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Doctor Strange 
Cesta podivných 
Aaron, Jason, 
 
Doctor Strange je to jediné, co stojí mezi naším vesmírem a hrůzami ze světa magie... ale 
tahle moc není zadarmo. A účet Doctora Strange u nadpřirozených sil je zatraceně vysoký 
– a právě přišel čas, kdy je třeba zaplatit. Vstupte do světa magie s jedním z 
nejuctívanějších autorů současnosti – Jasonem Aaronem (Skalpy) a poznejte Doctora 
Strange tak, jako nikdy předtím.  

 

Ekhö, zrcadlový svět 
Arleston, Christophe, 
 
Hned dva díly komiksu Christopha Arlestona, jednoho z nejpopulárnějších francouzských 
tvůrců současnosti! Nástupce magazínu Crew je konečně tady! Nový magazín bude 
vycházet jednou za čtvrt roku, bude mít přes 100 barevných stránek, na kterých najdete 
hned buď dvě celá evropská alba, nebo čtyři díly amerického komiksu. Obvykle ve dvou 
číslech Modré Crwe za sebou vyjde celý komiksový příběh!  

 

Doctor Who 
Desátý doktor. Revoluce hrůzy 1. díl 
Abadzis, Nick, 
 
Dva cizinci: Doktor, okouzlující a excentrický Pán času s minulostí temnou a tíživou jako 
černá díra, a Gabriela Gonzalezová, servírka s uměleckými sny a budoucností, která ji 
táhne dolů jako olověné závaží. Spojeni vlnou psychických hrůz, které sužují New York, 
jsou nuceni vydat se vstříc epickým dobrodružstvím skrz čas a prostor - to vše v péči 
cenami ověnčeného scenáristy Nicka Abadzise (Lajka) a fanoušky oblíbené kreslířky 
Eleny Casagrandeové (Suicide Risk)!  

 

Doteky zla 
anatomie zločinu : ženy-oběti, ženy-vražedkyně 
Cílek, Roman, 
 
V této unikátní knize je do všech podivuhodných a někdy až živočišných podrobností 
popsáno devět skutečných kriminálních příběhů. Odehrály se v časovém řazení od 6O.let 
do skoro až současna a v obou pólech vypjatých mužsko-ženských vztahů. Jsou to 
vskutku osudy žen-obětí i žen-vražedkyň. Příběhy manželek, které vlastní rukou 
odstraňují své životní druhy, nebo si na to najímají milence. Příběhy mužů, jimž zabíjení 
přináší patologické ukojení, a jiných, z nichž se stávají vrazi jen skoro až neskutečnou 
shodou náhod.  

 

Kůstek. 
Útěk z Kůstkova 
Smith, Jeff, 
 
Nové barevné vydání! Fantasy příběh, který mixuje velké osudové dobrodružství s 
humorem, vás zavede do světa, který je plný prapodivných bytostí – věčně hladových 
krysáků, bojových včel, obřích rudých draků (s doutníkem) a agresivních babiček. Do 
světa krásného i nebezpečného. A tentokrát je to celé v barvě, ve vydání „scholastic“, 
které naučilo celou jednu generací dětí milovat komiks.  



 

Mýty 
Legendy v exilu 
Willingham, Bill, 
 
V New Yorku existují čtvrti obývané nejrůznějšími komunitami - od Číňanů až po Italy. O 
všech se ví. Ovšem jedna čtvrť je přece jen trochu jiná. Bydlí v ní Mýty. Emigranti z 
okupovaného pohádkového světa. Bytosti, které známe jen z dětských knížek, žijí 
inkognito mezi normálními lidmi a mají jeden velmi nepohádkový problém. Vraždu. 
Vraždu, která může zničit celou mytickou komunitu. Vraždu Šípkové Růženky, která... v 
rozporu s pohádkami... nežila šťastně až do smrti. V této knize najdete pět prvních sešitů 
jedné z nejúspěšnějších a nejoriginálnějších komiksových řad současnosti a zjistíte, že i 
pohádkové bytosti jsou postavy z masa a krve... případně dřeva a barvy.  

 

H2O 
a poklad šíleného oka 
Stančík, Petr, 
 
Dobrodružné sci-fi o klanu kamarádů, pidivzducholodi Abramis, gotické podzemní dráze 
a vyloupení Státní banky? To je nová kniha od Petra Stančíka a Galiny Miklínové.  

 

H₂O a tajná vodní mise 
Stančík, Petr, 
 
Dobrodružný příběh pro chytré děti, který jde do hloubky kapesní ponorkou. Autor Petr 
Stančík pro malé čtenáře napsal podzemní pohádkový horor. Ilustrátorka Galina 
Miklínová je autorkou oblíbeného večerníčku O Kanafáskovi.  

 

Jetřichov 
ve vzpomínkách a dokumentech 
Seidel, Josef 

 

Lípy svobody v Královéhradeckém kraji 
příběhy památných stromů, které byly vysázeny v Královéhradeckém kraji u příležitosti 
vzniku Československé republiky 
Jelínková, Jiřina 

 

Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v 
Josefově 
2012 

 
Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v 
Josefově 
2013 



 
Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v 
Josefově 
2014 

 
Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v 
Josefově 
2015 

 
Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v 
Josefově 
2017 

 

Skazka o Morozko = Pohádka o Mrazíkovi 
po motivam russkich narodnych skazok = Pohádka o Mrazíkovi : na motivy ruských 
národních pohádek 
 
Jedna z nejznámějších ruských pohádek je zpracována pro studijní účely a je určena 
mírně pokročilým studentům ruštiny. Publikace pomůže zábavným způsobem obohatit 
slovní zásobu, rozvinout schopnost porozumění mluvenému slovu a zdokonalit seve 
výslovnosti.  

 

Záhady 
Zapoj mozkové závity a vyřeš 25 tajuplných případů 
Escandell, Víctor, 
 
Neexistuje kniha, která by tě bavila víc, detektive. Vítej v knize záhad! Přijdeš na kloub 25 
tajuplným případům? Některé mají logické řešení, u jiných využiješ své představivosti. A 
hlavně – hledej v zábavných obrázcích, a stopu máš nadosah. Záhady můžeš řešit sám, s 
kamarády nebo s celou rodinou. Staň se opravdovým detektivem! Hledej stopy, používej 
mozek a vyřeš všechny záhady. Věnováno dětem od 8 let a jejich rodičům, kteří mají chuť 
přicházet na kloub záhadám.  

 

Záhady 
Zapoj mozkové závity a vyřeš 25 záhad historie 
Escandell, Víctor, 
 
Vítej v knize záhad! Přijdeš na kloub 25 tajuplným záhadám z oblasti historie? Některé 
mají logické řešení, u jiných využiješ své představivosti. A hlavně – hledej v zábavných 
obrázcích, a stopu máš nadosah. Záhady můžeš řešit sám, s kamarády nebo s celou 
rodinou. Staň se opravdovým detektivem! Hledej stopy, používej mozek a vyřeš všechny 
záhady. Věnováno dětem od 8 let a jejich rodičům, kteří mají chuť přicházet na kloub 
záhadám.  

 

TGM 
Ležák, Zdeněk, 
 
Tomáš Garrigue Masaryk ve stostránkovém životopisném komiksu vzniká k příležitosti 
80. výročí úmrtí našeho nejvýznamnějšího státníka 20. století. Komiks sleduje veřejný i 
soukromý Masarykův život a zaměřuje se na klíčové události, které jej směrovaly k 
vyvrcholení jeho kariéry coby prvního prezidenta samostatného Československa. 
Začínáme před jeho narozením a provázíme ho dětstvím, dospíváním i studiemi. Výrazný 
obrat v Masarykové životě nastává jeho příchodem na pražskou univerzitu v roce 1882, 
kde se začíná zapojovat do veřejného života. Komiks zmiňuje boje o rukopisy, Hilsnerovu 
aféru, Masarykův vstup do politiky a konečně i jeho snahy vedoucí k osamostatnění 
Československa. Významná část komiksu se věnuje působení Masaryka během první 
světové války a konečně jeho prezidentské éře. V komiksu používá autor prvek 
vypravěče, samotného Masaryka ve zralém věku, který retrospektivně komentuje svůj 
život. Tento prvek odkazuje na Čapkovy Hovory s TGM, které jsou významným 
podkladovým zdrojem části komiksu.  



