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Johana z Rožmitálu 
Hanibal, Jiří, 
 
Další z historických románů zkušeného českého autora se zaměřuje na osudy Johany 
z Rožmitálu, chotě Jiřího z Poděbrad. Zemský správce Jiří z Poděbrad přišel o ženu, 
zůstal sám na péči o šest dětí a zároveň zemi, která se zmítala v náboženských i 
politických problémech. Ovšem snahy Zdeňka ze Šternberka a Jaroslava Lva z 
Rožmitálu nezůstanou bez úspěchu, a roku 1450 si kališník Jiří z Poděbrad bere 
katoličku Johanu z Rožmitálu… 

 

Když kohout dozpíval 
Vrbová, Alena, 
 
Historický román „Když kohout dozpíval“ zachycuje složité období od dvacátých do 
padesátých let 17. století, tzv. třicetiletou válku. Děj se začíná odvíjet ve chvíli 
zdánlivého klidu večera po popravě českých pánů na Staroměstském náměstí v 
Praze. Je to však ticho před novou válečnou bouří, která se vzápětí na dlouhou dobu 
rozpoutá. V románu se prolínají osudy několika skutečných postav naší minulosti, 
autorka se soustřeďuje zejména na vdovu po Kryštofu Harantovi Annu Salomenu, 
pozdější choť bezohledného a ctižádostivého Heřmana Černína… 

 

V zajetí vlčích máků: nepodceňuj znamení 
Digtyar, Dominika, 
 
Anežka vede život jako každý maturant. Ne tak docela obyčejně žije i její nový 
soused. Jejich cesty se kříží až příliš často, někdy i s bolestivými následky. Je to 
jenom náhoda? Kromě toho poletuje ve vzduchu spousta otazníků. Kde Viktor, který 
si nechává říkat Falko, přišel k jizvě táhnoucí se napříč jeho tváří? Proč žije jen se 
svým strýcem? Co dělají a kam tak často mizí? A hlavně, jaké tajemství se ti dva 
snaží za každou cenu udržet za dveřmi svého drahého domu?  

 

Volba lady Harriett 
Anderson, Rachael Renee 
 
Historická romance, jejíž hrdinové si musí uvědomit, že se nemohou spoléhat jen na 
první dojem. Lady Harriett tráví čas v sídle svých přátel, kteří odjeli na svatební 
cestu. Nudnou rutinu naruší příjezd námořního kapitána Christophera, jenž si příliš 
nezakládá na gentlemanském chování a svým jednáním lady Harriett uráží. Zpočátku 
nepříjemný host s sebou přináší vítanou změnu oproti ostatním mužům, kteří na 
Harriett obdivovali jen její zjev a Harriett začíná ke Christopherovi něco cítit. Dokáže 
ale Christopher, který nic nebere vážně, sebrat odvahu a říct Harriett, co k ní 
opravdu cítí?  

 

Zuby nehty 
Coleman, Colleen 
 
Příběh ženy, která ztratila svůj sen. Nyní má ale možnost získat ho zpátky. Podaří se 
jí to? Katie Kelleyová kdysi provozovala restauraci, v níž byla i šéfkuchařkou. Kvůli 
finančnímu tlaku ale zkrachovala a teď již dva roky pracuje jako kuchařka v domově 
pro seniory a přespává u kamarádky na gauči. Na popud jedné z obyvatelek domova 
seniorů podává přihlášku do soutěže o možnost pracovat s nejznámějším 
šéfkuchařem světa. Katie cítí, že má opět možnost dělat to, co má ráda. Má ale 
opravdu dost zkušeností a talentu na to projít výběrovým řízením? A jak s tím vším 
zamíchá návrat bývalého přítele?  
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Busny: tam: jedeme do Afriky 
Dumková, Marika, 
 
Na co všechno narazíte, když se rozhodnete cestovat napříč Afrikou ve zpola 
nepojízdném růžovém autobuse? Jsme Marika a David a vydali jsme se do Afriky 
natáčet seriál. Nápad vyrazit na dobrodružnou cestu vznikl spontánně jednoho 
večera u piva. Od prvotního nadšení uplynuly dlouhé měsíce zařizování, 
telefonování, balení a zkoušek, kolik toho naše nervy vydrží. Nakonec to zvládly a 
my poprvé stanuli na africkém kontinentě. Kniha popisuje náš příběh i každodenní 
pocity a zážitky, jež oko kamery nezachytilo. O uskutečnění bláznivého plánu, o 
cestování ve stařičkém busu, o lásce k poznávání.  

 

Dětské zoubky 
Stage, Zoje 
 
Psychologický thriller psaný z pohledu dvou postav pojednává o rodině, v níž se dítě 
snaží zabít vlastní matku. Suzzette je matkou v domácnosti, ve které se stará o 
svého pracovně vytíženého manžela a sedmiletou dceru Hannu, která nemluví. Za 
Hanniným mutismem není žádná nemoc, ale sama Hanna, která ho využívá k 
potrestání matky, jíž vidí jako překážku mezi ní a otcem. Zatímco se Suzzette snaží 
více porozumět své dceři, Hanna silně stupňuje svou revoltu vůči ní a neváhá při 
tom použít i fyzického násilí… 

 

Nejúžasnější den 
Rouda, Kaira Sturdivant, 
 
Dokonalé manželství je dokonalá iluze. Paul Strom má dokonalý život: luxusní práci 
reklamního manažera, krásnou ženu, dva zdravé syny a velký dům v bohaté čtvrti. A 
sám je dokonalým manželem – živitelem, poskytovatelem a ochráncem. Proto 
naplánoval pro svou ženu Miu romantický víkend na chatě u jezera – jen pro ně dva. 
A slíbil jí, že dnešek bude nejlepší den. Když se však Paul a Mia vydají autem z města 
na venkov, začne mezi nimi panovat napětí a pochyby. Jak moc doopravdy věří 
jeden druhému? Jak dokonalé je jejich manželství? A jak dokonalé může vůbec být?  

 

Přiveď mě zpátky 
Paris, B. A. 
 
Psychologický thriller o tajemstvích ve vztazích, o tom, jak málo známe ty, s kterými 
chceme spojit svůj život. Layla a Finn, mladý zamilovaný pár, se vrací z dovolené ve 
Francii. Během krátké zastávky u benzinové stanice se Layla beze stopy ztratí. Po 
dvanácti letech se Finn zasnoubí s její sestrou Ellen, ale v tom se začínají objevovat 
tajuplné stopy, náznaky a zprávy naznačující, že je Layla naživu a blízko.  

 

Sídlo Blackmoore 
Donaldson, Julianne 
 
Historická romance americké autorky nás zavádí do Anglie poloviny 19. století, kde 
Kate Worthingtonová bojuje o vlastní budoucnost. Kate Worthingtonová je pevně 
rozhodnutá se nikdy neprovdat. Má totiž úplně jiné plány. Chce cestovat po Indii a 
uniknout své rodině, zejména své všetečné matce. Zdá se, že každá z nich má velmi 
odlišné představy, a tak se matka s Kate domluví, že může jet do Indie, ale až poté, 
co dá šanci alespoň třem návrhům na manželství. Kate se rozhodne, že požádá o 
pomoc svého přítele z dětství, Henryho Delafielda…  
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Slzy od smíchu 
Blanářová, Alena, 
 
Humoristický román s autobiografickými prvky je určen především ženám a líčí 
životní snažení Anežky, holky z jihomoravské vesnice. Anežka se řídí v životě mottem 
svého dědy, který jí vždy říkával, že je třeba chytit příležitost za pačesy. A že těch 
příležitostí v Anežčině životě už bylo. Nyní už mladá žena Any vykročila z bezpečí své 
rodné klidné vísky do víru života a postupně vystřídala pracovní pozice ředitelky 
banky, majitelky svatební agentury, dokonce chovatelky zvířat či porodní báby. Její 
životní peripetie srší humorem, neboť Any překonává problémy s potřebnou dávkou 
nadhledu.  

