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Zlouni 
Epizoda 3 

Blabey, Aaron, 

 

Zlouni tentokrát prožijí opravdu velmi špatný den. Pan Vlk a jeho zlí kamarádíčkové 

se dostali do křížku s nesprávným morčátkem. A teď si ta zákeřná chlupatá kulička 

žádá odplatu. Přežijí to?  

 

Já, špion 
Pravdivý příběh důstojníka MI5 ve válce proti teroru 

Marcus, Tom 

 

Válka, kterou nevidíte a kde bojištěm jsou ulice evropských měst. Aniž si to 

uvědomujeme, nebezpečí je všudypřítomné - na jeden provedený útok připadají 

desítky zmařených. Bitvy s terorismem svádějí bezpečnostní služby, mezi nimi i 

britská MI5.  

 

Okřídlená duše 
Stevens, Amanda 

 

Amelia Grayová od dětství vídá duchy. Aby se před nimi chránila, dodržuje určitá 

pravidla. Jedno z nich nyní bere za své – detektiv John Devlin, jemuž Amelie pomáhá 

při vyšetřování série krutých vražd, ji abnormálně přitahuje, ačkoliv ho doprovázejí 

dva duchové. Mrtvola na hřbitově, který má Amelia restaurovat, je jen prvním 

článkem v řetězci matoucích stop. Vodítka obsažená v náhrobní symbolice, jež Amelii 

zanechává vrah, ji sice dovedou blíž k pravdě, ale také k zjištění děsivé úlohy, kterou 

má v celém případu sehrát ona sama. Žal a zoufalství dokáže k člověku připoutat 

melancholickou duši, ale i bytost naplněnou děsivou nenávistí… a ta může sahat až za 

hrob.  

 

Osud tažných ptáků 
román 

Hart, Maarten't, 

 

Hlavní hrdina se pohybuje v několika časových rovinách: jeho lyrický příběh je 

rozprostřen od vzpomínek na dětská léta, poznamenaná strohou protestantskou 

výchovou, až k současnosti, v níž se Maarten stará o těžce nemocnou matku. Mezi 

těmito dvěma póly se pak pohybuje především jeho vášeň pro pozorování přírody, jež 

je v textu podaná básnivým, až snovým jazykem. Maarten pluje po umně 

vybudovaných kanálech, naslouchá ptactvu a zdá se, že tato činnost mu naprosto 

postačuje k pocitu štěstí. K úplné spokojenosti mu ovšem chybí nalézt odvahu navázat 

bližší kontakt se ženami. Na svatbě svého přítele Jakoba se Maarten setkává se sestrou 

své dětské lásky. Teprve čas ale ukáže, zda se právě ona stane objektem jeho 

mužského zájmu nebo zůstane zcela nedosažitelnou láskou v platonické rovině.  

 

Zlouni. 
Epizoda 2 

Blabey, Aaron, 

 

V útrobách dokonale technologicky zabezpečené drůbeží farmy je vězněno 10 000 

kuřat! Existuje někdo, kdo by je mohl zachránit? Co třeba pan Vlk, pan Žralok, pan 

Piraňa a pan Had, kterému se náhodou přezdívá také Polykač kuřat? Zdá se, že se 

nemůže nic pokazit, no ne ?  
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Josef Škvorecký 
prima sezóny 1924-2012 

Krištof, Václav, 

 

Josef Škvorecký ovlivnil českou kulturu hned několika způsoby. Jako spisovatel 

napsal knihy, které baví a dojímají celé generace. Jako nakladatel zase udržoval díky 

exilovému 68 Publishers českou literaturu při životě, když jí bylo nejhůř. Jaký ale byl? 

Jak vypadalo jeho dětství nebo jak prožíval všechny ty dramatické změny? 

Nahlédněte za oponu známých faktů a seznamte se s ním prostřednictvím jedinečných 

materiálů i bohaté fotodokumentace.  

 

Obsedantně-kompulzivní porucha 
Praško, Ján, 

 

Obsedantně-kompulzivní porucha je relativně časté a většinou celoživotní psychické 

onemocnění, které se týká přibližně 3 % populace. Léčbu však zpravidla vyhledá 

jenom část těchto osob, které mají závažné a obtěžující příznaky. Léčbou a výzkumem 

obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) se autoři zabývají již několik desetiletí. V 

našich podmínkách chybí dostatek základní odborné literatury v českém jazyce, proto 

se rozhodli své dlouholeté zkušenosti přetavit do této monografie. Kniha přináší 

souhrn výzkumů příčin a způsobu léčby OCD za posledních čtyřicet let a osvětluje 

problematiku z mnoha hledisek: věnuje se jak biologickému, tak psychologickému či 

psychoterapeutickému pohledu. Psychoterapeutické přístupy jsou probírány 

zevrubněji především proto, že jsou pokládány za účinnější a trvalejší. Publikace je 

koncipována tak, aby z ní měli užitek jak odborníci (psychiatři, psychologové, 

praktičtí lékaři, poradenští pracovníci), tak studenti těchto oborů, ale i ti, kteří 

poruchou trpí, a jejich blízcí.  

 

Osmnáct pod nulou 
Ahnhem, Stefan, 

 

Další část ze série temných a mrazivých případů, které vyšetřuje detektiv Fabian Risk.  

 

Pátá oběť 
Barker, J. D. 

 

Detektiv Porter, posedlý hledáním Opičího vraha, spolu se svým týmem vyšetřuje 

případ mrtvé dívky, nalezené pod zmrzlou vodní hladinou laguny v chicagském parku.  

 

Prázdniny na moři 
Fforde, Katie, 

 

Edice Srdcovky přináší výběr těch nejlepších románů pro ženy, které si můžete 

přibalit na cesty. Začtěte se v letadle, ve vlaku, u vody nebo třeba když jedete do 

práce. Ať už míříte kamkoli, nepřestávejte snít! Emily je se svým životem spokojená. 

