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Bylinkář 

přírodní kouzla naší babičky 
Golasovská, Monika, 

 

V domku u lesa žije babička Kytička. Zná každou bylinu, strom i keř a dobře 

ví, jak s jejich květy, plody či kořeny nejlépe naložit. Své vědomosti předává 

malým vnučkám, učí je poznávat přírodu kolem sebe a využít její plody v 

domácí lékárně.  

 

Černá a purpurová 
Dutka, Wojciech, 

 

Milena Zingerová, dívka z respektované slovenské židovské rodiny, je v 

koncentračním táboře Osvětim odsouzena k smrti. Osud jí však dává šanci: 

Má zazpívat na narozeninové oslavě brutalitou proslulého příslušníka SS 

Franze Weimerta. V navenek bezcitném muži se jejím zpěvem něco zlomí, 

takže se o ni začne zajímat. Milenina počáteční nenávist k mladému nacistovi 

se pomalu mění a tak se rodí jeden z nejneobvyklejších milostných příběhů 

holokaustu.  

 

Dítě v síti 
manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé 

generace 

Dočekal, Daniel, 

 

Kniha Dítě v síti je přehledný a praktický návod, jak přistupovat k výchově a 

vzdělávání dětí během současné expanze informačních technologií. Zabývá 

se mnoha paradoxy dnešní „doby datové“, která nabízí dětem i dospělým 

stejně tak úžasné příležitosti jako dosud netušená rizika. • Jak se smysluplně 

vzdělávat v situaci, kdy všechny informace jsou k dispozici na pár kliknutí, 

ale je těžké vyznat se v jejich kontextu? • Jak zamezit tomu, aby děti upadly 

do digitální závislosti? • Jaké podporovat v dětech užitečné návyky a 

schopnosti, které jim pomohou uspět v budoucnosti, jež bude stále více 

závislá na algoritmech? • Jak vztahy v rodině uchránit před náporem 

smartphonů, sociálních sítí a počítačových her? • Jak se „vypínat“ a zůstávat 

ve světě offline a nestat se otrokem světa online  

 

Slavnost bezvýznamnosti 
Kundera, Milan, 

 

V českém překladu Anny Kareninové vychází Slavnost bezvýznamnosti, 

poslední román Milana Kundery napsaný francouzsky. Příběh několika 

pařížských přátel, jejichž současná setkání v zahradách nebo na večírcích se 

snově prolínají se zasedáním Stalinova politbyra, je především Kunderovým 

zlehka a humorně napsaným loučením se s tématy, čtenáři a světem románu 

obecně. Povzneseně napsaná kniha plná humoru a dobré nálady a první 
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próza, kterou jedenadevadesátiletý autor žijící v Paříži dovolil přeložit do své 

rodné řeči.  

 

Výpravy pro starší a pokročilé 
Peňás, Jiří, 

 

Kniha s hrabalovským názvem Výpravy pro starší a pokročilé je soubor 

cestopisných esejů, které Jiří Peňás psal každý týden do časopisu Týdeník 

Echo. Je to svým způsobem jedinečný obraz světa blízkého i trochu 

přespolního, vznikající za pochodu, jenž se nesmí nikdy zastavit. V textech 

se prolínají osobní zážitky s historií, dějiny umění s politikou, romantika s 

humorem, většinou hořkým a melancholickým.  

 

Cvoček a pan Márinka 
Kšajtová, Marie, 

 

Krásné vyprávění o tom, jak důležité jsou v našich životech láska, přátelství a 

věrnost. Pejsek Cvoček a pan Márinka jsou velcí kamarádi. Jeden bez 

druhého si svůj veselý domov neumějí vůbec představit. Ale jednou v 

podvečer se Cvoček svého pána nedočkal. Pan Márinka nepřišel domů ani 

druhý a ani třetí den. A tak se Cvoček vydává na dlouhou cestu, aby svého 

kamaráda našel. Zažije přitom dobrodružství, o kterém se mu nezdálo ani ve 

snu. Podaří se mu pana Márinku najít?  

 

Do průvanu za uši tatínci se nevěší 
Čálková, Alena 

 

Dobrodružství sedmiletého kluka Bruna začíná, když se seznámí s vílou 

Dospělkou, jež se věnuje napravování dospělých a vezme Bruníka na noční 

výpravu do Vílovic. Bruno se chce stát detektivem, a tak se zvědavě vypraví 

spolu s vílou Dospělkou podívat, jak se napravují zlobiví dospělí ve 

Vílovicích. A protože se to týká také jeho tatínka, o to více Bruna zajímá, co 

se tam děje a je ochotný podstoupit i nebezpečí, aby tatínkovi pomohl. 

Nejprve zmenšovací prášek, pak víly i víláci v laboratoři, kde se zkoumá 

škodlivé chování dospělých, noční můry, které mají vyléčit už zkažené 

dospělé, a další neuvěřitelné věci, to vše detektiva Bruníka čeká.  

 

Evangelium lesní moudrosti 
duchovní odkaz zakladatele skautingu Ernesta Thompsona Setona 

Hošek, Pavel, 

 

Americký spisovatel E. T. Seton je známý jako spoluzakladatel skautského 

hnutí a hnutí lesní moudrosti, ale také jako autor dobrodružných knih pro 

mládež (zejména slavných románů Dva divoši a Rolf zálesák). Mnozí jej 

znají jako autora povídek z prostředí divoké přírody, jejichž hlavními 

postavami jsou zvířata (Děti divočiny, Divoké děti pustin, Král vlků atd.). 

Méně známý je Seton jako filosof a duchovní učitel. Přitom základním 

východiskem jeho celoživotního díla byla svébytná duchovní filosofie, ke 

které v průběhu svého myšlenkového zrání dospěl. Předávání a šíření tohoto 

učení se postupně stalo jeho životním posláním. Kniha Evangelium lesní 

moudrosti je věnována právě Setonově pozoruhodné duchovní filosofii.  
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I hračky si chtějí hrát 
Březinová, Ivona, 

 

Půvabný pohádkový příběh ze světa hraček, které si také chtějí hrát a 

prožívat svá malá dobrodružství, když je nikdo nevidí. Když se žlutá kuželka 

ráno probudí a zjistí, že všechny její kamarádky odjely s dětmi na výlet a na 

ni zapomněly, je z toho velmi smutná. Všimne si toho Kašpárek a začne si s 

opuštěnou kuželkou hrát. Za chvíli se přidá panenka Zlatka, autíčko, houpací 

kůň a společně prožijí v pokojíčku plném hraček zábavný den. Přesto se 

večer s velkou radostí znovu shledá s ostatními kuželkami, protože přece jen 

nikdo z jejích nových kamarádů neumí tak dobře stát a padat jako ony.  

 

My name is Čičák 
Skala, Martina, 

 

Obrázkové, lehce humorné vyprávění o kocourovi, který se ocitne v 

Londýně, kde se snaží porozumět psům a kočkám v okolí a dokonce se 

dostane na nečekanou audienci až ke královně. Zrzavý kocour jménem Čičák 

se musí se svými páníčky vystěhovat do Velké Británie. Anglicky mluvící 

kočky z okolí, podivná sousedka, vydatná anglická snídaně - vše je pro 

Čičáka nové. Ovšem ze všeho nejvíc zaujme poněkud prostoduchého 

kocourka zvláštní čepice, kterou mívá na hlavě při slavnostních příležitostech 

britská královna a tak se kocourek vydá do Buckinghamského paláce a cestou 

možná pochytí i nějaké to anglické slovíčko.  

 

Povídky ze Svrabové čtvrti 
zmizelý svět židovské Prahy 

Kraus, František Robert, 

 

Povídky rodáka z bývalého pražského židovského ghetta, které za svého 

života z politických důvodů mohl publikovat jen velmi omezeně, nám přiblíží 

dnes již zaniklou atmosféru této části Prahy a životy jejích obyvatel. Texty 

uveřejněné v této knize jsou první částí projektu vydání souborného 

literárního díla židovského česky píšícího spisovatele Františka R. Krause 

(1903-1967). V povídkách tohoto svazku (zčásti i autobiografických) vyniká 

jeho osobitý popis „pražských typů“ a mimořádná citlivost k reáliím. Vyrůstá 

před námi obraz Prahy nevšední (díky umění dívat se z nečekaných úhlů) a 

zároveň realistický (jde o Prahu starou, zasutou, leč skutečnou). Některé z 

povídek se týkají osobností, s nimiž se znal (Franz Kafka, Egon Ervín Kisch) 

či příběhů dob minulých (Mozart, Cassanova), jiné jsou příběhově usazeny 

do období Mnichova a protektorátu a zčásti i do období holokaustu, který 

sám zažil (Terezín, Osvětim).  