 

Bez obalu: jak žít zero waste 
Tlustá, Barbora, 
 
První česká kniha o životním stylu zero waste! Zero waste znamená nulový odpad. 
Znamená to žít bez odpadu, udržitelným způsobem, být šetrný k životnímu 
prostředí, k místu, kde žijeme a chceme žít i nadále. Přemýšleli jste někdy nad tím, 
kolik odpadu vyprodukujete? Kolik čeho kupujete, kolik obalů pak vyhodíte? Máte 
pocit, že toho doma máte prostě moc? Zkuste zero waste! Tato knížka je pro 
všechny, kteří by zero waste chtěli vyzkoušet, ale zatím neví, jak na to. Ukáže vám, 
jak do života postupně zavádět změny, které vám pomůžou omezit produkci 
odpadu, odmítnout zbytečný přebytek, začít žít udržitelně a uvědoměle, zdravě, 
kreativně a v klidu. Heslem této knihy je: zavádějte změny do života tak, abyste z 
nich měli radost.  

 

Křišťálové srdce 
Fiorato, Marina 
 
Benátky, 1681. Bohatství zdejší republiky vyrůstá z krve a potu sklářských dílen a 
benátská zrcadla se ve světě cení nad zlato. Tajemství jejich výroby žárlivě střeží 
Rada desíti a sklářští mistři jsou drženi jako vězni na ostrově Murano, odkud se 
nesmějí vzdalovat. Nejlepší z nich Corradino Manin přesto najde nebezpečný 
způsob, jak uniknout, a prodá svůj um francouzskému Králi Slunce, Ludvíku XIV. Je to 
pro něj jediný způsob, jak zachránit svou milovanou nemanželskou dceru. 
Potomkem z Maninovy dynastie je i Nora Maninová, která jako dítě odjela s 
anglickou matkou do její vlasti. Po krátkém nevydařeném manželství se vydává do 
města svých předků, aby se tu učila sklářskému řemeslu. Když začínají na povrch 
vyplouvat děsivá tajemství z Corradinova života…  

 

Modrá hodina 
Dvořáková, Alžběta, 
 
Pohádkový příběh na prázdniny o dvou sourozencích a fantastických zvířatech. 
Pohádková knížka vypráví o bytostech, které přicházejí na svět ze snů lidí a zvířat, o 
netopýrech, kteří na půdě vychovávají svá mláďata a ochotně se ujmou i jednoho 
malého dráčka, o dvou sourozencích na letních prázdninách, o jejich dědečkovi, 
který kdysi býval pilotem dopravního letadla, a o zvláštním tvorovi, jenž se jmenuje 
Medrysous.  
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Nevěsta, která měla smůlu 
MacGregor, Janna 
 
Zásnuby Lady Claire Cavenshamové a Lorda Alexandra Hallwortha byly pro všechny 
velkým překvapením. Zvlášť když je všeobecně známo, že Lady Clare je už dáno 
zasnoubená s docela jiným Lordem. Ze všech nejvíc je však v rozpacích sama Lady 
Claire. Vždyť Lorda Alexandra vůbec nezná! Nemá ale na výběr. Všechny její 
dosavadní zásnuby skončily naprosto tragicky a teď, když má konečně reálnou šanci 
na vdavky, netroufá si oponovat. Lord Alexander má vlastní plány. Ukrást 
snoubenku úhlavnímu nepříteli je pro něj skvělý způsob pomsty. Zoufalství Lady 
Clare mu dokonale hraje do karet. Jenže to, co se zprvu zdá jako podvod a 
přetvářka, se změní v něco naprosto skandálního…  

 

Terminus 
Sweterlitsch, Tom, 
 
Brutální vražda. Ztracená dívka. Čas se krátí. 1997. Agentka Národní vyšetřovací 
služby Shannon Moss je přidělena k řešení vraždy rodiny člena elitní jednotky SEAL a 
především k pátrání po jeho zmizelé dceři. Záhy zjistí, že mariňák patřil k posádce 
kosmické lodi U.S.S. Libra, určené pro plavbu Hlubokými vodami do budoucnosti a 
záhadně ztracené v temných proudech času. Cesta lodi Libra daleko do budoucnosti 
je pevně svázaná s násilím, které Shannon vyšetřuje v současnosti. Je odhodlaná 
najít ztracenou dívku za každou cenu. Pohání ji jak tvrdohlavost a odhodlání, tak 
znepokojivý pocit, že tato událost až příliš souvisí s jejím životem… 

 

Zmizelé a mizející Krkonoše 
Zahradník, Pavel 
 
Krkonoše a jejich podhůří jsou plné pozůstatků lidské činnosti, za kterými se ukrývají 
osudy konkrétních lidí. Jejich příběhy souvisí se specifickým vývojem oblasti. Stejně 
tak i osud památek na lidskou přítomnost je silně spojen s vývojem společnosti a 
hospodářstvím v nejvyšších českých horách. Tato kniha je věnována objektům, které 
v důsledku různých událostí již zanikly, chátrají nebo jim zánik hrozí. Seznámíte se 
mimo jiné s osudem několika zaniklých či zcela přestavěných krkonošských bud, 
které úzce souvisí s horským hospodařením i rozvojem turistického ruchu. Následuje 
několik památek lidové architektury a zaniklých či chátrajících šlechtických sídel i 
církevních památek. Výrazné zastoupení pak mají památky technické – mlýny, 
papírny, textilky, sklárny a zaniklá důlní díla.  

 

Duše rostlin: poselství a léčivá síla z bylinné říše 
Storl, Wolf-Dieter, 
 
Kniha Duše rostlin oblíbeného a osobitého bylináře obsahuje portréty 56 rostlin 
(slovy i nádhernými fotografiemi), jak velmi rozšířených, tak méně známých. Každý z 
těchto portrétů jde ovšem, jak má autor ve zvyku, do hloubky. W.D.Storl dokáže 
postihnout díky svým padesátiletým zkušenostem, díky svému přístupu a díky svým 
rozsáhlým historickým i současným znalostem rostlin jejich charakter, podstatu, 
osobnost, duši. Kniha není určena k rychlému prolistování, má být smyslově 
estetickou slavnostní hostinou pro vyhladovělé duše, má inspirovat k láskyplným 
setkáním, nikoliv k hektickému konzumu. Čtenáři tak může pomoci jak k navázání 
bližšího vztahu s rostlinami, tak i k nalezení těch léčivých bylin, které jsou pro něj 
nejvhodnější.  
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S odvahou k pravdě: život političky Heleny Koželuhové, neteře bratří Čapků 
Procházková-Kastnerová, Marta, 
 
Čtenářům se poprvé dostávají do rukou vzpomínky Marty Procházkové-Kastnerové 
na její maminku Helenu Koželuhovou-Procházkovou (1907–1967), které jsou 
cenným svědectvím o poválečné době. Uvádějí řadu dosud neznámých detailů ze 
života této dnes již pozapomenuté osobnosti české poválečné politické žurnalistiky a 
jedné z nejvýraznějších postav Československé strany lidové. Do jejího profesního i 
osobního života dramaticky zasáhly únorové události roku 1948, které celou rodinu 
přiměly k odchodu do exilu. Text vzpomínek, uvedený životopisnou studií, je 
prokládán citacemi z osobité publicistické tvorby Heleny Koželuhové i z rodinné 
korespondence. Součástí knížky je rozsáhlá fotografická příloha.  

 

Velkej frajer Nate: Jede 
Peirce, Lincoln, 
 
Frajer Nate je znovu v akci. Tentokrát se chystá překonat všechny ostatní ve školní 
pálkované, jenže v cestě mu stojí Gina, jeho úhlavní nepřítel číslo jedna. Podaří se 
mu vyhnout všem nástrahám a trapasům, nebo skončí zase po škole, nebo co hůř ve 
školní knihovně pod dohledem přísné knihovnice, která nesnáší lajdáky a flákače?  

