
 

Pán půlnoci 
Beverley, Jo, 

 

Historická romance pro ženy od oblíbené autorky nás zavádí do Anglie 

počátku 12. století, kde je mladá Claire vydána na pospas libovůli krále. 

Clarence ze Summerbournu se zapojil do vzpoury proti králi, což ho stálo 

nejen majetek, ale i život, nyní se navíc s následky jeho činů musí vypořádat i 

jeho dcera Claire. Ta se o jeho smrti dozvídá od králova věrného spojence 

Renalda de Lisle, jehož okamžitě zaujme její krása a odhodlání. Netrvá 

dlouho a z dvojice se stanou milenci a životní partneři, společně začnou 

odhalovat tajemství spiknutí, které by mohlo ohrozit i Claiřin život.  

 

Záhady pro rychtáře 
Bauer, Jan, 

 

Kniha obsahuje dva historické detektivní romány z doby krále Václava IV., 

které dříve vyšly samostatně. Netradičními vyšetřovateli jsou rychtář Jakub 

Protiva a františkán Blasius.Nová vydání románů Výkupné za krále a Krvavý 

cejch se dvěma středověkými detektivy: novoměstským rychtářem Jakubem 

Protivou z Protivce a jeho přítelem mnichem Blasiem. Děj prvního se 

odehrává v neklidné době konce 14. století, kdy čeští páni zajali a věznili 

krále Václava IV. Kdosi neznámý totiž těchto poměrů využil k troufalé 

loupeži klášterního pokladu augustiniánů na Karlově. Druhý začíná v hostinci 

U Zlaté husy na Koňském trhu, kde je zavražděn bohatý benátský kupec 

Balbi. Zvláštní znamení - krvavý cejch, který má na těle, zavede Blasia i 

Protivu mimo Prahu, do hradu nad řekou Sázavou, jehož majitel je údajně 

stižen rodovým prokletím...  

 

Beznadějný osud 
Kearsley, Susanna 

 

I po necelých tři sta letech zůstává šifrovaný deník jakobitské emigrantky 

Mary Dundasové záhadou. Sára Thomasová, která má za úkol deník 

dešifrovat, brzy zjišťuje, že Maryin deník skrývá úplně něco jiného, než 

očekávala. Mary touží po mnoha věcech: svobodě, dobrodružství a rodině, 

kterou ztratila. Když se naskytne příležitost, Mary se odváží kráčet cestou, 

která je mnohem překvapivější a nebezpečnější, než si kdy představovala. 

Zatímco Sára postupně poznává Maryin poutavý příběh plný rebelie a zrady, 

sama čelí událostem, které ji nutí přehodnotit svůj dosavadní život – přemýšlí 

o sobě samé, o věrnosti a hlavně o lásce. Ačkoli je dělí celá staletí, tyto dvě 

ženy spojuje cesta za poznáním, na které objevují hranice důvěry a 

nevyzpytatelné hry osudu.  

 

Ďábel nosí kilt 
1. díl 

Enoch, Suzanne 

 

Ranulf MacLawry, markýz z Glengasku, vtrhne do vznešené londýnské 

společnosti jako divoká bouře, přicházející ze skotské Vysočiny. Původně má 

v úmyslu zachránit svou osmnáctiletou sestru, která podlehla lákadlům v 

podobě květnatých lichotek a změkčilých budižkničemů oděných v saténu. Ti 

se jen ohánějí šlechtickými tituly a povrchními radovánkami, zejména však 



ohrnují nos nad vším, co patří ke Skotsku. Ranulf ovšem zjistí, že satén má 

své kouzlo, zvlášť když halí křivky lady Charlotte Hanoverové – slečny s 

jemnou pletí, ostrým jazykem a vyhraněnými názory… Charlotte má až po 

krk mužů s horkou hlavou od té doby, co její snoubenec zahynul v naprosto 

zbytečném souboji. Odkdy platí rána pěstí víc než práce mozku? A přesto má 

pro ni drzý skotský horal, který je stejně nebezpečný v tanečním sále jako na 

bitevním poli, nepopiratelné kouzlo. Někdy nezbývá než přehodnotit 

názory…  

 

Jak se vodníček stal hasičem 
Šiborová, Zdeňka 

 

Chytání dušiček do hrníčků vodníka Lojzíka moc neláká. On chce lidem 

pomáhat, a ne je topit! Po dlouhém hledání ho napadne, jak proměnit svou 

lásku k vodě a ke koním v něco užitečného. Co takhle stát se hasičem! Knížka 

pro společné čtení dětí a rodičů. Část textu je přizpůsobena začínajícím 

čtenářům. Příběh je doplněný velkým množstvím návodných ilustrací.  

 

Kouzelný herbář skřítka Bolhoje 
Socha, Radomír, 

 

Lesní skřítkové jsou různí, najdou se mezi nimi i vzteklouni, bručouni, 

zvědavci či posměváčci. Ale jen jeden umí léčit bolístky a smutky – od toho 

má i své jméno Bolhoj. Tenhle skřítek má sice knihu kouzel, ale častěji 

připravuje své léčivé lektvary, masti a čaje podle herbáře. Kdokoli navštívil 

jeho chaloupku u starého dubu, odešel s medicínou i dobrou radou. A protože 

Bolhoj není lakomý, nabízí malý atlas léčivých bylin, stromů a keřů i vám.  

 

Pohádky kocoura Šikuly 
Saniová, Jitka 

 

Vydejte se za dobrodružstvím s kocourem Šikulou a jeho kamarády. Dozvíte 

se, za co šel na maškarní bál beránek Filda. Zjistíte, jak deštník Artík 

zachránil Šikulu před nebezpečnou zmijí. Seznámíte se také se zvonečkovou 

vílou a zlomyslných skřítkem Nezbedou. Osm krátkých pohádek doplněných 

krásnými ilustracemi je přizpůsobeno čtenářským schopnostem začínajících 

čtenářů. Jednoduchý text a větší velikost písma jim usnadní první samostatné 

pokusy o čtení.  

 

Trochu jinak 
Votíková, Bára, 

 

Jsem Bára. Na jedné straně profesionální fotbalistka, na straně druhé bláznivá 

youtuberka. Především jsem ale obyčejná holka, které pár komediálních videí 

změnilo život od základu. Narodila jsem se v Plzni a budu vám vyprávět o 

tom, jaký to je, když se rozhodnete žít život přesně podle sebe, a tak trochu 

jinak. A také o tom, jak je důležité naučit se nebrat věci tak vážně a nebát se 

snít.  



 

Velkej frajer Nate 
Když mu cvakne 5. díl 

Peirce, Lincoln, 

 

Každý ví, že NATE není zrovna příliš POŘÁDNÝ. A když se mu jeho 

nepořádnost vymkne z rukou, má kamarád Francis pořádný problém. Podaří 

se Nateovi vše napravit, nebo mu z toho cvakne?  

 

Žena v okně 
Finn, A. J., 

 

Anna Foxová žije sama, uzavřená ve vlastním světě. Ze svého domu 

nevychází, dny tráví popíjením vína, sledováním starých filmů… a 

špehováním sousedů. Jednoho dne se do domu přes ulici přestěhují 

Russellovi, na pohled normální rodina. Jenže pak Anna zahlédne něco, co 

neměla. Její už tak nejistý svět se začne rozpadat a na povrch vypluje šokující 

tajemství. Co je pravda? Co představa? A kdo je v nebezpečí? Jedno je jisté: 

nikdo a nic není takové, jak se zdá.  

 

Atom v kupce sena 
po stopách chemických prvků u vás doma se Šerlokem Houbelesem 

Barfield, Mike 

 

Věděl jsi, že diamanty a uhlí jsou ve své podstatě to samé? Nebo že smrtící 

přísada, která se používá k výrobě nejnebezpečnější zbraně v historii lidstva, 

se nachází i v obyčejné láhvi balené vody? Absolutně všechno ve vesmíru je 

vytvořeno z 92 částic. Mnohé ze složek atomů můžeme nalézt dokonce i u nás 

doma. Tento zábavný průvodce chemickými prvky je doslova nabitý fakty o 

částicích tvořících vše kolem nás. Tak neváhej a připoj se k proslulému 

vědeckému detektivovi Sherlocku Omsovi, který zkoumá prvky ukryté přímo 

u tebe doma. Pomoz mu s jeho výbušnými experimenty a prostřednictvím 

atomických komiksů se seznam s nejslavnějšími vědci, kteří objevili prvky a 

jejich úžasné účinky.  