Miluje svou práci i nezávislost. Ale také cítí, že je čas na změnu. A když jí nejlepší 

kamarádka Rebecca nabídne, že by mohly vařit v létě na lodi u skotského pobřeží, 

neváhá ani minutu. Všechno je ale jinak – Emily v kuchyni zatápí žárlivá pomocnice, 

navíc je Rebecca těhotná a většinu práce nechává na ní. A pak ten pohledný doktor, 

kterého se snaží Emily ignorovat. Mohla by se do něj totiž zamilovat…  
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Říše bouří 
5. díl 

Maas, Sarah J., 

 

Dlouhá cesta k trůnu teprve začala, ale už nyní je jasné, že bude plná zrady, 

nepřátelství a nevraživosti. Pokud si chce Aelin udržet korunu a ochránit své 

království, musí se spojit s lidmi, kteří až do teď byli nepřáteli, a musí bojovat proti 

zlu, které se chystá pohltit celý svět. Zkáza se na ni řítí ze všech stran a jediná zoufalá 

možnost, jak přežít, je obětovat to, co miluje nejvíce na světě.  

 

Sedma 
Newman, Peter 

 

Závěrečný díl trilogie o tajemném němém hrdinovi. Uplynulo už mnoho let od doby, 

kdy se Tulák vydal do Zářícího města — s Vesper v náručí a Gaminým mečem v ruce. 

Svět se změnil. Vesper vyrazila ve stopách svého otce k Trhlině, aby zachránila 

poslední zbytky lidstva, ale zároveň bojovala s pekelnou hordou a všemi, kteří padli 

do jejích spárů: ať už dobrovolně, či nikoli. To ona teď vede bitvu. V tomto novém 

věku, kdy se zdá, že nic nestojí v cestě k zářivé budoucnosti, je to Vesper, kdo vede 

boj proti jednotě a míru. Dokud nedojde k prozření. A Sedma se probouzí.  

 

Vady řeči u dětí 
návody pro praxi 

Kejklíčková, Ilona 

 

Publikace se snaží podívat se na tento problém z hlediska klinické logopedie. V první 

řadě je kniha určena pracovníkům ve zdravotnictví, ve školství a v sociálních 

zařízeních, kteří musí pečlivě a individuálně zvažovat vývoj řeči u každého dítěte. 

Důležité informace však poskytuje také rodičům a dalším příbuzným dětí, které mají 

se svým mluveným projevem potíže. Autorka, zkušená klinická logopedka, uvádí 

ověřené postupy při nápravách poruch řeči a také četné inspirativní možnosti pro 

podporu zdárného vývoje řeči dítěte od nejútlejšího věku.  

 

Zapomenuté jehňátko 
Davies, Kate, 

 

Malý školák, se raduje, že kvůli povodni nemusí do školy. Hladina řeky stoupá a on si 

všimne, že na pastvině, která mizí pod vodou, uvízlo jehňátko a rozhodne se zachránit 

je.  

 

Ztracený příběh 
Martin, Charles, 

 

Psychologický příběh o ženě, která utíká před svou minulostí.  

 

Kam se schoval nůž 
Petiška, Eduard, 

 

Leporelo o příhodách malého chlapce, který s pomocí svého pejska najde tatínkův 

ztracený nůž.  
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Říkadla pro nejmenší 
Dudek, Adolf, 

 

Krátké básničky pro nejmenší.  

 

Bojovník ve Vatikánu 
papež František a jeho odvážná cesta 

Englisch, Andreas, 

 

Díky zvídavému a zkušenému vatikánskému dopisovateli detailně poznáte smýšlení 

nynějšího papeže a určitě lépe porozumíte jeho boji při prosazování četných změn v 

katolické církvi. Jde o skvělé, mnohdy přímo napínavé čtení nejen pro katolíky, ale 

pro všechny, kdo přejí změnám v církevním světě.  

 

Hilda 
Pearson, Luke, 

 

Modrovlasá holčička Hilda žije se svou maminkou na samotě v domku na úpatí 

magické hornaté krajiny. Protože je chytrá a zvídavá, dokáže vnímat to, co ostatní 

nevidí nebo vidět nechtějí – trolly, obry, trpaslíky… Na svých výpravách se malá 

rozumbrada naštěstí může spolehnout na věrného parťáka Větvíka připomínajícího 

kombinaci lišky, psa a srnky nebo na nemluvného dřevěného muže Poleňáka. Vítejte 

ve světě severské mytologie, drobných dětských strachů i velkých vítězství, světě, 

který nás láká, abychom se v něm zas a znovu zabydlovali a vraceli se do dob, kdy se 

největší dobrodružství mohlo odehrát během stanování v dešti.  

 

Jak můj mozek zvítězil nad bulimií 
proč jsem byla bulimička, proč tradiční terapie nefungují a jak jsem se uzdravila sama 

a jednou provždy 

Hansen, Kathryn, 

 

Kniha, která pomáhá spoustě dívek a žen trpících poruchou příjmu potravy objevit 

svou svobodnou vůli, spolehnout se při vyléčení na sebe sama a získat kontrolu nad 

svým životem.  

 

Narození vlaštovky 
Piroddi, Chiara, 

 

Čtivý a poučný příběh od Marie Montessori. Jako každý rok bojují vlaštovky s větrem 

a horkem nad vzdálenými končinami a letí dnem i nocí zpátky ke svým hnízdům, aby 

ohlásily příchod jara.  

 

Návštěvnice 
Stevens, Amanda 

 

Amelia Grayová je restaurátorkou opuštěných hřbitovů, ale poslední dobou začíná 

věřit, že jejím skutečným životním úkolem je dešifrovat tajemství mrtvých. A legenda 

praví, že hádankou, kterou se zatím nikomu nepodařilo rozluštit, je Krollův hřbitov.  
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Pozor, v knihovně je kocour! 
od knihy na velkomoravském opasku ke knihovnám na každém rohu 

Smolíková, Klára, 

 

Od knihy na velkomoravském opasku ke knihovnám na každém rohu David je 

náruživý čtenář a každý ví, že při čtení běží čas jinak. Zastavuje se, všelijak se kroutí a 

pak se klidně obrátí čelem vzad. Kocour Koniáš zálibu svého pána ve čtení zprvu s 

kočičím nezájmem přehlížel, jenže pak se sám mezi knihami ztratil. David stopuje 

kocoura a jeho stopy ho dovedou do mnoha českých a moravských knihoven. Jenže 

chlapec necestuje jen z Prahy do Brna, z Brna do Třeboně a z Třeboně do Podlažic, 

cestuje také časem, neboť knihovny jsou do sebe knihami zaklesnuté jako most, který 

spojuje přítomnost s minulostí. Na kocoura ztraceného mezi knihami se musí David 

vyptat těch nejpovolanějších – knihovníků. Pomůže mu snaživý knihovník Petra Voka 

či tajnůstkářský Václav Hanka z muzejní knihovny?  