 

Bitcoin a ti druzí 
Nepostradatelný průvodce světem kryptoměn 
Kaliský, Boris, 
 
Kryptoměny mění náš svět a tahle publikace vám řekne jak. Budoucnost patří těm, kteří 
se nejrychleji zorientují. Kryptoměny mohou bát zdrojem bohatství.  

 

České pověsti 
anglicko-české vydání 
Mrázková, Eva 
 
V bohatě ilustrované dvojjazyčné knize najdete nejznámější české pověsti, inspirované 
klasickým dílem Aloise Jiráska. Nechybí vyprávění o praotci Čechovi, o Libuši a jejich 
proroctvích, o silném Bivoji či o Horymírovi a jeho Šemíkovi. Zrcadlově uspořádaný text 
umožňuje kontrolu porozumění. Audio nahrávka, na které pověsti vypráví rodilý mluvčí, 
je zdarma ke stažení na stránkách nakladatelství.  

 

Noční pták 
Freeman , Brian 
 
Noční pták je důmyslný příběh s tajemstvím, plný zvratů, přesvědčivý od začátku do 
konce. V této knize je přesně tolik ohavností, aby to neodradilo ani noblesnější čtenáře 
thrillerů.  

 

Štěně Elza 
Puppy Elza 
Slavíčková, Jitka 
 
Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je zdrojem zábavy i výuky angličtiny a může 
se stát odrazovým můstkem na cestě do světa jazyků. Stejný příběh o malém štěněti je 
vyprávěn dvakrát: v češtině v plném rozsahu a v angličtině ve zkrácené a zjednodušené 
verzi doplněné obrázky. Jako bonus na stránkách nakladatelství najdete zdarma ke 
stažení pexeso s obrázky z knížky a také audionahrávku ve formátu mp3, na které je celý 
příběh v angličtině namluven rodilou mluvčí.  

 

Text 
Gluchovskij, Dmitrij Aleksejevič, 
 
Mobilní telefon se stal odkládacím prostorem duše. jsou v něm obsaženy naše nejzářivější 
vzpmínky : svůj smích uchováváme na fotografiích a chvíle štěstí na videu. V poště máme 
matčina ponaučení a pracovní poznámky. V historii browserů nalezneme to, co nás 
doopravdy zajímá. Na chatech se objevují vyznání lásky a loučení, záběry lákadel a 
svědectví hříchů, slzy a příkoří. Taková je doba.  

 

Vzdělání jako provokace 
Liessmann, Konrad Paul, 
 
Všichni mluví o vzdělání. Stalo se sekulární naukou spásy, od níž si slibujeme řešení 
všech problémů – od potírání chudoby až k integraci migrantů, od změny klimatu až k 
boji proti teroru. Zatímco se však „vzdělání“ jako heslo stalo všudypřítomným, vzdělanec, 
vlastní cíl všech těchto vzdělanostních snah, nejen zmizel ze slovní zásoby, ale každý 
vážný nárok na vzdělání se dokonce stal provokací. Důvody, proč se tak stalo, jmenuje 
Konrad Paul Liessmann v této knize. Proto se pouští jak do nížinné krajiny stran, tak do 
mělčin sociálních sítí, přemýšlí o morálním diskursu ducha doby a o tom, proč je tak 
nepříjemné potkat vzdělaného člověka.  



 

Deník malého poseroutky 
Radosti zimy 13 
Kinney, Jeff, 
 
Třinácté dobrodružství malého poseroutky. Sněží a nelítostné koulovačky začínají!“ Když 
Gregovu školu zasypou hromady sněhu, promění se čtvrť Heffleyových v jedno velké 
zimní bojiště. Nepřátelské skupiny soupeří o území, staví obrovské sněhové pevnosti a 
válčí v mnoha nezapomenutelných koulovačkách. V nastalém zmatku čeká Grega a jeho 
nejlepšího kamaráda Rowleyho Jeffersona boj o život. Dokážou navázat důležitá 
spojenectví a vyhnout se zradám? A co až sníh roztaje? Stanou se z nich hrdinové?  

 

Dívky ve vodě 
Jenkins, Victoria 
 
Jednoho chladného rána najde policie v místním parku tělo Loly Evansové. K vyšetřování 
přizve Alex Kingovou a Chloe Laneovou, aby dopadly vraha. O několik dní později se 
začne pohřešovat další dívka. Zdá se, že obě děti měly společnou pohnutou historii a také 
byly členkami stejné terapeutické skupiny. Kdo je onou zrůdou, která jde po krku těmto 
zranitelným slečnám? Zatímco obě policistky začínají skládat dohromady jednotlivé 
stopy, Chloe si uvědomuje, že i ona sama je v nebezpečí. Odhalí totiž tajemství spojené se 
smrtí jejího bratra, pro jehož udržení v tajnosti je někdo připravený udělat cokoliv, tedy i 
zabít. Alex a Chloe jsou odhodlané najít zabijáka dřív, než bude jeho řádění stát životy 
dalších lidí.  

 

Horečka 
vyprávění Nicolase Storma o vyšetřování vraždy jeho otce 
Meyer, Deon, 
 
Syn a otec, Nico a Willem Stormovi, přežili epidemii smrtelného viru, který zasáhl celý 
svět. Ač je Nico ještě kluk, díky svému vynikajícímu střeleckému umu a rozvážné povaze 
se stává ochráncem svého otce. Willem totiž není bojovník, ale má vizi: z trosek starého 
světa chce vybudovat novou společnost. A tak postupně vzniká Amanzi, putovní 
komunita, do které Willem přibírá lidi, jež přišli o domov a rodinu. Jak se společenství 
rozrůstá, začíná čelit čím dál tím větším hrozbám. A nejen těm zvenčí, ale i zevnitř. Nico 
prožívá těžké životní strasti, má dokonce zlomené srdce, ovšem největší zkouškou 
prochází v okamžiku, kdy je jeho otec zavražděn. Zvítězí lidskost nad zvířecími instinkty?  

 

Jana Seymourová - Laskavá královna 
Weir, Alison, 
 
Pouhých jedenáct dnů po popravě Anny Boleynové obléká Jana Seymourová svatební šat, 
aby se stala třetí ženou Jindřicha VIII. Poslední dobou přitom zblízka sledovala, jak se 
králova vášeň k předchozí manželce rychle mění v ledový chlad a velkolepé dvorské 
slavnosti, hostiny, lovy i chodby královských paláců se náhle stávají kulisami děsivé 
tragédie. Jana ví, že musí porodit králi syna, jinak jí hrozí smrt. Nová královna musí 
vystoupit ze stínu Kateřiny Aragonské i Anny Boleynové a dát zemi dědice, jen tak totiž 
může přimět krutého krále, aby s ní i s celou zemí jednal laskavěji. Sílu jí dává její víra a 
naděje, že se jí na tomto zkaženém světě podaří vykonat alespoň něco dobrého.  

