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Golf pro děti 
Karin Windorferová ; ilustroval Bernd Wiedemann ; z německého originálu 

Golfen kinderleicht erklärt ... přeložil Stanislav Kopejtko 

 

Vzhůru na golf! Knížka přibližuje golfovou metodiku dětským hráčům golfu. 

Začátečníky pomůže zbavit strachu z neznáma a pokročilejším hráčům 

přiblíží, co jim ještě chybí k dosažení optimálního švihu. Publikace je 

doplněna praktickými obrázky a maskot ježeček všem zájemcům o golf 

ukazuje, jak na to!  

 

Já, Finis 
Václav Dvořák ; ilustroval Jakub Cenkl 

 

Ze Země se ztrácí kluci. Přesně v den svých osmých narozenin beze stopy 

zmizí a nikdo tomu nedokáže zabránit. Lidé ztratili veškerou naději, dokonce 

si už ani nekladou otázky kdo, kam a hlavně proč chlapce unáší. Dvanáctiletý 

Petr však nezmizel. Možná za to mohou jeho extrémně citlivé oči chráněné 

silnými černými brýlemi, které mu umožňují vidět i ve tmě. Díky nim spatří 

podivné přízraky kradoucí jeho brášku. Petr vymyslí šílený plán a jsou to 

právě jeho oči, které mu umožní nalézt cestu do temného světa nestvůr a 

monster. To, o čem si někteří dosud jen ve strachu šeptali, začíná mít jasné 

obrysy – nejsme tu sami. Kdo je všemocný Nepřítel, odkud pochází, co 

chystá a proč to všechno dělá? Rozhodující bitva se blíží, zánik světa tak, jak 

ho známe, je blíž, než si dovedeme představit.  

 

Jednoduše ze dřeva 
nábytek a předměty z nasbíraného dřeva 

Antje Rittermann ; z německého originálu Einfach Holz ... přeložila: 

Veronika Prokopová 

 

Máte rádi dřevo s patinou? Našli jste zbytky dřeva, lhostejno, jestli prkna z 

palety nebo větve, kterou je škoda vyhodit? Pak je tato kniha určena přesně 

pro vás! Naleznete zde mnoho instrukcí a nápadů. Udiví vás, co všechno lze 

vyrobit z použitého dřeva. Od jednoduché police, přes židli, stůl a postel k 

nábytkové stěně. Nechybí ani drobné dózičky a houpací kůň. Technické a 

konstrukční pokyny vám pomohou realizovat objekty podle vašich rozměrů. 

A nemusíte mít žádné obavy: nepotřebujete k tomu dokonale vybavenou 

dílnu. Většina projektů byla vytvořena na kuchyňském stole nebo lavici. Stačí 

pouze pilka, aku-šroubovák, lepidlo, svorky a dostatek sebedůvěry.  

 

Na co jsem si ještě vzpomněl 
privátní encefalogram našeho tak málo lidského XX. století 

Jan Petránek 

 

Jan Petránek je respektovanou osobností české žurnalistiky s jedinečným 

rozhledem po světovém politickém dění. Jeho doménou byl od počátku 

padesátých let (s vynucenou normalizační pauzou v továrně na pneumatiky) 

rozhlas, v němž působil jako zpravodaj v Indii a Sovětském svazu a 

zahraničněpolitický komentátor. Jeho paměti, volně vycházející z 

rozhlasového cyklu Osudy, jsou svědectvím o životě naplněném 

dramatickými okamžiky i trvalou snahou o sebezdokonalování. Zkušenosti z 
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uvolňující se atmosféry světových metropolí šedesátých let, chartistické 

prostředí a samizdatová novinařina let následujících, působení mezi umělci v 

projektu Šanson, věc veřejná, poučené hodnocení vývoje nedávného i ryze 

současného, to vše je podáno v charakteristickém stylu autora nejen 

publicistiky, ale také básní, písňových textů a rozhlasových her.  

 

Údolí tyranosaura 
Douglas Preston ; přeložil Zdeněk Hofmann 

 

V pustině Nového Mexika je zavražděn hledač dinosaurů. Umírajícího 

nalezne místní usedlík Tom Broadbent a převezme od něj zápisník spolu se 

slibem, že ho doručí jeho dceři. Rozjíždí se napínavé pátrání Toma po 

totožnosti neznámého a obsahu šifrovaného zápisníku...  

 

V jabloňovém sadu 
Susan Wiggsová ; přeložila Veronika Kratochvílová 

 

Tess Delaneyová se živí pátráním po starých pokladech a jejich navracením 

právoplatným majitelům. Miluje objasňování historie a vyplňování prázdných 

míst v srdcích lidí příběhy jejich rodinných dědictví. Kovářova kobyla ale 

chodí bosa a Tessina vlastní minulost je plná mezer. Otce nikdy nepoznala a 

její matka věnovala více času spíš cestování než své dceři.  

 

Válka vlků 
Anna Bauerová 

 

Historicky objevný román z doby starověkého Říma. V románu Chyť vlka za 

uši autorka vylíčila, jak byl král Marobod, vyrůstající v Římě u císaře 

Augusta, poslán do Boiohema a stal se historicky prvním králem na našem 

území. Román Válka vlků je historií jeho vlády. Marobod pozvedl keltskou 

Bohemii na úroveň bohaté římské provincie. Podařilo se mu odrazit útoky 

germánského krále Armina a uzavřít spojenectví s císařem Tiberiem a 

přátelství s jeho synem Drusem, ale zůstal jen krůček od vytvoření vlastního 

svobodného státu, který byl trnem v oku římskému Senátu. Spojil kmeny 

Bójů, Markomanů, Rakatů, Kampů a Langobardů do jedné kmenové říše, kde 

nebylo otroctví a kde rostl blahobyt. Příliš však předběhl svou dobu. Války 

vlčího národa Římanů s vládci a kmeny zaalpských pralesů teprve začínaly.  

 

Bojovnice slunce 
příběhy z Nového světa 

P.C. Castová ; z anglického originálu Sun warrior ... přeložila Renata 

Heitelová 

 

Mari z klanu Poutníků a Nik z Lesního kmene stáli ještě nedávno jako 

členové soupeřících klanů proti sobě. Teď však bojují bok po boku, i se 

svými psími kumpány, aby zachránili nejen jeden druhého, ale i svou nově 

vytvořenou smečku. Lovec Thaddeus zradil vlastní lid a přispěl k jeho zhoubě 

způsobené lesním požárem. To mu však nestačí. Touží po vládě nad kmenem 

a viní Mari ze všeho zlého, co jeho kmen i jej samotného postihlo. Udělá 

všechno, aby získal moc, i kdyby tím měl zničit vše, co mu stojí v cestě. V 

otráveném a zpustošeném městě se mezitím Mrtvý zrak stává ochotnou 

nádobou pro probuzeného Boha Smrti. Ten má své vlastní plány a využije 
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kohokoli, včetně šíleného Thaddea, aby je naplnil. P. C. Cast se v Bojovnici 

slunce vrací do postapokalyptického magického světa, kde se země drasticky 

změnila, do světa plného krásy a lásky, nebezpečí i krutosti.  

 

Golf pro každého 
Steve Newell ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie Gaudlová ; 

přepracované vydání připravil, doplnil a revizi provedl Dalibor Procházka] 

 

Učebnice golfu se nezabývá jenom odpalováním míčku, ukáže vám také 

postupy, které vás naučí golfově myslet a vyrovnávat se s vypjatými 

situacemi na hřišti. Neocenitelná je kapitola, která vám poradí s nákupem 

golfových potřeb, důležitý je i průvodce golfovou etiketou, kde najdete 

srozumitelně vysvětlená golfová pravidla a definice všech zásadních termínů, 

které golfisté používají.  

 

Nalakuj to narůžovo 
Martina Formanová 

 

V nové knize, kterou Martina Formanová navazuje na předchozí 

autobiografické prózy Skladatelka voňavého prádla a Snědla dětem sladkosti, 

se setkáváme se zralou ženou reflektující svůj život po smrti manžela Miloše 

Formana (18. 2. 1932–13. 4. 2018). S pomocí deníku zpracovává svůj smutek 

a prázdnotu ze ztráty člověka, po jehož boku strávila dvacet tři let a s nímž 

vychovala dva syny. První zápis je ze srpna 2018, poslední z pandemického 

února 2021. S nadsázkou, sebeironií a upřímností autorka popisuje cestu k 

zotavení. Nečekanou součástí duševní terapie se pro ni stávají lekce stand-

upu, který spojil její touhu po komunikaci, smysl pro humor i dávné 

vzpomínky na chvíle strávené v dětském recitačním kroužku v rodném Brně. 

Kniha obsahuje bohatý fotografický doprovod.  

 

Pařížská knihovna 
Janet Skeslien Charlesová ; z anglického originálu The Paris library ... 

přeložila Petra Andělová 

 

Příběh zavádí čtenáře skrze životní osudy Odile Souchetové do Paříže konce 

30. let a nelehké doby nacistické okupace a následně do Montany na sklonku 

studené války, kde se prolíná s životem Lily, dívky z amerického maloměsta. 

Obě ženy spojí láska ke knihám, čtení a francouzštině, které jsou nejen 

klíčem k jejich podivuhodnému přátelství, ale i k celému románu. Ani jedna z 

nich z počátku netuší, že mají společného mnohem víc, než se na první 

pohled zdá.  

 

Případ mrtvého krále 
Stanislav Češka 

 

Historický detektivní román z konce 9. století, ve kterém kníže Slavomír a 

viking Erik pátrají po vrazích krále Moravského království Svatopluka. Píše 

se rok 894. Moravské království sice musí vzdorovat zvýšenému tlaku 

Východofranské říše, ovšem je na vrcholu své moci. Při jedné slavnosti 

neznámý ozbrojenec neočekávaně zaútočí na krále Svatopluka. Králova stráž 

rychle zasáhne a královo zranění se zpočátku nejeví nijak vážné. Brzy však 

dochází k silnému krvácení a král Svatopluk umírá. Kníže Slavomír s 
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Vikingem Erikem tak stojí před nejzávažnějším pátráním po pachateli 

zločinu, jaké doposud zažili...  

 

Případ rozvaděných bratrů 
Stanislav Češka 

 

Historická detektivka z období Velkomoravské říše a vlády Mojmíra II.Píše 

se rok 898 a Moravské království musí po smrti krále Svatopluka bojovat o 

svoji existenci. Ze západu útočí Frankové, z východu zase Maďaři. Přesto se 

Mojmírovi II. daří navázat na dědictví velkého královského otce a udržet 

vládu. Bohužel přichází nečekaný úder od jeho nejbližšího příbuzného, 

mladšího bratra Svatopluka, a navíc je zavražděn Nerad, zástupce Branislava, 

velitele Mojmírových stráží. Zdá se, že Nerad musel zemřít, protože zjistil 

něco velice závažného. Vyšetřování jeho vraždy se tak ujímají Slavomír s 

Erikem...  