 

Simpsonovi 
komiksové zemětřesení 

Groening, Matt, 

 

Přichází další várka nových komiksových příběhů! Dozvíte se, co se stane, když 

Simpsonovi vyrazí na cestu s Krustyho muzikálovou show! Nebo když Homer získá 

právnický diplom a stane se hvězdou soudních síní! Nebo když se zákon zaměří na 

podloudné operace doktora Nicka! Jsou tu prostě noví Simpsonovi!  

 

Vzhůru do divočiny! 
průvodce přírodou. U řeky 

Hawk, Goldie 

 

Toužíte zažít dobrodružství u řeky a nebojíte se trochu se zablátit? Pokud ano, pak 

vzhůru do divočiny, řeka čeká! Tato úžasná příručka a průvodce přírodou vás naučí 

vše, co byste měli vědět, chystáte-li se objevovat divočinu podél řeky. Umíte házet 

žabky, chytat ryby, vyrobit vor nebo sjíždět vodu na kajaku? Návody na všechny tyto 

činnosti a mnohé další v této knížce najdete. Zjistíte ale také, čemu byste se u řeky 

měli vyhnout a na co si dát pozor. Určitě nechcete spadnout do vodopádu nebo se dát 

strhnout dravým proudem. Knížka je plná ilustrací, vtípků a hlavně užitečných 

informací. Stane se tak vaším nezbytným pomocníkem, až se vydáte na výlet k řece. 

Na první pohled sympatický vzhled obálky přetažené páskou láká přibalit tohoto 

průvodce do batohu. Leccos vydrží, a tak hurá s ním na cesty!  

 

Analfabeta Negramotná 
Uličiansky, Ján, 

 

Nejúspěšnější slovenská kniha pro děti roku 2012 vychází nyní i v Čechách. Díky 

nenásilnému a přitom silnému didaktickému poselství si získala oblibu také na 

školách. Příběh vypráví o jedenáctileté Bětě, vyrůstající jen s matkou a babičkou, 

která touží po setkání se svým otcem. Pro svoji averzi k četbě a ke knihám je 

přejmenována na Analfabetu Negramotnou. Zápletkou se stane její útěk z domova na 

Štědrý večer, při kterém se ukryje do knihovny a čtenář s ní prožívá neuvěřitelné 

příhody s protagonisty světových děl pro děti, jako jsou například Pinocchio, Pipi 

Dlouhá punčocha nebo Harry Potter.  
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I Was There... Titanic 
McAllister, Margi 

 

Hlavní hrdinka Daisy v roce 1912 pluje se svou rodinou na Titanicu. Příběh popisuje 

onu velkou tragédii, ale i přátelství a lidskou solidaritu.  

 

Mozek v kondici 
netušená síla střevních mikrobů a cesta ke svěžímu mozku 

Perlmutter, David, 

 

Počet diagnóz autismu, ADHD či demence v posledních letech strmě stoupá, deprese 

trápí každého desátého, bolest hlavy každého druhého z nás. Revoluce v léčení 

psychoneurologických poruch je však na spadnutí. Nejnovější výzkum dokazuje 

úzkou, příčinnou souvislost mezi kondicí mozku a stavem střevního mikrobiomu, tedy 

zdravím nejmenších obyvatel lidských útrob, jichž je desetkrát více než tělesných 

buněk. Na základě souvislostí mezi zvoleným životním stylem, stavem trávicího 

traktu a zdravím mozku stanoví autor několik jednoduchých způsobů, jak zlepšit 

kondici vyšší nervové soustavy. Cesta ke zdravému mozku vede přes prostou změnu 

jídelníčku a zachování programu šesti postupných kroků, o nichž se v knize dočtete.  

 

Mých 25 let v Provenci 
Mayle, Peter, 

 

Autobiografické vyprávění oblíbeného anglického autora, který našel nový domov ve 

francouzské Provence.  

 

Náčelník z Vysočiny 
Howell, Hannah, 

 

Historický milostný román oblíbené autorky. Když Bethoc Mathesonová, starostlivá 

dívka, která pečuje o několik mladších sourozenců, spatří na břehu řeky zraněného, 

téměř utopeného muže, bez váhání mu přispěje na pomoc. Dopraví ho do jeskyně, kde 

bude v bezpečí před pronásledovateli, a každý den se k němu vrací, aby ho ošetřila a 

přinesla mu jídlo. Sir Callum MacMillan považuje téměř za zázrak, že ho před takřka 

jistou smrtí dokázala zachránit drobná, půvabná dívka. Všimne si, že její kůže nese 

stopy ran tvrdé pěsti, a pozná, že navzdory křehkému vzhledu má v sobě dívka duši 

bojovnice. Protože sám kdysi poznal utrpení a v dospělosti se stal ochráncem slabých 

a utlačovaných, rozhodne se chránit před násilím také ji. Úklady, jimž je vystavena, 

jsou však nebezpečnější, než tušil. Navíc si musí ujasnit, co od ní čeká a jaké místo v 

jeho životě zaujme…  

 

Pekárna v Brooklynu 
Caplin, Julie 

 

Romantický a vtipný příběh o cestě do Brooklynu, lahodných dortících, lásce i 

přátelství. Vydejte se na výlet do města, které nikdy nespí, a nechte se okouzlit! 

Sophie doufá, že ji její přítel James už brzy požádá o ruku. Jenomže všechno dopadne 

jinak a Sophie se rozhodne přijmout stáž v americkém časopise. Odjezd do New 

Yorku je pro ni spíš útěk než životní příležitost. Naplno se vrhne do práce a nemyslí 

na nic jiného. A už vůbec ne na lásku. Ubytuje se nad maličkou pekárnou sympatické 

Belly, která peče ty nejúžasnější dortíky v celém Brooklynu. Spřátelí se a Sophie 

začne volný čas trávit v její pekárně… 
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Titanic 
Chatwin, Barbara 

 

Bilingvní vydání knihy pro děti vypráví příběh rodiny Munroových, kteří byli jednou 

z rodin, plavících se na obávaném Titanicu osudného roku 1912. Katastrofu přežili, 

kniha tragédii popisuje interaktivní zjednodušenou formou lépe pochopitelnou pro 

dětského čtenáře.  