 

Julie mezi slovy 
Dvořáková, Petra, 
 
Desetiletá Julie to nemá vůbec jednoduché. Nedávno prožila (stejně jako mnoho dalších 
dětí) rozvod rodičů a spolu se svou mladší sestrou se právě pokouší sžívat s novou 
partnerkou svého otce a jejími dětmi. Situace je o to komplikovanější, že rozpad původní 
rodiny je provázen přestěhováním se z Prahy, z prostředí nákupních center, výběrových 
škol a dalších městských vymožeností, na obyčejnou vesnici, do malé školy mezi holky, 
které se vůbec nevyznají. Na pozadí příběhu malé Julie před čtenářem vyvstává jakýsi 
slovník pojmů, které ze světa dospělých mnohdy nechtěně pronikají do světa dětí a 
mohou je stejně tak trápit jako být zdrojem humorných okamžiků. Dětský čtenář se tak 
setkává s výklady slov, jako například rozvod, sex, kyberšikana, ale i pojmy 



handicapovaný, dentální hygiena nebo kreditní karta. Dívenka Julie zasvěcuje čtenáře 
také do světa těch slov, která jsou dětem přísně zakázána, a nabídne jim i náramně 
užitečný Vofukovník. Ten se později stává interaktivním nástrojem Juliiny komunikace se 
čtenářem. Svou hrou tak Julie nenásilnou formou vede čtenáře k zamyšlení nad 
významem a používáním slov. Kniha Julie mezislovy se dotýká častého, a přesto v dětské 
literatuře zřídka uchopeného tématu rozvodu rodičů a rozpadu rodiny, vytváření širších 
citových vazeb k novým partnerům rodičů i jejich dětem. Dětskému čtenáři pak poskytuje 
možnost vyrovnat se s jednou z nejbolestnějších zkušeností dětství. Knihu doprovodila 
ilustracemi přední slovenská výtvarnice Katarina Gasko.  

 

Mimi & Líza 
Záhada vánočního světla 
Moláková, Katarína, 
 
Mimi vidí svět rukama a ušima, a trochu dokonce i nosem a jazykem. Je totiž nevidomá. 
Spolu se svou nejlepší kamarádkou Lízou už navštívily mnoho fantastických světů plných 
zábavy, ale i záhad. Teď konečně přišly Vánoce. Mimi a Líza spolu se sousedy zdobí 
nádherný, velikánský stromeček. Ale žárovky na něm nějak nechtějí svítit. Kam zmizelo 
to kouzelné vánoční světlo? Uteklo? Nebo ho někdo ukradl? Nemá v tom prsty podezřelý 
soused Viliam, který se s nikým nekamarádí? Odpověď se skrývá v minulosti, kdy byli 
sousedé ještě malými dětmi. Mimi a Líza se tedy vydají na dobrodružnou cestu časem, 
aby vrátily Vánocům jejich čarovné světlo.  

 

U Božího Mlýna 
Beránek, Josef, 
 
Život kněze Ladislava Heryána je plný paradoxů. Připravoval se na dráhu misionáře, ale 
působí v nejateističtější zemi Evropy. Je doma mezi salesiány i mezi kamarády z 
undergroundu. Je introvert, ale vystupuje na rockových festivalech s kytarou a biblí v 
ruce. Věří v Boha, který přesahuje všechny naše představy, a přece touží po setkání s 
námi bez ohledu na to, kdo jsme. A o tom všem je rozhovor, který s ním vedl publicista 
Josef Beránek U Božího mlýna.  

 

Draka je lepší pozdravit, aneb, O etiketě 
Krolupperová, Daniela, 
 
Máte rádi pohádky ? Hračky malého Vašíka a Kačenky je mají také rády, zvlášť proto, že 
jim je vypráví starý a moudrý plyšový pejsek. A nejsou to pohádky ledajaké, každý se z 
nich totiž může dozvědět třeba to, proč je lepší draky zdravit, než na ně jít s mečem, co se 
stane, když se nestaráme o zvířátka, jak se vlastně správně stoluje, proč je dobré po sobě 
uklízet nebo se umět rozdělit, a spoustu dalších věcí. Kromě 10 krásných příběhů je tu ale 
i deset zábavných úkolů a básniček.  

 

Emily Vichrná a tajemství mořské sirény 
Kessler, Liz, 
 
Emily Vichrná se i s celou svou rodinou vrací do Brightportu, kde vyrůstala. Její pokusy 
smířit mořské a suchozemské obyvatele se však zdají být naprosto marné. Život jí navíc 
neustále ztěžuje její bývalá kamarádka Mandy Rushtonová. Dokonce Emily vyhodí ze 
školy pro mořské panny, kterou měla tak ráda! Vydá se proto za tajemnými mořskými 
sirénami, které Neptun odsoudil k životu v podmořské jeskyni. Odhalí Emily jejich 
tajemství ?  

 

Hlava 22 
Heller, Joseph, 
 
Příběh se odehrává za druhé světové války a v sérii absurdních epizod vyprávěných z 
hlediska několika různých postav satiricky napadá krutost a nesmyslnost válečné 
mašinerie. Hlavní postavou je poručík oletectva Yossarian, který je se svou bombardovací 
letkou ze základny na ostrově Pianosa ve Středozemním moři nucen útočitn a různá 
italská města, a stejně jako jeho druhové ve zbrani se snaží udržet si uprostřed válečného 



šílenství a navzdory absurdním příkazům svých nadřízených zdravý rozum a dostat se 
domů.  

 

Hraničářův učeň. 
Kniha třináctá Klan Rudé lišky 
Flanagan, John, 
 
Maddie úspěšně ukončila třetí rok svého hraničářského výcviku a je povolána zpět na 
hrad Araluen. Jednotvárný život na hradě ji však ubíjí, cítí se v něm jako ve vězení a touží 
z něj uniknout. V okolí se začínají šířit zvěsti, že království hrozí nové nebezpečí. Tajemný 
klan Rudé lišky útočí na královskou rodinu a zpochybňuje nástupnictví princezny 
Kasandry a její dcery Maddie na araluenský trůn. Podaří se Rudým liškám uchvátit trůn 
pro sebe?  

 

Choroby a škůdci ovoce, zeleniny a okrasných rostlin 
více než 99 rad pro rychlé řešení problémů 
Vietmeier, Andreas 

 

Lazar 
Kepler, Lars 
 
Komisař Joona Linna si myslel, že už má to nejhorší za sebou, přitom všechno teprve 
začíná… Policisté objeví v bytě na předměstí Osla tělo mrtvého muže. Z toho, co najdou v 
mrazáku, jsou v šoku. Zavražděný byl vykradač hrobů, sběratel trofejí a kanibal. Jednou z 
trofejí je i lebka Summy Linnové, Joonovy manželky. O několik dní později požádá 
švédskou policii o pomoc německá komisařka. V kempu nedaleko Rostocku byl 
zavražděn sexuální násilník. Joona záhy pochopí, že zdánlivě náhodnou souvislost mezi 
oběťmi nemůže ignorovat – stopy vedou k někomu, kdo má být již dávno mrtvý.  

 

Trosečník sibiřský 
Glaserová, Světlana, 
 
Třetí kniha spisovatelky a ilustrátorky Světlany Glaserové vznikla podle autentických 
vzpomínek jejího vlastního otce. Na jedné straně bolševické impérium třicátých let 20. 
století živořící pod krutovládou soudruha Stalina a na druhé malý chlapec, napůl Čech – 
napůl Rus, který se do té zvrácené doby a rozvrácené země narodil a prožívá zde své 
dětství. Spolu s rodiči, kteří se snaží ukrýt před komunistickými represemi, se stěhuje 
tisíce kilometrů po celém Sovětském svazu. Od Bajkalu po Vladivostok, od pouští 
Tádžikistánu po zasněžené pláně západní Sibiře a nakonec do vlasti svého otce. 
Československo ovšem v té době stojí na samém prahu druhé světové války, a tak se sen 
o zemi zaslíbené rozplývá a peripetie pokračují  

 

Deník fejsbukové matky pokračuje... 
pizduny všem! 
Nachtigallová, Lucie, 
 
Jak to dopadne, když se přetížená matka rozhoduje ještě kromě plození, rození, kojení a 
výchovy dětí podnikat ? Věřte, že se budete smát od první do poslední stránky.  



 

Milostné komplikace 
Miluj mě v Benátkách. Možnost volby 
Becková, Karolína 
 
Inkoust na maturitním vysvědčení ještě ani nestihl oschnout a Johana i Sára, oficiálně 
čerstvě dospělé, vyrážejí do světa! Úspěšně složené zkoušky dospelosti nevypovídají ani 
to nejmenší. A obě dívky zjistí, že cesta k tomu, aby se staly těmi ženami, kterými chtějí 
být, je ještě dlouhá. A že pro to, aby byla taková cesta k tomu, aby se staly těmi ženami, 
kterými chtějí být, je ještě dlouhá. A že pro to, aby byla taková cesta úspěšná, je dobré mít 
po svém boku průvodce...  