 

Sestra Slunce 
6. díl 

Lucinda Riley ; z anglického originálu The Sun sister ... přeložila Jana Jašová 

 

Na luxusní sídlo Atlantida na soukromém poloostrově ženevského jezera se 

sjíždí z různých koutů světa šest mladých žen, které přivedla domů smutna 

událost: smrt jejich adoptivního otce. Každá ze sester dostava jako dědictví i 

dopis s údaji, podle nichž může najit svou biologickou rodinu. Electra 

D´Apliése má na první pohled všechno, co si mlada žena může od života přát 

- je krásná, bohatá, jedna z nejslavnějších topmodelek na světě. Její od dětství 

křehkou duševní rovnováhu poznamenala smrt adoptivního otce, jehož 

hluboce milovala, i bolestný rozchod s přítelem. Smutek se snaží zahnat 

alkoholem a drogami. Její život se změní ve chvíli, když se z dopisu od 

cizinky dozvídá, že je její babičkou…  

 

Sestry Foxovy 
(vše, co má v tomto příběhu širší než rodinný rozměr, se skutečně stalo... ) 

Lucie Hlavinková 

 

Kam odejdou duše zemřelých? Kam se poděje podstata člověka, kterého jsme 

milovali? Mohou se mrtví vracet a komunikovat s námi? Na tyto odvěké 

otázky přinesly odpověď milionům zoufalých pozůstalých sestry Foxovy v 

Americe druhé poloviny 19. století. Lidem přestávají stačit staré náboženské 

odpovědi na otázky, které po staletí trápí lidskou zvědavost. Moderní doba 

přináší úžasné vynálezy, proč by si tedy duchové z říše mrtvých nemohli najít 

cestu, jak se spojit s námi živými a odhalit tak tajemství posmrtného života? 

Poptávka po komunikaci s mrtvými je obrovská, lidé všech společenských 

vrstev jsou ochotni platit jakékoliv peníze, jen aby nalezli útěchu. U mladých, 

okouzlujících a nevinně vypadajících dívek, vyhledávaných médií, se dveře 

netrhnou. Jenomže cena za slávu, peníze a zbožnou úctu je vysoká… 

Skutečný příběh, který vás zavede na spiritistické seance, do světa na pomezí 

života a smrti.  
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Telefon po půlnoci 
Tess Gerritsenová ; překlad: Marie Válková 

 

Sarah Fontaineová prožívá nejšťastnější období svého života, vždyť se 

provdala z lásky za pohledného a zajímavého muže. Čeká ji však kruté 

vystřízlivění, když její muž náhle zahyne a o jeho osobu se začne zajímat 

nejen tajná policie, ale i spousta jiných podivných lidí. Sarah je vtažena do 

sítě intrik a tajemství, při jejichž odhalování jde o život. Záhadě chce ovšem 

přijít na kloub i bývalý diplomat Nick O‘Hara, jehož dobrodružný duch jen 

těžce snáší úřednickou práci. To, co začalo jako běžný úkol, se najednou mění 

v boj o holý život…  

 

Za pět let 
Rebecca Serleová ; z anglického originálu In five years ... přeložila Petra 

Pachlová 

 

Román americké autorky o dvou rozdílných přítelkyních. Příběh lásky plný 

radosti i žalu, příběh o síle věrnosti, přátelství a nevyzpytatelné povaze 

nelítostného osudu. Dannie je špičková manhattanská právnička. Je 

ambiciózní, zvyklá uvažovat pragmaticky a žije spokojený a klidný život se 

svým přítelem Davidem, který ji právě požádal o ruku. Její nejlepší 

kamarádka Bella je její pravý opak - divoká bohémka, která se každý týden 

zamiluje do někoho jiného. V den zásnub se však Dannie zdá zvláštní a velmi 

živý sen. Vidí se v jiném bytě o pět let později s úplně jiným mužem. Po 

nějakém čase jí Bella představí svůj nový objev, architekta Aarona Gregoryho 

a muže z jejího snu. Dannie se stává svědkem toho, jak se Bella poprvé 

doopravdy zamiluje, a svoje tajemství si nechává pro sebe. Krátce potom se jí 

ale Bella svěří se zdrcující zprávou, která jim všem nadobro změní život  

 

Ať žijí padesátnice 
humorné historky ze života 

Hana Hřebejková 

 

Sbírka humoristických povídek ze života padesátnic. Když se přes člověka 

převalí páté kulatiny, spousta věcí je najednou jinak. Kalhoty bývají těsnější, 

diety přestávají fungovat, protože kdo by si ty dortíky ke kafi pořád odpíral. 

Do hor už nevyběhnete jako kamzík, děti už si nenechají mluvit do života 

jako dřív a jako ideální zábava se začínají jevit hry na trénování paměti. Jeden 

by se z toho zhroutil... smíchem. Autorka nabízí ve sbírce povídek humorný 

pohled na zdánlivě všední problémy, v nichž se leckdo pozná. Snad i proto, 

že inspirací k jejich napsání byl sám život, který by se, koneckonců, neměl 

brát tak vážně.  

 

Luštěniny 
 

Jsou syté a výživné, přesto se však v našem jídelníčku neobjevují příliš často. 

To je ovšem obrovská škoda! Díky naší nové kuchařce se luštěniny jistě 

probojují na špičku žebříčku vašich oblíbených surovin. Sepsali jsme pro vás 

130 receptů s mnoha druhy luštěnin z domova, z Evropy i z nejrůznějších 

koutů zeměkoule. Připravili jsme je a k dokonalosti vyladili v redakční 

kuchyni časopisu Apetit. V téhle kuchařce najdete pokrmy tradiční i moderní, 

slané, pikantní, ale také sladké. Vaříme v nich ze starých známých – čočky, 
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hrachu a fazolí – i z novinek posledních let a znovuobjevených druhů, jako 

jsou cizrna, mungo, azuki, boby a další. S námi si na luštěninách opravdu 

pochutnáte!  

 

Němci 
[geografie ztráty] 

Jakuba Katalpa 

 

Píše se rok 1987 a ze západního Německa do Prahy dorazí poslední z balíčků, 

které rodině Mahlerových pravidelně přicházely od konce 40. let. Svému 

synovi Konradovi je posílala Klára Rissmannová. O babičce Kláře se však u 

Mahlerových nikdy nemluvilo, a proto po Konradově nečekané smrti zůstane 

řada nezodpovězených otázek. Pochopení rodinné minulosti a odhalení jejích 

traumat leží na Klářině vnučce, která se rozhodne babičku najít. Ve svém 

novém románu zavádí Jakuba Katalpa čtenáře do prostředí německé rodiny 

zasažené útrapami první a druhé světové války, do válečných Sudet a 

poválečné Prahy. Slibný svět hlavní hrdinky, z počátku přímočaře 

bezstarostný, začíná s přibývajícím časem dostávat trhliny, růžové brýle střídá 

deziluze a před čtenářem vyvstává otázka – opravdu je možné po tolika letech 

nalézt pravdu?  

 

Porodní sestra z Osvětimi 
Magda Knedler ; z polského originálu Położna z Auschwitz přeložila Marcela 

Bramborová 

 

Další transport vězňů směřuje do Osvětimi. Je mezi nimi i Stanisława 

Leszczyńská, porodní asistentka z Lodže, která na vlastní žádost začíná 

pracovat v nelidských podmínkách: bez vody, základních lékařských nástrojů 

a léků. Porody probíhají na kamnech zakrytých starou dekou. Mnohokrát 

riskuje svůj život, když vzdoruje nemilosrdným příkazům Josepha 

Mengeleho. Dělá vše pro ochranu dětí před jeho krutými experimenty. Snaží 

se být oporou pro matky, kterým byly děti násilně odebrány a poslány do 

Říše. Nebo na smrt... Porodní asistentka z Osvětimi je dramatický příběh 

inspirovaný hrdinským osudem Stanisławy Leszczyńské. V koncentračním 

táboře provedla více než 3000 porodů, během nichž nezemřelo žádné dítě ani 

žena.  

 

Ranhojič 
Noah Gordon ; přeložil Jaroslav Piskáček 

 

Rozsáhlý román se odehrává v 11. století. Líčí bouřlivé drama nadaného 

léčitele, který bojoval s nemocemi a se smrtí v primitivních podmínkách 

středověké Anglie a Persie, kde poznal smyslnou nádheru zlatého věku 

arabské a židovské civilizace... Robert Jeremy Cole, sirotek, má zázračný dar: 

dokáže vycítit blízkost smrti. Je předurčen, aby léčil lidi. Vydá se do Persie, 

za nejslavnějším lékařem doby Ibn Sínem (Avicennou), a předstírá židovský 

původ, aby mohl studovat na věhlasné akademii... Když se ožení s 

křesťankou, vzbudí tím ve svém okolí nejprve pohoršení, ale nakonec si najde 

cestu k srdci sousedů. Podaří se mu uskutečnit, co si vždy přál: stane se 

lékařem, ve válce sbírá zkušenosti jako vojenský felčar, bojuje proti černému 

moru, je z něj výborný chirurg...  
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Řeznice z Malé Barmy. 
[5. díl] 

Håkan Nesser ; překlad Jaroslav Bojanovský 

 

Toto je první a zároveň jediná kniha pojednávající o Ellen Bjarneboové, 

známé jako „Řeznice z Malé Barmy“. 

Inspektor Barbarotti je vzhledem ke své rodinné situaci pověřen, aby se 

podíval na starý nevyřešený případ, který leží v policejním archivu v 

Kymlinge. Jenže pokud nemá na kusy rozsekanou oběť vraždy z roku 1989 

na svědomí Ellen Bjarneboová, která byla za tento čin odsouzena a odpykala 

si jedenáct let ve vězení, tak kdo tedy? Inspektor Barbarotti je nucen vydat se 

na cestu Švédskem, která ho od statku poblíž Kymlinge, kterému se říká Malá 

Barma, zavede až k odlehlému penzionu v horách. 

 

Těstoviny 
[fotografie Alena Hrbková ... et al.] 

 

Díky této deváté kuchařce z Edice Apetit se naučíte připravovat úplné pilíře 

italské kuchyně jako je omáčka bolognese, janovské pesto, špagety carbonara, 

aglio e olio, ale také zapékat různé druhy těstovin, vařit s nimi polévky, 

připravovat z nich saláty, dobře ochutit kuskus a získáte spoustu nápadů, jak 

během pár minut udělat jídlo, na kterém si pochutná celá rodina.  

 

Vegetariánská kuchařka 
 

V knize najdete recepty na každý den - všední i sváteční. Začínáme snídaněmi 

pro zdárný start nového dne a přes vydatné polévky a vyladěné saláty 

pokračujeme k lákavým jídlům. Nechybí ani dobroty na party a sladké tečky 

se zdravým přesahem (bezlepkové, bez laktózy, bez cukru atd.). Veganské 

recepty jsou jasně označeny, u vegetariánských receptů často nabízíme i 

veganskou varinatu.  