 

Vzestup slečny Notleyové 2 

Anderson, Rachael Renee 

 

Další romantický příběh z autorčiny série z anglického panství. Cora, mladá dívka z 

bohaté rodiny, se raději skrývá a pracuje jako hospodyně, než aby se provdala za 

starého baroneta.  

 

Zlatá klec  
Läckberg, Camilla, 

 

Napínavý psychologický román se odehrává ve Stockholmu a točí se kolem Faye, 

ženy připravené udělat cokoli, aby dosáhla toho, po čem nejvíc touží: pomsty. Faye a 

Jack jsou dokonalý pár snů. Společně vybudovali úspěšný byznys ve Stockholmu, 

bydlí v luxusním bytě a jsou obklopeni „bohatými a krásnými“. Narození dcery 

Julienne korunuje jejich štěstí. Postupně ale Jack tráví stále víc času v práci a přestává 

se svou ženou sdílet věci kolem firmy. Začínají se vzdalovat. Jednoho dne Faye 

přistihne Jacka doma v posteli s jeho krásnou a úspěšnou kolegyní. Poté, co ji zradí a 

připraví o všechen majetek, se její svět rozpadne na kusy. Nezůstane jí vůbec nic. Je 

naprosto zničená, dokud se nerozhodne, že mu všechno oplatí, a zosnuje krutou 

pomstu. Dobře zná jeho slabá místa, a co je nejlepší – nespěchá. Navíc, Jack není 

první muž, s nímž si Faye musela vyřídit účty.  

 

Černobyl 
historie jaderné katastrofy 

Plokhy, Serhii, 

 

Tento hrubý nástin vystihuje, co se v dubnu 1986 odehrálo v Černobylské jaderné 

elektrárně. Autor seznamuje čtenáře s genezí sovětského jaderného výzkumu, 

konstrukcí dvou hlavních typů reaktorů užívaných v SSSR, s jejich přednostmi i 

chybami. Nastiňuje i výstavbu jaderné elektrárny u Černobylu, spojenou s problémy i 

proslulou sovětskou fušeřinou. Hlavní část knihy je zaměřena na události, které vedly 

k explozi reaktoru č. 4. Kniha ilustruje zmatek technického personálu elektrárny, který 

nebyl schopen zjistit, co se vlastně stalo, i velmi nepružnou reakci ze strany místních i 

celostátních orgánů. Popsáno je úsilí hasičů o zvládnutí požáru na vybuchlém bloku 4 

i jejich v mnoha případech tragické osudy. Autor v knize odhaluje nedostatky 

sovětského způsobu zvládání této události, snahu sovětských úřadů všech úrovní o 

zatajení černobylské exploze, a to nejen před zahraničím, ale především před 

vlastními občany. Kniha dokládá, že tato snaha o utajování je nakonec korunována 

nezamýšleným a pro SSSR v podstatě fatálními vývojem v radioaktivitou postižených 

republikách. O Černobylu bez cenzury Co jste ještě nevěděli o největší nukleární 

katastrofě naší doby.  
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Hraničářův učeň. 
Kniha čtrnáctá Souboj na Araluenu 

Flanagan, John, 

 

Další kniha fantasy série o hraničářském učni a jeho přátelích.  

 

Kaštánek 
Sveistrup, Søren, 

 

Dvojice policejních vyšetřovatelů, Naia Thulinová a Mark Hess, pátrá po vrahovi žen, 

který u svých obětí zanechává panáčky z kaštanů.  

 

Květinová kuchařka 
jedlé kvítí a býlí na vaření i zdobení 

Vlková, Jana 

 

Objevte nové chutě a vůně prostřednictvím jedinečných receptů s jedlým kvítím a 

býlím, které váš talíř promění v malířské plátno plné lákavých barev a tvarů.Sběr 

květů bude díky věrným ilustracím herbáře, který je spolu s receptovou částí 

přehledně rozdělen do čtyř ročních období kytkožrouta, procházkou nejen růžovým 

sadem. Kniha Jany Vlkové vám poradí, kam a kdy se na lov kvítí vydat, čím se 

vyzbrojit nebo jakým místům a rostlinám se naopak vyhnout; obsahuje 99 rostlinných 

druhů (přičemž barevně znázorněnou část využíváme v kuchyni), zajímavé informace 

i tipy a také recepty na výtečné polévky, saláty, hlavní jídla či sladkosti. Sbírání a 

následné zpracování darů přírody, to není jen radost z neotřelých pokrmů, ale i cesta k 

vnitřnímu klidu, pohodě a vyrovnanosti.  

 

Moje kniha divokých bylin 
objevujeme, sbíráme a vychutnáváme 30 jedlých rostlin 

Wurft, Monika, 

 

Plané byliny a plané plody mají tolik dobrých vlastností! Monika Wurftová, zkušená 

učitelka bylinkářství, představuje portréty třiceti těch nejzajímavějších tak podrobně, 

že k jejich poznání a plnému využití postačí jen tato jediná kniha. Určení těchto rostlin 

je díky výstižným popisům a více než 200 fotografiím naprosto jednoduché. Vedle 

tipů na sběr a sklízení v přírodě a pěstování na zahradě tu najdete spoustu vědomostí o 

léčivých rostlinách a množství delikatesních receptů. Vydejte se s námi na putování 

po bylinkách a osobně se seznamte s jitrocelem kopinatým, trnkou a spol.  

