 19. století. Hlavním hrdinou se stává chlapec ze sirotčince, na 

kterého se náhle usmálo štěstí. Trojice lidí riskuje všechno, aby si každý z 

nich splnil svůj velký sen. Sirotek Pietro chce změnit svět s kamerou v ruce. 

Marta, dívka od cirkusu, se snaží poznat tajemství, jež hýbou světem, 

hraběnka Silvia zase touží získat pro jiné svobodu. Tři lidé, které okolnosti 

zavedou ve stejnou chvíli do města, kde probíhají boje o vznik nového 

národního státu. Zdá se, že v tomto zářivém a Věčném městě je jim předurčen 

dramatický život. Ocitají se uprostřed událostí, které otřesou celou zemí, a 

hrozí, že přijdou o všechno, co pro ně mělo velkou cenu. Poznávají sílu velké 

lásky, ale především touží po světě, který by byl pro všechny bezpečný.  

 

Vytrvalost 
Pozoruhodný život a doba Emila Zátopka 

čte Václav Neužil 

 

Toto CD je první zahraniční biografií, která dokumentuje nevšední vzestup, 

pád a rehabilitaci muže, který byl prohlášen za „největšího běžce všech dob". 

Je to také příběh zlatého věku sportu, který se odehrával na pozadí 

paranoidních ohavností studené války. Z londýnské olympiády v roce 1948 

do českých vězeňských lágrů, toto je trýznivý a současně povznášející příběh 

o přežití. Zatímco Zátopek stoupal k vrcholu své světové slávy, jeho bývalého 

trenéra zatkli a mučili. Jejich rozdílné cesty odhalují, jak nevypočitatelná je 

sláva, aby se v čase, kdy se Zátopkův svět zhroutil, opět zkřížily. Jediné, co 

oběma mužům zbývalo, je vydržet a zůstat pevný.  

 

Kytice 
Karel Jaromír Erben, Míla Fürstová 

 

Snad nejznámější česká sbírka balad 19. století je natolik nadčasová, že 

oslovuje čtenáře již neuvěřitelných 150 let. Verše plné tajemna, mystiky a 

poučení jdou až do hloubky české duše. Jejich aktuálnost navíc podtrhují 

křehké a citlivé ilustrace současné známé české malířky a grafičky Míly 

Fürstové, která se svým smyslem pro detail a jemnou poetikou svých děl 

dokonale napojila na myšlenkový proud Karla Jaromíra Erbena. V tomto díle 

se dva umělecké proudy stávají jedním, jedinou Kyticí.  
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Psychická odolnost předškoláků 
Maike Rönnau-Böse, Klaus Fröhlich-Gildhoff ; přeložila Alena Bezděková 

 

Publikace se zaměřuje na psychickou odolnost u předškolních dětí a na jejich 

výchovu ve školce. Určeno odborné veřejnosti, zejména pedagogům. 

Psychická odolnost patří k důležitým dovednostem pro život. ... Kniha 

zkušených autorů vysvětluje, co to psychická odolnost je, jak vzniká, co ji 

může ohrožovat. Klade velký důraz na socializační vliv vrstevníků v různých 

skupinách. Poskytuje řadu praktických podnětů, z nich mohou pedagogové 

mateřských škol čerpat.  

 

Staneš se mou další ženou 
Hera Lind ; z německého originálu Mein Mann, seine Fraue und ich ... 

přeložila Marta Kališová 

 

Rozvedená Nadia si užívá nabytou svobodu. Do života jí ale vstoupí Karim, 

zbožný muslim, který se do ní zamiluje a chce si ji vzít. To, že má už 

manželku a děti, zamilovaná Nadia neřeší. Když se ale odstěhují do Ománu, 

přijímá jen s velkými obtížemi nároky, které se na ženu muslima kladou. 

Navíc také tvrdě pocítí Karimovy závazky a záhy zjistí, že dvě ženy jsou mu 

málo.  

