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Bože chraň aspidistru 
Orwell, George, 
 
Gordon Comstock je mladý spisovatel, který pohrdá „bohem peněz“ a jeho 
nadvládou nad celou meziválečnou anglickou společností. Odmítne proto práci v 
reklamní agentuře a nechá se zaměstnat v malém knihkupectví. Výsledkem je 
však pocit, že jím jeho dívka Rosemary pohrdá právě proto, že se vzdal světských 
statků. Bože chraň aspidistru je psychologicko-společenský román, v němž Orwell 
trefně vykresluje tápání mladého, zmateného idealisty ve společnosti hnané 
touhou po zisku.  

 

Dny opuštění 
Ferrante, Elena, 
 
Román, jehož hlavní hrdinkou je překladatelka Olga, se odehrává v Turíně, kde 
Olga žije v malém bytě s manželem Mariem, dvěma dětmi a psem. Děj začíná v 
okamžiku, kdy manžel, zdánlivě bezdůvodně, od rodiny odchází. Olga si zprvu 
nedělá starosti, nepochybuje, že se Mario opět brzy vrátí. Postupem času však 
naděje na manželův návrat mizí. Olga v noci nemůže spát, sleduje pornografii, 
která se jí během dne promítá do života. Pomalu přestává zvládat základní 
činnosti, ztrácí se ve světě vzpomínek na rodnou Neapol a smyšlených představ. 
Byt se jí stává vězením…  

 

Doufejme v to nejlepší 
Setterwall, Carolina, 
 
Jednoho rána najde Carolina svého partnera v posteli mrtvého. Zůstává sama jen s 
malým synkem a musí začít žít nový život.  

 

Hlas kukačky 
Körnerová, Hana Marie, 
 
Malá Kristýna cítí, že v její rodině není něco v pořádku, a když nedopatřením 
vyslechne část vyprávění své matky, začne pátrat po svém původu.  

 

Konec zlobení 
Pospíšilová, Zuzana, 
 
Mysleli jste si, že se zlobivé děti nemůžou polepšit? Ale kdepak, jde to. Jen je k 
tomu někdy zapotřebí trochu čar a kouzel. Paní učitelka Lada to s 2. B nemá vůbec 
jednoduché. Je to totiž třída plná zlobivých dětí, kterou nechce nikdo učit. Naštěstí 
ale paní učitelka nečekaně získá kouzelného pomocníka, díky kterému se jí podaří 
se zlobením zatočit.  

 

Stínka 
jaké je to být jiná? 
Schreiter, Daniela, 
 
Kniha obsahuje komiks s psychologickou tematikou autismu.  
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Záhada hlavolamu 
Foglar, Jaroslav, 
 
V temných Stínadlech se cosi dalo do pohybu! Klub Rychlých šípů – Mirek Dušín, 
Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka – u toho nesmí chybět! 
Když chlapci poznají příběh zámečnického učně Jana Tleskače, podniknou 
nebezpečnou výpravu na nepřátelské území, kde je ukryt plán létajícího kola. Ten 
má být schovaný v kovovém hlavolamu ježek v kleci. Rychlé šípy to však nebudou 
mít jednoduché.  

 

Anna - Šarišská amazonka 
Šranková, Eva Ava, 
 
Historicko-milostná romance slovenské autorky, situovaná do Uherského 
království pozdního středověku, vypráví příběh odvážné ženy, inspirovaný 
skutečnou historickou postavou.  

 

Čurda z Hlíny 
tři dokumentární povídky z protektorátu 
Doležal, Miloš, 
 
Jak reaguje člověk v mezních situacích? Jaké následky nese spolupráce s 
okupantem či úpis ďáblu? Naše novodobá historie není dlážděna jen hrdinstvím, 
obětavostí a zásadovostí, ale také selháváním, zrádcovstvím a kolaborací. Miloš 
Doležal, který se dlouhodobě zabývá postavou mučedníka komunismu faráře 
Josefa Toufara, se tentokrát zaměřil na období protektorátu. Stopy po hlavních 
aktérech jeho knihy jsou i dnes znatelné a krvavé. Autor však nesoudí lidi ani 
dějiny, spíše pozorně rozplétá osudové okamžiky, snaží se porozumět vnitřním 
pohnutkám a nahlédnout do tragické partie, kterou s člověkem rozehrává Zlo. Tři 
dokupovídky nejsou historickou studií, ale živým a čtivým portrétem několika 
temných postav: Bohuslava Bušty alias „Zwirna“, krejčího z Vysočiny, který se stal 
agilním konfidentem gestapa v Táboře. Oskara „Kariho“ Felkla, předválečného 
československého četníka, posléze příslušníka gestapa na Kladně a jednoho ze 
strůjců vyvraždění a vypálení Lidic, a jeho manželky. A konečně parašutisty Karla 
Čurdy, člena paraskupiny OUT DISTANCE, vysazeného do protektorátu na jaře 
1942, který zradil své kamarády a spolupracovníky a z kterého se stal 
spolupracovník gestapa Karl Jerhot.  

 

Druhá derivace touhy 
člověk duše-vnější: úvahy nad (ne)končícími otázkami 1 
Sedláček, Tomáš, 
 
Úvahy ekonoma Tomáše Sedláčka se ohlíží za událostmi nabitým desetiletím. 
Jedná se o jednu z nejdelších a nejsouvislejších sérií úvah v českém teritoriu, která 
ukazuje autorovu názorovou integritu a pestrost myšlenek, široký rozhled a 
sečtělost, hravost a smysl pro humor.  

 

Má paní 
nesmrtelný příběh Jindřicha VIII. a Anny Boleynové 
Moreira, Veronika 
 
Legenda o neobyčejné síle lásky vzešlé spojením z vědomí moci i touhy, veškeré 
její čistoty i prosté živočišnosti, silnější než strach z hříchu a obav z odsouzení či 
pohrdání mocných i prostého lidu.  
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Mimozemšťané 
odhalení nejvetšího svetového tajemství 
Greer, Steven M., 
 
Tato kniha tak přináší překvapující zjištění o největším zakrývání pravdy v 
novodobé historii lidstva. Nové zázračné technologie jsou už k dispozici a mohou 
zabránit globální ekologické katastrofě. Už žádná těžba fosilních paliv, už žádný 
benzín, uhlí, jaderné elektrárny nebo spalovací motory. Blížíme se konci jedné 
velké éry. Ale podaří se na této cestě k lepšímu uspořádání světa pozvednout hlas 
pravdy a překonat odpor mocných vlivových skupin?  

 

Ms. Marvel 
Wilson, G. Willow, 
 
Spolužačka. Ségra. Superhrdinka. Ms. Marvel je příběhem teenagerky, která si 
hledá svou cestu. A jen tak mimochodem získá nadlidské schopnosti, které změní 
celý její život. Představte si, že se ze dne na den octnete ve světě Marvelu po boku 
Spider-Mana, Iron Mana a dalších oblíbených hrdinů. Jak s novou mocí naložíte, 
jak si získáte respekt osobností, které zbožňujete? Šestnáctileté Kamale Khanové 
se přesně tohle přihodí, ale zároveň nezmizí starosti, jaké řeší každý puberťák.  

 

Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita 
zápory i klady ADHD v dospělosti 
Žáčková, Hana, 
 
„Nezlobte se, že jsem přijela pozdě, ale na koleje padaly kaštany a nejezdily 
tramvaje…“ Ač se to zdá neuvěřitelné, toto je jeden z autentických výroků 
hyperaktivní ženy. Zdá se vám to povědomé? Potýkáte se i vy s diagnózou ADHD? 
Nebo máte někoho takového ve svém okolí (ať už je to manžel, manželka, nebo 
váš potomek)? Pokud ano, je tato publikace určena právě vám.  

 

Slaďák 
Rice, Philippa 
 
Opravdovou lásku nemusí provázet jen obří gesta jako z Romea a Julie. Někdy je 
důležitější nabídnout útěchu tomu druhému třeba jen proto, že mu vystydl čaj. 
Slaďák je dojemným, roztomilým, humorným a autobiografickým zápisníkem 
jedné lásky, kterou sledujeme od zamilovaných SMS až po první společné bydlení.  

 

Štěstí lásky 
Oke, Janette, 
 
Clark a Marty na čas opouštějí farmu na východě a svěřují ji do péče dvou 
nejstarších, dospělých synů. Jedou totiž navštívit dceru Missii, která s manželem 
Williem a dvěma synky žije na dobytkářském ranči daleko na západě. Čeká je 
dlouhá cesta vlakem, během níž blíže poznají nejen velká města a život v nich, ale i 
nový typ lidí a vztahů v moderní průmyslové éře. A budiž rovnou řečeno, že ne 
všechny novinky se jim zalíbí.  

 

Hospice a umění doprovázet 
Svatošová, Marie, 
 
Umět se vžít do situace nemocného není snadné. Dokud to člověk sám nezažije, 
možná si ani dost dobře neuvědomí, co všechno pacient ztrácí. Může to být jméno, 
postavení, životní jistota, soukromí, stud, životní rytmus, práce, stravovací 
zvyklosti, volnost pohybu, možnost aktivity atd. K tomu všemu navíc přibyla 
bolest, slabost, obavy, nepříjemná vyšetření a možná i nepříjemní spolupacienti a 
mnoho dalšího, převážně také ne zrovna příjemného. Proto má nemocný právo 
reagovat na novou situaci i agresí, úzkostí, depresí, zmateností, poruchami 
chování apod. Nepřipravené okolí na takové pacientovy projevy obvykle reaguje 
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negativně; to jeho agresivitu stále stupňuje, vzniká bludný kruh a nikomu to 
neprospívá.  

 

Když přijde soumrak 
Roberts, Nora, 
 
Bodine vede relativně poklidný život na prosperující rodinné farmě. Její podnikání 
naruší až návrat dlouho nezvěstné tety Alice a série násilných činů v okolí. 
Podezření padne na správce ranče Callena, který Bodine už dlouho přitahuje. Ale 
ve vzduchu visí hrozba a nikdo se necítí před nikým v bezpečí.  

 

Krása a jed oleandru 
Simon, Teresa 
 
Hamburg 1938. Mladá Sophie Terhoven, dcera vlivného obchodníka s kávou se 
zamiluje do chudého syna pouhé kuchařky. V cestě jim ovšem stojí nejen odlišný 
původ, ale také temné tajemství jejich rodičů a – válka. Mají milenci společnou 
budoucnost? A přežijí vůbec těžké období? Na odpovědi čeká o téměř 80 let 
později mladá majitelka kavárny Jule Weisbachová, která čte Sophiin deník a 
odhaluje nejen osudy mladé Sophie a Hannese, ale také vazby, o kterých neměla 
ani tušení.  

