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Čarokrásné knihkupectví 
6. díl Škola drží při sobě 

Katja Frixeová ; s ilustracemi Florentiny Prechtelové ;  

 

Další Klárčino dobrodružství v kouzelném knihkupectví. Klárčin školní 

život je vzhůru nohama! Dělá si starosti o svého nejlepšího kamaráda 

Lea, který poslední dobou dostává jen samé špatné známky. Co když 

propadne? Kromě toho hrozí, že odpadne projektový týden, který měl být 

zaměřený na knihy. Paní Sovová z Čarokrásného knihkupectví se 

rozhodne, že do školy nastoupí jako učitelka, a vyučování přesune do 

svého kouzelného obchůdku vonícího čokoládovými dortíky. To se nelíbí 

přísnému řediteli Lupenovi, ale paní Sovová má svá pravidla.  

 

Den na stavbě 
rozkládej si knížku a objevuj, co všechno se děje na staveništi 

Přeložila: Ladislava Součková 

 

Vítáme tě na stavbě! Připravili jsme pro tebe úžasně zajímavý výlet. Dítě 

se zábavnou interaktivní formou seznámí s rozmanitými činnostmi na 

stavbě. Stránku po stránce si bude toto důmyslné leporelo rozkládat, až se 

nakonec ocitne uprostřed působivé detailní scenérie velkého staveniště a 

bude mít před očima úplně vše, co cestou postupně objevovalo: dělníky 

různých profesí, zahradníky při práci a nejrůznější nástroje i stroje, jako 

jsou rypadla a bagry. Čtení se dítě bude aktivně účastnit: S pomocí 

rytmického, svěžího textu se seznámí s odlišnými místy stavby, naučí se 

pojmenovávat profese, činnosti i předměty, bude odpovídat na otázky i 

jednoduše vyprávět, co se dozvědělo o životě na stavbě, vymýšlet si 

příběhy. Nejenže si obohatí slovní zásobu, skládání knížky mu také 

pomůže rozvinout motorické dovednosti.  

 

Jono a Kíš 
Hana Roguljič, Andrea Tachezy 

 

Příběh sourozenců, kteří se ocitnou ve světě nekonečných možností, ve 

světě internetu.  

 

Alpami na kole 
Alena Zárybnická 

 

Populární televizní meteoroložka Alena Zárybnická vás překvapí. Je také 

velmi zdatnou turistkou. Na kole podnikla výlety po Alpách a 

zaznamenala nejen inspirativní trasy, ale podává i informace o lokálních 

zajímavostech, tradicích či jídle. Vše doprovázejí úchvatné fotografie.  

 

Maria Montessoriová 
učitelka nové doby 

Laura Baldiniová ;  

 

Maria Montessoriová byla výrazná osobnost, pocházela ze zámožné 

italské rodiny, v roce 1896 se stala první doktorkou medicíny v Itálii, 

zajímala se o výchovu mentálně postižených dětí a o otázku dětských 
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nervových nemocí, později se věnovala propagaci svého programu 

vzdělávání. Autorka románovou formou přibližuje náročnou cestu této 

inteligentní vzdělané dívky, která se díky vlastní houževnatosti a 

cílevědomosti vypracovala mezi odbornou špičku ve svém oboru. 

Kvalitně napsaný, čtivý a zajímavý biografický román poutavým 

způsobem seznámí čtenáře s počátky kariéry této významné italské 

pedagožky a zakladatelky výchovně-vzdělávacího programu Montessori.  

 

Poslední dopis od milence 
Jojo Moyesová ;  

 

Píše se rok 1960. Jennifer Stirlingová se po vážné autonehodě probouzí v 

nemocnici a na nic si nevzpomíná. Nepoznává svého manžela, kamarády, 

nepamatuje si dokonce ani to, jaká byla před nehodou ona sama. Když je 

však po nějaké době z nemocnice propuštěna, nachází doma schovaný 

dopis a z mlhy zapomnění pomalu začínají vystupovat obrazy 

upomínající na velikou lásku, kvůli které byla ochotná riskovat úplně 

všechno. O bezmála půlstoletí později na dopis, v němž neznámý muž 

žádá svoji milenku, aby kvůli němu opustila manžela, náhodou v archivu 

narazí novinářka Elllie Haworthová. Tu milostný list okamžitě zaujme, 

neboť i ona má momentálně poměr se ženatým mužem. Pouští se tedy do 

pátrání po dámě, které je dopis adresován, jeho pisateli a především pak 

příběhu velké lásky, jenž se za psaním skrývá… Mimořádné silný příběh 

vášně, nevěry a ztráty Jojo Moyesové vynesl v roce 2011 už druhé 

prestižní ocenění Romantic Novel of The Year Award. V roce 2021 pak 

Netflix román, který Ikar původně vydal pod názvem Poslední dopis od 

tvé lásky, uvádí jako celovečerní film.  

 

Rozum proti víře 
velká turecká válka 1683-1699 

Luboš Taraba 

 

Třicetiletá válka převrátila Evropu naruby. Starý kontinent z ní vyšel 

chudší o pár milionů obyvatel, ovšem zároveň s tím vstoupil do éry 

„rozumu“. A právě tento moment definitivně zvrátil poměr sil mezi 

křesťanstvím a islámem. Plně se to projevilo ve střetu Svaté ligy, vedené 

rakouskými Habsburky, s osmanskou říší v letech 1683–1699. Tato velká 

turecká válka s konečnou platností odvrátila hrozbu expanzivního islámu, 

kdy neúspěšné zadržování Alláhových svatých bojovníků na Balkánu 

přešlo v jejich zatlačování. Nejprve od Vídně, pak od Budy a Pešti až k 

Bělehradu. Křesťanský rozum, spoléhající se sám na sebe, začal 

dominovat nad vírou v boha, kterého při svých meditacích na poušti 

poblíž Mekky zvěstoval jeden arabský obchodník.  

 

Shakespearova Anglie 
portrét doby 

Martin Hilský 

 

Dílo významného shakespearologa Martina Hilského je uceleným a 

rozsáhlým přehledem doby, v níž žil William Shakespeare. Je rozděleno 

do čtyř kapitol a dalších podkapitol. V první kapitole Lidé a společnost 

získáme náhled do života osob napříč sociálními statusy – od králů až po 
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lidi na okraji společnosti. Druhá kapitola reflektuje Každodenní život 

obyvatel - bydlení, hygienu, módu, běžné a sváteční dny, život od 

narození až po smrt a jiné intimní záležitosti. Třetí oddíl se věnuje 

Imaginaci, mentalitě, řeči a přiblíží nám imaginaci náboženskou, 

politickou, historickou, alchymistickou a myšlení a cítění alžbětinské 

společnosti. V poslední části „Kdo byl kdo“ se seznámíme s osobnostmi, 

které jsou v knize zmíněny. Ačkoli se jedná o naučnou publikaci, je 

napsána poutavým a srozumitelným jazykem. Publikace je opatřena 

obsáhlým poznámkovým aparátem a texty jsou doprovázeny obrazovým 

materiálem.  

 

Válka s láskou 
Winter Renshawová ;  

Romantický příběh o lásce mezi ženou s nepříjemnou zkušeností z 

nedávného rozvodu, a mužem, jenž s ní původně nemá ty nejčistší 

úmysly.Love Aldridgeová chce po rozvodu začít nový život a 

zapomenout na bývalého manžela, kterého změnily rychle nabyté peníze. 

Ten se jí chce pomstít a jako nového souseda jí nastrčí přitažlivého Juda 

Warnera, který ji má svést a zlomit srdce. Láska má ale svá vlastní 

pravidla.  

 

Chýše v močále 
4. díl 

Pauline Petersová ;  

 

Irsko, podzim roku 1908. Victoria a Jeremy se těší na romantickou, i 

když opožděnou svatební cestu na Zelený ostrov. Jeremy se ale zdrží v 

Anglii, protože jeho otec je vážně nemocný. Victoria cestuje se svým 

komorníkem a otcovským přítelem Hopkinsem napřed, než jí těhotenství 

cestu ztíží. Při první procházce na nádherném venkovském sídle v irském 

hrabství Galway zabloudí do močálu. Zachrání ji mladík jménem Ióseph. 

Když je o několik dní později nalezena v bažině mrtvá mladá žena, 

upadne Ióseph do podezření. Victoria věří v nevinu svého zachránce. 

Hledání pravdy ji zavede do elegantních venkovských sídel i dublinských 

domů, v nichž žije chudina. A přitom přijde na stopu neuvěřitelnému 

tajemství… Závěrečná část strhující tetralogie z viktoriánské doby na 

pozadí Irska usilujícího o nezávislost.  