 

Sběratel kostí 
Veste, Luca 

 

Před dvaceti lety se čtveřice teenagerů na vlastní pěst vydala do místních lesů, aby se 

pokusili najít údajný domov Sběratele kostí. Vrátili se pouze tři z nich. Současnost. V 

ulicích Liverpoolu je místními obyvateli zpozorována těžce zraněná žena, jež tvrdí, že 

utekla dnes už zapomenutému a pověstmi opředenému Sběrateli kostí. Policista 

Louise Henderson musí skeptické kolegy přesvědčit, že tento městský mýtus je 

opravdu možná z masa a kostí. Když je ale v místech, o nichž žena tvrdila, že 

odtamtud utekla, nalezeno tělo, případ nabere nový, temnější směr. Avšak vrah 

sleduje každý krok, jenž policie v cestě za jeho dopadením učiní… Děsivý a 

zneklidňující thriller s prvky hororu.  
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Spolek katů 
Parsons, Tony, 

 

Další příběh ze série detektivních románů, v nichž v hlavní roli vystupuje konstábl 

londýnského policejního sboru Max Wolfe.  

 

Tiché roky 
Mornštajnová, Alena, 

 

Román Aleny Mornštajnové se odehrává ve dvou liniích. V té první nacházíme 

třináctiletou Bohdanu, která navštíví v nemocnici umírající babičku. Ta ji ovšem 

osloví úplně jiným jménem a Bohdana náhle zjistí, že o své rodině vůbec nic neví. A 

tak se stává "sběratelkou vzpomínek" a ve "šňůře následujících let" se pokouší zjistit 

pravdu o rodinné historii, o událostech, které do ní zasáhly nebo ji výrazným 

způsobem ovlivnily. Zásadní postavou se pak v Bohdanině pátrání stává její otec 

Svatopluk, jenž je hlavním hrdinou druhé řady příběhu. Se Svatoplukem žije Bohdana 

v napjatém vztahu, což je možná způsobeno i jeho kontroverzní minulostí, zasvěcené 

práci pro komunistickou stranu. Svatopluk ovšem v žádném případě Bohdaniny výtky 

a odlišné názory nechápe: vždyť se přece vždy snažil o to, aby pro dceru připravil 

nejlepší podmínky pro oslnivou kariéru...  

 

Venkovské sídlo. 
1. Zlaté časy 

Jacobs, Anne 

 

Když sedmdesátiletá Franziska krátce po pádu Berlínské zdi navštíví bývalé rodinné 

panství Dranitz ve východním Německu, kde vyrůstala, je rozhodnutá zůstat tady už 

natrvalo. V pohnutých časech 2. světové války musela její rodina venkovské sídlo na 

příkaz sovětské okupační správy opustit. Touha po domově však Franzisku nikdy 

neopustila. Společně s vnučkou Jenny se snaží vrátit starobylému venkovskému sídlu 

dřívější lesk. Přitom se jí vynořují vzpomínky na bezstarostné dětství, na ztrátu rodičů 

a sourozenců, i na první velkou lásku, Waltra Iversena, kterého jí vzala válka. Když se 

náhle dozví, že je Walter naživu, začne rozplétat příběh, který by mnozí raději nechali 

spát…  

 

Jak jsem přispěl k Hitlerovu pádu 
Milligan, Spike, 

 

Jak jsem přispěl k Hitlerovu pádu je vtipný a zábavný deník britského vojáka z druhé 

světové války. Kniha představuje znamenitou a inteligentní protiválečnou satiru, která 

si našla místo mezi světovou klasickou literaturou. Humor v popisu vojenského života 

a tuposti armádní mašinérie připomíná české autory, jako jsou Jaroslav Hašek, Josef 

Škvorecký nebo Miloslav Švandrlík.  

 

Najdi si mne 
Cimický, Jan, 

 

Kniha o pátrání po smyslu lidské existence.  
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Ženám snít zakázáno 
můj útěk ze Saúdské Arábie 

Ahmad, Rana, 

 

Saúdská Arábie, jedna z nejbohatších zemí světa, je hanbou lidstva a peklem na zemi 

především pro ženy. Ovládá ji šaríja a náboženská policie. Jako desetiletá dívka musí 

Rana poprvé schovat svou tvář pod závoj a bez mužského doprovodu nesmí na ulici. 

Raně chybí vzduch, aby se mohla pořádně nadechnout, a začne pochybovat o Bohu. 

Za to je v Saúdské Arábii trest smrti. Rana Ahmad je jednou z mála statečných žen, 

které se navzdory obrovskému osobnímu riziku postavily režimu a rozhodly se utéct.  

 

Alergie 
léčba a odstranění příčin alergických reakcí 

Mindell, Earl, 

 

Alergie se staly epidemií moderní doby. Přibližně polovina lidí na celém světě trpí 

určitým typem alergického onemocnění – a jestliže držíte v rukou tuto knihu, je 

pravděpodobné, že se alergie týká i vás nebo někoho z vašich blízkých. Kanadsko-

americký odborník na výživu Earl Mindell se ve své knize Alergie - Léčba a 

odstranění příčin alergických reakcí věnuje příčinám, průběhu a možnostem léčby 

nejrůznějších druhů alergií. Zaměřuje se přitom hlavně na odstranění původních 

příčin, nikoli pouze na tlumení příznaků. Klíčem k úspěšnému zvládání chronických 

alergických onemocnění jsou podle něj vhodně zvolené doplňky stravy, s nimiž vás ve 

své knize podrobně seznámí a vysvětlí vám, jak je co nejefektivněji používat. Dozvíte 

se ale také, pomocí jakých syntetických léků lze čelit alergii či astmatu, jaké jsou další 

alternativní terapeutické postupy a kde všude na vás zrádné alergeny číhají.  

 

Doktore, to byste se divil! 
Taylor, Patrick, 

 

Čtenáři románů Patricka Taylora znají Kinky Kincaidovou jako pohodovou 

hospodyni, která se stará o dva často velice přepracované doktory. Příhody, které 

prožívá v malebném irském městečku Ballybucklebo, jsou tak opravdické, jako by 

tady žila odjakživa. Zdání však klame. Naše milá Kinky se narodila a vyrůstala jako 

Maureen O'Hanlonová na farmě v hrabství Cork v Irsku. Jako malá měla hlavu plnou 

snů, velké romantické srdce a k tomu zdědila po své matce zvláštní dar vidět, za 

hranice života', do říše tajemných sil - dobrých i zlých duchů a jiných kouzelných 

bytostí, jejichž srdceryvný nářek zaslechla kdysi poprvé za jedné zasněžené noci. Z 

dívenky vyrostla mladá sebevědomá slečna, která se nechce kvůli lásce vzdát svých 

snů a plánů.  