 

Leon 
Bureš, Roman, 
 
První století před Kristem. Ekonomika Říma stojí na potu a utrpení stovek tisíců 
otroků. Malá vzpoura gladiátorů v Capue se rozroste do netušených rozměrů. 
Jedním ze vzbouřenců je i boxer Leon, který byl teprve nedávno odvlečen do 
otroctví. Podaří se mu v krvavé hrůze, která zaplaví Itálii, opět najít svoji ženu a 
malého synka?  

 

Ohnivá křídla 4  
Temné tajemství 
Sutherland, Tui, 
 
Pokračování dračí ságy, ve kterém dráčata osudu musí zvolit mezi věrností kmenu 
a bezpečím bratrů a sester.  

 

Ochráním tě 
May, Peter, 
 
Peter May se v novém detektivním románu vrací do prostředí bestsellerové 
trilogie z ostrova Lewis Manželé Niamh a Ruairidh Macfarlaneovi vlastní 
hebridskou luxusní oděvní značku Ranish Tweed. Když se společně vypraví na 
služební cestu do Paříže, Niamh se nečekaně dozví o manželově poměru s ruskou 
módní návrhářkou a vzápětí se stane svědkem toho, jak Ruairidh i s milenkou 
zahyne při výbuchu bomby. Zatímco se pařížští policisté i jejich skotští kolegové 
pouštějí do vyšetřování, Niamh se v žalu vrací domů na ostrov Lewis. Začne se 
probírat vzpomínkami na svůj život s Ruairidhem a zoufale se snaží odhalit, kdo 
by proti jejímu manželovi mohl něco mít…  

 

V přestrojení 
Cartland, Barbara, 
 
Shana, krásná dcera lorda Hallama, žije se svým otcem na venkově, kde ještě ani 
nebyla uvedena do společnosti. Jednoho dne musí její otec odcestovat a požádá 
Shanu, aby místo něj vyřídila pochůzku. Dívka tedy zamíří do místního hostince, 
kde je všechno vzhůru nohama. Hostinská si zlomila nohu a její manžel sám 
nezvládá přípravu hostiny pro markýze z Kilbrooke. Shana si obleče zástěru a v 
přestrojení nejen že uvaří, ale také hosty obslouží. Ve stejném hostinci později 
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vyslechne dva italské zloděje, jak se domlouvají, že lorda Kilbrooka okradou o 
rodinné cennosti. Uposlechne Shana volání povinnosti a dokáže lorda varovat?  

 

Fotbalová škola 
1. sezóna Kde fotbal řídí svět 
Bellos, Alex, 
 
Dá se hrát fotbal i na Marsu? A co když se chce fotbalistovi během hry čurat? 
Dokážeš si představit, že bys chodil do fotbalové školy? Nemusel by ses učit 
češtině ani cizím jazykům, matematice ani přírodovědě a dalším příšerně nudným 
předmětům. Místo toho by ses ve všech předmětech bavil jen fotbalem. To je 
sen(!) – ano, slyšeli jsme tě. Sen je tahle úžasná kniha plná fotbalového hýření, 
žebříčků, výsledků, překvapujících faktů a zajímavostí. Dozvíš se spoustu 
neuvěřitelných informací o fotbale, které ti vyrazí dech, a zažiješ spoustu zábavy.  

 

Houby 
podivuhodné skutečnosti ze života hub, o kterých jste neměli tušení 
Fabisińska, Liliana, 
 
Přijměte pozvání do úchvatného světa dosud neobjevených organismů! Jsou 
všude, na souši, ve vodě, pod zemí, na stromech, v našem trávicím traktu, v lednici 
i na naší pokožce. Mohou být jedovaté i léčit, dosahovat neuvěřitelných cen, svítit 
a vábit elfy – alespoň podle některých pověstí. Houby jsou úžasné organismy, a 
přitom o nich víme tak málo. Vyrábějí se z nich lampy, židle, peněženky, stavějí se 
z nich domy… A kdo ví, k čemu všemu je bude ještě možné využít – vždyť dodnes 
se podařilo popsat asi jen 7 procent druhů hub.  

 

Inspektor Hopkins zasahuje 
Smolík, Jan, 
 
Dějiny mohly proběhnout úplně jinak – Karel IV. mohl být otráven, Marco Polo 
mohl na své cestě do Číny zmizet, a Jan Žižka mohl být poražen hned ve své první 
bitvě. Naštěstí je tu Tajná společnost hlídačů historie a její agent inspektor 
Hopkins, který s pomocí svého parního chronoportu pokaždé přijde včas a uvede 
věci na pravou míru. Vyzkoušejte si svůj postřeh a důvtip při řešení více než čtyř 
desítek detektivních příběhů z nejrůznějších historických období.  

 

Kříďák 
Tudor, C. J. 
 
Všichni máme tajemství. Před některými utíkáme, ale ona si nás najdou. A některé 
hry končí vždycky stejně… Mysteriózní thriller Kříďák je tu – a nedá se před ním 
utéct. Cítíte to v lese, ve škole i na hřišti, cítíte to v domech a v lunaparku. Cítíte to 
na většině míst v malém městečku Anderbury… strach, že vás někdo nebo něco 
sleduje. Začalo to na pouti roku 1986, kdy se stala ta nehoda. Toho dne potkal 
dvanáctiletý Eddie pana Hallorana – pana Křídu. Ten přivedl Eddieho na 
myšlenku nevinné hry pro něj a partu jeho přátel: za pomoci křídových kreseb si 
mohli nechávat vzkazy. Byla to docela zábava – dokud je křídoví panáčci 
nedovedli k tělu. Mrtvému dívčímu tělu, rozřezanému na kousky. Tahle událost se 
jim nesmazatelně vryla do nočních můr.  

 

Princové jsou na draka 
Chalupa, Jiří, 
 
Vtipný pohádkový příběh plný lásky a moudrosti, ale i lenosti a hlouposti, který 
znají děti i jejich rodiče z dnes již kultovního filmu, ožívá nyní na knižních 
stránkách. Vydejte se za princeznou Lenkou, na kterou si dělá zálusk drak 
Šestnáctihlavec. Zachrání ji ospalý princ Bachacha, nebo jsou princové na draka? 
Obstáli byste na pohádkové výpravě, v hodovní síni a vyznáte se vůbec v 
pohádkách?  
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Proč pláčeme při krájení cibule? 
plus 57 dalších otázek, které nás napadnou u jídla 
Brunning, Andy 
 
Všichni vnímáme pomocí smyslů různé vlastnosti běžných potravin a nápojů, ale 
položili jsme si někdy otázku, jaké se za nimi skrývají chemické a fyzikální 
pochody? Odpovědi, které jsou někdy překvapivé, ale vždy mimořádně zajímavé, 
najdete společně s přehlednými ilustracemi na stránkách této knihy. Budeme se 
tedy bavit o chutích, vůních, barvách, jedech… a ještě o mnohém dalším: například 
o praskajících lízátkách, šampaňském, pálivých papričkách, česneku a 
halucinogenních účincích muškátového oříšku.  

 

Smrtící tajnosti 
další případ Eriky Fosterové 
Bryndza, Robert, 
 
Elitní policejní vyšetřovatelka Erika Fosterová právě uzavřela jednu ze svých 
nejnáročnějších kriminálních kauz, ovšem čeká na ni už nový případ brutální 
vraždy burleskní tanečnice.  

 

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad 
Katalog k výstavě 
Bolom-Kotari, Martina, 
 
V rámci projektu (Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů 
Broumov a Rajhrad: ochrana, restarurování, prezentace v rámci programu 
Národní a kulturní identity probíhá od března 2016 do prosince 2020) je 
věnována pozornost knižnímu fondu - odbornému popisu knih, získávání 
podrobných informací o autorech, tématech, tiskařích a výzdobě jednotlivých 
svazků. Probíhá průzkum knižních vazeb a vážněji poškozené knihy jsou 
restaurovány. Řeší se problematika nejvhodnější péče o knihy a jejich 
zpřístupnění odborné i laické veřejnosti.  

 

Komiksová filozofie 
Patton, Michael F., 
 
Dvojice autorů nás v tomto komiksu provádí dějinami filozofie vtipným a svižným 
způsobem. Myšlenky západních velikánů se zde otevírají úplně pro každého a 
zbavují nás strachu z velkých jmen jako Platon, Aristoteles, Descartes nebo 
Nietzsche. Mnohdy neprůchodné myšlenkové systémy se vám rozvinou v dlani a 
probudí zájem o to, jak se naše západní civilizace vyvíjela až do současnosti.  

 

Maus 
příběh očitého svědka 
Spiegelman, Art, 
 
K 25. výročí prvního vydání slavného comicsu Arta Spiegelmana Maus vychází 
první souborné vydání obou dvou dílů knihy v jednom vázaném svazku. Maus je 
děsivým - a současně hodnotně umělecky ztvárněným - zobrazením holocaustu, 
které oslovilo miliony čtenářů po celém světě. Místo lidí vystupují v příběhu myši 
a jiná zvířata - odtud název knihy. Maus je jedním z vrcholných děl moderní 
světové literatury, která se snaží přispět k tomu, aby lidé nezapomněli na to, co 
znamenal nacismus.  
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Medvídek Pú a stromy 
Disney, Walt, 
 
Kamarády ze Stokorcového lesa čeká nové dobrodružství při výpravě za 
tajemstvím, jak se rodí a vyrůstají stromy.  

 

Trable s tátou 
Klimentová, Jana, 
 
Jmenuju se Markétka, právě mi bylo deset, bydlím ve Vlkově a musím vám něco 
říct. U nás doma se začaly dít věci, kterým vážně nerozumím. Nejdřív táta pořád 
telefonoval. Potom si najednou sbalil tašky, nebyl doma, a chtěl mě seznamovat s 
nějakou nazrzlou Veronikou. Ale já to tak nenechám. Chci, abychom zase byli 
pohromadě všichni čtyři, máma, táta, já a moje teta Hana, teda mámina o hodně 
mladší sestra. O mámu, která z toho všeho byla vedle, jsme se už s Hanou 
postaraly, a teď se postarám i o to, aby se táta vrátil.  

