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Čas na lásku 
MacGregor, Kinley, 
 
Caledonia MacNeely, skotská kráska královské krve, je odhodlána stůj co stůj 
uprchnout ze zajetí anglického krále Jindřicha II. a vrátit se do milovaného Skotska. 
Na útěku ji však zastaví králův černý rytíř, a ona v tu chvíli ví jen jediné: ten záhadný 
muž s pochmurnou pověstí ji neodolatelně přitahuje.  

 

Dám si to ještě jednou, aneb, Indolúna 
Hercíková, Iva, 
 
Svou poslední knihu psala autorka po návratu z nemocnice, kdy bojovala s následky 
vážné choroby. Přesto to není kniha smutná. Autorka v ní s humorem popisuje svůj 
každodenní zápas o návrat k běžnému životu a k psaní, vzpomíná na pobyt v 
Americe, vyznává se z lásky k manželovi...  

 

Drahý příteli 
Bondoux, Anne-Laure, 
 
Pierre je slavný, u čtenářů úspěšný a kritikou oceňovaný spisovatel. Je to ale také 
stárnoucí, osamělý muž, a pokud jde o jeho práci - momentálně je v tvůrčí krizi. 
Jednoho dne k němu dorazí objemná obálka bez zpáteční adresy, jediný kontakt na 
ní uvedený je emailová adresa jisté Adeline...  

 

Chomejní, Sade a já 
Shalmani, Abnousse, 
 
V Teheránu osmdesátých let se mladá Abnousse bouří proti nošení šátku. Provokuje 
ve škole a odmítá se podvolovat nesmyslné zlovůli přísných strážců morálky, kterých 
jsou po íránské revoluci plné ulice. Aby se vyhnula nátlaku a šikaně, odchází rodina 
do Paříže, kde však Abnousse zjišťuje, že ani tam není svoboda přesně to, o čem 
snila.  

 

Píseční panteři 
Kessler, Leo, 
 
Pluk SS Wotan byl převelen k pouštním krysám a dostal za úkol osvobodit egyptskou 
armádu a vybojovat na Britech kontrolu nad Alexandrií.  

 

Nikdy se nevzdám 
Ball, David W. 
 
Allison a její manžel nemohou mít vlastní děti, rozhodnou se tedy adoptovat 
děvčátko, které má čínský původ. Román líčí strastiplnou cestu, plnou 
pronásledování tajnou čínskou bezpečností.  

 

Opovrhovaná 
Carlyle, Liz, 
 
Jonet je půvabná, bohatá a jak se povídá taky cizoložnice. Když je její záletný manžel 
zavražděn ve své vlastní posteli, jde od úst k ústům, že je to její dílo. Stíhána 
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opovržením společnosti, statečná vdova napře síly do boje za jediné, co má opravdu 
cenu - za své děti.  

 

Pověsti a příběhy z východních Čech 
Linhart, Jan, 
 
Známé i méně známé pověsti z východních Čech.  

 

Slepičí polévka pro duši zamilovaných 
Inspirující příběhy o lásce a mezilidských vztazích 
 
Tyto skutečné intimní a inspirující příběhy svědčí o schopnosti lásky překonat čas, 
vzdálenost, obtíže, ba i smrt. Příběhy milujících párů, tajemství jejich cesty k lásce a 
síly, s níž překonávají protivenství, se hluboce dotknou každé lidské duše a přinesou 
jí útěchu.  

 

Zápisky o skandálu 
Heller, Zoe, 
 
Oduševnělý příběh dvou žen, z nichž jednu sledujeme očima druhé, ovšem 
vypravěčka na sebe prozrazuje více než vůbec tuší.  

 

Četnické příběhy, aneb, Případy z pátrací služby 
Dlouhý, Michal, 
 
Soubor krátkých detektivních povídek. Povídky jsou zpracovány na základě 
skutečných kriminálních činů, s jejichž řešením se při výkonu pátrací služby potýkali 
příslušníci československého četnického sboru.  

 

Konečně ten pravý 
James-Enger, Kelly 
 
Dokáže Kate najít trvalou lásku, smysluplnou práci a podaří se ji zhubnout? Vzdá se 
Tracy muže, který ji miluje, aby mohla zažít sexuální naplnění, a dokáže se postavit 
tomu, jak zachází se svým tělem a duší ?  

 

Lekce tvůrčího psaní 
Viewegh, Michal, 
 
Komorní psychologická novela o tom, jak je těžké v Čechách prožít cituplný příběh.  



Nové knihy v Městské knihovně v Broumově – listopad 2018 
 

 

Rabi 
Gordon, Noah, 
 
Sága židovské rodiny od půlky 19 století, odehrávající se převážně v Americe.  

 

Seznam vraha 
Block, Lawrence, 
 
Hlavní postavě Johnu Kellerovi jde v patách nájemný vrah Roger, který mu zabíjí 
oběti přímo před nosem a pokouší se dostat i jeho. Je to honička na život a na smrt - 
buď bude rychlejší a chytřejší Keller nebo Roger.  

 

Střežené srdce 
mistři meče 
Blake, Jennifer, 
 
Okouzlující vdova Ariadne žádá po elegantním mistrovi lekce šermu, aby mohla 
vyzvat svého zapřisáhlého nepřítele na souboj. Při tom se do sebe zamilují.  

 

Vše pro císaře 
Bradshaw, Gillian, 
 
Historický román z období starého Říma, děj se odehrává částečně v Alexandrii.  