 

Až do nejdelší smrti 
McBain, Ed, 

 

Detektivní příběh z 87. revíru, v němž je rodina Steva Carelly vystavena 

cílenému útoku duševně chorého zločince. V den svatby své sestry je Steve 

požádán nastávajícím švagrem, aby prověřil anonymní výhrůžný dopis, který 

přišel na jeho adresu. Po zjištění, že dopis je nutno brát vážně, nastává 

hrdinovi a jeho kolegům z 87. revíru několik perných hodin, v nichž musejí 

mezi stovkou svatebních hostí odhalit člověka, který je pevně rozhodnut 

udělat z Carellovy sestry vdovu. Mezi hosty je hned několik osob, které 

přicházejí v úvahu a prověřování jejich motivů posune odhalení skutečného 

pachatele až na skutečně poslední dramatickou chvíli.  



 

Domečky pro včely a užitečný hmyz 
Bogusch, Petr, 

 

Aby byl hmyzí domeček brzy plný života, potřebujete vědět, jaký materiál na 

jeho stavbu použít. Důležitá je nejenom vnější konstrukce, ale i výplň. Různé 

druhy hmyzu totiž potřebují ke svému hnízdění různé typy dutin a úkrytů. 

Musíte také vědět, kde domeček umístit a jak pečovat o něj a o jeho drobné 

obyvatele. Poté se už můžete usadit někde poblíž a pozorovat a poznávat 

různé druhy, které se do něj postupně začnou stěhovat.  

 

Ekopanenky do domečků 
Jarošová, Tereza, 

 

Děti potřebují panenky nejen na mazlení, ale určitě také později drobné 

panenky a panáčky vhodné do tradičních „domečků“. Zhotovte svým dětem 

maličké waldorfské panenky z přírodních materiálů.  

 

Emily Vichrná 
A loď ztracených duší 6. díl 

Kessler, Liz, 

 

Další kniha příběhů o mořské panně Emily.Emily s Aaronem na jedné ze 

svých výprav objeví tajnou vyhlídku, odkud zahlédnou zakletou loď, která se 

objevuje vždy jen v určitý čas a pak zase mizí. Společně zjistí, že loď i její 

pasažéři uvízli mezi světem živých a mrtvých a že jedině Emily jako napůl 

mořská panna a napůl suchozemec je může zachránit.  

 

Chutně při chronické zácpě 
léčba stravou: s údaji o kalorické hodnotě 

Müller, Sven-David, 

 

Kniha uvádí postupy, které problémy se zácpou rychle vyřeší. Sven-David 

Müller, odborník na výživu, po teoretické části uvádí recepty na pokrmy, 

které přispějí k řešení problému a navíc jsou i chutné.  

 

Karlík a velký skleněný výtah 
Dahl, Roald, 

 

Pozor! Pokračování Karlíka a továrny na čokoládu je tady! Karlík se stal 

váženým majitelem továrny na čokoládu. Když spolu se svou rodinou a 

panem Wonkou vystřelí skleněným výtahem na oblohu, nedopatřením se 

ocitnou na oběžné dráze Země. Najdou tu nejen nově postavený Vesmírný 

hotel USA, ale i ty nejnebezpečnější stvůry z celého vesmíru. Kniha je určena 

čtenářům od 7 let.  

 

Klíč k Rebece 
Follett, Ken, 

 

Špionážní román z období 2. světové války odehrávající se v Káhiře, kde 

hlavními protagonisty jsou německý špión, anglický důstojník a židovská 

dívka. Příběh německého špióna, krásné Židovky a anglického důstojníka 

tajné služby se odehrává za 2. světové války v Káhiře. Německý špion 



vychovávaný v arabské rodině má za úkol podávat zprávy o pohybu britských 

vojsk generálu Rommelovi. Potřebné údaje se mu podaří zjistit a předat, ale 

od počátku je mu na stopě britský důstojník tajné služby. Ten využije k jeho 

odhalení i krásnou židovskou dívku, která se dá do služeb britské špionáže, 

aby mohla odcestovat do Palestiny...  

 

Nutné lži 
Chamberlain, Diane, 

 

Grace County, malé město na v Severní Karolíně před padesáti lety, v době 

rasových nepokojů a státem nařízených sterilizací. Právě zde a v této době se 

odehrává příběh dvou mladých žen, které se jen zdánlivě ocitají na opačných 

koncích společenského žebříčku. Ivy Hartová ztratila oba rodiče a ve svých 

patnácti letech se musí postarat o babičku, starší sestru i bratrance. Na malé 

tabákové farmě se potýká nejen s postupujícím stářím babičky, ale také s 

duševní nemocí své sestry a s vlastní epilepsií. Bytostně si uvědomuje, že celá 

situace začíná být nad její síly. Tou dobou se Jane Forresterová stává sociální 

pracovnicí v Grace County a nemá ani tušení, jak moc bude zapotřebí její 

pomoci. Velmi rychle se v životě svých klientů citově angažuje, což jí 

způsobuje problémy nejen u jejího šéfa, ale také v jejím soukromém životě. 

Jane je ale Hartovými velmi přitahována a pomalu odhaluje temná tajemství 

jejich malé farmy. Již brzy se ocitne před rozhodnutím: Podnikne drastické 

kroky na jejich záchranu, nebo bude riskovat boj proti všemu, o čem věří, že 

je špatné? Jak může poznat, že to, v co věří, je správné, když jí všichni okolo 

tvrdí, že je to špatné? Nastává čas lží z nutnosti.  

 

Pod španělským sluncem 
Oliver, Jenny 

 

Prázdninové vzpomínky Avy Fisherové jsou nerozlučně spojené s letním 

domkem její babičky v ospalém přímořském španělském městečku Mariposa. 

Nyní se naposledy vrací a vrhá se do projektu, na který by byla její babička 

hrdá: chce zachránit Café Estrella, které bývalo srdcem městečka, ale teď 

chátrá. Daleko od londýnského shonu si Ava uvědomuje, že už není v životě 

šťastná. A léto strávené v domku u moře může být novým začátkem, který 

potřebuje…  

 

Sněžný měsíc 
Klevisová, Michaela, 

 

Detektivní román odehrávající se mezi obyvateli horských samot v 

Beskydech. V prázdné nemovitosti na okraji Prahy je zavražděna realitní 

makléřka. Po několika měsících dojde k podobné vraždě i před odlehlou 

roubenkou v Beskydech. Protože oba případy spojují podobné okolnosti a 

zavražděné ženy se mohly znát, ujímá se vyšetřování kriminalista Josef 

Bergman a odjíždí do Beskyd, aby odhalil pachatele, ale vyšetřování mezi 

místními není jednoduché.  



 

Sousedky 
Green, Cass, 

 

Co všechno o sobě člověk zjistí, když se ocitne v extrémní situaci? Mrazivý 

příběh o téměř dokonalém zločinu a o tajemství, které spojuje dvě nesourodé 

ženy ze sousedství.Hester a Melissa žijí v těsném sousedství na předměstí 

Londýna. Osamělá a zahořklá Hester se všemožně snaží vnucovat Melisse 

svou pomoc a náklonnost, avšak sebevědomá a úspěšná Melissa o její 

přátelství nestojí. Jednoho dne pořádá Melissa ve svém domě večírek pro 

přátele, na kterém se nečekaně objeví Jamie, její přítel z mládí, a obrátí tak 

Melisse život naruby. Melissin zdánlivě záviděníhodný život je ohrožen, 

neboť Jamie zná tajemství její minulosti a ví, že Mellissa toto tajemství 

úzkostně střeží před manželem i před dcerou. Neodvratně tak dojde ke 

konfliktu a je to právě nevyzpytatelná Hester, která nabídne Melisse řešení.  

 

Šťastné shledání 
Cartland, Barbara, 

 

Příběh vikomta z Kenningtonu a Luelly Ridgewayové, dílo věhlasné autorky 

milostných románů, se odehrává v Anglii na samém počátku 20. 

století.Vikomt z Kenningtonu neměl nikdy dobré vztahy se svým otcem, ale 

ze srdce miluje své prarodiče - a oni milují jeho. Jenže když jeho děd náhle 

zemře, rodinné vztahy se ještě zhorší. Vikomt proto raději odjede pryč z 

Londýna do domu v Devonu. Tam se náhodou setká s krásnou Luellou 

Ridgewayovou, která prchá před neodbytným nápadníkem, Frankem 

Connollym. Vikomt se do Luelly okamžitě zamiluje a nabídne jí své srdce. 

Luella však váhá, zda lásku přijmout. Dokáže vikomt přesvědčit Luellu, že si i 

přes svou poskvrněnou minulost zaslouží lásku? A podaří se odvrátit hrozbu, 

kterou pro mladý pár představuje neodbytný Frank Connolly? A smíří se 

nakonec vikomt se svým otcem?  