 

Za chvíli jsme doma, jen si odskočíme do Afriky 
Scherz, Oliver, 
 
Co byste dělali, kdyby vám v noci zaklepal na okno slon? Slon jménem Abuu, který 
utekl ze zoo a touží znovu vidět svou početnou rodinu v Africe. Sourozenci Honzík 
a Maruška si sbalili svačinu a rozhodli se slona na jeho dobrodružné cestě 
doprovodit. Afrika totiž neleží tak daleko, jak se zdá.  

 

Zvonilka a Tvor Netvor 
Disney, Walt, 
 
Fauna, víla s talentem na zvířata, se místo svým rozumem řídí tím, co jí radí srdce. 
Není tedy divu, že se velmi často dostává do nepříjemných problémů. Jedné 
zdánlivě obyčejné noci prolétne nad Hvězdnou roklinkou zářivá zelená kometa a 
odkudsi z nitra země se ozve podivné táhlé bručení… Ačkoliv Fauna zná řeč všech 
zvířat z Nezemě, podobné zabručení ještě nikdy v životě neslyšela.  

 

Biologie člověka 
Novotný, Ivan, 
 
Koncepce učiva představuje lidský organismus jako funkční a fungující celek. 
Podtitul: pro gymnázia.  

 

Dopis 
v tragédii jedné ženy se skrývá naděje druhé... 
Hughes, Kathryn, 
 
Tina Craigová touží uniknout od svého násilnického manžela. Snaží se našetřit co 
nejvíce peněz, aby měla prostředky na útěk, a dobrovolně pracuje v charitativní 
organizaci, aby doma trávila co nejméně času. Když kontroluje kapsy starého 
obleku, který někdo charitě věnoval, objeví starý dopis. Otevře ho a čte – což se 
ukáže jako rozhodnutí, které změní směr jejího života navždy…  
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Kinesiotaping pro sportovce 
sportujeme bez bolesti 
Doležalová, Radka 
 
Kniha je praktickým pomocníkem pro všechny sportovce, trenéry i 
fyzioterapeuty, kteří se často setkávají s úrazy a řeší jejich následky. Metoda 
lepení barevných pásek na kůži přináší nečekaně výborné výsledky. Touto 
neinvazivní metodou, přiložením tapu, ovlivňujeme svalové napětí (tonus) v 
postiženém místě, a tak dochází k redukci bolesti, zapojení správného 
pohybového stereotypu a zmírnění tlaku na postižený segment. Výhodou knihy 
jsou ukázky fotografií jednotlivých tahů lepení tapu na konkrétní pacienty s 
popsanou diagnózou a uvedení principů účinku.  

 

Kniha džunglí 
Johnson, Dan, 
 
Slavný příběh lidského mláděte Mauglího začíná, když jako malé batole unikne ze 
spárů lidožravého tygra Šér Chána. Je zachráněn rodinou vlků a později je přijat i 
za člena vlčí smečky. Jak Mauglí dospívá, jeho zvířecí přátelé, mezi něž patří 
především odvážný černý panter Baghíra, moudrý medvěd Balú a lstivá krajta Ká, 
jej učí životu v džungli.. Nedaleko Mauglího se však neustále potlouká tygr Šér 
Chán, který si umínil, že chlapce přeci jen uloví. Jednoho dne se ale role obrátí a z 
lovce se stává kořist.  

 

Logopedie 
narušení komunikační schopnosti : logopedická prevence : logopedická 
intervence v ČR : příklady z praxe 
Klenková, Jiřina, 
 
Komunikace představuje jednu z nejdůležitějších lidských schopností. K tomu, aby 
člověk s ostatními lidmi mohl komunikovat, potřebuje dobře rozvinutou 
komunikační schopnost. Narušené komunikační schopnosti se věnuje logopedie. 
Tato učebnice oboru logopedie je určena studujícím speciální pedagogiky všech 
forem studia, ale může sloužit i k získání informací rodičům dětí s narušenou 
komunikační schopností. 

 

Obecná biologie 
evoluce, biologie buňky, genetika s 558 řešenými testovými otázkami : 
středoškolská učebnice 
Chalupová-Karlovská, Vlastimila, 
 
Máte před sebou učebnici, která je zaměřena na otázky biologické evoluce, 
biologie buňky a genetiky. Zahrnuje tedy jen výsek středoškolského učiva 
biologie. Obsah učebnice je v souladu s osnovami výuky biologie na gymnáziích, 
ale obsahuje pouze výběr kapitol obecné biologie. Vznikla především proto, aby 
vám pomohla prohloubit a rozšířit vaše znalosti středoškolského učiva tam, kde 
se biologické vědy velmi rychle rozvíjejí podle nových vědeckých poznatků, 
především v cytologii a v genetice.  

 

Robinson Crusoe 
Johnson, Dan, 
 
Komiksová adaptace slavného románu anglického spisovatele je určena dětem od 
9 let. Strhující děj, výstižné ilustrace a forma obrázkového románu nadchne každé 
dítě a čtení se tak pro něj stane velkou zábavou.  
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Ještě jsme ve válce 
příběhy 20. století 
 
Příběhy pojednávají o konfliktu konkrétních lidí s totalitní mocí a jsou pestré jako 
život sám - přinášejí vítězství i prohry, velké heroické činy i lidské slabosti a 
vyrovnání se s nimi. Jedním z komiksových hrdinů je například Jiřina Tvrdíková, v 
jejímž příběhu se dozvíte, jaké to je "česat bílého medvěda" a že v sovětských 
gulazích bylo vězněno i mnoho československých občanů. Rudolf Bělohoubek zase 
vypráví, jak mu zavraždili oba rodiče, jen pár kilometrů od Berouna, během 
poválečného divokého odsunu Němců.  

 

Média, lži a příliš rychlý mozek 
průvodce postpravdivým světem 
Nutil, Petr, 
 
Jak jsme manipulováni a nevíme o tom? Co jsou to hoaxy? Ukazují média svět 
takový, jaký skutečně je? Proč nám politici lžou? Co je to mediální gramotnost? 
Proč je potřeba kritické myšlení? A jak si s námi zahrává mozek? To jsou jen 
některé z aktuálních otázek, na které najdete odpovědi v této knize. V první části 
knihy odhalíte zákonitosti našeho chování a rozhodování. Zjistíte, proč naše přání 
tak často formují budoucnost, pochopíte, jak nás ovlivňuje naše vlastní 
iracionalita, proč podléháme skupinové hlouposti a jak snadno se dopouštíme 
myšlenkových chyb. Druhá část knihy se věnuje žhavé současnosti. Zaměřuje se 
na běžně užívané argumentační fauly a na odhalení manipulativních a 
propagandistických postupů v politice i médiích.  

 

Pevné objetí 
cesta k vnitřní svobodě 
Prekop, Jirina, 
 
Terapie pevným objetím má svou vypracovanou metodiku. Je při ni třeba vyjádřit 
a konfrontovat vzájemné city, a to nejprve ty negativní (vzájemné výhrady). Ty 
musí být dány najevo autentickým, pro druhého vnímatelným způsobem, tedy 
nejen slovně, terapeutické setkání lze považovat za úspěšné teprve tehdy, když se 
mezi oběma zúčastněnými znovu rozproudí vzájemná láska.  

 

Roztroušená skleróza pro praxi 
Vališ, Martin, 
 
Roztroušená skleróza je závažné onemocnění charakterizované zánětlivým 
postižením struktur CNS a neurodegenerativními změnami mozku. Prevalence RS 
stoupá a postihuje zejména osoby v mladším věku mezi 20. a 40. rokem života. 
Onemocnění je spojeno se sníženou kvalitou života a vysokým socioekonomickým 
dopadem. Intenzivní farmaceutický výzkum a vývoj přinesl v posledních patnácti 
letech zcela nové látky, z nichž mnohé se již dostaly do každodenní neurologické 
praxe, jiné zatím čekají, až jim lékaři začnou věřit. Pokrok v této oblasti zásadně 
změnil prognózu velké většiny pacientů u této dříve prakticky neléčitelné 
diagnózy.  

 

Roztroušená skleróza v praxi 
Kubala Havrdová, Eva, 
 
Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění centrálního nervového 
systému, které je stále opředeno mnoha mýty, a to přes velmi výrazný pokrok v 
poznání jeho patogeneze i obrovský pokrok v léčbě. Péče o pacienty s 
roztroušenou sklerózou se úměrně tomu také rozvinula. Ideálem jsou 
multidisciplinární týmy poskytující komplexní péči. Od roku 1996 vzniklo v České 
republice 15 center pro roztroušenou sklerózu. Systematické vzdělávání nejen 
těchto, ale i terénních pracovníků pečujících o pacienty v pokročilém stadiu 
choroby je samozřejmou nutností, chceme-li nadále kvalitu péče poskytovanou 
pacientům s roztroušenou sklerózou zvyšovat.  
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Velké dobrodružství Pepíka Střechy 
Čech, Pavel, 
 
Pavel Čech patří v současné době k našim předním ilustrátorům. V jeho další 
knize, na které bez přestávky pracoval dva roky, se znovu objevuje řada motivů, 
které má výtvarník rád - ožívají tu jeho starší olejomalby, vracejí se konkrétní 
místa i postavy...  

 

Finger man = Práskač 
Chandler, Raymond, 
 
Jedna z nejranějších Chandlerových detektivních povídek vyšla v říjnovém čísle 
roku 1934 časopisu Black Mask. Poprvé se v tomto příběhu objevuje postava 
detektiva Phila Marlowa, který se tentokrát pouští do vysoké politické hry. 
Bilingvní vydání.  

 

Juliánova cesta, aneb, Putování s Mnichem, který prodal své ferrari 
Sharma, Robin S. 
 
V nové knížce autora světoznámého bestselleru Mnich, který prodal své ferrari se 
opět setkáváme se svérázným a moudrým duchovním učitelem a mnichem 
Juliánem Mantlem, jenž nás tentokrát provází po cestě k sebeprobuzení, kterou 
sám prošel během svého pobytu v Indii u skupiny himálajských mnichů. 
JULIÁNOVA CESTA přináší odpovědi na životně důležité otázky, které si klade 
každý z nás, kdo je ochoten vykročit na cestu k sebepoznání a naplnění svého 
osudu.  

 

The life and adventures of Santa Claus = Život a dobrodružství Santa Clause 
Baum, L. Frank 
 
Poetický příběh plný fantazie a zlých i dobrých pohádkových bytostí spolehlivě 
zaujme i dospělé skalní příznivce Ježíška. Bilingvní vydání.  

 

Mudrc, surfař a byznysmenka 
Sharma, Robin S. 
 