 

Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a 

Schüsslerovými solemi 
Holub, J. T., 

 

Ať již hledáte pomoc pro sebe, blízkou osobu, nebo jste lékařem či lékařkou a stále 

znovu a znovu narážíte na limity klasické medicíny, pak tato kniha je určena právě 

vám. Může být pomocníkem všem, které trápí vleklé či závažné onemocnění, ale 

může být i inspirací a rozšířením pohledu pro praktikující homeopaty. Metody 

popsané v knize se na rozdíl od klasické medicíny nespokojují s pouhým 

potlačováním nepříjemných symptomů, ale hledají a odstraňují příčiny. Autor vám 

zde pomůže nalézt léky alternativní medicíny, které odpovídají nejen vaši konstituci, 

symptomům a modalitám onemocnění, ale také vnitřním dispozicím, které k 

onemocnění nejprve vedly, poté v organismu „opevnily svoje pozice“ a nyní odolávají 

všem léčebným snahám.  
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Jezero 
islandská krimi 

Arnaldur Indriðason, 

 

Detektivní román s historicko-politickými odkazy se odehrává na současném Islandu.  

 

Kořeny zla 
Granger, Ann, 

 

Další román z volného cyklu detektivních příběhů, v němž je vyšetřování 

komplikovaného případu svěřeno inspektorce Jess Campbellové a komisaři Ianu 

Carterovi.  

 

Nemoc hodných lidí 
rakovina 

Novotný, Petr, 

 

Autor byl před lety vyzván onkologem prof. MUDr. Milošem Peškem, CSc., k 

prozkoumání emočních a sociálních trendů onkologicky nemocných. Ve společně 

napsané knížce „Zachraň svůj život“ potvrdili, že emoční strádání, sociální 

bezvýchodnost, dlouhodobě neřešené partnerské, rodinné i profesní problémy jsou 

obdobné u většiny nemocných s rakovinou. Tato knížka shrnuje výsledky zkoumání 

podstatně většího množství onkologických pacientů, pracovitých, skromných, 

obětujících se pro druhé a sebe zanedbávajících.  

 

Pravda o rakovině 
vše, co potřebujete vědět o historii, léčbě a prevenci této zákeřné nemoci 

Bollinger, Ty M. 

 

Když přijde na rakovinu, pravděpodobně nebudete vědět, co všechno vám může 

pomoci. Poté, co sedm členů jeho rodiny během deseti let zemřelo na rakovinu, se Ty 

Bollinger rozhodl z celého světa posbírat poznatky o této zákeřné nemoci a 

shromáždil je do této knihy. Je pravděpodobné, že mnohé z nich vás budou šokovat.  

 

Rakovina prsu 
poznejte nepřítele a porazte ho 

Friedrichs, Kay, 

 

Stejně jako je každá pacientka jiná, je i léčba rakoviny prsu individuální záležitostí. 

Tato kniha podrobně informuje o diagnostice a léčbě za použití klasické medicíny a 

osvětluje velkou šíři metod komplementární medicíny, abyste se mohla vyznat v 

džungli terapií a spoluurčovat volbu své léčby. Dává odpovědi i na otázky, jak tuto 

životní krizi zvládnout psychicky.  

 

Temný hrdina 
Beverley, Jo, 

 

Osiřelá a zoufalá Imofen z Carrisfordu prchá po vpádu surového lorda, jenž se zmocní 

jejího hradu. O pomoc se může obrátit jen k jedinému muži. Je jím FitzRoger z 

Cleeve, údajně nelítostný hrdina v boji a tyranský pán. Imogen je ohromena už jen po 

spatření jeho mocného těla, ale do její duše proniknou až chladné zelené oči, které jí 

rozechvívají strachem i touhou. Po celý život chovaná jako v bavlnce potřebuje, aby ji 

právě takový muž bránil a ochraňoval… a přesto si troufne neuvěřit, že by kladl její 

touhy na přednější místo než své. Přestože si ale slibuje, že zůstane nezávislá a směle 
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stane po jeho boku proti zrádným nepřátelům, její obrana se bortí… a bezmocně 

podléhá něžné zuřivosti svého milovaného válečníka.  

 

Zlatý dům 
Solomons, Natasha, 

 

Strhující rodinná sága volně inspirovaná osudy Rothschildů. Goldbaumovi jsou 

nejbohatší a nejvlivnější židovská rodina své doby. Na rodinných setkáních se vypráví 

příběh, jak zakladatel rodinné tradice rozeslal pět svých synů z ghetta do pěti velkých 

evropských měst, aby tam založili bankovní domy. O několik generací později je pět 

větví rodiny pevně zakotveno v Anglii, Francii, Německu, Švýcarsku a Rakousko-

Uhersku a zvažují založení nové pobočky v Americe. Ale píše se rok 1912, a přestože 

to tak ještě nevypadá, Evropa nezadržitelně směřuje k válce, která nakonec postaví 

jednotlivé větve Goldbaumů na opačné strany pomyslné barikády.  

 

Poválečná Evropa 
její historie od roku 1945 

Judt, Tony, 

 

V roce 1945 byla Evropa na kolenou. Značnou část evropských zemí těžce postihlo 

válečné ničení, masové vraždění, letecké bombardování a rozvrat. Prakticky celá 

východní polovina kontinentu upadla pod sovětskou nadvládu, takže jednu totalitu 

tam nahradila druhá. Dnes už Sovětský svaz neexistuje a enkláva demokratických 

států Evropské unie v současnosti sahá až k hranicím samotného Ruska. Poválečná 

Evropa podává hutný a celistvý obraz cesty, kterou Evropa mezi těmito dvěma body 

urazila; příběh, jehož děj se odvíjel ve stínu minulé války. Příběh vzkříšení Evropy, 

která povstala z trosek; příběh sestupu a pádu sovětského komunismu a vzestupu 

Evropského společenství a Evropské unie; příběh konce evropských říší a obtížného a 

proměnlivého vztahu Evropy k válečné minulosti a ke dvěma supervelmocím, které 

jej vymezují, Rusku a Americe.  