 

Majonéza k snídani 
Markéta Lukášková 

 

Psychologický milostný román, jehož hrdinka lásku spíše zkoumá než 

prožívá. Ema měla s emocemi vždycky problém. Místo, aby je prožívala, 

raději je pitvá a sama si drží odstup i nadhled. Nejvíc ze všeho chce 

analyzovat lásku. Co je vlastně zač a proč třeba jejím rodičům zmizela? Proč 

zůstává tichá babička s despotickým dědou? Proč si její nejlepší kamarád 

nepřizná, kam ho táhne jeho srdce? Některé věci ale pochopíte jen tak, že se 

do nich namočíte, a proto se sama pustí do vztahového experimentu – na své 

první lásce.  

 

Perla 
Tiffany Reisz ; z anglického originálu The pearl přeložila Šárka Králíková 

 

Když se Lord Arthur Godwick dozví, že jeho mladší bratr dluží celé jmění 

Regan Ferryové, majitelce hotelu Perla, souhlasí, že za něj dluh odpracuje… 

v její posteli. Slíbí Regan deset nocí, během kterých si s ním bude moci dělat, 

cokoli se jí zlíbí. Musí to pokoření přetrpět pro svého bratra. Kdyby se rodiče 

dozvěděli, co provedl, bez okolků by ho vydědili. Pohledný, ale neklidný 

Arthur brzy zjistí, že je jen pěšákem v erotické hře na pomstu a že nic, ani 

jeho dočasná milenka, není takové, jak se zdá.  

 

Po stopách Jacka Rozparovače 
Kerri Maniscalco ; z anglického originálu Stalking Jack the Ripper přeložil 

Martin Novák 

 

Young adult román úspěšné americké autorky, která originálním způsobem a 

se sympatickou nonkonformní hrdinkou zpracovala příběh Jacka 

Rozparovače. Hrůzu nahánějící hororový román, jehož příběh je inspirován 
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vraždami Jacka Rozparovače, s neočekávaným vyvrcholením, z něhož tuhne 

krev v žilách… Sedmnáctiletá Audrey Rose Wadsworthová je dcerou 

ctihodného šlechtice a nabízí se jí tak život v bohatství a moři dalších výhod. 

Pod rouškou společenských čajových dýchánků a nákupů luxusních šatů však 

vede tajný druhý život. Navzdory přáním svého otce a očekáváním 

společnosti Audrey často utíká do laboratoře svého strýce, kde se věnuje děs 

nahánějícímu studiu forenzních věd. Když ji práce na tělech brutálně 

zavražděných žen vtáhne do pátrání po sériovém vrahovi, přivede ji její touha 

po nalezení odpovědí na samý okraj zlaté klece. Šokující zvraty a obraty, 

umocněné fotografiemi z této ponuré doby, činí z této prvotiny z pera autorky 

Kerri Maniscalco, jež se umístila na prvním místě žebříčku nejprodávanějších 

knih deníku New York Times, vskutku nezapomenutelné dílo.  

 

Tchyně 
Sally Hepworthová ; přeložil Martin Urban 

 

Krimiromán australské autorky s tématem spletitých rodinných vztahů a 

tajemství. Lucy svou tchyni poznala před pěti lety. Ačkoli se k ní Diana tehdy 

chovala přátelsky a zdvořile, Lucy okamžitě poznala, že nesplňuje její 

představy. I přesto se jí snažila vždycky zavděčit. Teď se našlo Dianino tělo a 

vedle něj dopis na rozloučenou. V něm se píše, že raději zemře hned, než aby 

sváděla únavný boj s rakovinou. Jenže při pitvě se žádná rakovina nenajde. 

Místo toho patolog odhalí stopy jedu a dušení. Navíc je zřejmé, že každý člen 

rodiny něco tají. Ale co? A kdy už konečně všechno to tajnůstkaření skončí?  

 

Žárlivost a jiné povídky 
Jo Nesbø ; z norského originálu Sjalusimannen og andre fortellinger ... 

přeložila Kateřina Krištůfková 

 

Nevěra se nevyplácí a nakonec vždycky vyjde najevo. A když se vášeň 

proplete se žárlivostí, k pomstě zbývá už jen krůček. Dva úplně stejní 

horolezci bojují o krásnou řeckou servírku. Taxikář nachází v šéfově autě 

náušnici své manželky. Žena letící z New Yorku do Londýna se kvůli 

manželově nevěře rozhodla spáchat sebevraždu a bez okolků své plány 

svěřuje podivnému spolucestujícímu. Nebezpečný kolotoč silných emocí se 

dává do pohybu... a už nepůjde zastavit.  