Knížka autora světoznámého bestselleru Mnich, který prodal své ferrari vypráví 
příběh Jacka Valentina, jehož životní cesta se v mnohém podobá životní pouti 
každého z nás. Jack se cítil lidsky hluboce nespokojený a nenaplněný, a proto se 
vydal pátrat po moudrosti, která by mu umožnila žít šťastnější, autentičtější a 
smysluplnější život. Díky setkání se třemi pozoruhodnými průvodci a učiteli - 
mudrcem, surfařem a byznysmenkou - objevuje Jack mocnou životní filozofii, s 
jejíž pomocí dokáže radikálně proměnit svou existenci a najít klíč k vlastnímu 
osudu.  

 

Příběhy z válečné a poválečné Šumavy 
Fořt, Karel, 
 
V deseti příbězích přináší autor svědectví o událostech z válečné a poválečné 
Šumavy. Popisuje vybrané příslušníky klatovského gestapa a jejich přisluhovače, 
poukazuje na ďábelské spojení s touto říšskou tajnou státní policií. Jistě vás 
zaujme příběh Tajemný František Klaschka mimo jiné i o popravách ve Spáleném 
lese u Klatov v období heydrichiády. Přestože příběh Útržky vzpomínek z 
olšanského nádraží je subjektivně laděný, díky štábnímu strážmistrovi 
Podskalskému nepostrádá dobovou objektivitu.  
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Rok s mnichem, který prodal své ferrari 
365 inspirací pro každý den 
Sharma, Robin S. 
 
Mnich, který prodal své ferrari patří mezi nejznámější klasická díla s duchovní a 
psychologickou tematikou. Tato „úchvatná knížka, která přináší potěšení i 
poznání“, jak se o ní vyjádřil Paulo Coelho, byla přeložena do třiačtyřiceti jazyků a 
inspiruje miliony čtenářů na celém světě. Vypráví příběh o slavném a bohatém 
právníkovi Julianu Mantlovi, jenž se ocitl na pokraji smrti, když jednoho dne v 
přeplněné soudní síni utrpěl infarkt. Jeho fyzický kolaps je provázen krizí 
duchovní, která jej donutí hluboce se zamyslet nad neutěšeným stavem svého 
života a vydat se hledat odpovědi na nejdůležitější otázky lidského bytí.  

 

Doktore, hlavu vzhůru! 
Taylor, Patrick, 
 
Další kniha z irské humorné lékařské série. Se svérázným doktorem O’Reillym se 
vracíme zpět až do válečných let. Ještě než se začal doktor O’Reilly starat o své 
pacienty v severoirském městečku Ballybucklebo, nastoupil jako vojenský lékař 
do války proti hitlerovskému Německu. Po roce služby dostane nabídku, aby si 
zvýšil kvalifikaci v oboru anesteziologie v britské námořní nemocnici Haslar. Ve 
stejné době plánuje sňatek s milovanou Deirdre. Budoucnost je nejistá, avšak 
Fingal a Deirdre jsou odhodláni spojit svoje životy bez ohledu na válku.  

 

Dopisy, které nikdo nečetl 
Grey, Iona 
 
V nálety zničeném Londýně se setkávají dva mladí lidé: nešťastně vdaná Stella a 
pilot amerického letectva Dan. Těch pár dnů roku 1943, kdy spolu byli šťastní, 
však uteče příliš rychle. Dan odchází bojovat, ale slibuje, že se pro Stellu vrátí. O 
sedmdesát let později vhazuje Dan do schránky poslední dopis. Jeden z mnoha, 
které Stelle poslal, a na které mu nikdy neodpověděla. Otevírá ho však Jess, mladá 
dívka, která v opuštěném domě hledá úkryt…  

 

Midasovy vraždy 
Aspe, Pieter, 
 
V turistickém ráji – Bruggách – zavládne panika a chaos, když ve městě dojde k 
řadě zdánlivě nesouvisejících zločinů. Mezi osobními věcmi zavražděného 
německého obchodníka je nalezena podivná fotografie Michelangelovy Madony. O 
něco později zničí bomba sochu vlámského básníka Guida Gezelleho. Komisař Van 
In stojí před nelehkou úlohou a postupně rozplétá klubko zločinů na cestě za 
pachateli a jejich motivy. Jak souvisí Michelangelova Madona s očekávanou fúzí 
dvou cestovní kanceláří? Jaký je vztah mezi nevyřešeným bombovým útokem z 
roku 1967 a pokladem Nibelungů? Pravda vycházející najevo je hrůznější, než by 
se dalo čekat...  

 

Žena z kajuty č. 10 
Ware, Ruth 
 
JAK ZASTAVÍŠ VRAHA, KDYŽ TI NIKDO NEVĚŘÍ? Novinářka Lo Blacklocková, 
která píše do cestovatelských časopisů, právě dostala životní šanci: má se spolu s 
hrstkou cestujících z vyšší společnosti účastnit luxusní okružní plavby po 
norských fjordech. Soukromá jachta Polární záře se právě vydává na svou 
panenskou plavbu – obloha je modrá, moře klidné a hosté dobře naladěni. 
Noblesní kajuty, večeře ve velkém stylu, elegantní konverzace… Pohádka se však 
zvrhne v noční můru: Lo v polotmě zahlédne, jak někdo srazil s paluby do moře 
jakousi ženu. Novinářka je jediná, kdo incident viděl, a nikdo jí nevěří – vždyť 
nikdo z hostů nechybí! Lo se zoufale snaží zjistit, co se stalo, ale loď pluje dál, jako 
by o nic nešlo. Jenže něco je tu špatně, skrznaskrz špatně…  
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Doktore, poplach, jde o všecko! 
Taylor, Patrick, 
 
Vítejte znovu v malebném irském městečku Ballybucklebo mezi jeho bodrými 
obyvateli, jejichž radosti i trable humorně a s láskou líčí Patrick Taylor. Opět se 
setkáváme s Fingalem O´Reillym, svérázným a občas drsným, ale obětavým 
doktorem, za nímž pacienti chodí nejen s neduhy, ale i s osobními trampotami. 
Teď se ale doktor ohlíží do mladých let, kdy se chtěl jako čersvý absolvent 
lékařské fakulty oženit s půvabnou porodní asistentkou Deirdre. Jeho plány tehdy 
překazila válka, on narukoval jako vojenský lékař na bitevní křižník...  

 

Doktore, tak na zdraví! 
Taylor, Patrick, 
 
Fingal Flahertie O´Reilly, svérázný, vtipný, někdy bručivý, ale vždy obětavý 
doktor, dál dojímá a rozesmává milovníky rozvernýcg příhod z malebného 
irského městečka Ballybucklebo. Po nedávné svatbě se svou studentskou láskou 
Kitty by se nejraději oddal rodinnému životu, jenže kolem se pořád něco děje: 
jednou je to úraz po pádu z koně, jindy podezřelý srdeční záchvat, milostné 
vzplanutí hospodyně Kinky, předsudky místních proti mladé lékařce Jenny nebo 
dokonce podvodné machinace při chrtích závodech...  

 

Hledám za manžela muže 
Nesvadba, Josef, 
 
Hrdinkami této knihy jsou dvě ženy. Žijí v rozdílných společenských zřízeních, 
jsou vzdělané a úspěšné, jsou sokyně, ale mají společný problém: nemůžou najít 
přiměřeného partnera. Nejde o příběh z inzerátu, jak by mohl napovídat název, 
ale zamyšlení nad společenskou situací.  

 

Letní královna 
Chadwick, Elizabeth, 
 
První díl trilogie o Eleanoře Akvitánské. Mladičká Eleanor je dědičkou bohaté 
Akvitánie a zdá se, že budoucnost si pro ni uchystala šťastný a poklidný život. Pak 
ale její otec v létě roku 1137 náhle zemře a Alienor – jak si sama říká – je nucena 
provdat se za francouzského prince Ludvíka a brzy se stává královnou Francie. 
Nevinná třináctiletá dívka nechává vše, co znala, za sebou a musí se naučit obstát 
na nepřátelském a intrikujícím francouzském dvoře  

 

Tajný život takové normální matky 
Neill, Fiona 
 
Kniha přináší vtipný pohled na dilemata moderního manželství a mateřství, které 
v té či oné míře prožívá téměř každá matka na začátku jednadvacátého století.  

 

Bořek z lesa 
Hergane-Magholder, Yvonne, 
 
Jednoho dne najde divoké prasátko Bořek v lese mořskou ulitu. Nikdy neviděl nic 
tak pozoruhodného. Nastraží ouška a v ulitě to zašumí. Začenichá a mušlička ho 
okouzlí svou vůní. Voní po něčem, co nezná. Kaneček se vydává na dalekou 
dobrodružnou cestu do neznáma, začne se mu ale stýskat po rodině a přátelích, 
kteří zůstali v lese. Poetický obrázkový příběh o síle přátelství, o stesku po 
domově a překonávání překážek. A v neposlední řadě i o tom, že každý má své sny 
a touží po tom, co nemá.  
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Moderní didaktika 
lexikon výukových a hodnoticích metod 
Čapek, Robert, 
 
Existuje jistě velké množství pedagogů, pro které bude tato kniha procházkou po 
cestách, které již důvěrně znají. Bohužel je ještě větší množství učitelů, kteří tyto 
výukové metody sice znají, ale používají z nich jen zlomek. Možná se i ptají: „Proč 
bych je měl znát? Nestačí si stoupnout před třídu a diktovat jim hromadu 
poznatků?“  

 

Mumie a já 
Schlüter, Andreas, 
 
Školní soutěž v předčítání je za dveřmi. A jako by té smůly nebylo dost, musí si na 
ni Olda s Ríšou půjčit knížku z místní knihovny. Z knihovnice však mají pěkně 
nahnáno. Vypadá jako mumie! Nejradši by si půjčili nějaký strašidelný příběh, 
třeba knížku o mumiích. Jenže z té je vytržena nejdůležitější stránka. Že by v tom 
měla prsty tajuplná knihovnice? Aby tomu chlapci přišli na kloub, tajně ji sledují 
do sklepa pod knihovnou. Jen aby tam na ně nečíhala mumie!  

 

Nastavení mysli 
nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál 
Dweck, Carol S., 
 
Světoznámá psycholožka Carol Dwecková působící na Stanfordově univerzitě 
přišla po desetiletích bádání se skutečně převratnou myšlenkou – upozornila na 
moc, kterou má nastavení naší mysli. Dwecková je přesvědčená, že za úspěchem 
nestojí zdaleka pouze naše schopnosti a talent, ale také to, zda přistupujeme ke 
svým cílům s fixním nebo s růstovým nastavením mysli.  

