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Příběh služebnice 
 Margaret Atwoodová 

Proslulý román kanadské spisovatelky vykresluje pochmurnou vizi blízké budoucnosti Spojených států 
amerických, které se z demokratických výšin propadly do všeobjímajících hrůz totalitního režimu. V okovech 
nemilosrdného klerofašistického režimu se z každého, kdo se proti němu jakkoli prohřeší, stává otrok. Z 
plodných žen pak ještě něco mnohem horšího – služebnice, jejichž úkolem je rodit děti, s nimiž se nikdy 
nesetkají… Kniha byla odměněna Cenou Arthura C. Clarka pro nejlepší román roku a následně se stala 
předlohou pro filmové a aktuálně také pro úspěšné seriálové zpracování. 

 

 Každý něco tají 
Andrea Sedláčková  

 
Známá filmová režisérka (mj. Musím tě svést, Fair Play) vstupuje podruhé na pole literatury. Po úspěšném 
„románu ze svého života“ Moje pařížská revoluce (2014) nyní přichází s „románem ze společnosti“ Každý 
něco tají. Příběh z prostředí filmových herců a jejich všedních i svátečních dní nabízí nejen poutavé a 
napínavé čtení, ale klade také otázky, v jaké společnosti žijeme a jaké etické mantinely jsme schopni svému 
jednání klást. Čtenář bude vtažen do děje, kde se dobrá vůle náhle obrátí v pomluvu, kde ochota pro někoho 
něco udělat může být lehce zneužita. Známá herečka Lucie musí sehrát svůj osobní zápas nejen s 

bulvárem, jehož se stane obětí, ale i s nedůvěrou svého okolí a nakonec hlavně sama se sebou. 
Andrea Sedláčková znovu dokazuje, že se stejným citem a bravurou, s jakou točí filmy, je schopna napsat příběh, od něhož se 
nebudete moci odtrhnout. 

 

 Zulejka otevírá oči 
Guzel Jachina, Jakub Šedivý 

Debut mladé tatarské spisovatelky je napsán ve stylu klasických ruských románů, ve kterých se podrobně 
zkoumá úděl člověka na pozadí velkých dějinných událostí. Děj se odehrává v Sovětském svazu v období let 
1930–1946 a začíná v zimě roku 1930 v zapadlé tatarské vesničce, ve které žije obyčejným životem, tak jak 
žila její matka, babička i prababička, třicetiletá tatarská žena Zulejcha. Její svět tvoří její hrubiánský muž a 
starost o hospodářství, jiný život nezná, a tak ho považuje za dobrý, zvykla si na něj. Proto když dochází k 
rozkulačení a její muž Murtaza je při potyčce s rudým komisařem zastřelen a ona s dalšími kulaky poslána 

na Sibiř, stýská se jí po minulém těžkém, ale srozumitelném životě. 
Při strastiplné cestě vlakem a říční lodí do sibiřské tajgy poznává Zulejcha nové lidi a nový svět. V nově vybudovaném 
pracovním táboře a v krutých podmínkách se jí narodí syn Jusuf, jehož otcem je zastřelený Murtaza. Syn ji drží při životě a 
pomáhá přežít drsné podmínky gulagu. Pracovní tábor se každým rokem rozrůstá a jeho obyvatelé – rolníci, kulaci, 
deklasovaná inteligence, kriminálníci, muslimové i křesťané, Rusové, Tataři, Němci a Čuvaši musí v drsné sibiřské přírodě 
každý den obhajovat své právo na život. Román končí v roce 1946, kdy se šestnáctiletý syn Zulejchy z tábora pokouší utéct. 
Zulejcha otevírá oči je vyprávění o přežití v kruté době, které plynule přechází ve vyprávění o probouzení hlavní hrdinky a 
poznávání sebe sama. Román se stal literární událostí v Rusku i v zahraničí a v současné době se překládá do dvaceti jazyků. 

 

 

Entomologův odkaz  
Autoři: Peter May  

Dávný slib umírajícímu muži zavede Enza na ostrov u pobřeží Bretaně, kde se nachází více než dvacet let 
nedotčená pracovna zavražděného sběratele hmyzu. V tomto klaustrofobním prostředí musí Enzo rozluštit 
šifru, kterou muž zanechal všem na očích. Enzo čelí nepřátelství místních obyvatel, kteří netouží nechvalně 
proslulou vraždu opět vidět v novinových titulcích. Pohledná vdova, místní rváč, jehož se nepodařilo usvědčit, 
místo činu zamrzlé v čase, nebezpečná propast u útesů a sbírka matoucích zpráv dělají z případu jeden z 
nejsložitějších, které Enzo zatím řešil. 
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Ginny napořád 
Autor: Benjamin Ludwig  

Odzbrojující román o autistické dívce, která si se světem nerozumí, přestože se o to snaží celým svým srdcem. 