 

Kotrmelce u krmelce 
napsala Blanka Budínová ; ilustrovala Gabriela Plačková 

 

Bohatě ilustrované básničky o zvířatech doplněné skrývačkami ve 

větách.Datel chce být spisovatel, hroch si hraje na divoké prase a bratři 

kapři závodí v plavání, zatímco chudák křeček musí přečkat bouřku a 

klukům vlkům moknou uši. Veselé básničky představují dětem svět zvířat 

hravě a zábavně, navíc lehkým a rytmickým jazykem, aby je malí čtenáři 

mohli sami číst a přednášet ostatním. Pomůžou jim také vyslovovat 

obtížné Ř nebo C.  
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Kráva Říčanová 
autor: Tereza Říčanová 

 

Poetické vyprávění o kráse i dřině chovu krávy Máliny. Kniha s 

celostránkovými ilustracemi. Jaké je to žít s krávou? Dojit ji každý den, 

chodit na pastvu, starat se o ni? Tereza Říčanová žije život nepohodlný a 

náročný, vstává se v něm za úsvitu, a když je třeba, pracuje se do úmoru, 

dny získávají rytmus podle ročních období a krmení... Soužití se 

zvířetem, každodenní pozorování a fyzická práce v autorce probouzejí 

citlivost pro skutečný smysl věcí, obnovují zapomenutý vztah se zvířaty, 

nastolují vnitřní řád a zjitřují představivost. V knize se dozvíte mnoho 

praktického: třeba kolik má kráva žaludků, jak se dělá máslo nebo sýr, co 

žerou krávy v zimě nebo co to je hovnopytel.  

 

Na obloze plné zvuků 
Luca Sassi, Luna Scortegagna;  

 

Obrázková knížka o veverce je doplněna zvukovými prvky. Malá veverka 

jednoho rána spatří, jak ze stromu visí provázky. A podívejte - jsou k nim 

připevněné balónky! Zvědavá veverka je popadne, a než se naděje, stoupá 

vzhůru do oblak! Avšak drzý komár balónky jeden po druhém propíchne. 

Kdoví, kam veverka doletí.  

 

Nej... zvířata v pohybu 
Anne-Sophie Baumann, Éléonore Della Malva;  

Proč mají ptáci tak lehké kosti a proč hadi svlékají kůži? Vypadá každé 

vajíčko stejně a snáší je jenom ptáci? Jak vidí kůň? Aby mohla odpovědět 

na všechny tyto otázky, prozkoumala Anne-Sophie Baumann spolu se 

svým odborným poradcem, veterinářem Claudem Guintardem, rozmanitý 

svět zvířat. Krásnými a precizními ilustracemi knihu doplnila Éléonore 

Della Malva. Více než 50 pohyblivých prvků umožňuje nahlédnout pod 

skořápku vajíčka, sledovat vývoj motýla či prozkoumat velrybí kostru. 

Zjistěte úžasné informace o světě zvířat, o jejich stavbě těl, zraku, hmatu, 

sluchu či potravě.  

 

Návrat na Vysočinu 
3. díl 

Suzanne Enoch ; přeložila: Jana Pacnerová 

 

Pokračování historické romance z prostředí Skotska v devatenáctém 

století. Předchozí knihy sledovaly osudy bratrů McLawryových, kteří se z 

Vysočiny vydali do Londýna. Nyní se vracejí domů s nevěstami a sestrou 

Rowenou, jejímž útěkem vše začalo.Rowena byla odjakživa zamilovaná 

do Lachlana McTiera, kamaráda svých bratrů. Lachlan se snažil být 

zdvořilý a nepřijímat projevy její náklonnosti, aby ji nezranil. Po třech 

měsících v Londýně se ale Rowena vrací jako sebejistá žena ve 

společnosti kultivovaných Angličanů, kteří přijeli na bratrovu svatbu. 

Lachlanovi řekne do očí, že je ze svého dětinského citu k němu vyléčena. 

Teprve v okamžiku, kdy Lachlan ztratí Roweninu náklonnost, uvědomí 

si, že ji miluje. Rowenu ale obklopuje houf nápadníků a nebude snadné ji 

přesvědčit, že po letech odmítání se o ni najednou chce Lachlan ucházet.  
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Někdo to rád skotské 
4. díl 

Suzanne Enoch ; přeložila: Jana Pacnerová 

 

Román o lásce nezkrotné horalky, prchající před nechtěným sňatkem, je 

čtvrtým titulem autorčiny volné série romancí "Skandální Skotové". Když 

po něm střelí bláznivá holka v kalhotách, Munro „Medvěd“ MacLawry 

neví, co na něj udělalo větší dojem - zda dívčina skvělá muška, nebo její 

neodolatelně svůdné křivky. Catriona MacCollová uprchla s nevlastní 

sestrou na Skotskou vysočinu, aby unikla nechtěnému sňatku, a ani za 

mák nestojí o něj, ani o žádného jiného muže. Ale on přece nemůže tu 

divokou kočku s ohnivými vlasy a ostrým jazykem opustit, když už ji 

našel - a když je jako stvořená pro jeho náruč...  

 

Nezkrotný horal 
2. díl 

Suzanne Enoch ; přeložila: Jana Pacnerová 

 

Pokračování řady historických romancí populární americké autorky, které 

se odehrávají ve skotských kulisách na počátku devatenáctého století. 

Londýn 1817: Zásluhou svého zamilovaného bratra se skotský horal 

Arran MacLawry ocitne uprostřed společenské sezony na maškarním 

plese a nechce nic, než se trochu rozptýlit od domluveného zasnoubení - a 

takové rozptýlení by mohla představovat chytrá dívka s kaštanovými 

vlasy v masce lišky... Jenže se ukáže, že jde o vnučku Campbella, 

náčelníka klanu, s nímž MacLawryové už dlouho soupeří. Přestože mezi 

jejich rodinami vládne jakés takés nevraživé příměří, láska k ohnivé Mary 

Campbellové je neslýchaná představa dokonce i pro divokého Skota..  

 

Ztracený diadém 
 

Dne 7. února 1311 byl v bazilice sv. Víta na Pražském hradě slavnostně 

korunován nový český král Jan Lucemburský a spolu s ním i jeho žena 

Eliška. K její korunovaci byl použit nádherný zlatý a perlami a safíry 

zdobený diadém, jaký nosila už její matka Guta Habsburská. Od té doby 

byl uložen spolu s ostatními korunovačními klenoty v klenotnici baziliky 

sv. Víta. Jenže když si měla královna Eliška při příležitosti křtu svého 

syna Václava, budoucího Karla IV., podruhé nasadit na hlavu tento 

vzácný daidém, zjistilo se, že v klenotnici chybí. V podezření z jeho 

zcizení byl především sám král Jan, který potřeboval peníze na vojenskou 

pomoc Ludvíkovi Bavorskému proti římskému vzdorokráli Fridrichovi 

Sličnému. Krále však nebylo možné jen tak obvinit a tak Jindřich z Lipé 

požádal o vyšetření krádeže diadému královského soudce Melichara z 

Roupova. Času je však na její objasnění zpropadeně málo. Termín křtu 

malého Václava se valem blíží a Melichar se ocitá ve velmi nepříjemné 

situaci.  
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Supernova 
3. díl 

Marissa Meyerová  

 

Závěrečná část trilogie, ve které stojí proti sobě dvě nesmiřitelné skupiny: 

Renegáti a Anarchisté.Nova a Adrian se ze všech sil snaží zabránit 

odhalení svých skrytých identit. Zatímco zuří bitva mezi jejich alter egy a 

odlišnými světy, v nichž se pohybují, nad Gatlon City se vznáší daleko 

nebezpečnější hrozba. Na světlo vyplouvají tajemství, lži i zrady. Nova s 

Adrianem musí sjednotit zdánlivě nesmiřitelné strany konfliktu - pokud 

se jim to nepovede, mohou přijít o všechno. I o sebe navzájem.  

 

Tichý zabiják 
Volker Kutscher  

 

Berlín 1930. Smrt zbožňované herečky Betty Winterové přivádí Gereona 

Ratha do berlínských filmových ateliérů. Mladý kolínský komisař 

působící na berlínském oddělení vražd brzy pozná stinné stránky 

hvězdného prostředí a je svědkem přelomové fáze filmové branže. Svět 

dobývá zvukový film a mnohým méně úspěšným při tomto přerodu ujíždí 

vlak: producentům, majitelům kin – i hvězdám němého filmu. Rath se 

během vyšetřování ocitne mezi bojovými liniemi soupeřících filmových 

producentů, dostane se do berlínské čínské čtvrti, do podsvětí a na samou 

hranici zákona. Zatímco při pohřbu Horsta Wessela vypukne pouliční 

bitva mezi nacisty a komunisty, musí se Rath klidit z cesty svému 

nadřízenému Böhmovi, který ho chce z případu odvolat...  