 

Rozhledny České republiky 
Fábera, Jaroslav 
 
Kompletní přehled 421 rozhleden U každé rozhledny najdete: - GPS souřadnice - 
dopravní spojení - informace o otevírací době - co můžete z rozhledny vidět - 
historii stavby - technické údaje.  

 

Anna z Avonlea 2. 
Montgomery, Lucy Maud, 
 
Příběh Anny ze Zeleného domu pokračuje, ve druhé knize z řady o Anně naše milá 
rusovláska přijme místo učitelky v avonleaské škole. Také se rozhodne založit v 
Avonlea okrašlovací spolek. Anna dospěla, není už tolik ztřeštěná, ale nějaký ten 
průšvih si ji čas od času přesto najde… Obzvlášť když se její představy a ideály 
střetnou s realitou. Ani tak ale neztrácí svůj pověstný optimismus a odhodlání, 
kterými si získala srdce čtenářů po celém světě.  

 

DogMan 
Pilkey, Dav, 
 
Hrdina s psí hlavou se představuje ve světově proslulém komiksu! Přichází nový 
obranář zákona a mstitel pes-práví. Má srdce hrdiny, silné paže, bystrý rozum…a 
hustou srst. Dokáže zatočit se zločinem ve svém rodném městě?  
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Legenda o jazyku 
Nepomucký 1972 
Rankov, Pavol, 
 
Společensko-historický román významného slovenského autora zavádí čtenáře do 
Prahy počátku 70. let, kde se čtveřice studentů historie pokouší proniknout 
hlouběji do poselství legendy o Janu Nepomuckém.  

 

Lži se mnou 
Durrant, Sabine 
 
Všechno to začne malým zalháním. Takovým, jakého jste se už někdy dopustili 
všichni – třeba když potkáte dávného známého, na kterého chcete z nějakého 
důvodu udělat dojem. A tak příběh svého života trochu přikrášlíte, aby na tohohle 
šťastně ženatého právníka se dvěma dětmi a nádherným domem patřičně 
zapůsobil. A dřív, než se nadějete, vás známý do toho domu pozve na večeři, a 
krátce nato se vám naskytne možnost strávit s jeho rodinou a přáteli dovolenou – 
a vás láká stát se na chvíli součástí jejich života…  

 

Nezničitelná 
Falconer, Colin, 
 
Energické Kitty se podaří uniknout chudobě a týrání, které provázely její dětství a 
dospívání v Dublinu, a začít nový život. Ukáže se také, že má nadání přežít každé 
nebezpečí, do kterého se připlete – včetně zkázy Titaniku. Že by za tím byl nějaký 
vyšší záměr? Třeba je jejím posláním napomoci tomu, aby už nikdo nemusel trpět 
jako kdysi ona?  

 

Projekt robot. 
Soutěž pro mladé vědce 
Krulik, Nancy E., 
 
Malému Loganu Applebaumovi jednoho dne maminka - vynálezkyně oznámí, že 
pro něj vyrobila robotického bratrance Javu. Java je možná neuvěřitelně chytrý, 
ale bude také pěkné kvítko. Logan měl jasnou představu, jak bude jeho třetí rok ve 
škole vypadat. A Java do ní rozhodně nepatřil. Protože se však blíží třetí ročník 
školní vědecké soutěže a děti chystají své experimenty, Logan usoudí, že se Java 
bude hodit. Může mu pomoct porazit dvojčata Silverova, která vždycky všechno 
vyhrají.  

 

Prostory a dialogy Evy Jiřičné 
Hvížďala, Karel, 
 
Tato kniha představuje význačnou současnou česko-anglickou architektku a 
filozofku prostoru jako člověka, který pochází z typického středoevropského 
milieu: nepříznivě ji ovlivnila jak německá okupace, tak komunistický puč a 
nakonec sovětská okupace v roce 1968, kvůli které odešla do Velké Británie. V 
rozhovorech s novinářem a spisovatelem Karlem Hvížďalou Eva Jiřičná probírá 
jednotlivé zásadnější realizované stavby, projektuje s ním jeho fiktivní dům, a tím 
zpřístupňuje čtenáři způsob svého sofistikovaného vnímání prostoru.  

 

Klášter Nejsvětějšího srdce 
Jislová, Štěpánka, 
 
Mladý mnich Stibor žije v klášteře obklopeném toxickou mlhou. Strávil tu celý 
svůj život a stejně jako všichni ostatní věří, že mlha pokrývá celý svět. Jeho dny 
sestávají z práce a modliteb, ale nyní se dostává do věku, kdy mu jednoduchý 
klášterní řád přestává stačit. Jednotvárnost dění a řada podivných předpisů v 
mnišském životě jej přinutí hledat odpovědi a snažit se o změnu zavedeného 
systému. Podaří se mu rozbít jednotvárnost všedních dnů a vyjít za obzor?  
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Miss exitus 
Palán, Aleš, 
 
Novela zavádí čtenáře do prostředí domácího hospice. Ema, jež poskytuje péči 
umírajícím klientům v jejich domovech, zažívá během jediného dne několik 
zásadních životních zvratů. Po rozchodu se svým přítelem míří neplánovaně k 
umírající klientce paní Neomytkové a jejímu psychicky labilnímu synu Borisovi. 
Stará paní není jen pacientka, ale zná také tajemství propojující obě rodiny, které 
Emě až doposud zůstávalo skryté. Mladou ženu zaměstnává nejen starost o 
umírající, v patách je jí neustále studentka Zuzana, která si jako místo svého 
studijního projektu vybrala právě domácí hospic a jeho klienty. Ani Boris není 
Emě v péči o matku nápomocný, zvlášť když odejde z domu, a místo něj se přede 
dveřmi objeví policie...  

 

Na podpatcích 
Dán, Dominik, 
 
Rok po vraždě Bosse se jeho kapitáni rozhodli rozdělit si území Našeho Města. 
Začali si závidět a navzájem škodit. Vůči majitelům restaurací a kaváren ve svém 
teritoriu uplatňovali praktiky daleko přesahující hranice zákona. Detektivům z 
oddělení vražd byla jejich činnost a astronomické zisky zpočátku záhadou. Muselo 
dojít k vraždě na diskotéce ve vykřičeném nočním baru, aby se jim otevřely oči. 
Vraždu vyřešili, i když se jim do vyšetřování zapletl smutný případ jedné ředitelky 
gymnázia… 

 

Nenechám tě odejít 
Kačírková, Eva, 
 
David Braun poznal mnoho zemí a vždycky vyhledával dobrodružnou a 
nebezpečnou práci. Když se po letech v emigraci vrací domů do Prahy, přijme 
nabídku na delikátní pátrání. I když jeho první případ nedopadl nejlépe, velmi 
rychle pochopí, že v Praze má detektiv o práci vždy postaráno. David je brzy 
zatažen do bezohledného boje o majetek a o moc a často musí dát v sázku doslova 
vlastní život. Touha odhalit pravdu je však silnější než strach…¨  

 

Pád lorda Draysona 
Anderson, Rachael Renee 
 
Úvodní část série Tanglewood je vtipně napsaný romantický příběh o Colinu 
Cavendushovi, novém hraběti z Draysonu.  

 

Přehled speciální pedagogiky 
rámcové kompendium oboru 
 
Praktická příručka provází čtenáře speciální pedagogikou, seznamuje s oborem 
jako takovým a provází jednotlivými dílčími obory. Čtenáři v ní naleznou základní 
přehled psychopedie, logopedie, surdopedie, tyflopedie, somatopedie e etopedie. 
Dále se mohou seznámit s konceptem speciálně-pedagogické péče o osoby 
ohrožené sociálně patologickými jevy a se speciálně-pedagogickou andragogikou 
a gerentogogikou.  

 

Splněné sny 
Deveraux, Jude, 
 
Román, ve kterém ženy tří generací společně hledají odvahu žít podle svých 
představ.  
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300 her pro děti s autismem 
rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností 
Griffin, Simone 
 
Často nedokážou navázat oční kontakt, jejich řeč se někdy omezuje na echolalické 
opakování slov a vět. Kniha nabízí nápady, jak využít každodenní činnosti k 
rozvíjení komunikačních schopností dítěte s autismem. Jídlo, jednoduché hračky, 
zajímavé materiály či dětské hudební nástroje mohou posloužit nejen k tomu, aby 
se dítě zabavilo, ale také nám pomohou navázat s dítětem kontakt a komunikaci.  

 

Jak šly dny, měsíce a roky 
čas předmnichovský, Mnichov, druhá republika, protektorát 
Cílek, Roman, 
 
Roky 1938 až 1945. V málokterém jiném, historicky vzato nedlouhém úseku 
našich dějin se nashromáždilo nejen tolik událostí, ale často i protichůdných, do 
krajnosti a až na hranu snesitelnosti vypjatých a všenárodně vnímaných pocitů. 
Byl to skutečně zvláštní, nečernobílý čas. Jako v okénku bizarního orloje se v 
rychlém sledu střídaly okamžiky vlasteneckého vzepětí a hned poté studu z 
ponížení a zrady, chvíle nadějí i beznadějí, bolesti, strachu, utrpení, slz, ale i 
odhodlání, vzdoru a znovuvzkříšených nadějí. A do toho všeho ještě ubíhal po 
souběžné ose času běžný život se svým těžko zastavitelným rytmem nocí a dnů, 
usínání a probouzení, úsměvů a pláče.  

 

Páté přikázání 
příběh zakázané lásky z počátku třicetileté války 
Polách, Antonín, 
 
Děj knihy renomovaného autora historických románů je zasazen do pohnutých 
časů 17. století. V příběhu zapovězené lásky českého bratra Lukáše Hrachovce ke 
krásné Anně Wagnerové odehrávajícím se na počátku třicetileté války se osobní 
příběhová linie prolíná s historickými událostmi, které hýbaly našimi dějinami, 
především dějinami Moravy. Autor románu, který jako vždy dokáže skloubit 
historickou věrnost s poutavým vyprávěním, plasticky popisuje, jak české 
stavovské povstání a po něm následující válka zasáhly Moravu a její obyvatele.  