Ginny je třináct a bydlí v adoptivní rodině. K snídani musí mít přesně devět kuliček hroznového vína, všechno 

chápe doslovně a zbožňuje seznamy. Na předním místě jejího nejdůležitějšího seznamu stojí: Utéct zpátky k 

mámě a postarat se o panenku. Její odhodlání a strach, že se panence, kterou před čtyřmi lety nechala v kufru pod postelí, 

něco zlého stalo, ji pohání napřed s urputností, která je zprvu nepochopitelná a posléze fascinující. Román Benjamina Ludwiga 

byl v USA hodnocen jako nejslibnější debut roku. 

 

 Život ve dvou 
 

Nicholas Sparks 

Russell Green je ve svých dvaatřiceti víc než spokojený se svým životem. Má nádhernou ženu, rozkošnou 
šestiletou dcerku, úspěšnou kariéru a velký dům v Charlotte. Žije svůj sen a manželství s okouzlující Vivian je 
hlavním zdrojem jeho štěstí. Jenže pod vší dokonalostí začínají prosvítat neshody, a během pár týdnů se vše, 

co Russ považoval za samozřejmé, obrátí v prach. Bez ženy a bez práce se Russell snaží postavit znovu na nohy a postarat se 
o dcerku. Ukáže se, že být tátou na plný úvazek je největší výzva, kterou kdy v životě poznal. 

 

 Všechno, co máme 
Kerry Lonsdale 

Měl to být svatební den, místo toho se všichni sešli na pohřbu. Pro Aimee byl James doslova vším – životní 
láskou, oporou, jistotou v těch nejtěžších časech. Jeho nepochopitelná a zbytečná smrt kdesi v Mexiku 
znamenala, že se jí zhroutil celý svět. Postupně však s pomocí přátel i sympatického malíře čerstvě přišedšího 
do města, opět začíná žít. Její plány na otevření vlastní kavárny a navázání nového vztahu však brutálně 
naruší zvěsti, že James stále žije. Aimee vyráží do Mexika, odhodlaná zjistit pravdu a postavit se temným 

tajemstvím Jamese a jeho rodiny… 

 

 Příběhy obyčejného uzdravení 
Jan Hnízdil, Klára Mandausová 

Tělo není pitomé, umí se uzdravovat samo. Jenže my se k němu občas chováme jako k největšímu nepříteli. 
Házíme mu pod nohy spíš než příslovečné klacky rovnou klády. A k tomu žijeme tak, aby mělo pořád co 
opravovat. Býváme unavení, nemožní, nemocní. Lékaři si nevědí rady. A pak přijde rada, která spojí odjakživa 
spojené, tělo a hlavu. Ejhle, zdraví se vrací. Kniha lékaře Jana Hnízdila je složená z příběhů lidí, kteří byli 
ochotní naslouchat, vzali svůj rozum do vlastní hrsti a uzdravili se, a doplněná rozhovory na téma komplexní 

medicíny, které vedla mimo jiné s psychiatrem Radkinem Honzákem, biologem Stanislavem Komárkem nebo etnologem 
Mnislavem Atapanou Zeleným novinářka Klára Mandausová. 

 

Přítelkyně 
Táňa Keleová-Vasilková 

Tři ženy – Hana, Marta, Táňa. Tři přítelkyně – tři osudy, které spojuje touha po sebenaplnění a smysluplném 
životě. Hledají samy sebe a při tom cosi ztrácí a něco jiné zase nacházejí, trápí se i radují, jednoduše si s sebou 
vláčí balíček života naplněný různorodou směsí. A samozřejmě i plný zvratů a překvapení. 
 
Doufám, že budete tuto knížku číst s láskou, protože já jsem ji s láskou psala. Oblíbila jsem si všechny tři ženy 

a těžko se mi s nimi loučilo. Podle mě jsou skvělé i se svými chybami. Koneckonců kdo z nás je nemá? 
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Ztroskotání 
Emily Bleeker 

Lillian a Dave přežili leteckou havárii a trvalo téměř dva roky, než se dostali z pustého ostrova zpátky domů. 
Vracejí se k rodinám, ale jejich život už není jako dřív. Odmítají říct, co se po pádu letadla skutečně odehrálo, 
a novinářům i veřejnosti předkládají smyšlené historky. Jak dlouho jim lhaní vydrží a co se vlastně pokoušejí 
skrýt? Veřejnost je jejich příběhem fascinovaná, novináři jsou zvědaví, ale kartami zamíchá až drzá reportérka 

