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Hory a nekonečno 
Hlaváčková, Viktorka, 

 

Viktorka se během své sedmiměsíční cesty vydala pěšky přes 

Kavkaz od Černého moře v Gruzii ke Kaspickému moři v 

Azérbájdžánu. Kniha je plná veselých i napínavých příběhů a 

rozhovorů s místními obyvateli, doplněných pozorováním toho, 

jak se při osamělém čase v horách proměňuje poutníkovo 

vnímání věcí a životních hodnot.  

 

Jirka a modrý měsíc. 
5. díl 

Hawking, Lucy, 

 

Další pokračování dobrodružství Jirky a Aničky na cestách 

vesmírem. Za vším je útěk Jirkova ochočeného prasátka. Díky 

němu se Jirka seznámí se svými sousedy - Aničkou a jejím 

otcem Erikem, který se zabývá vědou. Erik má nejvýkonnější 

počítač na světě a říká mu Kosmo. Ten dokáže vyslat Jirku a 

jeho kamarády na jakékoli místo ve vesmíru. Kosma by ovšem 

rád využil i někdo jiný - a Erik s Jirkou se tím dostanou do 

obrovského nebezpečí. Ve vesmíru totiž není nic 

nebezpečnějšího než černá díra.  

 

Jirka a neprolomitelná šifra. 
4. díl 

Hawking, Lucy, 

 

Začínají se dít velice podivné věci: banky rozdávají peníze, 

obchodní domy nemůžou účtovat za své zboží, takže lidé 

dostávají jídlo zadarmo, a letadla se odmítají vznést. Vypadá to, 

že nejlepší a největší počítače světa kdosi napadl a George i 

Annie se budou muset vypravit hlouběji do vesmíru než kdykoli 

dřív, aby zjistili, co se za tím skrývá.  

 

Jirka a velký třesk. 
3. díl 

Hawking, Lucy, 

 

Právě se koná jeden z největších vědeckých experimentů všech 

dob a Jirka s Aničkou je mohou sledovat úplně zblízka! Aniččin 

táta Erik vede pokusy ve Velkém hadronovém urychlovači, 

které mají odhalit první okamžiky vesmíru – velký třesk. Jirka s 

Aničkou však náhodně objeví ďábelský plán na zničení 

experimentu! Jirka je vržen do nebezpečného dobrodružství – na 

vzdálenou galaxii a do kvantového světa... Neuvěřitelně 

napínavý příběh zahrnuje i nejnovější vědecké teorie o cestování 

časem a o velkém třesku.  

 

Pod potemnělou oblohou 
Sborník z veršů účastníků XXI. Dnů poezie v Broumově 

Kopecká, Věra, 
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Sborník veršů česko-polských autorů.  

 

Stromy - průvodci našich cest 
almanach z tvůrčích dílen 19. a 20. Dnů poezie v Broumově a 

polsko-českého plenéru ve Wieszczynie 

 

Soubor básní regionálních autorů z Česka  i Polska.  

 

Dryák 
Novotný, František, 

 

Přemyslovské Trojkrálovství stojí na osudové křižovatce – buď 

přijme nadvládu námořních velmocí Anglie a Holandska a 

zůstane jen druhořadou kontinentální mocností, nebo je vyzve 

na souboj pomocí převratně zkonstruovaného a novou bojovou 

látkou vyzbrojeného loďstva. To vše se odehrává v 

alternativním 17. století, kde existuje pod vládou Přemyslovců 

mocná říše táhnoucí se od Baltu až po Jadran a od Labe až po 

Dvinu. František Novotný přichází se strhujícím příběhem, v 

němž významnou roli hraje alchymistická magie (tzv. alchy-

punk) realizovaná nikoli pouhými kouzelnými formulemi a 

prací na Velkém magistériu, ale stavbou magických přístrojů, 

plody nauky, kterou lze nejvýstižněji popsat jako alchymické 

inženýrství. K němu se pak pojí znalost míchání elixírů, mezi 

něž patří i Dryák nesmrtelnosti, a soupeření tajných služeb o 

pradávný recept na utajovanou bojovou látku.  

 

Fína a Zef 
příběh surikat 

Březinová, Ivona, 

 

Příběh o životě surikat v africké poušti. Součástí knihy je 

pracovní sešit k luštění úkolů po přečtení knihy. V africké poušti 

Kalahari žije malá surikata Fína a její velká rodina. Fína se 

rozhodně nenudí, protože s kamarádem Zefem vyvádí jednu 

vylomeninu za druhou. Občas ale musí dávat pozor - život v 

poušti může být pěkně nebezpečný. Jednoho dne se poblíž 

surikatí nory objeví podivná skořápka, z níž vylezou dva 

neznámí tvorové. Nemají ocas, chodí po dvou a jejich tělo je 

pokryté barevnou svlékací srstí. Vyklubou se z nich přátelé, 

nebo nepřátelé?  

 

Klárka a létající velryba 
Gugger, Rebecca, 

 

Bohatě ilustrovaný příběh o malé holčičce, létající velrybě a 

jejich společné cestě za hvězdy. "Co je asi za sluníčkem, 

měsícem a hvězdami?", ptá se malá Klárka sama sebe neustále. 

Jednoho dne se za jejím oknem objeví létající velryba a vezme 
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Klárku na fantastickou cestu. Společně proplouvají oblohou a 

přibližují se velkým životním otázkám.  

 

Přesazená 
jak nechat život znovu bujet 

Vincent, Alice 

 

Zalít, pohnojit, přesadit. Žít. Najednou je to tu — člověk je 

dospělý, bez partnera, s pochybnou kariérou a ještě 

pochybnějším bydlením. Začne se ohlížet do dětství a 

vzpomínat na jeho krásné jistoty. Pro novinářku Alici 

Vincentovou se v podobné situaci takovou jistotou stala 

dědečkova zahrada, její svoboda, klid a krása. Nezůstala však u 

vzpomínky: po krachu vztahu začala sázet, pěstovat a nechávat 

žít pokojové rostliny, kdekoli a kdykoli to jen šlo. A s tím, jak 

prospívaly její rostliny, záhy začala prospívat i ona… Přesazená 

je pozoruhodnou knihou na pomezí esejistiky, dějin botaniky a 

pěstitelského glosáře. Především však jde o zahradnický pokus 

zachovat si zdravý rozum v možná až příliš rychlém světě.  

 

Mlčící fontány 
Sepetys, Ruta, 

 

Život ve stínu španělské diktatury. Historický román od autorky 

bestselleru V šedých tónech. Madrid, 1957. Španělsko pod 

nadvládou diktátora Franka zoufale potřebuje peníze, a tak láká 

turisty a obchodníky. Mezi nimi je i osmnáctiletý syn ropného 

magnáta Daniel Matheson, který chce skrze čočku fotoaparátu 

poznat rodnou zemi své matky. Řízením osudu potká mladou 

Anu, díky níž odhaluje krutou každodenní realitu Španělů, a 

brzy se sám ocitá v ohrožení. Zvládne ve slunném městě, jehož 

ulicemi se plíží stíny občanské války, ochránit své milované?  

 

O princeznách, dracích, lidech a podobné havěti 
Langerová, Anna, 

 

Pohádková knížka vám nabídne sedm klasických dětských 

příběhů, které ukazují dobro a zlo na místech, kde byste je 

normálně nečekali. Můžou princezny ovládnout řemeslo? Má 

sopka srdce? A je drak opravdu ten špatný? Každá pohádka je 

doprovázena unikátními ilustracemi z pera teprve patnáctileté 

slečny.  