 

Podej mi ruku 
Alsterdal, Tove, 
 
Za studené dubnové noci zemře mladá žena, Charlie Erikssonová, když spadne z 
balkonu svého bytu v jedenáctém patře. Policie případ uzavře jako sebevraždu, 
ale Charliina sestra Helene o tom není přesvědčená a začne pátrat na vlastní pěst. 
Stopy ji zavedou zpět do minulosti, do sedmdesátých let v Argentině a Helene je 
při své cestě konfrontována s brutálními událostmi z historie, které s jejím 
životem souvisí víc, než by si dokázala představit  

 

Přemůžeme autismus? 
Strunecká, Anna, 
 
V posledních dvou desetiletích se po celém světě prudce zvyšuje počet dětí s 
autismem. Na příchod autistů není v České republice připraveno ani 
zdravotnictví, ani školství. Co zjistili vědci? Co ukazují praktické zkušenosti? Co 
mohou pro své děti dělat rodiče? Profesorka Anna Strunecká je autorka populárně 
naučných bestselerů o zdravé výživě a zdravém způsobu života. Svojí badatelskou 
prací se zařadila do mezinárodní komunity lékařů a vědců, kteří zkoumají příčiny 
autismu na buněčné a molekulární úrovni.  
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Autismus v edukační praxi 
Bazalová, Barbora, 
 
Kniha je určena především rodičům dětí s autismem. Své si v ní najdou také jejich 
rodiny, učitelé, asistenti pedagoga, studenti nejrůznějších oborů, do kterých 
problematika autismu spadá, sympatizanti i široká veřejnost, které může pomoci 
k lepšímu porozumění autismu. Kniha přináší autentické výpovědi rodičů, 
jednotlivé kazuistické studie, výsledky výzkumů a postřehy odborníků o tom, jak 
se žije s autismem v současné době.  

 

Až na vrchol hory 
Dahl, Arne, 
 
Brutální vražda stockholmského návštěvníka restaurace, svědek, který nechce nic 
vidět a slyšet, nevysvětlitelná exploze ve věznici s maximální ostrahou a vražedná 
válka mezi dvěma gangy- po bestsellerech přichází nejčtenější skandinávský autor 
thrillerů s novým případem a jeho vyšetřovateli - Paulem Hjelmem a Kerstin 
Holmovou.  

 

Egon Hostovský a jeho radosti života 
Hostovská, Olga, 
 
Životopisný portrét Egona Hostovského z pera jeho dcery, redaktorky a 
překladatelky Olgy Hostovské a spoluautorů skládá dohromady mozaiku 
životního příběhu významného českého romanopisce a přináší množství dosud 
nepublikovaných archivních fotografií. Spisovatel Egon Hostovský (1908 Hronov - 
1973 Montclair, USA) pocházel z rodiny drobného židovského podnikatele. 
Studoval na filozofické fakultě v Praze, poté se živil jako nakladatelský redaktor a 
lektor. Po okupaci Československa emigroval do USA, domů se nakrátko vrátil v 
roce 1946, ale od roku 1950 zůstal v USA natrvalo.  

 

Egypťanky. 
Nevěsta pro faraona 
Godard, Jocelyne 
 
Na trůn nastupuje princ Tutmose III., lačný bitev a slávy. Podniká válečná tažení, 
úspěšně rozšiřuje hranice mocné říše a do Egypta proudí nesmírné bohatství i 
množství otroků. Mezi zajatci jsou také princezny dobytých zemí a jedna z nich se 
má stát manželkou faraona. Ale ochránci tradic jsou připraveni ubránit se 
novotám všemi způsoby.  

 

Hacknutá čeština 
neortodoxní slovník dnešní mateřštiny 
Kavka, Martin, 
 
Slýcháme je kolem sebe, poletují v tramvajích a hospodách, sociální sítě je milují a 
některá to dotáhla až do médií. Novotvary jsou nejpádnějším důkazem, že čeština 
žije a každým dnem se mění. Díky této knize budete nejen chápat, o čem je to 
vlastně sakra řeč, ale taky se královsky pobavíte. Hacknutá čeština přináší výběr 
toho nejlepšího, co Martin Kavka za deset let sesbíral v internetovém slovníku 
Čeština 2.0.  

 

Karel IV. 
císař a král 
Bauer, Jan, 
 
Jaký doopravdy byl Karel IV.? Byl skutečně Otcem vlasti? S Karlovou osobou se 
pojí mnohé legendy, které ho vynášejí na post nejpopulárnějšího Čecha dějin. Jiní 
však namítají, že byl spíše Němec než Čech. Tato kniha ho chce v roce, kdy si 
připomínáme 700. výročí Karlova narození, představit v co nejstřízlivějším světle. 
Nehodlá jeho památku ani oslavovat dalšími vavříny, ani ho pouze hanět. Ostatně 
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ke své slávě sám v lecjakých ohledech přispěl, když vědomě zcela ve stylu 
moderních politiků dbal o svůj mediální obraz.  

 

Planeta Země 
kruté místo k žití 
Šándor, Andor, 
 
Jak vidí svět generál v záloze Andor Šándor, bezpečnostní znalec, kterého většina 
české veřejnosti respektuje, zatímco menšina mu stále něco vytýká? Je to pán, co 
slavil nedávno šedesátku. Velel zamlada v armádě pěšákům, později už jako vyšší 
důstojník sloužil coby diplomat. Počátkem našeho století vedl vojenskou tajnou 
službu. Projel celý svět s výjimkou Antarktidy a umí o něm vyprávět. Mluví v této 
knize o jeho minulosti i dnešku, nabízí čtenářům příběhy, které změnily chod 
dějin, někdy doslova osudově, a hledá v nich paralely.  

 

Stíhací pilot 
paměti legendárního esa Robina Oldse 
Olds, Robin, 
 
Jen málo jedinců se do dějin letectví zapsalo tak širokými a nesmazatelnými tahy. 
Robin Olds byl klasickým hrdinou se ctnostmi i neřestmi, jehož život psaný 
velkým písmem ovlivnil mnoho jiných. Pro celou řadu lidí znamenal něco jiného. 
Jeho fotbalový trenér z West Pointu v něm viděl člena celonárodního výběru 
hráčů, určeného ke vstupu do Síně slávy univerzitního fotbalu. Pro letky na P-38 a 
P-51 ve 2. světové válce byl agresivním stíhacím pilotem, jenž se v průběhu 
krátkých devíti měsíců stal dvojnásobným esem a jejich velitelem.  

 

Tajemný protivník 
Christie, Agatha, 
 
V této knize se představuje autorka jako spisovatelka, která vedle detektivního 
příběhu o zdánlivě dokonalé vraždě, změnách identity a záhadách zamčeného 
pokoje, dokáže stejně mistrně rozvinout i téma špionážní. V románu proto 
vystupují praví i falešní pracovníci tajných služeb, předsedové vlád a vlád ní 
zmocněnci. Do posledních stránek však čtenář váhá, kdo je vlastně oním 
tajemným protivníkem...  

 

1918 
rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa 
Rychlík, Jan, 
 
Připomeňte si okolnosti ničivého konfliktu, který přepsal mapu Evropy. Historik 
Jan Rychlík sleduje rozpad habsburské monarchie nejen z hlediska národnostních 
aspirací Čechů a Slováků, ale z pohledu všech jejích národů. Ukazuje, že představy 
a požadavky jednotlivých národů byly vzájemně neslučitelné. Problém monarchie 
tedy nebyl v tom, že by nechtěla vyřešit své národnostní problémy, ale v tom, že 
tyto problémy byly neřešitelné.  

 

Anna ze Zeleného domu 
Montgomery, Lucy Maud, 
 
Nejslavnější kanadská kniha (nejen) pro děti, přeložená do více než čtyřiceti 
jazyků, převedená na filmové plátno i na divadelní prkna, kterou čtenáři po celém 
světě milují už více než sto let, to je Anna ze Zeleného domu. A čím že si 
rusovláska Anna čtenáře získala? Především svou bezprostředností, obrovskou 
fantazií, laskavým srdcem, ale hlavně nezdolným optimismem, se kterým zdolává 
všechny nezdary. Nesmrtelný příběh legendární rusovlásky v novém, 
nezkráceném vydání  
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Byla jedna moucha 
Mrázková, Daisy, 
 
Rudolfína je moudrá moucha, která už leccos prožila. Helenka je veselá a 
podnikavá holčička, zvědavá na celý svět. Ptá se na spoustu věcí, které by 
dospělému mohly připadat nepodstatné nebo banální – ale mouše naštěstí ne. A 
taková malá moucha ví o světě ledacos. Vidí totiž i tam, kam lidské oko 
nedohlédne: ví, kam se ztratil jiskřivý bílý kamínek, kam se zakutálel míč, kde 
uvízl papírový drak i kudy vede cesta z lesa. Ví, jaké poklady se skrývají v zemi a 
na cestě, a zná i spoustu malých příběhů dětí a dospělých. A protože je moudrá, ví 
také, že někdy je lepší si něco přát než to mít, že každý má své malé tajemství, že 
strach je k ničemu, že na každý smutek existuje lék, že některá přání jsou hloupá a 
někdy se věci dějí lépe, než bychom si mohli přát.  

 

Čarodějnice Bordelína 
Dražilová Zlámalová, Sandra 
 
Do poklidného lesa Bambručáku se jednoho dne nastěhuje čarodějnice Bordelína 
a začne pořádná mela! Téhle malé uličnici totiž nic v lese není po chuti. Ale 
protože přece není čarodějnicí jen tak pro nic za nic, brzy si vše přečaruje podle 
svého gusta. Zvířátka ani děti si s Bordelínou nevědí rady, vyvádí jim jednu 
lumpárnu za druhou. Celý les zaneřádí barevnými papírky, měkoučký mech ve 
zvířecích postýlkách vymění za žahavé kopřivy, a dokonce v noci létá na svém 
kouzelném deštníku dělat dětem do pokojíčků nepořádek.  

 

Časodějové 6. 
 Koruna času 
Ščerba, Natalja Vasiljevna 
 
V dalším dílu série Časodějové je úkolem zachránit Feše Dragockého.  

 

Malý princ 
Lestrade, Agnes de, 
 
Neobyčejná obrázková knížka a nadčasový příběh, který vypráví o lásce, přátelství 
a důležitosti pout. A o tom, jak dospět a neztratit přitom naše dětské já. Agnes de 
Lestrade a Valeria Docampo, mezinárodně úspěšná autorka a ilustrátorka, znovu 
procházejí mistrovské dílo Antoina de Saint-Exupéryho a jedinečným a 
velkolepým způsobem ho převypravují. Kniha je určena dětem od 5 let.  

