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Ďábel v zrcadle 
4. díl 

Juraj Červenák ; ze slovenského originálu Diabol v zrkadle ... přeložil 

Robert Pilch 

 

Ve čtvrtém románu cyklu historických detektivek Juraje Červenáka navštíví 

hrdinové Vídeň přelomu 16. a 17. století. Napínavý politický thriller ohromí 

dokonale vykreslenými dobovými reáliemi i spletitým příběhem plným 

akce, ale především sugestivním hledáním kořenů zločinu, při němž není 

příliš jasné, na které straně se nachází dobro a na které zlo.  

 

Krev prvorozených 
2. díl 

Juraj Červenák ; [ze slovenského originálu ... přeložil Robert Pilch] 

 

Po obrovském úspěchu knihy Mrtvý na Pekelném vrchu přichází druhý 

případ kapitána Steina a notáře Barbariče ze série historických detektivek. 

Tentokrát se děj románu odehrává přímo v rudolfinské Praze. Potenciální 

bestseller roku právě vychází. Zločin se rozmáhá jako nikdy předtím, ulice 

ovládají tlupy cizích hrdlořezů, náboženské konflikty se stupňují, z politiky 

se stala nepřehledná změť intrik každého proti každému. Městem se však 

šíří ještě jedna nová hrůza: tajemný únosce vraždí prvorozené děti 

významných hodnostářů. Mystické znaky na tělech obětí vedou Steina a 

Barbariče k okultistům v židovské čtvrti. Zdá se však, že pozadí rituálních 

vražd je mnohem složitější. Půjde opravdu o rozsáhlé spiknutí, které sahá až 

ke členům panovnického dvora?  

 

Les přízraků 
6. díl 

Juraj Červenák ; ze slovenského originálu Les prízrakov ... přeložil Robert 

Pilch 

 

Temnota přelomu 16. a 17. století, ve kterém mýty svádí boj s vědou a 

kulisy kruté zimy, další plnokrevný historický detektivní román s kapitánem 

Steinem a jeho pomocníky. Kouzelné Vánoce se pro letošek na hradě 

Stříbrná skála odkládají. Joachim Stein bude muset místo toho změřit síly 

se zločineckým podsvětím v nedalekém Trutnově. Při pátrání po synovci a 

zároveň dědici bohaté šlechtičny se Stein s jeho pobočníkem seržantem 

Jarošem propátrají až ke složitému propojení zločinných spádů zahrnujících 

únosy, loupeže a vraždy. Ohrožen tak bude nejen život vyšetřující dvojice, 

ale i jejich blízkých.  

 

Ohnivé znamení 
3. díl 

Juraj Červenák ; ze slovenského originálu Ohnivé znamenie přeložil Robert 

Pilch 

 

Nález lidských ostatků v podunajských lesích přivede Barbariče na stopu 

bezohledných lupičů a překupníků s otroky. Notář musí povolat na pomoc 

Steina a Jaroše. Společně putují do Prešpurku, který se po pádu Budína stal 

hlavním městem Uher. Zdánlivě jednoduchý případ se rychle zkomplikuje. 

Vyšetřovatelé musí zjistit, jak únosy mladých žen souvisí s odvěkým 
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soupeřením měšťanů s hradní šlechtou, tajemnou sebevraždou bývalého 

rychtáře a hlavně běsněním přízraku, jehož oběti bývají nalezeny s 

ohavnými popáleninami. Poslední, co Prešpurk v předvečer voleb a velkého 

výročního jarmarku potřebuje, je rozsáhlé vražedné spiknutí… Ve třetím 

románu cyklu historických detektivek Juraje Červenáka ožívá dobová 

Bratislava. V napínavém příběhu se splétají místní strašidelné pověsti s 

historickými souvislostmi a působivě vykreslenou atmosférou města a jeho 

okolí.  

 

Vlk a dýka 
pátý případ kapitána Steina a notáře Barbariče 

Juraj Červenák ; přeložil Robert Pilch 

 

Hrad na hoře Sitno odedávna střeží cestu k bohatým hornickým městům. 

Kvůli turecké hrozbě je na podzim roku 1599 dobře vyzbrojený a má 

početnou posádku. Navzdory tomu se z něj ztratí kastelánova dcera. 

Uprostřed noci, bez jediné stopy. Zoufalý hradní správce prosí o pomoc 

notáře Barbariče z nedalekého Schemnitzu. Barbarič tentokrát na vlastní 

pěst čelí záhadě, která zdánlivě nemá řešení. Šlo o útěk, o únos, nebo 

dokonce o vraždu? Situaci komplikuje skutečnost, že na Sitnu nalezla 

útočiště Kateřina Pálffyová, údajně nejbohatší a nejmocnější žena v 

království. Navíc Barbarič netuší, že hrad má ještě jednoho, tajného 

obyvatele, o němž nikdo nesmí vědět. Do složitého případu se postupně 

vplétá krvavá minulost hradu a pověsti o zakletém podzemním vojsku, o 

krutých loupeživých rytířích, o přízracích a loupežnických pokladech. 

Poradí si Barbarič i bez pomoci Steina a Jaroše?  

 

Cyklistka 
osud poslední baronky 

Jana Poncarová 

 

Být vzornou manželkou: takový osud měl čekat Blanku ze šlechtického 

rodu Battaglia. Její dobrodružná povaha jí však velela jinak. Z divokého 

děvčete vyrostla sebevědomá žena, která na kole zcestovala kus světa. Své 

stáří Blanka pak tráví v chátrajícím rodném zámečku v jihočeských 

Bratronicích. Sleduje, jak známý svět kolem ní mizí. Až díky studentce 

žurnalistiky Kláře ožívají vzpomínky na Blančin dávný pestrý život - i na 

její osudovou lásku, po které jí zůstal jen nikdy nepřečtený dopis  

 

Chyť bizona! 
Jitka Holasová ; ilustrovala Eliška Andělová 

 

Prásk! A rodiče jsou bez telefonů. Nečekaný rodičovský digitální detox 

očima sedmiletého Samíka a indiánského dědy Berta. Knížka plná slovních 

hříček, tygrů, bizonů i nečekaných překvapení. „To je skoro taková 

Honzíkova cesta pro 21. století,“ řekl jeden z prvních čtenářů. Docela to 

sedí! Téměř sedmiletý Samík se také vydává do světa a diví se: Proč se do 

přírody odhazují odpadky? Proč se o telefonní budky už nikdo nestará? A 

proč se večer máma s tátou místo čtení pohádky občas zapomenou u 

smartphonů? Rodičům se však tyhle svítící cihličky jednoho dne omylem 

roztříští a Samík dostane nápad: co kdyby zkusila celá rodina pár týdnů 

přežít bez nich?  
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Mokrozem - Suchozem 
dva velké příběhy z jednoho světa 

Michael Engler ; ilustrace Jan Birck ; Suchozem - Mokrozem / Michael 

Engler ; ilustrace Joëlle Tourlonias; přeložila Viola Somogyi 

 

Lamar žije v zemi neustálého deště. Se svou slepičkou Dolores zase 

konečně chtějí vidět zpoza mraků slunce. V zemi sucha má oproti tomu 

Neneh a její lišák slunce plné zuby, vždyť odpaří i poslední kapku vláhy. 

Potřebují vodu! Všichni čtyři se vydávají na cestu různými směry a 

dobrodružství s překvapivým výsledkem začíná pro oba hlavní hrdiny… 

Obrázková dvojkniha o klimatu, útěku a přicházení, cílech a vizích, 

přátelství a víře v sebe samého. 

 

Posilování stresem 
cesta k odolnosti 

text Pavel Kolář ; doprovodná grafika David Černý 

 

O stresu se hovoří zejména jako o umělé, lidstvem vyrobené zátěži. Člověk 

se musel naučit porozumět a vzdorovat rozmanitým stresovým vlivům od 

počátku své existence. Tělesná zátěž, zima střídaná horkem, nedostatek 

jídla a tekutin, bakterie, viry, nedostatek spánku či bolest zasahovaly do 

našich životů od nepaměti. V dnešní době vnímáme stres především jako 

významnou příčinu vzniku řady tělesných a duševních onemocnění, a 

chápeme jej jako nebezpečný. Pavel Kolář, celosvětově uznávaný 

fyzioterapeut a odborník na celostní medicínu, ve své knize Posilování 

stresem – Cesta k odolnosti mimo jiné rozebírá opačnou úlohu stresových 

vlivů, a to zejména z hlediska zvýšení odolnosti našeho organismu. Naše 

tělo a duše v sobě skrývá obrovský potenciál udělat nás nejen silně 

odolnými, ale také šťastnými. Využijme ho a vezměme odpovědnost za své 

zdraví a kvalitu svého života do vlastních rukou! 

 

Deset lekcí pro postpandemický svět 
Fareed Zakaria ; přeložili Veronika Maxová a Jaroslav Veis 

 

Pandemie koronavirové choroby Covid 19 nám všem obrátila život naruby 

a na tuto novou realitu bychom si měli zvyknout, tvrdí ve své nejnovější 

knize světoznámý komentátor a politolog Fareed Zakaria. Podle něho budou 

podobné šoky přicházet dál. Do veřejné debaty přináší deset lekcí pro post? 

pandemickou budoucnost a čtivý přehled o světě, na který nejsme dosud 

připraveni. Autor upozorňuje, že současný svět procházel i bez koronaviru 

spoustou změn a krizí, od vzestupu stále agresivnější a vůči demokracii a 

svobodě imunní Číny přes stahování se Ameriky do sebe, stoupající 

nerovnost a nástup populismů obou ideologických zabarvení až po překotný 

vpád nevyzpytatelných technologií či hrozbu změny klimatu. V tomto 

smyslu je podle Zakarii pandemie něco jako katalyzátor. Mnohé trendy se s 

jejím přispěním urychlí a může dojít k řešení nahromaděných problémů.  
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Začátek nové éry 
3. díl 

Carmen Kornová ; přeložila Zlata Kufnerová 

 

S hlavními hrdinkami se setkáváme v poslední třetině 20. století, kdy do 

jejich životů vstupují teroristické útoky Frakce Rudé armády, epidemie 

nemoci AIDS, sjednocení Německa, díky němuž se opět shledávají 

rozdělené rodiny, i další politické události končícího století. Čtyři 

přítelkyně stále stojí při sobě, v dobrém i ve zlém. Henny Ungerová slaví 

70. narozeniny a mezi gratulanty jí přicházejí popřát její nejvěrnější 

kamarádky Käthe, Lina a Ida. Tradici nezlomného přátelství a vzájemné 

opory ctí i nová generace jejich dětí a vnoučat. Hennyina vnučka Katja sní o 

tom, že bude jako fotoreportérka cestovat po světě, a při tom se musí 

vypořádat s láskou k východoněmeckému herci Jonovi a překonat železnou 

oponu. Idina dcera Forentina se vrací do Hamburku s překvapením a také 

Ruth, Käthina adoptivní dcera, je pevnou součástí klanu rodiny a přátel  

 

Bratrstvo růžového kříže 
mordy v časech císaře Rudolfa II. 