 

Trny v čase 
Tomeš, Jan, 

 

Filozoficky laděný příběh, ve kterém se potkává dvacetiletá přemýšlivá 

studentka filozofie Karolína s mladým, zdánlivě vychloubačným floutkem 

Tomášem. Dva na první pohled nesourodí mladí lidé však k sobě překvapivě 

nachází cestu. Vydávají se společně hledat Karolíninu ztracenou matku a na 
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dobrodružně iniciační cestě po Evropě přehodnocují svá dosavadní zdánlivě 

nepřekročitelná stanoviska, dozrávají a společně se čtenářem absolvují 

literární a myšlenkový výlet po Evropě a jejích kulturních a společenských 

proudech.  

 

Arteterapie v souvislostech 
Lhotová, Marie, 

 

Tato komplexní a na aktuálních poznatcích založená kniha se zaměřuje na 

podrobný popis způsobů práce s výtvarnou tvorbou opřený o teoretický 

základ projektivně-intervenční arteterapie. Její snahou je poukázat na užší 

vazby arteterapie na obecnější psychologické a psychoterapeutické poznatky, 

takže zahrnuje i souvislosti zejména z oblasti vývojové a klinické 

psychologie. Pomáhá zodpovědět otázky jako: jak se odrážejí obtíže, 

symptomy a životní příběh klienta v tom, jakým způsobem tvoří; jak může 

arteterapie ovlivnit klientovu tvořivost a výtvarný projev; jaké jsou vazby 

mezi vnímáním a myšlením v procesu výtvarné tvorby a způsobem jejího 

emočního prožívání. Publikace podrobně popisuje arteterapeutické metody 

založené na analýze výtvarného projevu jako součást terapeutické péče, 

včleňuje je do širšího teoretického rámce a poukazuje na možnosti jejich 

tvořivého využití. Seznamuje čtenáře se způsoby arteterapeutické intervence 

prostřednictvím podrobného popisu dění v arteterapeutickém procesu a 

rozpracovává základní výtvarná témata, která tvoří osu arteterapeutické praxe 

(např. identita, krajina, portrét).  

 

Holka, kterou nechtěli 
Hayden, Torey L., 

 

Beletrie, která pojednává o dívce s poruchou chování a o psychoterapii. 

Jessie je holka, kterou nechtěli. Holka s dramatickým osudem, který se 

nakonec povede proměnit, i když to je za cenu náročné práce lidí kolem ní a 

také samotné Jessie. Torey Hayden v knize popisuje složité úsilí o získání 

důvěry malé holčičky, která už se bojí k někomu přilnout. Jessie neuvěřitelně 

lže, její lhaní je až patologické a slouží jí jako adaptační mechanismus. 

Alespoň někdy je za hrdinku, i když si to vybájí, a lži jí mají sloužit k tomu, 

aby ji někdo bral vážně. Díky vytrvalé terapeutické práci se jí ale podaří tuhle 

ochranu postupně opustit a stát se tím, čím doopravdy je malou, citlivou 

holkou.  

 

Chyba není konec světa 
Feltes Taylor, Kimberly 

 

Když uděláme chybu, cítíme se děsně a zdá se nám, že se blíží konec světa. 

V téhle knize zjistíš, že z chyb se nestřílí a naučíš se, jak s nimi pracovat. 

Říká se, že kdo nic nedělá, ten nic nezkazí, a něco na tom opravdu je. Když 

totiž nebudeš dělat nic, sice nikdy nezachybuješ, ale – jak to jen říct – prostě 

nic neuděláš. A to je vlastně otrava. Zkus se s námi podívat na chyby jako na 

součást života.  
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Když narcisté zestárnou 
jak vyjít se sebestřednými rodiči 

Brown, Nina W. 

 

Příručka, která se zaměřuje na péči o stárnoucí sebestředné rodiče, kteří se 

chovají problematicky. Určeno široké veřejnosti. Kniha nabízí pomoc a 

podporu dětem stárnoucích a starých narcistických rodičů v obtížných 

vztahových situacích, zejména když z různých důvodů není možné se s 

takovým člověkem přestat stýkat. Navíc společnost jejich chování často 

připisuje pouze chorobám souvisejícím s touto životní fází.  

 

Bokovka 
Vajsejtlová, Barbora, 

 

Milostný román, v němž autorka popisuje téměř banální případ manželské 

nevěry přesně do chvíle, kdy už vztah překročil únosnou mez. Marek a 

Karolína se potkávají na firemním večírku. Jejich sblížení po pár deci 

alkoholu se samo nabízí. Karolína by ráda založila rodinu, Marek zase hledá 

povyražení a oddych od svého manželství. A všechno pochopitelně dopadne 

jinak, než si hlavní hrdinové představují.  

 

Cesta za svobodou 
Harry a Meghan a vznik moderní královské rodiny 

Scobie, Omid, 

 

Cesta za svobodou poprvé vstupuje za novinové titulky, odhaluje neznámé 

detaily společného života Harryho a Meghan a vyvrací mnohé klepy a mylné 

dohady, které pronásledují dvojici na obou stranách oceánu. Jedinečný 

přístup a účast těch, kteří jsou manželům nejblíže, umožnily napsat poctivý, 

detailní a odzbrojující portrét sebevědomého, vlivného a pokrokově 

uvažujícího manželského páru.  

 

Deník z Wu-chanu 
zápisky z uzavřeného města 

Fang, Fang, 

 

O městě Wu-Chan do začátku letošního roku slyšel jenom málokdo z nás. 

Dnes ho zná kvůli ohnisku světové pandemie koronoviru snad úplně každý. 

Co se ve Wu-Chanu dělo po prvních dnech uzavření města a jak lidé a státní 

aparát na tuto situaci reagovali, najdete v tomto podrobném deníku čínské 

spisovatelky a novinářky Fang Fang. Den po dni nám autorka podrobnou 

reportáží popisuje život běžného obyvatele města, strach, zmatek, ale i 

naději, že vše brzy skončí. Přeneste se zpětně do Wu-Chanu, kde začalo to, 

co se dosud týká nás všech.  
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Hilda a domácí skřítek 
Davies, Stephen, 

 

Další dobrodružství malé Hildy, podle komiksové série a úspěšného 

animovaného seriálu. Život dobrodruha není jednoduchý. Kdo však čte 

Hildu, ten ví, že může být i ohromně zábavný. Zvlášť když v pokoji za 

nábytkem objevíte tajuplná doupata, kam skřítci schovávají věci, o nichž jste 

si mysleli, že jsou už dávno ztracené. Třeba staré klíče, stínítka nebo hrací 

kostky. Ale aby Hilda neseděla jenom doma, vypraví se v tomto díle svých 

napínavých příhod lovit bobříky. Stane se totiž členkou skautského oddílu 

Vrabčáků. Chybět nebudou Větvík nebo Poleňák, ovšem v hlavní roli se 

tentokrát představí i velký krvelačný pes. Nenechte si ujít ani dobrodružství v 

knihách Hilda a pidilidi a Hilda a parádní slavnost.  

 

Jak se vyznat v klimatu 
encyklopedie pro školáky 

Scharmacher-Schreiber, Kristina 

 

Je opravdu stále tepleji? Pocítí vůbec člověk rozdíl jednoho stupně? Bohatě 

ilustrovaná encyklopedie pro děti mladšího školního věku popisuje všechno 

důležité kolem klimatu: jeho rozdíl s počasím, proč existují klimatická pásma 

či roční období, podle čeho poznáme, jaké počasí bylo v minulosti, i 

rozmanité ekologické problémy: co jsou skleníkové plyny a jak vznikají, jak 

můžeme šetřit přírodu a přírodní zdroje, jak vyrábět obnovitelnou energii, 

jaký důsledek mají klimatické změny i k jakým rozhodnutím v této oblasti v 

poslední době došlo. Děti si prostřednictvím knihy osvojí základní poznatky 

o klimatu i způsoby, jakými chránit své životní prostředí.  

 

Sklíněné korálky 
Sýkora, Petr, 

 

Historický román, jehož děj se odehrává na konci 17. století ve Velkých 

Losinách na pozadí ještě přetrvávajících inkvizičních procesů. Vítězný román 

Literární ceny týdeníku Reflex. Historický román čtenáře zavede do zámku 

ve Velkých Losinách a jeho okolí, na severní Moravu konce 17. století, do 

míst nechvalně známých procesů s čarodějnicemi. Milostný příběh princezny 

Anny Vilemíny a velkostatkářova jedináčka Michala, dvou mladých lidí z 

odlišných společenských vrstev, se odehrává na pozadí inkvizičního běsnění 

soudce Bobliga a jeho poskoků, v časech tak blízkých a tak vzdálených 

středověkému tmářství. Díky Sýkorovu citu pro filmové či seriálové 

vyprávění lze román číst i jako sequel ke knižní předloze a filmovému 

zpracování Kladiva na čarodějnice, jako by chtěl autor dát důraz na 

nadčasová témata, díky nimž se román Václava Kaplického (1963) a snímek 

Otakara Vávry (1969) těšily značné popularitě: souboj jedince proti dobové 

zvůli a davové manipulaci, svár pravdy a lži, střet bigotního křesťanství se 

sekularismem.  
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Žirafa, Pelly a já 
Dahl, Roald, 

 

Bohatě ilustrovaný příběh o veselém i dobrodružném mytí oken bez žebříku. 