Genevieve. Je neodbytná, protože cítí, že za rouškou propracovaných lží zůstávají znepokojivé otazníky. Trávit čas na 
neobydleném kousku země uprostřed oceánu je děsivé, ale žít s temným tajemstvím je horší… 

 

 Selfies 
 

Jussi Adler-Olsen 

Vedení kodaňské policie usoudilo, že počet objasněných případů oddělení Q je výrazně pod hranicí 
očekávání. Prokázat opak dostává za úkol Rose, která se ale propadá do psychického pekla, jehož kořeny 
sahají hluboko do temné minulosti. 
Mezitím v kodaňském parku najdou zavražděnou starší paní, šílený řidič zahájí smrtící hon na mladou ženu a 

jinde se plánují další trestné činy: děje se to bez vzájemné souvislosti, nebo mají případy něco společného? 
Carl, Asad a Gordon stojí před záhadou dalece přesahující všechny, které dosud řešili. A jejich kolegyně Rose má vážné 
problémy. Čtveřici chybí jeden člen, a jak se zdá, smůla se jí lepí na paty. Dokážou zabránit zavření oddělení Q a zastavit 
zabíjení v Kodani? 

 

  Marco 
 

Jussi Adler-Olsen 

Patnáctiletý Marco netouží po ničem jiném než získat dánské občanství a chodit do školy jako každý jiný. 
Jeho strýc Zola však vládne rodinnému klanu železnou rukou a nutí Marca a ostatní děti žebrat a krást. 
Když ale Marco zjistí, že ho Zola pro vlastní prospěch hodlá zmrzačit, pokusí se o nemožné: uteče. 
Náhodou však při útěku odhalí nebezpečné rodinné tajemství - a hra o život začíná. Podaří se mu získat 
důkazy? Měl by se obrátit na policii? Prozatím netuší, že mu v patách není jen rodina, ale i někdo další. 

Kriminální komisař Carl Morck se rozhodne záhadného mladíka, který má zjevně co říct k případu pohřešovaného vládního 
úředníka, zachránit. Carl se svými kolegy Asadem a Rose pozvolna rozplétají nitky rozsáhlé korupční aféry, která je vede ze 
světa bankovnictví přes ministerstvo zahraničí až do hloubi afrického pralesa. 
Nevzalo si oddělení Q tentokrát příliš velké sousto? 

 

 Nesmírný 
Jussi Adler-Olsen 

Oddělení Q je znovu v pohotovosti. 
Šéfa oddělení Q Carla Morcka vyruší z obvyklého ranního šlofíku v práci telefon. Neznámý kolega, policista z 
ostrova Bornholm, ho požádá o pomoc, ale Carl odmítne. O několik hodin později za to ponese následky a 
svou tvrdohlavou asistentku Rose tentokrát rozžhaví doběla. 
Oddělení Q se pod velkým tlakem vrací k sedmnáct let starému a mimořádně tragickému případu dopravní 
nehody, při níž byla mladá dívka vymrštěna vysoko do větví stromu. Střízlivě uvažující Carl tentokrát čelí 

velice záhadnému případu a jeho protivník, zkušený manipulátor se železnou vůlí, chrání sám sebe i své blízké všemi 
dostupnými prostředky a nedopustí, aby se mu kdokoliv postavil do cesty. 
V průběhu vyšetřování se Rose, Asad, Carl i nováček Gordon seznamují s prostředím alternativního přístupu k životu a 
osobitým způsobem se s ním vyrovnávají, zároveň však odhalují staré tajemství, které hrozí položit čtyřlístek z oddělení Q na 
lopatky. 
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O dívce Grace 
Anthony Doerr 

David Winkler, tichý chlapec okouzlený nestálostí počasí a posedlý sněhem, žije na Aljašce ve městě 
Anchorage. Někdy vidí události ještě předtím, než se stanou ? muže s krabicí na klobouky srazí autobus, sám 
David se v supermarketu zamiluje do krásné ženy. Sen o tom, že se mu nepodaří zachránit svou malou dceru 
při záplavách, ho naprosto zdrtí. Odjede tisíce mil daleko, opustí svou rodinu, domov i budoucnost, aby 

vyplnění tohoto snu zabránil. Na ostrově v Karibiku, kde skončí sám a bez peněz, navíc netuší, jestli jeho dcera přežila a jestli 
mu manželka útěk kdy odpustí, mu poskytne přístřeší rodina s mladou dcerou. A právě ta ho nakonec probudí zpět k životu a 
přiměje ho hledat všechny, jež opustil. Doerrovy postavy jsou plné smutku a nenaplněných tužeb, ale také laskavosti. Jeho 
pochopení pro lidskou slabost je až neuvěřitelně jímavé. 