Jan Bauer 

 

Prahu na sklonku 16. století vyděsí letáky záhadného Bratrstva růžového 

kříže, které se přes noc objevují na vratech kostelů. Slibují příchod dne 

osvícení a rozdrcení ďábla nevědomosti. Jezuita Augustin Brecht z nich 

však vyčte i útok na svůj řád a obrací se na zemský soud, aby původce 

letáku vypátral a potrestal. Pátráním je pověřen soudní písař Lukáš Trobl z 

Květnice, který má však ze svého úkolu pramalou radost. Nikdo totiž, 

dokonce ani vždy dobře informovaný dvorní lékař Michael Maier, o 

přítomnosti bratrstva v Praze nic neví. Jenže brzy začne ve městě někdo 

vraždit a u svých obětí zanechává vzkaz s růžovým křížem a písmeny R a 

K. Znamená to snad, že jsou tajemní bratři pachatelé těchto strašlivých 

zločinů? Lukášovi se to nezdá, spíše mu připadá, jako by si někdo vyřizoval 

účty a využíval lidské důvěřivosti. Ale jak má zjistit pravdu?  

 

Jeskyně Aspergerů 
Blanka Holzäpfelová 

 

S Aspergerovým syndromem se potýká celý život, přestože jí byl 

diagnostikován až ve 22 letech. Vystudovaná zdravotní sestra v knize 

popisuje, jak diagnózu získala i složitý přechod do dospělého života, který 

následoval. Příběhy vycházejí z jejích vlastních vzpomínek a zážitků, ale 

jsou napsané tak, aby Aspergerův syndrom i jeho projevy lépe pochopili 

učitelé, rodiče, kamarádi i kdokoli další, kdo se s ním setká.  

 

Kateřina Howardová 
5. díl. nevěrná královna 

Alison Weirová ; přeložila Eva Křístková 

 

Příběh Kateřiny Howardové, páté manželky krále Jindřicha VIII., je jedním 

z nejtragičtějších v anglických dějinách. Dívenka sotva odrostlá dětským 

střevíčkům, kterou ke dvoru přivedla její ctižádostivá rodina, okouzlila 

krále svými půvaby a krásou. Uměla zpívat, nádherně tančila, milovala 
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dvorské slavnosti, a když se s ní stárnoucí král dychtivý dědice roku 1540 

oženil, plnými doušky si užívala svého privilegovaného postavení. Kdyby 

mu porodila syna, byl by její triumf dokonalý. Zamilovaný Jindřich se nad 

ní rozplýval a všem na potkání opakoval, že Kateřina je jeho slunce, jeho 

růže bez trnů. V její minulosti však byly stíny, o kterých neměl tušení, a ta 

minulost se Kateřině čím dál nebezpečněji připomínala. A přece si dívka 

nemohla pomoci a stále znovu si zahrávala s ohněm. Král se tak měl poučit, 

že ti, kdo trhají růže bez trnů, musí počítat s tím, že se spálí.  

 

Komu to prospívá? 
Pavel Hrdlička 

 

Historická detektivka ze středověké Prahy s hlavním hrdinou Václavem od 

Černého koně. Z nového historického románu oblíbeného autora se konečně 

dozvídáme, jak vlastně začal příběh pražského podrychtáře Václava. Roku 

1385 vrací z Padovy do Prahy, kde zatím vypukly pouliční bouře. Pražští 

studenti se chopili zbraní a rychtář Martin Rotlev neví, jak zabránit 

krveprolití. Václav je bez prostředků a hledá si práci, a protože univerzitní 

prostředí dobře zná, nabídne mu svoje služby. A hned se pustí do 

napínavého pátrání. Kdo zabil mistra Křišťana z Bělé a kdo okrádá rychtáře 

v Kutné Hoře? To vše se snaží Václav zjistit právě v době, kdy si touží 

získat srdce krásné Kateřiny, dcery šmejdíře Maříka  

 

Na výletě v raketě 
Dagmar Medzvecová 

 

Pohádkové vyprávění o skřítcích výletníčcích, kteří milují vesmír a rádi by 

se do něj vypravili. Jednoho dne se jejich přání splní. Tři nerozluční 

kamarádi, skřítci Zkoumal, Svítil a Čmáral, se jednoho dne díky kouzelné 

raketě dostanou do vesmíru. Každý den pak na své vesmírné misi navštíví 

jednu z planet sluneční soustavy a poznají jejich obyvatele: Marsíky, 

Jupiteránky, Saturníky, Neptuňáky a Venušáky  

 

První šifra 
Denise Rudberg ; přeložila Klára Kolinská 

 

Tři ženy. Jedna válka. Kód, který musí být prolomen. První díl napínavé 

série Šifrantky. O přátelství a důvěře tří žen, které pohnuly dějinami 

moderní Evropy. Švédsko, píše se rok 1940. Zatímco Evropu pohlcuje 

hrozba nacistického Německa, ve Stockholmu se nečekaně prolínají osudy 

tří žen. Signe utíká před minulostí z venkova do velkoměsta. Elisabeth 

podává za dramatických okolností výpověď. Iris uprchla se svými dvěma 

syny z Estonska. Spojuje je zvláštní nadání – a proto jsou vládou vybrány, 

aby rozluštily šifru nepřítele. Mezi pochybnými muži pracujícími v utajení 

se vzájemná důvěra a přátelství tří žen stávají životně důležitými pro 

bezpečnost švédského království.  

 

Prvok, Šampón, Tečka a Karel 
Patrik Hartl 

 

Román vypráví s vtipným nadhledem příběh čtyř kamarádů, kteří si dvacet 

let po maturitě položí otázku, jestli žijí opravdu tak, jak chtěli, když jim 
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bylo osmnáct. A protože si musí přiznat, že by sami ze sebe nejspíš byli 

zklamaní, pokusí se to změnit. Jde o knihu autora a režiséra divácky 

úspěšných divadelních her.  

 

Světlo po válce 
Anita Abriel ; přeložila Markéta Jansová 

 

Román o síle lásky a přátelství, inspirovaný skutečným osudem autorčiny 

matky, která si během druhé světové války zachránila život, když vyskočila 

z vlaku mířícího do Osvětimi.  

 

Šachy se smrtí 
John Donoghue ; z anglického originálu The death's head chess club ... 

přeložila Helena Hartlová 

 

Fiktivní příběh románu, jehož každá kapitola nese název šachového tahu, je 

psychologickým pohledem na pocity viny, pochopení, smíření a odpuštění 

jak oběti, tak i spolupachatele holocaustu. SS Obersturmführer Paul 

Meissner v Osvětimi organizuje vznik šachového klubu, který se u mužstva 

těší oblibě díky pokoutním sázkám na výsledky jednotlivých partií. Když se 

ovšem dozvídá, že šachy mezi sebou hrají i vězni, upoutají jeho pozornost 

zvěsti o údajně neporazitelném židovském hodináři Clémentovi... Roku 

1962 se Clément při šachovém turnaji setkává s Meissnerem. V Osvětimi 

byl Clément přinucen hrát proti nacistickým dozorcům: pokud vyhrál, směl 

jednomu ze spoluvězňů zachránit život... V případě prohry by přišel o ten 

svůj... Meissner, nyní kněz s tichým vemlouvavým hlasem, byl v Osvětimi 

oním důstojníkem SS, který Clémentovi přikázal hrát, aby se Němci v 

souboji s údajně neporazitelným Židem mohli utvrzovat ve své 

nadřazenosti.  

 

Oběť 
3. díl 

James Carol ; přeložil Roman Lipčík 

 

Poté co policejní profiler Jefferson Winter spolu se seržantkou Mendozovou 

v New Yorku odhalil a dopadl sadistického vraha mladých homosexuálů, 

odpočívá a připravuje se na další zakázku v Paříži. Trápí ho nespavost, a tak 

si několik nocí po sobě chodí posedět nad kávou do zapadlého bufetu. Když 

jej tam osloví mladá blondýna, překvapí ho, že zná nejen jeho jméno, ale ví 

toho o něm nečekaně mnoho. A pak žena před jeho očima nožem zabije 

náhodně vybranou oběť. Než se šokovaný Winter stačí vzpamatovat, 

vražedkyně uteče a zanechá po sobě na stole jen výtisk šest let starých 

novin. Winter zavolá na linku 911, počká na příjezd policie a předpokládá, 

že podá svědectví a bude moci odletět. Jenže policisté ho zadrží jako 

podezřelého, a jak se zdá, ani Mendozová není příliš ochotná uvěřit, že 

Jefferson vraždu nespáchal – vždyť jeho otec byl sériový vrah a násilné 

sklony se mohou dědit.  
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Polámané panenky 
1. díl 

James Carol ; přeložil Roman Lipčík 

 

Vyšetřovatel má vraždění v genech… My dva jsme stejní… Jefferson 

Winter nedokáže na tato slova zapomenout. Pošeptal mu je jeho otec krátce 

předtím, než injekce ukončila jeho život sériového vraha s patnácti mrtvými 

ženami na kontě. Winter se zoufale snaží dokázat sobě i okolí, že zákony 

genetiky někdy neplatí. Jako osvědčený policejní profilista je nyní pozván 

do Anglie, kde Scotland Yard hledá zákeřného vraha. I ten je jiný. Oběti, 

které si vybírá mezi ženami, měsíce mučí a zohavuje, pak je však pustí na 

svobodu. Najde Winter maniakálního šílence a překoná osudovou 

předurčenost?  