 

Základy numerologie 
věštění z čísel a karet 

Kruml, František 

 

Pokud chcete lépe porozumět sami sobě a snáze si poradit, až budete hledat 

určité řešení, možná je pro vás správným klíčem právě numerologie, která 

pomáhá při hledání souvislostí, jež nepochybně existují v lidském jednání a 

chování. Pochopení širších okolností se kladně promítne ve vašem myšlení, v 

pracovních i osobních vztazích, v partnerských vztazích i v odvážnějším 

zvládání životního vývoje.  

 

Život a jiné nesrovnalosti 
Škultéty, Michaela, 

 

Autobiografické vyprávění české překladatelky z němčiny, která je nositelkou 

několika prestižních ocenění. Mladá žena nás v krátkých, útržkovitých textech 

pouští do svého světa. V proklicích jednotlivých zážitků a vzpomínek, ať už z 

rodinné každodennosti, výchovy dětí, vlastního dětství, překladatelské práce, 

z výletů a cest, poznáváme inteligetní a vnímavou duši se smyslem pro humor 

a sebeironii.  



 

3x na horké stopě 
povídky ve stylu klasických detektivních škol 

Macek, Miroslav, 

 

Miroslav Macek přichází s další čtenářskou lahůdkou. Ve třech povídkách si 

láskyplně pohrává se třemi klasickými detektivními přístupy – policejním a la 

inspektor French, intuitivně hloubavým a la páter Brown a ironicky cynickým 

a la Sam Spade. Autor čtenáře navíc pobaví odlehčenou parodií, přičemž 

nezesměšňuje, ale naopak vychází z hluboké a důkladné znalosti 

parodovaného vzoru, a opět tak dokazuje, že je mistr slova!  

 

Dotek vraha 
Ludvíková, Jitka, 

 

Spisovatelka Monika Hrubešová má pocit, že na ni padá celý svět. Vše jí 

přerůstá přes hlavu a ona si potřebuje odpočinout od starostí, mužů, publicity 

a především se musí vyrovnat s minulostí. Proto odjíždí do tichého penzionu 

kousek za Prahu, kde věhlasný ruský léčitel pořádá vyhlášené ozdravné kurzy. 

Skupinka kurzistů je sice zvláštní, stejně jako léčitel, ale i tak to vypadá na 

vydařený týden, tedy až do té doby, než se v sauně najde mrtvé tělo. Na první 

pohled se zdá, že jde o přirozenou smrt, ale brzy se ukáže, že jen někdo dobře 

maskoval stopy. Namísto relaxace a příjemných meditací tak na Moniku 

Hrubešovou čeká policejní vyšetřování a známá dvojice pražských 

kriminalistů, kapitán Baloun a nadporučík Jedlička.  

 

Led nebo oheň 
2. díl 

Raasch, Sara, 

 

Zimní království bylo osvobozeno, ale krušné chvilky ještě nekončí. Aby 

Meira ochránila svůj lid, dovolí Cordellu kopat v zimních dolech. Tam ale 

najdou něco mocného a nebezpečného – magickou propast. Theron chce 

využít tento nález k poražení zla, ale Meira se bojí, co s sebou taková síla 

může přinést. A udělá cokoli, aby se minulost neopakovala. Boje o moc sílí a 

Meira se začíná ptát sama sebe, jestli bojuje jen za Zimu, nebo za celý svět.  

 

Můj soukromý buzynes 
Kraus, Jan, 

 

Knížka o veškerém mém byznysu. O tom, který jsem dělal ve škole, na 

jízdárně, s mým otcem, s vojáky, s mojí první ženou, s bytem, s komputerem, 

s Italy, s divadlem i s televizí. Nejsem a nechtěl jsem být byznysmenem. Ale 

byznys mi pořád lezl do života. Buď proto, že nebylo na živobytí, nebo proto, 

že padl komunismus. Pokaždé mi výrazně změnil život. Byznys nejsou jen 

příjmy, výdaje, zisky atd. Ale především příběh, který chodí s ním.  

 

Oheň a krev 
historie targaryenských králů v Západozemí 1. díl Od Aegona I (Dobyvatele) 

po regentství Aegona III (Dračí zhouby) 

Martin, George R. R., 

 

Staletí před událostmi líčenými ve Hře o trůny se rod Targaryenů – ti jediní z 



dračích pánů, kteří unikli Zkáze Valyrie – usídlil na Dračím kameni. Příběh 

Ohně a krve začíná u legendárního Aegona Dobyvatele, stvořitele Železného 

trůnu, a pokračuje přes generace Targaryenů bojujících o tento neblaze 

proslulý symbol, až po občanskou válku, která jejich dynastii téměř zničila. 

Co se doopravdy dělo během Tance draků? Proč bylo tak smrtelně 

nebezpečné vypravit se do Valyrie po Zkáze? Odkud pocházejí dračí vejce, 

která dostala Daenerys? To je jen několik z mnoha otázek, na něž najdete 

odpověď v kronice psané učeným mistrem Citadely a doprovázené desítkami 

ilustrací Douga Wheatleyho. Do tohoto příběhu jsme mohli letmo nahlédnout 

už v knihách, jako byl Svět ledu a ohně, ale teprve nyní se před námi spletitá 

historie Targaryenů odhaluje do posledního detailu. Oheň a krev, úvodní 

svazek dvoudílných dějin rodu Targaryenů, představuje ty nejvyhrocenější 

podoby hry o trůny a nabízí zcela nový pohled na bouřlivou, často krvavou a 

vždy fascinující historii Západozemí.  

 

Prorok 
3. díl 

Stevens, Amanda 

 

Třetí díl volné hororově laděné fantaskní řady s detektivní zápletkou a 

nevšední hrdinkou Amelií Greyovou, zvanou Hřbitovní královna podle jejího 

populárního internetového blogu.Hřbitovní královna Amelia je v pořádném 

průšvihu. Tím, že porušila všechna pravidla, která ji dosud chránila před 

duchy, jakoby otevřela brány pekla. Přesto se Hřbitovní královna nadále snaží 

věnovat své profesi, tentokrát je to případ zavražděného policisty, který ji 

zavedl až zpět do jejího rodného Charlestonu. Zde zjišťuje, že v kraji jejího 

dětství se velice daří černé magii a čarodějnictví, čehož si dříve nějak 

nevšimla. Aby nebylo komplikací málo, Amelia se opět setkává s 

charismatickým Johnem Devlinem a i kvůli němu bude muset učinit zásadní 

životní rozhodnutí.  

 

V první linii 
armádní generál Petr Pavel 

Mertlík, Vladimír, 

 

Kniha vzpomínek i pohledů do budoucnosti armádního generála Petra Pavla. 

Otevřenými odpověďmi i slovy vzpomínek vypráví armádní generál Petr 

Pavel o své cestě z vojenského gymnázia k nejvyšší světové vojenské funkci, 

jaké kdy Čech dosáhl – předsedy Vojenského výboru NATO. Vzpomínky na 

dětství, záliby, návštěvy rozhodujících míst života, fotografická příloha ze 

soukromých alb. Jaký je držitel nejvyššího francouzského vyznamenání, Řádu 

čestné legie, a nejvyššího amerického vyznamenání, řádu Legie zásluh, v 

soukromí, prozradí generálovi nejbližší. Pohled bývalého náčelníka 

generálního štábu Armády ČR na pozici a bezpečnost naší země v příštích 

letech. Rozhovor s generálem Petrem Pavlem o zákulisí, v němž se rozhoduje 

o budoucím světě.  



 

Velkej frajer Nate 
co všechno by se mohlo pokazit? 

Peirce, Lincoln, 

 

Podaří se velkýmu frajerovi realizovat jeho plán? Nebo mu paní Godfreyová 

přistřihne křidélka? Zjistěte, co všechno se může pokazit. A samozřejmě 

nechybí sni spousta bonusových komiksů.  

 

Velkej frajer Nate 
Je ve formě 7. díl 

Peirce, Lincoln, 

 

Pozor, frajer Nate je opět tady! Tentokrát dostane za úkol pomáhat novému 

spolužákovi. Úkol nadšeně přijme – do chvíle, než kluka uvidí. Má teď na 

noze přivázanou kouli nudy? Nebo nový kamarád naopak přinese do života 

školy jiskru?  

 

Velkej frajer Nate 
V zóně 6. díl 

Peirce, Lincoln, 

 

Nate prostě nemívá štěstí… ale jen do okamžiku, kdy se vše změní. Ať nyní 

udělá cokoli, vše mu vychází. Ale proč? A jak dlouho mu to vydrží?  

