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Debutantka z rodu Kennedyových 
Maher, Kerri 
 
Příběh silné ženské osobnosti z doby, která emancipovaným ženám vůbec 
nepřála. Mladinká Kathleen Kennedyová, pocházející z jedné z nejslavnějších 
rodin světa, chce však za každou cenu držet svůj osud pevně ve vlastních 
rukou. Mladinká Američanka Kick Kennedyová je šťastná, že díky jmenování 
jejího otce do postu velvyslance v Británii unikne z dosahu své extrémně 
přísné matky. První polovina dvacátého století dosud nepřeje silným ženám s 
vlastními názory, na to však Kick odmítá brát zřetel. Je odvážná, samostatná a 
nesmírně charismatická. Zamiluje se do ní muž z vyšších kruhů, jejich vztah 
však obě rodiny z náboženských a společenských důvodů neschvalují. Mladí 
milenci se však navzdory tomu vezmou, ovšem místo šťastných společných 
let je před nimi hned hrozba druhé světové války. Kick se věnuje profesi 
novinářky a brzy před ní bude stát fatální volba mezi loajalitou ke své slavné 
americké rodině a lásce ke svému britskému muži.  

 

Moderní myš 
Neman, Miroslav 
 
Veršování o myšce sportovkyni v knížce s kartonovými listy. Myška ve své 
vášni pro atletiku zapomene na opatrnost a skončí v žaludku mlsného 
kocoura.  

 

Nebe nad Jemenem 
v jihozápadní Asii s Lékaři bez hranic 
Šebek, Tomáš, 
 
Odjet jako chirurg na misi s Lékaři bez hranic neznamená jen vracet vyhřezlá 
střeva zpátky do břicha. I přes každodenní hřmění střelby, všudypřítomnou 
hrozbu cholery, operace těžce postřelených dětí a nedostatek spánku se 
Tomáš Šebek na své jemenské misi snaží pozorovat běžný život, který se 
skrývá pod tímto válečným závojem. Jak se žije muslimským lékařkám? Jaké 
lidské příběhy se ukrývají za tvářemi pacientů a co o nás prozrazují naše 
jména? To vše popisuje Tomáš Šebek ve své nejnovější knize z místa 
současné největší humanitární katastrofy na světě, ale zároveň nezapomíná 
zapojit i smysl pro humor a nadsázku.  

 

Osmnáct 
Harasimová, Markéta, 
 
Dívčí román, s jehož hlavní hrdinkou, osmnáctiletou Veronikou, si osud velmi 
ošklivě pohrává. Veronika má problémy doma, především se svojí psychicky 
nevyrovnanou matkou. Kromě toho ji opustí přítel a následná známost se 
změní ve zlý sen. To vše a ještě další nepříjemnosti způsobí, že u dívky 
propuká bulimie. Veronika se žene do záhuby. Je plná negativismu, strachu a 
zoufalství, má pocit, že její život už nikdy nebude lepší.  
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Pán se stará 
Prokeš, Josef, 
 
Kniha Josefa Prokeše, vyhledávaného kněze, duchovního doprovázejícího, 
skauta a horolezce, vede čtenáře k novému pohledu na víru. V krátkých 
textech se zabývá celou řadou závažných křesťanských témat, k nimž 
přistupuje s otevřeností, poctivostí a autenticitou, přitom ale s důkladným 
vzděláním a duchovní zkušeností.  

 

Loutkář z Krakova 
Romero, R. M. 
 
Příběh pro čtenáře knih Chlapec v pruhovaném pyžamu, Zlodějka knih či 
Spočítej hvězdy, v sobě spojuje fantasy a lidové motivy s událostmi druhé 
světové války, a působivě vykresluje sílu lásky a nezdolné odhodlání přežít i v 
té nejtemnější době. V knize se originálně protnou dva světy: kouzelná říše 
panenek a reálný, nacisty okupovaný Krakov. Když do země panenek vtrhnou 
obrovské, kruté krysy, panenku Karolínu odnese tajemný vítr do jednoho 
krakovského hračkářství. Osaměle žijícího, uzavřeného Cyrila s pohnutou 
minulostí překvapí, že Karolína mluví, a ti dva se brzy spřátelí, dokonce se 
seznámí s Josefem, židovským houslistou, a jeho dcerou Renou. Jejich 
společné štěstí ale nemá dlouhého trvání. Polsko se stane kořistí Německa a 
Josef s Renou musejí odejít do ghetta. Karolína a Cyril neváhají využít svých 
neobyčejných schopností a riskovat životy, jen aby přátele zachránili.  

 

Rodrigo Raubíř a neohrožený Špunt 
Ende, Michael, 
 
Špunt je malý chlapec, který neví, co je strach. Potulný život loutkáře ho 
nebaví a nudí. Od rodičů stále slyší, co musí a nesmí, že něco nejde a že se 
něco nedělá. Sní o dobrodružném životě plném nebezpečí. A tu se jednoho 
dne dozví, že nedaleko něj žije rytíř Rodrigo Raubíř, kterého se bojí celé 
široké daleké okolí a příkopy jeho hradu lemují ohlodané vybělené kosti. 
Malý Špunt se rozhodne okamžitě: uteče z domova a vstoupí do Rodrigových 
služeb. Kniha o odvaze a strachu a o tom, že ne vždy jsou věci takové, jaké se 
na první pohled mají zdát, je určena především čtenářům od 7 do 10 let.  

 

Štěpánův podivuhodný stroj 
Pospíšilová, Zuzana, 
 
Štěpán je neobyčejně zvídavý kluk. Všechno ho zajímá, všemu chce přijít na 
kloub. Jakmile je v jeho dosahu nějaký přístroj, hned zkoumá, jak funguje a 
jak by se ho dalo využít. Na otázku, čím by chtěl být, bez váhání odpoví: 
„Budu vynálezcem!“ Co se stane, když se takový kluk ocitne sám v noci s 
velkými starožitnými hodinami? Jak fungují? A jaké tajemství se skrývá u 
prarodičů na půdě? Vezměte si šroubovák, hodinářské kukátko a probuďte ve 
svých dětech vynálezce. Kniha je určena pro předškolní děti nebo pro čerstvé 
školáky, kteří mají rádi stroje a přístroje a rádi si čtou s rodiči. Mimo jiné 
příběh o Štěpánovi dětem nenásilně a hravou formou osvětluje základní 
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terminologii spojenou s určováním času (malá a velká ručička a jaký časový 
úsek ukazuje, celá hodina, časové úseky ciferníku atd.).  

 

Holka ze sekáče 
Kratochvílová, Tereza 
 
Nejsem žádná holka, která prodává oblečení v second handu. Jsem holka, 
kterou vlastní mamka nechala napospas v porodnici. Rozhodla jsem se 
vyprávět svůj příběh o tom, jaký to je být adoptovaným dítětem, teenagerem 
bez biologických rodičů a dospělým, co se s tím vším musí nějak vyrovnat. 
Píšu o hledání vlastní identity a kořenů. Odkrývám prekérní situace, s nimiž se 
adoptovaní setkávají. Jsem sice holka z druhý ruky, ale taky originál a strůjce 
vlastního života.  

 

Jak na sítě 
ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích 
Losekoot, Michelle, 
 
Na sociálních sítích dnes tráví svůj čas víc než polovina světa – lze tato 
rostoucí čísla využít ve svůj prospěch? Tato kniha vás přesvědčí, že ano. Naučí 
vás prodávat těm, kteří nepřišli nakupovat, a psát pro lidi, kteří nechtějí číst. 
Pochopíte, jak dát sítím řád, ovládnete jejich strategie, budete umět změřit, 
jestli kampaň funguje. Anebo chcete vědět, zda má vůbec smysl do sociálních 
sítí investovat peníze? A kolik? Ať už se o svět sociálních sítí zajímáte sami za 
sebe, za vaši komunitu či za firmu, máme dobrou zprávu – mohou vám 
opravdu výrazně pomoci, když víte, jak na ně. Jak na sítě je první knihou, 
která vedle mnoha dílčích postupů a příkladů z českého i světového prostředí 
přináší i něco mnohem hlubšího a univerzálnějšího: důmyslný systém pro 
tvorbu obsahu, pro vyhodnocování jeho úspěšnosti a pro skvělou komunikaci 
s vašimi stávajícími i potenciálními zákazníky, klienty či komunitou. A 
mimochodem, taky se dost pobavíte.  

 

Múza z Vídně 
Bernard, Caroline, 
 
Biografický román německé autorky, který přibližuje dramatické osudy Almy 
Mahlerové-Werfelové, vídeňské femme fatale počátku 20. století. V románu 
jsme svědky životních peripetií mladé, nadané ženy, kterou pro její krásu a 
vzdělanost obdivovala kulturní elita počátku 20. století. Děj popisuje Almin 
život na přelomu milénia. Rodinou zmařený vztah s Gustavem Klimtem, 
poblouznění Alexandrem Zemlinskim a konečně lásku jejího života - 
manželství s hudebním géniem Gustavem Mahlerem. Toužila po životě plném 
lásky a hudby, kvůli Mahlerovi rezignovala na svou skladatelskou kariéru. O to 
více se cítí frustrována ubíjející každodenností manželství. Na léčebném 
pobytu poznává Waltera Gropia a podléhá tolik postrádané vášni. Mahlera 
však nedokáže opustit a jméno Mahlerová nikdy neodloží. Výjimečná žena s 
výjimečným osudem.  
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Na útěku 
Coben, Harlan, 
 
Thriller Harlana Cobena, brilantního autora celosvětových bestsellerů, 
zobrazuje kritickou situaci v dokonale fungující rodině, která je způsobena 
nečekanou ztrátou dcery. Rodina ztratí dceru Paige, která je závislá na 
drogách a násilnickém partnerovi. Navíc dala jasně najevo, že nechce, aby ji 
kdokoli hledal. Pak je náhodou zahlédnuta, jak hraje na kytaru v newyorském 
Central Parku. Už to však není ta dívka, kterou si její otec Simon pamatoval. 
Tahle osoba je zfetovaná, vyděšená a až po krk v problémech. Simon ani na 
vteřinu nezaváhá. Jde za ní a prosí ji, ať se vrátí domů. Paige ale uteče pryč. 
Simon ji pronásleduje do temného a nebezpečného světa, o jehož existenci 
doposud nic netušili. Vládnou tam zločinecké gangy, hlavní měnou jsou drogy 
a vraždy jsou na denním pořádku. Nyní je v sázce i jeho vlastní život. A nikdo 
už nikde není v bezpečí.  