Billy sní o tom, že promění kouzelný starý dům v překrásný obchod s 

cukrovinkami. Bude až po strop naplněný pralinkami, karamelkami, 

lentilkami, žvýkačkami, lízátky a spoustou dalších skvělých dobrot. Ale jak, 

když se mu do něj nastěhovali žirafa, pelikán a opice a zřídili si v něm BČO? 

Bezžebříkové čištění oken! Brzy se s nimi skamarádí, a když společně narazí 

na nejbohatšího muže Anglie, vévodu z Hampshiru, Billyho smělý a úžasný 

sen se možná i splní. Nakladatelská anotace. Kráceno.  

 

18. rukojmí 
ženský vyšetřovací klub 

Patterson, James, 

 

Tři ztracené ženy. Dva nesouvisející případy. Jeden odhodlaný zabiják. Na 

první pohled nevinná noc se pro tři učitelky z místní školy promění v horor a 

utrpení. Když jsou následující den pohřešovány, nevěstí to nic dobrého. 

Obavy z nejhoršího se naplní poté, co se objeví první tělo.  

 

Čarostřelec 
Horníček, Jan, 

 

Postmoderně laděná historická krimi se odehrává v Jizerských horách na 

konci 18. století. Cesta z Reichenbergu do Hejnic se klikatí strmým, 

zalesněným průsmykem. Stmívá se, nad horami vyje a běsní sněhová bouře. 

Během namáhavé jízdy se v dostavníku seznamují dva muži. Otec Vilém - 

kněz, který prchá před svou minulostí - a doktor Šulc, podivínský lékař z 

Vídně. Ti dva mají pramálo společného, brzy se však ukáže, že je dohromady 

nesvedla náhoda, ale něčí lstivý úklad. Oba vědí až příliš o temném případu 

svatokrádeže. Pátrání se komplikuje, dva týdny po vyloupení hejnického 

kostela dojde k sérii krvavých vražd. Souvisí to celé s nebezpečnými 

intrikami, které splétá místní opat? A co tají bývalý vojenský kaplan z 

nedalekého Bílého Potoka? Vyšetřování posléze zavleče naše hrdiny hluboko 

do hor: mezi pytláky a pašeráky, jimž vládne pověstný čarostřelec Tapper. Je 

mrazivý únor léta Páně 1789. Nakladatelská anotace.  

 

Hra na nikdy 
první případ Coltera Shawa 

Deaver, Jeffery, 

 

Krimithriller z pera klasika žánru přivádí na scénu hrdinu nové řady příběhů - 

lovce odměn Coltera Shawa.Děj románu nás zavádí přímo do centra 

počítačového průmyslu, do proslulého Silicon Valley. Colter Shaw přijímá 

zakázku od nešťastného otce pohřešujícího svou devatenáctiletou dceru, která 

kromě studia pracovala i v počítačové firmě. Colter přichází na stopu šílence, 

který uvádí do reality videohru Našeptávač a nechává své oběti hrát brutální 

hru o vlastní život. Ponořen do případu nepozoruje, že i on se ocitá v 

nebezpečí života a pomalu se na něj valí stíny minulosti.  
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Oko za oko, manžel za manžela 
Jakoubková, Alena, 

 

Román vypráví příběh ženy, která se po téměř třiceti letech manželství musí 

vyrovnat s rozvodem a vybudovat si zcela nový život. Eleně se pomalu blíží 

padesátka. Je celkem spokojeně vdaná, děti už má dospělé. Ví, že její manžel 

během těch pětadvaceti let, co spolu žijí, občas uklouzl do jiné než jejich 

manželské postele, ale nějak se s tím vyrovnala. Když jí ale manžel najednou 

oznámí, že se zamiloval a hodlá si svoji milovanou vzít - ergo s ní se 

potřebuje rozvést - zhroutí se jí svět. Ale jen na chvíli. Pak se totiž rozhodne 

pomstít...  

 

Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku 
Pease, Allan 

 

Allan a Barbara Peasovi ve své nové vtipné příručce přinášejí odpovědi na 

otázky, jak najít skvělého partnera a zajistit si spokojenou budoucnost, co 

dělat, když nefunguje vzájemná přitažlivost, jak naložit s nevěrným 

partnerem, jak znovu získat kouzlo osobnosti...  

 

Prolhaný život dospělých 
Ferrante, Elena, 

 

„Dva roky předtím, než otec odešel z domova, řekl mojí matce, že jsem 

strašně ošklivá," zahajuje své vyprávění dospívající Giovanna, hlavní hrdinka 

románu. Giovanna, která prochází zásadní proměnou během dospívání, 

vzpomíná, jaký zničující vliv na ni měla otcova slova, jež zaslechla ve 

dvanácti letech. Své rodiče, vzdělané učitele pohybující se v intelektuálních 

kruzích, zdánlivě neporazitelné a milující, začne vnímat jinak. Když se ptá, 

proč se nikdy nesetkala s rodinou svého otce, setkává se se lží, přetvářkou a 

spletitými vztahy. Klíčovou v jejím odcizení se stává teta Vittoria žijící v 

dělnické čtvrti, kterou otec kdysi „odříznul". Autorka zůstává i v tomto 

románu věrna Neapoli, tentokrát je to Neapol 90. let minulého století. 

Giovanna se zmítá mezi dvojí tváří města - bohatou, s maskou kultivovanosti, 

a chudou, divokou a vulgární.  

 

Rozetmění 
3. díl 

Kristoff, Jay, 

 

Třetí díl série. Itreyská republika se propadla do chaosu. Mia Corverová 

zavraždila kardinála Duoma a zvěsti o smrti konzula Scaevy se prohánějí po 

ulicích Božího hrobu jako požár. A pod jeho povrchem je hluboko v 

prastarých kostech města pohřbeno tajemství, které Republiku změní navždy.  
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Vinařství 
1. díl V bouřlivých časech 

Lacrosse, Marie, 

 

Román, odehrávající se v druhé polovině devatenáctého století v Alsasku, 

zachycuje život měšťanské společnosti na pozadí německo-francouzské 

války. Úvodní část rozsáhlé ságy o událostech v rodině úspěšného 

obchodníka s vínem Sirotek Irena přichází jako služka do panského domu 

bohatého obchodníka s vínem Wilhelma Gerbana. Jeho syn Franz věří na 

ideály Francouzské revoluce, pro něž otec nemá pochopení. Když se Irena 

setká s Franzem, vzplanou k sobě vášnivou láskou. Ale vztahu nestojí v cestě 

jen společenské rozdíly a rodinné intriky. Nad Evropou se také stahují temná 

mračna: vypukne hrozná válka. Oba mladí lidé bojují o své štěstí proti všem 

překážkám. Dokud je nezasáhne nemilosrdný osud...  

 

Zůstat s Lucy 
Greenwood, T. 

 

Píše se rok 1969 a Ginnina právě narozená dcera má Downův syndrom a 

manžel Ab se pod tlakem rodiny rozhodl, že malá Lucy musí být umístěna ve 

speciálním zařízení Willowridge. Celá rodina předstírá, že malá Lucy 

zemřela. Uplynou dva roky a Ginnina kamarádka narazí na článek, který 

popisuje podivné metody, které se v Willowridge praktikují. Ginna je pevně 

rozhodnuta, že Lucy musí odtamtud pryč. V tu chvíli se dávají do pohybu 

události, které již nelze zastavit...  

 

Chaos 
Cornwell, Patricia Daniels, 

 

Americký kriminální thriller ze série o soudní patoložce Kay Scarpettové, 

která řeší velmi záhadné úmrtí mladé cyklistky. Jednoho dne je Kay 

Scarpettová informována o mrtvé cyklistce kousek o Kennedyho fakulty v 

Cambridgi v Massachusetts. Tohle ale není obyčejná srážka s autem nebo 

člověkem. Kay i její kolega řeší případ, který je velmi zvláštní a ovlivňují jej 

jakési nadpřirozené síly. Čemuž se oba, pochopitelně, zdráhají uvěřit. 

Jenomže pak dojde k druhému úmrtí na stovky mil vzdáleném místě a hlavní 

vyšetřovatelka Kay pochopí, že čelí něčemu velmi nebezpečnému a většímu 

než si dosud dokázala představit.  