 

Sestra bouře Sedm sester 2 
Románová sága 

Lucinda Riley 

Na luxusní sídlo Atlantida na soukromém poloostrově ženevského jezera se sjíždí z různých koutů světa šest 
mladých žen, které přivedla domů smutná událost: smrt jejich adoptivního otce. Každá ze sester dostává jako 
dědictví i dopis s údaji, podle nichž může najít svou biologickou rodinu. 

Druhá ze sester Ally nemá zpočátku o pátrání po svém původu zájem, protože se poprvé hluboce zamilovala. Vzájemnou lásku 
však přerve tragická nehoda a Ally se náhle v životě nemá čeho chytit. Atak se spíš ze zoufalství než ze zvědavosti přece jen 
vydává do Norska, kam ji vedou nápovědy z otcova dopisu… 
Tady začíná skládat mozaiku osudu svých dávných předků. Odhaluje životní příběh mladičké dívky z norského venkova Anny 
Halvorsenové. Anna se z naivní dívky, která se z hor náhle ocitne v hlavním městě a jako zpěvačka i ve světle reflektorů, mění v 
mladou ženu, jíž osud a zklamání v lásce přiměly vzít život do vlastních rukou. 
Ally putuje po stopách Anny na sever Norska, kde nečekaně nachází nejen odpovědi na své otázky, ale i nový smysl života. 

 

Poločas rozpadu 
František Kotleta 

Válka skončila. Zbyla jen vzpomínka v podobě zničené planety, na kterou dopadly stovky jaderných hlavic. 
Starý svět zmizel a ten nový je jiný – divoký, tvrdý, radioaktivní… Zbytky lidí se snaží přežít v jeho troskách 
a vybudovat něco jako civilizaci. Jsou ale takoví, kteří civilizaci nechtějí. Vlastně nechtějí ani divošství. Touží 
po jediném – dokončit práci, kterou začaly světové mocnosti ve své válce. A proti nim stojí ti, kteří věří v nové 
začátky. Ale – stojí tenhle svět vůbec za záchranu? Volné pokračování románu Spad. 

 

Sny císařovny Sisi 
Alison Pataki 

Když kladli Sisi na hlavu první korunu, netušila, co to obnáší. Při druhé korunovaci chce být 
královnou hodnou obdivu lidu. Stane se sice milovanou vládkyní země, ale ne milovanou 
manželkou. Její život řídí tchyně – a manžel František Josef I. je pro ni zklamáním. Láska do 

jejího srdce vstoupí s hrabětem Andrássym. Jenže na císařském dvoře není pro city místo… 

 

Zázračný úklid 
Pořádek jednou provždy 

Marie Kondo 
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Poznejte originální umění, díky němuž se spolehlivě zbavíte nepořádku a náležitě si uspořádáte věci. Tato 
přesvědčivá knížka se právem stala ohromným bestsellerem po celém světě a vyšvihla se na první místo 
žebříčku New York Times. Proměňte svůj domov pomocí autorčiny inspirativní metody v trvale uklizené 
prostředí: klíčem je vypořádat se s domácností ve správném pořadí, ponechat si jen to, co opravdu milujete, 
a udělat vše rychle. Změníte tak svůj život – získáte větší sebejistotu, budete úspěšnější a možná i konečně 
zatočíte s přebytečnými kily. A především načerpáte energii k tomu, abyste žili podle svých představ. 

 

Sarajevská princezna 
Edo Jaganjac 

V létě 1993 celý svět napjatě sledoval osud malého děvčete, které BBC pojmenovalo 
„Sarajevská princezna". Pětiletá Irma Hadžimuratović byla těžce zraněna během 
bombardování Sarajeva. Děvče bylo převezeno do nemocnice a dostalo se do rukou 

mladého chirurga, Edy Jaganjace, který bojoval ze všech sil o jeho přežití. Nejostřejší bitvu ale svedl s 
neochotou nezainteresovaných, někdy až zlomyslných byrokratů a mezinárodních úředníků, takzvaných 
mírových sil. Edo Jaganjac napsal svědectví, které se každému čtenáři navždy vryje do paměti. Ilegální 
transport zraněných pod nepřetržitou palbou, až neuvěřitelné výkony v sotva použitelných operačních 
sálech, pokrytecké chování mezinárodních úředníků, prohlubování přátelských i profesionálních vztahů 
mezi znaveným, ale neskonale ochotným personálem nemocnice... To vše je součástí krvavé sarajevské 
pohádky, upřímné a srdcervoucí výpovědi člověka, který s klidnou rukou a otřeseným srdcem bojoval proti 
donquichotským větrným mlýnům, bojoval pro dobro, za humánní cíl, který je hodnotnější než jakýkoli 
vojenský, za záchranu lidského života... 

