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Aliance mezi ďábly Hitlerova dohoda se 

Stalinem 1939-1941 
Hitlerova dohoda se Stalinem 1939-1941 

 Roger Moorhouse 

Dva nejhorší diktátoři v dějinách spolu bezmála dva roky aktivně spolupracovali. Oznámení dohody mezi 
nacisty a Sověty ohromilo celý svět, v jejím rámci došlo k invazi do Polska a její zhroucení vedlo k 
rozhodujícímu střetu druhé světové války. Roger Moorhouse ve své knize tuto kapitolu válečných dějin 
probírá do hloubky, zkoumá, co vedlo k uzavření paktu i jeho ukončení a vyhlášení války někdejšímu 
partnerovi. Využívá přitom dobových pramenů i svědectví přímých účastníků. 

 

Biľak 
Zradca a kolaborant? 

 Peter Jašek 

Vasil Biľak (1917-2014). Životný príbeh vyučeného krajčíra, kariérneho komunistického 
straníka a verného súdruha, ktorý počas svojho 50-ročného pôsobenia v radoch 

komunistickej strany zažil a spoluvytváral všetky jej politické vzostupy a dramatické prehry – ilegálne 
pôsobil v rokoch druhej svetovej vojny, zúčastnil sa v bojoch počas SNP, po vojne pomáhal budovať 
stranícky aparát a cestu k moci, zažil krvavé obdobie stalinizmu s masovými perzekúciami skutočných aj 
domnelých odporcov v 50. rokoch až po liberalizáciu 60. rokov, kedy sa formoval ako politik otvorený 
demokratizácii a podporujúci Dubčeka. Pre väčšinu spoločnosti bol vlastizradca a prosovietsky kolaborant, 
pre dogmatických komunistov bol zásadový politik, ktorý v roku 1968 pomohol „zachrániť výdobytky 
socializmu“. V období normalizácie bol hlavný ideológ a šedá eminencia KSČ. Po novembri 1989 a páde 
komunistického režimu definitívne stratil vplyv v strane. Utiahol sa do súkromia svojej vily, z ktorého 
vychádzal iba na súdne prejednávania – obvinenia z vlastizrady za podpísanie tzv. pozývacieho listu v 
auguste 1968. Súdny proces bol ukončený bez vynesenia rozsudku v januári 2011. 

 

Císařský kurýr Marie Terezie 
 Zdeněk Grmolec 

Věčné téma – vztahy mezi rodiči a dětmi – se táhne jako vodící nit novým historickým 
románem Zdeňka Grmolce. Prolínají se v něm osudy Šimona Vidláka, příslušníka zchudlého 
rodu pocházejícího ze Svatoslavi na Třebíčsku, barona von Dobenaua, ale také Marie 
Terezie a jejího poslání „služby“ říši a „služby“ rodině. 

 

 

Noční hlasy 
 Virginia C. Andrewsová 

Dawn opouští rodinné sídlo Cutlerů a přijíždí do New Yorku, kde má studovat na jedné z 
nejprestižnějších hudebních škol. Ale i tady ji pronásledují pletichy a zášť pramáti Cutlerové. 
Poznává učitele zpěvu Michaela a zdá se, že s ním přijde konečně i štěstí. Čekají spolu dítě, 
plánují svatbu a společný život, když Michael zčistajasna zmizí. Dawn znovu zůstává na 
všechno sama... 
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Sto let (chatrné) samostatnosti 
 Milan Macák 

28. říjen 1918 byl významným předělem, ale záhy i novým problémem českých a 
slovenských dějin.  
Kniha Milana Macáka Sto let chatrné samostatnosti ukazuje, že v dějinách neexistuje žádná 
přímočarost a vítězství dneška v sobě může skrývat zítřejší porážku. Spojenci dneška se 

zítra mohou stát nepřáteli. 
Také 28. říjen neznamenal jen radost nad vznikem Československé republiky jako samostatného státu 
dvou národů, ale přinesl i řadu palčivých otázek, na něž měla přinést odpověď až budoucnost. Stane se 
nový stát skutečným domovem Čechů a Slováků? Nebylo chybou vzdát se výhod života v obrovské 
mnohonárodní habsburské říši? Přizpůsobí se novým poměrům velmi početná německá menšina?  
Hlavní neznámou však bylo, zda jsme schopni v případě ohrožení uhájit svou samostatnost. A máme ji hájit 
sami, nebo máme být součástí nějaké větší aliance států? 
Demokratická republika znamenala v mnohém krok do neznáma, protože její existenci ovlivňovaly síly, s 
nimiž jsme dosud neměli téměř žádnou historickou zkušenost. O výsledcích války se rozhodovalo nejen na 
bojištích a v pracovnách významných státníků, ale také ve světě vysokých financí, nebo v zednářských 
lóžích, které uplatňovaly svůj vliv zejména na politiky dohodových mocností.  
T. G. Masaryk se dokázal v složitostech doby orientovat zdánlivě bravurně, ale byl to přece jen muž v 
českém prostředí ojedinělý a ne vždy přijímaný s nadšením. Nebyl už také příliš starý na nové výzvy? 
"Velká válka" byla totiž také prvním významným krokem k novodobé globalizaci, která však, jak ukázala 
velká hospodářská krize, přinášela vedle některých výhod i obrovské a mnohdy až neřešitelné hospodářské 
a sociální problémy. Nová válka byla na obzoru. Na jejím konci se sice znovu objevila československá 
státnost, ale ta dnes už také neexistuje.  
Dosáhli jsme tedy před sto lety skutečného vítězství, nebo se stále jen potácíme v bludném kruhu? I na tyto 
otázky hledá odpověď nová kniha Milana Macáka. 
 