 

Velkej frajer Nate: Mejdan čmáralů 
Peirce, Lincoln, 
 
Velkej frajer Nate je opět zde a v plné parádě. A s ním i kniha plná her, křížovek, 
osmisměrek, sudoku, tajných kódů, komiksů, doplňovaček a mnoha dalších. Takže si 
určitě užiješ spoustu zábavy místo nudného dělání úkolů. Staň se spolu s Natem 
skvělým karikaturistou. Samozřejmě se zde setkáš i se svými dalšími oblíbenými 
hrdiny – Giny, Arthurem, Teddym a Francisem.  

 

Jediný příběh 
Barnes, Julian, 
 
Psychologický román jednoho z nejrespektovanějších současných britských autorů 
je příběhem milostného vztahu mladíka a zralé ženy. Ve třech kapitolách knihy 
hlavní hrdina Paul urovnává své vzpomínky na osudovou a jedinou lásku svého 
života. Jako mladíček ze středostavovské, rádoby snobské rodiny se zamiluje do 
ženy středního věku. Je to oboustranná čistá láska. Žádný vzdor proti konvencím, 
žádná rebelie, jen opravdové city. Cena za vášeň je krutá. Paul zoufale a bezmocně 
sleduje totální rozklad milované bytosti. Výčitky svědomí, pocit viny, že ji neuměl 
udělat šťastnou, se mísí s lítostí a vztekem. Milostný příběh zažil každý z nás, láska je 
jediná pravda v našem životě, i když nás nutí k těm největším lžím.  

 

Pavoučí válka: pátý závěrečný díl cyklu Mince a dýka 
Abraham, Daniel, 
 
Završení skvělé fantasy ságy. Služebníci pavoučí bohyně ovládají nejmocnější říši 
světa a neporazitelnou armádu. Jejich protivníci mají unaveného kapitána, který 
kdysi zabil krále; mladou bankéřku, jež je ochotná porušit všechna pravidla zisku; a 
posledního draka, který kdysi zničil svět. Cožpak se může něco zvrtnout?  
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Polygon: z pamětí československého zpravodajského důstojníka 
Kubizňák, Ladislav, 
 
Od náboru, výcviku a prvních misí po reálnou práci špiona - autentické a otevřené 
vzpomínky důstojníka československé rozvědky, jehož kariéra vrcholila v USA v roce 
1989. 

 

Vyvrhel 
Macmillan, Gilly 
 
Detektiv Jim Clemo se po nucené pracovní pauze vrací do případu úvodně 
klasifikovaného jako nehoda, při které zemřel patnáctiletý kluk. Pod povrchem věci 
však doutná časovaná nenávist, strach a smrt.Temný psychologicky laděný thriller 
přivádí schopného detektiva do prostředí, ve kterém se tragicky otevře silné 
společenské téma. Zdánlivá klukovina uvolní hráz nenávisti mezi místními obyvateli 
Bristolu a uprchlíky čekajícími na nový domov a přijetí. Jim Clemo bude nejen muset 
najít pravdu, ale i čelit démonům neporozumění a atmosféře  

 

Málo času na život 
Pagán, Camille 
 
Lehce a s jemným humorem napsaný příběh o závažných věcech. Hlavní hrdinka je 
postavena před krutou realitu, když se dozví, že jí zbývá pouze několik měsíců 
života. V životě Libby Millerové, životní optimistky, nastane krutý a nečekaný obrat - 
v den, kdy se dozví, že její život je ohrožen vzácnou formou rakoviny, jí manžel Tom 
sdělí, že je gay. Libby se zhroutí celý svět, odmítá však Tomovi sdělit krutou pravdu a 
odmítá i léčbu své nemoci. Rozhodne se hodit vše za hlavu, opouští manžela i svůj 
dosavadní život a zamíří na slunný ostrov v Karibiku. Teprve zde, na tomto úžasném 
ostrově, Libby zjistí, co to je žít, zamilovat se a prožívat každý okamžik naplno. 
Změní svůj postoj a rozhodne se o svůj život bojovat.  

 

Strom duchů 
Erskine, Barbara, 
 
Z Londýna, kde po rozvodu prodala dům a zanechala svého povolání profesorky 
angličtiny, přijíždí Ruth Dunbarová do Edinburghu postarat se o nemocného otce. 
Podvodník, který se v roli pečovatele usadil v domě, si po náhlé otcově smrti dělá 
nároky na dědictví a Ruth má rázem nebezpečného protivníka. Při pořádání 
pozůstalosti rodičů objevuje dávný deník a dopisy svého předka z 18. století. Jde o 
Thomase Erskina (1750–1823), skutečnou postavu britských dějin a prapředka 
samotné autorky. Románová hrdinka Ruth poznává nejen jeho barvitý životní 
příběh, ale i jeho nadpřirozenou schopnost vstupovat do dob minulých i budoucích 
a komunikovat s duchy zemřelých. Podobné schopnosti objeví Ruth také v sobě: 
pomalu pociťuje Thomasovu reálnou přítomnost, ale i přítomnost jeho dávných 
nepřátel…  

 

Zločiny beze cti 
Wold, Lene, 
 
Jak lze obhájit vraždu ze cti? Tato otázka zavedla autorku hluboko do jordánské 
kultury, do věznic v Akabě i do nekonečné pouště Vádí Rúm. Zkoumala právní 
dokumenty i archivy novin a hledala v nich případy vražd ze cti, k nimž došlo mezi 
roky 1995 a 2014. Nakonec sestavila seznam 139 jmen. Našla 139 žen, které byly 
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zastřeleny, uškrceny elektrickým kabelem, upáleny, popraveny sekerou, 
ukamenovány, přejety nebo donuceny vypít jed – z důvodů, jako je znásilnění, 
nepřístojné chování, nevěra, či za to, že měly make-up nebo prostě přišly pozdě 
domů.  

 

Krvavé peníze 
Kubát, Luděk, 
 
Bývalého příslušníka mírových sil OSN Richarda Hraběte požádá německý kolega, 
aby předal výkupné za jeho unesenou dcerku. Protože mu je Richard zavázán za 
záchranu života, samozřejmě prosbě vyhoví. Netuší ale, že se pouští do nebezpečné 
akce, únosci totiž operují i na druhé straně státní hranice. Dějištěm příběhu jsou 
opět Krušné hory, setkáme se i s postavami z autorových předešlých detektivních 
románů v čele s výtvarníkem Ctiradem Karafiátem.  

 

Lesní lázeň: terapie v přírodě  
praktická cvičení a tipy pro pobyt v lese 
Felber, Ulli, 
 
Kdo hledá uvolnění nebo chce zlepšit svůj zdravotní stav, rozhodně by si měl 
vyzkoušet „šinrin-joku“ neboli „lesní lázeň“. Tento trend se k nám dostal z Japonska 
a získal si ohromnou popularitu, protože odbourává stres, posiluje imunitní systém, 
zkvalitňuje spánek a pomáhá snížit krevní tlak. V této knížce získáváme skvělou 
příručku, kterou využijeme, kdykoli půjdeme do lesa.  