 

Zločinu na stopě. 
2. díl 

Martin, Paul, 

 

Interaktivní kniha, v níž si dítě může zahrát na detektiva a na 

základě obrázků, výpovědí svědků a podezřelých odhalit 

pachatele. Kniha obsahuje 12 zajímavých detektivních příběhů: 

Horko v ledovém hotelu, Krádež v Satabdurském chrámu, 

Panika v cirkusu Bereroha, Zrádce na hradě Rohlíku, Záhada ve 
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škole Samurajů, Koncert s deseti záhadami, Krádež v karavanu, 

Čarodějný lektvar, Farma vzhůru nohama, Silvestrovská noc a 

osm záhad, Poklad sedmi trpaslíků, Sabotáž na Marsu, Krádež v 

supermarketu.  

 

A pak se to stalo! 
Stará, Ester, 

 

Deset pohádek o maličkostech, ze kterých si děti nic nedělají, a 

dospělí z nich šílí.  

 

Antonia a její dcery 
De Blasi, Marlena, 

 

Krajina protkaná vůní olivovníku, zapadající slunce líbající 

plody ve vinohradu a silné osudy toskánských žen... Antonia a 

její dcery je silný román, který se dotkne všech vašich smyslů. 

Tentokrát vás autorka zavede na rodinnou farmu v srdci žhavé 

Itálie. Seznámí vás s temperamentní Antonií, pozoruhodnou 

ženou dohlížející na pořádek a chod domácnosti, ve které bydlí 

čtyři generace nebojácných a houževnatých toskánských žen. 

Popíše vám její životní příběh, do něhož se vepsalo běsnění 

druhé světové války, láska i smutek, hluboká tajemství i 

doutnající hněv. Uvaří vám. Pokrmy provoněné oreganem, 

olivami a lahodným kaštanovým medem. Rozesměje vás a zcela 

nepochybně vás dojme svou vřelostí a spontaneitou.  

 

Hortensie de Beauharnais 
příběh francouzské princezny a královny holandské 

Straková, Izabela, 

 

Působivý příběh Hortensie, dcery Josefíny de Beauharnais a 

nevlastní dcery Napoleona Bonaparta, vyprávěný atraktivní 

formou deníku. Poté, co byla vychovávána ve francouzské 

kolonii v Karibiku, se Hortensie vrací do Evropy během 

jakobínské diktatury, kdy je její otec popraven. Matka Josefína 

se stává první manželkou vycházející hvězdy republiky, 

generála Napoleona Bonaparta, avšak sama Hortensie je do něj 

zamilovaná také. Je ovšem donucena své city potlačit a provdat 

se za Napoleonova chladného a žárlivého bratra Louise 

Bonaparta. Dokáže se řídit rozumem a být v manželství šťastná? 

Vyprávění je proloženo autentickými dopisy popisujícími hrůzy 

napoleonských válek očima jejího bratra Eugéna, jenž se stal 

jedním z nejvýznamnějších Napoleonových generálů.  
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Kniha ztracených přátel 
Wingate, Lisa 

 

Příběh se odehrává na americkém Jihu, částečně v roce 1875 a 

částečně v roce 1987. Inspirací pro autorku byl inzerát z 19. 

století v rubrice Ztracení přátelé, ve kterém inzerentka pátrá po 

své velké rodině, rozprodané během americké občanské války. 

Bývalá otrokyně Hannie Gossettová má velký sen - ráda by se 

znovu setkala se svou matkou a sourozenci, kteří byli za 

americké občanské války rozprodáni po celém Jihu. Zbyla jí 

pouze malá farma a nyní hrozí, že přijde i o tu, pokud se ovšem 

nevydá na nebezpečnou pouť za ztracenými dokumenty. Cestou 

však Hannie musí čelit těžkým rozhodnutím, která zásadně 

změní její život, a zasáhnou i Benny Silvovou, louisianskou 

učitelku, která o dvě stě let později pátrá po osudu Hannie a její 

rodiny.  

 

Paní ze Severu. 
2. díl Mathildino tajemství. 

Bomann, Corina, 

 

Mathildino tajemství je druhá část švédské ságy o rodu 

Lejongardů a jeho panství, jež líčí osudy několika generací 

šlechtického rodu v průběhu 20. století. Rod Lejongardů vlastní 

nádherné staré panství na jihu Švédska. Statek, který rodina už 

mnoho let spravuje, je v zemi proslulý úspěšným chovem koní. 

Panství a šlechtický titul Lejongardové obdrželi jako projev 

díků švédského krále za podporu a věrnost během třicetileté 

války za podmínky, že budou za všech okolností stát při 

královské rodině. A jsou to především odvážné a sebevědomé 

ženy tohoto rodu, které se dokážou postarat o prosperitu panství 

a nadcházejících generací.  

 

Vire, padni! 
Březinová, Ivona, 

 

Nezaměstnaný tatínek nachystá pro rodinu překvapení - týdenní 

prázdninovou terapii na chatě v úplné tmě, bez elektřiny. Když 

se všichni po týdnu zcela vyčerpaní vracejí domů, netuší, že celá 

země je v koronavirové karanténě. Rodino, přichystal jsem pro 

nás fantastickou dovolenou, pronesl při nedělním obědě tatínek 

a tajuplně se usmál. A tak o jarních prázdninách v jedné chatě 

nastala očistná terapie. Když po nekonečně dlouhých dnech ze 

srubu mátožně vylezlo šest sinalých, špinavých, prochladlých, 

mžourajících postav, bláhově si všichni mysleli, že útrapám je 

konec. Nikdo netušil, že je čekají mnohem těžší zkoušky.  
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Cesta do divočiny 
za zvířaty národních parků světa 

Mizielińska, Aleksandra, 

 

On je plachý, ona podnikavá, on obrovský a těžkopádný, ona 

drobná a mrštná. Seznam se s dvěma kamarády z Bělověžského 

pralesa – zubrem Kubou a veverkou Ulou. Právě dostali tajemný 

dopis z Ameriky a spolu se světáckým holubem Emilem 

vyrážejí na velkou výpravu do divoké přírody. Procestují osm 

výjimečných národních parků v nejrůznějších koutech naší 

planety: od amerického Yellowstonského národního parku přes 

národní park Severovýchodní Grónsko až po indonéské 

Komodo. Putují amazonským deštným pralesem, africkou 

pouští i čínským bambusovým lesem a všude se setkávají se 

zvířaty, která jsou tam doma. Naše trojka se díky nim dozví 

hromadu zajímavých věcí, pozná jejich prostředí i způsob života 

a navíc prožije spoustu dobrodružství. Pro děti od šesti let.  

 

Děti s hvězdou 
Escobar Golderos, Mario, 

 

Píše se rok 1941 a v okupované Francii se stupňuje nacistický 

teror. Mladí židovští bratři Jacob a Moses zůstali v Paříži úplně 

sami – jejich rodiče jsou daleko a teta, která je měla na starosti, 

zemřela. Existuje jediný způsob, jak se vyhnout transportu do 

koncentračního tábora: útěk. Na své cestě za ztracenými rodiči 

poznají mnoho podob lidskosti, která je důkazem, že naděje 

přežívá i mezi hrůzami války.  

 

Eleanor & Park 
Rowell, Rainbow 

 

Romance ze školního prostředí, neobvyklá je v tom, že hlavní 

hrdinka není nejkrásnější holka ve škole a její milý není 

nejúžasnější borec; ona je trochu při těle, on nenápadný kluk. 

Jejich zvolna se vyvíjející vztah překvapí je samotné.  

 

Madame Piaf a píseň lásky 
Marly, Michelle, 

 

Biografický román o francouzské šansoniérce Édith Piaf. 

Autorka se zaměřuje především na její milostný vztah se 

zpěvákem Yvesem Montandem. Paříž, rok 1944: Po skončení 

německé okupace je zpěvačka Édith Piaf obviněna z kolaborace. 