 

Pařížská švadlena 
Lester, Natasha, 
 
Kolik toho musí obětovat mladá francouzská švadlena na cestě za naplněním 
svých snů? Román o mladé ženě a její snaze získat uznání a dobít svět dosud 
vyhrazený jen mužům – módní průmysl New Yorku v polovině 20. století. 
1940. Pařížská švadlena Estella Bissettová je ve svých dvaadvaceti letech 
nucena uprchnout z Francie před postupující německou armádou. Dostane se 
až do New Yorku a na Manhattanu se ocitne jen s pár franky, šicím strojem, 
vlastním originálním modelem zlatých hedvábných šatů a snem založit vlastní 
módní ateliér. Australská kurátorka Fabienne Bissettová přijíždí na výroční 
galapřehlídku v Metropolitním muzeu, která je pojata jako pocta 
celoživotnímu dílu její milované babičky – jedné z nejvýznamnějších módních 
návrhářek konfekce té doby. Jak se ale Fabienne dozvídá víc o babiččině 
minulosti, odhaluje příběh tragédie, zlomeného srdce, tajemství a bolestných 
obětí ve jménu úspěchu. Román Pařížská švadlena překračuje generace, 
společenské rozdíly i divoký kvas mezinárodního dění. Je to okouzlující 
příběh, který nebudete chtít odložit – o výjimečném vztahu mezi babičkou a 
vnučkou a jejich snaze zhojit zlomená srdce z minulosti.  

 

Teorie vraždy 
Mayne, Andrew, 
 
Bioinformatik a lovec sériových vrahů Theo Cray dostane od FBI neoficiální 
nabídku vyšetřit podivnou dvojnásobnou vraždu. Došlo k ní na místě, kde 
zabiják, kterého Theo odhalil dříve, pohřbíval své oběti. Policie jako 
podezřelého zadržela forenzního technika, ten ale nikdy dříve neměl sklony k 
násilí, navíc je v šoku a na nic si nevzpomíná. A na skenu jeho mozku se objeví 
něco zvláštního. A abnormálního. Doktor Cray záhy zjistí, že se na místech 
činu pohybuje záhadný muž – muž, který je stejně geniální jako on sám…  
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Když se brouček probudil 
Kratochvílová, Veronika, 
 
Daleko za městem, v lese, kde jsou stromy vysoké tak, že se dotýkají oblohy, v 
lese, kde mechy oblékají zemi do zelených šatů, žije světluška Majka spolu s 
malým broučkem. Každý večer vylézají ze svých domečků, aby pozorovali 
západ slunce a vyráželi za lesním dobrodružstvím. Větve stromů se hýbají ze 
strany na stranu a pomalu přichází podzim. Objevte pomocí této bohatě 
ilustrované knížky rozmanité krásy podzimu, prozkoumejte život v lese a 
zjistěte, jak vypadá pravé přátelství.  

 

Nevítaný host 
Lapeña, Shari, 
 
V detektivním románu nás autorka seznamuje s hosty venkovského hotelu, v 
němž dochází k několika vraždám.Návštěvníci přepychového penzionu 
Mitchell přijeli strávit příjemný víkend, který se však vinou sněhové bouře 
změní v past. Vztahy se komplikují, vraždy narůstají, z policejní stanice 
přichází vyšetřovat seržantka Sorensenová. Úspěšná kanadská autorka 
rozkrývá charaktery jednotlivých protagonistů a vytváří atmosféru strachu a 
nedůvěry, aby v úplném závěru ještě šokovala nečekaným odhalením. 
Psychologická detektivka s prvky hororu.  

 

Pohřbeni zaživa 
Dán, Dominik, 
 
Krimi román z úspěšné série populárního slovenského autora přináší vedle 
detektivní zápletky i bolavé společenské téma časté bezbrannosti starých lidí. 
Detektivní tým oddělení vražd kapitána Krauze se setká s jednou z 
nejodpornějších lidských podob - hyenismem a krutostí vůči bezbranným 
starým lidem. V oddělení to neklape tak snadno jako dříve, neboť Petra byla 
vážně zraněna a Burger onemocněl. Richard Krauz tak musí napnout všechny 
síly, aby rozpletl odporný případ likvidovaných starých lidí, kteří jsou 
pohřbíváni zaživa v příšerném domě hrůzy.  

 

Stříbrná cesta 
Jackson, Stina, 
 
Debutový thriller švédské autorky o hranicích dobra a zla, normality a 
vyšinutí, který je stejně úzkostný a melancholický jako cáry mlhy na opuštěné 
silnici. Ve vzdálené části severního Švédska zmizela před třemi lety z 
autobusové zastávky dospívající Lina. Její otec Lelle obviňuje z tragédie 
především sám sebe a den co den horečně prohledává okolí silnice zvané 
Stříbrná cesta, kde byla Lina viděna naposledy. Mezitím se do místního 
odlehlého domu přistěhuje k podivínskému Torbjörnovi jeho nová přítelkyně 
se sedmnáctiletou dcerou Mejou. A osudy Lelleho a Meji se protnou tak, jak 
by si nikdo nedokázal představit...  
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Viktorie 
Goodwin, Daisy 
 
Pouhý měsíc po svých osmnáctých narozeninách se mladá dívka stává 
královnou Velké Británie a Irska. Všichni, včetně její rodiny, ji považují za 
nezralou a nepřipravenou… navíc ovládanou matkou. Jenže mladá dívka od 
prvního okamžiku podobné názory odmítá. Zavrhuje svoje původní jméno a 
stává se Viktorií odhodlanou skutečně vládnout podle svého nejlepšího 
vědomí i svědomí. V jejím okolí se i proto rozjíždí velkolepé soukolí intrik, 
dohadů a plánů, v nichž hraje velkou roli její nov sekretář lord Marlborough i 
princ Albert, kterého si má podle dávného ujednání vzít za muže…  
 
Strhující případ nejslavnější královny založený částečně na jejích denících a 
částečně na historických znalostech renomované autorky.  

 

Vítěz 
Janečková, Klára, 
 
Obě hlavní postavy, závodníka rallye a pánskou společnici z donucení, 
poznáváme v tomto českém románu už roky před tím, než je osud svede 
dohromady. Tomáš Bauer, automobilový závodník, je navyklý vítězit. Užívá si 
peněz i žen, ale brzy mu život převrátí vzhůru nohama tragická nehoda. 
Johanka Lordová, hýčkaná bohatými rodiči, utíká ze zlaté klece za láskou. 
Zadlužený manžel ji však dostane na šikmou plochu prostituce. Když se 
Tomáš s Johankou seznámí, je otázkou, jestli k sobě najdou cestu a zda je 
nedostihne nešťastná minulost... Autorka zavádí v této knize zejména 
čtenářky červené knihovny nejen do současného Česka, ale také do 
atraktivních destinací Kanárských ostrovů či Dubaje. Vášnivý milostný příběh 
je plný vztahových propletenců a dramatických chvil.  

 

Copak jsem Bůh? 
Cílek, Roman, 
 
Dvanáct detektivních povídek, v nichž zkušený český spisovatel literatury 
faktu a kriminálních příběhů rozehrává příběhy další na téma neobvyklých 
případů, v nichž nezastupitelnou roli má zločin v rozmanitých podobách. V 
prvním příběhu se setkáváme s šachistou, který se rozhodne stát se katem 
vraha, ve druhém sledujeme majitele pátrací agentury, objasňujícího složitou 
kauzu nároku na "vcelku slušné dědictví", ve třetím podivnou sebevraždu 
bývalé koncertní klavíristky. Titulní próza pak zachycuje úspěšnou hotelovou 
manažerku, která musí vyřešit obtížný úkol, jímž ji v závěti pověřil její zesnulý 
otec. Autor své povídky vypráví řemeslně zručným stylem se smyslem pro 
přiměřené dramatické napětí a skládá tak pestrou mozaiku vypjatých dramat, 
v nichž důležitou stránku připisuje psychologickým profilům jednajících osob 
a postav.  



Knižní novinky za listopad 2019 

 

 

Zeleninové zázraky z jednoho plechu 
101 snadných a výživných jídel přímo z trouby, vhodných i pro vegetariány a 
vegany 
Franklin, Liz 
 
101 snadných a výživných jídel přímo z trouby, vhodných i pro vegetariány a 
vegany. Co vám kuchařka radí? Napěchovat plech zeleninou, luštěninami, 
zrním, bylinkami a dalšími dobrotami, vrazit do trouby a nechat je ukázat, co 
dovedou. Když se totiž spojí trouba s plechem, můžete vytvořit hlavní jídla 
všeho druhu s minimální námahou a výsledky jsou opravdu neuvěřitelné! Kdo 
by nemiloval vaření, které je pohodlné, uvolněné, nezašpiníte při něm moc 
nádobí a ještě umocňuje chuť a vůni? Jsou tu k vyzkoušení slaná lákadla i 
sladká potěšení na snídani, brunch, oběd i večeři. Liz Franklinová, autorka 
píšící o jídle ověnčená cenami, vás pozve také na kulinární cestu kolem světa 
– můžete vyzkoušet leccos od snadného dhalu z trouby po tex-mex 
zeleninové tacos. Ať už jste dlouholetý vegetarián nebo vegan, hostíte přátele 
nebo vaříte pro rodinu, která se živí rostlinnou stravou, nebo jednoduše 
chcete omezit spotřebu masa – následující stránky nabízejí spoustu svůdných 
jídel k vyzkoušení.  