 

Dar lásky 
Garwood, Julie 
 
Mladičkou, půvabnou a ušlechtilou Johannu provdali, když jí bylo teprve šestnáct 
let. Po třech letech ondověla. Anglický král Jan ji však chce provdat znovu, aby se 
zbavil nepohodlné svědkyně svých intrik. Její nevlastní bratr Nicholas jí nabídne 
možnost, jak se dostat ze strastiplné situace - lady Johanna si může vzít za muže 
Gabriela, obávaného válečníka, který spravuje její statky ve Skotsku.  

 

Dílna zázraků 
Tong Cuong, Valérie, 
 
Učitelce Mariette prasknou nervy a shodí drzého žáka ze schodů. Osamělou Millie 
přiměje požár bytu ke skoku z okna. Mike je válečný veterán, na kterého po návratu 
zbyla jen ulice, kde čeká na smrt. Všichni tři se ocitli na okraji společnosti. Ve chvíli, 
kdy si myslí, že už je nic dobrého nečeká, se objeví Jean a nabídne jim pomocnou 
ruku.  
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Harém 
Falconer, Colin, 
 
Krásná Hürrem je přinucena žít v harému sultána Sulejman Nádherného. Dívka je 
však mimořádně inteligentní a snaží se ze své situace vytěžit ve svůj prospěch co 
nejvíc.  

 

Úterky s Morriem 
Poslední lekce mého učitele 
Albom, Mitch, 
 
Autor knihy se po dvaceti letech setkal se svým profesorem, moudrým, trpělivým a 
vnímavým mužem, který mu kdysi ukázal cestu, kterou se může vydat, a pomohl mu 
začít vnímat svět z jiného úhlu, než byl zvyklý.  

 

Zrádná vůně 
Robards, Karen, 
 
Johny Harris se po deseti letech ve vězení vrací do rodného Tylervillu, aby se pokusil 
začít nový život. Nebude to mít snadné, neboť počestní občané o odsouzeného 
vraha nestojí. Pouze mladá učitelka mu nabízí svou pomoc.  

 

Přetvářka 
Coulter, Catherine 
 
Krásná Elizabeth je vynikající koncertní klavíristka. Muži po ni touží, ženy ji závidí. 
Zdá se, že Elizabeth má skutečně všechno, co si jen mohla přát. Její pohádkově 
bohatý manžel je však zavražděn a Elizabeth je obviněna z vraždy.  

 

Umění žít 
Fforde, Katie, 
 
Kombinace přepracování a únavy přiměje Julii zasnoubit se s milovníkem golfu a 
znalcem vína jménem Oscar. Když pochopí, že chová vřelejší city k Oscarovu 
roztomilému labradorovi než k samotnému snoubenci, je nucena přiznat si fakt, že 
je cosi drasticky v nepořádku.  

 

Ušlechtilá vášeň 
Laurens, Stephanie 
 
Historický milostný román z Londýna.  

 

Zajatci snů 
Krentz, Jayne Ann 
 
Isabel analyzuje záznamy Ellisových snů a tento anonymní klient, kterého nikdy 
neviděla, nesmírně vzrušuje její představivost. Pro Ellise má neznámá žena, která 
mu nahlíží do snů, stejně silné kouzlo. Když se konečně setkají, jako by se jejich sny 
zhmotnily.  
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Dočasná milenka 
Johnson, Susan, 
 
Milostný příběh známého sukničkáře Dermotta a krásné Isabelly, která utíká před 
hamižnými příbuznými.  

 

Jantarová pláž 
Lowell, Elizabeth, 
 
Honor, návrhářka jantarových šperků, je jedním ze šesti dětí, které vyrůstají v hlučné 
a srdečné rodině, plné smíchu a škádlení dohánějícího takřka k šílenství, ale vždy 
ochotné podat pomocnou ruku. Jake je velice nebezpečný muž. Je odborníkem na 
jantar, východní Evropu ale musel opustit. Spolu podnikají dobrodružnou cestu za 
hledáním jantaru, vytváří se mezi nimi hluboký milostný vztah.  

 

Pán ticha 
Peters, Elizabeth, 
 
První celosvětový konflikt na počátku 20. století ovlivnil i život archeologické 
komuniy v Egyptě. Vědci místo nalezišť okupují pole válečná. Ramses Emerson je 
střídavě zmítán sympatiemi k egyptskému lidu, toužícímu vymanit se z britského 
područí a loajalitou k rodné vlasti.  

 

Král Tary 
Braem, Harald, 
 
Irsko, 3. století po Kristu, zelenému ostrovu, kdysi nazývanému Erynn, hrozí 
katastrofa - vytrácejí se kouzelné síly. Aby zachránil rozpadající se království Taru, 
vydává se starý kouzelník Oghan pátrat po magických památkách minulosti.  

 

Mečem a jedem 
Benzoni, Juliette, 
 
Příběhy žen-historických postav, které v zájmu vlastního prospěchu i lásky, sáhly na 
život jiným. Šestnáct krátkých biografií, řazených chronologicky, líčí osudy žen-
vražedkyň a jejich hrůzné osudy a činy, které spáchaly zaslepeny vidinou moci.  

 

Nefritový disk / Nebeští koně 
Frèches, José, 
 
První díl trilogie z Číny ve 3. století před Kristem.  

 

Ohnivá pečeť 
historický román 
Kraus, Susanne, 
 
Historický román se odehrává v roce 1159, Fridrich I. zvaný Barbarossa obléhá 
Cremu.  
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Ostrovy nesmrtelnosti / Nefritový disk 
Frèches, José, 
 
Zheng, Zlatá rybka, Jarní rosa a Zhaogao kdysi vyrůstali společně. Jejich osudy se 
však kříží a z přátel jsou nyní nesmiřitelní nepřátelé.  