 

X způsobů smrti. 
[5. díl] 

Stefan Ahnhem ; přeložila Vendula Nováková 

 

Thriller švédského bestselleristy dohrává napínavou partii titulu Motiv X. Za 

každou vraždou se skrývá motiv. V jistých případech je to však bohužel 

pouhá iluze. Je noc a z přístavu u Helsingborgu vyplouvá nafukovací člun s 

jediným pasažérem. Na zádech má připevněný meč. Jeho úkol určila hrací 

kostka: Někdo musí zemřít. Jen ještě neví kdo. Místní policie se zatím snaží 

vyšetřit několik zdánlivě nesouvisejících případů vražd. Když se zdá, že už se 

jim to konečně podařilo, najde se další oběť a detektivové včetně Fabiana 

Riska si musí přiznat: Nic z toho, co víme, není pravda. A pokusit se společně 

s dánskými kolegy chytit někoho, kdo nepotřebuje mít motiv zabít - zato zná 

nepřeberně způsobů, jak to udělat.  
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Zmrzliny 
redaktorka časopisu Apetit vás provede přípravou domácích zmrzlin, sorbetů 

a nanuků 

Kateřina Kočičková 

 

Tajemství zmrzliny odhaleno! Naučte se připravit smetanové i ovocné ledové 

pochoutky ze zmrzlinovače, mrazáku nebo na dřívku. Neznáme nikoho 

povolanějšího, kdo by vás jejich výrobou mohl provést krok za krokem, než 

je právě Katka Kočičková. Zmrzlinu miluje odjakživa a přes jedenáct let ji 

doma i vyrábí. Za ty roky zvládla nashromáždit nejen řádku osvědčených 

receptů, ale také spoustu informací, jak na to, aby se vždy povedla. A teď se s 

vámi o všechny své znalosti a fígle podělí! V kuchařce Zmrzliny, první 

podrobné zmrzlinové kuchařce na českém trhu, naleznete přes 90 receptů na 

ty nejlepší zmrzliny, sorbety a další dobroty, jako jsou křupavé kornoutky či 

sladké polevy. Přesvědčte se, že zmrzlinu má cenu mlsat i vyrábět v každém 

ročním období!  

 

Autogram pro vraha 
Veronika Černucká 

 

Detektivka z oblíbené edice tentokrát popisuje vražedný spletenec vztahů a 

zájmů kolem úspěšné spisovatelky.  

 

Až na kost. 
[3. díl] 

Ellison Cooper ; z anglického originálu Cut to the bone přeložil Martin 

Novák 

 

V samostatném románu Až na kost autorky Ellison Cooper se ve 

Washingtonu ztratí autobus plný středoškoláků a neurovědkyně Sayer 

Altairová musí dopadnout viníka, s nímž ji pojí její vlastní minulost.  

 

Klíč 
Kathryn Hughesová ; z anglického originálu The key ... přeložila Iva 

Bartíková 

 

Zdravotní sestra Ellen Crosbyová nastoupí do nemocnice pro duševně choré. 

Přestože netuší, co ji zde čeká, je plná energie a naděje, že bude pomáhat 

potřebným. Když pozná mladou ženu, kterou do ústavu přivezl její otec, 

netuší, že již brzy ji čeká rozhodnutí, které jim navždy změní život. 

Sarah je zvláštně přitahována opuštěnou nemocnicí pro psychicky nemocné. 

Při jedné obhlídce objeví kufr pacientky, která zde pobývala před padesáti 

lety. Šokující obsah kufru, kterého se půl století nikdo ani nedotkl, jí pomůže 

rozmotat zapomenutý příběh o velké tragédii a ztracené lásce a dá jí 

příležitost napravit dávnou křivdu. 
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Letní sázka 
Emily Henryová ; přeložila Tereza Libichová 

 

Romantický příběh starých známých z vysoké školy, kteří se potkávají po 

letech. A protože se oba, coby spisovatelé, ocitají v tvůrčí krizi, uzavřou 

společně velmi zajímavou sázku.  

 

Medicejští: úpadek rodiny 
4. díl 

Matteo Strukul ; přeložila: Petra Najmanová 

 

Paříž 17. století je samotnou esencí zkaženosti a násilí. Marie Medicejská, 

která se nedávno provdala za Jindřicha IV. Francouzského, musí velmi brzy 

čelit chtivosti Henriette d’Entragues. Jindřich totiž své oblíbenkyni v 

písemném dokumentu slíbil, že si ji vezme za manželku, a nyní je tento list 

zbraní, kterou ho Henriette vydírá. Není to však jediná hrozba: další přichází 

od skupiny šlechticů, kteří intrikují, aby svrhli vládu. Po zjištění, jak velké 

nebezpečí hrozí, se Marie rozhodne svěřit Mathieu Laforgemu, zdatnému 

zvědovi a nájemnému vrahovi, jenž je schopen překazit nejedno spiknutí. Ale 

královna ještě neví, že její život bude poznamenán neustálým bojem proti 

těm, kteří chtějí konec její vlády. Když Jindřich IV. Francouzský jako oběť 

komplotu umírá, na obzoru se objevuje nezadržitelný vzestup hvězdy 

francouzské politiky první velikosti: kardinál Richelieu. Je to právě on, kdo 

po smrti krále získává stále větší moc a zrazuje přitom ženu, která víc než 

kdokoli jiný přispěla k jeho úspěchu: Marii Medicejskou. 

 

O svobodě myšlení 
Vlastimil Vondruška 

 

Na základě logiky a historických zkušeností rozebírá jeden z nejznámějších 

českých autorů hranice mezi dezinformací, informací a názorem. Vypráví o 

tom, jak bylo mínění lidí ovlivňováno v minulosti, jaké prostředky se k tomu 

používaly, navíc na řadě konkrétních příkladů ukazuje, jak škodlivá je 

netolerance k myšlenkám jiných lidí. V knize nalezne čtenář kromě mnoha 

zajímavých informací a odborných údajů také autorův svěží humor.  

 

Panský dům. 
návrat : nejúspěšnější rodinná sága současnosti se vrací 4. díl 

Anne Jacobsová ; z německého originálu Rückkehr in die Tuchvilla ... 

přeložil Vítězslav Čížek 

 

Augsburg 1930. Marie a Paul Melzer jsou šťastní a jejich láska je silnější než 

kdy jindy. Ale kvůli globální ekonomické krizi a obtížným dobám musí Paul 

bojovat o přežití své textilní továrny. Když onemocní zánětem srdečního 

svalu, Marie zakročí a zachrání společnost před zkázou, protože jde o osud 

celé rodiny. Je třeba učinit důležitá rozhodnutí, protože rodina Melzerových 

má vysoké dluhy. Jejich milovaná vila může být zachráněna, jen pokud budou 

stát všichni pohromadě. Závěr čtyřdílné ságy o německé průmyslnické rodině 

a služebnictvu z jejich domu.  
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Pohřbeni. 
[2. díl] 

Ellison Cooper ; z anglického originálu Burried přeložil Martin Novák 

 

Vyšší zvláštní agentka Sayer Altairová studuje mysl psychopatů. Nikdy ale 

nečekala, že odhalí vraha v řadách Federálního vyšetřovacího úřadu. Pátrání 

po něm a odhalení interní korupce jí vyneslo střelnou ránu v rameni a šest 

měsíců práce za stolem. Teď se konečně vrací zpátky do terénu, kam byla 

povolána, když se agent FBI, jenž se ve volném čase vydal na výlet do hor, 

propadl do jeskyně plné lidských kostí. Kosterní ostatky nalezené v Národním 

parku Shenandoah ve Virginii se ukázaly být téměř dvacet let staré. Ve stejné 

době zmizela svými blízkými milovaná místní dívka. Starý případ rázem 

získá na aktuálnosti, když mezi kostmi agenti naleznou dvě čerstvé mrtvoly… 

 

Půlnoční slunce. 
5. díl 

Stephenie Meyerová ; z anglického originálu přeložila Lucie Teplá 

 

Osudové setkání Edwarda Cullena a Belly Swanové obrátilo oběma život 

vzhůru nohama. Až dosud jsme jejich dramatický vztah znali jen z dívčina 

vyprávění, ale teď nadešel čas na Edwardův pohled. Co vše jeho shledání s 

nevinnou Bellou způsobilo? Jaké pocity ho ovládly? A jak mohl následovat 

své srdce a zároveň svou lásku stahovat do světa plného nebezpečí? 

Nejslavnější upíří romance se vrací v temně velkolepém stylu a má pořádně 

nabroušené špičáky. 

 

RUR 
Kateřina Čupová, Karel Čapek 

 

Komiksová adaptace ke stému výročí slavné divadelní hry Karla Čapka.  

 

Rusko 1917 
katastrofa : přednášky o ruské revoluci 

Andrej Zubov ; přeložila Jitka Komendová 

 

Zubovova nejnovější kniha představuje osobitý pohled na ruské revoluce, 

únorovou a říjnovou, v roce 1917. Autor se zde formou přednášek zamýšlí 

nad příčinami politického a sociálního napětí v carském Rusku na počátku 20. 

století a nastoluje tezi, že revoluce nepropukla ze sociální bídy, ale byla spíše 

reakcí na pomalost a nedostatečnost politických změn. Velmi kriticky se 

přitom staví k vůdcům buržoazní opozice, kteří nedokázali vést zemi po 

rezignaci cara Mikuláše II. a svým politickým lavírováním a ustrašeností 

umožnili uchopit moc úzké vrstvě bolševických revolucionářů, jejichž 

myšlenky měly v ruské společností velmi omezenou odezvu. Bolševici, 

vedení Leninem, se neštítili jakékoli brutality a dokázali využít 

protiválečných nálad. Zcela nedemokratickým způsobem zničili existující 

parlamentní demokracii a namísto ní nastolili nekompromisní režim diktatury 

proletariátu, jenž ve svých důsledcích ovlivňuje ruskou společnost dodnes. 
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Teprve úplným zbavením se říjnových iluzí může podle Zubova dojít ke 

zrození nové ruské demokratické a liberální společnosti.  

 

Smrtholka 
Lucie Faulerová 

 

Psychologický román výrazné české autorky, jehož hrdinka se vyrovnává s 

několika tragickými rodinnými událostmi a snaží se najít jejich příčinu. Cestu 

vpřed však nelze zvládnout bez ohlédnutí.  

 

Valčík pro mrtvé 
Veronika Černucká 

 

Další z detektivních příběhů soukromé vyšetřovatelky Tary. Kdo má na 

svědomí tolik mrtvých? Vrah z masa a kostí, anebo tisíc let stará kletba? 