Obává se zákazu vystupování. Zatímco se snaží prokázat svou 

nevinu, pozná Yvese Montanda, neobratného, ale talentovaného 

mladého zpěváka. Začne s ním pracovat. Netrvá dlouho a z 

obou šansoniérů se stanou milenci. Štěstí po Yvesově boku 

inspiruje Édith k vytvoření písně, díky níž se jednou stane 

legendou - La vie en rose.  
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Rozbal to naplno! 
jak se nenechat dusit negativitou druhých a žít život snů 

Beck, Tobias, 

 

Víte, kdo jsou prudiči? Zajisté jich také pár znáte. Jedná se o 

lidi, kterým není nikdy nic dost dobré, tráva je příliš zelená a 

káva příliš horká nebo studená. Jsou to chroničtí stěžovatelé, 

kteří svojí špatnou náladou bohužel dokonale zaplavují i své 

okolí. Autor vám poradí, jak si takové lidi nepouštět k tělu. Na 

příkladu mnoha často velice humorných historek vám prozradí, 

že svůj život můžete perfektně kormidlovat sami za sebe, aniž 

byste museli slepě poslouchat někoho jiného. Poradí vám také, 

jakými lidmi se máte obklopovat a kdo vás může nejvíc 

inspirovat a posouvat dál. A že se vám v životě vždycky 

nedařilo? Že jste párkrát spadli „na hubu“? I životní prohry a 

překážky, nemoci a rodinná neštěstí jsou vaší nedílnou součástí. 

A světe, div se – mohou dokonce přispět k vašemu budoucímu 

úspěchu a šťastnému žití. Dozvíte se několik konkrétních tipů, 

jak žít svobodně a nezávisle, a přitom nezapomínat na druhé. 

Naučíte se, jak využít každé šance, nebát se rizik a jak být 

zároveň obohacením pro své okolí. Přijdete na to, jak si osvojit 

umění být vděčný. To je cesta, na kterou vás navede Tobias 

Beck, jeden z nejúspěšnějších motivačních řečníků v Evropě.  

 

Rozsypaná slova 
Daneš, Martin, 

 

Biografický román zachycuje závěrečné období života 

významného českého spisovatele a novináře, humoristy Karla 

Poláčka. "Co způsobilo, že se celá Karlova existence ze dne na 

den sesypala jako domeček z karet? Taková maličkost, již se 

rozhodl vytěsnit z mysli, ona ho ale nakonec dostihla... Onou 

maličkostí bylo, že je Žid". V těchto větách se skrývají obavy o 

existenci Karla Hirsche, jehož jméno si Martin Daneš vypůjčil z 

Poláčkovy novely "Lehká dívka a reportér". Získal tím od 

tohoto významného spisovatele odstup a mohl tak ve svém 

románu, jehož je Karel Poláček (pod výše uvedeným jménem) 

tragickým hrdinou, přesněji formulovat jeho charakteristické 

postoje. Protagonistův osud Daneš rámuje především jeho 

posledními roky: skládá tak působivou mozaiku od konce 

třicátých let až po Hirschovu-Poláčkovu smrt v důsledku utrpení 

v koncentračních táborech. Román je zároveň holdem 

literárnímu mistrovství Karla Poláčka, předčasně ukončenému 

pochodem smrti, na němž za dodnes ještě přesně nevyjasněných 

okolností zemřel.  
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Terapeutka 
Flood, Helene, 

 

Znepokojivě ostrý vhled do nejtemnějších koutů nás samých, 

našich rodin a našich vztahů Psycholožka Sara si nedávno 

otevřela soukromou praxi a se svým manželem, architektem 

Sigurdem, opravuje starý dům po dědečkovi. Rekonstrukce se 

však kvůli nedostatku času i peněz vleče. Jednoho dne Sigurd 

vyrazí s kamarády na chatu; v pátek brzy ráno se doma se Sarou 

rozloučí a dopoledne jí nechá na záznamníku vzkaz, že v 

pořádku dorazil na místo. Sara se těší na volný víkend. Večer jí 

však volají manželovi kamarádi a vyzvídají, kam se Sigurd 

poděl.  

 

Anna ze Summerside. 
4. díl 

Montgomery, Lucy Maud, 

 

Pokračování osudů Anny ze Zeleného domu, která se stává 

ředitelkou školy na malém městě a spoluprožívá pestré příběhy 

jeho obyvatel. Anna po skončení studií na univerzitě otevírá 

novou životní kapitolu a přijme místo ředitelky střední školy v 

Summerside. To ji načas vzdálí od milovaného Gilberta, který 

se rozhodl vystudovat medicínu. Prostřednictvím Anniných 

dopisů Gilbertovi poznáme její studenty, kolegyni i všechny 

strasti a radosti, jež vedení střední školy obnáší. Ačkoli se z ní 

stala ředitelka, pořád je to Anna: chytrá, nezdolná a optimistická 

rusovláska s hlavou plnou snů.  

 

Jak Eda ke kompostu přišel 
Václavková, Tereza, 

 

Eda žije na malé planetce a rád by si vypěstoval hrášek. Ale jak 

na to, když je planetka neúrodná, samý prach? Eda se tedy vydá 

na planetu Zemi a naučí se tam kompostovat. Barevné 

kontejnery mu poradí, jak se správně třídí sklo, plasty a papír a 

jaké zdánlivě nepotřebné odpadky může využít do svého 

„pokladu“.  

 

Jmenuji se Maryte 
Šlepikas, Alvydas, 

 

Syrový příběh osiřelé německé holčičky z Východního Pruska 

těsně po 2. světové válce. Román tematizuje poválečný fenomén 

tzv. vlčích dětí a svému autorovi zajistil místo na výsluní nejen 

litevské prózy. Nedospělá protagonistka příběhu, který začíná 

roku 1946 v dnešní kaliningradské oblasti, se nejmenuje Maryte, 

ale Renata. Je to Němka, neboli z pohledu vítězných sovětských 

vojáků "fašistka", a vydávat se za Litevku je pro ni kamufláž 

nezbytná k přežití. Syrový, mrazivý příběh poválečné siroty a 

jejího zoufalého hledání naděje na nový domov je vyprávěn 

lakonickým, věcným stylem, spíše vizuálním než niterným, 
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jakoby z pozice nezúčastněného vypravěče. Autor používá 

vysloveně filmový styl s rychlými střihy a krátkými, nesmírně 

výmluvnými obrazy a scénami, charakteristickými baladickou 

směsí krutosti a lyriky. Novela je inspirována poválečným 

fenoménem bezprizorných "vlčích dětí" a svému autorovi 

vynesla několik světových literárních ocenění.  

 

Milostný příběh jednoho života 
Morrey, Beth 

 

Román je postavený na vzpomínkách ženy, která rekapituluje 

svůj životní příběh, v němž hraje důležitou a podstatnou úlohu 

láska. Missy Carmichaelová měla skvělý život - dvě úžasné děti, 

bezvadného manžela a vystudovanou Cambridge. Co víc si přát? 

Život ale plynul a vše se postupně změnilo. S dcerou už několik 

let nemluví, syn se odstěhoval do Austrálie i s jejím jediným 

vnukem a Leo, její životní láska, je pryč. Missy zůstala sama ve 

velkém domě, jen se svými vzpomínkami. A tak vzpomíná, 

vzpomíná na léta, kdy byla šťastná, milovaná a obklopená 

rodinou. Víc než cokoli na světě si přeje, aby byl její život 

takový jako dřív. Missy najednou nezbývá nic jiného, než se 

spoléhat na pomoc cizích lidí a svého psa.  