 

Přírodní medicína 
obsahové látky, léčebné účinky, užití 
Iburg, Anne 
 
Vše o použití a léčebných účincích léčivých bylin, praktické návody pro přípravu 
odvarů, koupelí, olejů apod. Pěstování, sběr a skladování léčivých bylin, co je dobré 
vědět o přírodní medicíně, obsáhlý rejstřík nemocí.  

 

Zlatá rybka 
2 Nefritový disk 
Frèches, José, 
 
Lubuwei, obchodník s nebeskými koňmi, byl jmenován ministrem. Je bohatý, má 
moc a žena, kterou miluje, mu brzy porodí syna. On stále není spokojen, chce víc.  

 

Jedenáctá morová rána 
Marr, John S., 
 
V malém městečku zemřou 2 děti na záhadnou nemoc, zároveň zde uhynou závodní 
koně na stejný vir, zjistí se, že zde řádí bioterorista.  

 

Lazarovo dítě 
Mawson, Robert, 
 
Rodina Haywoodovvých se nečekaně ocitá před problémem, jehož velikost a dosah 
lze jen stěží dohlédnout. Automobilová nehoda sedmileté Frankie náhle propůjčí 
všemu jiné rozměry, nevyřešené manželské neshody ztrácejí svůj osudový význam. 
Holčička leží napojená na přístrojích a její bratr, který byl přímým svědkem celé 
tragédie, je zřejmě zasažen víc, než se na první pohled zdá. Jeho duševní svět jakoby 
se vzdaloval tomu fyzickému a on balancuje někde na hraně mezi skutečností a 
světem, v němž snad pobývá jeho sestra.  

 

Nebylo jim souzeno žít 
Rezková, Helena, 
 
Autorky chtějí vydáním knihy "Nebylo jim souzeno žít" splatit po více než 70 letech 
dluh sokolským hrdinům, kteří již nebudou odsouzeni k zapomnění.  
V knize popisují sokolský odboj a pohnuté osudy 160 sokolů a sokolek, členů 
Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a částečně i Sokolské... 
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Nehoda 
Steel, Danielle, 
 
Allyson si vyjede bez vědomí rodičů s přáteli na večeři. Romantický večer však vyústí 
v tragédii : jejich auto se čelně střetne s jiným a Allyson zůstane v hlubokém 
bezvědomí.  

 

Závislá na tobě 
Paige, Laurelin 
 
Alayna má budoucnost pevně naplánovanou. S vysokoškolským diplomem v hrsti už 
nebude muset dělat barmanku v nočním klubu a hlavně se vyhne pokušení 
propadnout některému z pohledných mužů, co sem chodí. Alayně se totiž láska 
pokaždé vymkne z ruky, a ta poslední dokonce vyústila v obvinění ze stalkingu. Když 
k jejímu baru zamíří Hudson Pierce a je jasné, že jeho jediným cílem je dostat ji do 
své postele, Alaynu ani nenapadne mu to dovolit. Pak jí ale Hudson nabídne pozici, 
kterou nedokáže odmítnout, a jeho smyslná blízkost a neskrývaná touha jsou 
najednou víc, než dokáže zvládnout.  

 

Nebeská řeka 
Peters, Elizabeth, 
 
Emersonovi si užívají klidné léto v Anglii, Nenechají se rušit ani amatérským 
archeologem Morleym, který má důkazy o pokladu nesmírné ceny v jeruzalémském 
chrámu. K výpravě se přidají, až příjde žádost přímo z královského paláce, aby na 
Morleyho podivnou činnost dohlédli.  

 

Slepičí lásky 
Hejkalová, Markéta, 
 
Příběh ze současnosti, ve kterém se náhodně a nečekaným způsobem prolínají 
osudy hlavních protagonistů. Na dálnici se jednoho červencového odpoledne 
odehrává zvláštní příběh. V autě, na cestě do nedalekého maloměsta míří rodina s 
dospělou dcerou, která chce rodičům oznámit, že bude svobodnou matkou. Její 
milenec, úspěšný politik, náhodně jede stejným směrem za rodinou a setkává se se 
svou dávnou milenkou. Mladý manželský pár veze osmiletou dceru k lékaři. Spojí je 
nemoc jejich dítěte, nebo žena odejde za milencem?  

 

Únik do Říše 
z cyklu Ponorky 
Kessler, Leo, 
 
Vzpomínky poručíka Christiana nás vracejí do roku 1943, kdy sloužil na německé 
ponorce U-70, která zaujímala strategickou pozici v Černém moři, a kde bylo jejím 
úkolem potopit chloubu sovětské flotily, bitevní loď Stalin.  

 

Alenčin sen, aneb, Jak funguje mozek 
Vetulani, Jerzy, 
 
Alenka spí a zdá se jí zvláštní sen. Orgány lidského těla se v něm právě dohadují, 
který z nich je nejdůležitější. Jsou to játra? Střeva? Nebo snad srdce? Spor však 
rázně utne orgán nanejvýš moudrý a rozumný — mozek. Bohatě ilustrovaná naučná 
kniha dětem srozumitelně a s osobitým vtipem odhaluje složitá tajemství fungování 
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mozku. Varování pro rodiče: Přečtěte si tuhle knížku dřív, než to udělají vaše děti. 
Jinak vás ve znalostech neurovědy hravě předčí.  