 

Zúčtování 
Grisham, John, 

 

Říjen 1946, městečko Clanton, stát Mississippi. Pete Banning, místní vážený 

občan, válečný hrdina, farmář, otec, soused a bohabojný člen metodistické 

církve, jednoho chladného podzimního rána vstal, vjel do města a spáchal 

šokující zločin. Jediné, co k tomu řekl – šerifovi, svému obhájci, porotě i 

svým nejbližším – bylo: „Nemám k tomu co říct.“ Beze strachu ze smrti a s 

přesvědčením, že si svůj motiv vezme s sebou do hrobu. V románu, jaký ještě 

nikdy nenapsal, nás John Grisham vezme na neuvěřitelné putování – po 

americkém Jihu spoutaném rasovou segregací, po filipínských džunglích za 

druhé světové války, z ústavu pro choromyslné plného tajemství až do 

clantonské soudní síně, kde se Peteův právník zoufale snaží svého klienta 

zachránit. Výsledkem je autorův další právnický bestseller – jak jinak…  

 

Žít jako single 
Soukupová, Petra, 

 

Prý je to syndrom doby. Ženy a muži, kteří se nikterak neženou do svatby a 

společného života, o potomcích ani nemluvě. Ale vlastně ani dlouhodobější 

vztah není to, co hledají... ale ví to oni sami, co by chtěli? Žijí singl. A taky se 

tomu říká syndrom Sexu ve městě. Soubor povídek jedněch z 

nejpopulárnějších současných českých autorů.  



 

14-14 
přátelství napříč staletími 

Edgar, Silène, 

 

Hadrien a Adrien jsou dva třináctiletí kluci, kteří od sebe žijí jen pár 

kilometrů ve Francii. Mají problémy ve škole, doma a i s dívkami – jako 

většina kluků jejich věku. Jen jedna věc je od sebe dělí: Hadrian žije v roce 

1914 a Adrien v roce 2014. Jejich osudy se záhadně propojí, když si začnou 

psát dopisy. Myslí si, že píšou jenom vzdálenému bratranci, a vůbec netuší, že 

jejich dopisy putují časem. Když si Adrien uvědomí, že Hadrien žije před sto 

lety, rozhodne se ho varovat – blíží se první světová válka a jeho kamarád se 

musí za každou cenu ukrýt.  

 

A co když jsem blázen? 
Harrington, Karen, 

 

Dvanáct let je tak nádherný věk, myslí si Sářina máma. Tolik nových věcí – 

první láska, první řasenka, první měsíčky, první léto, kdy vás nehlídají 

babička s dědou. Ale ne vždycky je všechno tak skvělé, jak se může zdát. 

Třeba když je vaše máma v blázinci, váš táta pije a nemáte nikoho, komu se 

svěřit s obavami, že možná jste taky blázen. A tak musí Sára kromě kluků a 

šminků řešit i méně příjemné věci a díky své nezlomnosti, humoru a nadhledu 

najít sílu bojovat sama za sebe.  

 

Alea, dívka moře 
Kouzlo Vodních panen 

Stewner, Tanya, 

 

Dobrodružství party dětí, napůl suchozemců, žijících na plachetnici jménem 

Crucis. Napínavý příběh o odvaze a přátelství.Děti, které si říkají parta Alfa 

cru, žijí samy bez dospělých na plachetnici, cestují po světě a vydělávají si 

pouliční muzikou. To je svět Aley, dívky, která se ve vodě vždy proměňuje, 

narostou jí plovací blány mezi prsty, žábry za ušima a voda je pro ni 

skutečným domovem. Společně s Lennoxem, Benem, Sammem a Tessou, jež 

jsou také napůl suchozemci, prožívá na moři dobrodružství. Jednou se Sammy 

v noci ztratí, nikdo neví kde je, a navíc Vodní panny varují děti, že se 

nedaleko vyskytuje plovoucí koberec plastových odpadků. Parta Alfa cru se 

okamžitě rozhodne ztraceného kamaráda hledat.  

 

Kdo vládne světu? 
Chomsky, Noam, 

 

Nejnovější kniha intelektuála, filozofa a aktivisty Noama Chomského přináší 

důkladnou kritickou analýzu současné mezinárodní situace. Autor zkoumá 

způsob, jakým Spojené státy - navzdory vzestupu Evropy a Asie - stále určují 

podmínky globálního diskurzu. Světová politická a finanční elita dnes vládne 

bez omezení demokratickými mechanismy. Vzhledem k tomu, že klimatická 

změna a šíření jaderných zbraní stále více ohrožují naše přežití, jsou kritické a 

nesmlouvavé hlasy, jako je hlas Noama Chomského, stále potřebnější. Tvrdě 

a jasně vyargumentovaná kniha je nepostradatelným průvodcem pro 

pochopení klíčových střetů a nebezpečí naší doby.  



 

Numerologie & osud 
systém poznání osobního osudu 

McLean, Penny 

 

Vypočítejte si svůj osud! Jsme nejen architekty svého vlastního osudu, ale i 

režiséry dramat, která prožijí naši potomci. Při své dlouholeté práci rozluštila 

autorka této publikace souvislosti mezi daty narození, čísly jmen, domovními 

čísly, denními daty a spojila je s individuálními životopisy. Představuje zde 

jednoduchý a každému srozumitelný systém, jehož prostřednictvím lze poznat 

nejen již existující a viditelné struktury, ale i kořeny a schémata osobního 

osudu. Čísla ožívají, vyprávějí příběhy o původu, o příbuzných i o 

možnostech osobní proměny. S pomocí magického mistra – synchronicity – 

se pak průběh osudů stává srozumitelným, takže se nám již nemusí jevit jako 

temný dar neúprosné moci, ale jako logický výsledek poznatelného programu. 

Knihy Penny McLeanové vynikají odlehčeným jazykovým stylem, aniž by 

ztrácely ze své vnitřní logiky a sdělnosti, a řadí se k nejoblíbenějším v tomto 

oboru.  

 

A proto skáču 
vnitřní svět třináctiletého chlapce s autismem 

Higashida, Naoki, 

 

Mladý spisovatel, básník a bloger z Japonska trpí tak silnou formou autismu, 

že nedokáže mluvit. Jeho vidění světa je však neuvěřitelně bohaté, citlivé a 

inteligentní. Dokázal to v bestselleru A proto skáču, který ve svých třinácti 

„sepsal“ za zcela mimořádných okolností. Metodou ukazování znaků na 

papírové matrici odpověděl na osmapadesát otázek, jež mu ostatní často 

kladou: Proč nemůžeš být chvíli v klidu? Proč se učíš nazpaměť jízdní řády? 

Co je nejhorší, když má člověk autismus? Unikátní knihu v Japonsku objevil 

britský spisovatel David Mitchell, sám otec autistického syna, společně s 

manželkou ji přeložil do angličtiny a Higašidu a jeho niterné svědectví 

proslavil po celém západním světě. „Představte si, že se nacházíte v místnosti 

s dvaceti radiopřijímači. Všechny hrají a naplno se z nich linou hlasy a hudba. 

Nejde je vypnout ani ztlumit a místnost nemá okna ani dveře, takže jedinou 

úlevu vám přinese až naprosté vyčerpání,“ přibližuje v sugestivní předmluvě 

Mitchell pocity lidí s autismem.  

 

Pařížský architekt 
Belfoure, Charles, 

 

Děj psychologicky laděného románu se odehrává za 2. světové války v Paříži, 

kterou obsadili němečtí nacisté a systematicky začali s pronásledováním Židů. 

Přes velké nebezpečí postihu se našli lidé, kteří svým židovským 

spoluobčanům pomáhali. Lucien Bernard je architekt a v nacisty obsazené 

Paříži je nouze o práci a základní prostředky k životu. Lucien dostane nabídku 

za velmi velký obnos - vytvořit v jednom bytě bezpečné místo, kam by se 

mohl kdosi ukrýt. Problém je v tom, že úkryt má být určen pro 

pronásledované Židy. Lucien, který je spíš antisemita, peníze potřebuje, ale 

zároveň si uvědomuje, jak ohromné nebezpečí hrozí jemu i jeho manželce. 

Postupně ale dochází k jeho vnitřnímu přerodu...  



 

Pod krvavými nebesy 
Sullivan, Mark T. 