Soukromá vyšetřovatelka Tara míří na Lounsko, kde žije významná a 

zámožná rodina Hofbachů. Brzy je zřejmé, že vrah je mnohem blíž, než si 

všichni mysleli. Postupuje podle chladnokrevného plánu a jeho motiv je tak 

děsivý, že i cynická Tara si přeje, aby to nebyla pravda. 

 

Ztracené střípky 
Tim Weaver ; přeložila Alžběta Lexová 

 

Samostatný krimithriller zkušeného britského autora, jehož protagonistka je 

uvězněna na opuštěném ostrově.Rebeka Murphyová je od rozchodu s 

manželem na všechno sama a náročná práce v nemocnici a výchova dvou 

malých dcer si začíná vybírat svou daň. Proto se Rebeka rozhodne na jeden 

den všeho nechat a doprovodit bratra Johnnyho na pracovní výlet na odlehlý 

ostrůvek. Jenže jeden den se protáhne na pět měsíců. Rebeka s Johnnym se 

hodinu po příjezdu na ostrov stanou oběťmi útoku. Po bratrovi se slehne zem 

a Rebeku nechá útočník na místě v domnění, že je mrtvá. Než se jí podaří 

dostat zpět do přístavu, je už pozdě... Sezóna skončila, poslední trajekt odplul 

a ostrov zůstal opuštěný. Na pět měsíců. Rebeka si záhy uvědomí, že bratrovo 

zmizení je pouze jedním z jejích mnoha problémů. Nemá loď, telefon ani na 

koho se obrátit, a návratem do civilizace její noční můra ani zdaleka nekončí. 

Někdo tam na ni totiž čeká - a ten někdo si nepřeje, aby se vrátila domů 

živá...  

 

Být sama sebou 
Veronika Vieweghová 

 

Poznat svou hodnotu, najít vlastní cestu. Autobiografie Veroniky 

Vieweghové. Člověk může snadno ztratit kontakt s vlastní podstatou, a pokud 

žije se slavným partnerem, platí to dvojnásob. Veronika Vieweghová si touto 

zkušeností prošla, aby nakonec zjistila, že by nikdy neměla zapomínat na 

vlastní touhy a sny. Jak prožívala dětství a dospívání, manželství, rozvod 

nebo těhotenství po čtyřicítce? Nejen během těchto situací nakonec přišla na 

to, že i v těžkých časech lze zvládnout to nejdůležitější: být sama sebou.  
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Domácnost bez odpadu 
jak si zásadně zjednodušit život snížením produkce odpadu 

Bea Johnsonová ; překlad: Viktor Jurek 

 

Jak si zásadně zjednodušit život snížením produkce odpadu. Kniha je vlastně 

znovu-objevováním toho, v čem mnozí z nás vyrůstali. Je ale hlavně 

dokonalým manuálem, příručkou, která vás provede všemi podstatnými 

oblastmi života tak, že nezůstane kámen na kameni. Čím víc se myšlenkám v 

knize otevřete, tím víc se může proměnit váš život - od vydělávání na život 

směrem k životu.  

 

Eko průvodce, aneb, Planetu B nemáme 
Karolína Rathousová 

 

Na tom, že je současná klimatická krize způsobená právě lidmi, se shoduje 

většina klimatických vědců. A tak je právě i člověk zároveň tím, kdo může 

situaci změnit. Začněte svou osobní revoluci již dnes!  

 

Jak přežít svého muže 
Jana Bernášková 

 

Mladá herečka Lucie se po mateřské dovolené snaží vrátit ke své herecké 

kariéře, ale setkává se s běžnými strastmi svobodných matek a zamotává se 

do bláznivých situací při hledání lásky. Svérázně a s vtipem řeší a komentuje 

různé životní situace, které by někteří označili za tabu a při nichž by leckdo 

raději přivíral obě oči. Hrdinku na její nelehké životní cestě nedoprovázejí 

pouze její extrovertní a tak trochu potrhlé kamarádky, ale i Šedivka, její 

vnitřní hlas, se kterým má komplikovaný vztah. Skrze příběh čtenář nahlédne 

do světa mateřství, filmu a sexuality. Román nejen pobaví, ale zároveň nutí se 

zamyslet a klást si stejné nebo podobné klíčové životní otázky jako Lucie. 

Kolik mužů a žen musíme v životě přežít, než potkáme toho pravého?  

 

Lepší život bez plastů 
více než 300 udržitelných alternativ a nápadů, s nimiž unikneme záplavě 

plastu 

přeložila: Monika Řezníčková 

 

Miliony tun plastového odpadu, hromadící se v přírodě, patří k největším 

výzvám současnosti. Přitom se lze bez zdravotně závadného plastu nebo 

plastu s krátkou životností téměř vždy snadno obejít! V této knize jsme 

sepsali všechna důležitá fakta o plastu a problémech, které způsobuje, a spolu 

s nimi více než 300 návodů a nápadů na smysluplné omezení plastu během 

všedního dne.  

 

Meč králů. 
[12. díl] 

Bernard Cornwell ; přeložil Jiří Beneš 

 

Další historický román z volné řady o temném středověku anglických dějin, v 

níž jako hlavní hrdina vystupuje Uhtred z Bebbanburgu, potomek 

northumbrijského velmože, jenž vždy ctí přísahu a zůstává věrný danému 

slovu. Wessexský král Edward chřadne a s blížící se smrtí ztrácí kontrolu nad 
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svými následníky i podporovateli. Možní dědicové jeho trůnu jsou dva a mezi 

nimi se schyluje k boji nejen o to, kdo se stane příštím vládcem Wessexu, ale 

také který z nich bude pokračovat v uskutečňování snu krále Alfreda o 

sjednocení všech saských království v jedinou zemi. Pro Uhtreda z 

Bebbanburgu je však nejdůležitější, aby jeho milovaná Northumbrie zůstala 

nezávislá. A i když nemá chuť se v očekávaném boji na jihu Británie jakkoli 

angažovat, zavleče ho do něj útok hlavního podporovatele jednoho z 

kandidátů a nečekaná žádost o pomoc ze strany druhého z nich. A Uhtred, 

vázaný přísahou, že po Edwardově smrti zabije dva muže, se vydává s malým 

oddílem svých bojovníků do boje, který rozhodne o osudu Anglie.  

 

Najdi mě. 
[2. díl] 

André Aciman ; z anglického originálu Find me ... přeložila Sylva Ficová 

 

Romanticko-psychologický příběh bisexuálních mladých mužů Olivera a Elii 

je sequelem románu Dej mi své jméno.  

 

Pedofil 
Mária Blšáková ; ze slovenského originálu Pedofil přeložil Jiří Pánek 

 

Lidská nenávist a pomluvy v kombinaci s mentalitou lidského stáda, které se 

nechá snadno strhnout, dokážou obracet životy naruby. Své o tom ví i hlavní 

hrdina románu, učitel Filip Jaško. Psychologický román, který jde do hloubky 

mužské duše.  

 

V zajetí slov 
kritika slov a úsloví 

Karel Čapek ; [uspořádal, textově připravil a ediční poznámkou opatřil 

Miroslav Halík] 

 

Krátká filosofická zamyšlení a výklad některých slovních výrazů.  

 

Brána moudrosti otevřená 
Knihy a knihovny broumovského kláštera 

Martina Bolom-Kotari, Jindřich Kolda a kol. 

 

Velkolepý barokní prostor, nádherný výhled do zahrady, knihy. Tisíce knih. 

Tak dnes při prvním vstupu vnímají návštěvníci sál konventní knihovny 

beneditinského kláštera v Broumově. Opat Otmar Zinke a jeho architekt K.I. 

Dientzenhofer vybudovali knihovnu tak, jak je vedl duch doby, první třetiny 

18. století. O půlstoletí později vznikly na malustrádě ochozu portréty členů 

konventu. Dokládají, že doba osvícenství vnímala knihovnu jako srdce 

klášterní stavby. Zkoumání knižního fondu odhaduje, jak do Broumova 

putovaly svazky náležející soukromým bibliotékám výrzných osobností své 

doby. Vedle konventní knihovny souvisí s broumovskými benediktiny 

příběhy dalších dvou knihoven, opatské a gymnaziální. Otevíráme"bránu 

moudrosti" našich předků, jejichž odkazu si stále vážíme jen pramálo.  
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Nowa Ruda 
malowanie miasta : malování města 

autor textu Karol Maliszewski; ilustrace Ilona Antoniów; překlad Petr 

Neuman 

 

Obsáhlý průvodce po polském městě Nowa Ruda nejen pro děti s množstvím 

úkolů, spojovaček, vybarvování. Celá kniha je dvojjazyčně.  

 

Po vlastních po vlasti 
turistická knižní hra 

sestavil Jan Kafka ; ilustrace mi oživil Lukáš Urbánek 

 

Dobrodružné výlety, tentokrát především pro milovníky skal a kamenů, jsou 

určeny i pro malé i větší turisty. Vydejte se na výlet s naší knížkou třeba za 

českým Stonehenge, do skalního města Tiských stěn, na Svatojánské proudy 

do tunelů, na skalní hrady i na jiná místa a nezabloudíte! Součástí knížky jsou 

i hrátky na cestu, nabídka zajímavostí a zábavy v okolí a knižní kvízová hra, 

kterou si můžete zahrát i doma. Prostě skvělý program na celou turistickou 

sezonu!  

 

Sedm zákonů 
jak se civilizace rodí, rostou a upadají 

Miroslav Bárta 

 

Žijeme v epoše, která nemá obdoby? Je náš svět tak unikátní, jak si myslíme? 

A budeme první civilizací, která poroste věčně? Nebo je vše prostě jinak a 

jsme jen dalším kamínkem do mozaiky příběhů člověka na tomto světě? 

Správná odpověď je pravděpodobně ano i ne. Naše civilizace, úroveň 

technologií a znalostí obecně, vyspělost komunikací a lékařské péče i míra 

blahobytu mluví samy za sebe. Stejně tak ovšem můžeme pozorovat, že 

podobně jako v minulosti i dnes čelíme dobře známým výzvám, jakými jsou 

nárůst byrokracie, fungování či selhávání elit, role společenské smlouvy i 

lídrů, nadbytek nebo naopak chybějící zdroje energie, ekonomické krize nebo 

(ne)schopnost přizpůsobit se proměnám přírodního prostředí. Objevují se i 

zcela nové výzvy jako například svět zahalený do globální komunikace, 

sociální sítě, kvanta informací, rozpor mezi nashromážděnými poznatky a 

skutečným poznáním, lidská schopnost masivně měnit své přírodní prostředí 

a mnohé jiné. Kniha nabízí možnost podívat se na dnešní svět jako součást 

dlouhé časové řady dějin, procesů i dílčích událostí, jejichž charakteristiky 

prozrazují, že existuje sedm univerzálních zákonů, kterým podléhají všechny 

civilizace.  