 

Chladnokrevně 
Bryndza, Robert 
 
Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který vyplavila Temže. Detektiv šéfinspektor 
Erika Fosterová a její kolegyně Mossová už tuší, že je uvnitř nečeká příjemné 
překvapení… Ale na to, co doopravdy najdou uvnitř, když se jim zrezivělý kufr podaří 
na několikátý pokus otevřít, nemůže být nikdo nikdy připraven…  

 

Když draka bolí hlava 
Šiška, Petr, 
 
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, 
kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, 
když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně 
starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná 
vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a 
prince Janka, o letité kletbě a straš- livém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o 
tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů.  

 

Broumovská skupina kostelů 
Ve světle dobového architektonického prostoru 
Staněk, Petr 
 
Krajinu Broumovska zvelebuje 10 barokních kostelů (tzv. broumovská skupina 
kostelů), které v rekordně krátkém čase (v letech 1690–1743) vystavěli nejlepší 
architekti své doby – otec a syn Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi (vyjma 
kostela v Martínkovicích); stavbu inicioval osvícený opat Broumovského kláštera 
Otmar Zinke. Tato vrcholná umělecká díla téměř po 3 staletí kulturně a duchovně 
obohacují broumovský venkov.  

 

Jak Marta zkrotila draka 
Wagnerová, Alena, 
 
V knize pro děti zpracovala renomovaná spisovatelka Alena Wagnerová pro dnešní 
dobu velmi inspirativní provensálskou legendu o svaté Martě. V pohádkách a 
pověstech bývá boj s draky zpravidla záležitostí mužů, zmíněná legenda je v tomto 
ohledu výjimkou. Svatá Marta z Betánie byla i se svými sourozenci vyhnána z 
Palestiny a nový domov našla poblíž dnešní Marseille. Obyvatelé nedalekého 
městečka Nerluc sužoval už léta drak Tarasque, který požíral dobytek, koně i lidi, 
ničil pole a úrodu. Všechny pokusy jej přemoci skončily nezdarem. Bezradní 
Nerlučané se ve své tísni obrátili na svatou Martu s prosbou o pomoc. Světice se za 
drakem vypravila, na břehu Rhôny se usadila na kámen a začala zpívat. A co se 
nestalo?  

 

O čertech, medvědech, myškách a všech mých přátelích 
Kahoun, Jiří, 
 
Přijměte pozvání do země prázdnin, zvířátek a strašidýlek, do kraje dětství a snů, kde 
je pořád hezky, ať svítí sluníčko nebo chumelí. Tady si voda hezky odpočívá v 
rybníčcích Nebíčku a kastrůlku. Občas prosviští kolem čert Pukavec. A krásně teplo 
je v útulném knížkovém domečku. To by bylo něco, bydlet v knížce... Co myslíte, 
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děti? Třeba přijdou na návštěvu i myšáčci Kousek a Bavlnka, přiletí si popovídat malí 
huňatí medvídci Čmelda a Brumda a na návštěvu dorazí kocouří strýček z Ameriky.  

 

Pán a vrabec=The Man and the Sparrow 
Míková, Marka, 
 
Hlavním bezejmenným hrdinou příběhu je pán. Žije osaměle v domku se zahradou a 
celý den cosi pilně píše na počítači. Když se jednoho dne pod střechou domku 
uhnízdí vrabec, pán se zaraduje: konečně má kamaráda! Brzy se seznámí také se 
sousedkou a jejím šestiletým synem. Jednoho dne ho sousedka poprosí, jestli by jí 
syna nepohlídal. A tak ti dva společně stráví den a kluk se skamarádí s vrabcem. 
Jenže pak události naberou rychlý, nečekaný spád – kluk onemocní a nedlouho poté 
vrabec zmizí.  

 

Příběhy věcí 
100 artefaktů za posledních 100 let 
 
Vizuální encyklopedie, která prostřednictvím 100 artefaktů vypráví konkrétní historii 
naší země. Svižně psané esejistické texty přinášejí nejen faktografické údaje o dané 
věci a spojených událostech, ale jsou psány jako příběhy o tajemství. Příběhy věcí, 
které utvářejí naši identitu, které nás mohou inspirovat a k nimž je podstatné se 
vracet a nacházet si svůj vlastní vztah. Na vzniku knihy se podílelo celkem padesát 
spoluautorů. Velkým formátem, výraznou grafickou úpravou i rozsahem navazujeme 
na úspěšnou publikaci „Průvodce neklidným územím“, vydanou nakladatelstvím 
Labyrint v loňském roce a oceněnou v soutěži Nejkrásnější knihy ČR.  

 

Tři králové 
Ležák, Zdeněk, 
 
Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek, tři českoslovenští důstojníci, kteří snad 
nejvýrazněji zasáhli do českého domácího odboje v první polovině druhé světové 
války. Kniha přináší stostránkový komiks mapující jejich osudy od jara 1939, kdy se 
dali dohromady, až po smrt posledního z nich v létě 1942. Tři králové hráli 
významnou roli v odbojové organizaci Obrana národa. Udržovali radiový kontakt se 
špionážní skupinou Františka Moravce v Anglii, byli spojkou s německým dvojitým 
agentem A-54, podíleli se na tisku a rozšiřování ilegálních novin a zorganizovali 
stovky sabotážních akcí. V komiksu se proto v epizodních rolích objeví také desítky 
dalších osobností … 

 

Bytová revolta 
Jak ženy dělaly disent 
 
Kniha Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent představuje dvacet jedna žen, které se 
nebály postavit normalizační moci v 70. a 80. letech. Svým zapojením do boje proti 
totalitě chtěly spoluvytvářet lepší podmínky pro život svůj i svých dětí. Kniha chce 
připomenout, jakým způsobem tyto ženy fungovaly v prostředí Charty 77 i mimo 
něj, v kulturním undergroundu, ve velkých městech i na venkově. Zároveň 
představuje ženy ukotvené v různých proudech Charty 77 – v proudu filozofickém, 
křesťanském, reformně komunistickém a v tzv. kulturním undergroundu.  
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Deník raka 
Schillerová, Tereza, 
 