 

Okno do nebe 
Roberts, Nora, 
 
Architekt Cody si budoucí spolupráci se stavební inženýrkou Abrou maluje v zářivých 
barvách. Abra má vkus a odvahu – a je až nebezpečně přitažlivá. Sice jeho projekt 
pouštního rekreačního resortu hodnotí jako nepraktický výplod architektovy 
fantazie, ale Cody měl vždy raději ženy upřímné než podbízivé. Zdá se, že tahle žena 
má talent přivádět ho k šílenství. Abra muže, jako je Cody, dobře zná – jsou totiž 
přesvědčeni, že postačí jejich neodolatelný úsměv a všechny problémy se rázem 
vyřeší samy. Tenhle sebestředný architekt není výjimkou! Její snaha usměrnit ho 
však zatím vychází naprázdno…  

 

Sbohem, Paříži 
Harris, Anstey, 
 
Kdysi nadějná violoncellistka Grace se po prožitém traumatu usazuje v malé anglické 
vesničce, věnuje se opravám hudebních nástrojů a prožívá vztah „na dálku“ se 
ženatým milencem Davidem. Vše se ale změní, když David v pařížském metru 
zachrání život jedné ženě. Stává se z něj „mediální hvězda“ a ve světle jeho slávy 
najednou spousta věcí vypadá docela jinak než dříve…  

 

Tajemná alchymistka: mordy v časech císaře Rudolfa II. 
Bauer, Jan, 
 
Písař zemského soudu s pověřením pro zvláštní úkoly Lukáš Trobl z Květnice 
vyšetřuje vraždu svého přítele alchymisty Valentina Weigela, někdo ho zabil zřejmě 
proto, aby se mohl zmocnit tajného receptu. Z případu je však odvolán. Má totiž 
zjistit, kdo ve skutečnosti je a co sleduje tajemná alchymistka Barbara, do níž se 
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zamiloval sám císař Rudolf II. Údajně se jedná o neteř doktora Johna Dee, který byl 
kdysi na císařův příkaz vyhnán z Prahy...  

 

Chata u jezera 
Hill, Edwin, 
 
Edwin Hill ve svém debutu, mysteriózním thrilleru s brilantní zápletkou, představuje 
harvardskou knihovnici Hester Thursbyovou, která má zvláštního koníčka: hledá 
ztracené věci. Hester totiž velmi dobře ví, že i v digitálním věku lidé potřebují pomoc 
při pátrání. Obvykle si ji klienti najímají, aby našla informace nebo biologické rodiče 
adoptivních dětí. Ovšem její nová zakázka je úplně jiná a – jak se záhy ukáže – 
mnohem komplikovanější a hlavně nebezpečnější.  

 

Rok delfínů 
Lark, Sarah, 
 
Úžasný román o lásce a životních snech, odehrávající se v exotickém prostředí 
Nového Zélandu. Jak mám žít dál? Ptá se sama sebe Laura. Poté co jsou její děti už 
víceméně samostatné a manžel se jí stále víc odcizuje, vrací se Laura v duchu často k 
svému někdejšímu snu stát se mořskou bioložkou. Když se jí náhle naskytne šance 
pracovat nějakou dobu na výzkumu života velryb a delfínů na Novém Zélandu, 
využívá ji přesto se smíšenými pocity. Na Novém Zélandu se jí však otevře zcela nový 
svět a nečekaně zde potká i novou lásku, Bena. Stojí však mezi nimi temné tajemství 
a Lauřina rodina…  

 

Veterinářka 
Hick, Gillian 
 
Autobiografické povídky irské veterinářky popisují situace, kterým autorka musela 
čelit nejen během studií, ale i během prvního roku své veterinární praxe. Autorka ve 
své knize popisuje příhody ze života, které získala během svého studia veterinární 
medicíny a prvního roku veterinární praxe, kdy pracovala nejen v ordinaci, ale také 
na farmách, kam vyjížděla k ošetřování velkých zvířat. Příhody, v nichž musí čelit 
nejen zvířatům, ale i jejich majitelům, pomáhají popsat veterinární praxi z mnoha 
perspektiv.  

 

Zdravé orchideje: aby dobře rostly a krásně kvetly 
Rittershausenová, Sara 
 
Vítejte ve světě orchidejí. Nápaditá obrazová publikace je věnována pěstování 
orchidejí a všemu, co byste měli vědět, aby vám tyto exotické krásky kvetly a 
prospívaly. Názornou formou s využitím detailních fotografií, piktogramů, barevných 
rámečků a grafů vám příručka představí jedinečnost a neskutečnou rozmanitost 
těchto specifických květin, které patří do největší skupiny kvetoucích rostlin na 
světě. Kromě nezbytných rad ohledně zalévání a potřeby světla zde najdete i 
praktické informace o přesazování a množení orchidejí stejně jako typech substrátu 
a škůdcích – a především podrobné portréty více než stovky druhů. Obrazový 
průvodce pro zdravé a spokojené rostliny.  
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Colette: Dívka z Antverp 
Lustig, Arnošt, 
 
Příběh o židovské dívce a její lásce v nacistickém koncentračním táboře.  

 

No quarter: tři životy Jimmyho Page 
Power, Martin 
 
Tato kniha zkoumá život, dobu a hudbu muže z jedné z největších kapel 20. století: 
Led Zeppelin. Díky novým a exkluzivním rozhovorům vypráví Martin Power příběh 
dlouhé kariéry Jimmyho Page. Začíná počátkem šedesátých let, kdy dospívající Page 
přispěl k nahrávkám The Who, Rolling Stones, Toma Jonese a mnoha dalších, a 
pokračuje k Yardbirds, kapely, která se proměňuje v legendární Led Zeppelin. Příběh 
je podpořen recenzemi alb, vzácnými fotografiemi, kompletní diskografií a 
upřímnou konverzací Page s přáteli, manažery a hudebními spolupracovníky.  

 

Sedm let v Africe: příběh českého syna nigerijského krále 
Ubam, Obonete S., 
 
Odvahu nevzdat boj, který se zdá předem ztracený, projevil autor po smrti svého 
otce, když dobrovolně odešel z Česka do Nigérie, aby odvrátil pád hrozící jeho 
rodině. Do Afriky se vrací jako dědic otcova trůnu, následuje volání dávné rodové 
tradice a přebírá odpovědnost za osud rodiny, kterou však sotva zná. Na této cestě 
nachází nejen své kořeny a novou identitu, ale často se také ocitá na pokraji smrti, 
opuštěn blízkými i svou životní láskou a vydaný všanc jednomu z nejnebezpečnějších 
míst naší planety. Skutečný příběh přináší čtenářům syrovou výpověď o drsném 
životě na africkém kontinentu a ukazuje, že i v nejtěžších chvílích si lze zvolit cestu 
svobody a naplnit své životní poslání.  

 

Stalinova komanda: ukrajinské partyzánské jednotky v letech 1941-1944 
Gogun, Aleksandr, 
 
Bezohledné uplatňování taktiky spálené země, úmyslné provokování okupační moci 
a vyvolávání odvetných opatření vůči civilnímu obyvatelstvu, ničení vlastních vesnic, 
chaotické získávání potravin od obyvatelstva doprovázené každodenními loupežemi, 
opilstvím, které se zvrhávaly v násilí a sexuální delikty, bratrovražedné vnitřní 
konflikty, operativní nasazení bakteriologických zbraní a konečně kanibalismus – 
tohle vše nebyly nahodilé excesy masového krveprolití ani spontánní lidová odezva 
na krutost vládnoucích nacistů, ale zákonité rysy Stalinovy malé vražedné války.  

 

Nikdynoc 
Kristoff, Jay, 
 
Dcera popraveného zrádce Mia Corverová se ukrývá ve městě postaveném z kostí 
mrtvého titána. Vydává se na cestu, aby se stala učednicí nejobávanějšího a 
nejtajemnějšího sdružení vrahů v celé zemi – Rudé církve. I když vyniká v použití 
jedů a zbraní, nemůže ji to zachránit před spiknutím, které se na ni v temnotě 
chystá. Dokáže ho odhalit včas, než ji dostihne, a pomstít se těm, kteří můžou za 
smrt jejího otce?  
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Partyzáni Vysočiny a krvavý konec války 
Kubín, Milan 
 
Kniha se zabývá pravdivými událostmi v dubnu 1944, kdy vrcholila partyzánská válka 
na Vysočině, popisuje postupy gestapa, na druhé straně osudy jednotlivých 
partyzánů. Jsou zde zdokumentovány události v Peršíkově, na Karlově, Slavětíně a 
Oudoleni v květnu 1945. Pravdivé příběhy osobností jako např. Miroslava Henzla, 
Josefa Serinka, Miroslava Dvořáka, Gertrudy Věry Fischerové, Josefa Froše a dalších.  