 

Pošta pro tebe 
příběhy, které vás pohladí na duši 
Janečková, Ester, 
 
Oblíbený televizní pořad přináší, stejně jako tato kniha příběhy, ve kterých jde především 
o usmíření, pochopení, radost a lásku. Nabízí nečekané setkání po letech, vyřešení 
dávných nedorozumění, splnění tajných snů, někdy však i tvrdá odmítnutí a neochotu 
komunikovat. To vše před zraky diváků, čtenářů, kteří se stávají svědky opravdových a 
nefalšovaných emocí. Ester Janečková zaznamenává ty nejsilnější příběhy, které se v 
cyklu objevily a které se mohly stát komukoli z nás.  

 

Szlaki turystyczne na ziemi broumovskiej 
historia, stan obecny i perspektywy 
Kopecký, Jiří, 
 
Publikace v celkem pěti kapitolách přináší nejen informace o počátcích zdejší turistiky a 
historického vývoje jejího značení až po současný stav, ale především detailní návrhy 
nových turistických tras či úpravy, možná vylepšení a rozvoj těch současných.  

 

Značené turistické cesty na Broumovsku 
jejich historie, současný stav a perspektiva 
Kopecký, Jiří, 
 
Publikace v celkem pěti kapitolách přináší nejen informace o počátcích zdejší turistiky a 
historického vývoje jejího značení až po současný stav, ale především detailní návrhy 
nových turistických tras či úpravy, možná vylepšení a rozvoj těch současných.  

 

Flouk a Líla 
dobrodružství z mrakodrapu 
Dvořáková, Petra, 
 
Anotace Pohádkový příběh o velikém přátelství počítačové myši a kouzelného kocoura. 
Víte, děti, že myš Líla není obyčejná, ale počítačová? Jenže v kanceláři ji to moc nebaví, a 
tak si hledá kamarády ve skutečném světě. Jenom pozor na toho protivného kocoura 
Flouka, co tu v mrakodrapu skoro bydlí a rád by se dostal do počítače. Páni, ono se mu to 
vážně povedlo! A když už tam je, zkusí si v něm nejdřív zajít na záchod. Fúúúj! A navíc se 
tam popere. Ještě že je tu myš Líla, která to s počítačem tak umí! Moderní pohádka pro 
děti od pěti do sedmi let o tom, jak se liší náš skutečný svět a virtuální realita. Vychází za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR.  

 

Když Nietzsche plakal 
román o romantické posedlosti, osudu a lidské vůli 
Yalom, Irvin D., 
 
Děj románu nás přivání do Vídně 19. století, do kolébky psychoanalýzy. Hlavními 
protagonisty fiktivního příběhu jsou F. Nietzsche apsycholog, jeden z předchůdců 
psychoanalýzy, Josef Brener.Nietzsche přichází kvůli svým sebevražedným tendencím k 
Breuerovi, aby se u něho léčil.  



 

Rodinný sjezd 
Réunions de famille 
Kraus, Ivan, 
 
Billingvní vydání humoristických povídek.  

 

Svět ve slovech 
O síle příběhů utvářet národy, historii a civilizaci 
Puchner, Martin, 
 
Z nočního stolku rovnou na bojiště. Ne náhodou si Alexandr Veliký pod polštář schovával 
Iliadu — někde se pro svá velikášská tažení inspirovat musel. A kdyby nebylo tiskařské 
infrastruktury zavedené Benjaminem Franklinem, boj o americkou nezávislost by 
vypadal úplně jinak… V hodinách češtiny a knižních recenzích čas od času zaznějí velká 
slova o síle literatury. Jsou však tvrzení o síle slova něčím víc než jen nudnými a nutnými 
frázemi? Literární historik Martin Puchner se ve svých jedinečných dějinách literatury 
snaží dokázat, že ano: knihy, eposy a manifesty nepovažuje za pouhé soubory písmenek s 
nějakým významem a nějakou tradicí, nýbrž je vnímá jako aktéry dějin. Jazyk, slova a 
literatura proto v jeho vyprávění dokážou dobývat území, formovat národy a definovat 
kulturu do takové míry, o jaké se klasické literární historii ani nesnilo.  

 

Velká kniha mladého technika 
Chajda, Radek, 
 
Velká kniha mladého technika přináší spoustu zajímavostí ze světa strojů a přístrojů, 
pohledů do jejich historie i aktuálních žhavých novinek. Na své si přijdou příznivci 
mechanismů na všechny možné způsoby, kteří vyzkoušejí své konstruktérské schopnosti 
při výrobě funkčních modelů. Obrázkové testy proklepnou technický cit budoucích 
inženýrů. Knihu úspěšného autora Radka Chajdy musí mít ve své knihovničce nejen 
každý nadějný mladý technik, ale potěší i odrostlejší technické nadšence.  

 

Agentka 
Whitton, Hana, 
 
Amy Mannová má zdánlivě všechno, co si lze přát ke štěstí – úspěšnou a prosperující 
literární agenturu v Oxfordu, zajímavou práci spojenou s neméně zajímavými služebními 
cestami, krásný starý dům na anglickém venkově a spoustu přátel i ctitelů. Po trpkém 
rozchodu s dlouholetým partnerem se však zdráhá navázat jiné než přátelské vztahy... 
Ano, touží po lásce, po partnerovi… ale jak překonat strach, který ji neustále svazuje?  

 

Dopis ze záhrobí 
Dán, Dominik, 

 

Ještě to nebalím, vzkazuje babička 
Leigh, Judy 
 
Humorný román o útěku z domova důchodců a nekončící chuti žít potěší zejména 
fanoušky a fanynky románů Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel nebo Tajný deník 
Hendrika Groena, 83 1/4 roku. Hlavní hrdinkou je Evie Gallagherová, která nedávno 
ovdověla a přestěhovala se do domova důchodců. Rozhodně se ale necítí na umření – ba 
naopak! Jednoho rána se proto rozhodne z domova odejít a vydává se na dobrodružnou 
cestu napříč Evropou v obytné dodávce. Ne každý si však myslí, že velké dobrodružství je 
pro ženu jejího věku vhodné. Nejméně ze všech Eviein syn Brendan a jeho žena Maura, 



kteří se ji snaží podle nejasných SMS zpráv a indicií vystopovat a dopravit zpět domů. 
Když se nakonec všichni sejdou, o překvapení není nouze – Brendan sice možná 
rezignoval na svůj plnohodnotný život a lásku, ale Evie očividně ne  

 

Než jsme byly tvoje 
Wingate, Lisa 
 
Historický román inspirovaný skutečnými událostmi odhaluje jeden z největších 
amerických skandálů 20. století - organizovaný prodej dětí z chudých rodin bohatým 
náhradním rodičům po celé zemi.  

 

Ostrov kamélií 
Bach, Tabea 
 
Zdá se, že Sylvie dosáhla všeho, ale ve svém životě plném práce a ve zdánlivě dokonalém 
manželství přesto není šťastná. Když zdědí ostrov kamélií v Bretani, dá Mnichovu 
sbohem. Ale Sylviin obchodně zdatný manžel už ostrov nabídl k prodeji. Proto není radno 
zmiňovat se v zahradním království kamélií o neznámé dědičce. V zajetí kouzla ostrova a 
dojatá srdečností zdejších lidí Sylvie svou identitu neprozradí. Když se pak zamiluje do 
Maëla, který pracuje na ostrově jako zahradník, situace se pořádně zkomplikuje…  

 

Podraz 
Brown, Sandra, 
 
Romantický thriller, kde všechno je jinak, než jak se na první pohled jeví, a cokoli vyjde 
najevo, odhalí další temnou lež.  