 

Pustina 
Jackson, Stina, 

 

Krimithriller švédské autorky, zasazený do tísnivého prostředí 

odlehlé vesnice. Švédský venkov, to nejsou jen nekonečné lesy, 

jezera s křišťálovou vodou a malebné červené domy na 

smaragdových pasekách. Daleko od civilizace bují lidská závist 

a chudoba, dívky nabízejí sex na zapadlých parkovištích a na 

chátrajících samotách se daří drogám. Liv Björnlundová si svůj 

osud nevybrala, určila jí ho Pustina, vesnice na samém konci 

silnice. Dcera ze statku, který poznamenala rodinná tragédie, 

pracuje na benzinové pumpě, kam ji každý den vozí otřískaným 

volvem její despotický otec Vidar. Liv si připadá jako v kleci. 

Až do chvíle, kdy je v opuštěné studni v lesích nalezen Vidar 

mrtvý. Do smrti hněvivého starého muže se zaplete dvojice 

dealerů a zlodějíčků, kteří věděli o jeho skrývaném bohatství. 

Ale všechno může být složitější. Vždyť nešťastníků, jimž vražda 

nabízí vstupenku do lepšího života, je Pustina plná  

 

S Komenským do komiksu 
únikovka s Amosem 

Smolíková, Klára, 

 

Na únikovou hru se Filipa těšila. Vybrala si ji na oslavu 

narozenin a ten nápad spolužáky nadchnul. Dokonce i Vavřinec, 

řečený Vávra, pozvání přijal. Nejsou ve třídě kdovíjaká parta. 

Ani učitelé u nich neučí rádi. Filipa předem nezkoumala, proč se 

hra jmenuje „Cesta z labyrintu“. Vlastně jí bylo jedno, jakou 

únikovku si zahrají, pro všechny to byla premiéra. Dostat se z 
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lodní kajuty ještě šlo, ale další místnosti jsou těžší a těžší, a ne 

každá nápověda jim pomáhá. Hráči mají podezření, že se hra 

chová jako živá.  

 

V kokpitu Spitfira 
Vzpomínky stíhače RAF na Bitvu o Británii a další bojiště 

Gray, Colin D., 

 

Novozélandský pilot Colin Gray vstoupil do RAF v roce 1939. 

Bojoval nad Evropou v době evakuace britské armády z 

Dunkerku v květnu 1940 a aktivně se podílel na Bitvě o Británii. 

Podnikal nálety nad Francii, doprovázel bombardéry, útočil 

proti námořním cílům a létal noční akce. V lednu 1943 ho 

přeložili do severní Afriky, kde bojoval nad Tuniskem a podílel 

se na invazi na Sicílii. Později ten rok se vrátil k aktivním 

operacím v Anglii, kde bránil Londýn proti letounovým střelám 

V-1, doprovázel bombardéry, útočil na Porúří a účastnil se 

dobývání Arnhemu a Nijmegenu. Celkově Gray absolvoval přes 

pět set operačních letů a nárokoval si čtyřicet sestřelených nebo 

poškozených nepřátelských letounů. Patřil mezi deset 

nejúspěšnějších stíhacích pilotů Commonwealthu a dosáhl 

nejvíce vzdušných vítězství ze všech novozélandských pilotů.  

 

Život Olgy Havlové 
Kosatík, Pavel, 

 

Než se stal Václav Havel prezidentem, znal Olgu Havlovou jen 

málokdo. Stačilo pár let, a získala si úctu tisíců spoluobčanů. 

Dodnes se hovoří o její noblese a aristokratičnosti ducha, o síle 

její osobnosti. Lze říci o Olze Havlové ještě něco nového, 

hlubšího a zajímavějšího? Pokouší se o to tento životopis, který 

vznikl na podkladě desítek rozhovorů s jejími nejbližšími 

přáteli, rodinnými příslušníky, kamarády z dětství a mládí, 

prominentními i obyčejnými chartisty a spolupracovníky z 

Hradu nebo Výboru dobré vůle. Autor v něm přináší množství 

širší veřejnosti dosud neznámých informací ze soukromého 

života Olgy Havlové a charakterizuje ji jako ženu, mezi jejíž 

základní vlastnosti vždy patřily věcnost, odpovědnost a pevnost 

v názorech.  

 

Cesta bez konce 
za války, 1917. 4. díl 

Harrod-Eagles, Cynthia, 

 

Čtvrté volné pokračování epické rodinné ságy nabízí pohled na 

další osudy rodiny Hunterových a jejich služebnictva. Válka už 

trvá třetím rokem a na všechny začíná doléhat únava. V Británii 

docházejí základní věci, projevuje se všeobecný nedostatek 

potravin, mimořádně dlouhá krutá zima vyčerpala zásoby uhlí, 

národ strádá. Přesto ani za těchto tvrdých podmínek se lidé 

nevzdávají, zatnou zuby a pokračují dál – zbrojovky nepřetržitě 

chrlí zbraně na frontu, dobrovolníci se starají o nemocné, 
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organizují se vývařovny pro chudé, rozorávají se starobylé 

parky, aby vzniklo více orné půdy a zem byla soběstačná a 

hospodyně se předhánějí v tom, jak vařit úsporně a nahrazovat 

nedostatkovou mouku.  

 

Děti ohně 
Jenkins, Victoria 

 

Neuvěřitelně strhující thriller plný zvratů, které vás nenechají 

spát. Tato kniha vás upoutá hned na první stránce a neodložíte ji 

ještě pozdě do noci. Jednoho deštivého říjnového dne je v 

opuštěné nemocnici nalezeno tělo. Je tak spálené, že ho nelze 

identifikovat. Vyšetřovatelka Alex Kingová však ví, že každá 

oběť je něčí dcera nebo syn. Alex musí svoje vlastní problémy 

odložit stranou a všechno dát do hledání vraha. Když je však 

nalezena další oběť, začne tušit, že vražda v nemocnici byla 

jenom první z mnoha.  

 

Královi rytíři 
Dostál, Richard, 

 

Historický román přibližuje život a vládu krále Václava II., jeho 

cestu na český trůn, sňatek s princeznou Richenzou a získání 

polské koruny. Nic z toho ale nebylo zadarmo a za udržení moci 

musel Václav II. svádět těžké boje s Habsburky.  

 

Mazl tov 
má léta u ortodoxní židovské rodiny 

Vanderstraeten, Margot, 

 

Poutavá a oceněná autobiografie, ve které autorka vypráví o 

době, kdy jako studentka v Antverpách začala doučovat děti v 

ortodoxní židovské rodině a přes vzájemnou rozdílnost v této 

komunitě navázala úzké vztahy, které přetrvaly i do dalších let.  

 

Milan Kundera 
život spisovatele 

Brierre, Jean-Dominique 

 

Francouzský autor ve svém díle přibližuje čtenářům 

komplikovanou osobnost světoznámého českého a 

francouzského romanopisce. Popis jeho neméně spletité 

umělecké, intelektuální, politické i literární pouti Jean-

Dominique Brierre zasadil do kontextu československých dějin, 

rámovaného lety 1948 (únorový puč) a 1989 (sametová 

revoluce). Čerpal přitom ze zápisků, rozhovorů a doposud 

nezveřejněných svědectví, například ze vzpomínek Kunderova 

přítele Alaina Finkielkrauta a jeho překladatele Françoise 

Kérela. Pohled „zvnějšku“ na naše dějiny vztažené k životu 

spisovatele, jenž stále budí zvědavost, ať v kladném, či 

záporném smyslu, je bonus, přidaný k dalšímu z mnoha 

Kunderových portrétů.  
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Nezvratné alibi 
May, Peter, 

 

Závěrečný díl úspěšné kriminální série, v níž vystupuje forenzní 

biolog Enzo Macleod. Tentokrát je před ním záhada vraždy 

staré přes dvacet let a k tomu má řešit i zamotané záležitosti 

vlastního života. Jihozápadní Francie, 1989 Plačící vrah shodí 

tělo dvacetileté Lucie do nejhlubšího místa lesního jezera. O 

čtrnáct let později zasáhne Francii vlna veder. Půda je sežehlá, 

stromy a keře hynou a říčky vysychají. V rozpukaném bahně na 

jezerním dně objeví místní rybář lidskou kostru s lebkou 

obalenou plastovým pytlem. Paříž—Cahors—Bordeaux, 2011 V 

elegantním pařížském bytě svého nastávajícího zetě novináře 

Rogera Raffina se forenzní expert Enzo Macleod seznamuje se 

šestým neobjasněným případem ze sedmi, jež se staly 

předmětem uzavřené sázky. Aby vyhrál, pouští se do zdánlivě 

neřešitelného úkolu a netuší, že tím všechny své blízké vystaví 

nebezpečí, které si nepředstavoval ani v těch nejděsivějších 

snech.  