 

Chlapec ve stínu 
Carl-Johan Vallgren ; překlad Helena Matochová 

 

Je léto 1970. Ve stanici stockholmského metra vezme malého chlapce za 

ruku neznámá žena a od té doby ho už nikdo nespatří. Chlapec nenávratně 

zmizí. O mnoho let později zmizí i chlapcův bratr Joel Klingberg. Zoufalá 

manželka poprosí o pomoc Dannyho Katze, jazykového génia s pochybnou 

minulostí, s nímž Joel kdysi studoval na vojenské tlumočnické škole. Katz 

se jen velmi neochotně pustí do pátrání, ale brzy zjistí, že mocná rodina 

Klingbergových skrývá nejedno tajemství. A když se na něj pokusí kdosi 

hodit vraždu, stává se z Katzova hledání boj o přežití...  

 

Mistr 
druhá část životního příběhu Johanna Georga Fausta. 2. díl 

Oliver Pötzsch ; z německého originálu Der Lehrmeister ... přeložil Rudolf 

Řežábek 

 

Zlatavý podzim roku 1518 končí. Uplynulo šest let od doby, kdy věhlasný 

mág Johann Georg Faustus uprchl z Norimberka. Společně se svým 

pomocníkem Karlem Wagnerem a schovankou Markétkou putuje jako 

žádaný mastičkář a astrolog po Německé říši. Johann však cítí, že je to 

jenom klid před bouří – jeho úhlavní nepřítel Tonio ještě není poražen. 

Hluboko ve svém nitru ví, že se zlo vrátí a znovu po něm vztáhne ruku...  

 

Žena obchodníka s příběhy 
Steve Robinson ; přeložila Kateřina Niklová 

 

Mrazivý thriller z viktoriánské Anglie o ctižádostivé matce, která pro štěstí 

svého syna udělá cokoliv. Podobně jako v předchozích knihách i zde autor 

využívá své záliby v genealogii. Birmingham roku 1880. Angelica 

Chastainová uprchla z Londýna se svým malým synem Williamem. Slibuje 

mu lepší život daleko od hrůz, které opustili. Angelica začne pracovat jako 

guvernantka v rodině výrobce per Stanleyho Hamptona. Po smrti jeho 

manželky upoutá jeho pozornost a brzy se vezmou. Úspěšná budoucnost, 

kterou si Angelica pro Williama představovala, se začíná pomalu, ale jistě 

naplňovat. Jenže minulost vrhá dlouhé stíny. Poté, co lidé z manželova 

okolí, které zprvu uchvátila svým šarmem, začnou pochybovat o jejích 

motivech, Angelica pochopí, že nemůže jen tak zapomenout na to, odkud 
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pochází - a před kým utekla. Když dojde k tragédii a hrozí, že bude zničeno 

vše, co pro sebe a pro Williama vybudovala, jak daleko zajde, aby ochránila 

svá tajemství? A kdy se z lásky k dítěti stane nebezpečná posedlost?  

 

Devět malých zahradníků 
rok ve školní zahradě 

text Klára Smolíková ; ilustrace Vojtěch Šeda 

 

Knížka pro každého, kdo má zelené prsty i duši, provede čtenáře měsíc po 

měsíci proměnami zahrady. Obsahuje dvanáct příběhů o dětech z jedné 

přátelské mateřské školky a spoustu hádanek a úkolů na celý zahradnický 

rok  

 

Permacomix 
žít permakulturně : návod k použití 

Guizou, Cécile Barnéoud ; z francouzského originálu Permacomix, vivre en 

permaculture, mode d'emploie ... přeložil Petr Himmel 

 

Permakultura není pouhým přístupem k zemědělství: její principy mohou 

inspirovat alternativní životní styl, zodpovědný vůči přírodě i člověku – ať 

už se zásadami řídíme bezvýhradně, nebo do svého běžného života 

začleníme pouze ty podněty, které jsou nám blízké. Permacomix je zároveň 

praktickým manuálem i vyprávěním o autentické zkušenosti. Třicátník 

Gaëtan deprimovaný ze svého zaměstnání v korporátu, se nečekaně 

nadchne pro permakulturu, která dlouho fascinovala a přitahovala jeho 

milou Izii, a to mu konečně poskytne vhodnou příležitost zvolnit. Začínají 

se seznamovat s etickým konceptem, jehož záměrem je budování 

udržitelných lidských sídel inspirovaných přírodou. V karavanu, který se 

stane jejich novým domovem, se vydávají na cestu s kočkou a seznamem 

kontaktů na lidi, kteří jim mohou pomoci v dobrodružství, jež je zároveň 

duchovním putováním. Komiks citlivě popisuje cestu, kterou dvojice 

začínajících nadšenců podstupuje v touze po poznání, cestu dlouhou a 

náročnou, ale nesmírně vzrušující. Příběh neustále vybízí k otázkám: Je 

vůbec možné „žít permakulturně“? Co přesně tento souhrn pojmů a postupů 

obnáší? Mohla by být permakultura klíčem k plnohodnotnějšímu, 

harmoničtějšímu a spravedlivějšímu životu?  

 

Zuby 
autor Wojciech Grajkowski ; ilustrátor Wojciech Stachyra 

 

Pavlínka má maminku zubařku, a tak má pravidelnou kontrolu svých 

zoubků zábavnou. Maminka jí vysvětlí vše, co ji kolem zubů zajímá. Ty si v 

knize rovněž můžeš přečíst všechno, co chceš o zubech vědět. Možná ti vrtá 

v hlavě, odkud se berou zuby a proč se děti vlastně rodí bez zubů? A když 

jim vyrostou mléčné zuby, proč jim po čase zase vypadají a narostou nové? 

Jedna zásadní otázka zní – proč je důležité si zuby čistit? Od ní se odvíjejí 

další dotazy. Jsou sladkosti pro zuby skutečně nebezpečné? Jak si co 

nejlépe čistit zuby? K čemu je dobrá zubní nit? Máš kamarády s rovnátky, 

popřípadě i ty nosíš rovnátka? K čemu slouží? Chystáš se na svou první 

kontrolní návštěvu k zubaři. Jak to tam bude vypadat? V knize se prostě 

dovíš vše potřebné a přijdeš na to, že návštěva zubaře není zbytečná, je to 

tam naopak dokonce i zajímavé.  
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Duhový chodníček 
napsala Zuzana Špůrová ; nakreslila Nanako Ishida 

 

Moderní i dávnými příběhy inspirované povídky, v nichž se vaším 

kamarádem může stát například déšť, místo abyste se škaredili, že prší. 

Pohádkové povídky pro dětské i dospělé čtenáře vybízejí ke společnému 

čtení a ukazují, jak se na svět kolem nás můžeme dívat, i když třeba vládne 

nepohoda: a jako když po dešti vykoukne sluníčko a objeví se duha, 

přemostí se různé trable i na chodníčcích našeho života.  

 

Odpustit druhým, odpustit sobě 
Amélia Fleurot ; z francouzskéh originálu Pardonner les autres, c'est se 

pardonner soi-même přeložila Simona Filová 

 

Odpouštíme někdy jen na oko? Případně ze slušnosti? A nestálo by za to, 

naučit se odpouštět skutečně a autenticky? Odpustit těm, kteří nás zranili, 

znamená pochopit, že dotyčný ublížil především sám sobě tím, že se nás 

dotkl, ať už vědomě, či nikoli. Prožitá krize nám dává příležitost osvobodit 

se z toxického vztahu, nebo naopak šanci ho proměnit. Skutečně odpustit 

proto neznamená rezignovat na spravedlnost a vlastní blaho, ale naopak 

obdarovat sám sebe něčím velmi cenným.  

 

Adam ze Zbraslavi a případ královského levobočka 
1. díl 

Hana Whitton 

 

Historický detektivní příběh, jehož děj se odehrává v období po násilné 

smrti krále Václava III. v roce 1306. Adam ze Zbraslavi je nejen 

Václavovým kumpánem při bujarých nočních jízdách, ale i oddaným 

služebníkem a důvěrníkem. Krátce před tragickými událostmi v Olomouci 

se mu panovník svěří, že je otcem dcery Alžběty. Ta se po jeho smrti stává 

terčem úkladů. V jejím okolí přibývá mrtvých a Adam musí celou záležitost 

objasnit dříve, než bude ohrožen i její život.  

 

Hezký, ale narovnej se! 
Johana Fundová 

 

Aneta, Kryštof a Nela jsou třicátníci se zcela odlišnými životy. Když jim 

však v září 2020 přistane na Facebooku pozvánka na třídní sraz se 

základkou, vzpomínky na jejich společnou minulost jsou rázem zpět. Co se 

stalo s někdejšími spolužáky z páté třídy, kteří toužili po prvním mobilu, 

nadšeně sledovali seriály a těšili se na každé nové číslo časopisu Bravo? 

Vyplnily se jejich sny z přelomu milénia? To zjistí, když se po letech setkají 

tváří v tvář.  

 

Léčitel 
hledá dívky, nepřipouští selhání 

Maria Langner ; z německého originálu Blumentod ... přeložila Soňa Šebela 

 

Amy dělá i nemožné, aby utajila svou pravou identitu. Poté, co se objeví 

několik zavražděných žen, které jsou spojovány s nebezpečnou sektou, 
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propadá panice. Její fotku totiž otiskli v novinách. Když jí jednoho dne 

kurýr doručí růže, Amy pozná, že vrah je opět nablízku.  

 

Osm květnových dnů 
poslední týden třetí říše 

Volker Ullrich ; z německého originálu Acht Tage im Mai ... přeložila 

Tereza Jůzová 

 

Minulost, která ještě neskončila, a budoucnost, jež zatím nezačala. Začíná 

poslední týden třetí říše. Hitler je po smrti, ale válka ještě neskončila. 

Všechno jako by se zastavilo, a přece je všechno v překotném pohybu. 

Volker Ullrich líčí tento „čas bezčasí“ den po dni a zavádí čtenáře do 

hroutícího se světa plného dramat a naděje, násilí a strachu. Poslední 

pochody smrti, divoké odsuny, hroutící se moc nacistických pohlavárů, 

osvobozené koncentrační tábory – to vše patří k oné mezeře mezi minulostí 

a budoucností.  