 

Rozcouraná duše 
Marcela Mlynářová 

Jedna z nejprodávanějších autorek (Důchodkyně nestřílejte a řada jiných) přichází s další 
knížkou, v níž líčí své pojetí aktivního života ženy po šedesátce. Má čas na sebe i na své 
záliby, je vyzbrojena šarmem i elegancí, a především díky životním zkušenostem je 

schopná vnímat svět kolem sebe s humorným nadhledem. Autorčiny úsměvné příhody potvrzují, že není 
podstatný věk, ale přístup k životu. 

 

 Život jako hobby 
Marcela Mlynářová 

Život je barvitý a nevypočitatelný. Deset lidí zažije jednu událost, dva v ní budou vidět 
tragédii, čtyři věc běžného života, jednoho dokonce pohorší a zbývající k popukání pobaví. 
Život může být koníčkem, ale vždy záleží na nátuře, smyslu pro humor, vnímavosti a úhlu 
pohledu. Populární autorka opět vypráví nenapodobitelným stylem o svých zážitcích a 

životních zkušenostech. 

 

Mezi dvěma Kimy 
Na studiích v KLDR 

Nina Špitálníková 

Málokomu se podaří pobývat v Severní Koreji, aniž by vedle sebe měl všudypřítomného 
průvodce a byl pod neustálým dohledem. Koreanistce Nině Špitálníkové se to povedlo v životě 
hned dvakrát. Jako jedna z mála na světě se zúčastnila studijních pobytů na Kim Il-songově 

univerzitě za vlády obou posledních vůdců Kim Čong-ila a Kim Čong-una. Co obnášelo studium v jednom z 
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nejtužších diktátorských režimů na světě? Jak vypadá bezprostřední severokorejská realita? Jak se režim 
změnil během pár měsíců po převzetí moci Kim Čong-unem? Autorka se v textu snaží nalézt odpovědi na 
tyto i mnohé další související otázky a na základě osobní zkušenosti přináší vhled do segmentu 
severokorejského života. 

 

Vzpoura plyšového medvídka 
Otilie K. Grezlová 

Jitka musí skousnout nevěrníka i ponižující výběrové řízení, které vede její spolužačka Dana. 
Ta dává Jitce nepokrytě najevo, co si o jejích ne/schopnostech myslí. Suverénní Dana má o 
životě zcela jasné představy, ovšem její manžel, dosud poslušný medvídek, náhle udeří pěstí 
do stolu. Seznámil se totiž s prima ženskou, která si na nic nehraje – s Jitkou. 

 

Šarlatové kimono 

Christina Courtenay 

Samuraj Taro zahrnuje Hannah, tajemnou cizinku s rusými vlasy a zelenýma očima, 
přepychem a láskou. Vášeň, s níž prahne po dívce z tak odlišného světa, mu nebezpečně 
komplikuje život. 
Taro stojí před nevyhnutelnou volbou: má zachránit sebe, nebo svou lásku. 

 

 Zkrocená královna 
život plný strachu po boku Jindřicha VIII. 

Philippa Gregory 

Když Kateřinu Parrovou požádal Jindřich VIII. o ruku, zhrozila se. Z kdysi pohledného 
mladíka je nevypočitatelný stařec s páchnoucím dechem. Role šesté manželky krutého 
krále se jí hnusí stejně jako oblečení a šperky pěti předchůdkyň, které musí nosit. Na 

každém kroku naráží na jejich nešťastný osud a děsí se, jakému nebezpečí bude muset sama čelit. 

 

Jen pro zvané 
James Patterson 

Proslulé filmové hvězdy Thom a Jennifer jsou dokonalý pár a rodiče tří dokonalých dětí. 
Když beze stop zmizí, je i pro vyšetřovatele Jacka Morgana těžké dopídit se pravdy. Čím 
déle pátrá, tím překvapivější tajemství odhaluje. Zdá se, že hvězdný pár dlouho maskoval 
skutečnost plnou zoufalství a klamu, před níž bledne i nejdivočejší reality show. Vražda je 
jen její první scénou. 