Otevřená, upřímná a schopná nemilosrdně pojmenovat všechny stavy, které 
provázejí léčbu rakoviny. Právě taková je zpověď blogerky Terezy Schillerové, která 
po celý rok na svém blogu zaznamenávala své zážitky z boje s touto nemocí. Hodiny 
čekání na vyšetření, na výsledky, na chemoterapie… Naděje, deprese, 
bezvýchodnost, radost z každého zlepšení… Život s rakovinou je životem doslova na 
emocionální houpačce a autorka se nestydí přiznat, že pod vlivem nemoci často 
reagovala nepřiměřeně, sobecky a zaznamenává, jakým způsobem se její nemoc 
projevovala na vztahu s manželem, se synem.  

 

Jednoduše & dokonale. 
Maso 
Vaněk, Roman, 
 
Autor kuchařských bestsellerů Roman Vaněk vydává dlouho očekávanou kuchařku 
Jednoduše a dokonale – MASO. Jako vždy spolu s Vaňkem na této publikaci 
pracovala jeho manželka Jana a tým předních českých šéfkuchařů, kteří jsou zároveň 
lektory Pražského kulinářského institutu. V edici Jednoduše a dokonale tato 3. kniha 
v pořadí skvěle doplní předchozí kuřecí a zeleninovou kuchařku, které patří mezi 
nejprodávanější tituly na trhu. Hlavní roli v knize hrají tentokrát vepřové a hovězí 
maso. Recepty jsou podrobně popsány osvědčeným způsobem „krok za krokem“ 
tak, aby i zdánlivě „složitý“ pokrm uvařil i absolutní začátečník.  

 

Mami, zabila jsem... 
Aneb, příliš mnoho lásky 
Marboe, Marcella 
 
Příběh matky-vypravěčky a její dcery Anny, která se zamilovala do muže s jiným 
kulturním vzorcem, než je ten její, zobrazuje sice problémy osobní, které ale těsně 
souvisejí s celospolečenským kontextem. Náročná expozice seznamuje nejen s 
aktéry, ale v komentáři vypravěčky předestírá i řadu filozofických otázek, které jsou 
úhelnými kameny života obecně. Hořce ironický text se brzy překlápí do strhujícího 
děje, v němž hlavní roli hraje láska a její manipulativní zneužití psychopatickým 
jedincem. Autorka vtahuje čtenáře do současného světa, který rezonuje 
znepokojujícími jevy „jinosti“.  

 

Tisíc dnů v Toskánsku 
De Blasi, Marlena, 
 
Americká šéfkuchařka Marlena de Blasi má dvě životní vášně – lásku a jídlo. Obojí 
nachází v míře vrchovaté v toskánské vesničce San Casciano dei Bagni, kam se 
přestěhuje z Benátek se svým italským manželem Fernandem. Malebný toskánský 
venkov, kraj starých olivovníkových hájů a horkých etruských pramenů, je místem, 
kde hodlají najít ty pravé ingredience dobrého života. Ve vesničce s pouhými dvěma 
stovkami svérázných obyvatel se nastěhují do primitivně zrenovované bývalé stáje 
bez telefonu, bez ústředního topení a s malinkou, skromnou kuchyní.  
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Tweety 1956-1963 
Jirousová, Věra 
 
Kniha obsahuje kompletní přepis deníků básnířky a historičky umění Věry Jirousové 
(1944–2011), které si jako školačka psala od ledna 1956. Skrz nelítostně intimní a 
originální komentování světa, který kolem sebe mladá dívka viděla a cítila, 
poznáváme naši minulost symbolizovanou dobou tání z jiné perspektivy. Knihu k 
vydání připravil autorčin syn Tobiáš Jirous.  

 

Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938 
 
Vzpomínky více než dvou set pamětníků na těžký rok 1938 nejsou jen suchým 
popisem tehdejších událostí - naopak barvitě a plasticky zachycují často velice hořké 
pocity těch, kteří byli tak krutě vyhnáni ze svých domovů. Kniha vychází v roce 
osmdesátého výročí této smutné události a doplňuje jí historický přehled Jindřicha 
Marka a bohatá obrazová příloha Jaroslava Čvančary  

 

Kvílení a jiné básně 
Ginsberg, Allen, 
 
Jedna z největších básnických sbírek 20. století, vpravdě kultovní Kvílení, vychází 
poprvé v češtině v samostatném svazku - v klasickém překladu Jana Zábrany, který 
mohutně ovlivnil i moderní českou poezii.  

 

Nosorožec 
hra o třech a dějstvích a čtyřech obrazech 
Ionescu, Eugen, 
 
Město zaplavené nosorožci. To je téma hry významného klasika aubsurdního 
divadla. Obraz společnosti, ve které se lidé proměňují v nosorožce, je stále varující 
metaforickým obrazem života v totalitní společnosti. Stále aktuální hru mistra 
absurdního dramatu přeložil Ivan Zmatlík.  

 

Plešatá zpěvačka. Židle 
Ionescu, Eugen 
 
Plešatá zpěvačka s podtitulem Antihra byla v době svého vzniku objevem. Jde o 
první Ionescovo dramatické dílo, které zároveň otevírá cestu dalším tvůrcům tzv. 
absurdního divadla. Také Židle patří mezi Ionescova nejvýznamnější dramatická díla.  