 

Slunce v úplňku 
Příběh Jana Palacha 
Procházková, Lenka 
 
Autorka sleduje příběh Jana Palacha i v následujících měsících, přičemž kombinuje prosté 
líčení s fiktivními deníkovými zápisy. Čtenář je tak svědkem Janova zářiového pobytu ve 
Francii, návratu domů přes Mnichov, postupného odcizení ve vztahu k přítelkyni Evě, ale 
zejména jeho vnitřní snahy zůstat věrný sobě samému a vytrvat v odporu. Posledním 
velkým protestem proti novým pookupačním poměrům se v roce 1968 stala listopadová 
stávka vysokoškolského studentstva. Za podmínek cenzury tisku a šířící se rezignace 
však nemohla dosáhnout žádných cílů, a teprve po ní dospívá Jan Palach postupně k 
rozhodnutí, že pro něj jediný způsob, jak pokračovat v boji, je vyburcovat národ vlastním 
sebeobětováním. Výsledkem je neobyčejně čtivý strhující příběh, jakýsi moderní 
hrdinský epos, který zaujme především mladé čtenáře. Knihu však ocení i Janova 
generace, protože je to první román, který byl o studentech a jejich statečnosti během 
srpnové invaze a pak při vysokoškolské listopadové stávce napsán. Jména a nastíněné 
charaktery vedlejších postav (Janových kolegů, kamarádů, všetatských sousedů atd.) jsou 
však z pochopitelných důvodů fiktivní. Jména a charaktery politiků jsou autentické, stejně 
tak i chronologie a zvraty srpnových událostí. Součástí knihy je Dodatek, v kterém 
autorka ozřejmuje své oficiální i neoficiální prameny a zamýšlí se nad klíčovou otázkou o 
skupině dobrovolníků.  

 

Uchem jehly 
Czendlik, Zbigniew, 
 
Kniha rozhovorů kněze Zbigniewa Czendlika vychází z oblíbeného pořadu České televize 
Uchem jehly. „Netradiční“ moderátor si zve již několik let na lanškrounskou faru hosty, 
kteří ve svém životě a ve své kariéře dosáhli významných úspěchů a jejichž životní 
zkušenosti mohou být inspirativním vzorem. Citlivě a s nadhledem kladené otázky 
postupně směřují k duchovnímu rozměru lidského života, který každý ze zpovídaných 



hostů nachází překvapivě i jinde, než bychom čekali. Hosty Zbigniewa Czendlika jsou 
Stanislav Bernard, Lucie Bílá,Věra Čáslavská, Luděk Galuška, Doris Grozdanovičová, 
Radek Jaroš, Božena Jirků, Pavlína Kalousová, Helena Klímová, Josef Koutecký, Mikuláš 
Kroupa, Václav Malý, Angelika Pintířová, Jan Potměšil, Liběna Rochová, Tomáš Sedláček, 
Hana Scharffová, Robert Vano a Miroslav Verner.  

 

Vánoční překvapení 
Wilson, Jacqueline, 
 
Další pokračování příběhů Hetty Featherové, dívky z nalezince, se odehrává v 19. stol. a 
vypráví o mimořádných Vánocích. Pro starší dívky.  

 

Dvojitá vražda 
Brněnská mordparta vyšetřuje 
Češka, Stanislav, 
 
Beletristické zpracování dvou reálných případů vražd, jež čeští kriminalisté v nedávné 
době zdárně vyřešili.  

 

Jak zvířátka bydlí 
Banfi, Cristina M., 
 
Zvířecí život tak, jak ho neznáte - navštivte zvířata přímo u nich doma, nahlédnete pod 
okénka a poznávejte zvířecí stavitele.  

 

Pečená zebra 
Pekárková, Iva, 
 
Odkud se berou všechny ty podivné existence, černé jako noc, které se potloukají po 
Praze a zjevně dělají něco nekalého? Co české holky vidí na černoších a proč jim některé 
tolik nadbíhají? A jak vůbec funguje soužití s Afričany v našich poměrech? Iva Pekárková 
už dobře patnáct let sleduje černo-bílý cvrkot v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a teď na 
základě svých pozorování napsala román. Zobrazila v něm realitu takovou, jaká je. 
Vystupují tu naivní i méně naivní dívky okouzlené bohatstvím, drogami i sexem, protřelí 
překupníci z Afriky a spousta dalších obyčejných i neobyčejných lidí, jaké v Česku 
potkáte. Pečená zebra je psaná s autorčiným obvyklým nadhledem, vtipem a 
pochopením, postavy jsou trojrozměrné a plné života, každý příběh podložený skutečnou 
událostí. Přečíst si Pečenou zebru, to je tak trochu jako cestovat po Africe s vynikajícím 
průvodcem.  

 

Pronásledovaní 
Edwards, Mark 
 
Mělo to být dobrodružství, na jaké se nezapomíná… Velké prázdninové putování po 
zemích Evropy, poslední před tím, než se mladá dvojice usadí a založí rodinu. Ano, 
dobrodružství to jistě bylo, ale rozhodně ne takové, jaké si Daniel s Laurou představovali. 
Na to, co začalo na pustém malém nádraží v Rumunsku, je žádný cestovní průvodce 
nepřipravil. Místo snového dobrodružství zažili noční můru, na kterou vzpomínat 
nechtějí, spíš by ji rádi natrvalo vymazali z paměti. Jenže zlo, které se jim nalepilo na paty 
v tom strašlivém domě uprostřed lesů, je sleduje až domů do Londýna. Hrůza nekončí… 
méně textu  



 

Táta za všechny prachy 
Walliams, David, 
 
Ve svém desátém románu David Walliams opět bez sentimentu ukazuje, že život není jen 
černobílý, a se samozřejmostí sobě vlastní brilantně spojuje tragédii s humorem. Frankův 
otec Denis se živil jako automobilový závodník. Byl absolutně nejlepší – král závodní 
dráhy. Měl tisíce obdivovatelů. Když zvedal vítězné poháry nad hlavu, davy šílely a život 
byl skvělý. Avšak po ošklivé havárii se z opěvovaného hrdiny stál nikdo – nula. Frank s 
tátou zůstali sami, bez pomoci a bez peněz, zato ve špinavých rukou nebezpečného a 
bezcitného šéfa podsvětí pana Velikána a jeho přisluhovačů. Když se táta Denis dostane 
do vězení, jen Frank věří v jeho nevinu a pokusí se ho zachránit…  

 

Tři otázky 
Jak objevit a ovládnout svoji vnitřní sílu 
Ruiz, Miguel, 
 
Autor světového bestselleru Čtyři dohody a uznávaný duchovní učitel don Miguel Ruiz 
nám předkládá tři základní otázky, které jsou klíčové pro poznání, jak funguje naše mysl 
a jak ji můžeme využít k tomu, abychom spravedlivě vládli sami sobě. Prostřednictvím 
těchto jednoduchých, ale nanejvýš důležitých otázek Miguel Ruiz postupně odkrývá 
nejrůznější klamy a sebeklamy, jimiž jako jednotlivci i jako lidstvo podléháme a jež jsou 
permanentním (a podle všeho zbytečným) zdrojem naší duševní a tělesné nepohody či 
dokonce až utrpění.  

 

Už zase létám 
Brahmachari, Sita, 
 
Kite se pár dní před šestnáctými narozeninami rozpadne celý svět. Její nejlepší 
kamarádka, nadaná a vzorná Dawn, spáchala sebevraždu, ačkoli Kite neměla ani tušení, 
že je s ní něco v nepořádku. Kite, dosud sebevědomá a plná života, se musí vyrovnat s 
pocity ztráty, žalu, vzteku i viny. Spolu se svým tátou opouští domov v Londýně a vydává 
se na výlet do Jezerní oblasti, kde objevuje rodinné kořeny i sebe sama. Opravdu dařit se 
to ale začne až ve chvíli, kdy se seznámí s místním klukem Garthem. Protože někdy je 
kupodivu lehčí svěřit se cizinci než vlastní rodině… Nová kniha autorky Artyčokových 
srdíček a Jasmínového nebe přináší příběh o přátelství, smutku a léčení zraněného srdce.  