 

Zrada vítězů 
Rutkoski, Marie, 
 
Fantasy román pro mládež americké autorky o dalších osudech odvážné Kestrel a 
hrdého Arina. Doufali, že je čeká společná budoucnost, ale osud jejich vlasti je 
rozdělil. Pokud chtěla Kestrel zachránit svoji domovinu, dopřát herranskému lidu 
svobodu a zároveň uchránit Arina před jistou smrtí, měla jen jedinou volbu. Vrátila 
se zpět do Valorie, plní svoje povinnosti u dvora, snaží se před císařem skrývat svoje 
skutečné pohnutky, a zároveň se pokouší zapomenout na jediného muže, kterého 
kdy milovala. Arin se stal guvernérem, ale ztratil svoji životní lásku, zradila ho, 
zaslíbila se císařskému synovi. Kestrel i Arin postupně odhalují, že všichni v jejich 
okolí mají vlastní tajemství, a bez pomoci informátorů není možné přežít. Každý sám 
se snaží dosáhnout svého cíle, neprozradit příliš mnoho nespolehlivým osobám a 
odolat touhám svého srdce… 

 

Grófka 
Horňáková-Civade, Lenka, 
 
Z pařížského Východního nádraží, Gare de l´Est, vyjíždí 21. srpna 1988 vlak do Prahy 
a odváží skupinu mladých lidí z Československa, kteří na pozvání spřátelené 
francouzské komunistické mládeže pobývali týden ve Francii. Ana, jíž je právě ten 
den osmnáct let, si ale jen vyzvedne pas a do vlaku ke zděšení ostatních nenastoupí. 
Je rozhodnutá nadělit si k narozeninám svobodu, ačkoliv sama ještě nemá tušení, co 
všechno ono sladce znějící slovo znamená a jakou cenu za ni bude muset platit. 
První svobodné kroky ji zavedou na hřbitov Pere-Lachaise, kde dojde k osudovému 
setkání s tajemnou, krásnou a rozporuplnou ženou, která si nechá říkat Grófka. 
Grófka Anu pak jako dobrá i zlá víla provází jejím přechodem do dospělosti, její 
cestou z jedné strany „zdi“ na druhou, jejím hledáním identity. Není ale vílou 
jedinou… 

 

Podbrdské ženy 
Poncarová, Jana, 
 
Velmi syrový příběh, začínající po první světové válce, mapuje život jedné rodiny na 
podbrdském venkově v průběhu celého 20. století. Mírek vyrůstá se sestrami a 
despotickým otcem bez matky, která zemřela po porodu jeho nejmladší sestry. Smrt 
matky ovlivnila jeho vztah k ženám a citově plochý Mírek nedokáže navázat 
hodnotný vztah. Po svatbě si přivádí do hospodářství veselou a dobrosrdečnou 
Emilku. Emilka však netuší, že na ni čeká jen hrubé zacházení ze strany Mírka a jeho 
otce a nekonečná dřina na statku. Prací sedřená Emilka krátce po válce umírá a 
zanechává po sobě dceru Janu. Jana vyrůstá jen se svým otcem a zakouší, jaké to je, 
když chybí máma… 
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Společenství 
Patchett, Ann, 
 
Příběh, začínající v šedesátých létech 20. století a trvající skoro padesát let, se 
zaobírá rodinou Alberta Cousinse, ženatého muže, který se na křtu malé Franny 
Keatingové na první pohled zamiluje do maminky malé Franny, Beverly. Tato láska 
vede k rozpadu dvou rodin a ke vzniku mnohem větší rodiny, kde se šest dětí, které 
byly vytrženy ze svých zažitých stereotypů, bude muset naučit žít společně s 
ostatními. Přes počáteční problémy se mezi dětmi začne vytvářet silné rodinné 
pouto, které časem sílí. Autorka zde popisuje rodinu i s jejími dysfunkcemi, 
zachycuje typický rodinný život, který je naplněn nejen ztrátou a lítostí, ale i radostí 
a osobnostním růstem.  

 

Stýskání zakázáno: Kousek mého divadelního děje-spisu a země-spisu 
Červená, Soňa, 
 
Komorní pěvkyně Soňa Červená, česká mezzosopranistka, začala svou profesionální 
operní dráhu po zkušenosti z Osvobozeného divadla v operním angažmá v Brně, 
odkud po sedmi letech přešla do Berlína. V nejvýznamnějším tehdy 
východoněmeckém operním divadle vytvořila role, které jí otevřely cestu na 
prestižní světové scény Západní Evropy i USA. K její strhující Carmen tvořily vynikající 
protějšek další role francouzského, německého a italského repertoáru i německé 
barokní opery a zvláště pak opery dvacátého století – Janáčka, Berga, Stravinského, 
Prokofjeva, Hindemitha, Nona, Ligetiho, Henzeho, Brittena. Spolupracovala s 
prvotřídními režiséry a dirigenty a sama stanula mezi světovou pěveckou elitou. Byla 
protagonistkou avantgardních divadelních realizací 60. až 80. let, nastudovala a 
provedla obdivuhodně rozsáhlý koncertní repertoár písňový, kantátový a oratorní…  

 

Stýskání zažehnáno 
Červená, Soňa, 
 
Operní pěvkyně a herečka Soňa Červená rekapituluje po svých devadesátých 
narozeninách právě dovršené čtvrtstoletí od návratu ze světových scén do vlasti. 
Ačkoli vše směřovalo ke klidnému odpočinku, po čtyřicetileté operní kariéře v 
Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Anglii a USA a po činoherním působení v 
Hamburku, New Yorku, Hongkongu a Sydney se jí doma otevřely další, nečekané 
umělecké možnosti. Navzdory věku, díky železné píli a všestrannosti talentů se 
vrátila na operní i činoherní scény, na koncertní pódia a filmová plátna, do rozhlasu i 
televize a začala psát. Vše s úspěchem a ohlasem mimo jakákoli očekávání.  

 

Bůh pláče potichu 
Repová, Hana 
 
Tam, kde láska zanechává slzy, přátelství dokáže vyčarovat úsměv na rtech. Anna se 
ze všech sil snaží vyrovnat s bolestnou skutečností, která nečekaně zasáhne do 
jejího a Everettova života. Oporou v těžkých chvílích jí je Stela, přítelkyně, jakou si 
přeje každá z nás a Everettův nejlepší přítel Philip. Do vzájemně propletených osudů 
čtyř hlavních hrdinů však vstupují city a jejich přátelství musí čelit realitě života. 
Anna, Stela, Everett a Philip jsou ale pevně rozhodnutí spolu vydržet. Dojímavý 
román ze současnosti o lidech, které navždy spojilo neviditelné pouto pevného 
přátelství je upřímnou zpovědí o tom, že na to, abychom byli v životě šťastní, 
musíme umět především dávat.  
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Co funguje ve třídě?: Most mezi výzkumem a praxí 
Hendrick, Carl 
 
Ať se zeptáte kteréhokoli pedagoga na kterémkoli kontinentě, pravděpodobně vám 
potvrdí, že stejně jako se mění doba, mění se i žáci, a tím pádem i vyučování. K 
tomu, aby vyučování dokázalo zrcadlit moderní dobu a dokázalo předat vědomosti 
dostatečně efektivně současným žákům, je potřeba nejnovějších výzkumů. Těch je 
však nepřeberné množství a učitelé nemají čas probírat se všemi materiály, aby 
nalezli ty, které jsou uplatnitelné v praxi. Carl Hendrick a Robin Macpherson proto 
oslovili osmnáct předních vzdělavatelů, aby shrnuli nejaktuálnější výzkumy v deseti 
nejdůležitějších oblastech výuky a představili ty, které se v praxi osvědčily.  