Černé světlo 
 Peter May 

Enzo Macleod, Skot vyučující biologii na univerzitě v Toulouse na jihozápadě Francie, se 
rozhodl, že s využitím svých znalostí vyřeší sedm nechvalně proslulých vražd popsaných v 
knize odložených případů pařížského novináře Rogera Raffina. Enzo už dokázal 
rozlousknout první dva zločiny, ale na třetí případ teď nemá ani pomyšlení. Právě mu 
diagnostikovali rakovinu, a navíc se objevil někdo, kdo má v plánu zničit jeho pověst i vztahy. 

Souvisí nějak Enzovy osobní strasti s šestnáct let starou brutální vraždou mladého prostituta v pařížském 
bytě? Dokáže najít alespoň nějaké zbytky důkazů — a zůstane naživu dost dlouho na to, aby dopadl vraha? 

 

Kód 1 
Provokativní mysteriózní román 

 Jozef Banáš 

Nachází se hrob Ježíše Krista skutečně v Izraeli? Mohl Ježíš působit v Indii a v Kašmíru? 
Jozef Banáš ve svém novém románu Kód 1 boří zažitá dogmata a pilíře, na nichž stojí katolická církev. 
Hlavní hrdinka románu Marika onemocní rakovinou. Dojde k závěru, že tradiční medicína jí již nemůže 
pomoct a věří v zázrak. Společně se svým manželem Martinem se odhodlá odjet do Izraele a u 
předpokládaného hrobu Ježíše Krista čekat na zázrak. Netuší však, že cesta za uzdravením ji zavede i do 
exotičtějších míst a půjde jí při tom o život i daleko dramatičtějším způsobem. Některá tajemství totiž musí 
zůstat skrytá, a významní hráči na šachovnici světa jsou pro jejich zachování schopni čehokoli…Pokud jste 
s napětím přečetli román Kód 9, určitě sáhnete i po jeho volném pokračování. 
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Osud Tearlingu 
Závěr trilogie o Královně Tearlingu 

 Erika Johansenová 

Neuplynul ani rok a Kelsea se proměnila z obyčejné teenagerky v mocnou panovnici. Ale její 
boj proti korupci a snahy o nastolení řádu v sužované zemi jí přivedly do cesty nemalou řádku 

nepřátel. V čele s obávanou Rudou královnou, jejíž armáda se právě chystá napadnout Tearling… 
Aby svůj lid ochránila, obětuje Kelsea to nejcennější, co má, sebe samu. Odevzdá zlé královně své safíry a 
spolu s nimi i svou moc, a alespoň na čas tak odvrací nevyhnutelný útok nepřátelských armád. Zatímco je 
právoplatná vládkyně vězněm v sousední zemi, Palcát – vládnoucí regent a jediný, komu Kelsea skutečně 
věří – shromažďuje své muže a plánuje velkolepou záchrannou akci. Země si totiž neporadí bez své 
královny. Začíná tak poslední souboj, poslední hra, v níž se Kelsein osud definitivně zpečetí. Stejně jako 
osud celého Tearlingu… 
 
 

 

Královna Tearlingu 
Erika Johansenová 

Fascinující fantasy příběh dlouho ztracené královny, její nejisté a nebezpečné cesty na trůn a 
přátelství i hlubších vztahů, které vznikají, když se temné nadpřirozené síly snaží zničit 
poslední zbytky dobrých, spravedlivých a věrných. 

 

Tažení do Tearlingu 
Pokračování magické Královny Tearlingu 

 Erika Johansenová 

Kelseu Glynnovou, mladou královnu Tearlingu, čeká výzva, jaké dosud nečelila. Poté, co 
Kelsea zkřížila plány sousední země Mortmesne a její nebezpečné Rudé královny, je její 

vlastní země pustošena krvavou invazí. Zatímco je cizí armáda každým dnem blíž a blíž, Kelsea naváže 
díky magickému královskému safíru kontakt se ženou jménem Lily, která žila před mnoha lety – a jejíž osud 
je s Kelseou svázaný víc, než si umí představit. 

 

Odhodlaný Chase 
Texaská trilogie 

 Sandra Brown 

Chase Tyler to vůbec nemá snadné, když ztratí svou milovanou Tanyu, a zakrátko se z něj 
stane jiný člověk. Nezajímá se o rodinu ani o firmu, na ničem mu nezáleží. Pak se však setká 

s dávnou spolužačkou a nabízí se mu možnost zachránit rodinný podnik výhodným sňatkem. Možná mu 
osud přichystal nový začátek?! To by se Chase ovšem musel nejprve vypořádat se stíny minulosti a znovu 
najít svou někdejší sílu. Pak by snad dokázal uvěřit, že může být opět šťastný a prožít velkou lásku. 
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Praktická zeleninová zahrada 
30 jednoduchých projektů pro bohatší úrodu 

 Joyce Russellová 

Pěstitelské rady a návrhy na drobné úpravy v zahradě, které umožní získat vyšší výnosy a 
efektivněji využít i malé prostory. Autorka nabízí návody na drobné projekty, ať už je to podpěra k 
popínavým fazolím, síťka na ochranu ovoce nebo pařeník, který odpuzuje slimáky, a zároveň uvádí tipy, jak 
správně provádět výsadbu, rýt půdu a jak sklidit a využít bohatou úrodu. 

 

Prožila jsem si peklo 
V zajetí islamistických povstalců z Boko Haram 

 Andrea Claudia Hoffmann, Patience Ibrahim 

Unesena islamistickými povstalci z Boko Haram mladá Nigerijka Patience si prožila skutečné 
peklo. V okamžiku, kdy se ve svých sedmnácti letech dostává do područí teroristické skupiny 

Boko Haram, začíná pro těhotnou ženu boj o život. V listopadu 2015 se s Patience setkává německá 
novinářka Andrea C. Hoffmannová, která přicestovala do Nigérie, aby získala o činnosti Boko Haram co 
nejvíce informací. Obě ženy se shodnou na tom, že neuvěřitelné krutosti této fanatické islamistické 
organizace musí být zdokumentovány. A tak Patience novinářce vypráví svůj traumatický příběh... 