 

After 
4. díl Pouto 
Todd, Anna 
 
Život Tessy a Hardina je plný překvapení. Jejich vztah je osudový, přestože 
neustále zkoušený další a další překážkou, které se jim staví do cesty. Šokující 
pravdy o obou rodinách, které vyplavaly na povrch, nasvědčují, že mezi 
milenci není velký rozdíl. Tessa už dávno není milá, naivní a poslušná dívka, 
kterou byla, když poznala Hardina, právě tak jako on už není nemilosrdný, 
mrzutý potížista, do kterého se bezhlavě zamilovala. Tessa má pro jeho 
výbušnou povahu pochopení a jako jediná dokáže utišit jeho rozbouřené 
emoce. Hardin Tessu potřebuje. Čím víc pravdy o jeho minulosti však vychází 
na světlo, tím víc se poddává démonům svojí minulosti a Tessu i ostatní blízké 
od sebe odhání. Tessa se už vzdává naděje, že ho dokáže zachránit. Jedině že 
by obětovala samu sebe. Stojí jí však láska za tak vysokou cenu? Tessa se 
odmítá vzdát bez boje. Za koho však ve skutečnosti bojuje? Za Hardina, 
anebo za sebe samu?  

 

After 
2. díl Přiznání 
Todd, Anna 
 
Musí se smířit s tím, že Hardin navždy zůstane... Hardinem. Že by se v něm až 
tak moc mýlila? Rozum i nejbližší okolí jí radí, aby se Hardina už navždy 
vzdala, nebyla by první, kterou ponížil a odkopl. Kvůli Hardinovi odstavila na 
vedlejší kolej všechno, na čem jí záleželo – školu, kamarády, matku, přítele... 
další zklamání by nezvládla. Měla by si zachovat zdravý rozum a nechat tuto 
kapitolu už být, dřív než se spálí ještě víc. To se ale lehko řekne, navíc při 
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představě na vášnivé noci strávené v jeho náručí... Elektrizující dotyky... 
Nenasytné polibky... Hardin se před ní kaje. Ví, že se dopustil nejhorší chyby 
ve svém životě. Dokáže se ale opravdu změnit? Tessu čeká jedno z nejtěžších 
rozhodnutí.  

 

After 
3. díl Tajemství 
Todd, Anna 
 
Tessa a Hardin jeden bez druhého nedokážou existovat. A zároveň nejsou 
schopní žít spolu. Poté co Tessa potkala po celých devíti letech svého otce, 
všechno se v ní svíjí a přehodnocuje své dosavadní vztahy k blízkým. Přestože 
Richard pije a stal se z něj bezdomovec, chce se s ním Tessa sblížit a lépe ho 
poznat. Ukazuje se však, že pití není jeho největší problém. Tessa se 
rozhodne využít příležitost a splnit si tak sen, který v sobě dlouho nosila – sen 
o novém životě v Seattlu. Jak má ale sdělit Hardinovi svoje rozhodnutí, když 
předem ví, že s ním nebude souhlasit? Zvlášť když by si ze všeho nejvíce 
přála, aby se přestěhoval s ní? Hardin reaguje typicky „hardinovským“ 
způsobem a pokouší se Tessino stěhování všemožně překazit. Ale místo aby si 
ji tím udržel, málem ji ztratí…  

 

Deník Anne Frankové 
Folman, Ari, 
 
Proslulá kniha obsahuje deníkové záznamy židovské dívky, která se s rodinou 
za války ukrývala před nacisty ve skrýši starého domu na předměstí 
Amsterodamu. V průběhu dvou let 1942 až 1944, od svých třinácti do 
patnácti roků, zaznamenává dívka své úvahy, zážitky, pocity a drobné všední 
události, jak je přinášel život ve stísněném prostoru bez možnosti soukromí. 
Nakonec byl úkryt rodiny prozrazen a všichni jeho obyvatelé odsunuti do 
koncentračního tábora. Z celé rodiny přežil pouze dívčin otec, který také po 
válce korigované deníky své dcery vydal. Kniha pak byla po letech znovu 
vydána v úplné podobě.  

 

Domeček pro panenky 
(Nora) : hra ve třech dějstvích 
Ibsen, Henrik, 
 
Slavné drama norského klasika, které v době svého vzniku šokovalo 
společnost kritickým pohledem na postavení ženy v tehdejší společnosti, je 
dodnes vyhledávaným titulem v repertoáru českých i světových divadel. 
Mistrovsky napsaná postava hlavní ženské hrdinky Nory přitahuje nejen 
herečky, které nutí k vysokému nasazení, ale znovu a znovu přitahuje 
inscenátory a v neposlední řadě diváky. Vychází v moderním překladu 
Františka Fröhlicha jako 107. svazek edice D.  
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Hilda a král hory 
Pearson, Luke, 
 
Pokračování komiksových příběhů o modrovlasé holčičce Hildě. Když se 
Hildina maminka ráno vzbudila, našla v posteli místo své dcery trollí dítě. A 
samotná Hilda se probudila v trollí jeskyni! Tuhle šlamastyku způsobila právě 
trollí matka, která chtěla zařídit svému dítěti lepší život. Jenže Hildina matka 
je teď nešťastná a Hilda uvízla sama v trollím těle. Kdykoli vyjde na slunce, 
zkamení. A to není všechno, velká část trollů začíná být totiž neklidná, za nocí 
se tito tvorové vydávají ve velkých počtech ven z nitra hory, zapalují ohně, 
dělají neplechu a cosi tajemného je láká k městu, které je zatím naštěstí 
obehnané vysokou zdí.  

 

Stín olivovníku 
Thomas, Jo 
 
Když se Ruthie jednoho dne probudí a zjistí, že získala vysněný italský statek, 
její život se doslova obrátí vzhůru nohama. Okamžitě nasedne do auta a vydá 
se na cestu vstříc novému dobrodružství. Jakmile ale dorazí na místo, její 
romantické představy berou brzy za své. Vysněný dům je spíše polorozpadlá 
usedlost a sbližování se s novými sousedy, k nimž patří i bouřlivák Marco 
Bellanuovo, také není právě nejjednodušší. Romantický příběh plný vtipných 
situací od bestsellerové autorky.  

 

Bydlíme! 
podivuhodné příbytky zvířat a lidí 
Dvořák, Jiří, 
 
Jak bydlí zvířata a jak bydlíme my? Zvířata si ryjí nory, lepí hnízda z bláta, 
pletou pavučiny, budují složité stavby z jehličí, skládají kameny na sebe. My si 
stavíme zámky, vztyčujeme mrakodrapy a spouštíme na vodu plující ostrovy. 
Na první pohled to vypadá, že jsme úplně jiní. Ale kdo se pořádně podívá, tak 
jako to udělali autoři knížky Bydlíme!, uvidí, jak moc jsme se od zvířecích 
stavitelů naučili. A jak jsou si některé způsoby bydlení podobné. A jak úžasně 
dokážeme my i oni využít přírodu a jak také (někdy) dokážeme žít s málem. 
Interaktivní knížka na čtení, prohlížení a zkoumání s geniálně vybudovanými 
ilustracemi obydlí lidí i zvířat. Přes zelenou fólii uvidíte svět lidí, přes 
červenou svět zvířat a dohromady... dohromady je to legrace.  

 

Cukrárna U Šilhavého Jima 
Toman, Marek, 
 
Mohou desperáty z Divokého západu napravit lekce klasické četby? Je možné 
pochopit svůj vlastní život při četbě Bílé velryby, Hraběte Monte Christa, 
Romea a Julie, Vinnetoua nebo Máje? Česká knihovnice Boženka se ve svých 
čtenářských dílnách v cukrárně U Šilhavého Jima snaží ze všech sil, dokud do 
městečka nepřiputuje literární zločinec Dante Skunk Shakespeare... Kdo 
zvítězí v lítém intelektuálním boji, není jasné, stejně jako není jasné, na čí 
stranu se postaví drsní kovbojové a vězni. Lehká parodická žánrovka 
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spisovatele Marka Tomana v lecčems navazuje na slavného Limonádového 
Joea a je roztomilým příspěvkem pro všechny vášnivé čtenáře i pro dospělé, 
kteří k literatuře vedou nebo chtějí dovést své ratolesti, žáky či studenty..  

 

Prázdniny s Oskarem 
Maceková, Eva, 
 
Víte, co je nejlepší na chození do školy? No přece prázdniny! Teď jen pořádně 
sbalit a hurá na vlak... Oskar už má za sebou první třídu. Naučil se číst, psát a 
počítat. Oskarova babička si myslí, že se toho člověk nejvíc naučí na dalekých 
cestách, ale děda říká, že na to, abys něco zažil a něčemu se přiučil, nemusíš 
lítat na druhý konec světa ani chodit do školy. Stačí si vyjít do lesa nebo k 
rybníku. V tomhle si kocour s dědou moc dobře rozumí! MŇAU! Pokračování 
úspěšné knížky 12 hodin s Oskarem, která byla oceněna na knižním festivalu v 
Bologni.  

 

Raketa 
hravá kniha pro děti 
Litošová, Radana, 
 
Zábavná doplňovací knížka pro děti od tvůrců časopisu Raketa, ideální lék na 
nudu a všechny druhy čekání -ať už cestou na výlet, na letišti nebo třeba u 
doktora. K tomu, abyste se bavili, budete potřebovat jen tužku, pastelky a 
svou bystrou hlavu!  