 

Po nás ať přijde potopa! 
Gellner, František, 
 
Básnická sbírka Po nás ať přijde potopa je jedno z nejznámějších děl českého 
spisovatele Františka Gellnera, které bylo vydáno roku 1901, a zároveň je autorovým 
debutem.  
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Revizor 
komedie o pěti dějstvích 
Gogol', Nikolaj Vasil'jevič, 
 
Satirická komedie ruského klasika se baví hloupostí a nevzdělaností úředníků v 
provinčním ruském městečku, kteří naletí falešnému „revizorovi“ Chlestakovovi, 
který nestydatě využívá jejich zkorumpovanost, úplatkářství a podlézavost.  

 

1234 anglických slovíček 
obrázkový slovník 
Janů, Veronika 
 
Neváhejte a společně s dětmi si promrskejte více než 1000 anglických slovíček. S 
pomocí veselých a názorných obrázků vám to společně půjde velmi snadno a dětem 
se nová slovíčka vtisknou rychle do paměti. Jednotlivá slova jsou v knížce řazena 
podle abecedy a také podle ucelených tematických celků. U každého obrázku 
naleznete vždy nejdříve anglické slovíčko a pod ním jeho český překlad. Můžete se s 
dětmi pustit do zábavného učení a zkoušení, když zakryjete např. český překlad 
prstem a hned zjistíte, zda si dítě pamatuje, co dané slovo znamená.  

 

Dokonalá kořist 
Fields, Helen, 
 
Případ z krimisérie o skotských vyšetřovatelích Callanachovi a Turnerové. Sériový 
vrah s nimi hraje hrůznou hru...  

 

Francie 
 
Kniha si dává za cíl přiblížit nejpozoruhodnější města, oblasti a kraje Francie. Začíná 
Paříží a jejími zajímavostmi, dále je údolí Loiry, které se také pyšní množstvím 
krásných zámků a rozlehlých vinic, následuje Saint Malo, Bordeaux, Toulose, 
Carcasone, Avignon, Marseille, Nice atd. Autoři zde velmi stručně zmiňují histirii 
jednotlivých míst, doporučují co určitě nevynechat, kde se ubytovat a v neposlední 
řadě co dobrého ochutnat, a kde se dobře najíst.  

 

Hvězda severu 
John, David, 
 
Před dvanácti lety se Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský 
ostrov. Měla před sebou univerzitní studia, vlastně celý život. Ale pak záhadně 
zmizela přímo z pláže. Je mrtvá? Její sestra Jenna se s takovouto představou 
nedokázala nikdy smířit. A nyní ji v této souvislosti kontaktovala CIA se žádostí o 
spolupráci… 

 

Kafkonomie 
Z boží vůle bankéř: rozhovor s Romanem Chlupatým 
Sedláček, Tomáš, 
 
Přední český ekonom Tomáš Sedláček si společně s publicistou a konzultantem 
Romanem Chlupatým přizvali k debatě Jorise Luyendijka. Tento nizozemský 
antropolog a spisovatel zkoumal v londýnské City bankéře coby specifický druh, 
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který´ je podepsán pod nejhlubší krizí globální ekonomiky od Velké deprese ve 30. 
letech 20. století.  

 

Katova dcera a Rada dvanácti 
Pötzsch, Oliver, 
 
V šesté části série historických příběhů pátrá kat Kuisl po pachateli série vražd 
mladých dívek, k nimž dochází v Mnichově roku 1672.  

 

Kde domov můj 
příběh hymny 
Holasová, Aneta Františka, 
 
Bohatě ilustrovaná autorská kniha přibližuje formou pohádkového vyprávění vznik 
české hymny. Příloha: Pracovní sešit. Určeno dětem od 4 let.  

 

Nejlepší víkend 
Hartl, Patrik, 
 
Jedna z nejočekávanějších knih je tu! Režisér, scénárista a spisovatel Patrik Hartl 
nabízí pohled na osudy hlavních protagonistů se svým typickým humorem. V jeho 
optimisticky pojatých příbězích se jistě najde každý z nás. Všichni občas máme pocit, 
že žijeme nudný život a toužíme po změně. A přesně to si dali za cíl hlavní hrdinové 
tohoto příběhu. Od základu změnit svůj život.  

 

Oběť bez tváře 
Ahnhem, Stefan, 
 
Detektiv Risk se ze svého působení ve Stockholmu právě se svou rodinou stěhuje do 
rodného Helsinborgu, aby tam všichni začali nový život. Přestože má být několik 
týdnů na dovolené, je téměř hned po příjezdu zatažen do vyšetřování brutální 
vraždy. Obětí je místní učitel pracovního vyučování, což je však důležitější - Riskův 
bývalý spolužák a manžel jeho školní lásky. Když je nalezeno druhé tělo, začíná se 
rýsovat nebezpečně znějící teorie o pomstě za nějakou dávnou křivdu. Jeden 
pachatel se přímo nabízí, utiskovaný chlapec, kterého oba mrtví celou základní školu 
šikanovali. Třetí oběť teorii potvrdí a vyvstává otázka, kdo všechno je cílem řádění 
šílence?  