 

Olinka a kouzelná truhla 
Šlik, Petr Hugo, 

 

Hřejivý příběh o jednom kouzelném prázdninovém 

dobrodružství Šestiletá Olinka jede na prázdniny k dědečkovi do 

Vehlovic. Že by se ale těšila? Ani nápad! Děda je pěkný mrzout 

a nejraději by jen chodil na ryby, díval se na televizi a jedl 

párky. Jednoho dne Olinka na půdě objeví tajemnou truhlu a v 

uzívané vesničce se konečně začne něco dít. Díky truhlici se 

dívka dostane do napínavých příběhů těch nejkrásnějších 

knížek. Ale pozor! Na jejich stránkách může číhat nejen 

dobrodružství, ale i pořádná dávka nebezpečí…  

 

Račte dál! 
Dubuc, Marianne, 

 

Je ráno a v Piškotové ulici č. 3 je všechno jako obvykle. 

Maminka Myšáková se právě chystá vzbudit své tři malé 

rošťáky, pan Sova se vrací z noční směny a Ježeček se těší na 

tatínka. Den jako každý jiný. Opravdu? Před domem stojí 

stěhovací vůz a do druhého patra se právě někdo stěhuje! Ale 

ale, v prvním poschodí kdosi kašle, co to? A v přízemí, tam se 

dneska něco chystá… Malý Králíček slaví narozeniny!  

 

Atlas sopek pro děti 
objevujte sopky na šesti rozkládacích mapách 

Gabzdyl, Pavel, 

 

Sopky rozpálené aktivní i ty, které odpočívají letitým spánkem 

odjakživa vzbuzovaly hrůzu lidí, ale také je inspirovaly k řadě 

otázek. Proč se tyhle vulkány čas od času nasupí a plivou kolem 

sebe, odkud se bere magma a co je vlastně láva? A tak je začali 
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krůček po krůčku zkoumat a studovat. Vymysleli proto dokonce 

i samostatnou vědu zvanou vulkanologie. Chcete se také na 

chvíli stát vulkanologem?. Na šesti rozkládacích stránkách 

nabitých sopečnými informacemi se z vás stane vulkánů co by 

dup.  

 

Druhá derivace touhy. 
na prahu digitální teologie: úvahy nad (ne)končícími otázkami. 

2. díl 

Sedláček, Tomáš, 

 

Druhý díl trilogie úvah ekonoma Tomáše Sedláčka nad tématy a 

událostmi posledních let. Kniha nadčasově komentuje události, 

které se během našich životů dotýkaly nás všech. Tomáš 

Sedláček je však nazírá veskrze jinak, čerstvě: politiku a 

ekonomii vnímá optikou filozofie, teologie a psychologie, rád 

hledá náš odraz ve filmech a příbězích, po původu dějů pátrá až 

v prastarých mýtech, zamýšlí se nad českou velikostí v malé 

Evropě či západní civilizací a jí prožívanou katarzí. Jeho 

obdivuhodně široký záběr a dechberoucí styl z něj udělaly 

světoběžníka, který je žádaným řečníkem po celé planetě napříč 

velmi rozsáhlou odbornou škálou.  

 

Koho sežere vlk? 
7 pohádek, jak je znáte i neznáte 

Stará, Ester, 

 

Sedm pohádek, jak je znáte i neznáte, v podobě malovaného 

čtení. Ježibaba si brousí zuby na Jeníčka, možná i Mařenku, 

dědek s bábou a celou jejich partou mají zálusk na řepu, 

Otesánek slupne, na co přijde. A koho sežere vlk? Mohlo by se 

zdát, že známé pohádky řeší, hlavně kdo koho nebo co pozře. Z 

těchto příběhů se ale naštěstí dozvídáme mnohem víc, a právě 

proto je dobré se k nim vracet.  

 

Můj život mezi slzami a smíchem 
Janoušek, Jiří, 

 

Jiřina Bohdalová téměř v devadesáti letech vypráví o svém 

životě. Poprvé knižně. Jiří Janoušek ke spolupráci s Jiřinou 

Bohdalovou říká: "Pokusili jsme se spolu vylíčit tu klikatou 

životní pouť a přiblížit ji fotografiemi i dokumenty z rodinného 

archivu. Doufal jsem, že v jejím věku nechce nic předstírat a 

nepotřebuje si nic namlouvat.  

 

Noví kamarádi 
Kaarla, Riina, 

 

Příběhy Kati-e, která miluje zvířátka, elektroniku a 

programování. Se svým pomocníkem Ti-botem, kterého si 

vyrobila, pomáhá zvířátkům. Kati-e nadevše miluje zvířátka a 

stejně tak i elektroniku a programování. S němými tvářemi to 
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vážně umí. Vždycky ráda pomáhala sousedům a známým s 

domácími mazlíčky, ale prosby o pomoc se začaly rychle 

hromadit. Proto se rozhodla, že si vyrobí létajícího pomocníka 

Ti-bota. A tak se zrodili Zvířecí agenti! Kromě mazlíčků v 

nesnázích si dvojice agentů hravě poradí i s problémy divokých 

zvířat. Kancelář Zvířecích agentů sídlí na střeše bytového domu 

v bývalém vodojemu, kde mají dost místa na všechny Katiny 

mazlíčky a počítače. Vedle Kati-e a Ti-bota ho obývá habešská 

kočka Mir, voříšek Mop, kakadu Bob se žlutou chocholkou a 

ochočení potkani Bit a Mód.  

 

Psí slib. 
Pokračování bestselleru Psí poslání. 4. díl 

Cameron, W. Bruce, 

 

Bestsellerový autor se v tomto románu vrací ke svému 

oblíbenému psímu hrdinovi Baileymu, který si získal sympatie 

už ve dvou předcházejících románech. Všichni psi jednou 

přijdou do nebe. Nejinak je tomu i s Baileym, který se zde po 

několika prožitých životech plných dobrodružství setkává s 

milovaným páníčkem Ethanem. Jsou spolu šťastní, jenže na 

zemi žije smutný chlapec upoutaný na invalidní vozík a pomoct 

mu může jedině moudrý pes se starou duší. A to je další poslání 

pro našeho Baileyho, které je o to složitější, že si po návratu na 

svět nepamatuje nic z předchozích zkušeností a zapomene i na 

Ethana. Život asistenčního psa není právě lehký a Bailey musí 

vynaložit veškerý um a porozumění, aby svému novému pánovi 

pomohl nejen fyzicky, ale aby ho podpořil především duševně. 

Úkolu se však zhostí co nejlépe a se ctí. Pomáhá a vrací do 

životů zkroušených lidí radost, lásku a naději. A Ethan? Ten na 

něj přece čeká.  