 

Divočarka 
6. díl Vrativec 

Lene Kaaberbølová ; z dánského originálu Vildheks 6: Genkommeren ... 

přeložila Markéta Kliková ; ilustrace: Jan Patrik Krásný 

 

Šestý a poslední díl magické fantasy nejprodávanější skandiváské autorky pro 

děti L. Kaaberbolové. Napínavý příběh vydaný ve více ne 17 zemích světa 

vypráví o divočarech a nebezpečném boji proti zlu, o přátelství, odvaze a 

lásce ke zvířatům.  
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Evžen a jeho bláznivý stromodům 
Thibaut Rassat ; přeložila Katerína Horňáčková 

 

Příběh s celostránkovými ilustracemi o životní proměně jednoho přísného 

architekta, kterou způsobila příroda. Puntičkáři jsou lidé, kteří mají rádi 

všechno uklizené, přehledné, zkrátka do puntíku. A přesně takový byl 

architekt Evžen. Doma měl pořádek, který se jen tak někde neviděl, všechny 

věci srovnané od nejmenší po největší a od nejčernější po nejbělejší. Jednoho 

dne se však stalo něco velmi zvláštního a Evžen pochopil, že krásný dům se 

nedělá jen podle pravítka  

 

Král medvědů 
James Oliver Curwood ; z francouzského originálu The grizzly king přeložil 

Alexander Fleischer ; ilustrovala Natalia Yarova 

 

Příběh velkého medvěda grizzlyho, který se uprostřed divočiny poprvé 

setkává s člověkem a jeho zbraní. Příběh pro malé děti.  

 

Znesvětitel 
Paul Finch ; z anglického originálu Sacrifice ... přeložila Zuzana Pernicová 

 

I ten nejzrůdnější zločin může zprvu vypadat jako nešťastná náhoda. V 

předvánočním čase se dá zažít ledacos. Třeba zemřít velmi bizarním 

způsobem: zazděný v komíně, na sobě kostým Santa Clause. Čím se mrtvý 

muž provinil, že si zasloužil tak krutou smrt? Anebo se neprovinil vůbec 

ničím a stal se jen figurkou v šílené hře vraha? Odpověď na tuto otázku 

nabídne detektivovi Marku Heckenburgovi svátek svatého Valentýna. V autě 

je nalezena dvojice mladých milenců, srdce mají probodnuté šípem. Ne, tohle 

už nelze považovat za náhodu. Heckenburg si může být jistý, že hledá vraha, 

pro něhož je zabíjení svébytný rituál, morbidní oslava tradičních svátků v 

kalendáři. Pachatel, kterému policisté začnou přezdívat Znesvětitel, zjevně 

plní jakousi vyšinutou misi. Takoví lidé se nikdy nezastaví, dokud nedojdou 

až do konce. Kolik svátků ještě hodlá Znesvětitel krvavě oslavit? Kolik lidí 

ještě bude muset zemřít, než ho Heckenburg zastaví?  

 

Co se děje na korálovém útesu 
Radka Píro, Martin Šojdr 

 

Barevné rybky, maličcí mořští koníci i šibalské chobotnice – ti všichni 

přebývají na korálových útesech. V teplých tropických vodách mají dostatek 

jídla a skuliny mezi korály jim nabízejí bezpečné úkryty. Ponoř se pod 

hladinu moře a vydej se prozkoumávat skrytá zákoutí korálového útesu. 

Mezerami mezi korály uvidíš, kam se který obyvatel útesu schoval.  