 

Tajemství Oblázkové hory 
Dočkalová, Bára, 
 
Napínavý fantasy román ze současnosti pro holky i kluky. Blíží se první den 
prázdnin a s ním velká zkouška. Dva nejmladší členové party, Krisa a Prcek, 
mají prokázat, že je na ně spoleh. Když to zvládnou, stanou se konečně 
součástí Gangu. A hlavně – bude jim svěřeno velké tajemství. Oba jsou na 
zkoušku dobře připraveni. Jenže v poslední den školy se v parku setkají s 
podivnou postavou a události naberou úplně jiný směr. A tak se musí vydat 
na dobrodružnou cestu, během níž se utkají s nástrahami neznámé země i 
těmi, které mají v sobě. Podaří se jim přemoci temnotu?  

 

Včelka Meduška 
pohádky z včelího úlu 
Šiborová, Zdeňka 
 
Meduška je včelka průzkumnice. Od jara do podzimu poletuje po rozkvetlé 
louce a hledá pro ostatní včely květy s tím nejlepším pylem. I když má práce 
nad hlavu, vždycky si najde čas na zvídavé otázky malé včelí larvičky a vypráví 
jí o tom, jak to chodí v úlu a kdo má co na starosti. Přečtěte si i vy její 
vyprávění. Dozvíte se spoustu věcí nejen o včelkách, ale i čmelácích, 
beruškách nebo vosách.  
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Život ve slovech, slova v životě 
procházka labyrintem českých nářečí 
 
Pochybovat o tom, že tradiční nářečí zanikají, může už jen málokdo. I dnes 
však po nich zůstává bohatství slov a slovních obratů. Nesou v sobě odraz 
dávné historie a vypovídají o tom, jak lidé dříve žili, jak uvažovali, jak 
pociťovali, prožívali a vůbec vnímali svět okolo sebe. Knížka autorského 
kolektivu pracovníků dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV 
ČR, v. v. i., nám mnohá z těchto slov připomíná – a umožňuje tak sledovat, jak 
silné jsou vazby mezi zanikajícím světem našich předků a světem současným.  

 

Bejvávalo...I 
aneb Hronov za našich pradědečků a prababiček  
Sestavili: Boris Ekrt a Miloš Kaválek 
 
Publikace vydaná k 660. výročí první písemné zmínky o Hronově, jejím 
smyslem je vybranými kapitolami z historie Hronova poznat život našich 
předků - pradědů a prababiček- v malém příhraničním městečku na kladském 
pomezí. Nahlédnout do minulosti, připomenout staré časy a ve vzpomínkách 
pamětníků přiblížit dobu a prostředí, z něhož vzešly slavné osobnosti naší 
kulturní historie.  

 

Bohumil Hrabal 
autor v množném čísle 
Češka, Jakub, 
 
Přestože je tvorbě Bohumila Hrabala věnována značná pozornost, knih, které 
kladou důraz na detailní rozbor jeho klíčových literárních děl (v předkládané 
knize to jsou: Obsluhoval jsem anglického krále, Hlučná samota a raná novela 
Jarmilka), je jako šafránu. Takto vedená analýza může napomoci vymanit 
Hrabala z publicistických klišé, jakými jsou hospodský vypravěč, pábitel, 
zapisovatel hovorů a kronikář nejrůznějších profesí. Hrabal není ani v 
nejmenším autentický zapisovatel života, nýbrž vášnivý spisovatel, který se 
snaží v obtížných podmínkách dozorované literární produkce uhájit právo na 
svobodu tvorby. O tom, nakolik svébytným, literárně rafinovaným a 
autonomním spisovatelem Bohumil Hrabal byl, svědčí také analýza 
lektorských posudků z času normalizace. Z ní je totiž patrné, jak je 
krátkozraké přehlížet tuto část Hrabalovy tvorby. Nejen že ji napsal ve svém 
vrcholném tvůrčím období, navíc se teprve v něm stává autentickým 
spisovatelem.  

 

Dravec 
Epstein, Marek, 
 
Drama o konci rodinného štěstí, které se zdálo nedotknutelné. Zklamaná 
žena, psychopat a jejich malá dcera — tři vypravěči, tři různé pohledy na 
„obyčejné“ domácí násilí. Autor odhaluje lidské slabosti, ale zároveň citlivě 
naznačuje cestu, jak se postavit zlu. Román o zradě, pomstě, zázraku a 
odpuštění od respektovaného filmového scenáristy.  
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Jak rostou kytičky? 
první otázky a odpovědi 
Pym, Christine, 
 
V této krásně ilustrované knížce s odklápěcími okénky najdete odpovědi na 
první otázky týkající se rostlin kolem nás. Potřebují rostliny nějakou potravu? 
Proč mají rostliny květy? Proč jsou květy barevné a hezky voní? Proč mění 
listy barvu a opadávají? Jaké jsou největší, nejpodivnější a nejvíce páchnoucí 
rostliny? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek týkajících se rostlin kolem 
nás najdete v této krásně ilustrované knížce s odklápěcími okénky.  

 

Pohádky o kolečkách a nekonečnu 
Demlová, Zuzana 
 
Co je velké a co je malé? Kdo jsi ty a kdo jsem já? Kde končím a kde začínám? 
Co je chvíle a co je dlouho? Existuje příběh, ve kterém se vůbec nic neděje? 
Když si něco představíš, může to být? Můžeš být zároveň malý a velký? 
Můžeš být zároveň součást něčeho a zároveň sám o sobě? Pro někoho jsou to 
legrační otázky a představy dětí, ale autorka Pohádek o kolečkách a 
nekonečnu na ně seriózně odpovídá. Ani dospělí přece nevědí, co je 
nekonečně malé nebo nekonečně velké, nekonečně mnoho, nekonečně 
rychle nebo nekonečně možné nebo nemožné. Pojďte si o tom s dětmi 
povídat.  

 

Rostlinopis 
podivuhodné pravdy a výmysly ze zeleného světa 
Dvořák, Jiří, 
 
Tato kniha je určena všem dětem, které se nespokojí s jednoduchým 
vysvětlením a často kladou rodičům otázku: proč? Proč na akácii žijí 
mravenci, proč kopřiva žahá, proč cibule štípe do očí? Musí mít kytky kořeny 
v zemi? Jaká byla první rostlina na světě, kdo vypěstoval mandarinku bez 
pecek a je pravda, že nejdražší kávu na světě kakají cibetky? Také je to knížka, 
kterou mohou použít učitelé, když se jim děti nudí při hodině přírodopisu: 
příroda je plná malých dobrodružství i napínavých příběhů, hádanek a 
neuvěřitelných tajemství. Je to ale i knížka rodinná: malým dětem bude stačit 
hádanka nebo veršovánka, větší se začtou do příběhu s dobrým koncem a 
dospělí se budou divit, kolik toho nevěděli.  

 

Tajný život masožravých rostlin 
Fin, Elena, 
 
Masožravé rostliny jsou - zcela bez pochyby - tou skupinou rostlin, která děti 
fascinuje. A kdo by se divil? Tato k kniha jim jednoduchým a zábavným stylem 
představí všechny aspekty života masožravých rostlin a to včetně návodů na 
jejich pěstování. První, kdo se masožravými rostlinami podrobně zabýval, byl 
Charles Darwin a rozpoznal jejich osobitost. Proto je také - v obleku 
superhrdiny - průvodcem touto knihou. On a jeho popletený asistent vám o 
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této nejkurióznější skupině rostlin předloží mix vědeckých a historických 
údajů a nekonečné množství zajímavostí.  

 

Deník Bridget Jonesové 
1. díl 
Fielding, Helen, 
 
V roce 1995 se na stránkách britského Independentu objevil deník svobodné 
třicátnice Bridget Jonesové, které dělají starosti hlavně vlastní váha, příjem 
kalorií, kariérní postup a „citové vydírání“ ze strany mužského pohlaví. Nikdo 
tehdy netušil, kam to tento literární text dotáhne. Neuplynuly ani tři roky a z 
Deníku Bridget Jonesové se stala přímo kultovní kniha. Deník, jehož pisatelka 
bývá nazývána „Adrianem Molem v ženské podobě“, vedl po několik měsíců 
žebříček nejprodávanějších titulů na britském knižním trhu a v roce 1997 
získal prestižní cenu British Books Award za nejlepší knihu roku. Deník Bridget 
Jonesové nečekaným způsobem změnil život svobodných žen kolem třicítky, 
kterých jen v Británii žije více než milion, a k jeho obdivovatelům se dnes 
hrdě hlásí i někteří poslanci Dolní sněmovny, jejichž literární vkus se v 
posledních letech radikálně změnil.  

 

Drž se 
Coben, Harlan, 
 
Tia a Mike Bayeovi si nikdy nedovedli představit, že by své děti mohli 
špehovat. Jenže jejich šestnáctiletý syn Adam se jim po sebevraždě svého 
nejlepšího kamaráda Spencera Hilla strašně vzdálil a jejich starosti s ním se 
ještě znásobí, když pár dní po nainstalování sledovacího programu do 
Adamova počítače zachytí tajemný vzkaz od neznámého odesílatele: „Už je 
dávno po všem. Jen klid a nic nám nehrozí.“ Jako by doktor Mike Baye neměl 
svých problémů dost, přijde na to, že Lucas Loriman, roztomilý klučina ze 
sousedství a zároveň jeho pacient, nutně potřebuje transplantaci ledvin. Aby 
však mohl být nalezen vhodný dárce, musel by Mike prozradit tajemství, 
které rodinu Lorimanových nepochybně zničí. Zatímco zoufalí rodiče kličkují 
mezi vlastními pohromami i démony a musejí se rozhodovat, jestli existují 
nějaké hranice, které by nebyli ochotni kvůli ochraně svých nejbližších 
překročit, děti mají vlastní hlavu. V blízké čtvrti je navíc objevena neznámá 
žena ubitá k smrti a další žena, matka dvou malých dcer, se náhle ztratí. A 
obyvatelé do té chvíle poklidného předměstí Livingstonu začnou zjišťovat, že 
jejich životy jsou propletené víc, než sami tuší...  