 

Ostrý řez 
Deaver, Jeffery, 
 
Lincoln Rhyme a Amélie Sachsová se vracejí z Itálie právě ve chvíli, kdy v New Yorku 
začne řádit vrah s velmi neobvyklým modem operandi. Pronásleduje čerstvě 
zasnoubené páry a zabíjí je ve chvíli, kdy se v klenotnictví chystají koupit snubní 
prsteny… 

 

Trůn patří rytířům 
Vaňková, Ludmila, 
 
Nová řada královských ság Ludmily Vaňkové PŘEMYSLOVCI pokračuje třetí knihou 
TRŮN PATŘÍ RYTÍŘŮM (1231-1271) a spojuje romány Zapomenutý král a Král 
železný, král zlatý. Třetí díl historické ságy Přemyslovci zachycuje velké půlstoletí 
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českého království, které nepoznalo žádné porážky a vzkvétalo, i když bylo často v 
ohrožení a sousední země stíhala pohroma za pohromou. Václav I. převzal dědičné 
království po svém otci už jako velmoc a jeho syn Přemysl II. vytvořil přemyslovskou 
říši sahající od moře k moři a mohl pomýšlet na císařskou korunu… 

 

Dlouhá cesta lásky 
Oke, Janette, 
 
Missie se vydává s milovaným Williem na vysněnou cestu na západ a nechává za 
sebou ustarané rodiče i sourozence. Čeká je dlouhé putování ve voze krytém 
plachtou a taženém koňmi. Útrapy, které s sebou přináší trmácení v horku, dešti, 
bahně, po rozbitých cestách, přes rozbouřené řeky a často v ohrožení života, korigují 
Missiiny idealistické představy o životě na západě a splněném snu. Ke stesku po 
domově se navíc přidávají strach a úzkost… 

 

Motýlí křik 
Tománek, Jan, 
 
Nehoda uprostřed nočního města, nebo důmyslná vražda? Televizní reportér Pavel 
Černý se dostane do víru událostí vedoucích až do nejvyšších pater světové politiky a 
utajených mocenských skupin. Thriller ze současné Prahy vede až na konferenci 
Bilderberg, kde se za zavřenými dveřmi jedná o budoucnosti světa. Zdánlivě šílené 
konspirace, které jsou ale realitě blíže, než si myslíte – pravda je šokující a je jen na 
vás, jestli ji dokážete přijmout…  

 

Sama sebou 
Moyes, Jojo, 
 
Jojo Moyesová vrací na scénu Louisu Clarkovou čtenářsky oblíbenou hrdinku dvou 
předchozích knih. Tentokrát je děj situovaný do New Yorku a jeho nejvyšších 
společenských kruhů.  

 

Se mnou si nezačínej 
Robb, J. D., 
 
Řízením osudu se stane Eva Dallasová svědkem násilné smrti Larindy Marsové, 
profesionální klevetnice a nebezpečné vyděračky, která výměnou za své mlčení už 
sedřela z kůže celou řadu vlivných lidí. Při vyšetřování její smrti získává Eva šokující 
informace, které měly být raději pohřbeny spolu s Larindou.  

 

Vadí, nevadí 
Patterson, James, 
 
Pravda tě osvobodí - pokud tě dřív nezabije. Claire je právě na stopě něčeho 
velkého, ale dříve než se jí podaří odkrýt všechny nejasnosti, přijde o život při 
ozbrojeném přepadení. Trevor nevěří na náhodu, navíc všechny okolnosti ukazují na 
promyšlený čin. Aby zjistil, proč musela zemřít, neváhá hodně riskovat. Se smrtí 
Claire se mu stejně zhroutil svět, tak co může ještě ztratit?  
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Zpětný ráz 
May, Peter, 
 
Když nejlepší francouzský šéfkuchař Marc Fraysse svolá novináře z celého světa, aby 
učinil šokující prohlášení, proslýchá se, že mu hrozí ztráta jedné ze tří prestižních 
michelinských hvězd. Při příjezdu do jeho odlehlé restaurace na vulkanické náhorní 
plošině ve střední Francii však novináře přivítá zpráva, že kulinářský génius byl 
zavražděn a své poselství už nikomu nepředá. Sedm let po jeho smrti zůstává 
totožnost vraha stále záhadou.  

 

Dvůr mrazu a hvězd 
4. díl 
Maas, Sarah J., 
 
Čtvrté poutavé pokračování young adult fantasy řady Dvůr trnů a růží je variací na 
pohádkový námět krásky a zvířete a staví odvážnou Feyre před nová poutavá 
dobrodružství, rozhodnutí a hrozby.  

 

Holčičky 
Váňová, Magda, 
Kniha Holčičky spojuje tři novely s nepředvídatelným koncem, který čtenáře 
překvapí a možná i nadchne. Najít znovu štěstí je úkol pro Dinu z novely Pomsta. Její 
rodiče byli kouzelníci a zahynuli při autohavárii. Dina vyrůstá u staré tety a nikdy 
neví, zda si po štěstí šlape sama, nebo ho ztrácí za absurdních okolností.  

 

Kořist 
Smith, Wilbur A., 
 
Francis Courtney připlouvá ke břehům Afriky, aby pomstil smrt svého otce. Hamižní 
obchodníci a obávaní piráti, kteří pobřeží obývají, v podstatě představují vřelé 
uvítání ve srovnání s nebezpečím, jež vychází z rodinného kruhu. Setkání příbuzných 
rozdrásá staré rány a vyústí v tuhý boj, v němž se odráží hříchy předchozí generace.  

 

O nejbohatším vrabci na světě 
Petiška, Eduard, 
 
Kniha vypráví o vrabci Rozcuchánkovi, který poznal, že mít kamarády je nad všechno 
bohatství. Pro děti předškolního věku.  