 

Pino se nestará o nacisty ani o válku. Je to prostý italský mladík, který si chce 

užívat života, hudby, dívek. Avšak když je jeho milánský domov 

vybombardován, přidává se k podzemnímu hnutí, které pašuje židy do 

bezpečí. Pino tak začíná zjišťovat pravdu o utrpení, kterým nejen Itálie 

prochází. A také nachází lásku u starší vdovy Anny. Vše se navíc ještě 

zkomplikuje, když se Pino nedobrovolně stává osobním řidičem u Hitlerovy 

pravé ruky v Itálii, tajemného Hanse Leyera. Pino rozehrává nebezpečnou 

špionážní hru přímo v srdci nepřítele. Ovšem stejně jako odhaluje další a další 

zvěrstva, smyčka kolem něj a jeho nejbližších se neúprosně stahuje…  

 

Štítná žláza a její léčba 
mystický léčitel 

William, Anthony 

 

Stále více lidí všech věkových skupin slýchá, že za jejich únavu, přibírání na 

váze, problémy s pamětí, bolesti, nespavost a další zdravotní problémy může 

štítná žláza. A přestože lékařská věda věnuje této oblasti velkou pozornost, 

většina lidí se ani přes léčbu neuzdraví. Zásadní pravda totiž zůstává skryta: 

skutečnou příčinou onemocnění není porucha činnosti štítné žlázy. Je naopak 

příznakem něčeho mnohem komplexnějšího: invazivního procesu v těle, který 

zodpovídá za symptomy připisované onemocnění štítné žlázy. Mystický 

léčitel Anthony William uplatňuje v knize zcela nový přístup k epidemii 

nemocí štítné žlázy. Podrobně vysvětluje, jaký je pravý původ potíží, včetně 

toho, co se děje během zánětu a autoimunitního onemocnění. Doporučuje 

celou sadu řešení, s jejichž pomocí je možné štítnou žlázu uzdravit a získat 

zpět zdraví i vitalitu. Kniha obsahuje také lákavé a bohatě ilustrované recepty 

pro posílení štítné žlázy.  

 

Fi a Flo 
vědecký i fantastický příběh o skloňování podstatných jmen 

Zemanová, Lenka, 

 

Kniha zkušené autorské dvojice doplňuje jejich dvě velmi úspěšné předchozí 

knihy, Výři nesýčkují a Strasti zkoušeného Standy, a zaměřuje se tentokrát na 

obtížnou a cvičebními materiály opomíjenou oblast, jíž je skloňování 

podstatných jmen, které se probírá ve 4. třídě. Knihu tvoří napínavý příběh s 

prvky sci-fi, v němž vedle dětí vystupují mimozemšťanky Fi a Flo. V 

jednotlivých příbězích je zvýrazněno vždy jedno vzorové slovo, které se v 

kapitole objeví ve všech pádech. Děti se tak učí ztotožnit slovo se vzorem a 

upevnit jeho skloňování nebo chápat rozdíly mezi stejně znějícími tvary (pávi 

/ pávy). Po každé kapitole následuje tabulka daného vzoru s komentářem, 

zákeřné dvojice a upozornění na problémy, které ze systému skloňování 

vycházející. Součástí knihy je i přehledný „vzorový mlýn“ na určení vzorů 

jednotlivých slov. Lenka Zemanová je učitelka a autorka knih Madlenka a 

brejličky, Výři nesýčkují a Strasti zkoušeného Standy. Michaela 

Bergmannová ilustrovala řadu knih Portálu, například Logopedické pohádky, 

V zoo není žádná nuda, Po stopách Karla IV. nebo Po stopách baroka v 

Čechách.  



 

Košík plný rajčat 
více než 75 lahodných způsobů, jak připravit, jíst a vychutnat si rajčata ve 

všech jejich nádherných podobách 

Linford, Jenny 

 

Téměř každý z nás si jistě oblíbil rajská jablíčka, onu zářivě červenou 

zeleninu lahodné chuti a výrazného aroma, která hraje nezastupitelnou roli při 

přípravě mnoha vynikajících pokrmů. Tato kniha však nenabízí pouze 

nahodilý výčet stokrát viděných a vyzkoušených receptů – naleznete v ní totiž 

více než 75 receptů na skutečně originální rajčatové pokrmy, jež těží z 

charakteristické chuti této fantastické ingredience. Recepty jsou navíc 

proloženy zajímavými články, jež se týkají jak šlechtění či pěstování rajčat, 

tak jejich skladování či zpracování. Sáhněte proto i vy do Košíku plného 

rajčat a vytáhněte z něj recept, který nejlépe vyhoví vašim chuťovým 

preferencím!  

 

Odemykání dětského potenciálu 
Mühlfeit, Jan, 

 

Knižní zpracování kurzů a seminářů pro rodiče, děti a studenty, které vedou 

světově uznávaný kouč Jan Mühlfeit spolu s lektorkou Katkou Novotnou, 

vám pomůže pochopit, v čem vaše děti vynikají. Odhalíte, proč je důležité 

pomoct dětem objevit přirozené talenty a jak je můžete z pozice rodičů 

podpořit v rozvíjení jejich silných stránek, aby je začaly efektivně využívat. V 

životě, ve studiu a později i v práci.  

 

Sborník zajímavostí k tvrzi Dobrošov 
k 50. výročí otevření tvrze veřejnosti 

Švanda, Richard, 

 

Sborník devíti příspěvků věnovaných tvrzi Dobrošov vydaný k 50. výročí 

otevření tvrze pro veřejnost. Seznam příspěvků: Před 80. lety v Náchodě 

(Švanda), Postřehy ze stavby opevnění na Dobrošově v roce 1937 (Švanda), 

Zásoby vody na tvrzi Dobrošov (Klos), Odvodňovací štoly tvrze Dobrošov 

(Čermák, Klos, Varyš), Definitivní a pracovní šachty na tvrzi Dobrošov 

(Čermák), Geodetické zaměřování na příkladu průzkumu staveniště N-S 74 

(Brož), Luftnachrichtenschule 2 v Náchodě a střelecké zkoušky na Dobrošově 

(Borůvka), Röchling - tajné zbraně Třetí říše (Švanda) a Průzkum podzemí 

tvrze Dobrošov v roce 1953 (Klos). Text doprovází barevné fotografie a 

výkresy.  

 

Zážitková pedagogika 
teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase) 

Jirásek, Ivo, 

 

Teoretické zpracování oboru zaměřujícího se na osobnostní a týmový rozvoj 

prostřednictvím přímých prožitkových situací je v českém prostředí zcela 

novým počinem. Na rozdíl od dříve publikovaných praktických a 

metodických návodů jsou zde zpracovány především terminologické a ideové 

aspekty včetně širších sociálních souvislostí a soudobých civilizačních 

proměn, na něž by měl tento edukativní směr adekvátně reagovat. 

Dramaturgicky uspořádané prožitky z pohybu, přírody, či lidského setkávání 



mohou představovat transformativní zkušenost proměňující ucelený horizont 

významů a porozumění jedince. Kniha tak představuje i filozofický model 

odpovídající na hlavní otázku oboru na pomezí pedagogiky volného času, 

andragogiky a kinantropologie, totiž jak může krátkodobá zkušenost ovlivnit 

celek lidského života. Čtenář je veden k tomu, aby se zamýšlel nad 

teoretickým rozměrem programů a metod, který je v dosavadní literatuře často 

opomíjen. Kniha je nezbytným podkladem pro další promýšlení rozvoje oboru 

v kontextu jeho historického vývoje i současné podoby, je jedinečným 

zdrojem úvah pro studenty i zkušené praktiky z řad pedagogů, volnočasových 

vedoucích, instruktorů a lektorů kurzů pro děti i dospělé.  

 

Záblesk 
Coulter, Catherine, 

 

Chelsiea a David kromě toho, že jsou oba svobodnía úspěšní, nemají v 

podstatě nic společného. Chelsea je přímočará, otevřemá a 

volnomyšlenkářská spisovatelka romancí, kdežto David je lékař z vážené 

rodiny zosobňující serióznost své profese. Pak se však David rozhodne vtělit 

se do jedné z postav Chelseina románu a spustí neuvěřitelnou chemii - oba 

zjišťují, že sdílejí neco kouzelného...  

 

Dobrou noc, můj hrdino! 
Závadová, Kateřina, 

 

Tatínku, ještě se mi nechce spát… nakresli mi pohádku! Ale ať je to pořádné 

dobrodružství! Pohádky se před spaním dají nejen vyprávět, ale i kreslit. A 

může to být veliké dobrodružství. Holčička před spaním požádá tatínka, aby jí 

něco nakreslil. Nechce princezny, koníky nebo jednorožce, ale pořádného 

hrdinu. Třeba horolezce nebo námořníka. Tatínek kreslí a společně s 

holčičkou vymýšlí, co jejich hrdiny potká. Jejich rozhovor se tak střídá s 

obrázky a postupně před námi roste a vzniká napínavý příběh v srdci velehor 

a posléze i na rozbouřeném moři. Jak dopadne, to se ještě na poslední chvíli 

neví!  