 

Habsburkové a nadpřirozeno 
Bílá paní na Hofburgu a další zjevení 
Praschl-Bichler , Gabriele 
 
Kniha o paranormálních jevech, různých zjeveních, předpovědích 
budoucnosti a jiných vizích, které jsou spjaty s habsburským rodem. Rakouská 
historička, která se specializuje na dějiny Habsburků se tentokrát soustřeďuje 
na nadpřirozené jevy, se kterými někteří členové rodiny přišli do styku. 
Vyprávění začíná v pozdním středověku a zabývá se Nostradamovými 
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proroctvími, věštbami a dávnými (ale zaznamenanými) paranormálními jevy v 
habsburských sídlech. Autorka popisuje podle zachovaných záznamů 
údajných očitých svědků různá strašidla, záhadná zjevení, věštby, prokletí a 
další jevy. V tomto vyprávění pokračuje až do 20. století. Text doprovází 
množství fotografií, jak jmenovaných vznešených osobností, tak i snímky z 
různých spiritistických seancí, záhadných strašidelných domů aj. Celou knihu 
uzavírá "zasvěcený" rozbor parapsychologa a seznam použité (výhradně 
německé) literatury.  

 

Jako v nebi, jenže jinak 
nová setkání se samotáři z Čech a Moravy 2. díl 
Palán, Aleš, 
 
Samotáři nežijí jen na Šumavě. Aleš Palán, autor bestselleru Raději zešílet v 
divočině, přináší setkání s dalšími solitéry žijícími stranou civilizace. Rok a půl 
za nimi jezdil do odlehlých oblastí od Chodska po Bílé Karpaty, od Jizerských 
hor po Beskydy. V knize Jako v nebi, jenže jinak najdeme rozhovor se ženou, 
která na horské samotě pár kilometrů od slovenských hranic žije v podstatě 
celý dlouhý život. Setkáme se s chlapíkem, který před dvaceti lety koupil staré 
vojenské auto a v něm se od té doby skrývá mezi jihočeskými rybníky. 
Nahlédneme dokonce do poustevny jediného současného poustevníka, 
františkána bratra Anděla. Setkání s českými a moravskými samotáři opět 
přináší vyhraněné postoje, neopakovatelné životní příběhy a notnou dávku 
přírodní mystiky. Oproti knize Raději zešílet v divočině pak navíc i nečekanou 
porci humoru.  

 

Písky času 
Erskine, Barbara, 
 
Životy lidí jsou jako zrnka v pohyblivých píscích dávného i přítomného času, 
říká britská spisovatelka, jejíž romány si našly cestu k srdcím čtenářek už i v 
Čechách. Ještě před očekávaným devátým románem přichází B. Erskinová s 
jinou knižní novinkou souborem drobných příběhů většinou milostných, 
zarámovaných dvěma delšími novelami. V těch se znovu a naposledy setkáme 
s Louisou a dalšími postavami z egyptského románu Šepoty v písku. Autorčino 
vyprávění je opět plné romantiky a vášně, přitahuje nečekanými průhledy do 
tajemných zákoutí minulosti i rafinovaným prolínáním reality a 
nadpřirozených záhad.  

 

Jedné noci ve chlévě... 
Visconti, Guido 
 
Dávný vánoční příběh z Betléma s nádhernými a něžnými ilustracemi.  



Knižní novinky za listopad 2019 

 

 

Naděje pro Fleetwood 
Halls, Stacey, 
 
Mladá šlechtična Fleetwood Shuttleworthová je opět těhotná, ale žádné z 
jejích předchozích těhotenství nedopadlo dobře, což znepokojuje jejího 
manžela Richarda, netrpělivě očekávajícího dědice. Jednoho dne Fleetwood 
objeví ukrytý dopis od lékaře s hrozivou předpovědí – další porod nepřežije. 
Záhy se ale náhodně setká s porodní bábou Alicí Grayovou, která jí slíbí, že jí 
pomůže zdravé dítě porodit. Jenže brzy poté je Alice obviněna z čarodějnictví. 
Fleetwood musí riskovat vše, aby dokázala její nevinu, neboť pevně věří, že 
na životě Alice závisí život její i jejího nenarozeného dítěte. Působivý román, 
odehrávající se v 17. století vychází ze skutečných událostí, tzv. Honu na 
čarodějnice z Pendle Hill. Fleetwood Shuttleworthová, Alice Grayová a další 
jsou skutečné historické postavy.  

 

Vánoční příběhy 
Snížek 
Webb, Holly 
 
Bel pociťuje obavy z Vánoc, které má strávit u babičky ve starém domě. Dům 
je to krásný, ale zároveň trochu strašidelný. Jednou Bel v zahradě spatří 
kočku. Sleduje její stopy a náhle se ocitá v minulosti. Zde potkává stejně 
starou Charlotte, dívku z viktoriánských časů. Charlottina malá sestra Lucy je 
velmi nemocná. Charlotte hledá jejího kocoura Snížka a doufá, že opětovné 
shledání s milovaným mazlíčkem může Lucy pomoci k uzdravení. Ale 
kocourek není nikde k nalezení a čas se krátí…  

 

Velká kniha opeřené havěti 
Zommer, Yuval 
 
Chceš vědět, proč jsou plameňáci růžoví, proč papuchalk podupává nohama 
nebo kolikrát za sekundu mávnou kolibříci křídly? To budeš koukat... V knize 
se skrývají nejen odpovědi na tyto otázky, ale i spousta další zábavy. Dozvíš se 
třeba, čím se různí ptáci živí, jak vypadají jejich námluvy, nebo jak tažní ptáci 
poznají, že je čas vydat se na cestu za teplem. Poznáš množství barevných, 
podivných, obrovských i drobných ptáků z celého světa. Naučíš se, jak lze na 
výletech po ptácích pátrat jako detektiv. Svou přítomnost prozradí vypadlými 
pírky, skořápkami vajec, trusem nebo vývržky nestrávené potravy. Detektivní 
práce tě čeká i v knize – ptáci se budou snažit před tebou ukrýt jedno zvláštní 
vejce – a tvým úkolem ho bude hledat! A ještě něco! Máš také Velkou knihu 
drobné havěti o broucích, žížalách a jiných potvůrkách nebo Velkou knihu 
mořské havěti o malých i obrovských obyvatelích moří celého světa?  

 

Holky to někdy nemaj lehký 
Honzák, Radkin, 
 
Říká se, že žena vydrží víc než kůň. A kolik toho vlastně vydrží kůň? Hodně, i 
když se někdy splaší, začne vyvádět a občas jde dokonce hlavou proti zdi. Ať 
to stojí, co to stojí. Jak říká v knize Holky to někdy nemaj lehký psychiatr 
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Radkin Honzák, je bláhové si myslet, že náš život řídí rozum. Jsou to emoce, 
co vedou naše kroky a občas s námi i pořádně lomcují! V rozhovoru s 
novinářkou Klárou Mandausovou prozrazuje mnoho dalších věcí o lásce, 
zdraví, vztazích, rodinných vzorcích, výchově, morálce, zkrátka o všem, čím 
každý den žijeme, z čeho se radujeme nebo s čím zápolíme. Jeho vyprávění je 
proložené příběhy deseti žen, se kterými život pořádně zacloumal. Měly 
namířeno k samému dnu, ale když už bylo na dosah, dokázaly sebrat síly, 
nadechly se a vydaly zpátky. Jejich životní osudy komentuje s laskavým 
nadhledem psychiatrička Alena Večeřová Procházková: Jak je ovlivnila rodina, 
co udělaly špatně, co naopak dobře a v čem můžou být příkladem pro 
ostatní? To všechno se dozvíte. A pozor, i když jsou v názvu holky, není to 
zdaleka čtení pouze pro ženy. Mužům vstup na stránky téhle knihy nejenže 
není zakázán, je dokonce velmi žádoucí! Je vám, pánové, přece jasné, že rčení 
o koni a výdrži, platí i pro vás?  

 

MarieTerezie=Maria Theresa 
Požehnaná císařovna=The Blessed Empress 
Harris, Sabrina D., 
 
Na stránkách knihy máte možnosti nahlédnout do soukromého života jedné z 
nejmocnějších žen své doby a poznat Marii Terezii jako milující a věrnou 
manželku, něžnou, ale i přísnou matku. Publikace je určena pro mírně 
pokročilé studenty angličtiny, kteří se rádi učí nebo si procvičují cizí jazyk 
čtením. Český překlad na protější straně umožní čtenáři zkontrolovat, zda 
cizojazyčnému textu správně porozuměl.  

 

Chci tě mít ve skříni 
Votyová, Simona 
 
Román o vývoji jednoho vztahu v průběhu dvaceti let nahlížený očima obou 
aktérů. Max je výjimečně chytrá, studuje (samosebou ilegálně) na Newyorské 
univerzitě, ale protože je sirotek a nikoho nemá, bydlí s ostatními squatery v 
prázdném patře nad koňskými stájemi. Ráda a často cituje svého oblíbence 
Alberta Einsteina. Vše se změní, když ji osloví společnost ILS (Institut pro lepší 
svět), aby se stala členkou týmu geniálních dětí. Ten má za úkol řešit důležité 
problémy současnosti. Kromě ILS ale chce Max najít a získat doktor Zimm, 
který stojí v čele zločinné Korporace. Příběh doplňují náměty na aktivity, 
které by mohly přinést světu změnu, a vysvětlení pojmů z Maxina zápisníku.  