 

Sestry z Versailles 
Příběh sester, jež milovaly Ludvíka XV. 

 Sally Christie 

Velkolepý zámek ve Versailles byl za svou dlouhou existenci svědkem mnoha milostných 
dobrodružství, jejichž aktéry byly často i korunované hlavy, zejména však Ludvík XV., který 
za svůj život proslul mimořádnou zálibou v hezkých ženách. Ve výčtu jeho milenek sice 

většinou figurují slavné osobnosti jako markýza de Pompadour či Jeanne du Barry, avšak ještě před jejich 
příchodem uchvátila královo srdce pětice sester ze zchudlé aristokratické rodiny de Mailly. Tento strhující 
román, v jehož vyprávění se střídá všech pět sester, nabízí nejen historická fakta, ale i mnohdy šokující 
vhled do nevázaného života na francouzském královském dvoře 18. století. 

 

 

Techniky malby 

Tato kniha vás provede od základů malby až po práci s vodovými, akrylovými a 
olejovými barvami. Naučíte se vše, co potřebujete znát o tónech, barvách, texturách a 
práci se štětci, abyste sebevědomě vytvořili vlastní mistrovské dílo. Pusťte se do plně 
ilustrovaných uměleckých cvičení a projektů sestavených odborníky, objevte svůj styl a 
pozorujte svou proměnu v umělce. 
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Hotel Sacher 
Příběh milostného pokušení 

 Rodica Doehnertová 

Vídeň 1892  
Anna Sacherová chce po nenadálé manželově smrti pokračovat ve vedení hotelu. Mladá 
vdova si rezolutně a navzdory všem překážkám vydobývá pozici principálky. A zatímco 

Anna Sacherová s neodmyslitelným doutníkem, v doprovodu smečky bulteriérů a společně se svým 
personálem povyšuje hotel na legendu, setkávají se v jeho foyer dva nesourodé manželské páry: princ a 
princezna von Traunstein a berlínští nakladatelé Marta a Maxmilian Aderholdovi. Mezi suitami a chambres 
séparées Hotelu Sacher ve Vídni se rodí milostné drama lásky, nevěry a žárlivosti. 

 

Konec léta 
 Anders de la Motte 

Strhující krimidrama z pera oceňovaného švédského bestselleristy Anderse de la Motte. Za 
soumraku na konci léta roku 1983 prolezl pětiletý Billy Nilsson dírou v plotě ze zahrady do 
kukuřičného pole – a nevrátil se domů. V poli našli jen jednu jeho botu. Příbuzní, policie i 
sousedé po něm několik dní marně pátrali. Příběh ze zapadlé jihošvédské vesnice obletěl 
celou zemi, zdevastoval rodinu Nilssonových a po čase se na něj zapomnělo. A pak, dvacet 

let poté, potká Billyho starší sestra Veronica na skupinové terapii ve Stockholmu mladíka, který začne 
vyprávět o svém zmizelém kamarádovi. O tom, jak si s ním hrál v zahradě. O skrýších, které důvěrně znala 
i Veronica… a které měly zůstat neodhaleny. Stejně jako pravda o tom, co se stalo onoho horkého večera. 

 

Léčebná sůl 

Domácí pomocník pro léčbu více než 130 nemocí 

 Nikolaj Illarionovič Danikov 

Sůl je nejen nejrozšířenější dochucovadlo, ale dokáže zároveň významně pomoci našemu 
zdraví. Její správné užívání pomáhá předcházet nemocem oběhové soustavy, jater, kloubů 

či srdečnímu infarktu. Přední odborník N. I. Danikov vás v knize provede úžasnými možnostmi, které sůl při 
samoléčbě a prevenci nabízí. Zjistíte, že sůl je opravdu nad zlato! 

 

Talent na vraždu 
 Andrew Wilson 

„Vy, Agatho Christie, spácháte vraždu. Ale ještě předtím zmizíte.“ 
Slavná spisovatelka se vydává do Londýna za svým literárním agentem. Blíží se konec 
roku a krize mezi ní a jejím manželem Archibaldem vrcholí. Na nástupišti ztratí Agatha 
rovnováhu a někdo ji zachrání před pádem do kolejí. Zprvu je tomu muži vděčná, ale pak 
zjistí, že se octla v rukou rafinovaného a nebezpečného vyděrače, který po ní chce 

spáchat to, čím se ve světě detektivek tak proslavila: vraždu. Jenže tohle je reálný svět a Christie se ničeho 
takového dopustiti nechce. Proto bude muset využít svého talentu tak, aby naopak zločinu zabránila… 
Fanoušci Agathy Christie dodnes neznají pravdu ohledně jejího nevysvětlitelného zmizení v prosinci 1926. 
Odhalila nevěru svého muže, pohádala se s ním a pak se na deset dní ztratila. Nikomu neprozradila, co se 
během té doby událo, a stále je možno o tom spekulovat – nebo vytvořit strhující a mimořádně přesvědčivý 
fiktivní příběh, jako to udělal Andrew Wilson. 
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Audiokniha (CD) 

 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 

1 x CD MP3  Martin Stránský, Jonas Jonasson 

Román vypráví o jednom veselém útěku a také o šíleném životním příběhu svéhlavého muže, který se sice 
nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten do velkých historických událostí 20. století. 
Jonassonova prvotina Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel vyšla v roce 2009 a záhy se stala 
čtenářským hitem a nejprodávanějším švédským románem let 2010 a 2011. V současnosti byla přeložena 
nebo se překládá do 40 jazyků. 
Fenomenální úspěch sklízí v Německu, bestsellerem se stala i v Holandsku, Dánsku, Norsku, Francii, Itálii, 
Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Kanadě... Podle knihy je natáčen film s největším rozpočtem v historii 
švédské kinematografie. 
 