 

Imitátor 
Daniel Cole ; přeložila Lenka Faltejsková 

 

Krimiromán o pátrání po sériovém vrahovi, který se rozhodl po letech opět 

udeřit. Nový krimiromán od autora úspěšné série Hadrový panák – hrdinové 

se mění, napětí a akce nepolevují... Píše se rok 1989. Detektivové Chambers a 

Winter pátrají po sériovém vrahovi se zvrácenou vášní pro nejznámější 
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klasická sochařská díla: těla obětí stylizuje do jejich pozic. Během honičky za 

podezřelým přijde Chambers málem o život. Případ je odložen, pachatel se 

odmlčí. Sedm let poté se k vyšetřování vrací detektiv Marshallová, má k tomu 

totiž osobní důvody. Přemluví Chamberse a Wintera ke spolupráci, brzy však 

zjistí, že i vrah se chystá svou „sbírku“ zkompletovat. Kdo se stane jeho 

posledním, mistrovským dílem?  

 

Tam, kde volá moře 
Alexandra Synac 

 

Rozhodnutá zapomenout a začít znovu se mladá Češka vydá za poznáním, 

které (ne)šťastnou náhodou spojí dva životy na druhém konci světa v jeden 

příběh o lásce k rodné zemi, přírodě, rodině i druhým. Její cesta je propletená 

střípky z australské historie, láskou k objevování, tak i nahlédnutími do 

současné australské kultury a krajiny  

 

Zátopek 
Jiří Walker Procházka, David Ondříček, Alice Nellis, Jan P. Muchow 

 

Fenomenální běžec Emil Zátopek posunul hranice lidských možností, je 

čtyřnásobným olympijským vítězem a držitelem mnoha světových rekordů. 

Jeho výkon z olympiády v Helsinkách, kdy vyhrál závody na 5 km, 10 km i 

maraton, asi už nikdo nikdy nepřekoná. Ale znáte i jeho osobní příběh? 

Dynamické vyprávění sleduje Zátopka v prolínajících se časových milnících 

obsahujících jeho vzestupy i pády. Zachycuje i temnější rysy jeho povahy. 

Poznejte příběh sportovní legendy, jež dosáhla nemožného. Zátopek chtěl 

prostě jen běhat. Knihu napsal Jiří W. Procházka podle filmového scénáře 

Davida Ondříčka, Alice Nellis a Jana P. Muchowa.  

 

Zdravé otužování 
Renata Raduševa Herber 

 

Stále častěji vídáme na sociálních sítích lidi, kteří se dobrovolně sprchují 

studenou vodou nebo plavou uprostřed zimy v ledově chladném rybníku. 

Otužování se stalo fenoménem poslední doby, tato metoda je však ve 

skutečnosti nesmírně stará. Autorka knihy vychází nejen ze své praxe, ale 

také z více než sto let staré metody Sebastiana Kneippa, který podrobně 

popsal vliv vodní terapie na celkový zdravotní stav člověka. Správná léčba 

vodou může zmírnit nebo zcela vyléčit nejrůznější fyzické obtíže, od zánětů 

přes problémy pohybového aparátu. Studená voda je skutečně klíčem k 

našemu zdraví – je třeba se s ní však naučit zacházet, aby se pro vás stalo 

otužování dobrým sluhou, ale ne zlým pánem.  

 

Bubáček a klobouková víla 
Daniela Krolupperová ; ilustrovala Lucie Dvořáková 

 

To byste neuhodli, koho ukrývá Lukáš v kapse - strašidýlko jménem 

Bubáček! Společně zažívají spoustu dobrodružství a tentokrát během 

prázdnin odjedou k dědečkovi na venkov. Zatímco Lukáš vyrazí s dědou do 

lesa na houby, Bubáček se vrhne na průzkum půdy, kde objeví kloboukovou 

vílu! Ta je moc smutná, ztratil se jí totiž klobouk, ve kterém bydlí. Jen co se 

Lukáš vrátí, pustí se všichni do hledání.  
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Mise Haiti 
Tomáš Šebek 

 

Autobiografický deník, ve kterém autor, český lékař, vzpomíná na svou práci 

s Lékaři bez hranic na Haiti. Určeno široké veřejnosti.  