 

Jak upgradovat rodiče 
Johnson, Pete 
 
Další deníkové zápisky kluka Louise, který se chce stát komikem a má 
problémy s rodiči. Tentokrát o nejhorším rodičovském nápadu na světě.  
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Max Einsteinová 
Geniální experiment 
Patterson, James, 
 
Dobrodružný příběh s prvky sci-fi vypráví o dvanáctileté Max, jejímž vzorem 
je Albert Einstein. Max je výjimečně chytrá, studuje (samosebou ilegálně) na 
Newyorské univerzitě, ale protože je sirotek a nikoho nemá, bydlí s ostatními 
squatery v prázdném patře nad koňskými stájemi. Ráda a často cituje svého 
oblíbence Alberta Einsteina. Vše se změní, když ji osloví společnost ILS 
(Institut pro lepší svět), aby se stala členkou týmu geniálních dětí. Ten má za 
úkol řešit důležité problémy současnosti. Kromě ILS ale chce Max najít a 
získat doktor Zimm, který stojí v čele zločinné Korporace. Příběh doplňují 
náměty na aktivity, které by mohly přinést světu změnu, a vysvětlení pojmů z 
Maxina zápisníku.  

 

Sami na této zemi? 
o Boží přítomnosti mezi námi 
Heryán, Ladislav, 
 
Známý salesiánský autor ve své nové knize vede každého k tomu, aby si 
uvědomil, jak intenzivně nás Boží přítomnost obklopuje. Není místa, kde 
bychom se s Bohem nemohli setkat, ať je to nemocniční pokoj, nebo rockový 
koncert. Jde jen o to, abychom se neuzavírali do ulit svých představ, 
předsudků a zatvrzelostí. V desítkách příběhů ze svého působení se Heryán 
dotýká nejrozmanitějších lidských osudů a vybízí nás, abychom otevřeli oči 
svých srdcí a vyšli Boží přítomnosti mezi námi naproti. Ladislav Heryán je 
salesiánský kněz, biblista a vysokoškolský pedagog. V Portále vyšly jeho 
úspěšné tituly Exotem na této zemi a Stopařem na této zemi.  

 

Zikmund Lucemburský 
poslední velký císař středověku 
Bílek, Jiří, 
 
Zikmund Lucemburský byl druhorozený syn císaře Karla IV., římský král a 
císař, jehož skráně zdobily také uherská a česká královská koruna. Téměř 
půlstoletí patřil k největším a nejúspěšnějším vládcům pozdního středověku a 
především v Německu a Maďarsku jej považují za jednoho z 
nejvýznamnějších panovníků. Vyřešil dlouhé papežské schizma, usiloval o 
reformu církve, prováděl skutečně evropskou politiku, posílil postavení 
římské říše i jejího vládce a nakonec dosáhl i usmíření katolické církve s 
husitskou. V Čechách se naopak vždy těšil pověsti „lišky ryšavé“, která 
mnohokrát oklamala a podvedla svého bratra Václava IV., vylákala do 
Kostnice a nechala upálit Jana Husa a vedla proti husitům dlouhé a kruté 
války, které zcela zdevastovaly zemi. Ani poté, co skutečně usedl v roce 1436 
na český královský trůn, neprojevil se jako panovník, jemuž skutečně leží na 
srdci blaho a prospěch jeho země. Už současníci charakterizovali Zikmunda 
Lucemburského jako „muže dvou tváří“, který vždy sledoval především vlastní 
prospěch a neváhal lhát i podvádět, ale byl také schopný kompromisu a po 



Knižní novinky za listopad 2019 

 

svém otci mistrem diplomacie. Stal se tak v mnoha směrech jeho důstojným 
pokračovatelem a jako první přišel s ideou vytvoření „podunajské monarchie“ 
z českých, rakouských a uherských zemí, která se stane účinnou hrází proti 
osmanským výbojům i proti odstředivým tendencím v německých oblastech. 
V mnohém tak předběhl svou dobu – možná právě proto byl a je stejně 
nekriticky obdivován a veleben jako odsuzován a pomlouván…  

 

Zimní koruna 
2. díl 
Chadwick, Elizabeth 
 
Druhý díl historické trilogie o Eleonoře Akvitánské. Píše se rok 1154 a Alienor 
je královnou Anglie. Zatímco její manžel, král Jindřich II., je často na válečných 
taženích, její rolí je plodit a vychovávat děti a spravovat zemi. Touží po větší 
pravomoci, ale s tím Jindřich nesouhlasí. To je jen počátek hlubokého 
rozkolu, který končí až rebelií, kterou proti svému muži a králi vede Alienor se 
svými syny. Netuší, že to pro ni bude mít devastující důsledky…  

 

Lovci knih 
Husemann, Dirk, 
 
Kostnice 1417. Poggio Bracciolini je mistr v odhalování antických textů – lovec 
knih, který si dokáže zjednat vstup do každé starobylé klášterní knihovny. V 
jednom horském klášteře u Bodamského jezera objeví knihu připoutanou 
řetězem. Jen co se mu však podaří rozluštit první obsahově výbušné řádky, 
foliant zmizí. Lovec knih odhodlaně pronásleduje zloděje. Kdyby se totiž tento 
spis dostal do nesprávných rukou, dokázal by historicky vykolejit celou 
západní Evropu.  

 

Natálie: Nový bráška  
Michaela Fišarová; ilustrovala Markéta Laštuvková 
 
 
Zpěvačka třídní kapely Bloudy z boudy Natálie má problémy. Trápí ji, že je 
tlustá (ale jenom trošku!), takže jí tatínek zakazuje sladkosti. Je zamilovaná 
do Pavla, jenže zjistí, že ten chodí s Janou! A do toho všeho do rodiny přibývá 
malý nevlastní bráška… Knižní série Třídnice 4. B se atraktivní formou dotýká 
radostí i strastí současných dětí včetně netradičních rodinných uspořádání 
(střídavá péče, dvě maminky, adoptované dítě a podobně).  

 

Rodokmen a vztahy Boženy Němcové 
Košťálová, Michaela, 
 
Hlavní náplní knihy Rodokmen a vztahy Boženy Němcové je objasnění role 
spisovatelky nejen jako matky a manželky, ale současně i jako přítelkyně 
několika známých mužů, významných českých lékařů. Autorka vypráví o 
osudech členů Boženiny rodiny, a to od její babičky Marie Magdalény 
Novotné přes manžela Josefa Němce až po děti. Nevyhýbá se přitom 
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spekulacím o možném šlechtickém původu autorky a prostor získává i 
osobnost Kateřiny Vilemíny Zaháňské.  

 

Rusanda na větvi 
Glaserová, Světlana, 
 
Pozoruhodný autobiografický příběh o neobyčejných osudech jedné rodiny a 
o dětství prožitém v šedesátých letech mezi Ruskem a Prahou, napsaný s 
nezvyklou vnímavostí, smyslem pro detail a láskyplným humorem.  

 

Temná dcera 
Ferrante, Elena, 
 
Osmačtyřicetiletá vysokoškolská učitelka Leda začíná po odchodu svých 
dospělých dcer žít nový život. Cítí se konečně svobodně, nesvazována úzkostí 
a obavami. Drobná epizoda na pláži, kdy pozoruje idylický obrázek hrající si 
ženy s malou holčičkou, ji vrhá zpět do vzpomínek na své neradostné dětství 
a mateřství. Opět se vynořuje pocit selhání, nenaplněných očekávání, až 
obsesivní touha naplnit úděl ženy, která koliduje s její vlastní potřebou 
seberealizace a nezávislosti. Konfrontace s realitou života mladé ženy, která 
se krutě liší od pozorovaného rodinného štěstí, spustí lavinu dramatických 
událostí  

 

Čas psychopatů 
Honzák, Radkin, 
 
Psychopatů - tedy správně lidí trpících disociální poruchou osobnosti - je ve 
společnosti odjakživa vždy stabilní procento. Ať se pohybujeme kdekoli, je 
prakticky nemožné se těmto antisociálním parazitům zcela vyhnout - je 
možné, že mezi ně patří náš soused, nadřízený, volený politik nebo v horším 
případě rodinný příslušník. Text, v němž spojili síly bratři Radkin a František 
Honzákovi, pojímá problematiku psychopatie opravdu důsledně. Z Radkinova 
pojednání se dozvíme, co vlastně psychopatie je, jaké jsou její projevy a 
příčiny a proč je vhodné při kontaktu s tímto „člověkem bez pocitu strachu“ 
vzít nohy na ramena. Oba pak v symbióze lékaře a historika v zevrubném 
dějinném exkurzu čtenáře podrobně seznamují s „dobrými i zlými“ 
psychopaty, kteří se svým jednáním dokázali zapsat do dějin, a to od doby 
antických božstev po žhavou současnost.  

 

Háčkovaná zvířátka 
na hraní i k pomazlení 
Woehlk Appel, Verena, 
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Hello Ruby 
výprava do internetu 3. díl 
Liukas, Linda, 
 
Ruby, Julia a Django si myslí, že na zimě je nejlepší sníh. Ze sněhu se dá 
postavit totiž úplně všechno - dokonce i internet. Děti se rozhodnou, že si 
postaví internet ze sněhu, ale narazí při tom na mnoho otázek. Je internet v 
cloudu, nebo je to změť kabelů? Jak informace cestuje po síti? A proč je 
potřeba, aby na internetu byli lidé? Přidej se k výpravě a spolu s Ruby, Julií a 
Djangem zjisti, jak internet funguje. Velká výprava může začít.  