 

Bumerang 
Schillerová, Tereza, 

 

Román otevřeně popisuje různé formy násilí ve vztazích. A 

násilí, to nejsou jen facky nebo nadávky. Čím bližší vztah k 

někomu máte, tím pravděpodobněji se vám může stát, že 

neuhlídáte tu pomyslnou hranici, přes kterou by už neměl jet 

vlak. Násilník si postupně získává důvěru oběti, podlehnete 

falešné iluzi, že máte mnoho společného... a cesta ven ze 

začarovaného kruhu je najednou velmi těžká. Natolik, že se vám 

každá snaha o rozumnou dohodu několikrát vrátí jako 

bumerang. Autorka na příbězích tří žen zachycuje, jak se 

chovají násilníci, jak se chovají lidé, kteří zachraňují ostatní a 

přitom by měli začít u sebe, jak se chovají lidé, kteří neustále 

„brečí“, mají tendenci konat dobro, a přitom parazitují na 

ostatních.  
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Monika a ukradená dýka 
Jindra, Jaromír, 

 

Prázdninové dobrodružství tří kamarádů, které zažívají při 

pátrání po tajemstvích souvisejících se zříceninou hradu 

Wolfenstein. Kdo ukradl z vitríny v muzeu vzácnou dýku, 

kterou objevila v troskách Wolfensteinu trojice kamarádů? Proč 

se v noci v hradní zřícenině pohybují podivná světla? Kdo 

zanechal ve sněhu stopy neustále měnící směr a kam vlastně 

vedou? To jsou jen některé z otázek, které řeší Monika společně 

s Arnoštem a Kubou o jarních prázdninách, připomínajících 

svým počasím vrcholící zimu.  

 

Můj život (nejen) s houslemi 
rozhovor s Václavem Žmolíkem 

Šporcl, Pavel, 

 

V rozhovoru sledujeme jeho první hudební krůčky, dospívání na 

konzervatoři, léta strávená v USA, raketový vzestup po návratu, 

nahrávky v prestižních světových katalozích, pedagogickou a 

charitativní činnost… Můžeme poznat i zasvěcený pohled na 

velikány houslové minulosti a Pavla jako syna, manžela a otce. 

Nechybí ani vyprávění o tom, jak tráví volný čas, jak bydlí, jak 

naplno prožil koronavirovou dobu a čeho by rád dosáhl v 

budoucnu.  

 

Myšlenky za volantem 
Eben, Marek, 

 

Kniha Marka Ebena Myšlenky za volantem představuje soubor 

sloupků a fejetonů, které vycházely časopisecky v letech 2014–

2020. „Moje zkušenost s podobnými knížkami je taková, že se 

mi vždycky něco líbí a něco zase ne. A byl bych vlastně rád, 

kdyby v té knížce zbylo jen to, co se mi líbí, abych nemusel 

otravně listovat a přeskakovat to, co se mi nelíbí. Ale nikdy 

jsem neměl to srdce z knížky něco vytrhnout, připadá mi to 

barbarské. A proto je tato knížka ve formě kroužkového bloku, 

protože z bloku člověk vytrhne list jako nic a nemusí se trápit. 

Pokud někomu po přečtení zbudou jen desky, velice se 

omlouvám.“  

 

Rodinné klubko 
Keleová-Vasilková, Táňa, 

 

V každé rodině to vře a klokotá… láskou, ale i situacemi, které 

přináší sám život. Rodina je jako klubko. Klubko svázané 

láskou, co narůstá s přibývajícími společnými roky, prožitými 

událostmi, co skrývá malá i větší tajemství, bolesti i prohry. 

Platí to i pro rodinu Sáry a Vlada. Jejich klubko je velké, 

protože mají čtyři děti a pořád se u nich něco děje. Ale co když 

se klubko naruší? Co potom?  
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Alžběta a Nina 
tajemství mojí babičky 

Poncarová, Jana, 

 

Třetí román současné české autorky přibližuje na pozadí vřelého 

vztahu mezi babičkou a její vnučkou průběh mnohdy bouřlivých 

událostí dvacátého století, které se odehrály na neklidném území 

Sudet. V pochmurných i krásných Sudetech se skrývají stíny 

minulosti, které Alžbětinu rodinu rozdělily na desítky let. Když 

ji vnučka Nina navštíví v léčebně, vymyslí způsob, jak babičce 

udělat radost: vyrazí s ní na výlet do míst, kde strávila dětství a 

mládí. Během cesty po zapomenutých krajích i zasutých 

vzpomínkách se Nina rozhodne - dost bylo mlčení. Jen pokud 

odhalí rodinné tajemství, může vykročit za splněním vlastních 

snů.  

 

Co se děje u vody 
Bartíková, Petra 

 

Poznej život u vody! Hravá interaktivní knížka z vodní říše. 

„Kvak, žbluňk, šplouch!“ U vody se ozývají nejrůznější zvuky. 

Chceš vědět, kdo všechno je vydává? Tak se s námi pojď 

podívat k řekám, tůním i rybníkům. Některá zvířátka žijí pod 

hladinou, jiná najdeš v okolí, společně si je ale prohlédneme 

všechny. Prozkoumej vodní a podvodní království! Čekají na 

tebe žáby, želvy, ryby, labutě, čápi a mnoho dalších 

pozoruhodných tvorů.  

 

Dlouhá trať 
Hanišová, Viktorie, 

 

Sbírka povídek s tématem sebevraždy. Život se někdy zastaví. 

Ať už je to vědomí smrti, osobní selhání, ztracené iluze, nebo 

prostý strach, nevyhnutelně s nimi přicházejí také úzkosti, 

pochyby a otázky. Jsou to okamžiky, které nutí promýšlet 

vlastní bytí v jasném světle, jehož svit často nepřeje 

společenským konvencím a tomu „být jako ostatní“. A to, čemu 

přeje, se zdá být tak děsivé, uhrančivé a lákavé zároveň…  

 

Kdo o tom ví? 
Kara, Lesley 

 

Astrid Phelpsové je dvaatřicet a po letech, kdy se ne zcela 

úspěšně živila jako scénografka, se snaží začít znovu – a 

především vypořádat se závislostí na alkoholu, která ji už o dost 

připravila. I když by si to všechno představovala úplně jinak, 

nastěhuje se po návratu z londýnské léčebny ke své střízlivé, 

bohabojné matce v poklidném přímořském městečku Flinstead. 

Když se seznámí se sympatickým mladíkem Joshem, zdá se, že i 

ona možná dostane novou šanci. Všechno ale není tak růžové, 

jak by mohlo vypadat, protože někdo ví o jejím dřívějším životě 
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víc, než by si přála, a chce, aby zaplatila za své hříchy. Kdo by 

ale mohl znát její nejtemnější tajemství?  

 

Normální lidi 
Rooney, Sally, 

 

Marianne a Connell vyrůstají na malém městě, ale tím jejich 

podobnost končí: na střední škole patří Connell ke hvězdám a 

Marianne je outsider. Když se spolu jednou dají do řeči, změní 

to jejich život. O rok později už oba studují na vysoké škole v 

Dublinu. Z Marianny se mezitím stala královna večírků, zatímco 

nejistý Connell jen velmi těžko nachází své místo ve 

společnosti. Ačkoliv se oba pohybují v rozdílných kruzích, 

přitahují se k sobě jako dva magnety. Marianne čím dál víc 

propadá sebedestrukci a Connell hledá svůj smysl života jinde, 

oba jsou však konfrontováni s tím, jak daleko dokáží zajít, aby 

druhého zachránili.  