 

Černý trikot 
Zepeda Patterson, Jorge, 
 
Krimithriller mexického spisovatele a žurnalisty, zasazený do prostředí vrcholného 
cyklistického závodu Tour de France. Protagonistou cyklistické detektivky je 
závodník Marc, pro kterého se kolo od dětství stalo nezbytnou součástí života, do 
něhož mu matka ani otec mnoho nedali. Díky otci důstojníkovi nicméně alespoň 
absolvoval výcvik u vojenské policie, což se mu bude nečekaně hodit. Marc se totiž 
účastní vrcholné cyklistické události - Tour de France - smířen s tím, že je především 
sparingpartnerem týmové hvězdy, Američana Steva. Pro úspěch v prestižním závodu 
dokáží závodníci udělat téměř vše a ani těžké nehody nebývají na trati vzácným 
úkazem… 

 

Hra kurtizán 
Obermeier, Siegfried, 
 
Jako nikdy dříve kvete v Římě povolání kurtizán v čele s Imperií, v jejímž domě se 
setkává nejvyšší šlechta a duchovenstvo. Krásné Fiamettě se podaří získat pro sebe 
syna papeže Alexandra VI., Cesara Borgiu, který dobývá Romagnu a sní o italské 
královské koruně. Nesmírné náklady svých válek kryje stále více z finančních 
prostředků, jež mu plynou z vyvlastňování římské šlechty a vražd bohatých 
kardinálů. Fanatik víry Savonarola skončí kvůli své kritice na hranici. Ve styku s 
přáteli a zvláště se ženami je papež veselý a šarmantní. Z Vatikánu se stal veřejný 
bordel - orgie na papežském dvoře jsou legendární. Kurtizány Imperia a Fiametta 
jsou pozoruhodné svými schopnostmi a osobitým přístupem k životu, liší se 
vzhledem i povahou, ale jejich milenci jsou často titíž, což vede ke zlým intrikám a 
občas i k vraždám… 

 

Kdo zvedne můj štít: Přemyslovci. 4. díl 
Vaňková, Ludmila, 
 
Čtvrtý díl historické ságy Přemyslovci spojuje romány Zlá léta a Dědici zlatého krále. 
Na začátek svazku autorka připsala několik obsáhlých kapitol o tom, co se dělo od 
narození Václava II. 1271 do nešťastné bitvy na Moravském poli 1278. Tento úsek jí 
v ságách českých králů jako jediný chyběl a ke čtenářům se nyní dostává poprvé. V 
celém čtvrtém dílu silné osobní vášně dokreslují obraz urputného boje o moc, z 
něhož vychází královský lev navzdory smrti Přemysla II. na bitevním poli jako 
konečný vítěz nad pětilistou růží.  
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Nejlepší recepty z MasterChef Česko 2019 
 
V knize najdete ty nejlepší recepty, které byly k vidění v show Master Chef Česko 
2019. Nadčasová kuchařka obsahuje mnoho univerzálních, exotických i domácích 
pokrmů a nápadů pro každou příležitost. Bonusem jsou ukázky zajímavých 
kuchařských postupů v podání porotců soutěže, šéfkuchařů Radka Kašpárka, Jana 
Punčocháře a Přemysla Forejta.  

 

Otázka cti: Kościuszkova peruť : letci RAF za druhé světové války 
Olson, Lynne, 
 
Kniha Otázka cti, s podtitulem Zapomenutí hrdinové druhé světové války, strhujícím 
způsobem předkládá úchvatný a dobrodružný příběh polských pilotů za druhé 
světové války. Ti uprchli z nacisty porobeného Polska a sehráli klíčovou úlohu při 
bitvě o Británii v roce 1940. V roce 1938 padlo Polsko do rukou nacistického 
Německa. Tisíce polských pilotů, vojáků a námořníků, oddaných myšlence 
osvobození své vlasti, uteklo do Anglie. Z části z nich se zformovala 303. stíhací 
peruť Královského letectva, které se přezdívalo též „Kościuszkova“ podle proslulého 
polsko-amerického generála a hrdiny protiruského povstání z roku 1794. Během 
bitvy o Británii tito letci zničili více německých letadel, než kterákoli jiná stíhací 
jednotka. Zásadním způsobem tak přispěli nejen k záchraně Británie, ale i k porážce 
nacismu.  

 

Specialista (Audokniha) 
O'Neill, Robert, 
 
Robert O´Neill. Účastník 400 bojových misí, bývalý člen Navy SEALs a žijící legenda. 
Jeho memoáry, psané s brutální upřímností a doprovázené osobitým černým 
humorem, vás zavedou nejen do první frontové linie či týlu nepřítele. Seznámíte se s 
jeho životní filosofií a tím, co ho formovalo jako člověka. Tato zpověď není jen o 
něm. Je o Navy SEALs i o tom, že když spustí jedna zbraň, jako by spustily všechny. O 
tom, že jediný snadný den byl včerejšek…  

 

Učitel na frontě: deník legionáře Josefa Dudka 
Dudek, Josef, 
 
Vypuknutí války zastihlo Josefa Dudka na prázdninách po absolvování 3. ročníku 
učitelského ústavu. Prvním odvodem však kvůli oční vadě neprošel a mohl 
dostudovat. Ztráty na bojištích ale rostly, takže v létě 1915 nastoupil vojenskou 
službu i on. Oční vada již nebyla překážkou. Byl poslán do Rakouska k důstojnickému 
výcviku. Zde se poprvé setkal s protičeským postojem některých nadřízených i 
kolegů. V lednu 1916 odjel na východní frontu, kde se záhy zranil, načež ho ale 
podezírali ze simulace. Již v květnu tak byl poslán na frontu do Itálie. V létě se však 
opět stěhoval na východ, kde bylo potřeba zastavit ruskou ofenzivu. V dubnu 1917 
se vrátil na italskou frontu. Všude se ale setkával s nekompetentností a laxností 
nadřízených důstojníků a jejich rostoucí nedůvěrou ke všemu českému… 

 

Zkrocení divokého Skota 
Keats, Rowan 
 
Dramatický milostný příběh ze skotské Vysočiny odehrávající se kolem roku 1285. 
Ana Bisetová, neprávem obviněná z vraždy a čekající na smrt v ďábelském žaláři na 
Vysočině, už ztratila naději na vysvobození. Ale osud půvabné léčitelky se rázem 
změní, když se objeví neznámý muž s kápí, její zachránce. Po chvatném útěku se Ana 
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usadí v tiché vesničce, kde nikdo nezná její minulost ani pověst. A tak ani neočekává, 
že se ještě někdy setká se svým záhadným vysvoboditelem… 

 

Čas čarodějnic 3 díl: Kniha života 
Harkness, Deborah E., 
 
Závěrečný díl světově úspěšné trilogie. Hlavní hrdinové a milenci, čarodějnice Diana 
Bishopová a upír Matthew Clairmont, se vracejí v čase z alžbětinského Londýna zpět 
do naší současnosti. Diana je těhotná a o to víc odhodlaná bránit se proti těm, kteří 
chtějí ukrást a zneužít tajemství objevené čarodějnicemi v dávných dobách a ukryté 
v tajemném Ashmoleově svazku. Než se však Dianě a Matthewovi podaří odhalit 
obsah tajného rukopisu alias Knihy života, musí uhájit i svůj zakázaný vztah.  

 

Dravec 
Epstein, Marek, 
 
Drama o konci rodinného štěstí, které se zdálo nedotknutelné. Zklamaná žena, 
psychopat a jejich malá dcera — tři vypravěči, tři různé pohledy na „obyčejné“ 
domácí násilí. Autor odhaluje lidské slabosti, ale zároveň citlivě naznačuje cestu, jak 
se postavit zlu. Román o zradě, pomstě, zázraku a odpuštění od respektovaného 
filmového scenáristy.  