 

Rozmanitosti z historie Království českého 
Balbín, Bohuslav, 
 
Díky překladu Jiřího A. Čepeláka se nyní širší čtenářská veřejnost může seznámit s 
prvním svazkem Balbínovy vlastivědné encyklopedie Čech Miscellanea historica 
regni Bohemiae – Rozmanitosti z historie Království českého. Úctyhodný počin, 
který Balbína představuje jinak než jen jako autora Rozpravy na obranu jazyka 
slovanského, zvláště pak českého, však kvůli neobvyklému editorskému přístupu 
vyvolává řadu otázek.  

 

Terka a bláznivá úča 
Ciprová, Oldřiška, 
 
Vyprávění o čtvrťačce Terce a její nové učitelce, která se tolik liší od paní učitelky, 
která učila Terezku od první třídy.  
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Úsvit naděje 
příběh Gracelin O'Malleyové 3 
Moore, Ann, 
 
Gracelin cestuje se svými dvěma dětmi do San Francisca, aby vyhledala kapitána, 
který jí kdysi nabídl sňatek. Město se však vzpamatovává ze zlaté horečky a 
Gracelin se ocitá zcela sama a bez opory obklopena gangy, propuštěnými vojáky 
bez iluzí a zábran a profesionálními hráči. Aby uživila sebe i své děti, stává se 
kuchařkou u prominentního doktora – a dostává se přímo do centra intrik a 
vydírání. Grace se však nevzdává, pro své děti i nezvěstného bratra Seana je 
ochotna bojovat do posledního dechu – a nikdy se nevzdá naděje, že muž, který jí 
slíbil věčnou lásku, si najde svou cestu k ní. Epické vyvrcholení trilogie o Gracelin 
O´Malleyové – ryzí irské hrdince v nelehkých časech. 

 

Velký úklid 
Pilátová, Markéta, 
 
Jak již sám název napovídá, nová kniha respektované spisovatelky Markéty 
Pilátové Velký úklid je věnovaná všem nepořádným dětem. Hlavní hrdinka 
Maruška je opravdu hodně nepořádná a její nervózní a přepracovaná maminka si 
s ní už neví rady. Neví si rady ani s poněkud rozevlátým tatínkem, bubeníkem 
známé kapely, a chce se s ním rozvést. A čím je maminka nervóznější, tím je 
Maruška nepořádnější. Pomůže jí až tajemná sousedka paní Krátká. Ta má ve 
svém starém bytě vždycky vzorný pořádek a slíbí Marušce, že ji naučí uklízet.  

 

Freddie Mercury 
Bohémská rapsodie jednoho života 
Jones, Lesley-Ann, 
 
Jonesová se s Mercurym znala dlouhá léta, protože v 70. a 80. letech byla hudební 
publicistkou pro některé významné britské listy. Dá se říci, že byli přáteli. Proto jí 
po zpěvákově smrti nezůstaly zavřené přístupové cesty nejen ke zbylým členům 
skupiny, ale ani ke zpěvákovým příbuzným a přátelům. Jonesová vedla desítky 
rozhovorů s lidmi, kteří byli Mercurymu po třicet let nablízku - od Mary 
Austinové, kterou poznal roku 1969, šest let s ní žil a úzké kontakty s ní mu i v 
dalších letech umožňovaly maskovat svou převažující sexuální orientaci, až po 
posledního přítele Jima Huttona, který byl se zpěvákem i v jeho posledních 
chvílích.  

 

Kdopak to tu kope, aneb, Zápisky z plodové vody 
Braunová, Petra, 
 
Eva s Adamem už spolu nějakou dobu chodí, dítě ještě neplánovali, ale stalo se a 
se situací se musí nějak poprat. Jenomže Eva toho o těhotenství moc neví, a Adam 
ještě míň. Co je v nadcházejícím období čeká?  

 

Maličkost pro premiéra a jiné povídky 
Mlíčková Jelínková, Michaela, 
 
Psychologicky vykreslené bizarní postavy z jednotlivých povídek se pohybují v 
akčním rádiu od pravicového extremisty přes poštovní úřednici až k 
nezaměstnanému dělníkovi. Provokativní barvité vyprávění využívá nadhledu, 
aby pod povrchem odhalilo ostrou pointu korespondující s komplikovaností 
dnešního světa.  
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Panství Farleigh 
Bowen, Rhys, 
 
Do života lorda Westerhama a jeho pěti dcer zasáhne druhá světová válka, když se 
na panství Farleigh zřítí parašutista. Rodinný přítel a agent MI5 Ben Cresswell má 
prověřit, zda byl muž německý špion. Díky tomu může strávit víc času v blízkosti 
Pamely, kterou tajně miluje. Jenže i ona má tajemství - pracuje na dešifrování 
německých zpráv  

 

Pokoj bez dveří 
Tůmová, Karolina 
 
Tři ženy jednoho rodu, tři osudy, tři různá období historie. Ústředním symbolem 
vyprávění, které se odehrává ve století 17., za 2. světové války a v současnosti, je 
vzácný starožitný prsten, jenž je v rodině předáván z generace na generaci. 
Moderní dívka ho nachází v rodinné šperkovnici a pouští se do pátrání po jeho 
historii. Postupně odhaluje příběhy žen své rodiny, štěstí i tragédie, které je 
provázely, a dopátrává se kořenů, z nichž vzešla.  

 

Uchopení moci 
Knopp, Guido, 
 
Den, kdy se Hitler definitivně chopil moci, 30. 01. 1933. Dalo se mu v tom 
zabránit? Ty, kteří mu to umožnili, k tomu nepřiměla ekonomická nutnost nebo 
zlověstné temné síly, ale vlastní slabost, ctižádost a iluze. Sebeintenzivnější jitření 
vášní a sebenaléhavější řečnické burcování mas by Hitlerovi nedopomohly k moci. 
Tu agitátor získal intrikami kolem stářím znaveného prezidenta a v důsledku 
selhání sil, které měly nemocnou republiku ochránit...  

 

100 zábavných pohybových her 
pro skupiny dětí od 3 do 10 let 
Suhr, Antje 
 
Letní oslavy, stanové tábory, oslavy v nejrůznějších společenstvích, volný čas o 
prázdninách… Příležitostí ke slavení a pohybu se velkých skupinách naskytuje 
mnoho! U věkově smíšených a heterogenních skupin záleží na správné směsi her, 
zábavy a sportu. K tomu vám tato kniha nabízí 100 veselých a akcí nabitých her!  

 

Génius Albert Einstein 
Muñoz, Isabel 
 
Série naučných titulů o významných osobnostech dějin představuje různé 
velikány poutavou, přitom stručnou formou. Věnuje se jim z pohledu úspěchů, a to 
na poli pracovním i soukromém. Tentokrát vypravuje příběh pro děti o Albertu 
Einsteinovi. Právě rodinné zázemí bylo v mnoha případech rozhodující pro další 
vývoj vědeckých objevů či uměleckých děl osobností, kterým je vždy věnován 
jeden ucelený svazek. Součástí toho je kromě tematicky zaměřeného textu také 
spousta názorných vyobrazení a ilustrací.  

  

 

Chata v Jezerní kotlině 
Foglar, Jaroslav, 
 
Život Pavla Zemana, který je hlavní postavou příběhu o velkém chlapeckém 
přátelství, se po smrti otce od základu změnil. Velkou oporou je mu kamarád 
Ludva Grygar, se kterým Pavel podniká dobrodružné výpravy do téměř 
nepřístupné kotliny s jezírkem, kde si sami postaví srub. Vedle velkého přátelství 
ale prožívají i velká zklamání. Ludva se totiž nechá zlákat špatnými kamarády, 
začne kouřit a těžce onemocní. Vyhraje nakonec svůj vnitřní boj?  
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Kouzelné pověsti našich krajů 
Vaněček, Michal, 
 
Vydejte se za úžasným dobrodružstvím po krajích naší vlasti a navštivte města 
Čech, Moravy i Slezska. Dozvíte se například, jak to bylo s půlkou koně, kterou 
mají Pardubice ve svém znaku, proč se řeka Metuje jmenuje právě Metuje nebo co 
vyvádějí permoníci v Koněpruských jeskyních či v Jihlavě. Odkryjete tajemství, 
kterak Praděd ke svému bohatství přišel. A zjistíte, jestli to s tím brněnským 
drakem opravdu bylo tak, jak se vypráví…  

 

Kriminálka v ofsajdu 
Beran, Ladislav, 
 
Představovat čtenářům detektivek partu píseckých kriminalistů, o kterých už 
pěkných pár let píše emeritní kriminalista Ladislav Beran, je tak trochu nošením 
dříví do lesa. Jeho knižní hrdinové kapitán Karas, poručík Studnička či poručík 
Mach nejsou žádní supermani, jsou to docela obyčejní poldové, kteří vědí, že 
pachatelé zločinů jsou vždycky o něco napřed a že každý případ je jiný a chce 
poctivě vyšlapat.  

 

Kukaččí mládě 
Váňová, Magda, 
 
Nový román Magdy Váňové srovnává osudy rodičů a jejich dospělých dětí, které 
mají výhodnější podmínky a možnosti, ale v životě se musí vyrovnávat se stejnými 
nástrahami. Podezření, že v rodině vyrůstá kukaččí mládě, vyklíčí snadno z 
pouhého zamlžování pravdy a vymýšlení, kterým se hrdinové snaží vylepšit 
mínění ostatních o sobě. Taková pravda nebo nepravda není však vůbec důležitá 
pro to, jak člověk se svým životem naloží a jak v něm uspěje.  

 

Máma 
Keleová-Vasilková, Táňa, 
 
Helga dělala vždycky všechno s plným nasazením. Toužila být dobrou manželkou, 
mámou i babičkou. Podařilo se jí to. Rodině vytvořila bezpečný přístav naplněný 
láskou a pochopením. A i když syn a dcera jsou už dávno dospělí a mají své rodiny, 
nic se na tom nezměnilo. Pořád je ochotná pomoct, vyslechnout si každého, 
poradit. Nečekala za to přehnaný vděk, ale nepočítala ani s chladem a kritikou… 
Jak to zvládne?  

 

Povídky o nelásce 
Viewegh, Michal, 
 
Povídkový soubor tvůrce, který pravidelně obsazuje přední příčky českých 
literárních hitparád, představuje příběhy milostných vztahů viděné velmi 
skeptickým pohledem.  