 

O dívce, která vládla příběhům 
Drtina, Martin, 

 

Mělo to být obyčejné léto v Českých Budějovicích. Dva 

kamarádi Bert a Petr řeší své osobní problémy, když jim do 

životů vstoupí tajemná dívka Šah. Tvrdí o sobě, že je Strážkyní 

příběhů, že svět očišťuje od jejich energie, aby se nestaly 

skutečností, a na každém kroku ji provázejí podivnosti. Příběhy 

začnou ožívat, ty známé i ty zapomenuté, a když se do toho 

zamotá ještě Šahin šílený bratr, v ohrožení nebudou jen Petr s 

Bertem, ale celý svět…  

 

Republika 
Zábranský, David, 

 

Jaký étos může mít republika, jejíž premiér vypadá jako zloděj 

vajec v obleku a za svoji poradkyni vydává milenku italského 

mafiána? Kniha, inspirovaná vraždou mladého slovenského 

novináře Jána Kuciaka, zachycuje události, které činu mohly 

předcházet, jakož i následný šok a proměnu společenské nálady 

v zemi. Cílem přitom nebylo nabídnout kroniku nedávného dění 

na Slovensku, nýbrž na základě konfliktu tří generací vytvořit 

obecnou výpověď o dnešní politice a společnosti. Podstatnou 

součástí vyprávění je snaha odpovědět na otázky, co pro region 

střední a východní Evropy znamenal rok 1989 a co tento region 

znamená pro současný svět.  

 

Sabotér z Osvětimi 
příběh britského vojáka uvězněného v osvětimském zajateckém 

táboře 

Rushton, Colin, 

 

Na osudu mladého vojáka Arthura Dodda dokumentuje kniha 

nepříliš známou historii britských válečných zajatců v Osvětimi. 
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Arthur padl do zajetí roku 1943 a v táboře strávil téměř dva 

roky. Po válce se pokoušel mluvit o svých zážitcích, ale dlouho 

bylo pro něj velmi obtížné popsat to, co viděl. Ve svém 

vyprávění líčí nejen krutosti, jichž se nacisté dopouštěli na 

vězních, ale zachycuje i náladu mezi zajatci, kteří se pokoušeli 

proti Němcům vést skrytý odboj.  

 

Kde zpívají raci 
Owens, Delia, 

 

Celá dlouhá léta kolují v poklidném městečku Barkley Cove na 

pobřeží Severní Karolíny fámy o vlčím dítěti, „holce z bažiny“. 

Když je roku 1969 objeveno tělo místního krasavce Chase 

Andrewse, obyvatelé města začnou z jeho vraždy podezírat 

právě holku z bažiny, Kyu Clarkovou. Jenže Kya vůbec není 

taková, jak se o ní povídá. Je to inteligentní a citlivá dívka. Žije 

odkázaná sama na sebe v bažině, které říká domov, jejími 

nejlepšími kamarády jsou racci a místo školy ji učí okolní 

příroda. I v jejím životě přichází chvíle, kdy zatouží po blízkosti 

jiných lidí, dotecích a lásce. Její divoká krása okouzlí dva mladé 

muže z města a před Kyou se otevírá úplně nový život. Pak se 

však stane něco nepředstavitelného… Román Kde zpívají raci je 

překrásnou ódou na přírodu, příběhem opuštěné dospívající 

dívky, která se učí důvěřovat lidem, a líčením záhadné vraždy s 

překvapivým koncem. Delia Owensová nám připomíná, že 

dětství nás všechny poznamená na celý život a že každý z nás 

podléhá úžasným tajemstvím přírody.  

 

Lovkyně 
Quinn, Kate, 

 

Válečný korespondent Ian Graham se spolu se svým kolegou 

vydává na lov válečných zločinců, kterým se podařilo uprchnout 

před spravedlností. Postupně zacílí na bývalou nacistku Lorelei 

Vogtovou, jíž se přezdívalo Lovkyně. Nina Marková vyrůstala 

na Sibiři. Když její země vstoupila do války, stala se pilotkou 

ženského leteckého oddílu. Jednoho dne je však její letoun 

sestřelen. Setkává se s Lovkyní a stává se jediným svědkem, 

který se s touto nacistkou střetl a přežil. Sedmnáctiletá Jordan 

McBrideová z Bostonu, navzdory společnosti i vlastní rodině, 

touží stát se fotografkou. Když si její otec přivede domů 

snoubenku, pocítí zvláštní neklid. Rozhodne se tedy zapátrat v 

ženině minulosti…  

 

Nejlepší české básně 2019 
 

Výběr „nejlepších“ básní nemá sugerovat iluzi objektivity, ale je 

výsledkem setkání dvou osobností, dvou subjektivních pohledů 

na poezii daného roku i na poezii jako takovou. Dvojice 

přítomných editorů s nadsázkou deklaruje, že „jedenáctá 

reinkarnace svazku se již tradičně pokouší předstírat výběr z 

toho nejzajímavějšího, co se v naší poezii v uplynulém roce 
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objevilo ve sbírkách, časopisech i na internetu“. Oba si bolestně 

uvědomují, že „dobrá báseň se od básně nejlepší liší zejména 

osobou vybírajícího“.  

 

Pán čarodějů. 
2. díl 

Slováková, Petra, 

 

Janě a Petrovi se podařilo vyhrát souboj s obávaným čarodějem 

Mabrokem a nepřijít při tom o život. Tím se ovšem jejich 

situace zdaleka nevyřešila, naopak se daly do pohybu 

neočekávané události. Oba se snaží vyrovnat s mnoha 

nečekanými zvraty a zároveň k sobě najít cestu. Není to však 

vůbec snadné. Zatímco ona ho teprve poznává, on o ní ví 

všechno. Nebo si to alespoň myslí, cestování časem je totiž 

poněkud nevyzpytatelné. Jana zjišťuje, že žít s někým v reálném 

životě není takové, jak si to malovala ve svých romantických 

představách. Obzvlášť pokud jde o mocného čaroděje, který si 

pravdu uzpůsobuje podle svých potřeb. Petr chtěl začít nový 

život, ale ten není ani trochu jednoduchý — pro jedny je 

zločinec, druzí ho mají za zrádce. Začíná boj o moc a vládu nad 

Ostravou a Petrovi zbývá jediné — zaujmout místo svého 

dřívějšího pána.  

 

Ti druzí 
Tudor, C. J. 

 

Mrazivý. Děsivý. Neodložitelný. Nový psychothriller autorky 

bestsellerů Kříďák a Jáma. Gabe se jednoho dne vracel autem 

domů z práce a v zácpě uvízl za starým autem. Jeho zadním 

oknem na něj vykoukla dívčí tvář. Zahlédl, jak říká: „Tati.“ Byla 

to jeho pětiletá dcera Izzy. Od toho okamžiku už ji nikdy 

nespatřil. Tři následující roky strávil Gabe cestováním po 

dálnici, kterou tenkrát jel, a hledáním Izzy. Odmítá se vzdát 

naděje, že ještě žije. I když mu všichni tvrdí opak. Fran a Alice 

mají za sebou taky spoustu dní a nocí na cestě. Ty dvě ale 

nikoho nehledají. Ty dvě utíkají. Před někým, kdo jim chce za 

každou cenu ublížit. Protože Fran zná pravdu. Ví, co se skutečně 

stalo Izzy. Kdo za to může. A co udělají ti druzí, když ji a Alici 

dostihnou.  

 

Vyznání Frannie Langtonové 
Collins, Sara, 

 

Píše se rok 1826 a celý Londýn šílí. Davy se mačkají u bran 

soudního dvora Old Bailey a vyhlížejí Frannie Langtonovou, 

služebnou pana a paní Benhamových, která má být souzena za 

jejich vraždu. Zdrcující svědectví ji označují za otrokyni, děvku 

a svůdnici. Ale Frannie chce vyprávět jiný příběh. Na jeho 

začátku se malá dívenka učí kdesi na jamajské plantáži číst. Na 

jeho konci stojí vzdělaná žena, která v přepychovém 

londýnském domě Benhamových čeká na vytouženou svobodu. 
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Z Franniiných horečných přiznání však vystupuje na povrch 

jedna trýznivá otázka: Mohla zabít jediného člověka, kterého 

doopravdy milovala?  