 

Chci tvou smrt 
pokud ji nemůže mít on, pak nikdo ... : virtuální romance se změní v děsivou 

posedlost 

James, Peter, 

 

Nový, již desátý román ze série Superintendent Roy Grace zasahuje Pokud ji 

nemůže mít on, pak nikdo… Virtuální romance se změní v děsivou posedlost. 

Když se Red Westwoodová seznámí prostřednictvím internetové seznamky s 

pohledným, okouzlujícím a bohatým pětatřicátníkem Brycem Laurentem, 

okamžitě se do něj zamiluje. Jak se ale jejich láska rozvíjí, začne vyplouvat 

na povrch pravda o Bryceově minulosti a temná stránka jeho osobnosti. Vše, 
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co o sobě Red navyprávěl, se ukazuje být snůškou lží a její poblázněnost jeho 

osobu se začne měnit v hrůzu. Za rok ho, pod policejní ochranou, vystěhuje 

ze svého bytu a vymaže ze svého života. Její noční můra tím však rozhodně 

nekončí, ale teprve začíná. Bryce je svou Red totiž posedlý a má v úmyslu 

zničit vše, co má ráda, i každého, koho kdy znala a milovala – a nakonec také 

ji. Brightonský detektiv-superintendent Roy Grace ho musí zastavit dřív, než 

bude pozdě…  

 

Muži v mé situaci 
Petterson, Per, 

 

Protagonistou románu je spisovatel Arvid, který se jako autorovo alter ego 

objevuje i v dalších dílech Pera Pettersona. Román jej zastihuje v situaci, kdy 

od něj odešla manželka i se třemi dcerami. Arvid se snaží se situací vyrovnat, 

žít vlastní život a přitom zůstat jistotou pro své dcery. Střídá ale náhodné 

známosti i místa k přespání, až příliš často sahá po alkoholu a chtě nechtě se 

propadá do prázdnoty a deprese. Nepatetické, ale přesto drásavé vyprávění, v 

němž se prolínají různé časové roviny a protkávají jej časté odkazy na knihy 

a literaturu, jemnými brilantními tahy vykresluje portrét člověka, jehož život 

se pomalu, ale nezadržitelně propadá, když se zhroutil jeho ústřední pilíř. 

Autor dokáže skloubit dramatické dějové okamžiky s psychologickou 

drobnokresbou, vypráví prostým stylem bez snahy o efekt, ale o to 

sugestivněji a empatičtěji.  

 

Poslední Lucemburk 
Whitton, Hana, 

 

Ladislav řečený Pohrobek byl poslední český král, v jehož žilách kolovala po 

pradědovi Karlu IV. lucemburská a přemyslovská krev (nebereme-li v úvahu 

s ním spřízněné Jagellonce, kteří dosedli na český trůn o něco později). 

Narodil se čtyři měsíce po smrti svého otce Albrechta Habsburského jako 

čtvrté dítě Alžběty Lucemburské, a po smrti staršího bratra Jiřího se stal 

jediným dědicem české a uherské koruny.  

 

Profesor Astrokocour 
Pod hladinou 

Walliman, Dominic 

 

Nejnovější svazek populární anglické série naučných knih pro děti a mládež. 

Odkud se vzala všechna voda, která je na naší planetě? Co je vlastně 

korálový útes? Můžeme se dostat až na dno oceánu? Přestože oceán pokrývá 

téměř tři čtvrtiny zemského povrchu, stále je zhruba z 95 procent 

neprobádaný. Vydejte se spolu s profesorem Astrokocourem a jeho partou na 

výpravu od mořského pobřeží až do nejtemnějších hlubin tajuplného světa 

pod hladinou. Od obřích velryb po podmořské sopky – na téhle 

hlubokomořské výpravě je toho hodně k objevování!  
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Smrt nosí rudé škorně 
Hrdlička, Pavel, 

 

Děj historického dobrodružného románu s detektivní zápletkou se odehrává 

ve středověké Praze na podzim roku 1396. Hlavním hrdinou je Václav, 

podrychtář Starého Města pražského, který stojí před nesnadným úkolem: 

vypátrat vrahy mladého pána Jindřicha Bludovského, zavražděného přímo na 

tržišti. Navíc hodlá najít ukradenou truhlu s penězi velkokupce Ebrlina, která 

zmizela v době vraždy. O nebývalé starosti má tedy Václav postaráno, zvlášť 

když čelí stálým nesvárům staroměstských občanů, v opuštěném domě u 

hřbitova straší a každou chvilku přispěje svou troškou do mlýna i Václavova 

manželka...  

 

Vražda v nemocnici 
Bým, Petr, 

 

Detektivní příběh, v němž vyšetřování vraždy primáře dětské chirurgie 

zavede tým kapitána Brandla do velké pražské nemocnice. Protagonistou 

románu je spisovatel Arvid, který se jako autorovo alter ego objevuje i v 

dalších dílech Pera Pettersona. Román jej zastihuje v situaci, kdy od něj 

odešla manželka i se třemi dcerami. Arvid se snaží se situací vyrovnat, žít 

vlastní život a přitom zůstat jistotou pro své dcery. Střídá ale náhodné 

známosti i místa k přespání, až příliš často sahá po alkoholu a chtě nechtě se 

propadá do prázdnoty a deprese. Nepatetické, ale přesto drásavé vyprávění, v 

němž se prolínají různé časové roviny a protkávají jej časté odkazy na knihy 

a literaturu, jemnými brilantními tahy vykresluje portrét člověka, jehož život 

se pomalu, ale nezadržitelně propadá, když se zhroutil jeho ústřední pilíř. 

Autor dokáže skloubit dramatické dějové okamžiky s psychologickou 

drobnokresbou, vypráví prostým stylem bez snahy o efekt, ale o to 

sugestivněji a empatičtěji.  

 

Chlapec z lesů 
Coben, Harlan, 

 

Wilde je pro všechny záhadou. Před třiceti lety ho jako malého kluka našli v 

lesích, kde přežíval úplně sám a nevzpomínal si na nic ze své minulosti. 

Policie se snažila vypátrat jeho rodinu, ale nepodařilo se jí najít žádné 

příbuzné, a tak byl umístěn do pěstounské rodiny. Navíc Wilde dodnes 

netuší, odkud pochází, a jako dospělý žije dobrovolně v mobilním domě v 

lesích za městem. Když zmizí náctiletá Naomi, slavná právnička Hester 

Crimsteinová požádá Wildea, se kterým ji pojí dávná tragická událost, aby jí 

pomohl dívku najít. Krátce nato se ztratí Naomin spolužák a případ, který 

zpočátku vypadal jen jako útěk problémové a šikanované studentky, nabývá 

mnohem větších rozměrů. Chlapec je totiž synem slavného televizního 

producenta a blízkého přítele kontroverzního kandidáta na prezidenta. Kolem 

obou zmizení se vynořují nové a nové záhady a Wilde jim musí přijít na 

kloub, aby měl šanci pohřešované zachránit. Jenže při pátrání se vyjevují 

některá tajemství i z jeho vlastní minulosti… Chlapec z lesů je dalším z 

napínavých, překvapivých a skvěle propracovaných thrillerů mistra tohoto 

žánru a autora bestsellerů Harlana Cobena.  



Knižní novinky – září 2020 
 

 

Maják na útesech 
Lamballe, Marie 

 

Romantický příběh ambiciózní Susanne, která žije spokojený a velmi 

naplánovaný život dokud jí do něj nezasáhne tragická okolnost, která jej 

navždy změní. Susanne žije už pár měsíců s okouzlujícím Paulem, který je 

pro ni velkou neznámou. Přesto podlehne jeho šarmu a je ochotna vydávat se 

s ním na nečekané dobrodružné výpravy. Jedna společná cesta se jí ale stane 

osudnou a Susanne se ocitá sama v Bretani. Po společné autonehodě trpí 

náhlou ztrátou paměti a tak předpokládá, že se jmenuje Anne-Marie 

Dupinová. Této osobě je totiž adresován dopis, který nalezne ve své kapse. A 

tak se setkává se svou domnělou babičkou a obyvateli vesnice, kteří žijí své 

svérázné životy "na konci světa", jak říkají své milované vesnici.  

 

Není 
Szczygieł, Mariusz, 

 

Základní otázkou, kterou si autor klade, je hledání pravdy v příbězích. Proto 

uvažuje o pocitu nenahraditelných ztrát, o postavení člověka a jeho roli v 

kolotoči života, o světě, který zůstává jen ve vzpomínkách a jehož kulisy jsou 

nenávratně "pryč". Mariusz Szczygieł hledá v této knize i jiné formy 

vyprávění než je u něho obvyklé. Mísí esej s reportáží, píše příběh v podobě 

excelové tabulky, využívá i prázdných míst. Avšak nikdy nezapomíná na 

lidský osud, který tentokrát přichází z různých koutů světa a je reprezentován 

třeba českou básnířkou, ukrajinským vojákem, albánským malířem nebo 

dokonce i autorovým otcem, který chce naposledy navštívit Prahu. Každá z 

těchto postav bojuje s nějakým nedostatkem, s něčím, co "není" a každá z 

nich má také ctižádost tento nedostatek nahradit slovem "je"ha reportážních a 

esejistických próz výjimečného polského novináře přibližuje osudy lidí, kteří 

se stali přímými účastníky zvláštního životního pocitu, jenž je vedený a 

zahrnutý do jednoduše pojmenované kategorie - "není".  