 

Taková normální rodinka – audiokniha CD 
Vavřincová, Fan, 

 

Námětem autorce byly všední i nevšední situace ze života rozvětvené rodiny, 

v níž představitelé čtyř generací žijí pod jednou střechou.  

 

Kdo neharaší, není chlap 
Mlynářová, Marcela, 

 

Humorné cestovatelské zážitky aktivní dámy "vyššího středního věku".Nová 

kniha oblíbené autorky opět s patřičnou nadsázkou popisuje zážitky z 

cestování nejen po koutech naší země. S energií sobě vlastní se vás autorka 

pokusí přesvědčit, že náplní vyššího věku nemusí být jen vnoučata, sypání 

zrní holubům a diskuse o chorobách. Občas si můžeme i zaharašit, zejména 

když k tomu přispěje potřebná náhoda a věty, které dají vše do pohybu "No to 

jsem rád, že jsem tě po dlouhým pátrání našel! Jsem v Praze jen na skok a rád 

bych Tě viděl. Výmluvy nepřijímám".  



 

Kráska a zvíře 
Dán, Dominik, 

 

Parta detektivů z Nového Města je po prázdninách zase spolu. Šéf se vrátil do 

práce opálený, usměvavý a plný energie. Barva mu zůstala, ale úsměv zamrzl 

na rtech už druhý den. Maďarští kolegové našli v poli kousek od státní hrance 

nahé zmasakrované tělo mladé ženy. Mezinárodní vyšetřování se rozbíhá a 

celý případ je velmi ostře sledován veřejností a médií. Kdo vraja dopadne a co 

bylo důvodem k této extrémně brutální vraždě?  

 

Lisey a její příběh 
King, Stephen 

 

Psychothriller amerického autora se tentokrát věnuje podivně temné historii 

jednoho zdánlivě obyčejného manželství, v němž duševní nadvláda jednoho z 

nich dokázala přetrvat až za hrob.Vdova po úspěšném spisovateli se teprve 

dva roky po jeho smrti odhodlává k vyklizení jeho pracovny a tím se nevyhne 

ani nahlédnutí do jeho poznámek a spisů. S údivem a podivnou tísní si 

uvědomí, že většina z těchto materiálů se týká událostí ze společně prožitých 

let a že na řadu z nich si nikdy nevzpomněla, naopak se je snažila vymazat co 

nejdůkladněji z mysli. Chce se zachovat stejně, ale když její život začíná 

ohrožovat nebezpečný šílenec, který s minulostí úzce souvisí, musí se žena ve 

vlastním zájmu ponořit do vzpomínek a zjistit, čemu se celá léta tak 

úzkostlivě v podvědomí vyhýbala. Na tíživé cestě do minulosti se tak znovu 

setkává se svým manželem, který jí dva roky po své smrti nabízí východisko 

ze záhuby.  

 

Vládkyně ohně 
2. díl 

Ralphs, Matt 

 

Hazelina matka je stále v rukou démonů. Ale dívka se nehodlá vzdát. Proto 

teď míří do nejstřeženějšího vězení v zemi – do londýnského Toweru. V něm 

mocný Řád lovců čarodějnic drží Nicolase Murrella, člověka zodpovědného 

za matčin únos. Jen on může Hazel říct, kde má matku hledat. V přestrojení za 

chlapce Hazel pronikne přímo do středu Řádu. Podaří se jí ukrýt svoji pravou 

identitu a také to, že ona sama je čarodějkou, která dokáže ovládat oheň?  

 

Claud's dog 
Claudův pes 

Dahl, Roald, 

 

Britský romanopisec, povídkář a scenárista, jeden z "nejprodávanějších" 

autorů světa, byl především mistrem černého humoru. I v povídce Claudův 

pes připravil pro čtenáře překvapivou zápletku a netušené, až mrazivě 

překvapivé rozuzlení. Jako ve většině Dahlových textů zde nejde o složité, 

umně vykonstruované absurdity, nýbrž o anekdotické příběhy, které odrážejí 

každodenní běžné situace, jež jsou pouze důsledně dovedeny k logickému 

vyvrcholení.  



 

The four fists 
Čtyři rány pěstí 

Fitzgerald, Francis Scott, 

 

Bilingvní vydání tří skvělých povídek známého amerického spisovatele, 

představitele "ztracené generace" a jazzového věku, které s humornou 

nadsázkou vyprávějí příběhy o bohatství a moci.  

 

The neon bible 
Neonová bible 

Toole, John Kennedy, 

 

John Kennedy Toole, autor slavného Spolčení hlupců, napsal Neonovou bibli 

již v šestnácti letech, vydání se však dočkala až dvacet let po jeho tragické 

smrti. Jde o zvláštní a temnou knihu, v níž se na rozdíl od Spolčení hlupců jen 

občas zablesknou groteskní náznaky a satirická nálada. Působivý baladický 

příběh je umocněn jednoduchým jazykem a naprosto přímočarým proudem 

vyprávění. Bilingvní vydání.  

 

Top paces in the world 
Nej místa světa 

Corner, Mark, 

 

Vyzkoušejte si výuku angličtiny poutavou a zajímavou formou. Tato 

anglicko-česká zrcadlová kniha s populárně naučnou temtaikou Vás zavede na 

neobyčejně atraktivní místo po celé planetě. Projděte se po Velké čínské zdi, 

nahlédněte do Grand Canyonu. Okusíte pocit glaldiátora v Koloseu, stanete se 

svědky katastrofy ve středověkých Pompejích a mnoho dalšího. Kniha 

přispívá nejen k obohacení slovní zásoby, ale li ke zdokonalení schopnosti 

čtení a pochopení cizojazyčného textu.  

 

Zlatý brouk 
The gold-bug 

Poe, Edgar Allan, 

 

Autor fantastických a mystických příběhů a současně zakladatel detektivního 

a hororového žánru ve své povídce z roku 1843 ukazuje, že spousta zdánlivě 

nevysvětlitelných náhod hraničících až s magií může mít prosté logické a 

racionální vysvětlení. Tajemná povídka vychází jako čtvrtý svazek v 

bilingvním provedení dárkové edice Kanapka.  

 

Jak dostat tatínka do polepšovny 
Poledňáková, Marie, 

 

Pokračování příběhů malého Vaška je na rozdíl od zimní atmosféry první 

části (Jak vytrhnout velrybě stoličku) zasazeno doprostřed krásného 

vydařeného léta. Děj se odehrává na venkově, kam odveze tatínek Vaška s 

maminkou, a kde je očekává další překvapení: nejen vynikající prázdniny v 

prostředí skalního "města", ale i postava dědečka, chápajícího všechny 

nebezpečné víry v rozbouřené hladině obnovovaného vztahu tří nejbližších 

lidí. Vaškovi se splní i další přání - táta jej zaučuje do tajů horolezectví. Tato 

společná vášeň je však příčinou dalších konfliktů mezi oběma rodiči - k 



velkému žalu Vaška i dědečka. Snad nikdo z těch zúčastněných si nedokázal 

představit, kolik úsilí si vyžádá znovuvytvoření opravdového a ryzího vztahu 

Luboše a Anny. Největší odměnou za jejich nelehké hledání, tápání a dočasné 

rozepře je skutečnost, že svět dítěte opět dostává zářivé barvy, že je z něj 

konečně vyloučena tíživá samota.  

 

Bez odpadu 
rady šité na míru vašemu rozpočtu, času i cíli! 

Ratia, Camille 

 

Jak žít ekologicky a bez plastů. Kniha je určena všem, kteří mají v úmyslu 

omezit množství odpadu kolem sebe tím, že budou uvědoměle nakupovat, jíst, 

oblékat se atd. Autorka popisuje svoji cestu: prvotní rozhodnutí vyloučit 

všechny odpady, z něhož rychle vystřízlivěla, a současný pomalejší postup 

krůček po krůčku, což je realistická varianta i pro čtenáře-laiky. Nejedná se o 

suchý popis, autorka také uvádí různé problémové situace z vlastního života, 

do nichž se vinou své snahy o změnu dostala, a dává čtenářům cenné rady, jak 

se jim vyhnout. Vyjmenovává také, jak konkrétně lze snížit odpad ve všech 

možných lidských aktivitách a jak změnit své dlouholeté návyky. Popisuje 

sice francouzské prostředí, ale její inspirativní rady jsou snadno přenositelné i 

k nám a navíc zde podobné organizace či hnutí fungují také.  