 

Inkoust. 
2. díl 

Belsham, Alison 

 

Krimithriller skotské autorky je volným pokračováním 

bestselleru Tatérka - a i zde se v centru dění ocitají tatéři a jejich 

umění. V temných uličkách Brightonu kdosi napadl mladou 

ženu. Zranění se zprvu nezdají vážná, ale oběť za 24 hodin 

umírá v agónii a na jejím těle se najde smrtící tetování. Po 

zmizení druhé ženy už inspektor Francis Sullivan ví, že čelí 

sériovému vrahovi. Jedno ale nečekal: hlavním podezřelým je 

Alex Mullins, syn tatérky a jeho bývalé milenky Marni. 

Dokážou se přenést přes minulost a spojit síly, než se rozsudek 

smrti objeví na kůži další oběti?  

 

Juraj Jánošík® proti Dračímu řádu. 
1. díl 

Olovrant, Svetozár 

 

Zapomeňte na Steampunk! U nás jsme měli Parokoko, éru 

parních strojů za vlády královny Marie-Terezie. A největší páru 

ze všech hrdinů měl Juro Jánošík, pravá ruka palatina Turza. Na 

svém jízdním kempelenu a s parní valaškou v ruce se musí 

postavit nejen rebelujícím Čechům, bojujícím pomocí 

smrtonosných elektrických draků Prokopa Diviše, ale hlavně 

zlotřilé čarodějnici Mordule, která plánuje státní převrat ve 

službách nekromantického Dračího řádu.  

 

Kavárna U Anděla. 
2. díl Osudová léta 

Jacobs, Anne 

 

Další pokračování jedné kavárenské dynastie v polovině 

dvacátého století. Kavárna u Anděla sice přežila druhou 

světovou válku a Kochovi se postavili na nohy, nyní se ale musí 

vypořádat s novou konkurencí i osobními milostnými trablemi.  

 

Na hraně noci 
Hawker, Olivia 

 

Román Na hraně noci je překrásným a citlivým příběhem 

inspirovaným skutečnými událostmi. Vypráví o síle naděje, 

vykoupení a hledání světla v jednom z nejtemnějších období 

dějin, v době druhé světové války. Píše se rok 1942. Poté, co 

nacisté obsadili školu vedenou františkánským řádem, mnich 

Anton Starzmann přišel o všechno. Odpoví na inzerát chudé 

vdovy z malé podhorské vesnice, která hledá muže, jenž by jí 

pomohl s výchovou tří dětí. I Anton něco hledá - příležitost 
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odčinit selhání při neúspěšném pokusu ochránit své studenty 

před běsněním nacistů. Zatímco se snaží vpravit do nečekané 

role manžela a otce, Anton se zároveň zapojí do tajného 

odbojového hnutí. Když je nakonec odhalen, odhodlá se ke 

konečnému aktu odporu vůči nenáviděnému režimu. Riskuje 

přitom ztrátu manželky a dětí, které začal milovat víc, než si 

dokázal představit.  

 

Nevěra na zakázku 
Scott, Stephanie, 

 

V Japonsku vznikl tajný byznys. Jeden z manželů si na svého 

partnera najme agenta skupiny wakaresaseja, který ho svede a 

získá svému zadavateli příznivé podmínky pro rozvod. Když 

Sató nařídí agentu Kaitaróovi, aby se zapletl s jeho manželkou 

Rinou, domnívá se, že všechno půjde jako po másle. Rina 

netuší, jaké okolnosti je s Kaitaróem svedly dohromady, a 

postupem času se do sebe vášnivě a zoufale zamilují. O mnoho 

let později se Rinina dcera Sumiko, kterou matčin osud 

pronásleduje, rozhodne doplnit prázdná místa v jejím příběhu i 

ve své paměti. Autorka prozkoumává ožehavé téma 

psychologických a morálních motivů činů, jež konáme ve jménu 

lásky, a ptá se, kde končí vášeň a začíná posedlost.  

 

Sestra Luny 
příběh Tiggy. 5. díl 

Riley, Lucinda 

 

Na luxusní sídlo Atlantida na soukromém poloostrově 

ženevského jezera se sjíždí z různých koutů světa šest mladých 

žen, které přivedla domů smrt jejich adoptivního otce. Každá 

dostává jako dědictví i dopis s údaji, podle nichž může najít 

svou biologickou rodinu. Tiggy D´Apliese se rozhodne 

naslouchat svým instinktům a zamíří na skotskou Vysočinu. 

Naskytne se jí zde vysněná práce: starat se o volně žijící zvířata 

na odlehlém panství sympatického majitele Charlieho 

Kinnairda. Zdá se ale, že osud s ní má jiné plány. Stařičký 

cikán, který žije jako poustevník na panství, jí předpovídá, že se 

brzy vypraví do domoviny svých předků, španělské Grenady. 

Ve stínu majestátní Alhambry Tiggy poznává dávno minulý 

cikánský svět v jeskyních Sacromonte, odkud byl její lid 

vypuzen během dramatických událostí za druhé světové války.  

 

Venkovské sídlo. 
3. díl Časy se mění 

Jacobs, Anne 

 

Dramatické osudy bohaté statkářské rodiny na pozadí dějinných 

událostí 20. století. Rodinná sága se chýlí ke konci.Zdá se, že na 

venkovském sídle nastávají klidné časy. Franziska našla starý 

domov a ve Waltrovi svou velkou lásku. Vnučka Jenny udělá 

všechno, aby si na rodinné usedlosti vybudovala svou 
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budoucnost, a je šťastná s Ullim, jemuž se slibně rozbíhá 

podnikání v půjčovně lodí. Všechno ale není tak růžové, jak na 

první pohled vypadá. Nově otevřená restaurace neprosperuje a 

při stavebních pracích ve sklepě dojde k nálezu, který oživí 

dávno zapomenutou historii. Franziska se obává, že by mohl 

souviset s její zesnulou sestrou a klade si otázku: Vymaní se 

někdy ze zajetí minulosti?  

 

Zajatec osudů 
Dcera magistra Kelleyho 

Jindra, Jaromír, 

 

Historický román z rudolfínské Prahy, ve které se v té době 

scházejí alchymisté, učenci a umělci z celé Evropy. Do Prahy 

přijíždí po svém vyhoštění ze Štýrského Hradce také astrolog a 

astronom Johannes Kepler a císař Rudolf II. Habsburský ho 

přijímá do svých služeb. Tady se potkává s dívkou Vestonií, 

nevlastní dcerou známého magistra Edwarda Kelleyho, do níž se 

bezhlavě zamiluje a účastní se dokonce kvůli ní čestného 

souboje. V příběhu plném intrik, vášně a dramatických zvratů je 

zachycena magická atmosféra rudolfínské Prahy a prolínání 

nadpřirozena se skutečností, ale také politické vztahy tehdejší 

Evropy.  

 

Zrcadlový muž. 
8. díl 

Kepler, Lars 

 

Šestnáctiletá Jenny zmizí cestou ze školy. O pět let později se 

její tělo objeví na hřišti v centru Stockholmu. Pachatel dívku 

oběsil obzvlášť krutým způsobem. Na ocelovém laně ji vytáhl 

na dětskou prolézačku. Kdo může něco takového udělat? Joona 

Linna se s vervou pouští do vyšetřování...  

 