 

Tělo sčítá rány 
jak trauma dopadá na naši mysl i zdrávi a jak se z něj léčit 

Bessel van der Kolk ; překlad Monika Martinková 

 

Publikace se zaměřuje na psychoterapeutické metody k zvládání traumatu a 

na to, jak trauma ovlivňuje tělo. Určeno široké veřejnosti. Trauma nelze 

obejít. Jeho následky zažívají mnozí – možná vy, možná vaši blízcí. Vždy 

však ovlivňuje životy všech okolo. A není v silách trpícího, aby projevy v 

podobě depresí, chronických potíží, alkoholismu, sebepoškozování či pocitů 

studu a osamělosti zvládl bez pomoci. Bessel van der Kolk popisuje s 
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laskavostí a otevřeností příběhy, s nimiž se setkal v klinické praxi, a dělí se o 

výsledky svých výzkumů v oblasti terapie posttraumatické poruchy. Prokázal 

jimi, že zanedbávané či zneužívané děti, účastníci nehod a katastrof, váleční 

veteráni či oběti násilných činů potřebují víc než medikamenty. Skutečné 

uzdravení vede přes hledání cesty k sobě samým, k vlastnímu tělu, které si v 

nekonečné smyčce udržuje otisk prožitého utrpení. I díky van der Kolkově 

práci se lze vydat na možná dlouhou, ale nadějnou cestu k lepšímu a 

plnějšímu životu.  

 

Léčba informací 
Marie Vilánková 

 

Myslíte, že jen léky s účinnou látkou mohou léčit? Je potlačování příznaků 

nemocí pomocí chemických léků opravdu léčení? Co, když je to jinak? Řadu 

věcí, které oficiální věda nálepkuje jako nevědecké, jsou ve skutečnosti 

přirozené schopnosti živých organismů. Telepatie, léčení informačními 

preparáty, homeopatiky, pomocí energií, modlitby, schopnosti pomocí 

vědomí ovlivňovat události, správně si přát, aby se přání splnila, to vše je 

přirozené, funguje a nechá se jednoduše vysvětlit pomocí přírodních zákonů. 

Tato kniha jednoduchým způsobem vysvětluje, jak informace působí na 

lidský organismus, jak ho dokáže ovlivnit a vyléčit. Jsou v ní dvacetileté 

zkušenosti a poznání toho, co je pravou příčinou nemocí a jaké informace 

mohou naučit naše buňky správně pracovat, komunikovat, zbavovat se 

škodlivých toxinů, patogenních mikroorganismů, svých vlastních 

poškozených, nefunkčních a rakovinových buněk a negativních, 

poškozujících emočních programů, opravovat poškozené emoční a stresové 

vzorce a vést k uzdravení těla a duše. Pokud to vaše tělo naučíte, to pak 

dokáže odolávat negativním vlivům, bude se lépe regenerovat, dostane se do 

potřebné rovnováhy a vy budete zdraví a šťastní.  

 

Mrtvý na Pekelném vrchu 
[detektivní příběh z rudolfinské doby] 1. díl 

Juraj Červenák ; (ze slovenského originálu ... přeložil Robert Pilch) 

 

Historická detektivka s prvky špionáže a konspiračního thrilleru, ale i hororu, 

mysteriózního či dobrodružného románu od hvězdy české a slovenské 

fantasy. Napínavý děj se odehrává v Horních Uhrách v době tureckých 

nájezdů. Svéráznými hrdiny jsou ostřílený kapitán Joachim Stein - drsný, 

přímočarý a prostořeký válečný veterán a notář Matěj Barbarič - vzdělanec, 

diplomat a cestovatel se slabostí pro ženy a víno. Ti musí vyřešit případ 

vraždy šlechtice i pokus o velezradu.  

 

Bomba pro Kreml 
sám proti ruské mafii 

Chris Ryan ; z anglického originálu The Kremlin device přeložil Petr Tůma 

 

Voják SAS Geordie Sharp má uskutečnit operaci s nehorázným cílem a jeho 

svědomí se s tím těžko vyrovnává. Oficiálním účelem operace Nimrod je 

výcvik nové ruské speciální jednotky, určené pro boj proti ruské mafii. 

Geordie a jeho jednotka však mají splnit ještě jeden hrozivý úkol. Dva vojáci 

SAS jsou uneseni mafií a tajná zbraň britské vlády je obrácena proti 

Londýnu…..  
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Gerda 
Příběh velryby 1. díl 

Adrián Macho ; text: Peter Kavecký ; překlad: Katarína Belejová 

 

Laskavé vyprávění o podmořském světě s působivými ilustracemi. Malá 

velryba Gerda si užívá spokojené dětství. Jednou se však přihodí něco 

nečekaného a Gerda zůstane sama, bez rodiny. A tak osamocená a smutná 

bloudí oceánem, až nakonec potká nové přátele. Kosatky, tučňáky, racky 

nebo třeba chobotnice. Od každého kamaráda se dozví nejen zajímavosti o 

jejich životě, ale především o fascinujícím světě, kterým proplouvá. Najde 

nakonec malá Gerda to, co hledá?  

 

Mere anarchy 
Woody Allen 

 

Soubor humorných povídek známého amerického režiséra, scénáristy, herce a 

spisovatele.  

 

Neviditelný 
elitní sniper 

Scott McEwen, Thomas Koloniar ; překlad: Vlastislav Valda 

 

Když Bob Pope, ředitel tajného amerického protiteroristického programu, 

ztratí kontakt se svým operativcem vrchním loďmistrem Gilem Shannonem, 

kterému se nepodařilo splnit úkol a zlikvidovat švýcarského bankéře 

napomáhajícího financování muslimských ectrémistů, obává se, že Shannon 

přišel o život.  

 

Vortex 
čas rychle běží... 

Chris Ryan ; z anglického originálu Vortex přeložil Petr Tůma 

 

Uděláte, co udělat musíte. I když za to zaplatíte. Vojenská základna. 

Ohrožený ptačí druh. Tajně vyvinutá zbraň… Co byste udělali vy…? Ben 

Tracey a jeho sestřenice Annie se spolu vydají na vřesoviště v Severní 

Humbrii, kde chtějí pozorovat ohrožené dravé ptáky. Ptáci hnízdí v blízkosti 

vojenské základny, kde probíhá přísně tajný a ilegální vývoj velmi účinné 

zbraně nového druhu s krycím označením Vortex. Pokud se dostane do 

špatných rukou, bude to mít nedozírné následky. Dokáží Ben a Annie zabránit 

katastrofě?  

 

Auta, jeřáby, bagry, traktory 
velká kniha vozidel 

text Christina Braun ; ilustrace Niklas Böwer; přeložila Miroslava Lánská 

 

Líbí se ti nejen osobní auta, ale třeba i traktory, náklaďáky a hasičské vozy? 

V téhle knize najdeš mnoho různých vozidel v odlišných situacích: v provozu 

na dálnici, při sklizni na farmě, na staveništi i při velké záchranné akci s 

hasiči! Prozkoumej báječné velké obrázky, na kterých se to vozidly jen 

hemží. Můžeš se k nim vracet stále znovu – vždycky na nich objevíš něco 
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nového. Prohlédni si detailní vyobrazení jednotlivých vozidel a jejich 

přídavných zařízení od světel po pneumatiky nebo pásy.  

 

Dřív, než tě uspí démoni 
Heather L. Reid ; z anglického originálu Pretty dark nothing ... přeložil 

Ondřej Duha 

 

Každou noc budí Quinn ze spánku démoni. Pronásledují ji a šeptají jí o smrti. 

Že se s dívkou děje něco zlého, si všimne až spolužák Aaron, který má 

schopnost jejím ošklivým snům zabránit. Stane se jejím ochráncem, ale 

démoni se je snaží rozdělit. A taky zničit.  

 

Krev na kapradí / Krev na lopuchu (Audiokniha) 
Vlastimil Vondruška 

 

Krev na kapradí Osm příběhů z období vlády krále Přemysla Otakara II. 

Hlavním vyšetřovatelem je královský prokurátor Oldřich z Chlumu, kterého 

provází nerozluční pomocníci panoš Ota, velitel Diviš a také inteligentní, 

zvědavá manželka Ludmila z Vartemberka. Druhá část knihy se skládá z 

deseti středověkých soudniček, v nichž vystupují znepřátelení členové 

městských cechů, rytíři, přesvědčeni o své vlastní všemocnosti, chamtiví 

statkáři i členové loupeživé tlupy. Napínavé detektivní příběhy vykreslují 

prostředí a hrdiny středověku, které drsné podmínky a vlastní hříšné sklony 

přivedly tam, kde by se chtěl octnout jen málokdo. Krev na lopuchu Přes 

dvacet příběhů s detektivní zápletkou se odehrává v různých dobách od 

středověku až do 18. století. V poutavém vyprávění nás autor provede 

prostředím hradů a dvorských slavností, temných uliček měst a špinavých 

předměstí, prosperujících panství i zapadlých vesnic. Hlavními hrdiny 

příběhů s věrohodně vylíčenou atmosférou a živými dialogy jsou lidé 

rozmanitých cechů, stavů i řemesel. Od rytířů, vyrážejících na křížovou 

výpravu, pražské konšele, studenty až k vykonavatelkám nejstaršího řemesla. 

Nad lží, lidskou chamtivostí, žárlivostí a pověrami vítězí zdravý rozum a 

smysl pro spravedlnost, kterou do svých rukou někdy vezmou ti, od kterých 

by se to dalo nejméně očekávat.  

 

Krkonoše za císaře pána 
staré fotografie vyprávějí 

Pavel Scheufler ; s předmluvou Karla Stibrala 

 

Jak vypadaly naše nejvyšší hory v dobách prvních lyžařů a turistů? Které 

horské chaty dodnes stojí neporušené a které bychom hledali marně? Jak se 

ženám lyžovalo v sukních a kloboucích? Svědectví o tom zanechali první 

profesionální a amatérští fotografové. Více než 140 snímků Krkonoš vybral, 

upravil a doplnil texty fotograf a vlastník rodinné sbírky starých fotografií 

Pavel Scheufler. Předmluvu ke knize napsal estetik a historik přírodních věd 

Karel Stibral. Publikace je nejen cenným svědectvím o proměně našich 

nejvyšších hor, ale také návodem, jak číst fotografie tak, abychom slyšeli 

poutavé příběhy, které nám vyprávějí.  
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Mindf*ck 
Cambridge Analytica a plán na zničení světa 

Christopher Wylie ; z anglického originálu Mindf*ck ... přeložil Jan Klíma 

 

V roce 2016 výsledky referenda o brexitu šokovaly svět. Nikdo ale tehdy 

nevěděl, že se na tomto vítězství podílela také společnost Cambridge 

Analytica. Ta vznikla jako nástroj k zahájení ideologického útoku Steva 

Bannona na Ameriku a brexit, stejně jako předchozí operace v Africe či 

Karibiku, pro ni posloužil jako generální zkouška. Spojila psychologický 

výzkum se soukromými facebookovými daty a vytvořila tak neviditelnou 

zbraň, která měla moc měnit to, co voliči považovali za realitu. Stačilo odhalit 

dlouho potlačované napětí a přilít do něj trochu benzínu, aby došlo k explozi, 

jež v roce 2016 vyvrcholila americkými prezidentskými volbami. 