 

Kamarádi na výletě 
háčkování 
Armani, Cendrine, 
 
Z edice Tvůrčí nápady pro volný čas K nejoblíbenějším hračkám pro nejmenší 
patří měkoučké barevné figurky. A nejlepší jsou ty, které pro ně vyrobíme 
sami. Tentokrát je uháčkujeme a pošleme na cesty. Autem, lodí, vrtulníkem, 
zkrátka vším možným. Zábava musí být, nemyslíte? V knížce z oblíbené 
„rukodělné" řady se samozřejmě v první řadě dozvíte, jaké nástroje, 
materiály a doplňky budete potřebovat a jak přesně při háčkování 
postupovat, aby výsledek byl co nejlepší. Nejdříve se naučíte nebo zopakujete 
základní oka a sloupky, a pak už se můžete pustit do díla. Názorné barevné 
fotografie, podrobné návody a schémata vás neomylně povedou. Celá řada 
modelů přinese dětem spoustu radosti a nerozbitní mazlíčci, kteří se dají 
zmuchlat i upustit, jim budou skvělými společníky na výletech i doma. Kdo si 
hraje nezlobí....  

 

Sestřičky ve víru osudu 
Douglas, Donna 
 
Helen, Dora a Millie studují ošetřovatelství v prestižní londýnské nemocnici 
Nightingale a jsou v posledním ročníku. Vše se na první pohled zdá růžové, 
ale ve skutečnosti se s nimi život nemazlí. Helen právě stojí na své životní 
křižovatce, bojuje s dominantní matkou, a to jak o svůj milostný život, tak o 
svou budoucí kariéru. Dora stále miluje Nicka, který je však manželem její 
nejlepší kamarádky Ruby. Ta ale v sobě skrývá temné tajemství, jež jí může 
zničit i manželství. Millie má starosti o svého snoubence, který byl poslán do 
Španělska, kde právě zuří občanská válka. To vše se odehrává na pozadí blížící 
se světové války, jejíž hlas začíná být slyšet i v Londýně.  

 

Buchty & loutky dětem 
rozpustilé pohádky, obrázky a komiksy 
Bečka, Marek, 
 
Veselé a neuvěřitelné pohádky od členů souboru Buchty a loutky.Když se vám 
připlete do cesty Bambuch, můžete si být jisti, že máte na potíže zaděláno. 
Jako by nestačilo, že si jeden zvídavý tatínek přičichl v botanické zahradě ke 
zmenšovací kytce! Přepracovaná maminka zase omylem vypila zmizík a 
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holčička Kryšpínka nechce spát. A kdo je to vlastně Prd, Fuk a Blek? Že vám z 
toho jde hlava kolem? Na všechny polízanice a patálie ovšem existuje řešení! 
Slavný soubor na chvilku vyměnil loutky za papír a sepsal pro děti 
neuvěřitelné příběhy a rozpustilé pohádky s báječnými ilustracemi.  

 

Edison 
záhada ztraceného myšího pokladu 
Kuhlmann, Torben, 
 
3. volné pokračování úspěšných knih o dobrodružném myšákovi LINDBERGH - 
Dobrodružství létajícího myšáka (letectví) a ARMSTRONG - Dobrodružná 
cesta myšáka na Měsíc (kosmonautika) se tentokrát myšák pustí v knize 
EDISON - Záhada ztraceného myšího pokladu do plánů a sestavení ponorky, 
aby se mohl ponořit spolu se svým myším profesorem do hlubin oceánu a 
pokusit se tak nalézt dlouho ztracený poklad.  

 

Hello Ruby 
velká cesta do nitra počítače 2. díl 
Liukas, Linda, 
 
Pokračování úspěšné knihy HELLO RUBY - Dobrodružné programování již 
brzy! Prozkoumejte s dětmi, co přesně je počítač, jak funguje a z čeho je 
vyroben v druhém pokračování HELLO RUBY - Velká cesta do nitra počítače. 
Ruby se nudí, ale naštěstí je tu tátův kouzelný počítač, který nikdy nezklame. 
Jenže dneska nefunguje - kdo najde chybějící kurzor? Ruby spolu s bílou 
myškou se vydají do nitra počítače, kde potkají skupinku nových kamarádů. 
Kdo ale žije uvnitř počítače? Vydej se na velkou cestu do nitra počítače ještě 
dnes a objev vše sám. Spolu s Ruby se naučíš, jak počítač funguje.  

 

Hello, Ruby 
dobrodružné programování 1. díl 
Liukas, Linda, 
 
Poznejte Ruby — holčičku s velkou představivostí. V Rubyině světě je vše 
možné, když se na to zaměříte. Jakmile se Ruby vydá na své dobrodružství, 
děti se pomocí příběhu seznámí se základy programování. Díky cvičení v 
každé kapitole se dětští programátoři mohou těšit na to, až popustí uzdu své 
fantazie a pustí se do díla. Děti díky knize HELLO RUBY porozumí a vstřebají 
základy počítačové logiky tak, že budou moci stejně snadno tvůrčím 
způsobem vytvářet programy, jako když si hrají se stavebnicí nebo s LEGO 
kostičkami.  

 

Jáma 
Tudor, C. J. 
 
Kříďák, drásavý a děsivý psychothriller C. J. Tudor, se stal nejúspěšnější knižní 
prvotinou roku 2018. Nyní je tu Jáma, příběh, v němž autorka co do hrůznosti 
a napětí ještě přitvrdila... Joe se nikdy nechtěl vrátit do rodného Arnhillu. Ne 
potom, co zažil se svou partou: šikanu, zradu, sebevraždu. Ne potom, co 
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zmizela jeho sestra Annie. Ne potom, co přišel o rodiče. Ale Joe nemá na 
vybranou. Protože to, co se kdysi stalo Annie, se děje zase. Protože minulost 
má ve zvyku se vracet. Protože nejhorší den Joeova života nebyl ten, kdy se 
jeho sestra ztratila, ale ten, kdy se vrátila.  

 

Konec 
Strandberg, Mats, 
 
Mrazivý young adult román odehrávající se v posledních dnech světa Je ti 
sedmnáct let. Je léto a svět vypadá úplně normálně. Jenže ty víš, k čemu se 
schyluje. K Zemi se řítí kometa Foxworth a zhruba za měsíc, přesně 16. září ve 
4.12 ráno, bude po nás. Čtyři miliony let evoluce přijdou nazmar. Co uděláš s 
časem, který ti zbývá? Koho chceš mít vedle sebe, až nastane konec? Jaké to 
je přesně vědět, který den a v kolik hodin umřeš? Konec je preapokalyptický 
román o dvou osamělých mladých lidech ve světě, jemuž brzy odzvoní. Jsou 
spojeni tragédií, která přerůstá v posedlost. Podaří se jim nalézt odpovědi, 
ještě než nebe zbělá a oceány se vypaří?  

 

Lapuťák a kapitán Adorabl 
Landsman, Dominik, 
 
Dobrodružná knížka plná humoru pro děti a jejich rodiče. Čeněk, obyčejný 
malý kluk, jede s rodiči k moři. Setká se tam s kapitánem Adorablem, lovcem 
odměn a zvláštních tvorů, který pluje ve své lodi po celém Sedmimoří, 
pohádkovém světě plném ostrovů. Je zrovna na stopě Lapuťáka, 
nejvzácnějšího tvora Sedmimoří. Kapitán vezme Čeňka s sebou, ale 
pravidelně se vracejí zpátky do našeho světa, aby rodiče nepojali podezření, 
kam se jim synek ztrácí. Čeněk zjistí, že nejedno moudro, které pochytil od 
mírně potrhlých rodičů, se dá překvapivě dobře aplikovat i na problémy, se 
kterými se setká v dobrodružném Sedmimoří. Také se ukáže, že Lapuťák má 
jistou zázračnou vlastnost, kvůli které ho nahání polovina kouzelné říše, a 
Čeněk s kapitánem musí zabránit tomu, aby padl do špatných rukou.  

 

O cvrčku a mravenci a jiné bajky 
Huseinović, Kašmir, 
 
Tři Ezopovy bajky převyprávěné pro děti – O cvrčku a mravenci, Teta Liška a 
paní Čápová, Havran a liška. Veselé obrázky a vtipné texty pootevřou malým 
čtenářům dveře do světa literatury...  

 

Outsider 
King, Stephen, 
 
Když je v městském parku zavražděn jedenáctiletý chlapec, spolehliví očití 
svědci bez váhání označí za viníka oblíbeného trenéra Terryho Maitlanda. 
Důkaz DNA a otisky prstů potvrzují, že zločin byl spáchán tímto rodinou 
milovaným mužem. Detektiv Ralph Anderson, jehož syna Maitland také kdysi 
trénoval, otřesen brutálním způsobem zabití, dává příkaz zatknout 
podezřelého ve veřejném představení. Ale Maitland má alibi. A další pátrání 
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potvrzuje, že ten den byl skutečně jinde. Anderson a okresní prokurátor 
sledují stopy, vyšetřování se přesouvá z Ohia do Texasu a začínají se 
objevovat děsivé odpovědi. Stephen King opět předvádí své mistrovství a 
graduje příběh do téměř nesnesitelného napětí. Terry Maitland vypadá jako 
fajn chlapík a člověk přece nemůže být na dvou místech najednou. Nebo 
může?  

 

Prašina 
2. díl Černý merkurit 
Matocha, Vojtěch, 
 
Pokračování dobrodružného příběhu pro starší děti, který se odehrává v 
podivné části Prahy, zvané Prašina. Prašinu sevřel mráz, neobydlené ulice 
jsou zaváté sněhem. Od prvního dobrodružství Jirky a En uplynulo několik 
měsíců, přímo v tajemné čtvrti si vybudovali klubovnu zvanou Doupě a 
objevili prašinskou část Krchleby, ze které přichází hrozba pro celé město. 
Přesto se zdá, že jejich přátelství slábne. Na koho se ještě mohou spolehnout, 
když i oni dva před sebou mají tajnosti?  