 

Střípek malachitu 
Zdeněk Hanka 

Gina hlasitě vzlykala, cítila tu past, beznaděj a hroznou vinu. Nejenže přejela člověka, ale 
zničila život i svému manželu Alanovi, úspěšnému právníkovi. Ujela od nehody a nic 
neřekla. Alan však pravdu zná, a když zametá stopy, aby Ginu ochránil, dopouští se 
osudných chyb. 
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Žena v Orient Expresu 
Lindsay Jane Ashfordová 

Agatha Christie chce zapomenout na své nevydařené manželství, které po mužově nevěře 
skončilo rozvodem, a tak se zlomeným srdcem a pod falešným jménem nastupuje do Orient 
expresu, aby alespoň na nějaký čas utekla co nejdál. A není jedinou cestující, která skrývá 
tajemství. Její spolucestující Katharine Keelingová, jejíž manželství skončilo tragicky po šesti 

měsících, je velmi přitažlivá žena, za níž se muži otáčejí, ona si ale své ženství plně vychutnat nemůže. 
Trojlístek doplňuje čerstvě provdaná Nancy Nelsonová, která však pod srdcem nosí dítě jiného muže, s 
nímž se brzy shledá, nebo v to alespoň doufá. Všechny tři ženy pečlivě tají svou minulost, ale jak se vlak 
blíží na Blízký východ, jejich životní příběhy se překvapivě proplétají a nečekaně rozvíjejí. Ženy pomalu a 
opatrně sdílí svou bolest a utvářejí mezi sebou přátelské pouto s puncem sdíleného tajemství. 
V hlavní roli Hercule Poirot? Ne, tentokrát přímo Agatha Christie. Orient expres odjíždí bez slavného 
Hercula Poirota… na palubě s Agathou. Podaří se slavné spisovatelce rozplést všechny záhady a pochopit 
všechna tajemství, stejně jako se to povedlo slavnému Herculu Poirotovi? 
 

Sám v Nepálu 
Pavel Haupt 

Původním cílem cesty do Nepálu bylo navštívit ve dvou lidech známý trek pod Everestem. 
Letenky jsou koupeny, avšak kolega je nemocen, a nejede. Autor po dlouhém zvažování 
vybírá turisticky velmi málo navštěvovanou lokalitu nepálského Rolwalingu a vyráží sám. Bez 
znalosti angličtiny a s nemocným okem. Cestu provází různé peripetie a trapasy spojené 

především s neschopností se pořádně domluvit… 
Barevná příloha 16 stran 
 

 

Sestra bouře Sedm sester 2 
Románová sága 

 Lucinda Riley 

Na luxusní sídlo Atlantida na soukromém poloostrově ženevského jezera se sjíždí z různých 
koutů světa šest mladých žen, které přivedla domů smutná událost: smrt jejich adoptivního 

otce. Každá ze sester dostává jako dědictví i dopis s údaji, podle nichž může najít svou biologickou rodinu. 
Druhá ze sester Ally nemá zpočátku o pátrání po svém původu zájem, protože se poprvé hluboce 
zamilovala. Vzájemnou lásku však přerve tragická nehoda a Ally se náhle v životě nemá čeho chytit. Atak 
se spíš ze zoufalství než ze zvědavosti přece jen vydává do Norska, kam ji vedou nápovědy z otcova 
dopisu… 
Tady začíná skládat mozaiku osudu svých dávných předků. Odhaluje životní příběh mladičké dívky z 
norského venkova Anny Halvorsenové. Anna se z naivní dívky, která se z hor náhle ocitne v hlavním městě 
a jako zpěvačka i ve světle reflektorů, mění v mladou ženu, jíž osud a zklamání v lásce přiměly vzít život do 
vlastních rukou. 
Ally putuje po stopách Anny na sever Norska, kde nečekaně nachází nejen odpovědi na své otázky, ale i 
nový smysl života. 

 

Zulejka otevírá oči 
 Guzel Jachina, Jakub Šedivý 

Debut mladé tatarské spisovatelky je napsán ve stylu klasických ruských románů, ve 
kterých se podrobně zkoumá úděl člověka na pozadí velkých dějinných událostí. Děj se 
odehrává v Sovětském svazu v období let 1930–1946 a začíná v zimě roku 1930 v zapadlé 
tatarské vesničce, ve které žije obyčejným životem, tak jak žila její matka, babička i 

prababička, třicetiletá tatarská žena Zulejcha. Její svět tvoří její hrubiánský muž a starost o hospodářství, 
jiný život nezná, a tak ho považuje za dobrý, zvykla si na něj. Proto když dochází k rozkulačení a její muž 
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Murtaza je při potyčce s rudým komisařem zastřelen a ona s dalšími kulaky poslána na Sibiř, stýská se jí po 
minulém těžkém, ale srozumitelném životě. 
Při strastiplné cestě vlakem a říční lodí do sibiřské tajgy poznává Zulejcha nové lidi a nový svět. V nově 
vybudovaném pracovním táboře a v krutých podmínkách se jí narodí syn Jusuf, jehož otcem je zastřelený 
Murtaza. Syn ji drží při životě a pomáhá přežít drsné podmínky gulagu. Pracovní tábor se každým rokem 
rozrůstá a jeho obyvatelé – rolníci, kulaci, deklasovaná inteligence, kriminálníci, muslimové i křesťané, 
Rusové, Tataři, Němci a Čuvaši musí v drsné sibiřské přírodě každý den obhajovat své právo na život. 
Román končí v roce 1946, kdy se šestnáctiletý syn Zulejchy z tábora pokouší utéct. Zulejcha otevírá oči je 
vyprávění o přežití v kruté době, které plynule přechází ve vyprávění o probouzení hlavní hrdinky a 
poznávání sebe sama. Román se stal literární událostí v Rusku i v zahraničí a v současné době se 
překládá do dvaceti jazyků. 
 