Ďábel na jaře 
 Lisa Kleypas 

Většina debutantek sní o tom, že si najde manžela. Lady Pandora Ravenelová má jiné 
plány. Ctižádostivá mladá kráska by mnohem raději zůstala doma a věnovala se podnikání 
se svou novou deskovou hrou, než aby se zúčastnila londýnské společenské sezóny. 
Jenže jednou v noci na plese společenské smetánky padne do pasti skandálu s hříšně 

hezkým cizincem. 
Poté, co se léta s lehkostí vyhýbal nástrahám manželství, se Gabriel, lord St. Vincent, konečně nechal 
nachytat – mladou rebelkou, která se k němu ani za mák nehodí. Po pravdě řečeno, nechce s ním nic mít. 
Jenže pro Gabriela je temperamentní Pandora naprosto neodolatelná. Udělá všechno, co je v jeho silách, 
aby ji získal, i když se z jejich manželství z rozumu vyklube smlouva s ďáblem. 
Nebezpečné spiknutí… 
 

Chladnokrevný ničema 
 Lisa Kleypas 

Čtenáři dlouho čekali na návrat autorky bestsellerů Lisy Kleypas k historickým romancím – a 
teď je zpátky s tou nejúchvatnější, kterou dosud napsala. 
Hříčka osudu... 
Devon Ravenel, nejkouzelnější hříšník Londýna, právě zdědil titul hraběte. Ke společenskému 

vzestupu však patří i nežádoucí povinnosti… a nemálo překvapení. Panství je samý dluh a dům dosud 
obývají tři nevinné sestry zesnulého hraběte… spolu s Kathleen, lady Trenearovou, krásnou mladou 
vdovou, jejíž důvtip a odhodlání se vyrovnají Devonovým. 
Souboj vůlí… 
Kathleen ví, že nemilosrdnému ničemovi, jako je Devon, nemůže důvěřovat. Ale jejich ohnivá vzájemná 
náklonnost se nedá popřít – a od chvíle, kdy ji Devon poprvé vezme do náručí, přísahá, že udělá všechno, 
co je třeba, aby mu patřila. Kathleen zjišťuje, že podléhá jeho obratnému erotickému svádění, a zbývá už 
jen jedna otázka: Dokáže své srdce uchránit před nejnebezpečnějším mužem, jakého kdy poznala? 
 

Konkláve 
 Robert Harris 

Papež je mrtvý. Za zavřenými dveřmi Sixtinské kaple se okamžitě roztáčí soukolí katolické 
mašinérie. Sto a osmnáct kardinálů k tomu z celého světa zasedne, aby během 
následujících hodin zvolili příštího nejmocnějšího duchovního vůdce planety. V jejich 
rozhodování je má provázet boží vůle a Jeho hlas jim má odhalit, kdo je ten pravý. Avšak i 

když jsou kardinálové oslavování jako muži ctností a víry, jsou to především lidé. Každý z nich má své 
touhy, své rivaly. A také hříchy, které už nyní nedokáží skrývat… 
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Snář 
Storchův největší obrázkový egyptsko-perský a chaldejský 

Storchův největší obrázkový egyptsko-perský a chaldejský SNÁŘ, planetář, bylinář a 
1000letý kalendář vyšel na konci 19. století, tedy před více než 100 lety. Od pradávna se 
lidé zajímali, co je vlastně sen, zda ve snu prožíváme paralelní život, který nemůžeme 
ovlivnit, zda se nám do snů promítají naše tajná přání, strachy, lásky a nenávisti? Ve 

Storchově snáři není však jen výklad snů podle pojmů, ale i výklad snů podle obrazů. Máte možnost 
proniknout do tajů věštění z ruky, podle tvaru obličeje, vlasů, vrásek v obličeji, očí, bradavic a znamének, 
poznat charakter člověka podle očí, obočí, úst, zubů, jazyka, hlasu, smíchu, pláče, uší, vousu, krku, rukou a 
prstů. 
 

Audiokniha (CD) 

Toulky českou minulostí 1101-1150 
2 x CD mp3 

Oblíbený seriál pořadů Českého rozhlasu od roku 1995 v režii Jaromíra Ostrého tentokrát na počátku 
novodobých dějin s T.G. Masarykem. 
 

 

Hledá se Romeo 
 Alexandra Potter 

 Po dvou letech společného žití spadli Julie a Will do naprostého stereotypu. Romantika se 
kamsi vytratila a nahradila jí jen hromada neumytého nádobí, kupy špinavého prádla a 
večery strávené klimbáním před televizí. A vše se ještě začne zhoršovat poté, co Will 
zapomene na domluvenou valentýnskou večeři. Takže když náhoda svede dohromady Julii 

a sexy Itala, který navíc pracuje v konkurenční reklamní agentuře, a on jí nabídne romantický víkend v 
italské Veroně, začne Julie zvažovat, zda právě tohle není ten její Romeo …….. 
 

Jmenuju se Leon 
Autor:Kit De. Waalová 

Dojemný a strhující příběh rozdělených sourozenců vychází z autorčiných vlastních 
zkušeností. Na působivosti mu dodává to, že je vyprávěn z pohledu devítiletého Leona, 
který se málem jako otec láskyplně staral o malého Jakea, a od kterého se musí odloučit. 
Sám musí zůstat u Maureen, „profesionální pěstounky“, která má sice s výchovou dětí 
bohaté zkušenosti, je však otázkou, jestli Leonovi může dát pocit, že jí na něm doopravdy 
záleží. Román Jmenuju se Leon si navzdory bolestivému tématu dokáže čtenáře 

podmanit – důkazem je i to, že o prvotinu neznámé britské autorky okamžitě projevili zájem nakladatelé mj. 
z USA, Německa, Francie a Holandska. 
 