 

Řetěz 
McKinty, Adrian, 

 

Musíte unést dítě, aby vaše dítě zůstalo naživu. Absurdní? Ano, jen dokud se 

to nestane právě vám. Na tomto půdorysu rozehrává jeden z nejvýraznějších 

současných autorů thrillerů a detektivek Adrian McKinty (doposud u nás 

vyšly tři jeho detektivní romány z řady s detektivem Seanem Duffym, 

zasazené do doby Nepokojů v Severním Irsku) příběh, jaký se snadno může 

stát noční můrou každého rodiče. Jsme v poklidném novoanglickém 

městečku, jemuž vládne tajuplný Řetěz. Nikdo o něm nemluví, nikdo se 

neodváží obrátit na policii ani na FBI. Vždyť jde o vaše dítě. Próza Adriana 

McKintyho má jako vždy spád a snadno vás nepustí ze svých spárů, připravte 

se, že vynecháte večeři a přejedete stanici, kde jste chtěli vystoupit. Zároveň 

se jeho text pozvedá z prvoplánového napětí k nevyřčeným otázkám po 

smyslu lidské existence, k hranicím morálky, k znepokojivému vědomí, že 

každé vítězství má svou cenu. Román, který ve vás bude dlouho doznívat.  
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Vyvolení 
Horst, Jorn Lier, 

 

Dva hvězdní autoři norské krimi napsali našlapaný thriller ze světa celebrit 

Vrchního komisaře Alexe Blixe pojí s bulvární novinářkou Emmou 

Rammovou tragické pouto, o kterém ona sama zprvu netuší. Proto je ochoten 

poskytovat jí informace o případu pohřešované vrcholové atletky, která 

nedorazila na křest své kontroverzní autobiografie Věčná jednička. Zdá se, že 

to nebude jediná celebrita, jíž půjde o život... Zvládnou Alex a Emma 

dopadnout extrémně rafinovaného sériového vraha, nebo se v záři reflektorů 

ocitne další mrtvé tělo?  

 

Zuzanin dech 
Katalpa, Jakuba, 

 

Jsou tři. Zpočátku děti. Svět je v rovnováze. Později se všechno změní. Ona 

miluje jednoho z nich, ji milují oba dva. Zuzana Liebeskindová je dcera 

cukrovarníka. Nic jí nechybí, kráčí životem lehce, obklopena láskou. 

Vzduchem se vznášejí vlákna přepáleného cukru. Třicátá léta dvacátého 

století v malém městečku Holašovice jsou sladká. Teprve během německé 

okupace začne Zuzana dospívat. Bolestně vrůstá do dějin a dějiny se vpisují 

do ní. Protože má židovský původ, její osud je předem daný. Transport. 

Koncentrační tábor. Zuzanini přátelé Hanuš a Jan zůstávají v Holašovicích. 

Jejich cesty se však rozcházejí. Po skončení války se Zuzana vrací z 

koncentračního tábora, ztráty jsou ale větší, než čekala. Dokáže po všem, co 

prožila, ještě milovat? A má vůbec na výběr?  

 

Imaginární přítel 
Chbosky, Stephen 

 

Napínavý hororový příběh od autora bestselleru Ten, kdo stojí v koutě. Kate 

Reesovou život naučil, že násilníkovi, co přísahá, jak se polepší, není radno 

věřit. A tak sebere uprostřed noci svého sedmiletého syna Christophera a 

společně se vydávají hledat nový život. Cesta je zavede až do malého 

městečka Mill Grove v Pensylvánii, které je tak odlehlé a zapomenuté, že by 

je tam nikdy nikdo nehledal. Jenže když necháte jedno nebezpečí za zády, 

neznamená to, že další na vás už nečeká. A přitom se z počátku zdá, že 

konečně našli klidné místo k životu. Jenže pak Christopher zmizí. Šest 

dlouhých dní po něm není ani stopy. Dokud zničehonic nevyjde z lesa na 

kraji města. Není zraněný, je na něm ale něco divného. Nevrací se totiž sám. 

V hlavě slyší hlas, který mu napovídá, co má dělat. Hlas, který pro něj má 

jasný úkol. Christopher musí do Vánoc v lese postavit stromový domek. 

Pokud to nedokáže, stane se všem v Mill Grove včetně jeho milované 

maminky něco nepopsatelně strašného...  
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Nahoru na horu 
Macek, Jiří, 

 

Nejúspěšnější český himalájský horolezec Radek Jaroš otevřeně popisuje 

nejen milníky své sportovní kariéry, ale odhaluje také svůj soukromý život. 

Jak fungují tělo a mysl při výstupu na osmitisícovku bez kyslíkového 

přístroje? Co si lze z extrémních vysokohorských podmínek odnést do 

každodenního života? Velmi osobní rozhovor mezi legendou českého 

horolezectví a zkušeným novinářem Jiřím Mackem dokresluje množství 

jedinečných barevných fotografií.  

 

Se šarmem Pařížanky 
La Fressange, Ines de, 

 

Se šarmem Pařížanky je dokonalý průvodce světem francouzské elegance, 

typického šarmu a joie de vivre. Ines de la Fressange v něm nabízí nejen 

módní tipy a rady, jak se oblékat, líčit, nakupovat či bavit jako Pařížanka, ale 

také píše o zajímavých místech, obchůdcích, parcích, muzeích, které město 

na Seině před turisty tak trochu skrývá. Kniha poslouží jako inspirace nejen 

těm, kdo se do Paříže chystají, ale i těm, které hodlají zapracovat na svém 

pařížském šarmu doma.  

 

Slepé skvrny 
o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti 

Prokop, Daniel, 

 

Základní výbava k porozumění české společnosti, krizi demokracie a 

fungování současné politiky Debaty o politice se v Česku často redukují na 

řešení několika politiků a jejich výroků, hodnotovou introspekci a kulturní 

války liberálů a konzervativců. Témata, která ovlivňují kvalitu života v 

Česku, a tím i důvěru v demokracii, však jako by zůstávala v našich slepých 

skvrnách. Zvlášť v době, kdy jsou politické kampaně postaveny spíše na 

emocích než na faktech, médii se šíří dezinformace a společnost namísto 

problémů, jako je budoucnost práce či podoba vzdělávání, řeší bulvární 

kauzy svých představitelů. Sociolog Daniel Prokop v knize Slepé skvrny 

pohlíží na problémy a výzvy současného Česka i světa. Neřešená chudoba a 

exekuce, nerovné vzdělávání a omezené životní šance, nárůst populismu a 

neschopnost na něj reagovat, mýty o veřejném mínění zastiňující realitu — to 

vše souvisí s klesající důvěrou Čechů v demokracii a s její životaschopností 

ve stále složitější realitě.  

 

Tajný život úhořů 
vyprávění o nejzáhadnější rybě na světě 

Svensson, Patrik, 

 

Od útlého dětství chodil Patrik s tatínkem chytat úhoře. Celé hodiny mlčky 

číhali na tuto nejpozoruhodnější rybu světa. Proč se úhoři rozmnožují 

zásadně jen kdesi v Sargasovém moři? Jak je možné, že na dlouhé cestě z 

Evropy nezabloudí? A co by nám rozluštění úhoří záhady mohlo prozradit o 

domovu, světě a lidském životě? Vydejte se s Patrikem Svenssonem na 
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dobrodružnou plavbu vodami plnými vzpomínek, existenciálních záhad a 

úhořů.  

 

Cedrový dům 
3. díl 

Peters, Pauline, 

 

Opět se setkáváme s krásnou Victorií a jejím snoubencem žurnalistou 

Jeremym. Příběh nás zavede do Londýna počátku 20. století a koloniální 

Indie.Londýn, 1908 - Victoria je uprostřed svatebních příprav. Její snoubenec 

Jeremy však musí sňatek odložit a odjet do Indie, kde byl spáchán atentát na 

vicekrále. V Londýně se mezitím dějí zvláštní věci. U zavražděného 

indického námořníka je nalezen medailonek s podobiznou Victoriina 

zesnulého otce. Když se Jeremy začne pohřešovat, cestuje Victoria se svým 

komorníkem Hopkinsem do Indie. Někdo je ale pozoruje - a po Jeremym 

není ani stopy.  