 

Kuchařka první republiky 

Od dělnického Žižkova až do kuchyně filmových hvězd 

 Eva Všetíčková, Jitka Rákosníková 

Prvorepubliková kuchařka nakladatelství Smart Press přinese na 240 stranách to nejlepší z 
gastronomické tradice naší země. Kniha bude rozdělena do dvou základních částí. V jedné se seznámíte s 
klasickou měšťanskou kuchyní tak, jak ji ve svých kuchařských knihách zachytili nejlepší autoři doby – 
Marie Janků-Sandtnerová, Anuše Kejřová, Iška Posnerová či Vilém Vrabec. V této části najdete také 
stránky, věnované kuchyni tehdejších filmových hvězd a speciality tehdejších slavných lahůdkářství, hotelů 
a restaurací. V druhé části knihy se autorky knížky, Jitka Rákosníková a Eva Všetíčková budou věnovat 
běžné kuchyni prostých lidí tak, jak se vařívala například na pražském Žižkově, v Karlíně či v Libni. Dozvíte 
se, jak vypadal třeba slavnostní studený bufet, chlebíčková párty Vlasty Buriana či jak správně připravit 
huspeninu nebo haši. Cílem knihy je mimo jiné přiblížit čtenářům českou prvorepublikovou kuchyni, tedy tu, 
která v našich dějinách tvoří gastronomicky nejzajímavější období, plné jak úcty k tradičním venkovským a 
regionálním jídlům, tak inspirace tehdejšími velkými kuchyněmi, především francouzskou. Knihu doprovodí 
nádherné jídelní fotografie Aleny Hrbkové a také fotografie dobové včetně jídelníčků či ukázek z tehdejších 
kulinárních časopisů. 

 

Stříbrný vítr 

15 rozhovorů se zajímavými muži 

 Jitka Novotná 

Moderátorku Jitku Novotnou znáte z vysílání Českého rozhlasu a České televize. Je 
poučenou a zároveň empatickou partnerkou zpovídaných osobností, což jistě přispělo k mimořádné 
posluchačské oblibě jejího cyklu rozhlasových rozhovorů "se zajímavými muži", který pod názvem Stříbrný 
vítr vysílá stanice Dvojka. Pro stejnojmennou publikaci vybrala patnáct rozhovorů s významnými 
osobnostmi současné české umělecké a vědecké scény. Představuje nejen jejich profesní přínos, ale v 
citlivých průhledech do soukromí se jí zároveň daří rozkrývat lidské kvality zpovídaných. V neposlední řadě 
pak seznamuje čtenáře s mnohotvárností a úskalími jejich oborů. Publikace Stříbrný vítr obsahuje "tak 
trochu jiné rozhovory", mířící hlouběji, než je v tomto žánru zvykem. Poskytli je dětský onkolog Josef 
Koutecký, houslový virtuos Václav Hudeček, fejetonista Rudolf Křesťan, herec Jiří Dvořák, kunsthistorik 
Jaromír Zemina, hudební kritik Jiří Černý, režisér Petr Weigl, překladatel Martin Hilský, hudebník Jan 
Spálený, teoretik architektury Adam Gebrian, rozhlasový tvůrce Josef Veselý, divadelní ředitel Milan Hein, 
muzikolog a skladatel Miloš Štědroň, básník a textař František Novotný a designér Maxim Velčovský. 
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Aby člověk neupadal v nečlověka 
Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém 