 

Osudový zkrat 
Luděk Kubát 

 

Poklidnou atmosféru probíhajícího jarmarku naruší smrt mladé ženy, kterou 

– k velké nelibosti Petra Beránka – objeví výtvarník Ctirad Karafiát. Nikdo 

ze stovek návštěvníků slavnosti si ničeho nevšiml, což hraje do noty 

chladnokrevnému vrahovi. Při vyšetřování se objeví několik osob, které by 

na smrti ženy mohly mít zájem, a trojice známých kriminalistů z nich musí 

vybrat skutečného pachatele. Času není nazbyt a bohužel existuje i 

možnost, že nezůstane jen při jedné vraždě...  

 

Záhada černolických vražd 
Jaroslava Černá 

 

Píše se rok 1645 a z bojů ve Francii se vrací vysloužilý voják Martin. Než 

navštíví rodiče, zastaví se u sestry Johanky, která nevinnou dobrou radou 

změní nejen jeho život, ale i život celé rodiny. Nečekaný návrat syna se tak 

stává začátkem tragických událostí, jež vrcholí Johančinou smrtí. Hlavním 

podezřelým z vraždy je její manžel Viktorín. „Zabila se sama! Musíte mi 

věřit!“ tvrdí zoufalý muž při vyšetřování. „Vrátila se od rodičů a 

vykřikovala, že všechno je její vina a že už nedokáže dál žít!“ Vyšetřovatel 

Borek začíná o hlavním podezřelém pochybovat a rozhodne se vypátrat 

všechny okolnosti, které k tragickým událostem vedly. Výslechy svědků ho 

zavedou hluboko do minulosti. Brzy nabývá přesvědčení, že skutečného 

vraha se mu možná nikdy nepodaří usvědčit…  

 

B-52 
román 

Anatolij Dnistrovyj ; překlad Petr Ch. Kalina 

 

Kyjev, doba předhipsterská, v čele Ukrajiny stojí Viktor Janukovyč, zemi 

teprve čeká Euromajdan, krymský poloostrov i východní regiony jsou stále 

její nedílnou součástí. Miroslav Schäfer, potomek ukrajinských Němců, je 

úspešný a mediálně známý ekonom korporátní firmy. Na druhé straně je to 

intelektuál s literárními ambicemi, který hodlá své sociální jistoty opustit a 
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soustředit se výhradně na psaní divadelních her. Svižný a zábavný román 

úspešného ukrajinského autora, který možná poodhaluje tajemství 

spokojeného života.  

 

Buď v pogodě 
2. díl 

Sandra Pogodová, Richard Pogoda 

 

Chcete-li si zvednout sebevědomí a dokázat si, že na tom nejste zas tak 

špatně, jsme tu s tatou pro vás! Tady jsou naše další příběhy plné karambolů 

a neskutečně skutečných šlamastyk. Dušujeme se, že vše, co se zde o nás 

dozvíte, je svatosvatá pravda.  

 

Hoď se do pogody 
1. díl 

Sandra Pogodová, Richard Pogoda 

 

Soubor povídek ze života, které střídavě píší otec a dcera. Většina lidí má 

tátu, ale já mám tatu. Můj tata je, jak to jen hezky říct... přírodní úkaz, 

lokální baron Prášil. Na jeho obhajobu uvádím, že za to nemůže. Naše 

rodina Pogodů je totiž hodně bizarní seskupení bláznů a toto není ani tak 

kniha, jako dokořán otevřené okno do našeho obýváku. Vítejte! Doporučuji 

odskočit si, pak se posadit, slabší nátury se prosím přikurtují, a můžeme 

začít. Přísaháme s tatou, že všechny příběhy, které zde vyprávíme se 

opravdu staly. To je na tom to nejlepší!  

 

Jak přírodně na candidu 
průvodce celostním přístupem ke zdraví 

Michaela Weissová 

 

Díky knize Jak přírodně na candidu se naučíte: uzdravit své tělo z problémů 

spojených s přemnoženou candidou (Candida albicans) a plísněmi 

komplexně optimalizovat trávení posílit imunitu a metabolismus omladit 

játra zbavit se případných parazitů zrychlit detoxikaci detekovat své 

případné alergeny zvládat lépe stres optimalizovat spánek pracovat s 

mentálními technikami uvolnit napětí posílit přirozenou obranyschopnost 

organismu  

 

Na farmě 
napsala: Julie Bezděková ; ilustrovala: Magdalena Takáčová 

 

Na farmě je pořádně živo! Stačí zmáčknout tlačítko a uslyšíte to na vlastní 

uši. 

Kdopak to bučí? A kdo zase bečí? Na farmě je rušno od rána do večera. S 

leporelem se zvuky ze statku budou mít vaše děti spoustu zvířátek na dosah 

ruky. Stačí jen zmáčknout kouzelné tlačítko a hlasy nejrůznějších tvorů se 

hned rozezní. 
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Sestry z Titaniku 
Patricia Falvey ; přeložila Kateřina Tomicová 

 

Palubní lístek na Titanic se pro nemajetné irské sestry stane životní šancí. 

Nora bude vychovatelkou v zámožné rodině a Delia přijme místo 

posluhovačky. Po osudném lodním neštěstí se však Delia ocitne osamocená 

v New Yorku a souhrou nedorozumění se stane tím, kým měla být její 

sestra, guvernantkou. Čím více se Delia sbližuje se svou malou svěřenkyní 

a jejím ovdovělým otcem, tím více se nedokáže odpoutat od lži o své 

identitě. Může opravdu žít život své sestry?  

 

V lese 
napsala: Julie Bezděková ; ilustrovala: Magdalena Takáčová 

 

Les nikdy nespí! Stačí zmáčknout tlačítko a uslyšíte to na vlastní uši. 

Kdopak to houká v korunách stromů? A co se to ozývá z houští? S 

leporelem se zvuky lesa budou mít vaše děti spoustu zvířátek na dosah 

ruky. Stačí jen zmáčknout kouzelné tlačítko a hlasy nejrůznějších tvorů se 

hned rozezní. 

 

 

Co tu kvete? 
originální průvodce přírodou 

Margot Spohnová, Marianne Golte-Bechtleová, Roland Spohn ; z 

německého originálu Was blüht denn da? ... přeložila Hana Janáčková 

 

Nové přepracované vydání úspěšné encyklopedie planých rostlin obsahuje 

přehled nejběžnějších druhů. Seřazuje je do skupin, které jsou velmi snadno 

určitelné i bez větších botanických znalostí. Stačí si všímat základních 

znaků: jakou mají květy baru, jestli jsou souměrné a zda jde o strom, keř 

nebo travinu. Kniha nabízí nejen podrobný popis jednotlivých rostlin i s 

výstižnými ilustracemi, ale také základní informace o biotopech a uvádí 

přehledné tabulky a náčrty ilustrující botanické termíny, jako jsou typy 

květenství, plodů, stonků či postavení listů.  

 

Dívka pod hladinou 
Andrew Mayne ; z anglického originálu The girl beneath the sea ... přeložil 

Milan Lžička 

 

Nový dobrodružný thriller od autora bestselleru Šelma! Sloan 

McPhersonová je ve vodě jako doma. Její otec je lovec pokladů a ona sama 

se potápí od dětství. Jednoho dne se však ocitne nejen v roli svědkyně, ale 

zejména podezřelé. Zrovna když je ve vodě, někdo do kanálu hodí 

zavražděnou mladou dívku, kterou kdysi znala. Kolegové od policie teď 

sledují každý její krok – a vrah taky! Stopy vedou k drogovému kartelu, 

kterému právě zmizelo půl miliardy dolarů a dokumenty, usvědčující 

zkorumpované soudce a politiky. A tyhle peníze a důkazy chce každý: 

kartel, policie i federální bezpečnostní složky… Sloan má sice s potápěním 

spoustu zkušeností, ale pokud si nedá pozor, nepřátelé ji stáhnou pod 

hladinu už napořád…  
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Dopisy astrofyzika 
Neil deGrasse Tyson ; přeložil Martin Jelínek 

 

Vlivný americký astrofyzik zveřejňuje soukromou korespondenci se svými 

fanoušky z celého světa, kteří ho oslovili při hledání odpovědí na 

nejrozmanitější otázky (nejen) kosmologie. V souboru 101 pečlivě 

vybraných dopisů a svých reakcí otevírá širokou škálu témat o vědě, 

náboženství, filozofii, životě, ale také o fenoménu UFO nebo trpasličí 

planetě Pluto, o jejíž vyřazení ze seznamu planet Sluneční soustavy 

usiloval. Nahlédneme tak do zcela nové, osobní dimenze autorova pátrání 

po našem místě ve vesmíru.  

 

Hudba na Nebeském hradě 
portrét Johanna Sebastiana Bacha 

John Eliot Gardiner ; přeložil Tomáš Jajtner 

 

Bachova životní i hudební pouť z pera jeho nejslavnějšího soudobého 

interpreta, Sira Johna Eliota Gardinera. John Eliot Gardiner v dětství každý 

den míjel jeden ze dvou autentických portrétů J. S. Bacha na schodech v 

domu svých rodičů. Od té doby jej studuje a provádí jeho dílo a dnes je 

považován za jednoho z největších žijících skladatelových interpretů. Plody 

tohoto celoživotního ponoření jsou vydestilovány v této pozoruhodné knize, 

vysvětlující podrobně myšlenky, z nichž Bach čerpal, jak pracoval, jak je 

jeho hudba konstruována, jak dosahuje svých účinků – a co nám může říct o 

Bachovi jako člověku. Johann Sebastian Bach je jedním z 

nejnepochopitelnějších skladatelů v dějinách. Jak mohl tak vznešenou 

hudbu složit člověk, který vypadá tak obyčejně, tak neprůhledně – a občas 

netečně?  

 

Síla viru 
kronika jedné epidemie, jednoho epidemiologa a milionů hodných i zlých 

mikrobů 

Martina Riebauerová, Petr Smejkal 

 

Rozhovor s hlavním epidemiologem IKEM o skrytých silách virů a bakterií 

Pouhým okem je nevidíme, ale ovlivňují nás zcela zásadně. Řeč je o virech 

a bakteriích, které jsou základem života na Zemi. Kdy jsou pro nás 

nebezpečné a kdy naopak prospěšné? Knižní rozhovor novinářky Martiny 

Riebauerové s hlavním epidemiologem IKEM Petrem Smejkalem 

pojednává o velkých epidemiích dějin i chování lidí během nich. A 

vzhledem k době vzniku se stal také kronikou koronavirové epidemie tak, 

jak ji oba aktéři denně prožívali. 