 

Veverka a Myška v Praze 
Marešová, Jarmila, 
 
Veverka s Myškou jsou zvědavé a hubaté kamarádky. Vydaly se za babičkou do 
Prahy a krásy města objevují s cestovní kanceláří pana Havrana. Obletí s ním 
nejvýznamnější památky, a protože Havran umí krásně vyprávět, stane se z 
poznávání dějin úžasné dobrodružství a velká legrace. Cestovatelky na vlastní 
kožíšky poznají, jak lidé kdysi žili (navštíví třeba alchymistickou dílnu), a 
poslechnou si i tajuplné pražské legendy. Držte si čepice, odlétáme!  
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Bylinkopedie 
 
Velká kniha bylin a rostlin, které známe z české přírody, vhodná pro zapálené 
bylinkáře, milovníky lidového léčitelství nebo majitele zahrad. Encyklopedie i 
praktická příručka v jednom plná fotografií, užitečných rad a zdravotních tipů, 
napsaná autory stejnojmenného úspěšného blogu. Najdete zde nejznámější a 
nejpoužívanější bylinky s návody, jak je pěstovat, k čemu je používat a jak si 
připravovat léčivé přípravky.  

 

Dobrých 100 
Fučíková, Renáta, 
 
Ty nejlepší okamžiky posledních sta let naší země v neopakovatelné encyklopedii! 
Obrazová publikace nabízí na více než 200 stranách výběr událostí, vynálezů, děl, 
ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou 
republiku pozitivní dopad.  

 

Holčička, kterou tam nechali 
Veletzos, Roxanne 
 
V mrazivé noci v lednu 1941 se na schodech bytového domu objeví opuštěná 
židovská dívenka. Rumunsko se spojilo s nacisty a židovská populace je ve 
vážném nebezpečí. Dívka je umístěna v sirotčinci, ale zanedlouho ji adoptuje 
bohatý bezdětný pár. Pojmenují ji Natalia a holčička se pro ně stane středobodem 
vesmíru. Natalia prožívá bezstarostné dětství, adoptivní rodiče ji vroucně milují a 
chrání před válkou, která zuří všude okolo. Nástup poválečné komunistické 
diktatury je neúprosný a rodinu stíhá jedna rána za druhou.  

 

Hovory ve tmě 
Kubečková, Lucie 
 
Sborník básní broumovské rodačky Lucie Kubečkové.  

 

Knihožrouti 
tajný čtenářský spolek 
Smolíková, Klára, 
 
Aleš se Zorkou, kteří tráví v knihovně spoustu času, tentokrát objeví zcela novou 
knihovnu - knihobudku.  

 

Na dostřel 
Adams, Taylor 
 
Další kniha od Taylora Adamse, autora strhujícího thrilleru Není úniku, mistra 
příběhů o mezních situacích, napínavých v každé vteřině a dramatických až do 
překvapivého závěru. Mladí manželé James a Elle Eversmanovi projíždějí 
Mohavskou pouští vstříc novému životu. Nečekaně se jim porouchá auto a oni 
uvíznou uprostřed pustiny, bez vody, mobilního signálu a jakékoli šance na 
záchranu. Z více jak kilometrové vzdálenosti je drží na mušce chladnokrevný a 
děsivě přesný odstřelovač… 
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Průvodce cykloregionem Noworudsko-Radkovsko-Broumovsko = Przewodnik po 
regionie rowerowym Ziemia Noworudzka - Ziemia Radkowska - Ziemia 
Broumowska 
 
Česko - polský průvodce cykloregionem Noworudsko-Radkovsko-Broumovsko 
přináší nejen tipy na výlet a zajímavé turistické cíle, ale také mapu regionu a 
podrobné výškové profily pěti cyklotras.  

 

Ta druhá žena 
Silva, Daniel, 
 
Byla jeho nejstřeženějším tajemstvím… Kdesi v zapadlé vesničce v andaluských 
horách žije tajemná Francouzka, která sepisuje své paměti. O muži, do něhož se 
před dávnými lety zamilovala v Bejrútu, o dítěti, jež se z této lásky narodilo… Ta 
žena v sobě uchovává nejpřísněji střežené tajemství ruských tajných služeb. Jen 
ona zná velmi dobře – lépe než kdo jiný – totožnost krtka, kterého Kreml už dávno 
nasadil do MI6. Totožnost dítěte zrady, jak ho sama nazývá. Během pátrání se 
Gabriel Allon se svými spolupracovníky dostává až k nejzapeklitějšímu případu 
20. století ve světě tajných služeb.  

 

Clona 
Bjork, Samuel, 
 
V horském jezeře je nalezena zavražděná baletka. Opodál stojí prázdný 
fotoaparát, v jehož čočce je vyryté číslo. O pár dní později najde recepční 
pochybného hotýlku v jednom z pokojů mrtvého saxofonistu. Stopy ukazují na 
stejného pachatele, který zanechává policii podivné vzkazy. Detektiv Holger 
Munch proto k případu přizve zkušenou vyšetřovatelku Miu Krügerovou. 
Společně musí zastavit vyšinutého vraha dřív, než si vyhlédne další oběť.  

 

Dům 
Lelic, Simon, 
 
Co kdyby se váš dokonalý dům stal místem dokonalé vraždy? Jack a Sydney se do 
svého domu nastěhovali před rokem. Vypadal jako jejich vysněný domov: spousta 
místa, úžasná poloha, a navíc sympatický majitel, který jim prostřednictvím 
makléře sdělil, že oni jsou ti nejlepší zájemci, a proto jim dá přednost před řadou 
jiných, mnohem zámožnějších… Jenomže pak na půdě najdou mrtvou kočku a 
krabici plnou holčičích pokladů, přestože původní majitel žil v domě celý život a 
nikdy kočku ani dítě neměl. V noci slyší, jak někdo přechází po domě a Sydney ve 
spánku cítí něčí ledovou ruku…   

 

Habsburské císařovny 
osudy tajných panovnic 
Größing, Sigrid-Maria, 
 
Za každým úspěšným mužem stojí silná žena. Moudrý výrok, který výstižně 
charakterizuje i život mnoha habsburských císařoven. Tyto ženy totiž byly více 
než jen matky císařského potomstva nebo středem dvorského života. V roli 
poradkyní svých mužů zasahovaly do politiky a ovlivňovaly společenské i 
náboženské otázky. Sigrid-Maria Größingová, expertka na Habsburky, nechává 
tyto ženy vystoupit ze stínu jejich císařských manželů. Odhaluje přitom nejedno 
tajemství a pohnuté osudy císařoven, z nichž mnohé očekával jen krátký a 
tragický život.  
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Milovat Jackie 
Roberts, Nora, 
 
Jackie Jack MacNamarová se nebojí žít sama, zvlášť když je to v krásném domě na 
Floridě s bazénem. Čekají ji tři nádherné měsíce, kdy bude mít klid a snad se jí 
konečně podaří napsat první knihu z Divokého západu. Jenže život není nikdy tak 
jednoduchý, jak se na první pohled zdá. Nečekaný návrat majitele domu její plány 
překazí! Tvrdohlavý architekt Nathan Powell se nehodlá smířit, že se tahle krásná 
spisovatelka vetřela do jeho domu! Trvá na tom, aby se Jackie odstěhovala… Jenže 
to by Jackie přišla o inspiraci k psaní! Tenhle přitažlivý, i když trochu nerudný 
muž, je totiž dokonalým předobrazem jejího fiktivního hrdiny. A tak má před 
sebou velký úkol – přesvědčit ho, že je právě tady a právě v její náruči čeká 
nekonečná láska a věčné štěstí…  

 

Olga 
Schlink, Bernhard, 
 
Olga, která pochází z nuzných poměrů, je po smrti rodičů úsečně a odměřeně 
vychovávána babičkou. Ctižádostivá Olga však toto období bez velké újmy přežije 
a poté si splní velký sen: stane se učitelkou. Problémy nastanou ve chvíli, kdy se 
zamiluje do syna továrníka a velkostatkáře Herberta. Oběma mladým lidem 
nevadí propastné rozdíly v jejich sociálním postavení, liší se ale povahou a 
představami. Olga touží po tichém a harmonickém domovu, zatímco Herbert sní o 
tom, že přispěje ke slávě německého impéria. Proto bojuje v koloniální armádě a 
začleňuje se do výzkumných expedic. Z jedné takové výpravy se však nevrátí.  

 

Poslední polibek 
Macháčová, Adriana, 
 
Román pro ženy s kriminální zápletkou od oblíbené slovenské autorky ukazuje, 
jak komplikované dokáží být milostné vztahy.  

 

Samorostka 
Mlynářová, Marcela, 
 
Oblíbená autorka řady knížek (Důchodkyně nestřílejte, Z lodiček do holin aj.) 
přichází s dalším titulem, který přivítají především ženy ve zralém věku. Líčí své 
pojetí života, který prožívá naplno s obdivuhodným humorem a vitalitou, 
nenechává se deptat vnějšími okolnostmi, miluje cestování, přírodu a samozřejmě 
i svou rodinu, což jí ovšem nebrání v tom, aby si vždycky našla čas na své záliby, o 
nichž v knížce píše.  

 

T-34 jede do války 
Ulanov, Andrej Andrejevič, 
 
Poprvé se k českému čtenáři dostávají dosud nikdy nezveřejněné dokumenty ze 
sovětských archivů, do nichž nezasvěcení lidé nemají přístup, stejně jako více než 
100 dosud nepublikovaných fotografií. Autoři knihy se zeširoka věnují konstrukci, 
vývoji, výrobě, dodávkám a bojovému nasazení legendárního tanku T-34. Leckdy 
vyvracejí dlouhodobě tradované mýty o tomto stroji a vydatně přispívají k 
rozluštění záhady, proč si tank převratné konstrukce, která jasně předčila vše, co 
měla k dispozici německá invazní vojska, vedl v mnoha počátečních bojích tak 
špatně. Podrobné zprávy z výrobních závodů nabízejí neobyčejně otevřený vhled 
do jejich chodu a četných problémů.  
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Všichni lžou 
velká data, chytré algoritmy a jak nám internet může říct, kdo opravdu jsme 
Stephens-Davidowitz, Seth 
 
Lidstvo během jediného dne internetového surfování navrší osm bilionů gigabytů 
dat. A toto neuvěřitelné a historicky nesrovnatelné množství informací může o 
lidech prozradit opravdu hodně: o obavách, touhách a návycích, které nás ženou 
kupředu, i o našich vědomých a nevědomých rozhodnutích. Za pár kliknutí tak lze 
získat nesmírně komplexní data o lidském chování a smýšlení, ať už jde o 
politické preference, každodenní potřeby, nebo sex. Stačí se dívat správným 
směrem. Kromě téměř nekonečné zásoby dat z vyhledávačů čerpá novinář a 
bývalý datový analytik Seth Stephens-Davidowitz také z experimentů a studií o 
lidském myšlení.  

 