Whistleblower a bývalý ředitel výzkumu Cambridge Analytica Christopher 

Wylie pomáhal tuto mocnou zbraň vybudovat. Nakonec ho ale výčitky 

svědomí přiměly, aby proti své firmě veřejně vystoupil, čímž odstartoval, byť 

za cenu velkých osobních obětí, nejrozsáhlejší vyšetřování nezákonného 

ovlivňování voleb v dějinách. Ve své zpovědi odhaluje skutečný příběh 

britského referenda o vystoupení z EU, Bannonovy americké revoluce a 

celosvětového zločinu proti demokracii. Mnohem více než o brexitu či 

Donaldu Trumpovi je ale tato kniha o tom, jak snadné je s pomocí osobních 

dat, jež o sobě neustále v online prostoru trousíme, nahlédnout do lidských 

myslí a prostřednictvím moderních technologií s nimi manipulovat.  

 

Poutník, čarodějnice a červ (Audiokniha) 
příběhy z Alagaësie I. - Eragon 

čte Martin Stránský 

 

Už je to rok, co Eragon opustil Alagaësii, aby vyhledal vhodný domov k 

založení nové generace Dračích jezdců. Teď se potýká s nekonečnou 

záplavou úkolů: výstavbou pevnosti, dohadováním s dodavateli, hlídáním 

dračích vajec, jednáním s bojovnými urgaly a povýšenými elfy. Vytržení z 

každodenní rutiny však nabídne vidění Eldunarí, nečekaná návštěva a také 

vzrušující urgalská pověst, jež mnohé změní. 

 

Sběratelé ostatků 
Vlastimil Vondruška 

 

Evropa se stále těžce vzpamatovává z náporu morové epidemie, zemské 

stezky křižují procesí flagelantů a do čela zpustošeného Českého království se 

teprve před několika lety postavil král Karel IV. Martin ze Stvolova se vrací z 

Francie zpět do Čech, aby dokončil studia na nově založené pražské 

univerzitě. Hlavní město, které v péči nového krále začíná vzkvétat, jej 

okouzlí, ale příliš dlouho se zde nezdrží. Kvůli románku s tajnou studentkou 

Janou se zaplétá do domácích sporů s jihočeskými Rožmberky a je vyslán do 

jižních Čech, aby si vysloužil rytířské ostruhy...  

 

Sběratelé ostatků 
2. díl 

Vlastimil Vondruška 

 

Martin ze Stvolna opouští z pověření Karla IV. s malou výpravou České 
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země. Jeho úkolem bude získávat v zahraničí pro katedrálu svatého Víta 

ostatky svatých. Ani na této cestě není ochuzen o ženskou společnost –? 

doprovází jej Johanka, stále ještě zákonná manželka třeboňského kata. 

Nejprve putují do Německa, kde se Martin ze Stvolna setkává s dávným 

přítelem a později nepřítelem na život a na smrt, Konrádem z Wormsu. Potíže 

s inkvizicí však způsobí, že královský vyslanec musí brzy uprchnout do Itálie. 

Po celou dobu však nepřestává v přestrojení pátrat po relikviích. Pak mu 

svitne naděje, že by mohl pro krále získat zlomek evangelia svatého Marka…  

 

Dcera říše 
musí volit mezi povinností k vlasti a láskou, která ji může zničit 

Louise Fein ; z anglického originálu People like us ... přeložila Soňa 

Tobiášová 

 

Hetty je dokonalá německá dívka. Její otec vyzdvihuje nacistickou ideologii, 

její bratr nadšeně vstoupí do Hitlerjugend. Hetty bezmezně věří ve svou zemi 

i lidi, kteří jí vládnou. Dokud ji jednoho dne nezachrání před smrtí utonutím 

Walter, židovský chlapec. A to změní úplně vše.  

 

Gloria 
Timothée de Fombelle ; p: Drahoslava Janderová ; i: Stanislav Setinský 

 

Příběh o vlaštovce Glorii, kterou neviditelná touha táhne z jihu do zimy na 

sever, kde se její osud protne s osudem řidiče dodávky a mladého uprchlíka. 

Na rozdíl od princů a králů jsou hrdiny této pohádky ti nejobyčejnější a 

nejopuštěnější lidé. Kulisami jsou jim místa kolem silnic, benzinky, betonové 

plácky a předměstí. Přesto si k nim, navzdory mnoha překážkám, proráží 

cestu naděje  

 

Jednou za život 
T. L. Swanová ; přeložila Zdenka Lišková 

 

Emily a Jameson stráví spolu vášnivou noc, na kterou se nezapomíná.Emily 

odlétá hledat do New Yorku nový život. Během letu sedí vedle pohledného 

mladého muže. Jameson je zvořilý, pozorný a inteligentní, přeskočí jiskra a 

během nuceného mezipřistání stráví spolu vášnivou noc, na kterou by 

nezapomněla žádná žena. Po dvanácti měsících se Emily uchází o nové místo 

a při té příležitosti je představena generálnímu řediteli firmy. K jejímu 

překvapení sedí za stolem Jameson, onen úžasný muž, který ji záhy pozve na 

soukromou schůzku. Jameson chce pokračovat tam, kde před rokem přestali, 

ale Emily mu nehodlá dát nic zadarmo.  

 

Poslední zapálí vesnici 
válka v Náhorním Karabachu 

Lenka Klicperová, Markéta Kutilová ; doslov Tomáš Šmíd 

 

27. září 2020 zaútočil Ázerbájdžán podpořený Tureckem na oblast Náhorního 

Karabachu, enklávu, kterou posledních 30 let kontrolovala Arménie. Válka 

měla být blitzkrieg, přesto se Arméni dokázali bránit 44 dní. Kruté boje, které 

vojáci popsali jako masakr, zastavilo příměří zprostředkované Ruskem. Válka 

si vyžádala kolem 10 000 mrtvých vojáků na obou stranách konfliktu a 146 

mrtvých civilistů. Tisíce lidí se stále pohřešují. Během konfliktu bylo 
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spácháno mnoho válečných zločinů. Arméni přišli o 80 % Karabachu a 

přilehlých území. Příměří ukončilo boje, ale ne lidské utrpení. Desetitisíce 

Arménů ztratily svoje domovy, tisíce vojáků přišly o končetiny. Přibývají 

důkazy o civilistech mučených ázerbájdžánskou armádou. Lenka Klicperová 

a Markéta Kutilová se do Karabachu vypravily v první den útoku, a byly tak 

prvními českými novinářkami, které se do oblasti bojů dostaly. Ke konci 

války se na místo vrátily a překročily hranice do Karabachu první den 

příměří. Sledovaly pálení karabašských vesnic a příjezd ruských vojáků. V 

lednu 2021 podnikly třetí cestu a přinesly výpovědi civilistů o válečných 

zločinech Ázerbájdžánu. Jejich kniha, doplněná doslovem politologa Tomáše 

Šmída, jenž se zabývá zejména výzkumem ozbrojených konfliktů, 

organizovaným zločinem a zahraničně bezpečnostními problémy v 

postsovětském prostoru s důrazem na kavkazský region, je tak uceleným 

svědectvím o hrůzách moderní války. Neboť ta, byť se zdá daleko, týká se nás 

víc, než bychom si kdy mysleli.  

 

Příběhům o lásce věřit zakázáno 
Javier Ruescas ; ze španělského originálu Prohibido creer en historias de 

amor přeložila Jitka Schmidtová 

 

Španělský young adult román o mladé youtuberce, která se seznámí s 

chlapcem z dětského domova a společně začnou pátrat po jeho rodině.Její 

rodina se živí natáčením videí na YouTube, a proto je sedmnáctiletá Cali 

zvyklá, že je její soukromý život veřejně vystavován a lidé ji poznávají na 

ulicích. Přátelí se s lidmi, kteří také natáčejí a dokonce chodí s 

nejúspěšnějším youtuberem, ona si však někdy přeje, aby měla obyčejný 

život. Jednou v metru narazí na chlapce, který hraje zvláštní píseň, a 

zanedlouho se ukáže, že chlapec je její nový spolužák Héctor a žije v dětském 

domově. Společně začnou pátrat po tajemství písně a filmového plakátu, které 

je mají zavést k Héctorovým rodičům, zkoumají opuštěné kino a během toho 

se sbližují.  

 

Výstraha 
Michael Connelly ; překlad Jiří Kobělka 

 

McEvoye kontaktují dva losangeleští detektivové a informují ho, že je 

podezřelým ve vyšetřování vraždy Tiny Portrerové. Ta byla nalezena mrtvá a 

McEvoy s ní zhruba o rok dříve strávil noc. Jack postupně odhaluje detaily v 

pozadí Tininy smrti a přitom rozkrývá mnohem rozsáhlejší kauzu. Zdá se, že 

v okolí řádí sériový vrah, a jak McEvoy proniká pod povrch, noří se stále 

hlouběji do problematiky analýzy DNA a nakonec i do temného webu...  

 

Dcera 
4. díl 

Kiera Cassová ; přeložila Jana Montorio Doležalová 

 

Princezna Eadlyn od malička stále dokola poslouchala vyprávění o tom, jak 

se potkali její rodiče. Ona ovšem ani náhodou netouží opakovat jejich 

romantický příběh! O svém životě však nerozhoduje sama. Její protesty jsou 

naprosto zbytečné, i ona si musí manžela vybrat v Selekci. Nenechte si ujít 

příběh další generace princeznovské Selekce!  
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Elita 
2. díl 

Kiera Cassová ; přeložila Jana Montorio Doležalová 

 

Třicet pět dívek přišlo do paláce soutěžit v Selekci. Všechny až na šest byly 

poslány domů. A jen jedna se provdá za prince Maxona a bude korunována 

princeznou Illey. America si pořád není jistá, kde leží její srdce. Když je s 

Maxonem, nechává se unášet jejich novou dechberoucí reakcí a nesní o ničem 

jiném, než být s ním. Ale kdykoliv vidí Aspena vykonávajícího práci strážce 

v paláci, je strhávána vzpomínkami na společný život, který si plánovali. Jak 

se skupinka zmenšila na Elitu, jsou ostatní dívky ještě odhodlanější získat 

Maxona - a Americe běží čas na rozhodnutí. Právě když si je America jistá, 

že se rozhodla, zničující ztráta ji donutí znovu o všem začít pochybovat. A 

zatímco se snaží představit si budoucnost, agresivní rebelové odhodlaní 

svrhnout monarchii nabývají na síle a jejich plány by mohly zničit její šanci 

na jakýkoliv šťastný konec.  