 

Všechny tvoje lži 
Harriet Tyce ; přeložila Jana Vlčková 

 

Rodiče dokážou být stejně zákeřní jako jejich děti… Sadie Roperová je po 

rozpadu manželství odhodlaná začít se svou dcerou znovu. Nová čtvrť, 

nová práce, nová škola. Jenže nic nejde podle plánu. Její dcera mezi nové 

spolužáky nezapadne a sama Sadie mezi ostatní matky taky ne. Jako by 

tady nebyly vítané. Nakonec se zoufalé Sadie přece jenom podaří spřátelit s 

neoficiální vůdkyní zdejších matek. Bohužel netuší, že ačkoliv jsou její 
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přátelé nablízku, nepřátelé jsou ještě blíž… "Extrémně znepokojivý román, 

ve kterém cítíte, že na vás něco číhá, ale neodhadnete to až do posledního 

zvratu." - Alex Michaelides, autor bestselleru Krvavý pomeranč.  

 

Čas voní dálkou 
Ludmila Vaňková 

 

Historický román o přátelství, lásce, odvaze a touze po svobodě se odehrává 

v roce 1848. Nadějná mladá herečka Katinka Krákorová má mnoho ctitelů 

mezi studenty v Praze i ve Vídni a s nimi prožívá revoluční bouře, při nichž 

se monarchie otřásá v základech. Do Katinky se zamiluje student Vojta 

Náprstek a po porážce revoluce spolu odejdou do země svobodných a 

smělých lidí — do Ameriky, kde Katinku záhy přejmenují na Naprsquaw. 

Při dobrodružné cestě za moře se naplní Vojtova velká láska, ale pobouří 

jeho rodinu i mnoho lidí v Praze. Vojta se s Katinkou usadí v Milwaukee, 

kde nacházejí útočiště s německými uprchlíky z vídeňských barikád, a 

setkávají se i s mladým lékařem Aignerem, který znovu zasáhne do jejich 

životů. Také dynamické prostředí americké společnosti ovlivňuje neblaze 

jejich soužití a bezradné neporozumění je načas odloučí. Katinka působí 

jako učitelka dva roky na otrokářském Jihu, ale vzájemná touha je opět 

svede dohromady a odjedou na návštěvu do Prahy, aby našli odpověď na 

nevyslovené otázky. Usadí se Katinka v Evropě, nebo raději zůstane 

nezávislou Američankou? A vzdá se Vojta kvůli matce Katinky, nebo se 

vzbouří proti předsudkům a úzkoprsé morálce? 

 

Cha cha chá, zasmál se Mordechaj 
veselé putování židovskou historií 

Klára Smolíková a Tobiáš Smolík ; ilustroval Vojtěch Šeda 

 

Mordechaj není synem, jakého by si hodinář přál. V učení nevyniká, ve 

škole neprospívá, přesto ho dobrá nálada neopouští. Jenže když v otcově 

dílně nedopatřením upustí na zem vzácné rabínovy hodiny, rozbije s nimi i 

čas. A ten si pak s Mordechajem zahraje pořádně dobrodružnou hru. 

Chlapec se ocitne o tisíc let zpátky ve službách obchodníka Ibráhíma ibn 

Jákúba. A ejhle: sotva splní úkol, který mu kupec uloží, století poskočí. 

Každý další vykonaný čin přenese Mordechaje blíž jeho době. Vydejte se s 

naším hrdinou napříč deseti stoletími a seznamte se s pozoruhodnými osudy 

Židů, kteří se usadili a žili v Čechách a na Moravě. Víte, co označují slova 

Pesach, košer nebo šabat? Zjistěte, proč se dávají na židovské hroby 

kamínky, co je tóra a kdo byl rabi Löw, jak vypadá židovská svatba a 

spoustu dalších zajímavostí ze života židovských sousedů. Příběh doplňují 

celobarevné ilustrované dvoustrany (výtvarník Vojtěch Šeda), které 

představí významné osobnosti a historické události. Další doplňující 

informace o jazyku, školství, zvycích, tradicích a svátcích přinášejí 

infoboxy.  
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Odvaha je volba 
připravili: Tomáš Chlud, Štěpánka Jislová, Vojtěch Velický, Vladimír 

Strejček, Eva Bartošová, Katka Čupová, Tomáš Vovsík, Jan Gruml, Sasha 

Chagina, Marek Steininger 

 

Komiksový sborník inspirovaný skautskou historií v Československu a 

Česku. Komiksové příběhy nakreslené několika českými ilustrátory a 

ilustrátorkami se svým námětem vztahují ke skautingu a k historii skautů v 

Čechách od jejich založení v roce 1912 po současnost. Jsou to příběhy 

ideálů, organizace i politických zákazů, stejně jako příběhy osobní odvahy.  

 

Skvělá samota 
putování Pacifickou hřebenovkou 

Tim Voors ; z anglického oridginálu The great alone: walking the Pacific 

crest trail ... přeložila Daniela Reischlová 

 

Tahle drsná otevřená krajina byla divočinou, o které jsem snil. Země 

svobody, kde neplatí žádná pravidla a kde celé dny nikoho nepotkáte.“ 

Připravte se na okouzlující nádheru Pacifické hřebenovky. Toto putování 

americkým západem vedoucí z Mohavské pouště přes k nebi se tyčící 

vrcholky pohoří Sierra Nevada až do Kanady není pro slabé povahy. Ovšem 

ti, co vytrvají, budou odměněni křišťálově čistými horskými jezery, nocemi 

pod hvězdami a spontánními přátelstvími vznikajícími u ohně.  

 

A stromy ve Vídeňském lese stále stojí 
Elisabeth Åsbrink ; přeložila Anežka Soukupová 

 

Když se před několika lety dostaly na veřejnost informace o minulosti 

Ingvara Kamprada, zakladatele IKEA, o jeho stycích a podpoře švédských 

fašistů, veřejně vystoupil s prosbou o prominutí, napsal dopis svým 

zaměstnancům a svou prosbu opakoval v mnoha rozhovorech. Historická 

reportáž Elisabeth Åsbrink A stromy ve Vídeňském lese stále stojí ve 

Švédsku vyvolala skandál ještě před zveřejněním. „Všichni milují mýty o 

své historii. Nejvíce se nás dotkne, když někdo na denní světlo vytáhne 

zapomenuté příběhy spojené s holokaustem a antisemitismem,“ napsal 

Wojciech Orliński.  

 

Andělské poselství naděje 
Lorna Byrneová ; přeložila Vlasta Hesounová 

 

Irská autorka Lorna Byrneová, která má od nejútlejšího dětství výjimečnou 

schopnost vidět anděly a komunikovat s nimi, je českým čtenářům dobře 

známá. Nesmírnou popularitu si získala jak její autobiografická kniha 

Andělé v mých vlasech, tak i volné pokračování pod názvem Schody do 

nebe. Ve svém nejnovějším díle Andělské poselství naděje se autorka 

obrací přímo ke čtenářům s doporučeními, jak mohou oslovit anděly s 

prosbou o pomoc. Zdůrazňuje velkou sílu nejen modlitby a lásky, ale 

především naděje. 
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Dům na konci cesty 
Veronika Černucká 

 

Jak si soukromá vyšetřovatelka Tara poradí s několika vraždami a 

neřešitelnými záhadami? Přítelkyně z dětství ji pozvala do domu svého 

podivínského otce, protože se obává, že někdo z blízkých brzy zemře. Po 

příjezdu Tary do Havraního lesa začnou umírat lidé a podezřelí jsou téměř 

všichni. Kdo dokáže vymyslet tak rafinované zločiny, se kterými si neví 

rady dokonce ani Tara?  

 

Nebeská láska 
Lorna Byrneová ; přeložila Vlasta Hesounová 

 

Ve svém novém díle poskytuje Lorna Byrneová jedinečný pohled na lásku, 

její původ a význam v životě člověka. Vysvětluje důvody, proč nemáme 

sami sebe dost rádi, a učí nás uvolňovat lásku, kterou jsme uzavřeli hluboko 

ve svém nitru. Nesmíme zatvrdit svá srdce a dovolit nevraživosti, aby nás 

ovládla. Je třeba vystříhat se bolesti i nerealistických očekávání v 

partnerské lásce. Pokud nezačneme milovat naši Zemi, na níž žijeme, 

způsobíme velké problémy budoucím generacím. Lorna hovoří o vlně 

lásky, kterou Bůh posílá na svět, a o jejím vlivu na lidstvo. Po přečtení této 

knihy se v nás probudí láska i soucit, najdeme více štěstí i sílu změnit svůj 

život.  

 

Přichází čas pomsty 
Veronika Černucká 

 

Několik zavražděných a záhadný vzkaz na místě činu. Pilařov je ospalé 

městečko ve středních Čechách a jeho obyvatelé působí na první pohled 

mírumilovně. Kdo z nich je vrah, který své oběti likviduje s potěšením a 

velkou vynalézavostí? Případu se ujímá Tara a postupně odkrývá děsivé 

tajemství, které mělo zůstat navždy pohřbené.  

 

Vraždy s odstupem 
Michaela Mužíková 

 

Detektivka české autorky vypráví o případu vraždy zdravotní sestry v 

jihočeském městečku. Mladý lékař Marek Dostál přijíždí do malebného 

města na Vysočině, aby zde zahájil svou praxi. Hned první den jeho nové 

kariéry nezačne dobře, jeho zdravotní sestra, kterou zdědil po svém 

předchůdci, nepřijde do práce a nebere ani telefon. Jeho nejhorší obavy se 

záhy naplní, když najde ženu mrtvou. Případu se ujímá tým majora Krčila z 

jihlavského oddělení vražd. Marek, nadšený konzument klasických 

detektivních příběhů, nehodlá zůstat stranou a v rámci svých skromných 

možností se snaží s pátráním pomoci. Zanedlouho však dojde k další vraždě  

 

Zahrada do vázy 
jak si vypěstovat vlastní květiny k řezu po celou sezonu 

Anita Blahušová 

 

Co může být krásnější ozdobou domova či milejším dárkem, než voňavá a 

bohatá kytice čerstvých květin? A vůbec to nemusí být květiny kupované, 
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často vypěstované neohleduplně a cestující z velké dálky. Nová kniha 

zkušené autorky a zahradnice přináší podrobného průvodce pěstováním 

květin k řezu: nádherných, pestrých, lokálně a ekologicky vypěstovaných 

vlastníma rukama. Je určena jak začátečníkům, tak pokročilejším 

pěstitelům, zahradám suchým i stinným, venkovským i městským. A 

nezapomíná ani na ty milovníky květin, kteří mají po ruce třeba „jen" 

balkon.  