 

Pták Noh a ptáček Nožička. 
Ohňový mužíček Pinďula Panďula 

Daniela Fischerová, Jakub Kouřil 

 

Krátký kreslený příběh o příhodách dvou ptačích kamarádů. Pták Noh a 

ptáček Nožička jsou ptačí bráškové. Jednoho rána se v jejich lese objeví 

podivný ohnivý mužíček, který si říká Pinďula Panďula. Kamarádům pohrozí, 

že celý les zapálí, pokud neuhodnou jeho hádanky.  

 

Recept na dokonalou manželku 
Karma Brownová ; z anglického originálu Recipes for perfect wife ... 

přeložila Ivana Dresia 

 

Alice Hallová opouští svou pracovní kariéru a stěhuje se společně s 

manželem na předměstí New Yorku, kde hodlá napsat knihu. Není zvyklá 

trávit dny o samotě ve velkém domě, a tak se trochu nudí. Jednoho dne najde 

ve sklepě ukrytou starou kuchařku, která patřila v 50. letech bývalé majitelce 

domu, Nellii Murdochové. Na stránkách kuchařky Alice objevuje kromě 

receptů také svědectví o Nelliině životě, včetně záhadných neodeslaných 

dopisů, které psala své matce.  

 

Věnování 
Katherine Slee ; přeložila Soňa Tobiášová 

 

Poetický příběh o lásce i ztrátě a o hledání své vlastní cesty. Věnování v knize 

může znamenat víc, než se zdá. Právě proto Catriona Robinsonová, slavná 

autorka dětských knih, vždycky věnovala své příběhy těm, kteří pro ni 

znamenali nejvíc - zejména Emily, své samotářské vnučce. Emily se nad 

věnováními nikdy nijak zvlášť nezamýšlela. Ale když její babička nečekaně 

zemře, každé z nich se stane nápovědou na cestě k babiččině ztracenému 

poslednímu rukopisu. Tuto záhadu nemůže vyřešit nikdo jiný než právě 

Emily. Aby to dokázala, musí vykročit v babiččiných stopách do velkého 

neznámého světa, před nímž se celý svůj život ukrývala  

 

Veverka z Vamberka. 
Na zahradě 

Markéta Pilátová ; ilustroval Daniel Michalík 

 

První ze série příběhů pro nejmenší o Veverce z Vamberka a její kamarádce 

Žanetce z Žamberka. Žanetka snídá kaši na zahradě, když vtom jí do talíře 

spadne veverka. Obvykle by se zrzavé zvířátko rychle oklepalo a utíkalo 

zpátky na strom. Veverka z Vamberka se ale bouchla do hlavy a ztratila 

paměť... Zato ale mluví! Co z toho vzejde, poznáme záhy - až spolu ty dvě 

vyrazí do letní zahrady...  
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Fotografovy hřbitovní procházky 
Richard Ulman 

 

V tomto navazujícím sborníku na předešlé knihy Epitaf a Epitafy již nejsou 

středem pozornosti náhrobní nápisy, ale neobvyklé hroby a jejich ozdobné 

prvky.  

 

Kateřina Aragonská 
Pravá královna. 1. díl 

Alison Weirová ; přeložila Eva Křístková 

Fantasticky živý portrét královny Kateřiny Aragonské, první ze šesti žen 

Jindřicha VIII., bourá mnohé mýty o této hrdé Španělce. Už ji nevykresluje 

jako jednoznačnou oběť dějinných zvratů. Na stránkách knihy ožívá 

charismatická, nezlomná, odvážná a milující žena, která na prahu stáří marně 

bojuje o lásku manžela, budoucnost své jediné dcery a tváří v tvář rodícímu 

se protestantismu i o jednotu univerzální církve a spojenectví mezi Anglií a 

Španělskem… 

 

Kvido jde poprvé do školky 
napsal a ilustroval Sean Julian ; z anglického originálu Norman's first day at 

dino day care přeložila Anežka Dudková 

 

Kvida čeká jeho první den ve školce, paní učitelka a houf nových kamarádů. 

Trošku se stydí, a tak využije svou superschopnost a schová se. (Schovávání 

mu totiž opravdu jde!) Jestlipak Kvido nakonec s pomocí nového kamaráda a 

maličkého kouzla nalezne potřebnou trošku odvahy? Ve školce je to přece 

prima!  