 

Prázdniny v Evropě 
Zibura, Ladislav, 
 
Vložte řízek mezi chleby a vydejte se za čtvrtým prázdninovým 
dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. Tentokrát vás čeká 14 000 kilometrů 
stopem napříč Evropou. Ve společnosti svérázných řidičů vyrazíte z horkých 
Athén přes divoký Balkán, rodný střed a malebné Pobaltí až za polární kruh. 
Objevíte místa, která jste vždy chtěli navštívit, jen jste o nich dosud neslyšeli. 
A taky se přesvědčíte, že žijete na tom nejrozmanitějším kontinentu světa.  

 

Sen, který se naplnil 
Di Fulvio, Luca, 
 
Historický román úspěšného italského autora líčí krutou cestu tří hrdinů za 
lepším životem v zámoří na počátku 20. století. Rosetta se snaží po smrti 
rodičů sama udržet malé hospodářství. Protože se vymyká sicilskému pojetí 
chování ženy, stává se terčem nenávisti okolí a je vydána napospas zvrhlému 
majiteli panství. Rocco odmítá obětovat svůj život mafiánskému bossovi a 
upsat se organizaci Cosa Nostra. Stejně i pro židovskou dívku Ráchel, které se 
podaří uniknout masakru v poltavském ghettu, je jedinou možností přežití 
útěk. Jejich osudy se setkávají v dalekém Buenos Aires. Ani tady nepřichází 
vytoužená svoboda, ale další nelidské útrapy v prostředí mafiánského 
podsvětí, kde lidská bytost nemá žádnou cenu. Jen pocit soudržnosti, 
přátelství a lásky dává těmto třem hrdinům naději na lepší budoucnost.  
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Senzační sbírka zvířat doktora Proktora 
Nesbø, Jo, 
 
Existují tajemství tak strašlivá, ale zároveň důležitá, že je nelze dál skrývat. 
Kolem nás žijí záhadné bytosti, o nichž jste nikdy neslyšeli! Odhalení přináší 
senzační sbírka doktora Viktora Proktora! Ten shromáždil informace o 
děsivých zvířatech, jejichž existenci se před vámi policie a úřady snaží utajit. 
Seznamte se s těmito fascinujícími tvory, abyste věděli, čemu budete čelit, až 
se jednoho dne ocitnete v nesprávný čas na nesprávném místě.  

 

Spiknutí 
Beuglet, Nicolas 
 
Inspektorka Geringënová je povolána na osamocený ostrov na severu Norska, 
aby vyšetřila záhadnou vraždu norské premiérky. Strhující thriller o 
vyšetřování neobvyklé vraždy. Izolované souostroví v nejvzdálenějším koutě 
severního Norska, skučící ledový vichr a rozbouřené moře. Právě sem přiváží 
speciální komando inspektorku Sarah Geringënovou, specialistku na vraždy, 
neboť na opuštěném ostrově byla nalezena zohavená mrtvola norské 
premiérky. Kdo byli vrahové, kteří dokázali zavraždit i zkušené bodygardy? Co 
znamenají záhadné symboly na těle premiérky? A je možné, že podobná 
vražda byla spáchána již před více než dvěma tisíci lety? Cesta k odhalení 
vraha vede přes antický Byblos a řeckou mytologii až do samého Vatikánu.  

 

Venkovské sídlo 
2. díl Bouřlivé časy 
Jacobs, Anne 
 
Staré venkovské sídlo, svatba a množství vzpomínek, v nichž ožívají minulé 
časy. Na sídle Dranitz zvoní svatební zvony. Franziska a Walter jsou po 
dlouhých letech konečně svoji. Všechno mohlo být krásné nebýt rodiny, která 
se odmítá usmířit. Vytoužená svatební cesta jim poskytne možnost znovu se 
sblížit a oživit staré vzpomínky. Zvláště pro Waltra je důležité vypovědět 
Franzisce, co se opravdu odehrálo v oněch hrůzných letech války, proč se 
navzdory tomu, že se tolik milovali, nemohli vzít...  

 

Hitlerovy ukradené děti 
projekt Lebensborn a pátrání jedné ženy po její pravé identitě 
Oelhafen, Ingrid von, 
 
Před více než 70 lety jsem byla dárečkem pro Adolfa Hitlera. Jako miminko 
mě ukradli a stala jsem se součástí jednoho ze zrůdných nacistických 
projektů: Lebensbornu.“ Program Lebensborn, výtvor Heinricha Himmlera, 
unesl až půl milionu dětí z celé Evropy. Prostřednictvím procesu nazvaného 
germanizace se měly stát příští generací árijské rasy během druhé fáze 
konečného řešení. V létě roku 1942 museli rodiče napříč nacisty okupovanou 
Jugoslávií podrobit své děti zdravotním kontrolám určeným k posouzení 
rasové čistoty. Jednomu takovému dítěti, Erice Matkové, bylo pouhých 9 
měsíců, když nacističtí lékaři prohlásili, že je vhodná k tomu, aby byla „dítě 
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Hitlera“. Převezli ji do Německa a umístili k politicky prověřeným pěstounům. 
Z Eriky se stala Ingrid von Oelhafen. O mnoho let později začala Ingrid 
odhalovat pravdu o své identitě. Přestože s blížícím se koncem války nacisté 
mnoho záznamů o projektu Lebensborn zničili, podařilo se jí objevit 
dokumenty a důkazy, které ji zavedly zpět do místa narození a k její původní 
rodině. Postupně tak odhalila a zrekonstruovala celý svůj příběh – příběh 
Hitlerova ukradeného dítěte. méně textu  

 

Introvertka v hlučném světě 
Tung, Debbie 
 
Debbie Tung ve svém autobiografickém komiksu otevírá dveře svého tichého 
světa, představuje výzvy, které extrovertům připadají jako maličkost. Autorka 
v knize popisuje své roky na vysoké škole, navazování vztahů s vrstevníky, 
lásku s extrovertem, stěhování, svatbu, vstup do práce a vztahy s kolegy a 
začátky svého manželství.  

 

Moje velká tlustá zombí ryba 
3. díl Podmořský souboj 
O'Hara, Mo, 
 
Vrátil se... a je ještě strašnější! Tom jede na výlet k moři. Aby mu nebylo 
smutno, vezme s sebou Frenkýho – svoji děsivou zombí rybu, která 
hypnotizuje pohledem. V moři Frenký narazí na superobřího zombí úhoře. Je 
možné, že by nelítostný Frenký narazil na soupeře, který se s ním může 
měřit? Je jasné, že se schyluje k souboji, který mořské hlubiny ještě nezažily. 
Další úlet zažije Frenký ve druhém příběhu. I když jeho tlusté tělo a příšerný 
vzhled tuto možnost spíše vylučují, stane se nemožné, a rybí zombík zazáří 
jako hvězda školního divadelního představení. Jestli se chceš válet smíchy, 
pusť se do čtení!  

 

Moje velká tlustá zombí ryba 
4. díl Frenký zuří 
O'Hara, Mo, 
 
Frenký je zase tady… a je pořádně nakrknutý! Tom jede na tábor a 
samozřejmě s sebou bere i svého kámoše Frenkýho – děsivou zombí rybu, 
která hypnotizuje pohledem. Povídá se, že v lesích okolo tábořiště žije hrozivá 
nestvůra. Že by snad Frenký konečně narazil na sobě rovného? Další příběh 
začíná pěkně podezřele. Tomův brácha se totiž začal chovat mile! Pak se 
začnou po městě ztrácet podobně zmutovaná zvířata, jako je Frenký. Co se to 
sakra děje? A co když unesou i Frenkýho?  

 

Moje velká tlustá zombí ryba 
5. díl U konce s dechem 
O'Hara, Mo, 
 
Rybí zombík versus nemrtvé kočky? To zavání malérem! Toma a jeho 
spolužáky čeká přespávačka v muzeu. Frenkýho – velkou tlustou zombí rybu – 
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bere Tom samozřejmě s sebou. V noci se ale začnou dít věci! Dokáže se 
Frenký ubránit kočičí mumii, která ho považuje za lákavý zákusek? Ve druhém 
příběhu se ocitneme na školních závodech. Zabrání Frenký tomu, aby si 
Tomův zlotřilý starší bratr a jeho upíří kotě odvezli zlato, které získali 
podvodem?  

 

Zdroj 
otevřete svou mysl změníte si život 
Swart, Tara 
 
Otevřete mysl, využijte potenciál svého mozku a zásadním způsobem změníte 
svůj život. Kniha, postavená na nových vědeckých poznatcích ohledně 
neuvěřitelné neuroplasticity mozku, obsahuje konkrétní plán sestávající ze 
čtyř kroků, který vás dovede k nejlepšímu využití vaší mozkové kapacity. 
Najdete zde inspirativní příklady z praxe i praktická cvičení. Výsledkem je 
účinný a srozumitelný návod, který restartuje vaše myšlení a motivaci a zbaví 
vás negativity. Probuďte svůj mozek a odhalte jeho možnosti - jste pouhé 
čtyři kroky od toho, aby se z vás stal nový, sebevědomý člověk. Snadno se 
naučíte: * upravit „autopilotní” myšlení a změnit zakořeněné zvyky, * využít 
sílu vizualizačních technik úspěšných osobností, * přestavět nervové dráhy, 
aby došlo k hlubokým a trvalým změnám chování, * využít schopnost mozku 
pohotově přepínat mezi různými způsoby myšlení, * zvládat své pocity a 
zklidnit mysl, * naladit se na cenné informace, které vám sděluje tělo, * jak 
psaním deníku můžete zjistit, jací opravdu jste a co vás omezuje. „Zásadní 
životní příležitosti okolo nás prochází každý den – a teď můžeme trénovat 
naši mysl, aby se jich chopila.” méně textu  

 