 

Zapomenutá smrt 
Stanislav Češka 

 

Detektivka ze série s vyšetřovatelem Berkou, jemuž opět jeden nečekaný 

případ zabrání v odchodu od policie. Tentokrát je to nález mrtvoly na 

staveništi. Standa Berka je po úspěšném vyřešení posledního případu už 

téměř definitivně rozhodnutý podruhé odejít od policie. Jenže 

novolískovečtí sousedé Berkových přátel, šéfa mordparty plukovníka Motla 

a jeho manželky soudní lékařky Kateřiny, začínají v proluce po před lety 

zbořeném rodinném domě stavět dům nový. A při úpravách terénu 

nacházejí v napůl zasypaném sklepě původního stavení mrtvolu. Plukovník 

Motl žádá svého přítele, aby s odchodem od policie ještě počkal a ujal se 

pátrání...  

 

Příběh falešného copu 
vyšetřuje komisař finanční stráže Eduard Plischek 3. díl 

Marie Macková 

 

Komisař finanční stráže Eduard Plischek opět na scéně. Tentokrát řeší 

případ nalezené bedny plné koženého zboží, která nikomu nechybí. 

Všechno to začalo nálezem rozlámané bedny s rukavičkami, ke které se 

nikdo nehlásil. A protože se jednalo o zboží zahraniční, předali četníci nález 

komisariátu finanční stráže v Králíkách. Podivného případu se tedy ujímá 

komisař Eduard Plischek, který svěří vyšetřování novému vrchnímu 

dohlížiteli. Jenže pak zmizí oblíbená pouliční zpěvačka, která se přes týden 

živila jako hadrnice. A aby toho nebylo málo, komplikují Plischkovi život 

spory, které vyvolává manželka nového vrchního dohlížitele. Dokonce i 

kolegialita, kterou až dosud považoval za samozřejmou, se ukáže jako 

nanejvýš problematická...  

 

Příběh staré šperkovnice 
vyšetřuje komisař finanční stráže Eduard Plischek 2. díl 

Marie Macková 

 

Po požáru kláštera a poutního kostela v Králíkách je nalezena kazeta se 

starými šperky. Avšak nálezce, prostý zednický pomocník, záhy umírá. 

Komisař finanční stráže Eduard Plischek díky válečnému vysloužilci 

Mourkovi zjišťuje, že jeden z klenotů, rozpůlené zlaté srdce, patřil sestrám 

Magdě a Marii. Ty doprovázely jeho pluk při tažení do Neapolska jako 

markytánky a srdce s sebou nesly jako talisman. Tady ale stopa končí..  
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Zabitý před klášterem 
Zuzana Koubková 

 

Pražská města už dávno nejsou tou metropolí jako za časů posledních 

Přemyslovců, nějaký život v nich ale přece jen pulzuje. A tam, kde se žije, 

vyrábí, obchoduje a miluje, se sem tam také vraždí. Tentokrát je ale z 

vraždy obviněn křižovník Ojíř, léčitel a bylinář, obětavě pečující o chudé a 

nemocné. Jaký div, že se Ojířovu příteli, rytíři Zdíkovi z řádu johanitů, 

obvinění nezdá? Aby mohl Ojíře očistit, musí najít skutečného vraha, a to 

znamená zapátrat hodně hluboko nejen v minulosti, ale také v lidské špíně a 

hrabivosti.  

 

Černá labuť 
karetní hra 

ilustrace Emma Wagnerová 

 

Karetní hra s originálními obrázky Broumova a okolí od ilustrátorky Emmy 

Wagnerové. Hra funguje na principu Černého Petra a hráč, kterému zůstane 

Černá labuť v ruce, prohrává.  

 

Pan Baf 
Joyce Dunbar ; ilustrace Petr Horáček 

 

Byl jednou jeden kocour, kterému říkali pan Baf. Proč mu tak říkali? 

Protože měl smysl pro legraci a na každého rád bafal. Všichni se před ním 

museli mít na pozoru, i když nikomu nic neprovedl. Bafal ale pořád a moc 

rád. Najednou ho ale bafání přestalo bavit. „Co se to se mnou děje? Nejsem 

už moc starý?“ ptal se pan Baf sám sebe. Pak mu jeho člověk řekl. 

„Podívej, tady je Pampeliška,“ a z košíku vyskočilo malé žluté kotě. 

„BAF!“  

 

Zázračný medailon 
Zuzana Koubková 

 

Rytíř Zdislav na žádost Petra z Rožmberka pátrá po ztraceném malíři 

Gianlucovi Pericolim a pomáhá mu s tím i paní Notburga z 

Rabštejna.Řádový rytíř Zdislav strávil víc než rok a půl na křížovém tažení 

proti Maurům, nyní je ale zpět v Praze, kde ho pan Petr z Rožmberka 

požádá, aby našel ztraceného malíře Gianlucu Pericoliho. Pericoli totiž 

maloval pro pána z Rožmberka - a nejen pro něj - kostelní obrazy. Kostely 

však neskrývají jen krásná umělecká díla, ale též tajemství, která nemají být 

vyzrazena. Najde Zdislav zmizelého umělce a jeho múzu, poněkud 

kontroverzní krásku Blaženku? Zjistí, komu a proti čemu sloužil zázračný 

medailon? Řádovému rytíři tentokrát pomáhá nejen jeho panoš Martin, 

krčmář Lipolt a křížovník Ojíř, ale také krásná a urozená Notbruga z 

Rabštejna..  
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Zlatá růže 
Zuzana Koubková 

 

V první polovině 14. stol. jižním Čechám vládnou páni z růže, mocní 

Vítkovci, kteří si víc než dění v zapadlých obcích hledí mocenských intrik. 

Bratr Zdislav, johanita, někdejší templář, sem přijíždí na žádost svého 

představeného Ulmana. V bývalé templářské tvrzi se totiž děje něco, s čím 

si ani protřelý starý lišák Ulman neví rady. Poradí mu bývalý templář? 

Zjistí, kam, a hlavně jak zmizel johanita Otto? Má jeho zmizení nějakou 

souvislost s únosy, vraždami a dalšími nepravostmi, které se v kraji dějí? A 

byli templáři opravdu tak nevinní, jak Zdislav tvrdí? Tentokrát se bude 

muset poprat nejen s nepřáteli z masa a kostí, ale i se stíny své vlastní 

minulosti…  

 

Báječná Florentýna 
4. díl Pěkný opičinec 

napsala Antje Szillatová ; ilustrovala Angela Glöklerová ; z německého 

originálu Fabelhafte Feline: So ein Affentheater! ... přeložila Vendula 

Haltufová 

 

Malá malpa kapucínská uprostřed lesa? Kocour Paulo z Panamy okamžitě 

vytuší, že na Florentýnu čeká další záhadný případ! A skutečně: brzy se 

ukáže, že cirkusová opička Harvey se měla v nedalekém zvířecím penzionu 

zotavit z těžkého zánětu průdušek. Proč má ale na krku a kolem kotníků 

pouta? Něco tady nehraje! Zatímco se ji Florentýna ze všech sil snaží 

chránit, opička převrátí statek Štístko naruby – a přiroste přitom k srdci 

nejen Florentýně. Čtvrtý díl napínavé série s nádechem magie potěší 

všechny malé milovnice zvířat od 8 let.  

 

Houpačky 
Lucie Konečná 

 

Romanticko-komicko-tragický román o dvou stárnoucích kamarádkách, 

které se ale s pokročilým věkem rozhodně nechtějí smířit. Právě naopak - 

konečně bez dětí a bez závazků to mohou začít pořádně roztáčet...Zdena a 

Jiřina jsou nerozlučné kamarádky, které nežehrají na svůj pokročilý věk a 

chtějí si zbytek života pořádně užít. Ulítávají na erotické seznamce, 

vychutnávají si víno, hledají vášeň v mužské náruči - a klidně kvůli tomu 

všemu ujedou na kole sto dvacet osm kilometrů. Cestu jim komplikuje jen 

zdravotní stav Zdeny, která trpí počáteční fází Alzheimerovy choroby. Tu 

však, aspoň na chvíli, zažene omamná vůně trávy. Kdy jindy se odvázat než 

teď?  

 

Když teče krev 
Stephen King ; z anglického originálu If it bleeds ... přeložila Linda 

Bartošková 

 

Čtyři dosud nepublikované povídky v souborném vydání, které v angličtině 

vyšlo v dubnu 2020, dostávají v éře světové pandemie nový rozměr. Kromě 

očekávaných nadpřirozených hororových témat a nové pohledy na povahu 

zla jsou Kingovy příběhy podtrženy veskrze pozemskými strachy, jako jsou 

obavy z blížící se smrti. V jedné z povídek se Stephen King vrací ke svému 
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oblíbenému hrdinovi – spisovateli, tentokrát neúspěšnému, a fanoušci 

předchozí „kingovky“ Outsider budou potěšeni návratem Holly Gibneyové 

v titulní povídce.  

 

Pláž v Chorvatsku 
Julie Caplinová ; přeložila Michaela Klevisová 

 

Romantický příběh skupiny mladých lidí, kteří tráví léto na luxusní jachtě v 

Chorvatsku. Maddie je milá a rozumná třicetiletá žena, vystudovala dějiny 

umění a chtěla by se prosadit jako výtvarnice. Zatím neměla štěstí, je bez 

peněz, a tak přijme nabídku letní brigády: bude pracovat jako hosteska na 

luxusní jachtě v Chorvatsku, na které se plaví parta přátel z módní branže. 

Práci jí dohodila kamarádka Nina, jejíž bratr Nick je jedním z hostů na lodi. 