Když Nina potkala Bena 
 Annie Robertson 

 Život třicetileté Niny není žádný Hollywood, ale přesto je spokojená – pracuje v malém 
knihkupectví a přítelem Willem si plánuje budoucnost. Dokud ho ovšem nepřistihne s 
jinou… Teprve pak se Nině otevřou oči a ona se konečně chápe příležitosti dopsat a 
uplatnit scénář k pokračování svého oblíbeného filmu Když Harry potkal Sally. Chce tím 
Willovi dokázat, že je schopná a úspěšná a že ho nepotřebuje. Lze dělat v životě 

kompromisy? A jak to dopadne s Harrym a Sally po dvaceti letech? 
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Království meče 
 František Niedl 

 Wolfram Katzinger z Olšové, někdejší johanita, jehož jediným majetkem je jeho meč, 
vynikající kůň, statečnost a umění boje, stojí věrně ve službách krále Jana. Beneš z 
Vřesova pokračuje dál ve stavbě svého hrádku Vřesova, jelikož jenom pevné zdi, 
prozíravost a snad i močály svírající Vltavu na pomezí z Bavorskem ho mohou uchránit před 
opakujícími se nájezdy bavorského šlechtice, který je v Čechách znám spíše pod 
přezdívkou Hanz Křivák. Jako Rožmberkův man, kterého si mladý vladař i přes vzájemnou 

rozepři velice cení, musí Vřesov opouštět a účastnit se bojů jak s vnitřními, tak s vnějšími nepřáteli na 
obranu krále. Nebo proti němu? To podle toho, na které straně Rožmberk zrovna stojí. 
 

Losos v kaluži 
 Markéta Lukášková 

 Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a na 
první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do koupelny. 
Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. 
Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, 
že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná! 

 

 

Měla jsi vůbec někdy rodinu? 

 Bill Clegg 

V předvečer dceřiny svatby otřese domem June Reidové děsivý výbuch. Následný požár 
pohřbí celou její rodinu, minulost i budoucnost. Všechno. 
Zoufalá a ochromená June prchá z místa katastrofy, až skončí v motelovém pokoji kdesi u 
oceánu, stovky kilometrů od někdejšího domova. Ponořená do drásavých vzpomínek 
neustále přemýšlí o chybách, jichž se dopustila při výchově jediné dcery Lolly i při 

budování svého vztahu s partnerem Lukem a které vedly až ke tragickému konci. Zároveň s June však 
nechává autor promlouvat i další lidi, jichž se tragédie dotkla. A právě díky jejich vyprávění se před 
čtenářem začíná rozprostírat ucelený obraz toho, co se skutečně stalo, ale také svědectví o síle lidského 
ducha, o schopnosti vyrovnat se s tragédií nepředstavitelných rozměrů, ale také o moci přátelství a podání 
pomocné ruky. A v neposlední řadě také o tom, co skutečně znamená mít rodinu. 
 

Na kajaku z Černého lesa do Černého 

moře 
 Zdeněk Lyčka 

 Po úspěšné kajakářské expedici z Prahy do Severního moře v létě 2014 se autor 
na svém mořském kajaku vypravil na druhou nejdelší evropskou řeku. Více než 2800 kilometrů od pramene 
Dunaje v bavorském městě Donaueschingen v Černém lese až po jeho ústí v Černém moři odpádloval 
vedvou etapách v letech 2015 a 2016. Prošel vyschlým říčním korytem, překonal desítky peřejí, zdymadel, 
přehrad a plavebních komor, často v nesnesitelné výhni, nebo naopak v dešti, silném protivětru a vysokých 
vlnách od projíždějících parníků,remorkérů a nákladních kontejnerů. Projel deseti evropskými zeměmi a 
čtyřmi hlavními městy – Vídní, Bratislavou, Budapeští a Bělehradem. Své putování zakončil přeplutím 
Černého moře z Ukrajiny do Rumunska. 
 

Nejšťastnější generace 
 Jan Cempírek 

 Kdo je lepší – Elán, nebo Jasná páka? Čemu víc obětovat – individuální svobodě, nebo 
domku v satelitu? Co zaručí šťastný život – středostavovská průměrnost, nebo mediální 
sláva? Román Nejšťastnější generace začíná na sklonku normalizace přáním gymnazisty 
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Tomáše, aby mu třídní kráska Beáta stála modelem k talentovým zkouškám na FAMU. Ačkoliv se Tomáš 
nakonec na vysněnou školu nedostane, i v následujících letech pokračuje s focením své už bývalé 
spolužačky, která se na rozdíl od něj z maloměsta odpoutá a zapadne do pražského uměleckého prostředí. 
Pravidelná setkávání v pátky třináctého se stávají nejen fotografickou pamětí ubíhajícího času, ale také 
záznamem generačních křižovatek. Studentské stávky, devadesátá léta a neopakovatelná možnost zařídit 
si život zcela podle svého. Jenže: jak nejlépe využít životní jackpot? Poznáte se v příběhu i vy? Doporučuje 
devět z deseti Husákových dětí. 
 

Psí šťastlivci a smolaři 
Nalézání štěstí na obou koncích vodítka 

 Elizabeth Abbottová 

 Elizabeth Abbottová vždy milovala zvířata a především psy, ale až když ji okolnosti 
donutily zanechat nejmilovanějšího psa Tommyho na zpustošeném Haiti, stali se právě psi 
kompasem jejího života. Pro Tommyho se vrátila, aby ho zachránila, a započala svou 

životní cestu, na níž zlepšila úděl mnoha psů i lidí. 
V této knize se Abbottová dělí o příběhy plné lásky, které podnítil jeden malý psík, o zážitky získané při 
zachraňování psů i o přátelství navázaná během její životní dráhy. Přesvědčí nás o síle pouta mezi 
člověkem a zvířetem i o tom, že díky takovému poutu mohou být překonány jakékoliv hranice. 
 