 

Co se skrývá pod zemí 
Charlotte Guillainová a Yuval Zommer ; z anglického originálu přeložil 

Zdík Dušek 

 

Úžasně ilustrovaná rozkládací kniha odhalí, co všechno se skrývá pod 

zemí. Ať kráčíme po rušné ulici, nebo se procházíme lesem, je stále co 

pozorovat. Napadlo vás ale někdy zastavit se a podívat se dolů? Co se 

skrývá pod šedou vrstvou asfaltu nebo zelenou trávou? Vydejte se s námi 

na objevitelskou výpravu z povrchu Země až k jejímu žhavému jádru. 

Ponořte se do jejích hlubin a prozkoumejte svět, který nevidíme. Zjistíte, 

že je stejně bohatý a pestrý jako ten na povrchu.  

 

Tajemniczy świat pod stopami 
Charlotte Guillainová a Yuval Zommer 

 

Úžasně ilustrovaná rozkládací kniha odhalí, co všechno se skrývá pod 

zemí. Ať kráčíme po rušné ulici, nebo se procházíme lesem, je stále co 

pozorovat. Napadlo vás ale někdy zastavit se a podívat se dolů? Co se 

skrývá pod šedou vrstvou asfaltu nebo zelenou trávou? Vydejte se s námi 

na objevitelskou výpravu z povrchu Země až k jejímu žhavému jádru. 

Ponořte se do jejích hlubin a prozkoumejte svět, který nevidíme. Zjistíte, 

že je stejně bohatý a pestrý jako ten na povrchu.  
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Venkovské sídlo. 
1. díl Zlaté časy 

Anne Jacobsová  

 

Když sedmdesátiletá Franziska krátce po pádu Berlínské zdi navštíví 

bývalé rodinné panství Dranitz ve východním Německu, kde vyrůstala, je 

rozhodnutá zůstat tady už natrvalo. V pohnutých časech 2. světové války 

musela její rodina venkovské sídlo na příkaz sovětské okupační správy 

opustit. Touha po domově však Franzisku nikdy neopustila. Společně s 

vnučkou Jenny se snaží vrátit starobylému venkovskému sídlu dřívější 

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

rodičů a sourozenců, i na první velkou lásku, Waltra Iversena, kterého jí 

vzala válka. Když se náhle dozví, že je Walter naživu, začne rozplétat 

příběh, který by mnozí raději nechali spát…  

 

Venkovské sídlo. 
2. díl Bouřlivé časy. 

Anne Jacobsová  

 

Staré venkovské sídlo, svatba a množství vzpomínek, v nichž ožívají 

minulé časy.Na sídle Dranitz zvoní svatební zvony. Franziska a Walter 

jsou po dlouhých letech konečně svoji. Všechno mohlo být krásné nebýt 

rodiny, která se odmítá usmířit. Vytoužená svatební cesta jim poskytne 

možnost znovu se sblížit a oživit staré vzpomínky. Zvláště pro Waltra je 

důležité vypovědět Franzisce, co se opravdu odehrálo v oněch hrůzných 

letech války, proč se navzdory tomu, že se tolik milovali, nemohli vzít...  

 

Panský dům. 
1. díl 

Anne Jacobsová  

 

První díl historické rodinné ságy o německé průmyslnické rodině a jejich 

služebnictvu.; Roku 1913 v Augsburgu nastupuje osmnáctiletá Marie 

jako pomocná kuchařka do velkého domu bohaté rodiny Melzerů. 

Seznamuje se s poměry mezi služebnictvem, zkouší sama zapadnout do 

složité hierarchie a mezitím poznává i členy rodiny svého zaměstnavatele. 

Do oka si padne s nejmladší dcerou Katharinou a postupně se sbližuje 

také s Paulem, dědicem celého rodinného jmění. Před Marií se postupně 

začnou odhalovat tajemství a ukazuje se, že bohatý továrník Melzer kdysi 

znával její matku. Román vykresluje vztahy, které krátce před 

vypuknutím první světové války vládly v bohaté průmyslnické rodině, 

popisuje poměry mezi jejich zaměstnanci a roztáčí kolotoč zdánlivě 

poklidného soužití.  

 

Panský dům. 
Panský dům a jeho dcery 2. díl 

Anne Jacobsová  

 

Marie a Paul Melzerovi si užívají rodinného života, ale jejich štěstí netrvá 

dlouho. Vypukla první světová válka a muži musí narukovat na frontu.  
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Panský dům. 
Panský dům a jeho dědictví. 3. díl 

Anne Jacobs ; přeložil Vítězslav Čížek 

 

Panský dům hledí optimisticky vstříc budoucnosti. Paul Melzer se po 

návratu z ruského zajetí ujal vedení továrny a dopomohl rodinné firmě 

získat zpět starou slávu. Jeho sestra Elisabeth se se svou novou láskou 

nastěhuje zpátky do rodného domu. Paulova žena Marie si splní svůj 

dávný sen: otevře si módní ateliér. Její modely slaví úspěchy, ale stále 

častěji dochází ke sporům s Paulem. Marie nakonec jednoho dne sebere 

děti a z panského domu se odstěhuje a kola osudu nabírají rychlost… 

Závěrečný díl trilogie.  

 

Darker 
padesát odstínů temnoty pohledem Christiana Greye. 4. díl 

E L James  

 

ZNOVU PROŽIJTE VÁŠEŇ PADESÁTI ODSTÍNŮ TEMNOTY 

OČIMA CHRISTIANA GREYE PROSTŘEDNICTVÍM JEHO 

VLASTNÍCH SLOV, ZMUČENÝCH MYŠLENEK, ÚVAH A SNŮ. E L 

James se vrací do světa Padesáti odstínů v hlubším a temnějším pohledu 

na milostný příběh, který okouzlil miliony čtenářů celého světa. JEJICH 

SPALUJÍCÍ A SMYSLNÝ POMĚR jim přinesl smutek a výčitky, přesto 

nedokáže Christian Grey vyhnat Anastasii Steeleovou z hlavy. 

Odhodlaný získat ji zpět se pokouší potlačit své zvrácené touhy i potřebu 

absolutní kontroly a snaží se milovat Anu za jejích vlastních podmínek. 

Hrůzy jeho dětství ho však pronásledují dál, zatímco Anin úskočný šéf 

Jack Hyde chce Anu pro sebe. Pomůže Christianovi důvěrník a terapeut 

doktor Flynn čelit jeho démonům? Nebo ho majetnictví Eleny, jeho 

svůdkyně, a vyšinutá oddanost Leily, jeho bývalé submisivní společnice, 

vtáhnou zpět do minulosti? I kdyby si Christian opět vybojoval Anino 

srdce, může tak temný a osudem zdeptaný muž doufat, že si ho udrží?  

 

Evropa je rodu ženského 
nejvlivnější panovnice urozené i neurozené krve 

Iwona Kienzler  

 

Ženy, přestože měly omezená práva a byly odkázané na muže, v dějinách 

Evropy zanechaly výraznou stopu. Ať přímo, či nepřímo měnily historii 

tohoto kontinentu. Doubravka Přemyslovna, Eleonora Akvitánská, 

Isabela Kastilská, Kateřina Veliká, královna Viktorie a další panovnice, 

manželky, sestry nebo milenky králů zformovaly i náš dnešní život.  

 

Lásky českých královen 
milostné pletky v českých dějinách 

Slávka Poberová 

 

Láska má mnoho podob a tváří, ať miluje prostá žena, nebo třeba 

královna. Na stránkách této knihy se před vámi otevře srdce Elišky 

Přemyslovny, Anny Jagellonské, Marie Terezie, Sissy, ale třeba i 

Polyxeny nebo Kateřiny Zahaňské?  
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Metresy francouzských králů 
Helga Thoma 

 

Takto kniha obsahuje sedm životopisů nejvýznamnějších milenek 

francouzských králů od 16. do 18. století Byly to: Diana de Poitiers, 

milenka o dvacet let mladšího Jindřicha II., Gabriella d'Estrées, milenka 

Jindřicha IV., zemřela pár dní před jejich svatbou, Henrietta d'Entragues 

nastoupila na Gabriellino místo, ale dlouho si ho neudržela. Madame de 

Montespan metresa Ludvíka XIV. Vystřídala ji Madame de Maintenon, 

kterou si nakonec vzal za ženu. Dále pak Madame de Pompadour, 

milenka a přítelkyně Ludvíka XV. A nakonec jeho poslední metresa 

Madame du Barry.  