 Jan Hábl 

Lidskost je vzácná komodita. Je tím vzácnější, čím intenzivněji jsme si vědomi jejího 
nedostatku. Od dob osvícenství západní civilizace věřila, že lidskost bude postupovat vpřed 

společně s rozumovým poznáním a vědou. Že scientia zajistí conscientia. Vždyť přece ten, kdo správně ví, 
bude i správně jednat. Tak se v duchu kantovského „sapere aude“ optimisticky očekával všeobecný pokrok 
humanity. Historická zkušenost však ukázala, že s lidskou povahou je to složitější. Je sice pravda, že v 
oblasti vědecko-technického poznání západní svět zaznamenal mimořádný rozvoj, který mu skýtá 
nebývalou moc a blahobyt, lidskost však pokulhává, dokonce prodělává krizi. Kultura nadbytku a prosperity 
ostře kontrastuje se skutečností bídy milionů hladovějících, strádajících, negramotných či 
marginalizovaných jedinců i celých národů, kterým „civilizovaný“ svět neumí pomoci, neboť má dost 
problémů sám se sebou. 
Může s tím škola něco udělat? Může výchova pomoci člověku stát se tím, kým být má? Je v moci výchovy 
humanizovat člověka? Komenský věřil, že ano. Kniha předkládá jeho pojetí zlidšťování člověka, resp. 
pedagogické humanizace. 
 

 

Marihuana - zakázaná medicína 
 James B. Bakalar, Lester Grinspoon 

Velmi důležitá a zajímavá kniha zaobírající se seriózně - na rozdíl od mnoha pochybných 
brožur na stejné téma - léčebným využitím konopí v historii i současnosti, včetně léčení 
epilepsie, depresí a rakoviny. 

V této důležité a provokativní knize popisují dva vynikající vědečtí pracovníci prospěšnost marihuany jako 
léku, vysvětlují, proč bylo zakázáno její použití, a zastávají se její plné legalizace, aby byla dostupná všem 
pacientům, kteří ji potřebují. Na podporu tohoto stanoviska popisují osoby trpící různými chorobami - mezi 
nimi rakovinou, epilepsií, AIDS, dysmenoreou a depresí - výstižně své utrpení v době, než začali užívat 
marihuanu, změny, které způsobila, a své potíže při snahách získat ji legální cestou. 
Lester Grinspoon, M.D., je mimořádným profesorem psychiatrie na Hardvardské lékařské fakultě. James B. 
Bakalar je spoluredaktorem časopisu Harvard Mental Health Letter a lektorem práv na psychiatrickém 
oddělení Harvardské lékařské fakulty. 
 

 Doktore, vy jste se zamiloval! 
 Patrick Taylor 

Další milé pokračování oblíbené humoristické série z irského venkova. Její autor Patrick 
Taylor patří mezi nejprodávanější autory New York Times a Globe and Mail. Je zima roku 
1967 a v útulném irském městečku Ballybucklebo leží sníh, mrazivé počasí však nedokáže 
zchladit lásku vřelých srdcí celého kraje. Nejde jen o lásku mezi mužem a ženou, jako u 
mladého doktora Barryho Lavertyho a jeho snoubenky Sue Nolanové, kteří plánují společný 

život, ale také o lásku churavého důchodce k věrnému psu, ba i o láskyplný vztah některých členů místní 
honorace k bohatství, kterému hrozí ztráty, nebo o hlubokou a neochvějnou lásku doktora Fingala 
Flahertieho O’Reillyho k domovu a lékařské práci, jež zde má už léta. O’Reilly a jeho ordinace sídlí v čísle 
jedna na Hlavní ulici už hezkých pár let. Není to tak dávno, co se tu otevřely dveře též O’Reillyho manželce, 
Barrymu Lavertymu a nové posile v ordinaci, jíž je doktorka Nonie Stevensová, vášnivá a sem tam 
popudlivá mladá žena, která se možná vždycky nechová, jak se sluší a patří. Právě do čísla jedna 
přicházejí pacienti mladí i staří se svými nemocemi – počínaje spalničkami až po vzácná, záhadná 
onemocnění krve. V důsledku nečekaného zvratu událostí teď ale hrozí, že O’Reilly o domov navždy přijde, 
pokud se celé městečko za svého doktora nepostaví a neukáže, že láska opravdu překoná všechny 
překážky. 
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Hra o trůny 
Píseň ledu a ohně 1. 

 George R.R. Martin 

Zima se blíží. Dnes již klasická slova, která nejlépe vystihují epickou ságu George R. R. 
Martina Píseň ledu a ohně. Království Západozemí zažívají dlouhé léto, po němž musí 
následovat krutá zima. Ale ještě před ní a předtím, než se vrátí Jiní, se rozehrává hra o 

trůny, kterých je daleko méně než uchazečů. Snad jediný, kdo o Železný trůn nestojí, je lord Eddard Stark, 
strážce severu. Proto se právě on musí stát hybatelem událostí, které všechno změní. Epické vyprávění s 
desítkami postav se díky seriálu HBO stalo nejúspěšnější fantasy ságou od dob Pána prstenů. Na celém 
světě má miliony nadšených fanoušků, kteří netrpělivě čekají na každé pokračování. Hra o trůny vychází 
česky v novém překladu a úpravě. 
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