 

Ve vichru 
Jeffries, Sabrina, 
 
Učenec Evan Newcome přijel domů do Walesu, aby našel tajemnou Paní mlh. Netuší, že se 
jedná o krásnou, nesmělou dívku, jež ovdověla vzápětí po svatbě kvůli dávné kletbě. 
Catrin při hledání starobylého druidského kalichu, s jehož pomocí může kletbu přemoci, 
narazila na Evanova zavražděného přítele Justina. Catrin a Evan musí prokázat víru jeden 
v druhého a postavit se společně bezohledným zločincům, kteří jsou schopni jejich 
rozvíjející se vztah zničit kvůli vlastním odporným důvodům.  

 

Velká kniha o léčbě konopím pro 21. století 
Léčebný index konopí (CHI) 
Blesching, Uwe, 
 
Erudovaná souborná práce, která mapuje reálný terapeutický vliv léčebného konopí na 
nejběžnější chronické obtíže a choroby. Autor vychází ze seriózních vědeckých důkazů a 
poznatků západní medicíny, nicméně zdraví chápe v celé jeho komplexnosti, uvědomuje 
si psychologický a duchovní rozměr tohoto fenoménu a je otevřený i nekonvenčním 
léčebným postupům. Autor se nenechává omezovat předsudky a oborovou vyhraněností 
a v kapitolách věnovaných jednotlivým chorobám se snaží nabídnout co nejširší škálu 
terapeutických možností. S předmluvou „Přehled současných znalostí o léčebných 
účincich konopí a přípravků z něj a jeho perspektiv“, autorů MUDr. Tomáš Zábranský, 
Ph.D., doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc. a prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.  



 

Zum Befehl, pane lajtnant, aneb, Poslušně hlásím, že byla jednou jedna veliká bitva 
Horáková, Pavla, 
 
Kompozice z pamětí, deníků a korespondence českých vojáků v první světové válce, volně 
navazující na knihu Přišel befel od císaře pána, tentokrát nesleduje pouti jednotlivých 
účastníků válečného dění, nýbrž pomocí autentických textů líčí konkrétní oblasti života 
na frontě i v zázemí. Přináší dosud nezveřejněná svědectví o tom, jak čerství rekruti 
reagovali na cizí kraje a národy, jaké byly jejich první zkušenosti s válečnou realitou, 
hrdinstvím a zbabělostí, novými zbraněmi, s lazarety a špitály či jakou úlohu plnila v poli 
zvířata. Spolu s vojáky i civilisty se podíváme, jak vypadalo válečné stravování, jak se 
slavily Vánoce i jiné svátky a obřady, jak se na frontě trávil volný čas, ať už sportem, 
hrami nebo uměleckou činností, jakou roli sehrály ženy v zázemí i ve vojenském 
prostředí a jaký význam pro české muže v poli měla víra a láska. Texty doprovázejí 
dobové snímky, pohlednice, korespondenční lístky, kresby a reprodukce rukopisů a 
tištěných dokumentů. Kniha navazuje na úspěšný mnohadílný cyklus Polní pošta vysílaný 
na stanici Vltava.  

 

Moje velká tlustá zombí ryba 
Rybosaurus útočí 
O'Hara, Mo, 
 
Na hradě Frenký ještě nikdy nebyl. Výlet s Tomem na akci středověký den se proto jeví 
jako zajímavé zpestření. Jenže pak se objeví tajemný rytíř a začne jít do tuhého. Dokáže 
mu Frenký v turnaji vzdorovat a zastavit ho? Ve druhém příběhu objeví paleontologové 
pod hřištěm školy zkamenělou prarybu. Vědkyně, která nález zkoumá, je ale nějaká 
divná. Neskrývá náhodou děsivé tajemství?  

 

Nejvíc sexy chlap 
James, Julie, 
 
Jiskřivě úsměvný milostný příběh z prostředí právníků a herců v současném americkém 
LA. Taylor Donovanová, chicagská právnička, která má za sebou mnoho úspěšných 
obhajob v případech sexuálního obtěžování, přijíždí do LA jako obhájkyně v dalším 
podobném případu. Váhavě souhlasí, když ji lamač ženských srdcí herec Jason Anrews 
požádá, aby mu pomohla s přípravou na roli v jedné divadelní hře z prostředí soudu. Pak 
spolu začínají pracovat a Jason se podle očekávání chová jako zkažený teenager, což 
Taylor značně rozčiluje. Jasona ale čím dál víc zajímá, jak Taylor nekompromisně trvá na 
profesionálním odstupu, a je Taylor stále víc okouzlen. Ta během času začíná chápat, že 
pod svou hollywoodskou slupkou – s odporným, žárlivým hercem Scottem Caseym jako 
příhodným protějškem – je Jason slušný člověk, ale nemůže se zbavit nedůvěry. Jason se 
snaží Taylor přesvědčit, aby zůstala v LA, příběh se vtipně dramatizuje a romantický 
vztah obou mladých lidí se zvolna naplňuje.  

 

Ohnivá křídla 
3 Skryté království 
Sutherland, Tui, 
 
Zářenu vždycky rozčilovalo, když slyšela říkat: „Je líný jako dešťolet.“ Ona je také 
dešťoletka a líná rozhodně není! Když spolu s ostatními dráčaty doletí nad deštný les, s 
údivem zjistí, že koruny stromů jsou plné poklidných dešťoletů. Celý den pospávají a 
proto si ani nevšimli, že někdo unáší členy jejich kmene. Zářena a ostatní dráčata jsou 
rozhodnuti ztracené dešťolety najít. A to i za cenu toho, že zavlečou mírumilovné 
království do války.  



 

Omega 
DiMercurio, Michael 
 
Ponorka Kaliningrad třídy Omega je posledním triumfem sovětské vojenské techniky. 
Stroj nabitý nejmodernějšími přístroji byl vypuštěn na moře a nyní operuje pod polárním 
ledovcem. Jeho protivníkem je americká ponorka Devilfish vedená ostříleným veteránem 
americké flotily, komandérem Michaelem Pacinem. Ten má za úkol najít a zničit ruskou 
Omegu.  

 

Opičko, netrucuj 
nové pohádky o slušném chování 
Stoličný, Peter, 
 
První knížka dobrodružství nezbedné opice Skořice Dobrý den, opičko měla úspěch. 
Proto se autor Peter Stoličný pustil do další a přesně za rok tu je opice Skořice znovu! 
Skořice se rozhodla, že se vrátí mezi své kamarády, aby zažila nová dobrodružství a 
naučila se dalším pravidlům slušného chování. Ani tentokrát nezůstane nic dlužná 
pověsti velké neposedy a děti budou mít co dělat, aby ji uhlídaly. Naše opička totiž ráda 
čaruje a její kouzla často končí jinak, než si představovala.  

 

Panika 
Oliver, Lauren, 
 
Hether nejdřív ani nenapadlo, že by se do hry Panika pouštěla. Ale pak zjistí, že je tu něco 
a někdo, pro koho stojí za to bojovat, a je statečnější než kdy dřív. Dodge se hry nikdy 
nebál, pohání ho tajemství, díky němu hladce prochází každým dalším kolem a je si sám 
sebou jistý. Oboum přinese hra nová spojenectví, překvapivá zjištění a možná i nějakou 
tu první lásku - a vědomí, že někdy nejvíc potřebujeme právě to, čeho se k smrti 
obáváme.  

 

Poslední šumavská pastvina 
Sichinger, Martin, 
 
Na začátku roku 1918 v bouřlivých dnech rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku 
Československa, dostává poručík Reiner rozkaz potlačit povstání šumavských Němců.V 
roce 1949 se bude muset jako nepřítel komunistického Československa dostat přes 
bavorskou hranici a jeho jedinými spojenci budou právě ti šumavští Němci, proti kterým 
kdysi bojoval.  