 

Muži Marie Terezie 
její milovaní, její rádci a opory trunů 

Hanne Egghardtová  

V době vlády Marie Terezie byly vedle krvavých válek taky uskutečněny 

reformy s dalekosáhlou, dodnes platnou účinností. V devíti bohatě 

ilustrovaných, živoucích portrétech představuje autorka ty muže, kteří 

měli pro Marii Terezii velký význam. Na jedné straně soukromé vztahy, 

na druhé její politické rádce a generály.  

 

Naše milá Sisi 
pravda o arcivévodkyni Žofii a císařovně Alžbětě na základě dosud 

nezveřejněných dopisů 

Gabriele Praschl-Bichlerová  

 

Kdo si myslí, že už přečetl dost knih týkajících se habsburské rodiny a ví 

tedy vše o císařovně Alžbětě a jejím podivném poměru ke tchyni, 

arcivévodkyni Žofii, ten se mýlí. Tato kniha totiž přináší dosud 

nezveřejněné soukromé dopisy rakouské císařské rodiny a v řadě 

významných bodů opravuje dosud známá fakta. Především se dočteme, 

jak tato údajně „zlá tchyně“ svou snachu ve skutečnosti milovala a vážila 

si jí. Arcivévodkyně Žofie byla nekonečně pyšná na krásu císařovny 

Alžběty, často ji srovnávala s jinými atraktivními ženami, aby nakonec 

vždy došla k závěru, že žádná z nich si nemůže dělat nároky na prvenství. 

Žofie byla Alžbětě přítelkyní a utěšitelkou, nahrazovala jí matku a 

pomáhala v mnoha životních situacích, a císařovna se často své tchyni 

svěřovala se svými trápeními.  

 

Válka vlků 
11. díl 

Bernard Cornwell 

 

Historický román známého anglického autora o boji několika odvážných 

mužů o nadvládu nad částí Anglie v době temného středověku.Uhtred z 

Bebbanburgu se konečně vrátil po dlouhých bojích zpět na své rodové 

sídlo, ale moc klidu ho nečeká, brzy zase bude muset vyrazit vstříc 

nepřátelům. Wessexský král Edward bojuje s dlouhotrvající nemocí a 

jeho nejbližší si myslí, že brzy zemře, navíc čelí jeho vojska vzpouře v 

Mercii. Ti, kteří by se mohli ujmout trůnu po něm už nechtějí čekat a 

osnují plány na získání moci do svých rukou. Poslechne i tentokrát 
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Uhtred volání povinnosti, přestože se vyrovnává s rodinnou tragédií v 

podobě smrti své dcery? Navíc neví, zda jeho vlasti hrozí větší nebezpečí 

od Norů, kteří podnikají nájezdy na sever země, nebo od mocichtivých 

šlechticů, ochotných pro uchvácení vlády obětovat cokoli.  

 

Do plamenů 
2. díl 

Meredith Wild   

 

Podaří se Darrenovi, jehož největší zábavou je balit holky, přesvědčit 

krásnou Vanessu, že jeho srdce bije jenom pro ni? Druhý díl erotické 

trilogie.  

 

Kleopatra 
poslední sen 

Christian Jacq  

 

Krásná a vzdělaná Kleopatra se v osmnácti letech stala egyptskou 

královnou. Její bratr a spoluvladař se však prohlásil za jediného krále a 

poslal ji do exilu daleko od rodného Egypta, kde měla zemřít. S takovým 

osudem se však Kleopatra nesmířila a hledala způsob, jak uskutečnit svůj 

velký sen: vzkřísit říši faraonů. Když potkala Caesara, pochopila, že našla 

toho pravého. Oba se do sebe vášnivě zamilovali a společně snili o tom, 

že Egyptu navrátí jeho bývalou slávu. Osud však rozhodl jinak…  

 

Na kolenou 
1. díl 

Meredith Wild  

Erotická romance o setkání dvou osudových milenců, kteří se dříve 

nemohli jeden druhému oddat. Když Cameron požádal lásku svého 

života, aby si ho vzala, dala mu Maya Jacobsová, svázaná odpovědností 

za péči o svou problémovou matku, jedinou odpověď, kterou mohla. O 

několik let později, zakořeněná v bezduché pracovní rutině, se rozptyluje 

od přetrvávající lítosti svého rozhodnutí životním stylem "tvrdě pracovat 

a užívat života", který zaručuje, že se už nikdo do jejího srdce znovu 

nedostane. Cameron Bridge strávil posledních pět let v armádě, kde se 

pokoušel uniknout bolestivé vzpomínce na ztrátu Mayi. Poté, co v poušti 

bojoval ve své vlastní válce, začal nový život v New Yorku po boku 

svých sourozenců, Olivie a Darrena. Osud je však svede opět dohromady. 

Může Cameron v srdci města plného nadějí a stínů najít dívku, již kdysi 

miloval, v té ženě, kterou se stala?  

 

Až k prolití krve 
radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka 

sestavila Marie Svatošová 

 

Kniha, která reflektuje celý život MUDr. Kubíčka ve vzpomínkách přátel: 

od dětství na Ukrajině, studia v Brně, práci v dolech, nasazení u černých 

baronů, působení ve zdravotnictví, a posléze i v řadě severočeských 

farností. Dvoubarevně tištěná kniha je doplněna více než stovkou 

fotografií a citáty z dopisů otce Ladislava.  
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Čekání na Lina 
Cha Ťin  

 

V Čekání na Lina autor čerpá ze své důvěrné znalosti současné Číny. 

Neočekávaně bohatý román plný citu nám představuje příběh Lin 

Kchunga, muže, který žije ve dvou světech: rozhoduje se totiž mezi 

dvěma ženami, jež si na něho činí nároky. Přitom se pohybuje v po - 

litickém minovém poli společnosti, která je strukturovaná tak, aby 

kontrolovala každý jeho pohyb a dusila touhy jeho duše. Cha Ťin sleduje 

vývoj svého hrdiny v různých periodách jeho rozhodování, váhání a 

jednání. Autor zároveň velmi dovedně spojuje popis všedního života v 

Číně nedávné doby, v zemi, kde se požadavky touhy po obyčejném 

lidském štěstí neustále potýkají s vahou staletí starých obyčejů, s 

univerzálním příběhem tragické lásky. Cha Ťin za román získal r. 1999 

Národní knižní cenu a Faulknerovu cenu.  

 

Desatero smyslů 
Jaroslav Petr 

 

Všechno se dozvídáme prostřednictvím smyslů. A zdaleka k tomu 

nevyužíváme jen známou pětici tvořenou zrakem, sluchem, chutí, 

hmatem a čichem. Možná máme i vnitřní kompas. Někteří nevidomí lidé 

se orientují podle odražených zvuků podobně jako netopýři. Zvířatům 

nabízejí jejich smysly vnímání světa, jaké si jen stěží dokážeme 

představit. Některé ryby vedou rozhovory prostřednictvím elektrických 

výbojů, zpěvní ptáci slyší blížící se bouři s několikadenním předstihem, 

želvy dovedou hmatat i přes tvrdý krunýř a sépie registrují pestré barvy, i 

když jsou barvoslepé. Při detailnějším pohledu je svět lidských a 

zvířecích smyslů plný podobných překvapení.  

 

Hronov a okolí 
[foto Lubomír Imlauf ; kresby Petr Čuhanič ; doprovodný text Ladislav 

Hladký a Hana Nedvědová] 

 

Obrazová publikace Hronova a okolí vydaná při příležitosti 650 let od 

první písemné zmínky o Hronově.  

 

Ježíš Nazaretský 
Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.  

 

Co dnes může říct křesťanství o základních otázkách lidského bytí? 

Odpověď podle Benedikta XVI. bezprostředně souvisí s otázkou: Kdo je 

Ježíš Nazaretský? Celý svůj život se Joseph Ratzinger zabýval Ježíšem 

Nazaretským, snažil se ho pochopit jako profesor, jako biskup, jako 

vrchní strážce víry, jako papež. Jako kardinál začal před několika lety 

psát tuto knihu. Po svém zvolení papežem využil veškerý volný čas k 

dalšímu psaní. Vzniklo dílo, které je sumou života velkého teologa a 

zároveň nejosobnější knihou, jakou kdy Ratzinger i kterýkoli jiný papež 

napsal.  
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Letenka do neznáma, aneb, Rozhovory přes oceán 
Vladimír Kroc, Eliška Krausová 

 

Fascinující příběh Elišky Krausové-Chaves, sestry spisovatele Ivana 

Krause, politologa Michaela Krause a moderátora Jana Krause. V jejím 

strhujícím životě se objevují známí herci, básníci, umělci, učenci, bohatci, 

dobrodruzi, váleční hrdinové, diktátoři, prezidenti. Elišku poznáváme 

nejen jako profesorku francouzštiny na univerzitě v Bogotě, ale i jako 

telefonní spojovatelku, prodavačku paruk, manažerku knihkupectví či 

příležitostnou televizní herečku. Současně nám dává nahlédnout do 

životů Kolumbijců a do historie neobyčejné rodiny Krausových 

zpopularizované zejména nejstarším bratrem, spisovatelem Ivanem 

Krausem a nejmladším Janem  

 

Pompiéři, požárníci, hasiči 
dějiny českého hasičství 

Josef Nitra 

 

V hasičských kruzích známý žurnalista a historik Josef Nitra předkládá 

odborné i široké laické veřejnosti doposud nejobsáhlejší dílo věnující se 

vzniku a rozvoji požární ochrany v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

Nezapomíná přitom ani na období společného československého státu a 

ve zvláštní kapitole věnuje pozornost také hasičům na Slovensku. 