 

Na kole do Jeruzaléma 
a ještě kousek dál 

Dršata, Jaroslav 

 

Autor líčí svou cestu na kole z Hradce Králové k Rudému moři, již v letech 2005-

2011 podnikl v sedmi na sebe navazujících etapách.  

 

Nebylo jim souzeno žít 
Rezková, Helena, 

 

Autorky chtějí vydáním knihy "Nebylo jim souzeno žít" splatit po více než 70 letech 

dluh sokolským hrdinům, kteří již nebudou odsouzeni k zapomnění. V knize popisují 

sokolský odboj a pohnuté osudy 160 sokolů a sokolek, členů Sokolské župy 

Podkrkonošské-Jiráskovy a částečně i Sokolské župy Orlické (tj. oblast Trutnovska, 

Náchodska, Rychnovska, Královéhradecka a částečně i Orlickoústecka) vězněných a 

popravených nebo umučených během 2. světové války. Impulsem pro sepsání knihy 

byly události na Končinách u Červeného Kostelce, kde v roce 1942 rodina 

Burdychových ukrývala radistu Jiřího Potůčka, posledního žijícího z výsadku Silver 

A. Hned po jeho vyzrazení bylo popraveno v Pardubicích na Zámečku 17 členů 

sokolské odbojové skupiny S 21 B, ale ani to nebyl počet konečný, sokolské životy 

vyhasínaly dál... 
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Ozvěny krkonošské minulosti 
ve stopách tradiční dopravy a obživy 

Smrčka, Aleš 

 

Kniha Ozvěny krkonošské minulosti ve stopách tradiční dopravy a obživy se věnuje 

osídlení hor, životu dřevařů a nosičů a jednotlivým způsobům tradiční dopravy 

materiálu v horském hospodářství Krkonoš. Autor Aleš Smrčka přibližuje nosičské 

povolání, seznamuje s druhy krosen, způsobem transportu v plachtě, lanováním, dříve 

používanými smyky nebo plavením dřeva po horských řekách.  

 

Sluneční hodiny v Královéhradeckém kraji 
Nosek, Miloš 

 

V knize je uvedeno 77 stanovišť slunečních hodin z Královéhradeckého kraje. Jsou 

zde zastoupeny všechny jeho okresy. Pro každé stanoviště je uveden popis hodin, 

který je doplněn fotografiemi detailu hodin a celkovým pohledem. Pro ilustraci 

uvádím několik obrázků. Po kliknutí na obrázek se obrázek zvětší a otevře v novém 

okně.  

 

Háčkované dírkové vzory 
techniky háčkování : 5 projektů, 100 vzorů 

Dovcová, Jaroslava 

 

S třetí knihou v edici Klubko nápadů se vrátíme k háčkování. V knize naleznete 

kolekci těch nejkrásnějších dírkových a krajkových háčkovaných vzorů a několik 

inspiraci pro jejich použití. V úvodu najdete všechny základní techniky, které 

potřebujete zvládat, abyste se mohli s chutí pustit do tvoření. Pokud jste již zkušenější, 

můžete se rovnou vrhnout na zkoušení vzorů a háčkování projektů. V knížce je 

celkem 100 vzorů rozdělených do 5 oddílů a nechybí ani několik inspirativních 

projektů – od krásných šatů až po trendy síťovku.  

 

Můj rok 1989 
Ježek, Martin 

 

I když nekončí osmičkou, jako jiné osudové roky, byl letopočet 1989 pro naši zemi a 

její obyvatele přelomový. Znamenal totiž konec komunismu a pád železné opony, 

která se na západních hranicích začala hroutit jako domeček z karet. Byl to rok 

počátku velkých nadějí, radosti i slz. Jak jej prožívali slavní i obyčejní lidé, co se vše 

stalo nejenom u nás, ale i v zahraničí, co lidé měli rádi a co mít nemuseli? Ponořte se s 

námi do vzpomínek třicet let mladých.  

 

Nasladko 
zdravě, moderně, snadno 

Obermajerová, Tereza 

 

Na sladké se dá jít zdravě a tato kuchařka je toho důkazem. Kombinuje raw, veganský 

a bezlepkový i klasický přístup. Nevzdává se cukru, ale snaží se ho nahrazovat 

přírodními sladidly. Namísto pšeničné mouky je použita mouka zdravější. A i když se 

v kuchařce laktóza neřeší, najdete experimenty i s nemléčnými výrobky. Autorka peče 

klasické dorty a koláče, samozřejmě po svém, miluje raw dorty a vymýšlí sladké 

drobnosti ke svačině, kávě nebo aperitivu. Zkuste to jako ona – sladce a zdravě! A 

nebojte se, nebudete potřebovat žádné speciální roboty, vystačíte si jen s mixérem, 

holýma rukama a vařečkou.  
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Nechte papír ožít... 
figurky z papíru a provázku 

Guiot-Hullot, Isabelle 

 

Ze zažloutlého papíru, staré notové partitury, hedvábného papíru nebo zašlých tisků v 

neobvyklých kombinacích s provázky, kůrou, dřevem, korkem a drátky a dalšími 

přírodními materiály, vytvoříte nádherné figurky, celé scenérie a kouzelné dekorační 

objekty. V knize najdete podrobné návody na 25 ojedinělých...  

 

Polévky ze Svatojánu 
Francová, Eva, 

 

Polévka je grunt, říkávaly s oblibou naše babičky. A měly pravdu. Můžete jimi 

nahradit hlavní jídlo a cítit se sytí, plní energie a vitality. Polévky z této knihy jsou 

chutné, připravené ze zeleniny, luštěnin, obilovin a bylinek.  

 

Tvé vnitřní dítě musí najít domov 
klíč k řešení (téměř) všech problémů 

Stahl, Stefanie, 

 

Tvoříme z betonu 
na zahradu i do interiéru 

Meys, Sofie, 

 

Objevte kouzlo betonu na zahradě i v interiéru také vy! Překonejte nechuť k jeho 

používání! Budete se při čtení této knihy divit, jaké krásné výrobky z něj lze vyrobit, a 

nemusí to být jen dlaždice či obrubníky záhonů. A nemusí zůstat jen fádně šedivé, lze 

je krásně nabarvit. Vázy, truhlíky, pítka pro ptáky a jiná zvířata, dekorační prvky, 

mísy, sošky, svícny, venkovní popelníky, zdobné šlapáky, to všechno můžete z 

betonu, tedy ze směsi písku, cementu a vody, vlastnoručně vyrobit poměrně snadno. 