 

Trnitá řeč 
Bardugo, Leigh, 
 
Šest pohádkově laděných příběhů s úžasnými ilustracemi z temného světa fantasy 
sérií Griša a Šest vran. Láska si potrpí na květomluvu, pravda však mluví řečí trnitou. 
Vydejte se do krajiny kouzel, kde vládne temná magie, protéká tudy neposlušná 
řeka a minout vás může poslušná bouře. Přihlížejte pokoutním obchodům 
sjednaným pod rouškou noci. Vstupte do měst, ve kterých straší, a do lesů, ze 
kterých nevede cesta ven.  
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Třísky 
román o lásce s prvky investigativní reportáže 
Pekárková, Iva, 
 
Může být život postižené ženy na vozíku úžasně zábavný a plný dobrodružství? 
Evidentně ano. Šárka, obyčejná dívka z malého města v Sudetech, ve dvaadvaceti 
letech po nehodě ochrnula. Rozhodla se ale, že se nepromění v bezmocnou zapšklou 
chudinku. Manžel ji opustí, ona sama vychová syna. A objeví, že i paraplegik může 
mít skvělý sex. Po rozchodu s partnerem, který ji využíval, se rozhodne, že s 
chlapama už nechce nic mít. Pak se ale internetově zamiluje do Pákistánce Tabishe a 
život nabere nečekané obrátky. Román Tříska je psaný podle skutečného příběhu 
jedné statečné ženy. A nese v sobě prvky investigativní reportáže.  

 

Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka 
Boček, Evžen, 
 
Po tragické smrti princezny Diany se ruší repríza rozverné historické revue s 
Helenkou Vondráčkovou a Heinrichem Himmlerem a na Kostce je vyhlášen smutek. 
V zámecké kapli vzniká pietní místo s kondolenční knihou a z oken visí černé 
prapory. Aristokratka Marie využívá příležitosti a odjíždí na hájovnu za Maxem, který 
ji žádá o ruku. Není ovšem jasné, jestli nejedná v pominutí smyslů. Následuje 
hororová cesta nočním lesem do nemocnice, kde se Max ocitne na jednotce 
intenzivní péče a vyděšená Marie přespí na interním oddělení. Neklidnou noc ovšem 
zažívá i truchlící Kostka. Na zámek dorazí několik osob, které rozpoutají vlnu 
zločinnosti. Podaří se Marii celou tu zašmodrchanou situaci rozplést?  

 

Divoký obchod 
Čech, František, 
 
Právnický thriller z období divoké fotovoltaiky. Neobvyklý úkol odvádí úspěšného 
pražského advokáta Petra Cihláře z naleštěných interiérů jednacích místností do 
zapadlých vesnic Jesenicka. Doprovázen náročným klientem a pohlednou 
koncipientkou musí dokončit obchod, na kterém závisí nejen vysoká odměna pro 
jeho zaměstnavatele, ale také Cihlářova vlastní kariéra.  

 

Sítě z pavučin 
Keleová-Vasilková, Táňa, 
 
Blanka je mladá a úspěšná herečka, křehká a silná zároveň. Ovšem její osobní život 
je samá bolest a zklamání. Jediným světýlkem je pro ní její dcerka Alenka. Blanka se 
dlouho odhodlává rozmotat pavučinu klamání, kterým ovila svůj život...  

 

Slib 
Kleypas, Lisa, 
 
Andrew, lord Drake, byl vyškrtnut z otcovy poslední vůle pro svůj zhýralý a 
prostopášný život. Aby si získal zpět otcovu přízeň, rozhodne se předstírat, že se 
napravil. V rámci svého plánu chce otce přesvědčit, že se dvoří počestné ženě s 
úmyslem oženit se s ní. Potíž je, že žádné slušné ženy nezná, až na staropanenskou 
sestru svého přítele, slečnu Caroline Hargreavesovou.  



Nové knihy v Městské knihovně v Broumově – listopad 2018 
 

 

Místa ve tmě 
Kábrtová, Lidmila, 
 
Tereza je rozvedená a život si zpestřuje milenci. Klára je ptáček ve zlaté kleci. Eva se 
obětovala dětem a rodině. Karla si chce pořádně užívat. Alice se snaží nebýt plačka 
jako její matka. Petra chce seknout se životem, ale Magdalena začne zase toužit. 
Jejich příběhy se v ničem nepodobají, přesto se tyto ženy v určitém okamžiku 
pokávají a vstupují si do života, aniž by o tom věděly...  

 

Kiki, Benni a katastrofa za dveřmi 
Minte-König, Bianka, 
 
Kiki se rozhodně nenudí. Pořád se něco děje, ať už je to škola, projekt v útulku pro 
opuštěná zvířata, nebo pomoc ochrnuté kamarádce Rose, která nádherně kreslí. Do 
toho ještě musí vyřešit velký problém, který trápí Benniho. Prostě jedno vzrůšo za 
druhým. Aspoň že tátova pozornost se teď upnula spíše k bláznivým sousedům než k 
ní.  

 

Momentky 
Nesvadbová, Barbara, 
 
Povídky známé české spisovatelky a novinářky. Momentky zachycují chvíle, kdy se 
náš život láme; jsou to okamžiky hlubokého štěstí i bolestných ztrát nebo fatálních 
rozhodnutí. „Jsou chvíle, které zůstanou v hlavě jako v albu. Navždy. Nemusíte je mít 
na fotkách. I přesto jsou nezapomenutelné. Štěstí se skládá z okamžiků. To ostatní je 
život.“  

 

Chrám Matky Boží v Paříži 
Hugo, Victor, 
 
Román Chrám Matky Boží v Paříži vypráví legendární příběh hrbatého zvoníka Quasimoda a 
jeho nešťastné lásky k nádherné cikánské tanečnici. Odehrává se na konci patnáctého století. 

 