Publikace představuje široce pojatou, propracovanou sondu do historie 

užití ohně a ochrany před ním. Autor přitom postupuje od počátků lidské 

civilizace přes první účinná opatření středověku a raného novověku, 

zejména císařské patenty Marie Terezie a Josefa II., až po moderní dobu 

charakteristickou rozvojem techniky a závislostí společnosti na ochraně 

vlastní bezpečnosti. Zvláštní pozornost je věnována vzniku prvních 

hasičských sborů a snaze o samostatnou národní organizaci. Zároveň se 

zde dovídáme podrobnosti o vývoji odborného vzdělávání, máme 

možnost seznámit se s hasičskou literaturou i profesním periodickým 

tiskem a autor neopomíjí ani zavádění požární ochrany v hospodářských 

odvětvích, založení vzájemné pojišťovny či samaritánské služby. Další 

kapitoly pak nabízejí přehled historie civilní ochrany, hasičského 

vzdělávání a sportu, muzejnictví a sběratelství a v neposlední řadě i práce 

s dětmi a mládeží.  

 

Poslední rozhovory s Peterem Seewaldem 
Joseph Ratzinger Benedikt XVI  

 

V rozhovorech, které vedl papež Benedikt XVI. s novinářem Peterem 

Seewaldem krátce před svým odstoupením z úřadu a krátce poté, se 

čtenáři otevírá možnost pohlédnout spolu s papežem zpět na dobu jeho 

pontifikátu. Nikdy předtím nemluvil Benedikt XVI. tak otevřeně o pozadí 

své překvapivé demise. Vyjadřuje se k obnovení víry jako velkému 

tématu svého pontifikátu, ale i k jeho problémovým bodům, jako byl 

například vztah k židům a muslimům, aféra Vatileaks nebo záležitost s 

Piovým bratrstvem. A nikdy předtím Benedikt XVI. tak otevřeně 

nehovořil o svém přístupu k víře, o současných výzvách pro křesťanství a 
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o budoucnosti církve. Osobní charakter knihy podtrhují jeho vzpomínky 

na rodinu, na důležité souputníky a kolegy a zásadní životní události.  

 

Požáry 
soupis největších požárů v českých zemích do roku 1918 

Josef Nitra 

 

Publicista a historik Josef Nitra zaujal zájemce o dějiny českého hasičství 

už v roce 2020, kdy vyšla jeho kniha Pompiéři, požárníci, hasiči – zatím 

nejobsáhlejší dílo o vzniku a vývoji požární ochrany na našem území. 

Nyní přichází s encyklopedií, která na tuto knihu volně navazuje. V 

abecední posloupnosti v ní najdeme největší soupis požárů, od prvních 

písemně doložených až po ty zaznamenané v novodobých dějinách 

našeho státu do roku 1918.  

 

Deník malého Minecrafťáka 
komiks. 1 Nový bojovník 

Cube Kid, Pirate Sourcil, Jez, Odone  

 

Nová humorná dobrodružství Minuse, obyčejného dvanáctiletého kluka z 

vesnice Minecraftu, který se touží stát bojovníkem. Tentokrát v 

komiksové podobě. Minus tajně opouští vesnici a vydává se na lov mobů, 

aby ostatním dokázal, že je skutečný bojovník. Cestou narazí na zombíka 

Chropta, který se naopak chce stát obyčejným vesničanem. Ti dva se 

rychle spřátelí.  

 

Deník malého Minecrafťáka 
komiks. 2 Balada o Podsvětí 

Cube Kid, Pirate Sourcil, Jez, Odone  

 

Další komiksová dobrodružství Minuse a Chropta.Minus a Chropt hledají 

Mobožrouta, blíží se ale noc, a tak se musí uchýlit k Chroptovi domů. 

Strávit noc v jeskyni, kde je to jedna zombie vedle druhé, přece nemůže 

být problém.  

 

Deník malého Minecrafťáka 
komiks. 3 Výprava pouští 

Cube Kid, Pirate Sourcil, Jez, Odone  

 

Dobrodružná komiksová výprava světem Minecraftu. Minus, Chropt a 

Marguerite hledají portál vedoucí do říše Konce, kde se mají konečně 

utkat s drakem. Nevědí ale, že je tu ještě krutý bojovník Albéric s 

mladým učedníkem Bagelem, kteří jsou jim na stopě a udělají vše, aby 

jim v dosažení jejich cíle zabránili.  

 

Frivolitkování jehlou 
Jindřiška Schmocková 

 

Vydejte se s námi do krásného světa frivolitkové krajky, vytvořené z 

uzlíků a kudrlinek pomocí jehly. Po zvládnutí základních postupů zjistíte, 

že tvorba frivolitkové krajky není vůbec složitá a zvládne ji každý. 

Jednoduché tvary se skládají k sobě a vytvářejí krásné krajkové motivy, z 

nichž si vytvoříte originální dekoraci, ozdobu nebo šperk. Není 
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opomenuta ani konečná úprava a následná údržba hotových výrobků. 

Pokud vás frivolitkování na jehle nadchne, je pak už jen krok k složitější 

frivolitkové krajce za pomocí člunku nebo paličkování.  

 

Minecraft 
dobrodružství v ruinách Komoriom 

Alain T. Puysségur, Vladimir Subbotin  

 

Gamebook, ve kterém máš na výběr ze dvou postav, tě zavede do zakleté 

džungle.Při poklidné procházce vesnicí se před tebou objeví mudrc a 

varuje tě před nebezpečím v džungli Komoriom. Mob Klarkash se 

probudil. Podle proroctví se jen ty můžeš utkat s tak strašlivým stvořením 

a porazit ho. Dokážeš se vyhnout všem nástrahám, porazit Klarkashe a 

zachránit svou vesnici?  

 

Motivace a osobnost 
Abraham H. Maslow  

 

Lidskému životu nikdy plně neporozumíme, pokud nebudeme brát v 

úvahu nejvyšší aspirace člověka. Růst, sebeaktualizace, usilování o 

zdraví, hledání identity a autonomie, touha po dokonalosti (a další 

způsoby, jak vyjádřit směřování „vzhůru“) je třeba brát jako široce 

rozšířené a snad i univerzální lidské sklony. V knize Motivace a osobnost 

představuje Maslow systematickou teorii a aplikaci motivace a osobnosti, 

kterou vyvodil ze syntézy tří přístupů: holistického, dynamického a 

kulturního. Nabízí rozšíření našeho chápání lidské osobnosti pohledem do 

„vyšších“ úrovní lidské podstaty. Jeho teorie je dnes citována nejen v 

psychologii, ale také ve vzdělávání, managementu, sociologii a mnoha 

dalších humanitních oborech. Její znalost patří k základům poznání o 

lidských potřebách a hodnotách, které člověku „umožňují být dostatečně 

silný a lidský, aby převzal kontrolu nad svým osudem“.  