 

Miloš Forman 
Foll, Jan 
 
Drobná monografie o českém režisérovi je doplněna jeho filmografií do r. 1984.  

 

Přírodní léčení 
Corkhill, Melissa 
 
Co může být lepšího než umět pomoci sobě i svým blízkým zmírnit či vyléčit 
zdravotní potíže, a to pomocí přírodních léčiv? Melissa Corkhill v této knize nabízí 
řadu praktických doporučení, jak těžit z možností, které nám nabízí příroda.  

 

Rodina odvedle 
Hepworth, Sally 
 
Milující manžel, krásný dům v dobré čtvrti, skvělá babička, která se ve svých 
vnoučátkách vidí. Essie má prostě perfektní život. Co vše se ale odehrává za na první 
pohled bezchybnou fasádou…? Jednoho dne se do sousedství přistěhuje Isabelle a 
okamžitě vzbudí zvědavost celého okolí. Proč je svobodná? Proč si dům jen 
pronajala, proč si ho nekoupila jako všichni ostatní? Kde vlastně pracuje? Essie a 
Isabelle se velice sblíží a začíná být jasné, že Isabellino přistěhování nebylo jen 
pouhou náhodou. Na světlo se postupně dere šokující tajemství.  

 

Sestra ve stínu / 3. díl 
Riley, Lucinda 
 
Na luxusní sídlo Atlantida na soukromém poloostrově ženevského jezera se sjíždí 
zrůzných 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 
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nichž může najít svou biologickou rodinu. Také Star zanechal otec dopis se stopami 
vedoucími k její rodině. Mlčenlivá, hloubavá Star se po nich ale obává vydat. 
Nespokojenost s vlastním životem ji však nakonec přiměje k činu. Pátrání po 
minulosti ji ze všeho nejdřív zavede do svérázného londýnského antikvariátu…  

 

Sokyně z Versailles: příběh žen, které chtěly vládnout králi 
Christie, Sally, 
 
Láska a intriky na dvoře krále Ludvíka XV. Milostný román inspirovaný pravdivými 
událostmi. Píše se rok 1730. Ve Francii vládne mír a král Ludvík XV. je pohledný 
dvacetiletý muž, jehož budoucnost v sobě nese všechen příslib světa. V Paříži, na 
pouti konající se na okraji slavného Boloňského lesíka, se mezitím jistá mladá dívka 
seznámí prostřednictvím proroctví se svým osudem a vydá se na cestu, která ji 
zavede do výšin, jichž dosáhlo jen málo žen, a zažene do hlubin, kam by se jen málo 
žen odvážilo...  

 

Třicet let na zlatém severu: největší české dobrodružství až na kraj světa 
Welzl, Jan Eskymo, 
 
Neotřelé vyprávění českého polárníka, který líčí svoji neuvěřitelnou cestu na sever. 
Poznal řadu různých krajů a lidí s roztodivnými zvyky. Setkával se se zlatokopy, 
zkoušel žít s Eskymáky, zakoupil loď i psí spřežení. Vynikal jako obchodník, ale 
osvědčil se i jako lékař, a dokonce byl zvolen náčelníkem Nové Sibiře.  

 

Účetní z Osvětimi: vina Oskara Gröninga 
Engelmann, Reiner, 
 
Oskaru Gröningovi bylo dvacet jedna let, když jako přesvědčený příslušník SS 
nastoupil do služby v koncentračním táboře Osvětim. Jeho úkolem bylo vést 
záznamy o zabavených cennostech vězňů. I když Gröning věděl o jejich vraždění, 
svoji práci v Osvětimi omlouval i sám před sebou tím, že je jen účetní, a že se tedy 
na zabíjení nepodílí. Až za sedmdesát let ho německý soud v rámci jednoho z 
posledních velkých osvětimských procesů odsoudil za napomáhání při vraždě 300 
000 Židů. Reiner Engelmann se na základě rozhovorů a soudních protokolů probírá 
zastávkami na životní cestě Oskara Gröninga a procesem s jeho osobou… 

 

Dalajlamova knížka o mystice: Základy učení 
Bstan-'dzin-rgya-mtsho, 
 
Dalajlamova Knížka o mystice je drobná a nenápadná, ale o to působivější. Všem 
zájemcům o buddhistickou nauku se dostává do rukou dílo, které může obohatit 
život každého čtenáře a ukázat smysl vnitřního života. Mystika v buddhistickém 
pojetí, velmi racionální a praktická, je zaměřena na mysl; její „zkrocení“ vede k 
pravému poznání a osvobození. Předmluva Roberta Thurmana představuje spíš 
vyznání, které vás vyladí do tóniny, v níž můžete zcela přirozeně rezonovat s dalším 
textem.  

 

Rekonstrukce 
Hanišová, Viktorie, 
 
Psychologický román s detektivními prvky zachycuje případ mladé ženy, která se po 
letech snaží zjistit, proč její matka spáchala sebevraždu a zabila jejího bratra.Eli bylo 
necelých deset let, když se změnil celý její svět. Byla to ta chvíle, kdy objevila matku 
a svého bratra mrtvé. Od té doby žila u tety, která jí poskytla domov, bohužel však 
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Eli nedokázala poskytnout emocionální pouto, které malá dívenka tolik potřebovala. 
Jako dospělá se Eli snaží zjistit, co mohlo její matku dovést k tak radikálnímu kroku.  

 

Ztracené dopisy 
Mitchell, Sarah 
 
Marta Rodwellová objeví po smrti svého otce dopisy, které psal Angličance Catkins. 
Nikdo z rodiny neví, kdo tajemná žena je, a jaký vztah je pojil. Marta se rozhodne, že 
musí odhalit pozadí celého příběhu a vydává se do Anglie. Postupně odkrývá záhady 
ukryté v domečku na pláži v Norfolku, kde se Sylvie svěřila své věrné přítelkyni 
Connie s tajemstvím, které může o desítky let později změnit osudy několika lidí. 
Odhalí lásku, která neměla mít šťastný konec, ale byla tak hluboká, že se jedna žena 
rozhodla ochránit svého milence a dítě tím, že je již nikdy v životě neuvidí. 

 

Bratr Cadfael: Zázrak svaté Winifredy (Audiokniha) 
Peters, Elis 
 
Když je cena za hřích příliš vysoká… Světaznalý bratr Cadfael se po rozmanitých 
životních dobrodružstvích uchýlil do kláštera v Shrewbury, kde se věnuje 
zahradničení a je obzvláště pyšný na svou bylinkovou zahrádku. Píše se rok 1137 a 
převor se pro opatství rozhodne získat ostatky velšské mučednice Winifredy. Se 
skupinou vypravenou za tímto účelem do Gwytherinu putuje i bratr Cadfael, aby 
jako rodilý Velšan při vyjednáváních tlumočil. Po příjezdu však zjišťují, že snaha o 
převezení relikvií naráží na odpor místního lidu, vedeného velmožem Rhisiartem. 
Ten je navíc vzápětí zavražděn. Někteří tvrdí, že ho tajuplným šípem proklála sama 
Winifreda, avšak Cadfael tuší, že luk svírala ruka smrtelníka, proto se odhodlaně 
pouští do vyšetřování. První díl legendárních historických detektivek s bratrem 
Cadfaelem, podle nichž vznikl rovněž britský televizní seriál (1994-1998) s Derekem 
Jacobim v hlavní roli.  