 

Koruna 
5. díl 

Kiera Cassová ; přeložila Nika Exnerová 

 

Když byla Eadlyn přinucena zúčastnit se Selekce, netušila, že by se mohla 

zamilovat do jednoho z 35 nápadníků. Ji prostě žádná pohádka nečekala! Jen 

počítala dny, až bude moct poslat všechny domů. Po událostech, které se 

odehrály v paláci, si ale uvědomuje, že nemůže být na všechno sama. A že 

srdce někdy překvapí i nejotrlejšího cynika. Co když ale bude muset učinit 

volbu, která je důležitější, než si kdy pomyslela?  

 

Krutost 
2. díl 

Thomas Erikson ; [přeložila Karolína Kloučková] 

 

V noci po oslavách oblíbeného svátku svaté Lucie je Sára Leijonová brutálně 

znásilněna čtyřmi mladíky. Poraněná a v šoku dorazí na policejní stanici, aby 

podala trestní oznámení. Případ se zdá být naprosto jasný, všechny potřebné 

důkazy jsou na dosah ruky – na Sářině těle a v její podrobné výpovědi. 

Jenomže v soudních procesech s podezřelými ze znásilnění není nikdy nic 

jednoduché. Kriminální inspektorka Nina Manderová dobře ví, co Sáru po 

udání násilníků čeká, ví, čemu bude vystavena, a proto požádá o pomoc 

Alexe Kinga, specialistu na lidské chování. Snad dokáže mladou ženu 

podpořit a provést ji náročným obdobím soudního procesu. Alex se rozhodne 

v případu angažovat a ve prospěch Sáry využít všech svých metod. Netuší 

ovšem, jak silně situace ovlivní jeho samotného, když se při procesu vynoří 

nad hladinu jeho dávné životní šrámy  

 

První 
3. díl 

Kiera Cassová ; přeložila Jana Montorio Doležalová 

 

Když byla America vybrána do Selekce, ani ve snu by ji nenapadlo, že by se 

ocitla na dosah samotné koruny, natož k srdci prince Maxona. S blížícím se 

koncem soutěže narůstají hrozby za branami paláce a America si uvědomuje, 
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jak je lehké všechno ztratit a jak těžce bude muset za svou budoucnost 

bojovat.  

 

Selekce 
1. díl 

Kiera Cassová ; [přeložila Jana Montorio Doležalová] 

 

Pro třicet pět dívek je Selekce životní šancí. Příležitostí k útěku od života, 

který jim byl stanoven od narození. Být obklopena světem třpytivých šatů a 

drahocenných šperků. Žít v paláci a soutěžit o srdce krásného prince Maxona. 

Ale pro Americu Singerovou je Selekce noční můrou. Znamená to pro ni 

otočit se zády ke své tajné lásce Aspenovi, který je o kastu níž než ona. 

Nechce se jí odejít z domova a vstoupit do nelítostné soutěže o korunu. Pak 

America potká prince Maxona. Postupně začne zpochybňovat všechny plány, 

které si předsevzala – a uvědomí si, že život, o kterém vždycky snila, si už 

nemůže v porovnání s budoucností představit.  

 

Dívka od vedle 
Jack Ketchum ; překlad: Milan Žáček 

 

„Dívka od vedle žije. Tento román děs neslibuje, on ho skutečně přináší.“ - 

Stephen King Předměstí v New Jersey. Padesátá léta. Stinné ulice, zastřižené 

trávníky a útulné domy. Klidné místo, kde se dá příjemně vyrůstat. Pokud 

ovšem nejste šestnáctiletá Meg a její mladší sestra Susan a po smrti rodičů se 

o vás nestará vzdálená pološílená teta se třemi syny, kteří splní, co jí na očích 

vidí. Kontroverzní trýznivý horor, podle kterého byl v roce 2007 natočen 

stejnojmenný film. V našem vydání najdete kromě románu také obsáhlou 

předmluvu Stephena Kinga, doslov Jacka Ketchuma a dvě jeho bonusové 

povídky, plus rozhovor s Jackem Ketchumem a scénáristy filmu.  

 

Hořící stromy 
Kristina Ohlssonová ; ze švédského originálu Sjuka själar ... přeložila Viola 

Somogyi 

 

Lukas záhadně zmizí několik dní před maturitou. O tři týdny později je 

nalezen těžce zraněný. Utrpěl také částečnou ztrátu paměti. Je už třetím 

člověkem, který podobným způsobem zmizel, ale on jediný se vrátil. Dcera 

souseda Gunnara Fanny takové štěstí neměla. Krátce před zmizením obou 

mladých lidí začal v zahradě domů, kde bydleli, záhadně hořet strom.  

 

Chlapec, který přestal plakat 
Ninni Schulman; přeložila Lenka Vránová 

 

Celé městečko ovládá strach ze žháře... a nikdo z obyvatel netuší, kdy se sám 

ocitne na černé listině a stane se obětí. Jedno je jisté – žhář už si vybral svou 

příští oběť a systematicky plánuje další útok... V malém městečku Hagfors 

panuje horký srpen. V místní redakci deníku Värmlandsbladet právě nastala 

okurková sezóna. Není o čem psát, a tak reportérka Magdalena Hanssonová 

má spoustu času na přemýšlení. Stýská se jí po synu Nilsovi, který zrovna 

tráví prázdniny se svým otcem, a také jí chybí přítel Petter, jenž je na 

dovolené se svými dcerami. Poklidnou noc malého městečka náhle protnou 

blesky a následně zvuk sirén hasičských vozů, jedoucích k hořícímu domu. 
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Všechny, včetně Magdaleny, nastalá situace probudí z letargie. Hasiči však 

svůj zápas s ohněm prohrávají - dům lehne popelem a krátce na to, majitelka 

domu podlehne těžkým zraněním. Zpočátku vše nasvědčuje tomu, že dům byl 

zasažen bleskem, ale podrobnější vyšetřování odhalí krutou pravdu: požár byl 

založen úmyslně. Hagforský policejní tým zahájí vyšetřování, avšak 

zanedlouho další dům zachvátí požár. Teď už je jasné, že policisté mají co do 

činění se žhářem, ovšem nemají žádné vodítko, kterého by se mohli chytit... 

Je třeba rychle začít jednat, než bude pozdě. Panují totiž obavy, že žhář už má 

v hledáčku další oběť… 

 

Místo pro tajnosti 
Tana Frenchová ; přeložil Petr Pálenský 

 

V areálu soukromé dívčí střední školy v Dublinu bylo nalezeno tělo chlapce. 

Vraha se vypátrat nepodařilo. O rok později se na nástěnce ve škole objevuje 

fotka oběti s anonymním vzkazem: Vím, kdo ho zabil. Dostává se do rukou 

mladého detektiva Stephena Morana, který ji chápe jako příležitost vydobýt si 

místo na vysněném oddělení vražd. Spolu s kontroverzní policistkou 

Conwayovou znovu otevírají případ a při vyšetřování odkrývají nitky 

příběhu, který před rokem zůstal utajen. V kulisách staré internátní školy v 

Dublinu vedené řádovými sestrami číhá na každém kroku temno a je zjevné, 

že několik studentek nemá z různých důvodů zájem říkat pravdu. Svět 

dospívajících dívek se ukazuje být tajemnějším a nebezpečnějším, než si oba 

detektivové uměli představit. Místo pro tajností je napínavý a vzrušující 

příběh o přátelství a věrnosti, krutosti dívčího kolektivu a touze vzepřít se 

uniformitě.  

 

Modlitba za mlčení 
Linda Castillo ; překlad Lenka Faltejsková 

 

V městečku Painters Mill v Ohiu tvoří třetinu obyvatel amišové, pro něž je 

typický prostý a mírumilovný životní styl bez vymožeností civilizace. O to 

větší šok vyvolá, když se na farmě amišské rodiny Plankových najde sedm 

mrtvých těl. Někdo zavraždil celou rodinu, dcery Annie a Mary byly navíc 

surově mučeny a pohlavně zneužity. Případ je svěřen náčelnici místní policie 

Kate Burkholderové...  

 

Nechtění 
Kristina Ohlssonová ; [ze švédského originálu ... přeložila Luisa Robovská] 

 

Z rychlíku X-2000, který přijel na stockholmské hlavní nádraží, zmizela malá 

holčička. Policie začne brzy podezřívat jejího otce, na jehož dopadení 

vynaloží veškeré síly. Na jiném místě ve Švédsku se zatím před mužem, 

kterého zpočátku považovala za svého vysněného prince a osvoboditele, 

skrývá mladá žena. Dobře ví, proč holčička zmizela, a chystá se k dalšímu 

útěku. Policejní vyšetřování vede legendární komisař Alex Recht, kterému 

pomáhá horlivý kriminalista Peder Rydh a v neposlední řadě Fredrika 

Bergmanová, jejímž původním záměrem byla kariéra houslistky. Místo toho 

však skončila na policii a teď musí ze všech sil bojovat proti větru, aby 

zavedla vyšetřování jiným směrem, než tím, který se v první chvíli zdál 

nejpravděpodobnější. Případ plný rafinovaného zla zatím narůstá do stále 

větších rozměrů. Vyšetřovací tým nemá času nazbyt, pokud nemá dojít k 
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dalším ztrátám na životech. Kolik mají času, než pachatel udělá další tah? A 

kdo je záhadná žena jako stín? Je třeba ji najít, aby na své místo zapadl i 

poslední kousek skládanky?  

 

Poslední hodina 
Jeffery Deaver ; z anglického originálu The burial hour ... přeložil Jiří 

Kobělka 

 

Vyšinutý vrah, který zhudebňuje poslední chvíle svých obětí... Ano, to je 

případ jako stvořený pro Lincolna Rhyma! Za bílého dne byl z newyorské 

ulice unesen obchodní cestující. Tak to alespoň popsala devítiletá dívka, 

jediná svědkyně události. Na místě zločinu zanechal pachatel symbolický 

vzkaz: miniaturní oprátku. Takto znepokojivý popis místa činu je pro 

Lincolna Rhyma neodolatelným lákadlem. Společně s Amélií Sachsovou se 

pustí do ohledávání a vyhodnocování vodítek, ale pak dojde k nečekanému 

zvratu. Z italské Neapole je hlášen naprosto stejný případ... Jak obětí přibývá, 

vyvstává na povrch další bizarní libůstka tohoto pachatele: nahrává poslední 

dech svých obětí a jako samozvaný milovník hudby záznamy upravuje a 

následně zveřejňuje na internetu. Jak se zdá, Rhyma a Sachsovou čeká ve 

všech ohledech výjimečný případ, protože jejich protivník se tentokrát skrývá 

v temných stínech po celé zeměkouli.  