 

Povolání: asistent pedagoga 
kompetence asistenta pedagoga podporujícího žáky s poruchou 

autistického spektra 

Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv 

 

Asistent pedagoga je již mnoho let součástí přímé podpory žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. U dětí a žáků s poruchami 

autisstického spektra plní zásadní roli průvodce a podporovatele úskalími 

vzdělávání, ale často také kamaráda a pomocníka, který s nimi řeší nejen 

školní problémy. Kniha popisuje práci asistenta pedagoga tak, aby se 

stala pro čtenáře co nejreálnější, ale aby také vystihovala potřeby 

uvedených dětí a žáků. Cílem publikace není vytvořit metodickou 

příručku, ale umožnit čtenářům nahlédnout do obsahu práce asistenta 

pedagoga z různých úhlů pohledu a popsat jeho práci také s ohledem na 

věk dětí či typ školy, kterou navštěvují. Do textu jsou zařazeny výpovědi 

asistentek pedagoga, jejich postřehy a zkušenosti, které během své praxe 

nasbíraly, a také kazuistiky, jež autorky měly možnost řešit během své 

bohaté praxe při práci s dětmi s PAS. Publikace je určena zejména 

asistentům pedagoga. Inspiraci v ní najdou ale i učitelé a další 

pedagogičtí pracovníci a rovněž rodiče těchto děti.  
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V zajetí geografie 
jak lze pomocí deseti map pochopit světovou politiku 

Tim Marshall ; z anglického originálu Prisoners of geography: ten maps 

that tell you everything you need to know about global politics ... přeložil 

Jan Prokeš 

 

Vladimir Putin o sobě říká, že je věřící a má silný vztah k ruské 

pravoslavné církvi. Je-li tomu tak, možná se každý večer před usnutím 

modlí a táže Boha: „Proč jen jsi na Ukrajině nestvořil nějaké hory?“ 

Těmito slovy začíná kniha V zajetí geografie, která byla přeložena do 

několika desítek jazyků a nepřestává budit zájem u široké laické i 

odborné veřejnosti. Tento brilantní průvodce moderními dějinami na 

poměrně malé ploše shrnuje to nejdůležitější, co potřebujeme vědět o 

současném světě. Geografické poměry ovlivnily vývoj celého lidstva a 

dodnes mají výrazný vliv na rozhodnutí a chování politiků a státníků. 

Rozhodování těch, kdo stojí v čele sedmi miliard obyvatel této planety, 

vždycky bylo a bude v nemalé míře určováno řekami, horami, pouštěmi, 

jezery, oceány a celou řadou dalších geografických a geopolitických 

faktorů a zákonitostí, jež předurčují naše možnosti - jako to činily od 

úsvitu věků.  

 

¡Viva la vida!, aneb, Žhavá jídla z Mexika až do Chile 
 

Kniha za doprovodu mnoha barevných fotografií seznamuje s bohatou 

kuchyní Latinské Ameriky. Od Mexika, přes Brazílii až po Chile 

představuje tradiční pokrmy a nejrůznější tradice spojené s místní 

gastronomií. Kuchařka z edice Apetit přibližuje pokrmy Latinské 

Ameriky.  

 

Bon appétit!, aneb, Lekce francouzské kuchyně 
[fotografie Marek Kučera, Alena Hrbková] 

 

Časopis Apetit uvedl na trh novou edici kuchařek zaměřenou na 

mezinárodní kuchyně. Po kuchařce věnované italské kuchyni je tady další 

přírůstek - kuchařka plná francouzských lahůdek a delikates. Kniha s 

názvem Bon appétit aneb Lekce francouzské kuchyně představí všechny 

zásadní recepty. Seznamte se s královnou všech kuchyní! Kniha je 

rozdělena do sedmi kapitol. V oddílu Dobré ráno najdete návod na 

výrobu pravé francouzské bagety či máslového croissantu. V kapitole Na 

malý hlad hledejte inspiraci na saláty, slané koláče a další rychlá jídla, 

která si vychutnáte jako rychlý oběd nebo lehkou večeři. Oproti tomu v 

Noblesní Paříži najdete ta nejvyhlášenější jídla francouzské haute cuisine 

jako je kohout na víně nebo šneci. Kapitola Francouzský venkov vás 

naučí využívat méně známé druhy mas a zeleniny - jinými slovy vařit z 

toho, co dvůr zrovna dá. Vydáte se s námi i na ryby a mořské plody na 

středomořské pobřeží, na sýry do Alp i do cukrárny na sladkosti (těšte se 

na crepes Suzette, meringue s levandulí, makronky, creme brulee, 

třešňový clafoutis, čokoládový fondant, tarte tatin…)  
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Černokněžník. 
1. díl série Vládce vlků 

Juraj Červenák 

 

Audiokniha Vládce vlků obsahuje první díl fantasy série Černokněžník.  

 

Temný epos, v němž na pozadí skutečných historických událostí ožívá 

svět slovanských hrdinů, čarodějů, ale i tajemných rituálů, bohů a 

strašlivých běsů. 

 

 

 

Čtyři případy mladého Oldřicha z Chlumu 
Vlastimil Vondruška 

 

Čtyři příběhy o méně známých etapách života správně hradu Bězděz 

Audiokniha je malým dárkem těm posluchačům, kteří si zamilovali 

příběhy královského prokurátora Oldřicha z Chlumu. Ani jedna z povídek 

se totiž nenachází v sérii Hříšní lidé Království českého. Oblíbený autor 

Vlastimil Vondruška ve čtyřech příbězích vypráví o méně známých 

etapách života správce hradu Bezděz. 

 

Dopravní prostředky, které pohnuly světem 
napsali Štěpánka Sekaninová a Tom Velčovský ; ilustroval Martin 

Sodomka 

 

Ilustrovaná historie dopravy pro všechny zvídavé kluky a holky Každý z 

nás někdy cestuje – ale zatímco dnes si můžeme pohodlně vybrat třeba 

mezi autem, hromadnou dopravou nebo letadlem, vždycky to tak nebylo. 

Popovídejte si v doprovodu nádherných ilustrací se svými dětmi o tom, 

jak se naši předci přemisťovali v nedávné minulosti i před mnoha 

staletími! Čekají na vás slavní vynálezci a jejich nápady, které rozpoutaly 

technické revoluce, i velkolepé moderní stroje, díky nimž se lidstvo 

dotklo hvězd.  

 

Kellner 
Šimůnek, Nádoba, Spurný, Boháč, Čásenský, Štický, Fischer, Junek, 

Kovanda, Jirouš, Patočka, Hůle, Hart, Macháček, Kolář, Vávra, 

Schmarcz, Neumann 

 

Novodobý Baťa, nebo bezskrupulózní miliardář, který pro svůj byznys a 

zájem neváhal udělat cokoliv? Co znamenal pro Česko? Jaký je jeho 

odkaz pro tuhle zemi? A jak moc ji ovlivňoval? Jaký byl ve skutečnosti 

muž, který toho tolik dokázal a přitom chtěl zůstat maximálně utajen před 

médii a veřejností? Nejbohatšího Čecha provázely tajemství i 

kontroverze, které nikdy nevysvětlil. Poslední rozhovor dal v roce 2012.  



Knižní novinky – srpen 2021 
 

 

Mamma mia!, aneb, To nejlepší od italských matek 
[fotografie Alena Hrbková ... et al.] 

 

V kuchařce najdete ty nejlepší italské recepty - na úplnou klasiku 

(boloňské ragú, caprese, pesto, milánské rizoto…), bleskové recepty na 

těstoviny anebo saláty a chuťovky, ale i složitější recepty popsané krok za 

krokem tak, aby je zvládli i úplní začátečníci (třeba na domácí pastu, těsto 

na pizzu, gnocchi, ) a vybrané regionální speciality např. z Jižního 

Tyrolska nebo Sicílie… A samozřejmě nechybí ani proslulé italské 

dezerty - tiramisu, panna cotta, ledové semifreddo... Každá kapitola je 

uvedena servisní dvoustránkou, kde se dozvíte, jak správně nakupovat a 

použít italské suroviny - od olivového oleje přes parmazán a mozzarellu 

až po zeleninu a ovoce (artyčok, fíky atd.), co si přivézt z dovolené, jak 

číst v jídelním lístku v pizzerii atd.  

 

Novičok nebo kulka 
jak umírají Putinovi kritici 

Ondřej Kundra 

 

Audiokniha Novičok nebo kulka: Jak umírají Putinovi kritici. Autor 

Ondřej Kundra, čte Petr Gojda. ... Investigativní novinář Ondřej Kundra 

přináší šokující informace o tom, jak Putinovo Rusko zachází s lidmi, 

které svévolně samo označí za zrádce, nepřátele režimu, odpadlíky či je 

vyhodnotí jako nepohodlné oponenty režimu. 

 

Písečníci a bludný asteroid 
dobrodružný sci-fi román pro děti a mládež 

Václav Dvořák  

 

Tomáš Nebula se z primitivní planety Písečnice dostane na výzkumnou 

kosmickou loď a je přijat na vesmírnou akademii. Dobrodružný sci-fi 

román pro děti od 9 let. Když vyrostete v sirotčinci na zaostalé planetě 

Písečnice, nemáte zrovna super vyhlídky. A je úplně jedno, že se v dolech 

vykopaných mimozemskou rasou vyznáte jako nikdo jiný. Můžete akorát 

snít, že jednou pojedete do Hlavního Města. Ledaže... Ledaže by se k vaší 

planetě blížila mezihvězdná loď a vy jste dostali pozvánku na palubu. 