 

Faktomluva 
deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět - a proč jsou věci lepší, než 

vypadají 

Rosling, Hans, 

 

Když mají lidé odpovídat na jednoduché otázky o stavu světa například, zda 

ubývá extrémní chudoby, jaká je na Zemi průměrná délka života nebo jak 

násilný je náš svět dostáváme systematicky špatné odpovědi. Tak špatné, že 

kdyby měli zcela náhodně odpovídat šimpanzi, dosáhnou lepších výsledků 

než učitelé, investiční bankéři i nositelé Nobelovy ceny. Lékař, statistik a 

zábavný popularizátor Hans Rosling nabízí radikálně nové vysvětletní tohoto 

jevu. Odhaluje deset instinktů nevědomých, ale předvídatelných 

myšlenkových zkreslení, která ovlivňují naše názory na okolní svět. Jde 

například o instinkt propasti (sklon rozdělovat svět na zásadně odlišné 

tábory), negativity (více si všímáme jevů špatných než dobrých), ale také 

urgentnosti (pocit teď, nebo nikdy nás vede k unáhleným rozhodnutím) či 

obviňování (hledáme viníky, nikoli příčiny). Soustředíme-li se na fakta, 

zjistíme, že svět jako celek je na tom mnohem lépe, než si myslíme. A že se 

navíc rychle zlepšuje. Neznamená to, že neexistují vážné problémy a rizika. 

Neznáme-li však své klamné instinkty, nedokážeme se na problémy dívat na 

základě faktů a soustředit se na to, co nás ohrožuje nejvíc. Inspirující 

Faktomluva, plná napínavých i dojemných příběhů, je zásadní knihou, která 

změní způsob vašeho hodnocení světa a vybaví vás schopností správně 

reagovat na budoucí výzvy.  



 

Griša. 
Světlo a stíny 1. díl. 

Bardugo, Leigh, 

 

Ravka byla kdysi mocná země, ale nyní je zpustošena válkami, obklopena 

nepřáteli a všude panuje strach. Když je regiment Aliny Starkové napaden a 

jejímu nejlepšímu kamarádovi hrozí smrt, odhaluje v sobě Alina skrytou sílu. 

Sílu, která by mohla být klíčem k osvobození rozvrácené země. Opouští tak 

svět, který znala, aby se stala grišou – příslušnicí mocného řádu kouzelníků, 

kterému vládne záhadný Temnyj. Jenže v tomhle světě nic není, jak se zdá…  

 

Griša. 
2. díl. Bouře a vzdor 

Bardugo, Leigh, 

 

Z Aliny Starkové se stala světlonoška. Jenže cena, kterou za to platí, je 

vysoká. Temnyj je víc než kdy předtím odhodlaný využít jejích schopností k 

získání trůnu. Alina se snaží jeho nástrahám vzdorovat, přesto se do nich 

zaplétá a vzdaluje se od lásky, v níž až doteď hledala své útočiště. Alina cítí, 

že jestli chce Ravku zachránit, bude si muset vybrat. Ponechá si svoji 

výjimečnou moc a zachrání zemi, nebo se jí vzdá, a zvolí lásku?  

 

Griša. 
3. díl. Zkáza a naděje 

Bardugo, Leigh, 

 

Temnyj ovládl Ravku a osud celé země tak leží v rukou zlomené světlonošky, 

zneuctěného stopaře a pozůstalých členů kdysi úctyhodné magické armády. 

Oslabená Alina se vydává po stopách nepolapitelného ptáka ohně a doufá, že 

cestou najde vyděděného prince. Alina bude muset uzavřít nová příměří. 

Jakmile však začne odkrývat Temnyjova tajemství, odhalí se jí pravda, která 

změní všechno, co si doposud myslela o jejich poutu a moci, jíž oplývá.  

 

Pletení 
vzory od A do Z: 300 základních vzorů s návody 

Stanfield, Lesley 

 

Nápaditý průvodce 300 vzory k pletení, které musíte vyzkoušet – žhavé 

novinky i nadčasová klasika. Publikace poslouží jako výjimečný zdroj 

neotřelých nápadů pletařkám všech úrovní pokročilosti. Ani na přeplněném 

trhu a v obrovské konkurenci se Pletené vzory neztratí, protože se jedná o 

jedinečnou knihu. Při její přípravě se spojily dvě zkušené návrhářky vzorů 

ručního pletení a vytvořily dosud nevídanou sbírku vzorů. Každý si přijde na 

své. Nebude zklamán ani ten, kdo by hledal klasické vzory. Ovšem pravý 

poklad spočívá v nových předlohách, které nenajdete v žádné jiné knize. 

Vzory jsou pro přehlednost rozděleny do devíti barevně odlišených kapitol, 

jsou označeny stupněm obtížnosti a seskupeny podle techniky pletení: hladce 

a obrace, pružné vzory, křížená oka, copánky, krajkové vzory, bambulky, 

barevné proužky, norské vzory, neobvyklé vzory – včetně zajímavostí, jako je 

prolamované a oboustranné pletení – a písmena a číslice. Tato kniha je 

zkrátka nezbytností pro každou zapálenou pletařku. Detailně rozepsaný 

postup řádek po řádku a doprovodné, přehledné schéma i seznam zkratek a 



symbolů umožní pletařkám zvyknout si na používání schémat, což bude 

zásadní pro pletení složitějších motivů nebo dílů, jejichž základem je rozsáhlé 

opakování.  

 

Příběh lidského těla 
evoluce, zdraví a nemoci 

Lieberman, Daniel, 

 

Snažit se pochopit vlastní neduhy bez pochopení vývoje, kterým tělo prošlo v 

průběhu evoluce, je bláhové. Strhující bestseller evolučního biologa prof. 

Daniela Liebermana osvětluje podstatné vlastnosti našeho těla s ohledem na 

všechny evoluční a kulturní tlaky, jež muselo podstoupit. Ať už trpíte 

chronickými potížemi, anebo se jen chcete poučit, jak jíst, spát, běhat, chodit 

a vůbec žít v souladu se svým tělem, je to kniha pro vás! Daniel E. 

Lieberman, vedoucí katedry lidské evoluční biologie na Harvardově 

univerzitě a přední osobnost oboru, v této zásadní knize srozumitelně a 

poutavě popisuje vývoj, kterým lidské tělo za miliony let prošlo. Přitom 

vysvětluje, jak narůstající nesoulad mezi směsicí adaptací našich těl z doby 

kamenné a pokrokem moderního světa vede k paradoxu – souběžnému 

nárůstu dlouhověkosti a chronické nemocnosti. Příběh lidského těla brilantně 

osvětluje transformace, které přispěly ke klíčovým adaptacím těla: osvojení 

chůze po dvou; přechod na jinou než ovocnou stravu; opatřování potravy 

lovem a sběrem, díky kterému máme tak mimořádné předpoklady pro 

vytrvalostní disciplíny; vývoj velmi velkého mozku; vzestup kulturních 

dovedností. Lieberman dále objasňuje, jak se kulturní evoluce liší od 

biologické evoluce a jakou další proměnou prošla naše těla v průběhu 

zemědělské a průmyslové revoluce. Lieberman se domnívá, že mnohé z 

chronických nemocí přetrvávají a v některých případech i zesilují v důsledku 

„dysevoluce“, zhoubné dynamiky, kdy se léčí jen příznaky těchto chorob, a ne 

jejich příčiny. Navrhuje, abychom se nechali poznatky o evoluci postrkávat, 

tlačit a třeba i donutit k vytvoření zdravějšího prostředí.  

 

Příběh života 
Sovák, Jan, 

 

Sledovat vývoj života na naší planetě během uplynulých milionů let – od 

nepatrných jednobuněčných organismů v prekambrických mořích přes 

obrovské dinosaury až po savce a Homo sapiens – je fascinující zážitek. 

Kniha je přehlídkou toho, jak vědci dokážou z nalezených fosilií a stop 

zrekonstruovat podobu vyhynulých živočichů. Jan Sovák, autor textu i 

ilustrací, se proslavil stovkami rekonstrukcí prehistorického života, které tvoří 

pod vedením paleontologů z celého světa. Je považovaný za jednoho z 

nejlepších malířů, kteří se věnují tématům z pravěku. Jeho díla vystavují 

významná muzea v Evropě, Americe i Asii. Patří k nim i rozsáhlá sbírka jeho 

rekonstrukcí, která vznikla ve spolupráci s Národním muzeem v Praze. 

Ilustroval přes 300 knih vydaných v 15 jazycích, byl ilustrátorem Crichtonova 

Jurského parku, který dal podnět k filmovému zpracování. S Donem 

Lessemem, vědeckým poradcem tohoto filmu, pak vydal řadu knih. Původně 

pracoval klasickými výtvarnými technikami, ty však v poslední době 

obohacuje digitální technologií, a tak dosahuje mimořádné působivosti svého 



díla. Ponořte se do příběhu života a nechte se unášet dramatičností jeho 

evolučních proměn.  