 

Tankové bitvy 2. světové války 
vzpomínky generála Hasso von Manteuffela 
Kurowski, Franz, 
 
Hasso von Manteufel patřil k nejnadanějším tankovým velitelům 2. světové války. S 
tankem jako s moderní zbraní se seznámil již ve 20. letech a pod velením tvůrce 
tankových jednotek generálplukovníkem Guderianem se podílel na přípravě bojové 
taktiky budoucích tankových oddílů. V rámci 7. tankové divize Rommela působil po 
vypuknutí války na východní i západní frontě. Se svými jednotkami zaznamenal řadu 
úspěchů a dostal se až těsně k branám Moskvy.  

 

Válka královen 
Eliška Přemyslovna & Eliška Rejčka 
Jindra, Jaromír, 
 
Historický román nás zavádí do doby tzv. války královen – Elišky Přemyslovny a její 
nevlastní matky Rejčky Polské. Jako každý boj, tak i tento se vede všemi dostupnými 
prostředky včetně intrik, jedu či zrady. Nepřehledné situace využívá české panstvo ke 
vzpouře proti králi Janovi z Lucemburku; ten však v rozhodující chvíli opouští nejen 
Elišku, ale i svou zemi, kterou zanechává napospas hrabivosti místní šlechty. Po bok 
královny se tak staví zbrojnoš Matouš Rozoumek, který nejenže zachrání život malého 
kralevice Václava, ale vyvede Elišku z mnohých nebezpečných situací. Sám se však musí 



postarat o svou snoubenku, kterou při přepadu jeho rodné vesnice unesli neznámí 
nájezdníci…  

 

Couchsurfing v Rusku, aneb, Jak jsem málem začal rozumět Putinovi 
Orth, Stephan, 
 
Co je propaganda a co je skutečnost? O žádné části zeměkoule nepanují tak zmatené a 
rozporuplné informace jako o Rusku. V tom případě pomůže jediné: vyrazit na cestu a 
udělat si svůj vlastní obrázek. Po deset týdnů sbírá autor bestselleru Stephan Orth mezi 
Moskvou a Vladivostokem malé i velké postřehy. A od jednoho gauče ke druhému 
objevuje na své cestě zemi, v níž se za strohou fasádou skrývá nekonečná srdečnost.  

 

Čarodol. 
1 Magický náramek 
Ščerba, Natalja Vasiljevna 
 
Hrdinové starých slovanským mýtů, rodinná prokletí a tajemství ožívají ve skvělé fantasy 
zasazené do romantického prostředí divokých Karpat. Od dědictví po své prababičce si 
Táňa nic neslibovala. Čekala hromádku šatů prožraných od molů, staré knihy, v lepším 
případě album s fotkami. Když ale do chaloupky v zapadlé karpatské vesnici dorazí, čeká 
tam na ni zvláštní stříbrný náramek ve tvaru ještěrky. V okamžiku, kdy si jej navlékne, 
ocitne se v kouzelném světě mágů a vědem. Díky starému šperku získá křehká dvacetiletá 
dívka nadlidské síly. Bude je ale umět ovládat? Svět mágů je nebezpečný a před ní stojí 
mnoho otázek. Je možné milovat nepřítele a nenávidět milovaného člověka? Jak poznat, 
kdo je přítel a kdo ne? Na tom, jak Táňa odpoví, závisí mnohé… První díl nové fantasy 
trilogie od autorky Časodějů!  

 

Čarokrásné knihkupectví 
Kámoškami napořád! 
Frixe, Katja, 
 
Báječní skořicoví šneci, čokoládové dortíky a hlavně noví kamarádi… Klárčino první 
dobrodružství v Čarokrásném knihkupectví může začít! Klárčina nejlepší přítelkyně 
Lenka se stěhuje do jiného města. To je pro obě kamarádky katastrofa! Klárku ale 
napadne úžasný plán – schovat Lenku na nejbezpečnějším a zároveň nejbáječnějším 
místě pod sluncem… v Čarokrásném knihkupectví paní Sovové. Klárka nezná krásnější 
místo! Může si tady celý den listovat knížkami, snít, vyvádět s rýmujícím kocourem 
Gustafem a naslouchat moudrému zrcadlu panu Královi. A paní Sovová se ráda rozdělí o 
oblíbené čokoládové dortíčky. Když se nad osudem knihkupectví stahují mračna, 
potřebuje i vždy dobře naladěná paní Sovová pomoci. Kniha je určena pro čtenáře od 8 
let.  

 

Franc K. 
Kafka - Roky poznání / 3.díl 
Stach, Reiner, 
 
Třetí, závěrečný svazek monumentální Kafkovy biografie „Roky poznání“ zachycuje 
poslední necelé desetiletí Kafkova života, od roku 1916 do smrti v roce 1924. Uvedené 
období prožívá Kafka ve znamení zhroucení všech hodnot a jistot: První světová válka 
dokonale otřásla jeho už tak dost podlomenou vírou v lidstvo. Zaniklo Rakousko-Uhersko 
a z Kafky se stal německý Žid s českým pasem. Propukla u něj tuberkulóza, která ho čím 
dál tím více omezovala v životě i tvorbě. Ani jeho vztahy se ženami mu nedávaly naději na 
štěstí: Zrušení druhého zasnoubení v roce 1917 definitivně ukončilo pět let trvající 
poměr s Berlíňankou Felice Bauerovou. S další snoubenkou Julií Wohryzkovou se Kafka 
rozešel po necelém roce známosti. Intenzivně si také dopisoval s Milenou Jesenskou, 
která přeložila do češtiny některé jeho prózy. Poslední ženou jeho života byla Dora 
Diamantová, seznámil se s ní v roce 1923. Byla jedinou ženou, s níž žil, a ona o něj 
pečovala až do jeho předčasné smrti v roce 1924. Narůstající Kafkova nejistota, váhavost 
a pochybnosti také způsobily, že díla z té doby zůstala nedokončená či pouze v rukopisné, 
dle autora nehotové verzi. To vše Stach líčí živým, napínavým a dynamickým stylem, s 



panoramatickými pohledy na tehdejší dobu a dobové souvislosti, s překvapivými 
změnami perspektivy a s téměř scénickými obrazy.  

 

Hitlerovy pilotky 
pravdivý příběh Hitlerových valkýr 
Mulley, Clare, 
 
Hana Reitsch a Melitta von Staufenberg byly talentované, odvážné a navíc atraktivní ženy, 
které musely bojovat s konvencemi, aby si získaly jméno v oblasti letectví, jež v Německu 
30. let 20.  

 

Kniha astronomie 
Mitton, Jacqueline, 
 
Již po několik tisíciletí astronomická věda posouvá hranice lidského poznání ve snaze 
porozumět vesmíru a našemu místu v něm. Další titul ze série přehledových oborových 
publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé 
studenty a odborníky, nabízí vedle úvodu do historie astronomie především krátká hutná 
vysvětlení prostá vědeckého žargonu, promyšlené ilustrace a přehledné diagramy 
osvětlující složité teorie – a vede tak čtenáře bez ohledu na jeho znalost tématu k 
porozumění světu hvězd.  

 

Zlatá kniha pohádek 
Máša a Medvěd 
Kuzovkov, Oleg, 
 
Nové příhody nezbedné Máši a dobráckého medvěda.  

 

Almanach československých státních hranic 1918-1938 
k poctě 100. výročí vzniku ČSR 
Šmída, Zdeněk 
 
Dílo ve formátu A4 je ve své podstatě obrazovou publikací ke 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Po vzniku republiky a dalších nástupnických států v Evropě 
byla spuštěna obrovská mašinerie činů a událostí, kdy státy musely svá státní území a 
uplatňovanou moc v nich zlegalizovat. Prozatímní opanování území, roztržky místních 
orgánů a řešení situací vojenskými operacemi. Tyto skutky byly tolerovány do té doby, 
než po skončení mírových konferencí ve Francii byly podepsány mírové smlouvy a v nich 
v hrubých rysech stanoveny státní hranice. Následovalo rozhraničení státního území a 
omezníkování státních hranic v terénu. Československá republika měla po roce 1918 pět 
sousedů a celkovou délku státní hranice přes 4 100 kilometrů. Takřka dvacet let 
probíhaly rozhraničovací práce počínaje pochůzkami a vytyčením hranice kolíky, přes 
jejich omezníkování a konče podpisem hraničních smluv. Cílem této publikace je textově, 
ale především pak v obrazech podat informace o tom, co se v době tzv. První republiky 
(1918-1938) na státních hranicích se sousedními státy odehrávalo.; Obrázky č. 198 - 211 
jsou věnovány státní hranici na Broumovsku.  