Potom si musíte vybrat: navždy odletět a studovat na vesmírné akademii 

pro tajemné pátrače, nebo zůstat a pokusit se odhalit tajemství své 

minulosti.  

 

Tajemství Východu, aneb, To nejlepší z asijské kuchyně 
[fotografie Marek Kučera ... et al.] 

 

Po kuchařce věnované italské a francouzskou kuchyni přichází s knihou 

věnovanou kuchyni asijské. Těšte se na ohňostroj chutí, barev a vůní! 

"Koukali jsme pod hbité prsty mistrů suši a přes rameno kuchařům těch 

nejlepších vietnamských bister. Sháněli jsme exotické ovoce a roztodivné 

bylinky, sami si míchali kari pastu, nakládali kimči, balili jarní závitky a 

ani na okamžik jsme neodložili hůlky…," říká šéfredaktorka Apetitu 

Marie Holobrádková. "Výsledkem našeho snažení jsou ty nejúžasnější 

originální recepty, které nabízejí země jihovýchodní Asie od Barmy přes 

Thajsko, Vietnam a Čínu až po Indonésii a Koreu," dodává. Kniha je 
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rozdělena do sedmi kapitol. Každá kapitola je uvedena servisní 

dvoustránkou, kde se dozvíte, jak a kde nakupovat a použít exotické 

suroviny (od bylinek až po nejrůznější ochucovadla).  

 

Tajný život pšouku 
Malin Klingenbergová  

Obrázková knížka, která do poetických slov zaobaluje to, zač se všichni 

lidé stydí, ať jsou malí či velcí. Všichni lidé na světě prdí. Horolezci, 

sportovkyně i kuchaři, dokonce i králové a nóbl dámy. A co teprve když 

si upšoukne kosmonaut nebo potápěč! Rodiče děti často napomínají, že o 

určitých věcech se na veřejnosti nemluví, tím však jen vzbuzují jejich 

zvědavost. Proto se ve Finsku sešly Malin a Sanna, spisovatelka a 

ilustrátorka, a připravily spolu knížku, v níž pro stud a neupřímnost není 

místo. Jejich vtipné verše a veselé obrázky o tom, co dělá každý z nás, 

pobaví nejen malé prďoly, ale i dospělé.  

 

Zavařování 
fotografie Marek Kučera, Alena Hrbková 

 

Hlavní zavařovací sezóna už sice skončila, ale já jsem člověk, který 

zavařuje průběžně po celý rok a zdaleka ne jen ovoce a zeleninu, takže 

jsem tuto kuchařku opravdu ocenila. Těch receptů je tady opravdu hodně, 

kromě klasických zavařovaček sezónního ovoce a zeleniny, tu najdete 

recepty na zavařování a nakládání masa, sýrů, výrobu různých olejů, 

sirupů, omáček a nebo také na různé nanuky. S touto kuchařkou budete 

vždy připraveni, protože si díky ní uděláte chutné zásoby, které vám 

dlouho vydrží.  

 

Lilie pro nevěstu 
Teresa Simonová  

 

Oblíbená německá autorka nás tentokrát zavede do Kolína nad Rýnem, 

do světa omamných vůní parfémů, beznadějné lásky a desítky let starého 

tajemství. Román doplňují recepty z božské kolínské kuchyně. Mladá 

Nellie Vossová právě začíná pracovat v parfumerii "4711". S neomylným 

instinktem pro ideální kombinaci vůní se nadšeně vrhá do práce, která ji 

natolik pohltí, že dokonce zapomíná i na to, že kolem zuří válka. Ještě víc 

ale zaměstnává její mysl beznadějná láska k muži, kterého nemůže mít. O 

více než 70 let později otvírá Liv v Kolíně nad Rýnem malý obchůdek s 

kosmetikou a prožije nevšední setkání. Jakási stará šedovlasá dáma je při 

pohledu na Liv doslova šokována a nic nechápající dívku nečekaně urazí. 

Kdo je ona neznámá stará paní a co ji s Liv spojuje?  

 

Mexická gotika 
Silvia Moreno-Garciová  

 

Poté co Noemí Taboadová obdržela zmatený dopis od své nově provdané 

sestřenice s prosbou o záchranu, zamíří do odlehlého domu na mexickém 

venkově. Není si jistá, co v něm najde -- manžel její sestřenice, pohledný 

Angličan, je cizinec a Noemí o něm tuší jen málo. Je však zarputilá, 

chytrá a má nezlomnou vůli. A nebojí se ani záhadného manžela své 

sestřenice, ani jeho otce, starosvětského patriarchy; a dokonce ani domu 
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samotného, který napadá Noemíiny sny vizemi plnými krve a zkázy. 

Jejím jediným spojencem v nehostinném příbytku se zdá být nejmladší 

syn, plachý a něžný muž, který působí, že chce Noemí pomoci, ale také 

by mohl skrývat temné rodinné tajemství. Protože za zdmi domu je 

mnoho tajemného. A Noemí, okouzlená děsivým, ale svůdným světem za 

zdmi, možná brzy zjistí, že tuto záhadnou usedlost není možné jen tak 

opustit.  

 

Návrat do Valbone 
1. díl 

Josef Habas Urban 

 

Thriller, inspirovaný skutečnými událostmi, vypráví o pátrání po osudu 

třech českých studentů, kteří se ztratili roku 2001 v albánských horách.Tři 

studenti - jedna dívka a dva chlapci - v roce 2001 odjeli na prázdniny do 

zahraničí. Místo do Rumunska však nakonec putovali až do Albánie, kde 

se navždy ztratili. Jejich poslední stopy vedly do Prokletije - Prokletých 

hor. Navzdory pátrání o nich již nikdo více neslyšel. Jana, sestra ztracené 

Lenky, po letech dostane tajemnou zásilku - Lenčin pas s razítkem 

Valbone 666. Rozhodne se v doprovodu svého přítele Josefa z nadace 

People in Trap (Lidé v pasti) vydat do Albánie a vypátrat, co se vlastně 

stalo.  

 

Pánevní dno 
větší síla - naplněná sexualita - pohyblivost zad 

Franziska Liesner  

 

Pánevní dno je silovým centrem těla a duše. Proto jeho trénink prospívá 

každé ženě: tělo se stává pružnějším, vyrovnává se držení těla, mizí 

bolesti břicha a zad či slabost močového měchýře, zvyšuje se vnímání 

rozkoše. I vy můžete v sobě najít tento silný střed, a to pomocí krátkých 

každodenních cvičení v rámci osvědčeného tréninku, jehož autorkou je 

zkušená německá fyzioterapeutka Franziska Liesner. Kniha vám poskytne 

užitečné rady pro běžný život, ať již jde o sport, inkontinenci či 

zavinování dělohy po porodu. Pomocí jednoduchého testu se zcela 

jednoduše se dozvíte, v jaké kondici se nachází vaše pánevní dno a 

sestavíte si cvičení přesně na míru. Se zdravým pánevním dnem si užijete 

úplně novou sexualitu a zvýšíte kvalitu svého života.  

 

Podivuhodný dům slečny Zvířené 
Magdalena Hai ; ilustrace Teemu Juhani ; překlad Ema C. Stašová 

 

Příběh odehrávající se v domě plném zvířat a podivných věcí, jenž patří 

ještě zvláštnější slečně, plný napětí i humorných situací. Dvanáct opic a 

zamilovaný duch španělského matadora uvnitř domu a bengálští tygři na 

zahradě. Podivuhodný dům slečny Zvířené má všechno, až na lidi. Žádní 

nejsou ani na fotografiích. Je tu jen slečna. Kam se všichni poděli? A 

proč jsou v domě tři dětské pokoje? Knížka o odvaze, chybování a 

sebepřijetí.  
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Případ tajemného lukostřelce 
zločiny na Velké Moravě 

Stanislav Češka 

 

Píše se rok 885. Do Veligradu přijíždí posel z Moravgradu se zprávou, že 

Metoděj, který právě pobývá v tomto městě, onemocněl, zeslábl, musel 

ulehnout na lůžko a pomalu se připravuje na odchod z tohoto světa. 

Slavomír s Erikem a svými blízkými se okamžitě vydal na cestu do 

Moravgradu, aby dodal sílu svému vznešenému příteli. Když však přijede 

do Moravgradu, zjistí, že město nežije pouze osudem svého arcipastýře. 

Neznámý lukostřelec totiž zastřelil jednoho z moravských kněží 

sloužících Bohu v tomto městě. Slavomír s Erikem se okamžitě ujímají 

vyšetřování.  