Romantičtí Habsburkové 
Skutečné milostné příběhy, neplánované aféry a skandální dobrodružství 

 Bez ohledu na důslednou a přísnou sňatkovou politiku i Habsburkové v některých případech 
vstupovali do manželství z lásky. Mnohdy se rozhodnutím pro vyvoleného partnera či 
partnerku postavili proti panující etiketě, přání rodičů a vůli lidu. 
Někteří monarchové, kteří působili na veřejnosti upjatě až stroze, se projevovali velmi 

romanticky, když se snažili dobýt srdce své zbožňované, nebo jí prostě udělat radost. Hlavně u vídeňského 
dvora snášeli Habsburkové modré z nebe ženám - třebaže ne vždycky vlastním. A také hvězdy. Několik 
briliantových, na proslavených sponách do vlasů, daroval císař František Josef své Sisi. Za každý rok 
manželství jednu. Rovněž Marie Terezie, navzdory velkému politickému významu svého sňatku, manžela 
vroucně milovala, jak dokazují četné dopisy a dárky. 
Gabriele Hasmann se narodila roku 1968 ve Vídni a od roku 1969 žije v Badenu. Studovala germanistiku a 
filozofii, poté pracovala jako novinářka. Později působila v rozhlase a televizi. Od roku 2011 se naplno 
věnuje spisovatelské činnosti. Také pořádá semináře tvůrčího psaní a nabízí individuální koučování a 
poradenství pro spisovatele. 
 

Řeka Bohů Faraon 
 Wilbur Smith 

 Pro Taitu, jeho spojence a celý Egypt nastávají krušné časy. Po smrti faraona se vlády 
ujímá nejstarší syn Utterik, zvráceně krutý mladík. Taita je zatčen, obviněn z velezrady a 
odsouzen. 
Před smrtí jej vysvobodí Rameses, mladší bratr Utterika, a společně musí zachránit jak 

milovanou princeznu Serrenu, kterou Utterik poslal na mučidla, tak i celou zemi. 
Kniha volně navazuje na předchozí díl Řeka bohů – Bůh pouště. 
 

Síla 
Havraní kruhy 

 Siri Pettersenová 

 Představ si, že jsi ikonou ve světě obávaných slepých. Symbolem, který jeho obyvatele 
spojuje v nenávisti a touze po pomstě. Jako dcera mrtvorozeného válečníka, jenž se kvůli 

zradě svého bratra ocitl ve vyhnanství, máš jediný úkol — zahájit začátek konce. 
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Hirka se připravuje na setkání s vládnoucím rodem ledového světa s pevně danou hierarchií, v němž se 
cení odvaha a pohrdá se slabostí. Dívka neohroženě přijímá svůj osud v naději, že zachrání svého přítele 
Rimeho a udrží Ymslandu v bezpečí. Žízeň mrtvorozených po Síle je však neuhasitelná a válce se již nelze 
vyhnout. Ke kterému světu se Hirka nakonec přikloní? Kam patří? 
 

Století Miroslava Zikmunda 
 Petr Horký, Miroslav Zikmund, Miroslav Náplava 

Tato kniha není životopisem Miroslava Zikmunda. Je to pozvánka do světa pověstného 
archivu. Je to posezení u stolu s Miroslavem Zikmundem. Nalejete si hlteček slivovice do 
kameniny anebo sklenku těžšího, plnějšího červeného vína, takhle to děláváme my. 
Můžeme vás ujistit, že za každým příběhem se kromě jiného skrývá i konkrétní debata, 

kterou jsme vedli a která uváděla témata v souvislosti. Je to vstupenka do lunaparku jménem život (anebo 
dějiny), kde si sednete tu na horskou dráhu, tu do domu hrůzy, jindy vás odnese tobogán jménem náhoda. 
Půjdete s námi po stopách vzniku filmu Století Miroslava Zikmunda, po stopách života Miroslava Zikmunda 
a tím i po mezních situacích celé naší republiky. Jak Miroslav Zikmund říká: „Byl jsem zplozen ještě za 
Rakouska-Uherska a narodil se do prvních dnů republiky. Proto ji celý život považuji za svého o krapátek 
staršího bráchu.“ Kniha obsahuje dosud nepublikované informace, dobové fotografie a ilustrace Elišky 
Chytkové. Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh minulého století mužem, který jej 
zažil... 
 

Střevíčky smrti 
Sleduju tě ... 

 Peter James 

 V Brightonu dochází k sérii brutálních přepadení a znásilňování žen. Pachatel svým obětem 
vždy vezme luxusní střevíčky, takže si detektiv-superintendent brzy uvědomí, že se tyto 

nové případy nápadně podobají nevyřešené sérii zločinů, k nimž v Brightonu došlo v roce 1997, před 
dvanácti lety. Pachateli tehdy přezdívali Botař a nyní to vypadá, že se opět objevil na scéně. Grace a jeho 
tým se brzy ocitnou v zoufalém závodě s časem – musí nalézt další přepadenou ženu a zachránit jí život. 
Autor řady bestsellerů se superintendentem Royem Gracem. 
 

 

Uteč, nebo nepřežiješ 
 Tom Bale 

 Té noci vtrhli do domu mladé rodiny gangsteři a obrátili jí život naruby. To, co zprvu 
vypadalo jako neškodný omyl – zásilka doručená na nesprávnou adresu – se během pár 
hodin promění pro Frenchovy v noční můru. Zločinecká banda se neštítí ničeho, a pokud jí 
někdo zkříží plány, vraždí. Začíná zběsilý závod s časem, honba napříč Anglií, v níž jde o 

dva dospělé a jeden dětský život. Protivníci jsou nemilosrdní a těch pár spojenců, kteří se na pomoc 
ohrožené rodině vyskytnou, má příliš blízko k podsvětí a nedá se jim věřit. 
 