 

Propast 
Jitka Ludvíková 

 

Někdy stačí malá chvilka nepozornosti a změní se toho až příliš mnoho… 

Román Propast je strhující příběh tří sester plný lásky, bolesti a nečekaných 

zvratů. Sylva je mladá učitelka a má těsně před svatbou. Klára, matka 

desetiletého Martina, se svým druhým manželem čeká další dítě. Linda, 

nejmladší ze sester a umělkyně, si užívá svobody. Každá vede svůj vlastní 

život, každá je jiná. Jedno však mají společné – od dětství drží spolu. Jedna 

na druhou se může spolehnout, jedna druhé vždy podá pomocnou ruku. Věří, 

že to tak bude navěky, ale osud před ně postaví těžkou zkoušku. Sestry 

zjišťují, že existuje jen jediná cesta, jak všechno dát zase dohromady… A tou 

je pomsta.  

 

Dar života 
porodní asistentka, která postavila nemocnici a změnila svět 

Edna Adan Ismailová, Wendy Holdenová ; z anglického originálu A woman 

of firsts ... přeložila Wanda Dobrovská 

 

Nevšední vzpomínky zachycují životní osudy Edny Adan Ismailové, která 

jako první somálská dívka získala stipendium na ošetřovatelskou školu ve 

Velké Británii. Psal se rok 1954 a Edna udělala zásadní krok ke svému 

velkému snu založit vlastní nemocnici. Výjimečný příběh výjimečné ženy, 
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která svou nezdolností a tvrdohlavostí dokázala vydupat ze země i nemožné. 

Ve své rodné zemi bojovala s byrokracií úřadů, zažila pronásledování i 

věznění, ale nikdy nepřestala pomáhat lidem.  

 

Hora Ostaš v pověstech a bájích 
Antonín Krtička-Polický; ilustroval Karel Vančura; ilustrace na titulní straně 

Petr Čuhanič; editor Michal Bureš 

 

Druhé vydání drobné publikace Hora Ostaš v pověstech a bájích vyšla při 

příležitosti výročí 600 let od tragické události - masakru obyvatel Police a 

okolních vesnic na Ostaši v roce 1421.  

 

Napsáno krví 
Chris Carter ; přeložila Jana Pacnerová 

 

Los Angeles, 5. prosince. Přesně tři týdny do Vánoc. Angela Woodová, 

mistryně kapsářského řemesla, pro dnešek právě skončila - šest set osmdesát 

sedm dolarů - to není špatný výdělek za necelých patnáct minut práce. 

Oslavuje úspěšný den koktejlem a přitom její pozornost upoutá jeden z 

návštěvníků hotelového baru, který se chová hrubě k nějakému starci. Angela 

se rozhodne dát mu ponaučení a ukradne mu na první pohled drahou koženou 

tašku. Uvnitř nejsou peníze ani laptop, nic cenného - aspoň ne pro Angelu. 

Jen černá knížka vázaná v kůži, překvapivě těžká. Zvědavost zvítězí a v 

pohodlí svého bytu Angela rychle prolistuje kořist. A tehdy začne nejhorší 

noční můra jejího života. Není to totiž obyčejná knížka - její obsah předčí i tu 

nejzvrácenější představivost.  

 

Proč jsem se neoběsila 
Halina Pawlowská 

 

Vtipné povídky spisovatelky Haliny Pawlowské, o životě tlustých i 

obyčejných žen.  