Pochází z farmářské rodiny, ale teď chodí s modelkou Tarou. Maddie se 

snaží obstát v roli hostesky a vyhovět zhýčkaným hostům, jenže arogantní 

Tara jí to moc neulehčuje. Mezi Nickem a Tarou to začíná pomalu skřípat, 

přece jen pocházejí každý z jiného světa. O Maddie se zajímá jeden z hostů, 

hezký a bohatý Simon, který oceňuje její výtvarný talent a plné křivky - 

myslí to ale upřímně? Zároveň si Maddie uvědomuje, že se jí čím dál tím 

víc líbí Nick...  

 

Sejdeme se na piazzetě 
objevte neznámá místa Itálie 

Frances Mayesová ; přeložil Petr Eliáš 

 

Vydejte se bočními uličkami italských měst, objevujte skrytá zákoutí a 

vychutnejte typickou vůni a hluk tržišť. Autorka úspěšných knih Pod 

Toskánským sluncem a Toskánsko pro každý den odkrývá Itálii tak, jak ji 

znají pouze místní. Se svým manželem Edem tentokrát křižuje všech třináct 

italských regionů od severního Furlánska po Sicílii a cestou požitkářsky 

představuje místní kuchyni a lahodné pití, památky a neznámá místa, která 

v turistických průvodcích nenajdete. Spojuje cestovní deník, konkrétní 

recepty nebo vyprávění o historických zajímavostech. S její knihou 

probrouzdáte město dřív, než skončí snová doba mezi obědem a večeří.  

 

Sestry 
Kamila Hladká a řeholní sestry ; s doslovem Vojtěcha Vlčka a fotografiemi 

Jana Cágy 

 

Jsou tady již po staletí, v dějinách mnohokrát prokázaly velkou kuráž, stojí 

na nejnižším žebříčku církevní hierarchie, ale často vykonávají nejtěžší 

práci. Pečují o nemocné, pracují v nápravných zařízeních, sociálních 

službách a ve školách, pomáhají lidem na misiích, můžeme je označit za 

zakladatelky hospicové péče. Starají se o druhé bez ohledu na jejich víru, 

bohatství nebo jakoukoliv jinou příslušnost. To, co někdo chápe jako 

svázanost, může jinému přinášet svobodu. Snad i z toho důvodu v dávné 

minulosti přicházely do řádu, aby získaly i vzdělání a nebyly jen 

hospodyněmi. Svou jinakost nikomu nenutí, nesou ji směle. Dneska jich u 

nás můžeme potkat už jen kolem tisíce. Často jsou vázány mlčenlivostí. Žijí 

v ústraní. Málokdo nějakou osobně zná, vzbuzují v nás respekt a snad i 

strach.  
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Vířivka 
Lucie Konečná 

 

Helena se vrací po dvanácti letech z vězení. Začíná znovu od nuly a žije ze 

dne na den. Pronajme si garsonku s vířivkou uprostřed pokoje, najde si 

práci, přítele… Postupně zjišťuje, že se zase dokáže radovat. Nicméně 

minulost, kterou pečlivě skrývá, na ni zaútočí…  

 

Kdo krade dětem čtení 
velké detektivní dobrodružství pro děti a celou rodinu 

příběh prožil a napsal: Jiří Kreč ; ilustrovala: Marie Brogowski 

 

Detektivní pátrání šesťačky Terezky přibližuje nejznámější díla světové 

literatury pro děti, zábavnou a interaktivní formou vtahuje čtenáře do děje a 

stává se inspirací pro další čtení.Vypátrejte spolu s Terezkou pachatele, 

který krade dětem čtení. Právě probíhá velká loupež století! Dětem někdo 

krade čtení. Detektivem pátrajícím po pachateli se kromě hlavní postavy 

Terezky můžete stát i vy. Na pomoc vám přispěchá řada pomocníků – muž 

s dýmkou, dřevěný panáček s dlouhým nosem, chlapec s kordem a spousta 

dalších hrdinů z knížek. Pátrání ale nebude vůbec jednoduché. Aby byla 

Terezka úspěšná, bude muset číst. A to ne jenom jednu knihu. U čtení navíc 

bude muset přemýšlet a hledat skrytá poselství.  

 

Paní ze Severu 
3. díl Solvejžin slib. 

Corina Bomannová ; z německého originálu Die Frauen vom Löwenhof. 

Solveigs Versprechen ... přeložila Zuzana Soukupová 

 

Po těžké nehodě a smrti snoubence se Solvejžin svět ocitl v troskách. Vrací 

se na Lejongard za svou matkou a babičkou s rozhodnutím, že všechen svůj 

čas a úsilí věnuje panství. Má sice mnoho nápadů, ale netuší, jak je 

uskutečnit. Slavné časy jejich hřebčince jsou dávno pryč a šedesátá léta 

vyžadují nový, moderní přístup k chovu koní. Nenadálý host z Ameriky a 

jeho atraktivní průvodce ze Stockholmu otevřou Solveig dveře do nového 

světa. Dokáže však překonat smutek ze ztraceného štěstí? Pokusí se znovu o 

nový začátek – Lejongardu i velké lásky? Solvejžin slib je třetí, závěrečná 

část švédské rodinné ságy o rodu Lejongardů a jeho panství, jež líčí osudy 

několika generací šlechtického rodu v průběhu 20. století.  

 

Pták Noh a ptáček Nožička. 
Ohňový mužíček Pinďula Panďula 

Daniela Fischerová, Jakub Kouřil 

 

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

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

podivný ohnivý mužíček, který si říká Pinďula Panďula. Kamarádům 

pohrozí, že celý les zapálí, pokud neuhodnou jeho hádanky.  



Knižní novinky – červen 2021 
 

 

Imunitní onemocnění 
když organismus ničí sám sebe 

 

Imunitní systém je už od narození hlavní obránce lidského organismu. Jak 

se ale máme zachovat, když tento promyšlený systém obrátí své zbraně 

proti našemu tělu? Tak se rozvíjejí autoimunitní nemoci – chorobné stavy, 

při kterých se imunitní systém začne z nepochopitelných důvodů chovat 

agresivně vůči vlastním orgánům a tkáním. Léčba takových nemocí 

vyžaduje promyšlený postup a obvykle i souhru několika lékařů. Čtenář se 

seznámí s tím, jak se jednotlivá imunitní onemocnění rozeznávají a jaké 

existují v současné době léčebné postupy pro každou z nich. Kniha nabízí 

odpovědi na otázky týkající se diety a životního stylu, očkování, účinku 

jednotlivých léků nebo například řešení autoimunitních chorob u dětí.  

 

Není to moje dcera 
Kate Hewittová ; překlad Pavla Jakobsson 

 

Román o strastiplné cestě k rodičovství je příběhem o naději, mateřské lásce 

i síle přátelství. Po nesčetných návštěvách gynekoložky se Milly dozvídá 

zdrcující zprávu - nikdy nebude moci přirozeně počít. Jako řešení se 

nabídne bezdětná a nezadaná kamarádka Anna, která daruje vajíčko. 

Koneckonců, proč ne? I Annu by zajímalo, jak by jednoho dne mohlo 

vypadat její dítě, ale manželství a mateřství ji neláká. Brzy se však ukáže, 

že pozitivní těhotenský test není šťastným koncem, ale jen začátkem 

dalšího příběhu. Dramatický porod vytoužené dcerky se stává skutečnou 

zkouškou přátelství, a na povrch navíc brzy začnou vyplouvat dávno 

zapomenutá tajemství.  

 

Stromy mě znají jménem 
kniha o přírodních a léčivých zahradách 

Viktor Mačura, Eva Mačurová, Zdeněk Buzek, Mojmír Vlašín, Martina 

Hrnčířová, Václav Cílek, Jana Bochníčková, Jindřiška Bumerlová, Dana 

Křivánková, Žaneta Šišková, Vít Zavadil, Ivo Dostál, Jiří Adamovič, 

Roman Kroufek, Jiří Návara a kolektiv dm drogerie 

 

Přírodní zahrada využívá hlavně místní rostliny a vytváří prostředí, které 

svědčí lidem i přírodě. Kniha popisuje příběhy sedmi domácích přírodních 

zahrad a zaměřuje se i na praktické stránky. Jak zahradu vytvořit a jak z ní 

udělat domov i pro motýly a ptáky. Zvláštní kapitola je věnovaná zahradám 

pro mateřské školy a otázce, proč děti potřebují bláto. Přírodní zahrady jsou 

současně východiskem pro terapeutické zahrady, které prokazatelně snižují 

například spotřebu léků a hojí tělo i duši. Kniha proto pokračuje zásadami 

tvorby léčivých zahrad, jejich psychologií a filozofií.  

 

Tajemství mezi námi 
Laura Madeleine ; překlad Petra Pechalová 

 

Vysoko v horách na jihu Francie se osmnáctiletá Ceci snaží žít co 

nejnormálnější život. Píše se však rok 1943 a normální není nic – a to 

především ne pro dívku, která se zamiluje do špatné osoby. Zdá se totiž, že 

skandál by mohl být stejně nebezpečný jako válka, které se podařilo vloudit 

i do tak zdánlivě zapadlého městečka. O padesát let později se Annie pustí 
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do pátrání po své dávno ztracené babičce. Vyzbrojená pouze stohem papírů 

se vydává na cestu z Anglie do Paříže, aby konečně nalezla pravdu. Ovšem 

s tím, jak odkrývá babiččin příběh, odhalí Annie i něco, na co nebyla 

připravená, něco, co obrátí vzhůru nohama vše, co o své rodině věděla – a 

co si myslela, že ví i sama o sobě  

 

Babička 
Irena Obermannová 

 

Knížka o stárnutí, mládnutí a sexu. Nová Irenina kniha je jejím návratem k 

„původní Obermannové, “autorce bestseleru Deník šílené manželky, který 

byl také zfilmován. Ve svém novém románu se tak navrací k tomu, v čem je 

nejsilnější - ke sdílení...  