 

Z vůle Luny 
Příběhy z Nového světa 

 P.C. Castová 

 Mari je poutnice z klanu Tkalců, dcera a dědička ženy s jedinečnou schopností léčit svůj lid, 
své povinnosti však odsouvá stranou, dokud ji nevyhledá zvláštní psí spojenec a nezmění 

navždy její osud. Po smrtícím útoku na její blízké se její svět rozpadá. Mari ale odhalí sílu svých schopností 
a tajemství o svém dvojím původu a vydá se na cestu za záchranou svého lidu. Teprve když jí do života 
vstoupí Nik, syn vůdce znepřáteleného kmene, Mari okusí něco, co nikdy dřív necítila... 
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Nad jejich budoucností se však stahují mračna a s temnotou přichází síla děsivější a ničivější, než jakou 
tento svět dosud poznal, a je na Mari, aby tyto temné stíny zahnala. Spolu s Nikem se musí připravit na 
záchranu lidstva. Musí přijmout svůj pravý osud a vymýtit síly, které hrozí, že je všechny zničí. P. C. Cast v 
této výpravné fantasy zavede čtenáře do světa, kde se lidé, jejich zvířecí společníci i země samotná 
drasticky změnili. Do světa plného krásy, nebezpečí a krutosti. 
 

 

Zlatý vrch 
 Francis Spufford 

 Rok 1746. Do New Yorku, tehdy malého obchodního přístavu se sedmi tisíci obyvateli ve 
vzdálené Americe, přijíždí mladý Angličan se směnkou na závratnou částku 1000 liber ve 
zlatě, k vyplacení jistou firmou do 60 dnů. Jaké je jeho poslání a jak hodlá peníze použít? Ve 
městě se ale nic neutají a zpráva o závratně bohatém cizinci se rozšíří rychlostí blesku. 

Smith je v lepším případě považován za podvodníka – je směnka vůbec pravá? – v horším případě za 
tajného posla či prodlouženou ruku anglického krále. Je bedlivě sledován místními vysokým politiky, 
zejména lstivým a všeho schopným nejvyšším soudcem De Lanceyem, který kolonii ovládá.  
Strhující román britského spisovatele Francise Spufforda barvitě popisuje tehdejší New York, jak ho dnešní 
čtenář nezná, bravurně vykresluje jeho ráz, atmosféru, obyvatele – směsici anglických a holandských 
přistěhovalců ve třetím koleně, s jejich tradicemi, rozdílnými povahami, a také dravostí. 
 

Zlomyslný osud 
 David Nedoma 

 Boček, druhorozený syn pánů ze Zvonařic, si užívá klidných chvil na své rodné tvrzi. V 
blízké době se bude ženit, stane se hrdým otcem a chce se mu věřit, že všechno zlé, co jej 
v poslední době potkalo, je jednou provždy pryč - stejně jako nemilovaný starší bratr. 
Najednou už se nemusí třást o holý život. Nic mu nechybí, nikdo po něm nic nechce, je 
znovu pánem svého osudu… Nebo snad ne? 

 

Ženy z rodu Přemyslovců 
 Jan Bauer 

 Ženy z dynastie Přemyslovců se trpně nesmířily s údělem a významně zasáhly nejen do 
dějin naší země. Poznejte osud svaté Ludmily, Mlady, Doubravy, která přinesla Polákům 
křesťanství, Markéty, někdejší královny dánské, i naší milované Anežky České, která 
prozářila temný středověk milosrdenstvím. Před očima nám defilují významné 
představitelky české historie. 

 

Audiokniha (CD) 

Až moc blízko 
Čte Jana Štvrtecká 

 Eleanor Moran, Jana Štvrtecká 

 Mia je úspěšná psychoterapeutka s prosperující praxí, přesto neváhá všeho nechat, když se v telefonu 
ozve její dlouholetá přítelkyně Lysette a celá zoufalá ji prosí, aby hned přijela. Její kamarádka Sarah totiž 
spáchala sebevraždu skokem ze střechy parkovacího domu. Zůstal po ní jen mobil s neodeslanou zprávou 
LITUJI. Mia je odhodlaná zjistit, co se stalo. Jak vysokou cenu za to ale bude muset zaplatit? 
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Audiokniha (CD) 

 Eliška Přemyslovna 

Právo milovat, povinnost vládnout 

 Hana Whitton, Jitka Ježková  

Princezna Eliška a její dva sourozenci jsou posledními potomky slavného přemyslovského rodu. Kdo z nich 
usedne na královský trůn? Král Václav III., princezna Anna, nebo Eliška, kterou teta Kunhuta Přemyslovna 
připravovala na řeholní život ve svatojiřském klášteře na Pražském Hradě? Jak silné je jejich sourozenecké 
pouto a jaké nástrahy jim osud přinese? Urozená Eliška, dcera krále Václava II., zdědila po svém dědečkovi 
Přemyslu II. Otakarovi nejen exotický půvab, byla po něm také chytrá, ambiciózní a cílevědomá. Kromě 
toho silně cítí rodovou zodpovědnost, jako by byla předurčena k vládnoucí roli. Když si tyto skutečnosti 
uvědomí její odpůrci z nejvyšších šlechtických a vládnoucích kruhů, první útok na její život na sebe 
nenechá dlouho čekat... 