 

Firewall (Audiokniha) 
Mankell, Henning, 
 
Wallander v boji proti těm, kdo využili zranitelnosti moderního digitalizovaného 
světa. Muž se zastaví, aby si vybral peníze z bankomatu, a nepochopitelně padne 
mrtvý k zemi. Vypadá to jako nešťastná náhoda. Taxikáře brutálně napadnou dvě 
dospívající dívky. To už není náhoda, ale jasná vražda. Místní policie, která je 
okamžitě zadrží, je šokována jejich lhostejností… 

 

Hana (Audiokniha) 
Mornštajnová, Alena, 
 
Třetí román úspěšné české autorky. Existuje-li něco, co prověřuje opravdovost 
lidského života, pak je to utrpení. A existuje-li něco, co život znehodnocuje, pak je to 
utrpení, které člověk působí jiným. Jenže co když je přesto nevinen? Co když je to 
všechno jen shoda okolností a člověk je pouze bezmocným nástrojem osudu? Je 
zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na 
ledových krách...  
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Hříchy mocných 
Šranková, Eva Ava, 
 
Historicko-milostná romance slovenské autorky se odehrává v renesanční Itálii na 
přelomu 14. a 15. století.  

 

Karel IV.: císař a císařovna. 2. díl 
Prokop, Josef Bernard 
 
Jaký byl pro krále Karla IV. rok 1363? Sňatkem s Alžbětou vzal vítr z plachet pouze 
jednomu ze svých protivníků, ještě jich zůstává dost. Královští manželé se pokoušejí 
nalézt společnou řeč. Alžběta se snaží zapojit do politického dění a přispět svému 
muži, což neznamená, že schvaluje vždy jeho jednání. Její naděje se upnou ke 
korunovaci, která ji podle jejího názoru učiní nadřazenou králi Václavovi, jejímu 
nevlastnímu synovi. Karel se mezitím chystá definitivně zúčtovat se svým zetěm a 
současně nepřítelem, vévodou Rudolfem Habsburským, avšak věc dopadne trochu 
jinak, než předpokládá. Kromě přípravy na císařskou korunovaci a slavnou římskou 
jízdu musí Karel řešit křížovou výpravu a nebezpečí z toho plynoucí, pátrá po odkazu 
své matky a vrahovi svého otce. Bitva u Crécy totiž probíhala trochu jinak, než si 
Karel dlouhá léta myslel. Navíc jej citelně zasáhne ztráta nejvěrnějšího přítele a 
důvěrníka Arnošta z Pardubic. Může ho nahradit císařovna? Dokáže se po jeho boku 
změnit z tvrdohlavé dívky v silnou osobnost?  

 

Karel IV.: císař a synové. 3. díl 
Prokop, Josef Bernard 
 
Osud i dílo největšího z Čechů se naplňuje, bude schopen předat umění vládnout, 
moudrost a sílu svým následovníkům? Třetí část Tajného deníku císaře Karla IV., 
přináší události z posledních deseti let jeho života, tedy léta 1368-1378. Po slavné 
korunovaci císařovny Elišky se císař naplno věnuje získání římského trůnu a dalších 
držav pro nejstaršího syna Václava. Karel IV. byl bezpochyby diplomatickým, i 
politickým prorokem, dokázal vidět mnoho let dopředu, tím víc udivuje, jak zcela 
nekriticky hodnotil Václavovy schopnosti. Velmi toužil, aby právě on, následník, šel v 
jeho šlépějích. Svou velikost a předurčení k velkým činům však mu nedokázal předat 
v plné míře. Asi protože mu cestu umetal příliš. Alžběta, která nevidí celou Karlovu 
politiku v širších souvislostech, naléhá, aby opustil svou celoživotní koncepci 
vládnutí a jednal proti ní. Nemůže přece stále prosazovat pouze nejstaršího, má 
přece i dva další syny…. 

 

Karel IV.: tajný deník. 1. díl 
Prokop, Josef Bernard 
 
Více než šest století uplynulo od chvíle, kdy Karel IV., český král a římský císař, svěřil 
své myšlenky a nejhlubší pocity pergamenu. O jeho oficiálním životě bylo napsáno 
mnoho, ale jeho osobní zpovědí, která měla zůstat utajena veřejnosti, ale řízením 
osudu opět spatřila světlo světa, je Tajný deník. Jemu svěřil své vzpomínky na 
dětství, na milovanou matku, královnu Elišku Přemyslovnu, a na svého otce, českého 
krále Jana Lucemburského, se kterým měl velmi komplikovaný vztah. Jeho myšlenky 
patřily i jeho čtyřem ženám, jež všechny vroucně miloval, a dětem, zejména malému 
synkovi, pozdějšímu českému a římskému králi Václavovi IV.  
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Kočičí průvodce noční oblohou: Pozoruj hvězdy s kocourem Felixem! 
Atkinson, R. S. 
 
Kniha s půvabnými ilustracemi je pro děti ideálním úvodem do světa amatérského 
hvězdářství. Kočičí průvodce Felix je naučí rozeznávat souhvězdí, ukáže jim vzdálené 
galaxie, vysvětlí, jak vzniká polární záře, a naučí je rozeznávat fáze Měsíce. Čtenář 
získá zábavnou a přístupnou formou hodně informací o vesmíru a udělá první krok k 
zasvěcenému pozorování noční oblohy.  

 

Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu 
 
Rozsáhlá monografie mapující české umění mezi léty 1938-1948 má neobvyklou 
koncepci: konfrontuje české výtvarné umění těchto dramatických let s pokleslou 
kulturní úrovní prostředí, v němž vznikalo, tedy s ideologickými aktivitami 
totalitního nacistického a posléze poválečného režimu, postupně mířícího k únorové 
tragédii. Vnitřní svobodu si v takových podmínkách dokázala udržet zejména tvorba 
nejmladších umělců, kteří se vymezovali vůči svým předchůdcům - odmítali úlohu, 
jakou dal umění avantgardní projekt světa, pochybovali i o modernismu. Jejich 
tvorba byla založena na vyhraněně osobním vztahu k existenci "teď a tady". Po válce 
se ale začalo ukazovat, že dějiny moderního umění neskončily, a že spolu s nimi 
neskončila ani avantgarda. Naději, že si kultura znovu vydobývá svobodný veřejný 
prostor, však po necelých třech letech na dlouhou dobu definitivně zničil 
komunistický převrat… 

 

Provazochodkyně 
Mawer, Simon, 
 
Pokračování audioknihy Dívka, která spadla z nebe. Marian Sutrová, jedna z mála 
přeživších agentů Velitelství zvláštních operací, čelila zatčení, brutálním výslechům i 
hrůzám pobytu v koncentračním táboře Ravensbrück. Na jaře roku 1945 se vrací do 
Anglie, kterou sotva poznává, učí se žít v poválečné realitě, jíž nerozumí, a hledá 
záchytný bod, s jehož pomocí by mohla začít budovat svůj nový život. Ačkoli se ji 
snaží podpořit rodina i nová známost, nepřestávají ji pronásledovat vzpomínky na 
strašlivé a intenzivní zážitky. Nedokáže v sobě potlačit ani touhu po dobrodružství. 
Když ji její bývalý řídící důstojník láká zpět do temného světa špionáže, těžko 
odolává… 

 

Vyvolávač deště 
Grisham, John, 
 
Právo je zřídkakdy jasné a jen vzácně dává smysl… Rudy Baylor studuje posledním 
rokem práva na univerzitě v Memphisu. V klubu, kde se scházejí nesolventní 
důchodci, získává své první dva klienty. Paní Birdie chce vydědit svá vnoučata a děti, 
které ji zanedbávají. A pak je tu rodina Blackových. Jejich syn Donny má leukemii a 
umírá, přestože by mu transplantace kostní dřeně mohla zachránit život. Pojišťovna 
ji ale odmítá zaplatit, ač Blackovi poctivě platili zálohy. Rudy se rozhodne soudní 
spor za každou cenu vyhrát. Předloha stejnojmenného filmu (režie: Francis Ford 
Coppola, 1997) s Mattem Damonem a Dannym DeVitem v hlavních rolích.  

 