 

Sukně proti kalhotám 
válka o rakouské dědictví 1740-1748 

Taraba, Luboš, 

 

Smrt císaře Karla VI. v říjnu roku 1740 znamenala pro Evropu zásadní zlom – 

habsburský rod vymřel po meči a nástupkyní zesnulého panovníka se stala 

jeho dcera Marie Terezie, vůči jejímž dědickým nárokům navzdory dřívějším 

dohodám vystoupila značná část evropských monarchů, přičemž tím zdaleka 

nejbojovnějším byl pruský král Fridrich II. Zápas o rakouské državy zmítal 

Evropou dlouhých osm let a nejednou hrozilo, že habsburská monarchie pod 

vedením mladé panovnice bude rozervána na kusy… Komu co řekne Žďár u 

Trutnova, Zahájí u Českých Budějovic nebo Chotusice u Čáslavi? Přitom 

svého času to byla místa, o nichž mluvila téměř celá Evropa. Na těchto 

„polích slávy“, kde zůstaly pod nánosem času zmizelé hromadné hroby a kde 

doposud někde ještě stojí omšelé památníky, se totiž rozhodovalo o její 

budoucnosti, stejně jako v bojích o Prahu anebo třeba u Dettingenu v 

Německu, Mollwitzích ve Slezsku či poblíž Fontenoy ve Flandrech. Jeden 

anonymní autor letáku tuto válku nakreslil jako okamžik, kdy se na mladou 

rakouskou arcivévodkyni sesype řada evropských vládců, aby z ní servali 

všechno, co má na sobě. A ono to tak bylo. Jenže tahle „sukně“ se nemínila 

„kalhotám“ vzdát. Byla rozhodnuta udržet všechno, co podělila po svém otci, 

císaři Karlovi VI. Vedle Slezska hlavně Čechy a Moravu, odkud pocházelo 

mnoho „bezejmenných“ mužů, kteří kvůli tomu pro ni bojovali a umírali, 

anebo jí sloužili jinak jako třeba Václav Antonín hrabě Kounic, kterého tato 

doba zrodila.  

 

Jak si neudělat z domova cirkus jako na Piccadilly 
Whitton, Hana, 

 

Humorné a zároveň laskavé vyprávění české autorky o životě na anglickém 

venkově.Češka Hana a její anglický manžel William se po návštěvě Prahy 

vrací domů do vesničky Kingston nedaleko Oxfordu. Od své všetečné 

sousedky Muriel se dozvídají novinu - zámecká paní Isolda hodlá ve svém 

sídle založit dívčí internátní školu. Doufá, že tak zachrání své panství před 

finančním úpadkem. Hana a William přislíbí Isoldě udělat ve škole pro 

studentky sérii přednášek. Nepraktická Isolda však nemá s vedením školy 

žádné zkušenosti, a tak, když se do školy dostaví první skupina studentek, 

bláznivé situace na sebe nenechají dlouho čekat.  

 

Máma milovala Gabčíka 
Homolová Tóthová, Veronika, 

 

Příběh Jozefa Gabčíka, Anny Malinové a její dcery Alenky se týká nás všech. 

I díky jejich odhodlání a odvaze mohlo opět povstat Československo z prachu 

a zkázy druhé světové války. O Jozefu Gabčíkovi se píše i v učebnicích pro 

speciální jednotky. O Anně Malinové se nepíše nikde. A přitom byla pro 

Jozefa životně důležitá. Zapomnělo se na ni neprávem… protože se 

nezachoval výslechový protokol gestapa.  



 

Pan Mercedes 
King, Stephen 

 

Muž v ukradeném mercedesu úmyslně vjede do fronty na chodníku, na místě 

zůstane osm mrtvých a patnáct zraněných. Řidič z místa činu zmizí. Po 

několika měsících dostane vysloužilý zatrpklý policista ze stejného městečka 

podivný dopis od kohosi, kdo se k činu přihlásí a zároveň naznačí, že chystá 

mnohem strašlivější útok - masakr tisíců lidí. Detektivní příběh ve stylu drsné 

školy z pera mistra napětí umožní čtenářům děsivým a nezapomenutelným 

způsobem nahlédnout do mysli vyšinutého vraha. Příběh byl inspirován 

skutečnou událostí.  

 

Pohádky o vzducholodích 
Rosocha, Martin, 

 

Třicet krátkých pohádkových vyprávění o vzducholodích doprovázejí 

celostránkové ilustrace.Úvodní pohádka vypráví příběh malého chlapce 

Ferdinanda, který nejraději z višně pozoruje balony a má velký sen: rád by 

létal, kam se mu zachce. Jako dospělý si hrabě Ferdinand von Zeppelin svůj 

sen splní. Pak už následují příběhy ze všech koutů světa, ve kterých 

vzducholodě zažívají nejrůznější dobrodružství, dokonce mohou být i smutné, 

staré a opuštěné nebo naopak mít plno kamarádů třeba mezi vlaky.  

 

Přej mi domov 
Bratt, Kay 

 

Osudem pronásledovaná Kara přichází pěšky z Georgie do Kay West. Útěk 

před sebou samou končí, dál už je jen moře. Práce v útulku pro opuštěná 

zvířata ji však vrací zpět do života. Najde tady i svou životní lásku? S Karou 

se život nemazlil. Se sestrou Hanou žila jako dítě v několika pěstounských 

rodinách, v dospělosti jsou obě ztracené, bez domova, vize, bez prostředků. 

Kara se rozhodne odejít. Jít tak dlouho, dokud nepřijde na to, kam jde a kým 

sama je. Cestou se setkává s mnoha lidmi, ne všichni s ní však mají dobré 

úmysly. Věrným společníkem je jí jen pes Hami, který se k ní na cestě přidal. 

Kara dorazí do Kay West. Dál už je jenom moře. Je tohle skutečně konec její 

cesty? Najde tady to, co neví, že hledá? Zbaví se v tomto klidném ráji pocitu 

osamocení a nedůvěry? A je po tolika nezdařených pokusech milovat ještě 

schopna cítit skutečnou lásku?  

 

Šest vran. 
1. díl 

Bardugo, Leigh, 

 

Za peníze se dá koupit všechno! Nebo aspoň to platí v Ketterdamu, ve kterém 

se nikdo nevyzná lépe, než Kaz Brekker, fenomenální podvodník a zloděj. A 

když se objeví neodolatelná zakázka? Je čas sehnat si pomocníky. Zloděj, 

trestanec, hazardní hráč, černá ovce rodiny, špionka a kráska-zabiják – šest 

nebezpečných psanců, kteří se pokusí dostat se do nejstřeženější pevnosti 

světa. Podaří se jim vyváznout se zdravou kůží?  



 

Tichá srdce 
Florio, Gwen, 

 

Román americké válečné korespondentky, trojnásobné nominantky na 

Pullitzerovu cenu, vypráví příběh dvou žen z odlišného kulturního prostředí. 

Po tragických událostech z 11. září 2001 se změní nejen celý svět, ale i životy 

hrdinek románu. Američanka Liv přijíždí do Kábulu s nevládní organizací, 

zaměřenou na pomoc ženám. Jako tlumočnice je jí přidělena místní mladá 

žena Farida. Za osudy a posláním obou žen se však skrývají velmi osobní 

záležitosti jejich partnerských vztahů. Liv doprovází svého manžela, který zde 

hodlá vzkřísit svoji skomírající kariéru. Farida, vzdělaná dívka z 

akademických kruhů, se znalostí několika jazyků, je nucena se vyrovnat se 

smluveným sňatkem. Dramatické události, které následují, dají oběma ženám 

poznat pravdu o jejich životech. Autorka využívá své znalosti prostředí, aby 

nám bez černobílých klišé pootevřela dveře nejen do světa každodenní reality 

života afghánských žen, ale i do světa humanitárních organizací, jejichž 

pozitivní působení je mnohdy více než sporné.  

 

Život podle Julie 
inspirativní příběh o tom, že si v každé chvíli můžeme vybrat svou cestu 

Vanderkam, Laura, 

 

Pracujete na 150 procent, ale nesklízíte úspěch? Víte, co přes všechnu snahu 

děláte ve svém životě špatně? Mladá ctižádostivá konzultantka Riley to 

netuší. Teprve netradiční pracovní školení jí otevře oči. Její příběh vám 

pomůže přehodnotit postoj k času, prioritám i možnostem a dost možná vám 

tím promění život. 

 