 

Audiokniha (CD) 

 Příběh služebnice 

účinkují Zuzana Kajnarová, Martin Myšička 

 Margaret Atwoodová 

 Dystopická vize ukazuje blízkou budoucnost na půdě dnešních Spojených států amerických, které se 
proměnily v republiku Gilead a vlády se chopil klerofašistický režim, který militantně volá po návratu k 
tradičním hodnotám. Země se potýká s ekologickými katastrofami a ztrátou lidské plodnosti, takže ženy, 
které ještě mohou mít děti, jsou jako "služebnice" nuceny k sexuálnímu otroctví v rodinách velitelů, aby s 
nimi zplodily potomky namísto neplodných chotí. Jednou z nich je i vypravěčka, která musí obezřetně 
manévrovat mezi Veliteli, jejich krutými Manželkami, hospodyněmi Martami i ostatními Služebnicemi – 
protože kdokoli z nich může být špiónem Gileádu. Podle románu vznikl v roce 2017 úspěšný a oceňovaný 
televizní seriál s Elisabeth Moss, Josephem Fiennesem či Alexis Bledel v hlavních rolích. Připravuje se i 
jeho druhá řada, která už bude příběhem pouze inspirována. 

 

Audiokniha (CD) 

 Medvědín 

Čte Pavel Soukup 

 Fredrik Backman, Pavel Soukup   

Není tu celkem nic zajímavého. Ale každý ví, že Medvědín je hokejové město. 

Hokejem žije Peter Andersson, bývalý hráč a sportovní ředitel místního klubu, dýchá pro něj sedmnáctiletý 
Kevin, hokejový génius a naděje celého města, nebo "válečník" Benji, který se bojí přiznat svoji sexuální 
orientaci, a bez bruslí na nohou si svůj život nedokáže představit ani talentovaný outsider Amat. Do 
vítězství v juniorském mistrovství vkládá společně s nimi naděje celý Medvědín. Peterovu dceru Mayu ale 
víc než hokej zajímá hraní na kytaru... a také Kevin. Neodolá a přijme pozvání na oslavu, po níž si celé 
město začne klást úplně jinou otázku, než jestli jejich hokejový tým vyhraje či prohraje. 
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Kniha věšteckých symbolů 
Výklad zpráv z duchovní sféry 

 Melanie Barnumová 

 
Silný pocit, nejasné tušení, podivuhodná souhra, zvláštní sen… Leccos může přinášet 

důležitou zprávu od milované osoby, duchovního průvodce nebo vlastního nitra. Otevřeností k symbolům a 
jejich významu se můžeme dozvědět mnohé, a proto tato praktická příručka představuje cenný příspěvek 
do knihovničky. Autorka působí jako poradce i médium a na základě svých dlouholetých zkušeností 
ukazuje, jakým způsobem k nám symboly přicházejí a promlouvají. 

 

Kritik 
 Peter May 

 Nejlepší světový vinařský kritik Gil Petty zmizel během degustačního turné po ne příliš 
známém vinařském regionu Gaillac. Před třemi lety byl nalezen ve vinicích na jihozápadě 
Francie, oblečený do karmínového roucha Bratrstva Řádu božských lahví. Jeho tělo viselo 
jako morbidní strašák na obtěžkané vinné révě a zdá se, že předtím bylo nějakou dobu 
uchováváno v červeném víně. Pettyho vrah nikdy nebyl dopaden. 

Když se Enzo Macleod do odloženého případu znovu pustí, zjistí, že za klidnou fasádou francouzského 
vinařství se skrývá tvrdý byznys ovládaný chamtivostí, závistí a zoufalstvím. Potenciální vrahové Enzovi 
rozhodně nechybí: místní vinaři, Bratrstvo Řádu božských lahví — starobylá společnost, která se věnuje 
propagaci gaillackých vín —, a dokonce i Pettyho dcera Michelle. Co když je některý z nich připraven Enza 
zastavit, i kdyby měl zabíjet znovu? 
 

Příběh Astronomie 
 Anne Rooney 

 Kniha mapuje oblast, o kterou se zajímali lidé od pradávna a zahrnuje velmi široké 
období – od neolitu až k NASA. Po tisíce let byly hvězdy, planety, Měsíc i Slunce centrem 
náboženských hnutí a impulsem k různým mýtům a pověrám. Astronomií se zabývali 
vědci odpradávna, posloužila například k tvorbě kalendářů. Postupně  se lidé naučili 

astronomické jevy popisovat a předpovídat. Vynález teleskopu kolem roku 1600 znamenal velký posun ve 
studiu nebes. Kniha Příběh astronomie mapuje naši fascinaci hvězdami před Stonehenge až po hledání 
exoplanet a mimozemského života. 
Kniha je celobarevná, doplněná krásnými ilustracemi a fotografiemi. 
 

 

Výjimeční lidé 
Akta Enzo 

 Peter May 

 Sázka odstartuje pátrání biologa v nevyřešených francouzských případech v prvním dílu 
série Akta Enzo. 

Deset let stará záhada — zmizení geniálního Jacquese Gaillarda, přednášejícího na elitní francouzské 
vysoké škole École nationale d’administration, vychovávající francouzské premiéry a prezidenty —, se 
stane předmětem sázky. Enzo Macleod, který opustil Skotsko i slibnou kariéru ve forenzních vědách a nyní 
vyučuje biologii ve francouzském Toulouse, si ji nemůže dovolit prohrát. Doufá, že se mu s využitím nových 
vědeckých metod podaří zjistit, co se s Jacquesem Gaillardem stalo. 
Enzo přijíždí do Paříže, aby se tu setkal s novinářem Rogerem Raffinem, autorem knihy o sedmi slavných 
nevyřešených vraždách, mezi něž zařadil i případ Jacquese Gaillarda. Neidentifikovaná lebka v kufru 
nalezeném v pařížských katakombách Enza záhy navede na stopu rafinovaně ukrytých Gaillardových 
ostatků. 
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 Pověsti z Policka o kraji mezi Ostašem, 
Hvězdou, Borem a řekou Metují  
Antonín Krtička - Polický  

Text realizace a jazyková úprava Mgr. Michal Bureš. V přední části je komiks il. Dalibor 
Nesnídal. Součástí knihy je také CD s namluvenými pověstmi. CD namluvil herec Karel 
Richter. 

 

 