 

Arabská milenka 
Manáková, Mirka, 
 
Strhující drama, u kterého si uvědomíte, že v Saúdské Arábii jsou tradice silnější než 
láska. Vraždy ze cti, dohodnutá manželství a tvrdé tresty mají špatný dopad na životy a 
psychiku hlavních hrdinů. Někdy se může všechno pořádně zkomplikovat. Mladičká 
Jasmína je přinucena provdat se za bohatého, ale krutého ropného magnáta Firuze 
Salmana. Prožívá hořké chvíle pod jednou střechou i s jeho první ženou Mariam, u které 
hraničí zloba s psychopatickými sklony. Jasmína jednoho dne pozná přitažlivého řidiče a 
v jeho náručí je šťastná. Mehmet Al Musawi si natolik získá srdce krásné Arabky, že jsou 
milenci ochotni riskovat i život, aby mohli být spolu. A co když se jejich životy náhle 



ocitnou v ohrožení? Ačkoliv se v Saúdské Arábii trestá nevěra smrtí, Jasmína se pokusí o 
útěk s mužem, kterého miluje…  

 

Husitská epopej. 
VII 1472-1485 - za časů Vladislava Jagellonského 
Vondruška, Vlastimil, 
 
Závěrečný díl románové série z husitských dob, zasazený do jagellonského období.  

 

Jde o vaše kosti 
bolesti zad a kloubů, osteoporóza 
Alix, Jean-Claude, 
 
Tato kniha představuje klíčovou zkušenost přírodního léčitelství v ortopedii. Zabývá se 
například léčbou bolesti zad, osteoporózy a kloubních obtíží. Pokud svým bolestem 
porozumíme, pak se jim můžeme vyhnout anebo se jich vlastními silami zbavíme, tvrdí 
autor a prokazuje, že většina uvedených problémů vzniká chybným držením těla a 
nesprávnou výživou, jež mívá za následek nefunkční látkovou výměnu, a tudíž 
překyselení. Ať už se jedná o ischias, skoliózu, artrózu, Bechtěrevovu nemoc, tenisový 
loket či jiné zdravotní problémy, autor (fundovaný ortoped) vždy zkoumá příčiny jejich 
vzniku, a tudíž může následně svým klientům - i čtenářům - doporučit jednoduchá 
léčebná opatření. Medicína je jednoduchá, říká a varuje před zneužíváním hormonů, 
kortizonu, léků proti bolesti a zbytečnými operacemi. Argumenty, představenými 
šetrnými metodami a pozoruhodnými léčebnými výsledky přesvědčí zdravé i nemocné.  

 

Křik mlčení 
můj boj proti Vladimíru Putinovi 
Dadin, Il'dar, 
 
Můj boj proti Vladimíru Putinovi. Tiše, ale vytrvale protestuje roku 2014 Ildar Dadin před 
branami Kremlu proti agresivní ruské zahraniční politice a proti válce na Ukrajině. Na 
plakátech, které si sám namaloval, si kolemjdoucí mohou přečíst nápisy jako Putin – 
hanba Ruska nebo Dnes Kyjev – zítra Moskva. Je to osamělý protest, neboť za ukrajinské 
krize ruská vláda zakázala jakékoli, i pokojné demonstrace. Mladý muž je několikrát 
zatčen, až se nakonec ruská justice rozhodne udělat z něho exemplární případ. Dadin je 
odsouzen na tři roky odnětí svobody v táboře a poslán do neblaze proslulé trestanecké 
kolonie IK-7, kde seděl i Putinův arcinepřítel Michail Chodorkovskij. Když po 
několikaměsíčním systematickém mučení hrozí, že se zhroutí, vylíčí poměry v táboře v 
tajném dopise své ženě. Poté co se jeho zápisky z vězení objeví na internetu, zapojí se o 
něco později do věci světový tisk a Dadin je proti veškerému očekávání propuštěn. V této 
knize Ildar Dadin poprvé podrobně vypráví o svém martyriu v pracovním táboře a 
přináší hluboký vhled do politické situace v Rusku a tamního otřesného stavu lidských 
práv.  

 

Manželka 
Burke, Alafair 
 
Šokující thriller z domácího prostředí připomínající román Za zavřenými dveřmi. Angela 
potkává Jasona na večírku, pro který zajišťuje občerstvení. Je přesvědčená, že jejich 
romance bude jen krátkodobý úlet, jak to ostatně bývá mezi letními hosty a místními. K 
jejímu překvapení má však Jason, úspěšný profesor ekonomie, jiné plány. Následující léto 
se vezmou. Manželství je pro ni skvělou příležitostí začít znovu a jinak. Se synem se 
odstěhuje na Manhattan, kde nikdo nic netuší o její tragické zkušenosti z mládí. S 
Jasonem navíc tvoří perfektní pár. Po šesti letech se Jason díky úspěchu své knihy a 
rostoucí proslulosti v médiích stává známou osobností. Tím se ale najednou dostává příliš 
pozornosti i Angele, která o to ani v nejmenším nestojí. Jejich dokonalý život se začne 
hroutit ve chvíli, kdy jedna ze stážistek na univerzitě vznese proti Jasonovi obvinění ze 
sexuálního obtěžování a další žena, Kerry Lynchová, přijde s ještě mnohem závažnějším 



tvrzením. Jason prohlašuje, že je nevinný, a Angela mu věří. Když však Kerry záhadně 
zmizí, musí Angela přehodnotit svůj pohled: jak na muže, jehož si vzala, tak na ženu, které 
se rozhodla nevěřit.  

 

Ohnivé pouto 
Roberts, Nora, 
 
Irsko oplývá legendami a Branna, majitelka krámku Temná čarodějka s voňavým zbožím 
pro turisty, je nadšeně přiživuje. Statečně se tváří, že jí ke štěstí nic nechybí, i když se 
skrytě trápí pro Fina, svou pravou lásku. Jenže jejich společné budoucnosti stojí v cestě 
dávná minulost. Proto se Finn rozhodl odejít a zasvětit život práci. Ale copak práce může 
vyplnit propastnou prázdnotu?  

 

Strážci světla 
Geni, Abby 
 
Ne nadarmo se Farallonským ostrovům říká „ostrovy mrtvých“ — každý, kdo na ně 
zavítá, se musí smířit s tím, že už se možná nevrátí. Fotografka přírodních scenerií 
Miranda se rozhodne strávit rok na Farallonských ostrovech, proslulých svou krásou, ale 
i nebezpečností. Na neobydlené ostrovy je vstup možný jen na zvláštní povolení, a tak 
jedinými Mirandinými společníky jsou biologové, kteří v drsných podmínkách zkoumají 
pozoruhodnou místní faunu — početnou rybí populaci, žraločí hejna, velryby i 
přemnožené ptactvo. Miranda je svým novým působištěm uchvácena, ale zároveň jí 
začíná docházet, že strávit rok mimo civilizaci bude náročnější, než si představovala. Zdá 
se, že každý na ostrovy před něčím utíká a že před ostatními skrývá nějaké tajemství. 
Když pak jeden z vědců nečekaně zemře, vyvstává otázka, jestli padl za oběť pouze 
nehostinným „ostrovům mrtvých“, nebo některému z jejich dočasných obyvatel. Z 
ostrovů ovšem není kam utéct a nezbývá než s neustálou hrozbou smrti pokračovat den 
za dnem  

 