 

Jak byl Fiškus malý a ztratil se 
Nordqvist, Sven, 

 

Fiškus je láska na první pohled. Pohádka o dědovi, kterému bylo v životě tak 

trochu smutno do doby, než dostal malého a neposedného kocoura. V příběhu 

najdeme neskutečně laskavý humor i poučení a překrásné ilustrace, které 

všemu dodávají jedinečnou atmosféru.  

 

Jane Austen 
Chawtonské dopisy 

 

Třináct dopisů, které získalo Muzeum Jane Austenové, nám dává nahlédnout 

do soukromého i pracovního života této slavné a oblíbené anglické 

spisovatelky v letech 1801 až 1817. Dozvíme se něco z prostředí lázeňského 

města Bath, kde s rodinou pobývala až do roku 1805, kdy zemřel její otec. 

Její pozdější dopisy už jsou psány převážně z Chawtonu, kde s matkou, 

sestrou Cassandrou a Marthou Lloydovou žila téměř do své předčasné smrti. 

Najdeme v nich zajímavé i barvité postřehy z venkovského života, ale i 

mnohé poznámky týkající se vzniku a přijetí jejích děl, hlavně Pýchy a 

předsudku, Mansfieldského panství a Emmy. S těmito romány jsou spjaty i 

její pobyty v Londýně, kde dohlížela na jejich tisk a vydání. Vůbec 

nejdojemnější dopis, sepsaný pouhých pár dní po spisovatelčině smrti roku 

1817, však pochází z pera její milované sestry Cassandry. Každý dopis je 

opatřen úvodem a poznámkami, které vysvětlují, co by dnešnímu čtenáři 

mohlo případně unikat.  

 

Katka 
příběh narkomanky 

Třeštík, Michael, 

 

Sestupná spirála narkotik, krádeží, prostituce a celkového chátrání. A jenom 

občasné záblesky odhodlání s drogami skoncovat. Tak vypadala každodenní 

realita Kateřiny B v unikátním časosběrném dokumenty Heleny Třeštíkové z 

roku 2009. Co tehdy Katka prožívala a co se s ní dělo poté? Její ucelený 
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příběh ve formě autentických výpovědí zpracoval Michael Třeštík a fotkami 

jej doprovodil Tomáš Třeštík.  

 

Liška 
Forsyth, Frederick, 

 

Nejnovější hit od legendy špionážní prózy Fredericka Forsytha a důkaz, že 

ani po letech neztratil nic ze svého spisovatelského umu! Bývalého britského 

tajného agenta Adriana Westona vzbudí uprostřed noci telefonát ministerské 

předsedkyně. Její sdělení je šokující: do počítačových databází Pentagonu, 

americké Národní bezpečnostní agentury a CIA se dostal hacker. Zdánlivě 

neproniknutelné firewally překonal neznámý nepřítel nazvaný „Liška“. Ještě 

překvapivější je zjištění, že pachatelem je britský mladík Luke Jennings. Ten 

nic konkrétního nesleduje, nemá žádná tajemství, jen nesmírně brilantní 

mozek. Zdá se, že vydání do Spojených států ho nemine – dokud Weston 

nedostane jiný nápad: Jestliže Luke dokáže tohle udělat nám, co může udělat 

našim nepřátelům? Po poradě s americkým prezidentem a britskou 

premiérkou se Weston rozhodne využít „Lišku“ a jeho talent ve prospěch 

obou zemí. Tím ovšem chlapce vypouští na geopolitické minové pole. Adrian 

musí být stále o krok napřed před četnými neviditelnými nepřáteli, přičemž 

stále hledá způsob, jak tuto nejsilnější a nejméně předvídatelnou zbraň 

využít.  

 

Síla naděje 
Walterová Benešová, Barbora, 

 

Román o naději, která přežívá i přes nepřízeň osudu. Gábina vždy věřila, že 

každý člověk má své štěstí ve svých rukou. Když jí ale osud do cesty přivane 

násilnického milence, zjistí, jak šeredně se mýlila. Během dlouhého roku 

jejich soužití si prožívá doslova peklo. Pak ale potkává Ondřeje a jeho dvě 

děti, ke kterým byl osud snad ještě méně milosrdný než k ní. Musí tak nalézt 

vnitřní sílu a vzepřít se minulosti - vždyť dětí se nikdo neptá, do které rodiny 

se chtějí narodit.  

 

Deltora 
1. díl Jeskyně strachu 

Rodda, Emily, 

 

Dobrodružství v zemi nestvůr a kouzel. Deltora byla zachráněna, skončila 

krutovláda Pána stínů, avšak v Zemi stínů se dosud nachází spousta 

uvězněných a zotročených Deltoranů, které je potřeba osvobodit. Je jen 

jediná zbraň, která může přemoci Pána stínů na jeho vlastním území - 

Pirranská píšťala, jež byla rozdělena na tři části.  

 

Deltora 
2. díl Ostrov přeludů 

Rodda, Emily, 

 

Král Lief se svými společníky pátrá po další části bájné Pirranské píšťaly, 

která jediná může zničit Pána stínů. Zatímco se jejich drazí, kteří zůstali v 

Del, snaží přežít v houstnoucí síti pomluv, nedůvěry a zrádců, společníci míří 
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dál k tajuplnému ostrovu Auronů. Dostali varování, že tam na ně číhají různá 

hrozná nebezpečí. Ale jsou věci, na které se zkrátka nelze připravit.  

 

Deltora 
3. díl Země stínů 

Rodda, Emily, 

 

Hrdinové mají už dvě části Pirranské píšťaly. Teď musejí na elbaitovém 

ostrově Keras získat i poslední. Jen díky ní zachrání tisíce zotročených 

Deltoranů v Zemi stínů. Píšťala je jediné, čeho se Pán stínů bojí na svém 

území. Nejenže musejí získat třetí část, ale musí se mu i postavit - je tu ale 

další zádrhel-pán stínů je odolnější (proti píšťale) více, než očekávali.  

 

Až léto skončí 
Ward, Penelope 

 

Milostný román o pohledném starším nájemníkovi domu u jezera, do kterého 

se hrdinka příběhu zdráhá zamilovat, neboť se obává, že takový vztah by 

skončil zároveň s létem. Heather a její matka se živí pronajímáním letního 

domku. První (i druhé) setkání Heather s Noahem, nájemníkem na toto léto, 

skončilo trapasem. Přestože je mu určitě přes třicet, sotva dvacetiletá Heather 

shledává fotografa Noaha přitažlivým. On ji zjevně považuje za puberťačku. 

A i kdyby ne, vztah s ním je předem odsouzen k zániku - domek má 

pronajatý do konce léta, potom odjede a už se nikdy nevrátí.  

 

Dračí kronika 
ztracený deník Nejvyššího čaroděje, Septima Agoria 

 

O čem je kniha Dračí kronika? Dračí kronika je věrným záznamem deníku 

sepsaného a uchovávaného Nejvyšším čarodějem, Septimem Agoriem. 

Zabývá se jeho činy na výpravě, jejímž cílem bylo vystopovat a zahubit 

mnoho proradných draků, jak mu to nařídil jeho umírající král. V tomto 

téměř nadlidském úkolu mu pomáhali nejenom královi nejudatnější 

bojovníci, ale rovněž rozmanití umělci a služebníci.  

 

Královská láska 
Kontroverzní princezna 

Malpas, Jodi Ellen, 

 

Milostný román o moderní anglické princezně Adeline, která se snaží bořit 

stereotypy ve své královské rodině. Život moderní princezny Adeline má do 

pohádky poměrně daleko. Bouří se a odmítá se provdat za muže, kterého jí 

vybral její otec. Navzdory odhodlání zachovat si svobodnou vůli a žít jako 

normální člověk však cítí, jak ji zlatá klec královského paláce pomalu dusí.  

 

Ochránce 
jsi v dobrých rukách... 

Malpas, Jodi Ellen, 

 

Erotický román pojednávající o vztahu dívky z vyšší vrstvy a jejího 

bodyguarda. Jake Sharp přijal zakázku významného muže, jenž ho pověřil 
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hlídáním své dcery z důvodu nedávno obdržených výhrůžek. Jake tuší, že mu 

zaměstnavatel neříká celou pravdu, přesto se ale rozhodne ochranu na první 

pohled rozmazlené Camilly přijmout. Nepočítal však s tím, že se do Camille, 

jež je pravým opakem toho, co očekával, zamiluje. Nyní musí čelit nejen 

nebezpečí skrývajícímu se za výhrůžkami, ale i strachu z toho, že ztratí své 

srdce. Má vztah dívky z vyšší vrstvy a muže zoceleného válkou šanci uspět?  