 

Slavnostní otevření 
Ava Miles ; přeložila: Jiřina Stárková 

 

Když se Peggy McBrideová přestěhuje do Dare Valley v Coloradu, to 

poslední, s čím se tam chce setkat, je nezadaný muž. Ze svého rozvodu se 

poučila, že láska i manželství jsou ošidné, a jako svobodná matka a nově 

jmenovaná zástupkyně šerifa má starostí i práce dost. Avšak potom, co se ve 

městě objeví majitel sítě hotelů a proslulý hráč pokeru, začne ji přitahovat 

muž, s nímž by ji nikdy nenapadlo mít cokoli společného. Milionář Mac 

Maven přišel do Dare Valley s ambicioźními plány na rekonstrukci starého 

hotelu Velehora a jeho přeměnu v luxusní pokerové letovisko. V celém 

městečku existuje jediný člověk, jenž mu dá otevřeně najevo svůj nesouhlas, 

a sice zástupkyně šerifa Peggy McBrideová, která má zásadní výhrady vůči 

hazardu. Přestože je Mac její úhlavní protivník, vytuší v ní něhu a vášeň, již v 

ní touží osvobodit. A protože pomáhá své sestře s výchovou svého 

dospívajícího synovce, Peggyinu situaci chápe a dokáže proniknout pod její 

drsnou a nenávistnou masku.  
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Statek je rodu ženského 
Jana Jurmanová, Dagmar Lachmanová, Radmila Tomšů, Kateřina Vágnerová 

 

Humorný román od žen a pro ženy je zajímavý tím, že ho napsaly společně 

čtyři české autorky během týdenní dovolené a dalších setkání "na dálku". 

Čtyři ženy, čtyři osudy. V jeden okamžik se jejich cesty potkají, protnou a 

propletou. Zůstanou samy, bez mužů, které - jak si bláhově myslí - nechaly 

daleko za sebou. A pak tu máme psa. Kolii jménem Punti Cana, slyšící na 

jméno Punťa. A taky kozu. A kocoura. A horké léto, které voní meruňkovým 

koláčem, posečenou loukou, borovým lesem, vodou, žabincem a borůvkovým 

vínem. Prostě idylka, jen sem tam nějaká ta letní bouřka. Mimochodem - jak 

myslíte, že to zvládají opuštění muži?  

 

Válečník 
13. díl 

Bernard Cornwell ; přeložil Jiří Beneš 

 

Válečník je závěrečný díl Cornwellovy románové série Anglosaská kronika, v 

němž kromě vyvrcholení úsilí o sjednocení všech saských království 

spisovatel líčí usmíření hlavního hrdiny se synem, křesťanským biskupem. Po 

letech bojů žije Uhtred z Bebbanburgu ve své nedobytné tvrzi a netouží po 

ničem jiném, než aby mohl dožít své dny zde, ve svém pravém domově, o 

nějž po celý život bojoval. To mu však osud nedopřává. Vývoj v Británii 

pomalu, ale jistě spěje k rozhodujícímu střetu tří hlavních sil: Sasů v čele s 

králem Æthelstanem, Skotů s králem Constantinem a Norů, usazených v 

severní Northumbrii a především v Irsku, které shromáždil ambiciózní vůdce 

Anlaf. A právě Uhtredova Northumbrie se stává uzlovým bodem tohoto 

střetu, jenž vyústí v rozhodující bitvu u Brunanburhu.  

 

Hlavně o mamince 
Arnošt Goldflam ; ilustrace Petra Goldflamová Štětinová 

 

Povídky všestranného českého divadelníka a spisovatele, ve kterých s citem a 

jemným humorem vzpomíná na svou matku. Pětatřicet povídkových 

vzpomínek, doplněných rodinnými fotografiemi, je milým, úsměvným a 

citlivým holdem matce Arnošta Goldflama i vhledem do života brněnské 

židovské rodiny, a to od autorova dětství v raných padesátých letech až po 

vlídné představy "co bude potom". Sbírku, která je určitým protipólem 

Goldflamovy knihy Tata a jeho syn, doprovodila ilustracemi autorova 

manželka Petra Goldflamová Štětinová.  

 

Moje pacifická hřebenovka 
ze dna až na vrcholky hor 

Monika Benešová 

 

Na Pacifickou hřebenovku se ročně vydá několik tisíc lidí lidí, ale dokončí ji 

jen přibližně desetina z nich. Monika patří mezi ně. A to byla ještě před 

nedávnem bledou pacientkou s vážnými zdravotními potíži a psychickými 

problémy. Přesto se rozhodla změnit život a splnit si sen – projít pěšky celou 

Ameriku. Postavila se nemoci, poušti, omrzlinám, medvědům i pumám, které 
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potkávala, když putovala sama divočinou. Pacifická hřebenovka ji tvrdě 

zkoušela. Naučila ji ale nezvdávat se.  