 

Drzý kravaťák 
Vi Keeland, Penelope Ward ; přeložila: Zuzana Selementová 

 

Vypadalo to jako každé jiné ráno cestou metrem do práce. Dokud si Soraya 

nevšimla muže, sedícího přes uličku. Štěkal na někoho do telefonu, jako by 

byl pánem světa. Co si o sobě myslí, že snad je bůh? Rozhodně božsky 

vypadal. Při vystupování ztratil telefon, Soraya mu ho přinesla – a tak to 

všechno začalo. Ti dva nemohli být odlišnější, ale opaky se prostě 

přitahují… Přežije jejich neobvyklý vztah událost, kterou si nepřáli, a 

kterou nemohli ani ovlivnit? Všechno dobré přece musí někdy skončit…  

 

Nebezpečná zvědavost 
Ann Granger ; překlad Michaela Martinová 

 

Píše se rok 1864 a Lizzie Martinová odjíždí z Londýna na pobřeží jižní 

Anglie, aby se stala společnicí Lucy Cravenové, dospívající dívky, která 

žije v ústraní se svými tetami a která nedávno přišla o malou dcerku. Na 

cestě se Lizzie setkává s doktorem Lefebrem, jenž má namířeno stejným 

směrem. Záhy vyjde najevo, že Lefebre je psychiatr najatý příbuznými 

mladé Lucy, jehož úkolem je zjistit, zda není mladá žena šílená. Lucy 

Cravenová totiž nevěří, že její dcerka zemřela, naopak je pevně přesvědčená 

o tom, že jí bylo dítě ukradeno. Situace se komplikuje. Lizzie slýchá pozdě 

v noci venku hlasy, objeví se statkář, jehož vystupování připadá Lucy 

nezvykle povědomé, a i když se ukáže, že je mladá žena poněkud náladová, 

blázen rozhodně není. Napětí vrcholí, když je na zahradě nalezen ubodaný 

muž. Lizzie tak nyní nezbývá nic jiného než požádat o pomoc svého 

milého, inspektora Benjamina Rosse… 

 

Počtení i počteníčko 
vybrané sloupky a entrefilety z let 1921-1938 

Karel Čapek ; vybral, uspořádal, k vydání připravil a úvod, ediční 

poznámku a doslov napsal Jiří Opelík 

 

Dílo Karla Čapka, vydané v relativní úplnosti v jeho Sebraných spisech, 

žije dnes mezi českými čtenáři jen zčásti – zejména v románech, 

divadelních hrách, knihách pro děti a cestopisech. Čapkova rozsáhlá 

publicistika z valné části nevystoupila z objemných svazků Spisů k běžným 

čtenářům. Tohoto faktu si všiml nejvýznamnější znalec Čapkova díla, 
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literární historik a editor Jiří Opelík, který se ujal náročného úkolu – 

čtenářsky oživit Čapkovy mimořádně podnětné a inspirativní sloupky a 

entrefilety z Lidových novin. Vždyť z Čapkových sloupků vyšel péčí jiného 

editora dosud jen jediný svazek, a to již před více než půl stoletím – 

Sloupkový ambit. Čapkovy sloupky a entrefilety jsou dodnes nejen 

mimořádně živé, čtivé a aktuální, ale představují i jakýsi průřez celým 

Čapkovým myšlením a dobou, v níž žil. Kdo zná dobře Čapkovo dílo, 

nalezne zde vše – názory osobní, filosofické, náboženské, o přírodě, o 

člověku, o kultuře, ale i o politice. Jiří Opelík vybral z Čapkova 

novinářského odkazuj jeho nejčtivější jádro – odtud název knihy. A vytvořil 

tak svazek, který si s chutí může přečíst úplně každý. Kniha je jedinečným 

vstupem do Čapkova myšlenkového světa i aktuální knihou, která může 

čtenářům pomoci se hodnotově orientovat v dnešním složitém a chaotickém 

světě. Svazek je doprovozen vyčerpávající ediční poznámkou a hutným 

doslovem editora.  

 

Rudá špionka 
Elizabeth Blackwellová ; z anglického originálu Red mistress ... přeložila 

Eva Brožová 

 

Román o ženě z ruské aristokratické rodiny, která se po Říjnové revoluci 

stane sovětskou špionkou v Paříži. Válka a revoluce rozmetaly svět, ve 

kterém Naďa, dcera ruských aristokratů, dosud žila. Rodina přišla o veškerý 

majetek i občanská práva. Ve snaze zajistit si pohodlný život se provdá za 

horlivého bolševika a další vypočítavý čin následuje. Jako špionka Sovětů 

odjíždí do Paříže, kde je okamžitě vtažena do zrádného světa tajemství a 

falše. Sužována svědomím a okouzlena zakázanou milostnou aférou se 

zaplete do spiknutí, které končí šokující vraždou...  

 

Ve stínu 
Dominik Dán 

 

Detektivka zkušeného slovenského autora, který tentokrát vysílá svého 

detektiva Krauze na stopu sériového vraha. Začátkem devadesátých let 

vstupuje na scénu nejznámější sériový vrah Ondrej, který zanechává krvavé 

stopy ve třech zemích. Krauzovi nikdo nevěří, že to bude pokračovat, že 

jsou teprve na začátku série znásilnění a vražd. Proti Krauzově logice stojí 

vrahova vypočítavá taktika: mezi jednotlivými útoky dělá nepochopitelně 

dlouhé pauzy, jejichž význam nedokáží detektivové rozluštit. Právě během 

jedné z nich se stala i bizarní vražda, která prověřila jejich trpělivost, 

postřeh a schopnost dedukce. Krauz ještě netuší, zda se nečekaně rychle 

objevil jeho ponožkový vrah, anebo ze stínu vystupuje někdo nový. Bojují 

ještě pořád s Ondrejem, anebo se jim někdo plete pod nohy?  

 

Zmizelá apatykářka 
Sarah Penner ; překlad Nina Šalamounová 

 

Do malého bylinkářského krámku, dobře skrytého v křivolakých uličkách 

Londýna v 18. století, míří vskutku neobvyklá klientela. Po celém městě si 

ženy šeptají o záhadné apatykářce Nelle, která místo léků na ženské neduhy 

prodává jedy, aby se její zákaznice jednou provždy zbavily mužů, kteří je 

tyranizují. Osud bylinkářky je však ohrožen, když jedna z jejích klientek 
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udělá fatální chybu, jejíž následky se táhnou po staletí. Ctižádostivá 

historička Caroline utíká před problémy v manželství a desáté výročí svatby 

stráví sama v Londýně. Náhodně narazí na stopu řady záhadných úmrtí 

mužů, k nimž v tomto městě docházelo před dvěma sty lety. Zvědavost ji 

zavede do archivu londýnské knihovny… až k šokujícímu odhalení života 

apatykářky, která spojila svůj osud se smrtí. Zmizelá apatykářka je 

napínavý a fascinující příběh plný nezapomenutelných postav. Příběh o 

tajemství, pomstě a o tom, jak se ženy mohou navzájem zachránit navzdory 

času, který je odděluje.  

 

Život na naší planetě 
mé svědectví a vize pro budoucnost 

David Attenborough a Jonnie Hughes ; přeložil Jiří Petrů 

 

Život na Zemi se vyvíjel nejméně tři a půl miliardy let. Atenboroughovi se 

podařilo na 344 stránkách skvěle vykreslit vznik života na Zemi tak 

dokonale, že si lze jen těžko představit dokonalejší a srozumitelnější formu 

výkladu. Kniha vznikla současně se stejnojmenným třináctidílným 

televizním seriálem BBC a v jejích třinácti kapitolách autor vypráví 

strhující dějepis všech skupin živých organismů na naší planetě. Při 

početných výpravách za nejzajímavějšími, nejkrásnějšími i nejvzácnějšími 

představiteli přírody všech kontinentů procestoval přes dva milióny 

kilometrů. Jeho výklad může být proto tak zasvěcený a bezprostřední, 

protože je očitým svědectvím.  

 

Timovy tipy: bojíš se tmy? 
text: Chiara Piroddi ; ilustrace: Federica Nuccio a Roberta Vottero 

 

Jak svým dětem pomoci překonat strach ze tmy? Tim, hlavní postava této 

knížky, navrhuje pět zábavných a nápaditých postupů, které může 

jednoduše vyzkoušet každé dítě. Kniha se však také obrací přímo na rodiče, 

kterým odbornice doktorka Chiara Piroddi, psycholožka specializující se na 

kognitivně-vývojovou psychoterapii, přináší pět jednoduchých, jasně 

srozumitelných rad, jak dětem při překonávání strachu ze tmy pomoci.  

 

Timovy tipy: budu mít sourozence 
text: Chiara Piroddi ; ilustrace: Federica Nuccio a Roberta Vottero 

 

Jak dětem pomoci, aby se těšily na nového sourozence? Tim, hlavní postava 

knížky, přináší pět zábavných a nápaditých postupů, které může vyzkoušet 

každé dítě. Kniha se však také obrací přímo na rodiče, kterým doktorka 

Chiara Piroddi, psycholožka specializující se na kognitivně-vývojovou 

psychoterapii, přináší pět jednoduchých, srozumitelných rad, jak dětem 

pomoci, aby se na nového sourozence těšily a nepochybovaly o tom, že je 

rodiče pořád milují.  

 

Timovy tipy: míváš často vztek? 
text: Dr. Chiara Piroddi ; ilustrace: Federica Nuccio a Roberta Vottero 

 

Jak můžeme dětem pomoci zvládat vztek? Tim, hlavní postava této knížky, 

navrhuje pět zábavných a nápaditých postupů, které může jednoduše 

vyzkoušet každé dítě. Kniha se však také obrací přímo na rodiče, kterým 
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doktorka Chiara Piroddi, psycholožka specializující se na kognitivně-

vývojovou psychoterapii, přináší pět jednoduchých a srozumitelných rad, 

jak dětem pomoci, aby dokázaly ovládat vztek a zároveň uměly vyjádřit své 

pocity.  

 

Timovy tipy: první den ve školce 
text: Chiara Piroddi ; ilustrace: Federica Nuccio a Roberta Vottero 

 

Jak můžeme dětem pomoci zvládnout jejich první den ve školce? Tim, 

hlavní postava této knížky, navrhuje pět zábavných a nápaditých postupů, 

které může jednoduše vyzkoušet každé dítě. Kniha se však také obrací 

přímo na rodiče, kterým doktorka Chiara Piroddi, psycholožka 

specializující se na kognitivně-vývojovou psychoterapii, přináší pět 

jednoduchých a srozumitelných rad, jak dětem pomoci, aby se na svůj první 

den ve školce připravily.  

 