 

Poslední případ 
Åke Edwardson ; překlad Eva Osinová 

 

Erik Winter je s rodinou na výletě u moře. Když jeho dcerka spatří ve vlnách 

mrtvolu, z výletu se rázem stává noční můra. Přibližně ve stejnou dobu jsou v 

Göteborgu nalezeny dvě mladé ženy, které někdo udusil. Mladá policistka 

Gerda Hoffnerová tvrdí, že spolu oba případy souvisejí. Až na Erika Wintera 

jí nikdo nevěří. Společně tedy sledují stopu. A když Winter obdrží DVD, na 

kterém pachatel oznamuje další vraždu, jejich podezření se potvrdí. Než však 

Winterovi dojde, kdo je mrtvola z moře, ocitne se vrahovi nebezpečně blízko.  

 

Rozbitá 
příběh zneužívaného a odvrženého dítěte 

Cathy Glass ; [z anglického originálu ... přeložila Linda Bartošková] 

 

Jodie patří mezi děti, které jejich rodina zneužívá a zanedbává. Brutální 

sexuální zneužití, nedostatečná péče a bezohlednost k potřebám malé Jodie 

vedly k tomu, že úřady tuto osmiletou dívenku odebraly rodičům a hledaly 

pro ni náhradní rodinu. Příběh začíná ve chvíli, kdy se po čtyřech měsících 

náhradní péče Jodie ocitne ve své páté pěstounské rodině. Péče o Jodie není 

„procházkou růžovou zahradou“ a její pěstounka nenajde zázračné řešení, 

které by dokázalo spravit Jodiin rozbitý život. Dokáže ale prolomit její 

nedůvěru k dospělým a ukázat jí i to, že když ji má někdo rád, nemusí to 

dávat najevo sexuálním chováním. Kniha představuje náročný úkol pěstounů 

a adoptivních rodičů, kteří někdy dostanou do péče dítě, které se i přes jejich 

nejlepší snahy nedokáže vymanit z toho, co prožilo, a následky týrání či 

vážného zanedbávání si nese po celý život. Kniha osloví čtenáře, kteří se 

zajímají o skutečné příběhy s psychologickou tematikou, lidi, kteří se věnují 

náhradní rodinné péči, a vychovatele, kteří se starají o zneužívané a 

zanedbávané děti. Cathy Glass se přes dvacet let věnuje pěstounské péči a 
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během této doby jejím domovem prošlo více než padesát dětí. Vede kurzy pro 

budoucí pěstouny a napsala několik knih na téma pěstounské péče o děti, 

které byly týrané či zneužívané.  

 

Slib mlčení 
Linda Castillo ; [překlad Petra Pechalová] 

 

Za mrazivé zimní noci je nalezeno tělo mladé dívky. Vyšetřování vraždy se 

ujme Kate Burkholderová, šéfka policie v městečku Painters Mill v ame-

rickém Ohiu. Už v Kateině dětství se udála série vražd, kterým se tato 

nápadně podobá. Dokonce i Kate sama se tehdy stala obětí útoku vraha. Sice 

přežila, ale jeho důsledky ji donutily vystoupit z místní skupiny Amišů, 

mírumilovné farmářské komunity, z níž pochází. A nyní to vypadá, že se vrah 

vrátil. Kate je odhodlaná případ vyřešit, k tomu však potřebuje pomoc své 

rodiny. Podaří se jí ochránit občany města a přitom si uchovat temné 

tajemství, které by ji mohlo zničit? 

 

Tanečník 
Jeffery Deaver ; z anglického originálu The coffin dancer ... přeložil Jiří 

Kobělka 

 

Geniální kriminalista Lincoln Rhyme a mladá policistka Amélie Sachsová, 

kteří se čtenářům poprvé představili v bestselleru Sběratel kostí, řeší další 

zapeklitý případ: během pětačtyřiceti hodin musejí vypátrat profesionálního 

vraha, přezdívaného Tanečník. Tanečník má v této lhůtě zlikvidovat tři 

nepohodlné svědky v případu vlivného obchodníka se zbraněmi a již od 

prvního okamžiku nenechává nikoho na pochybách, že si důvtipem a 

inteligencí nezadá s Rhymem. Mezi oběma muži se na dálku rozpoutá 

nelítostná psychologická válka, plná zvratů a úskoků, která se neobejde bez 

těžkých ztrát na životech. Nervy drásající příběh dává nahlédnout do zákulisí 

americké policejní praxe a zároveň je brilantní sondou do duševního světa 

chladnokrevného zabijáka.  

 

Tichá modlitba 
případy Kim Stoneové 

Angela Marsonsová ; přeložila Tatjana Jandourková 

 

Zmizení Charlie a Amy, devítiletých nejlepších kamarádek, znamená pro 

jejich rodiny tragédii. Textová zpráva potvrzuje to, čeho se všichni obávali: 

obě se staly oběťmi únosu. Další esemeska jim však vyrazí dech – nutí rodiče 

postavit se proti sobě a bojovat o život svého potomka. V tu chvíli se do 

případu vkládá Kim Stoneová a její tým. Zdá se, že tentokrát budou mít co do 

činění s neobyčejně krutými zločinci. Klíč k případu však nejspíš tkví v 

temné rodinné minulosti. Čas se však krátí a Kim nechce dopustit, aby něčí 

dítě zaplatilo za chyby dospělých nejvyšší cenu…  

 

Zlomená 
pravdivý příběh 

Shy Keenan ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Konečná] 

 

Co všechno se musí stát, aby si někdo všiml čtyřleté holčičky, zneužívané 

otčímem a jeho přáteli, často zbité s nelidskou krutostí do bezvědomí, týrané 
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vlastní matkou, až malá částečně ohluchla a oslepla. Je neuvěřitelné, jak 

lhostejné může být okolí včetně úřadů, a když zmučené děvčátko najde 

odvahu někomu povědět, co se děje, nikdo jí nevěří.  

 

Francouzská hostina 
2. díl 

Ava Miles ; přeložila: Jiřina Stárková 

 

Majitelka prosperující kavárny v Dare Valley, Jill Haleová je odnepaměti 

zamilovaná do svého dávného nejlepšího přítele z dětství Briana McConnella. 

Jejich hádka vede ke vzájemnému odcizení, ale potom co se Brian vrátí do 

svého rodného městečka z New Yorku, kde se pokoušel stát slavným 

šéfkuchařem, je Jill odhodlaná ke smíru. Je přesvědčená, že jejich vztah 

upevní, když si v Dare Valley otevřou restauraci, kde budou i společně 

pracovat. Po řadě chybných kroků a rozhodnutí, jež zmaří jeho hvězdnou 

kariéru v New Yorku, se Brian vrací domů, aby se vzchopil a nalezl sám sebe. 

Doufá, že mu v tom pomůže znovu navázaný kontakt i hluboký vztah s Jill, 

dívkou, s níž se před svým odjezdem rozešel. A když mu Jill navrhne, aby 

podnikali společně a zařídili si vlastní restauraci, je si jistý, že je to jediná 

cesta jak k vysněné kariéře, tak i k lásce s milovanou Jill. Když do Dare 

Valley přijede Brianova bývalá dívka, která si usmyslí jejich znovunalezenou 

náklonnost zmařit, vztah Jill a Briana to jen upevní a opět se do sebe zamilují. 

Jejich lásku však čeká další zatěžkávací zkouška poté, co se v městečku 

objeví záhadný investor a pokouší se získat Jill pro svůj projekt. Rozejdou se 

spolu, nebo najdou svůj vlastní recept na štěstí až navěky?  

 

Když se přání (ne)plní 
Blanka Hošková 

 

Ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Ale kde je ta 

hranice? Nikdy nemáme všechno. Ale vážíme si toho, co máme? Nebo 

toužíme stále po něčem novém, lepším? Tereza je úplně obyčejná mladá žena, 

dívka s vlastními sny, iluzemi a tužbami, s nimiž vstupuje do dospělosti a 

vchází do opravdového života. A naprosto přirozeně očekává jejich splnění. 

Má vedle sebe přece úžasného muže a před ní je skvělá budoucnost. Jenže 

žádné štěstí netrvá věčně. Tereza začne toužit po dítěti a její touha je tak 

veliká, že se pro splnění svého snu rozhodne udělat cokoli. Po mnoha 

zkouškách se jí její sen splní, pak ale přijde okamžik, který všechno změní…  

 

Královna Eliška Rejčka 
František Neužil 

 

Historický román z doby osudového zápolení přemyslovské, habsburské a 

lucemburské dynastie o český trůn v prvých desetiletích 14. století. Eliška 

Rejčka vystupovala v dějinách českého národa dvakrát jako královna česká a 

polská, později jako partnerka českého panstva v odboji proti králům - 

cizincům. Založila významný klášter, iniciovala iluminované rukopisy, které 

napomáhaly k informovanosti národa.  
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Narozen v modrý den 
pohled do neobyčejné mysli autistického savanta 

Daniel Tammet ; přeložila Lenka Kapsová 

 

Navenek působí jako nepřístupní géniové. A uvnitř? Daniel Tammet dokáže 

to, co jen málokdo na planetě. Zvládne se naučit cizí jazyk za týden. 

Vyjmenuje zpaměti tisíce číslic v čísle pí a téměř automaticky řeší komplexní 

matematické operace. A žije se synestezií — vnímá čísla jako barvy a 

naopak. Jeho životní dráha má však k matematické průzračnosti daleko. 

Výjimečnost zpravidla znamená také nepochopení a osamění, posměch a 

někdy i šikanu. Narozen v modrý den je autobiografické vyprávění o dětství a 

dospívání mimořádně inteligentního chlapce s Aspergerovým syndromem, 

génia, pro něhož jsou obyčejné každodenní situace často neřešitelnou 

záhadou. Světový bestseller přeložený do bezmála dvaceti jazyků je příběhem 

o jedinečném prožívání citlivého chlapce i společnosti, která jej obklopuje a 

zároveň ho svými požadavky a představami utváří.  

 

Písničky z broumovského dolíku 
Eva Kroupová, Štěpán Přibyl, Jitka Matěnová 

 

Zpěvník regionálních písniček volně navazuje na autorčiny Pohádky z 

broumovského dolíku. Přílohou knihy je poslechové CD.  

 

Skleněné děti 
Kristina Ohlssonová ; přeložila Viola Somogyi 

 

Billie má velký problém. Maminka se rozhodla, že se spolu odstěhují do 

domku v jejím rodném městečku u moře, a nedá si to vymluvit. Billie se ale 

tenhle nápad vůbec nelíbí, přestože dům je krásný. V novém obydlí se totiž 

pořád dějí tajuplné, strašidelné věci. Jako by si někdo nepřál, aby se do domu 

nastěhovaly, a dělal všechno pro to, aby z něho Billie s maminkou vyhnal. 

Proč by jí jinak kdosi shazoval knihy z poličky? A proč se lustr v přízemí čas 

od času bezdůvodně rozhoupe? Billie se ale jen tak nedá a spolu s kamarádem 

Aladinem začne zkoumat temnou minulost domu. A čím víc se toho dozvídá, 

tím jasnější jí je, že musí s maminkou pryč. A hned! Než bude pozdě...  

  
  

 