 

Prokletý kraj 
Michaela Klevisová 

 

Román s kriminální zápletkou, zasazený do drsných šumavských hor. Jelení 

Horou se několikrát prohnaly dějiny plné nenávisti a zmaru. Vesnička ukrytá 

v pošumavských lesích dodnes není ideální místo k životu. Gerdu s dcerou k 

návratu sem přiměl jenom rozvod a nedostatek peněz. Z jednotvárnosti ji 

vytrhne až seznámení s Lindou, která tu pátrá po minulosti své rodiny. 

Vzápětí ale ve vesnici za podivných okolností někdo zemře... a zločin oběma 

ženám pomůže odhalit staré tajemství, které nikdy nemělo vyjít na povrch.  

 

Ve znamení lukostřelce 
Martin Nesměrák 

 

Z kolony rakouských válečných zajatců uprchne při průchodu landštejnskou 

zemskou bránou jeden z vězňů. Okolnosti jeho útěku jsou natolik neobvyklé, 

že jeden z velitelů hradní posádky, Adalrik ze Sichelbachu, čelí podezření, že 

úmyslně umožnil nepříteli uniknout. Příští den z kolony zmizí další dva lidé. 

Nepřehlednou situaci následně zkomplikuje nečekaný nález mrtvoly 

neznámého ozbrojence poblíž osady Pomezí. Řetězec zdánlivě 

nesouvisejících událostí vyvrcholí překvapivým útokem rakouské armády, 

které se podaří nepozorovaně projít pohraničním hvozdem. Zaskočená 

landštejnská posádka se zoufale brání mnohem početnějšímu nepříteli a 

naděje, že se podaří přivolat pomoc zvenčí, je takřka mizivá. Chmurné 

vyhlídky navíc podbarvuje podezření, že mezi členy posádky může být 

záškodník, který je spolčen s nepřítelem.  

 

Návrat do Borga Sud 
Donatella Di Pietrantonio ; přeložila Marina Feltlová 

 

Dvě sestry, které v dětství neměly jedna o druhé tušení. Ač k sobě naleznou 

cestu až v období dospívání, utvoří se mezi nimi velmi silné pouto. V 

dospělosti si každá jde svou cestou, z jedné je univerzitní profesorka italské 

literatury, ta druhá - divoká a nezkrotná - střídá domovy i nekvalifikovaná 

zaměstnání. Setkávají se znovu, když mladší Adriana jedné temné noci 

zazvoní u domu své sestry a drží v náruči dítě. Od koho utíká, je v nebezpečí? 

Jedna druhé vpadne do života a způsobí v něm znovu zemětřesení. Donatella 

Di Pietrantonio je zpět s novelou z abruzzského kraje, tentokrát se 

nezaměřuje na bohem zapomenutý venkov, ale na svéráz Borga Sud, starého 

přístavu na okraji Pescary a jeho obyvatel. Prožijete silný příběh, který vás 

hluboce zasáhne.  

 

Zdravé nohy za čtyři týdny 
program pro zdravější a spokojenější nohy 

Yamuna Zake ; z anglického originálu The foot fix ... přeložila Kateřina 

Knišová 

 

Vstát a jít – pro mnoho lidí něco naprosto samozřejmého. Co ale dělat ve 

chvíli, kdy zjistíme, že nás chůze bolí? A opravdu stačí pouze čtyři týdny na 
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to, abychom zlepšili celkové držení těla a zbavili se pohybových obtíží? 

Autorka Yamuna Zake se problémy pohybového aparátu zabývá přes 40 let a 

za tu dobu vyvinula velmi efektivní metodu, jak pomoci bezpočtu lidí s 

nejrůznějšími obtížemi, od plochých nohou přes kladívkové prsty po vbočené 

palce. To vše bez nutnosti jakéhokoli lékařského zásahu, jen díky rychlým a 

efektivním cvikům, které může provádět každý.  

 