 

Pravidla dohazovačů 
1. díl 

Van Dyken, Rachel, 

 

Pravidlo dohazovačů č. 1: Nikdy se nezamiluj do svojí klientky. Poté, co mu 

zranění ukončilo nadějnou kariéru v NFL, se Ian Hunter vrátil zpátky na 

vysokou. Chce se dostat zpátky do hry, tentokrát na poli lásky a svádění. 

Coby spolumajitel úspěšné a tajné seznamovací agentury Dohazovači s.r.o. 

využívá své bohaté zkušenosti se ženami, aby pomohl nešťastně 

zamilovaným klientkám. Až když si ho najme Blake Olsonová, Ian zjišťuje, 

že ještě nikdy neměl beznadějnější klientku. Blake nosí neforemné sportovní 

oblečení a příšerně staromódní boty. Bude zázrak, jestli se jí podaří získat 

vysněného kluka. S profesionálním dohazovačem po boku se však rozhodne 

chopit se své šance. Ian ví, že jeho pravidla a rady jí určitě pomůžou. Když se 

ale Blake s jeho pomocí promění z obyčejné holky na sexy kočku, hrozí, že 

Ian poruší své nejdůležitější pravidlo – nikdy si nic nezačínat s klientkou…  

 

Pravidla touhy 
2. díl 

Van Dyken, Rachel, 

 

Jakkoli se zdá zprvu nemožné, že by mohli Lex a Gabi spolupracovat, jejich 

vzájemná nevraživost se časem mění v city zcela opačné. Román o vztahu, 

který se nejdříve jevil jako noční můra obou. Přitažlivost však byla silnější. 

Lex, Ian a Gabriell se znají od dětství a teď studují stejnou vysokou školu. 

Lex a Ian založili Společnost dohazovačů s.r.o. a na Ianovo naléhání přijali 

Gabi, aby s nimi spolupracovala. Jenže po dávném nezdařeném románku se 

Gabi a Lex nesnášejí. Teď však spolu musí nejen vydržet, ale i 

spolupracovat. A zatímco na povrchu bublá vztek a nenávist, oba dva vnitřně 

cítí, jak je to k sobě přitahuje. A k tomu, aby se Gabi mohla profesionálně 

zapojit, je třeba ji na vztahovou koučku zaučit. Lex je zprvu sebejistý a 

cynický, vše se mu ale vymyká z rukou. Tak moc, že se začíná ukazovat jeho 

pravá tvář...  

 

Satisfakce 
Devine, Thea 

 

Byli dobrodruzi a nejbližší přátelé - až do chvíle, kdy Danny Hugo Galliard 

ukradl Edmundu Renbrookovi v jižní Africe diamanty, ženu i budoucnost a 

poté ho opustil. Po letech se teď setkávají syn a dcera, aby vyrovnali účty - s 

pomocí všech smyslných triků, které se nabízejí... Krásnou, nespoutanou 

Jancii Renbrookovou žene jediná touha: donutit Lujana Galliarda, aby se s ní 

oženil a posloužil jí jako nástroj msty. Avšak Galliardovo panství se ukazuje 
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jako zločinecké doupě, kde po Jancii prahnou mnozí včetně Lujanova otce; 

jediný, s kým lze navázat spojenectví, je Lujan sám. I když poznal řadu 

londýnských heren a nevěstinců, na rozdíl od otce mu nechybí čest. Ani na 

okamžik neuvěří, že Jancie je nevinná dívka přicházející pečovat o jeho 

umírající matku a ví, že odhalit její plán a zmařit otcovy choutky lze jen 

jediným způsobem - svést ji a oženit se s ní... Milenci, zaslepení touhou po 

odplatě a lapeni do pasti neovladatelnou vášní, se stávají figurkami v 

nebezpečné hře plné hříchu a tajemství, z níž vede ven jediná cesta - vzdát se 

lásce, která je oba zaskočila.  

 

Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku 
Svoboda, Jaroslav, 

 

Vytvořte si ekozahradu podle vašich představ. Tato kniha zábavnou formou 

vysvětluje základní pravidla toho, jak funguje příroda. Při dodržení pravidel 

je snadné vytvářet krásné jedlé a přírodní zahrady s minimální údržbou a 

maximálním užitkem. Metody v knize popsané jsou aplikovatelné na 

libovolně velké prostory. Kniha je vytvořena tak, aby byla pro čtenáře lákavá 

a stala se pro mnoho dalších let studijním materiálem při vytváření vlastní 

zahrady. Je vhodná pro laiky, ale přitom poučná a inspirativní i pro 

profesionály. Autor získal své znalosti během zahraničních cest.  

 

Malování se slečnou K. 
Kšajt, František, 

 

František Kšajt jako arteterapeut pracoval se „slečnou K.“ šest let. Jeho 

působení spočívalo zvláště ve společném malování a kreslení, povídání a 

hrách, ale také výletech. Své zápisky ze setkání - reflektující jeho prožitky, 

dojmy i odbornější úvahy - beletristicky zpracoval a vydal je. Kniha kromě 

nich obsahuje i přílohu vybraných obrázků vzniklých v průběhu arteterapie.  

 

My 
2. díl 

Bowen, Sarina 

 

Pokračování příběhu popisujícího sílící romantický vztah mezi dvěma 

hokejisty, kteří svůj poměr musí před veřejností skrývat.Wes a Jamie jsou 

spolu již osm měsíců a jejich vztah by se dal považovat za dokonalý, nebýt 

toho, že ho musí tajit. Wes jako úspěšný hokejista plní přední stránky novin a 

jeho homosexualita by byla pro tisk trhák. Změna nastane, když se do 

bytového domu, kde společně bydlí, přistěhuje Wesův spoluhráč Blake, který 

silně narušuje soukromí mladého páru. Tlak vše skrývat a neustálá přetvářka 

si pomalu vybírají svou daň. Co se stane, až pravda vyjde na povrch? Jak se 

zachová jejich okolí?  
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(Ne)obyčejný kluk 
Palacio, R. J. 

 

August se narodil s deformovaným obličejem, který většině lidí z jeho okolí 

brání dostat se v kontaktu s ním za hranice této nedobrovolné masky. Nyní 

nastupuje poprvé do školy, rovnou do páté třídy. Kniha je dokonale 

sestaveným kaleidoskopem pohledů samotného Augusta, jeho sestry Vii a 

jejích kamarádů i Augustových spolužáků na jednu a touž situaci, na to, jak 

na tuto velkou změnu reaguje on sám, jeho rodina i spolužáci. Celou knihou 

prostupuje laskavý humor, který usnadňuje mladým čtenářům se s tak 

náročnou tematikou vyrovnat.  

 

Postřižiny 
Hrabal, Bohumil, 

 

Celý příběh se točí okolo Maryši, manželky Francina, který je správcem 

pivovaru. Maryša je velmi krásná mladá energická žena, která když si něco 

usmyslí, tak to prostě udělá. Obvykle vezme své kolo a projíždí se po městě a 

její dlouhé vlasy za ní vždy krásně vlají. Nejen muži, ale dokonce i ženy se 

za ní otáčí a můžou na ní oči nechat. Maryša vlastní čtyři prasata. Zabíjačku 

má opravdu ráda a nenechá si ji nikým zkazit, proto nedá dopustit na řezníka 

pana Myclíka. Nakonec pozve na zabíjačku celou správní radu (doktor 

Gruntorád a kominický mistr pan de Giorgi); všichni členové odcházejí domů 

až pozdě večer a libují si – až na Francina, který zabíjačku nesnáší a raději 

pije bílou kávu a přikusuje suchý chleba. Jednoho dne přijede Francinův bratr 

Pepin, který je roztržitý, co si myslí, řekne na rovinu, nemluví, ale křičí a je 

trochu blázen, povoláním švec...  

 

Hawking 
Ottaviani, Jim 

 

Komiksovou formou podané životní osudy velkého myslitele a veřejně 

známé osobnosti, ale především příběh člověka, který se za těmito identitami 

skrýval. Stephen Hawking byl geniální fyzik a kromě toho také velmi 

zábavný člověk, který měl rád společnost a byl velmi oblíbený - tato 

kombinace vlastností ho vlastně předurčovala k tomu, aby se stal globální 

celebritou. V jedenadvaceti letech mu bylo diagnostikováno vzácné 

neurodegenerativní onemocnění, které omezilo jeho schopnost se pohybovat 

a mluvit, ale naštěstí nemělo vliv na jeho pronikavou mysl. Přestože mu 

lékaři předpovídali jen několik let života, Hawking ještě dlouhá desetiletí 

pokračoval ve výzkumech v oblasti kosmologie a teoretické fyziky.  