Skvělé podrobné návody v knize s údaji o přesném poměru složek, které vám zajistí, 

že výrobek bude kvalitní, pevný, odolný vůči povětrnostním vlivům a zbavený 

nežádoucích pórů, vás určitě nadchnou. Umožní vám vyrobit si dekorační prvky podle 

vašeho vkusu a nebudete si nuceni kupovat mnohdy ohyzdné výrobky, které nabízejí 

hobbymarkety, navíc se vyhnete jejich vlečení domů, protože často hodně váží. 

Využijte současný trend a vyrobte si atraktivní nadčasová díla.  

 

Hodinky od Ašera 
Dostálová, Zuzana, 

 

Co trápí dnešní třicátníky? Přemíra stresu, pocit osamění, nebo jen to, že si nemohou 

dovolit hodinky Hublot? Karla a Helenu spojí jedno letní odpoledne náhoda. Přestože 

pokračují každý svojí cestou, osud je svede zpátky k sobě. Touží po rodině, zázemí a 

smysluplné práci. Seberou odvahu a rozhodnou se zariskovat. Založí si rodinnou 

firmu. Tuší ale, jaké překážky spojené s podnikáním budou muset okusit? Jak je 

složité se v dnešní době vypořádat s nástrahami byrokracie a zákony? Vyčerpáni, ale 

šťastni otvírají vytoužený obchod. Spokojený zákazník je jim největší odměnou. A 

když se někdy nedaří, stále je tu víra, že bude líp. Věděl to i starý Ašer, židovský 

hodinář z Letné, bez jehož pradávných hodinek by Karel s Helenou ztratili naději.  
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Kniholap 
Docherty, Helen, 

 

V městečku Doupata uprostřed lesa se začnou všem zvířátkům tajemně ztrácet knihy. 

Nebojácná králice Eliška se rozhodne přijít celé záhadě na kloub. Kdo je tajemný 

tvoreček jménem Kniholap a proč vůbec krade knížky? To vše se dozvíte na stránkách 

této překrásně ilustrované knihy.  

 

Potulný apatykář 
Serno, Wolf, 

 

Historický román zkušeného německého autora, zasazený do německého venkova, 

kde ke konci 18. století putuje zvláštní dvojice felčarů.  

 

Prokletá krev 
Ange 

 

Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se 

ve Versailles právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Angie je sedmnáct let a právě 

dokončila střední školu, stejně jako její kamarádi Matt a Clémence. Žije jen se svým 

tátou a těší se, co jí budoucnost přinese. Jednou ji však v metru pronásledují neznámí 

muži a vyhrožují jí smrtí, a aby toho nebylo málo, ještě téhož dne ji doma nečekaně 

její matka vévodkyně de Noaillesová, která by svou dceru ráda vzala na ples a 

oficiálně ji představila u dvora. Angie zvyklé na normální život se do ničeho takového 

nechce, ale nakonec ji přemůže zvědavost a do Versailles se v doprovodu Clémence 

vydá. A mezi velkolepými róbami vznešených dam, blýskavými zrcadly a 

skleničkami šampaňského se nestačí divit, kolik záhad a intrik se v královském paláci 

ukrývá. Dozví se tam také, kdo jí usiloval u život a proč?  

 

Předstírat je prostě lhát 
Goblet, Dominique, 

 

Námětem knihy je příběh rodiny, lásky, vzájemných vztahů a pout. Autorka zkoumá, 

jakou roli hrají v intimních vztazích slova, naslouchání, zvuky (hudba) a ticho a 

vytváří jakýsi léčivý odstup, který bolestnou vzpomínku dokáže částečně absorbovat. 

Goblet však není jen svéráznou vypravěčkou, ale především originální výtvarnicí, 

která v průběhu vyprávění expresivně mění jak výtvarnou techniku, tak písmo. 

Nedisciplinovaně si pohrává s hranicemi komiksového média a otvírá čtenáři-divákovi 

novou výtvarnou perspektivu. Její hutné tkanivo spředené ze slov, letmých grafických 

skic a formátově náročnějších maleb prostupuje směs něhy, násilí, smutku, humoru, 

ironie, ale především poezie, která je jasným východiskem pro tady a teď.  

 

Rytíř, který nechtěl bojovat 
Docherty, Helen, 

 

Leo dělá svým rodičům starosti. Místo aby se účastnil soubojů s ostatními rytíři, pořád 

by si jenom četl. Jednoho dne mu proto darují novou výzbroj a pošlou jej zkrotit zlého 

draka, co tyranizuje daleké město. Utká se s ním však Leo v boji, nebo najde jiný 

způsob? To se dozvíte na stránkách této překrásně ilustrované knížky.  
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Setkání s cizincem 
Kleypas, Lisa, 

 

Doktorka Garrett Gibsonová předběhla svou dobu a stala se jedinou lékařkou v Anglii 

v poslední čtvrtině devatenáctého století. Je smělá a nezávislá jako muž – proč by si 

neměla užívat i stejných radostí? Přesto ji milostný poměr nikdy nelákal, až do 

nynějška. Ethan Ransom, bývalý detektiv Scotland Yardu, je stejně udatný jako 

tajnůstkářský. Povídá se o něm, že je nájemný zabiják, ale komu ve skutečnosti slouží, 

to je záhadou. Na jedinou krásnou noc podlehnou silné vzájemné přitažlivosti, aby se 

z nich ráno opět stali cizinci. Ethan se nezajímá o vznešenou společnost, ale krásná a 

smělá Garrett ho uchvacuje. Navzdory slibu, že se budou po prchavé společné noci 

jeden druhému vyhýbat, se záhy stanou účastníky nebezpečného dobrodružství. Když 

se Ethanova mise zvrtne, musí Garrett vynaložit veškeré své schopnosti i kuráž na 

jeho záchranu. V boji proti hrozbě velezrádného vládního spiknutí je Ethan ochoten 

riskovat pro lásku nejzajímavější ženy, jakou kdy poznal, všechno a cokoli…  

 