 

Příslib naděje 
za války, 1918. 5. díl 

Cynthia Harrod-Eagles  

 

Volné pokračování rodinné ságy odehrávající se během konce první 

světové války.Válka už pokračuje čtvrtým rokem a vybírá si stále vyšší 

daň. Na frontu musí narukovat i starší generace a mezi nimi rovněž 

Edward Hunter, který byl čerstvě povýšen do šlechtického stavu, ale jeho 

vztah s Beattie se rozpadá. David se dlouhodobě potýká se svým těžkým 

válečným zraněním a hledá nové místo v životě  

 

Stíny Valbone 
2. díl 

Josef Habas Urban 

 

Jana, která při pátrání po trojici studentů v Albánii přišla o svého přítele, 

začíná nový život. Do mysli se jí vkrádají vzpomínky na Josefa, jehož 

tělo, smrtelně zraněné albánským bodyguardem, opustila při útěku z hor. 

Když jí téměř rok po návratu kdosi do vozu podstrčí nedávno pořízenou 

fotografii přítele, události dostanou nečekaný směr. Pocit viny a selhání 

ženou hlavní hrdinku zpět do hor, cesta do Albánie se pro ni stává nejen 

očistcem, ale i vykoupením... Příběh na motivy skutečných událostí, 

vyprávěný podle muže, jenž stál v hierarchii albánské mafie na jednom z 

nejvyšších míst.  

 

Tři kapitoly 
Daniel Hradecký 

 

Druhá prozaická kniha výrazného severočeského básníka je opět 

vášnivým příspěvkem do diskuze, zabývající se samotnou podstatou 

lidského bytí a vnitřního světa člověka. Trojici jazykově vybroušených, 

kratších próz naplňuje svědectví o souboji jedince s existencí na okraji, a 

to nejen společenského vyloučení, ale i oné ontologické propasti. Oč je 

vypravěčův svět zúženější okolnostmi, o to širší záběr má jeho mysl při 

tvrdě ironické analýze okolního světa. Alkohol, rodinné patologie, 

severní Čechy, ale také neoblomná vůle - to jsou součástky teleskopu 

namířeného do chladné temnoty všehomíra.  
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Bestie z Buckinghamského paláce 
David Walliams  

 

Světově nejprodávanější autor dětských knih napsal své první fantasy! 

Odehrává se v Británii o sto let později, tedy v roce 2120. Londýn je v 

troskách, lidé mají hlad a na celou zemi padla temnota. Malý princ 

Alfréd, neduživý knihomol, nikdy neopustil bezpečí Buckinghamského 

paláce. Teď se ale i v palácových zdech dějí podivné věci - a Alfrédův 

život se má navždy změnit. Za temných nocí obchází po chodbách něco 

strašlivého. Když Alfrédovu milovanou maminku královnu odvlečou do 

Toweru, musí chlapec sebrat všechnu odvahu a vydat se na hrdinskou 

výpravu, aby ji zachránil - a s ní i celý svět. Jeho protivník je ale 

strašlivý. Příběh z mýtů a legend vás uchvátí až do svého napínavého 

konce.  

 

Dobře se dívej 
2. díl 

James Carol  

Odpadlík z FBI a eso mezi světovými profilery Jefferson Winter je 

tentokrát postavený před nebývale složitý případ: nemá mrtvolu, nezná 

místo činu, přesto ví, že došlo k vraždě. To video s člověkem upáleným 

zaživa viděl nesčetněkrát. Čeká na další pachatelovy kroky, ale ty 

nepřicházejí. Winterovi však jeho excentrická intuice i zkušenost s 

životem pod jednou střechou se zabijákem napovídají, že má co dělat se 

sériovým vrahem. Současně ví, že odhalit ho znamená bolestně zasáhnout 

kořeny a tradice zdánlivě spořádaného maloměsta na americkém jihu.  

 

Když jsme ještě věřily na mořské víly 
Barbara O'Nealová  

 

Citlivý příběh dvou sester, které společně prožívaly karamboly svých 

rodičů v idylickém prostředí slunných pláží v Kalifornii. Jednoho dne se 

ale mnohé mění, a jedna ze sester mizí. Sestry Kit a Josie byly jedno tělo 

a jedna duše. Vyrůstaly v idylickém prostředí prosluněné kalifornské 

pláže. Až do jednoho osudového léta. Cesty obou sester se rozešly a 

nedlouho potom Josie zahynula při teroristickém útoku. Nebo si to aspoň 

Kit myslí - do chvíle, než svou sestru zahlédne v televizi. Podaří se Kit 

nalézt ztracenou sestru a smířit se s minulostí?  

 

Křehká krása 
Petra Durst-Benningová  

 

V durynské vesnici Lauscha běžel život po staletí stále stejně. Zdejší 

skláři byli vyhlášení svým uměním, které předávali z otce na syna. Joost 

Steinmann vedl úspěšnou rodinnou dílnu, přestože měl jen tři dcery. 

Když ale nečekaně zemřel, zůstaly Johanna, Ruth a Marie bez peněz. Jak 

mají tři osamělé ženy přežít v mužském světě? Podle tradice bylo foukání 

skla vyhrazeno pouze mužům, ženy mohly jen pomáhat se zdobením. 

Nezbylo jim nic jiného než přijmout práci u konkurence. Ani celodenní 

dřina jim ale nezajistila dost prostředků k přežití. Nejstarší Johanna se 

proto vydala do města, kde se stala asistentkou jednoho ze zdejších 

obchodníků, který prodával sklo do celého světa. Ruth se rozhodla získat 
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bohatého manžela a nejmladší Marii, stále zasněnou a tichou, natolik 

uchvátilo jiskřivé kouzlo skla, že porušila všechna pravidla a tajně usedla 

ke kahanu svého otce.  

 

Osvětimská ukolébavka 
Mario Escobar  

 

Helene Hannemannová, Němka provdaná za hudebníka romského 

původu, v roce 1943 dobrovolně nastoupí do osvětimského transportu. 

Nechce opustit svého muže a pět dětí. V Osvětimi však zůstává na děti 

sama, snaží se je ubránit, pomoci jim přežít. Díky svému árijskému 

původu a profesi zdravotní sestry je přidělena do místní nemocnice, kde 

se setká s doktorem Mengelem. Ten si ji vybere, aby vedla v cikánském 

táboře dětskou školu a školku, zdroj vhodných exemplářů pro lékařské 

pokusy. Boj Heleniny rodiny o život je čím dál těžší. Ve vypjatých 

okamžicích Helene svoje děti uklidňuje zpěvem ukolébavky.  

 

Růže sama 
Muriel Barberyová  

 

Křehký příběh o ženě, která spolu s objevováním zenových chrámů a 

zahrad nalézá i sebe samu. Francouzská botanička Rose přijíždí poprvé 

do Japonska, aby se zde seznámila s poslední vůlí svého otce, obchodníka 

s uměním, s nímž se nikdy nesetkala. V otcově domě v Kjótu poznává 

plejádu jeho přátel - hospodyni Sajoko, šoféra Kata, otcovu starší 

anglickou přítelkyni Beth nebo věčně opilého hrnčíře a básníka Keisuka. 

Především se však seznámí s otcovým belgickým asistentem Paulem, 

který ji provádí po zenových zahradách a buddhistických chrámech podle 

plánu, jejž sestavil ještě otec. Rose postupně začíná přijímat japonskou 

část své identity. Cesta za poznáním japonské kultury se tak stává nejen 

cestou poznání otcovy osobnosti, ale především cestou k sobě samé.  

 

Dlouhá utopie 
4. díl 

Terry Pratchett a Stephen Baxter  

 

2045-2059. Lidstvo bylo odvrhnuto Prvozemí a nyní se šíří po Dlouhé 

Zemi. Ne všude je však světy vítají s otevřenou náručí. Lobsang, nyní už 

postarší a velmi konzervativní pohyblivá jednotka, odchází v přestrojení s 

Agnes a jejich synem na odlehlou, tichou Zemi. Je přesvědčen, že v 

Novém Springfieldu budou žít poklidným a normálním lidským životem. 

Brzy se však ukáže, že sem byli dovedeni z nějakého důvodu. Jak se šíří 

podivné zvěsti, ukazuje se, že s tímto světem rozhodně není všechno v 

pořádku. O miliony Kroků dál zkoumá Jošua vlastní rodinnou historii. 

Objeví otce, kterého nikdy nepoznal? Pak je ale i on zatažen do událostí 

kolem Nového Springfieldu. Lobsang totiž zjistí, že onen konkrétní svět 

by mohl představovat hrozbu pro všechny ostatní v řetězci Dlouhé Země. 

Tato hrozba bude vyžadovat zapojení všech přítomných ? Lidí, umělých 

jednotek i Příštích. A někdo bude muset přinést oběť nejvyšší…  

 