 

Montessori pro (ne)chápavé 
0-3 roky 

Spinelli, Patricia, 

 

Kniha přináší návrhy na činnosti, jež můžete dělat s dítětem. Jde však o víc 

než jen o soupis aktivit, jelikož rodič zastává při vzdělávání dítěte 

nenahraditelnou úlohu, dalece převyšující funkci učitele. V období od 

narození do 3 let věku má otázka duševního vývoje velkou váhu. Kniha chce 
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vidět ve vašem miminku bytost, jejíž myšlení se formuje, a zavést konkrétní 

způsoby, jak mu usnadnit rozvoj psychiky a potenciálu. Nabízí způsoby, jak 

připravit domov, prostředí a materiál. Přináší návod, jak dítě co nejlépe 

přivítat na světě a doprovázet ho na cestě vývojem. Přichází s příklady 

uspořádání, aktivit nebo způsobů, jak věci dělat. Cílem je pochopit, co a jak 

dítěti nabízet, abyste se vyhnuli bezvýznamným činnostem. Je určena všem, 

kteří tráví čas s dítětem doma od narození do tří let jeho věku. Obrací se také 

na ty, kteří už rodiči jsou, ale tápou ve škále možností výchovy, která se dnes 

nabízí. Týká se všech, kteří se podílejí na uvítání novorozenců na tomto 

světě.  

 

Montessori pro (ne)chápavé 
3-6 let 

Spinelli, Patricia, 

 

Objevte, co vše dokáže dítě mezi 3. a 6. rokem samostatně utvářet. Aktivity v 

knize sledují 2 linie: vytváření prostředí, které bude ze sociálního a 

materiálního hlediska odpovídat dětským potřebám; a příprava inteligentních 

a zábavných aktivit, které budou myšlení a kreativitu dítěte rozvíjet. Kniha se 

zaměřuje na čas, který rodiče sdílí s dětmi. Co dělat společně každý den, po 

návratu ze školky, odpoledne, o víkendech nebo na dovolených? Když dítě 

chodí do školky, stávají se z rodinného života poklady, ze kterých bude 

čerpat sebedůvěru. Navrhovaný přístup vede k tomu vidět v pohybujícím se 

dítěti myslící bytost, jejíž akce slouží k procvičování ruky i myšlení. Jak vést 

dítě k samostatnosti? Jde o víc než naučit dítě navléknout si kabát nebo 

vybarvovat bez přetahování. Ve věku od 3 do 6 let se jeho myšlení utváří 

právě skrze samostatný pohyb. Tato kniha se obrací k rodičům dětí, které 

čeká vstup do školy, už chodí do školky Montessori nebo jiné. Kniha je 

zajímavá také pro ty, kdo tráví čas s dítětem pouze v rámci rodiny.  

 

Montessori pro (ne)chápavé 
6-12 let 

Spinelli, Patricia, 

 

Mezi 6 a 12 lety je dítě zvědavé, kreativní, společenské. Hledá důvody, proč 

jsou věci tak, jak jsou. Jeho touha po vědění je nekonečná. Každý den je 

nepřetržitým sledem podnětných, životně důležitých otázek. Skrze 

odpovídání si na ně si dítě vytváří povědomí o tom, kým je, co má rádo, co 

cítí. Hledá a nachází své místo mezi vrstevníky. Kniha nabízí aktivity, které 

tuto fázi vývoje vhodně doplňují. Co dát dítěti k činnosti po škole, o víkendu 

nebo o prázdninách? Neomezené možnosti leží hned za vašimi dveřmi, stačí 

vyjít ven. Naučte se je společně vyhledávat! Alternativou ke školnímu 

vyučování nemá být doma televize, počítač nebo herní konzole. A to, ani 

když prší. Vždy se najde spousta smysluplnějších věcí, co lze podnikat. 

Veďte své děti k zodpovědnému přístupu a péči o vlastní tělo, pokoj, 

prostředí atd. Provázejte jej v nové životní fázi a nechejte jej, ať se stane 

plnohodnotným člověkem. Tato kniha vám přitom bude užitečným 

průvodcem. 
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Potom 
praktická příručka pro přežití 

Šmikmátor, Ferdinand, 

 

Výčet potenciálních krizových událostí je obsáhlý – neznámý virus, blackout, 

ekonomický kolaps, válka… Každá tato událost může dočasně či natrvalo 

změnit svět, ve kterém žijeme. A co dál, co budeme dělat POTOM? Jak 

přežijeme, když v zásuvkách nepůjde elektrický proud, jak nasytíme sebe a 

své děti v případě rozpadu fungujícího ekonomického systému? Štěstí přeje 

připraveným, a právě tato kniha poskytuje rozsáhlý soubor informací a rad, 

jak se na možné budoucí scénáře připravit.  

 

Dokonalý soudruh Kim Čong-un 
Fifield, Anna, 

 

Zkušená americká novinářka Anna Fifield předkládá jedinečný a brilantní 

vhled do nejbizarnějšího a nejuzavřenějšího politického režimu na světě. Při 

získávání informací měla možnost pracovat nejen s lidmi z bezprostředního 

okolí Kim Čong-una, ale také s emigranty včetně těch, kteří zastávali v 

systému Severní Koreje vysoké funkce. Výsledkem je dokonalý portrét 

Dokonalého soudruha, zasazený do širších historických souvislostí i celé 

komunisticko-feudální „Kimovské“ dynastie.  

 

Ledová obluda 
Walliams, David, 

 

Humorný dobrodružný příběh o desetileté osiřelé holčičce a desetitisíciletém 

mamutovi. Elsie vyrůstá bez rodičů na ulicích viktoriánského Londýna. Když 

jednoho dne uslyší o tajemném chlupatém mamutovi, objeveném na 

severním pólu, rozhodne se zjistit o ledové obludě víc. Netrvá dlouho a Elsie 

stojí mamutovi tváří v tvář, lépe řečeno tváří v dlouhatánský chobot. A 

největší dobrodružství jejího života začíná.  

 

Město žen 
Gillham, David R. 

 

Během druhé světové války jsou všichni muži na frontě a Berlín se stává 

městem žen. Ženy, které byly až doposud poslušné svým mužům, mají nyní 

svůj život ve vlastních rukách a stávají se součástí boje dobra a zla. Berlín, 

1943. Válka se nevyvíjí tak, jak měli Němci slíbeno. Kde jsou všichni muži? 

Na frontě, nebo pod zemí. Berlín se stává městem žen. Městem navenek 

poslušných žen, které si nechají všechno líbit. Sigrid Schröderová je vzorem 

manželky německého vojáka: denně dochází do práce, s potravinami na 

příděl dělá, co může, stará se o tchyni a ignoruje hrůzné nemravnosti režimu. 

Za touto fasádou se ovšem ukrývá docela jiná Sigrid, žena snící o někdejším 

milenci, nyní ztraceném v chaosu války. Její milenec je Žid. A není jediná, 

kdo má tajemství. Sigrid je záhy vtažena do světa, o němž nic nevěděla a 

který jí otevírá oči. Musí začít rozlišovat, co je správné a co špatné, a co 

spadá do šedé zóny mezi tím.  
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Musíme být statečné 
Liardet, Frances, 

 

Román, odehrávající se na pozadí druhé světové války, líčí dojemný příběh 

opuštěného děvčátka a ženy, která se ho ujme. S koncem války ale nastává 

konec jejich společných dní. Prosinec 1940. Během evakuace Southamptonu 

narazí mladá Ellen na děcko spící v opuštěném autobusu. Malá Pamela, ke 

které se nikdo nehlásí, si brzy získá její srdce. Navzdory tomu, že ve světě 

zuří světová válka, Pamela a Ellen zažívají krásné časy. Mají jedna druhou. 

Až jednoho dne křičící Pamelu odvedou. Dokáže se Ellen vyrovnat se svou 

ztrátou?  

 

Slepičí polévka pro duši 
co ten pes zase provedl? : 101 báječných příběhů o kouzelných chvílích, 

zázracích a... pěkném svinčíku 

Newmark, Amy 

 

Výběr příběhů, v nichž hlavními hrdiny jsou psi. I když je soužití s nimi 

někdy k zešílení, jsou nevyčerpatelným zdrojem smíchu a lásky. V této 

zábavné kolekci příběhů o našich psích společnících najdete kapitoly o psech, 

kteří zachraňují životy, i o těch, kteří pomohli lidem v uzdravení, o takřka 

nadpřirozené psí intuici i o psích hlupáčcích a také o velmi, velmi zlobivých 

psiskách. Zvláštní důraz je zde kladen na výhody a radost, které může přinést 

adoptování opuštěných psů, a také na psí záchranáře. Nakladatelská anotace. 

Kráceno.  

 

Zelenina z ekozahrady 
pro radost i soběstačnost 

Svoboda, Jaroslav, 

 

Kniha se zabývá zábavným permakulturním pěstováním zeleniny, a to od 

výběru místa pro záhony přes jejich utváření mnoha různými způsoby až po 

zúrodňování půdy, tvorbu kompostů a přidávání přírodních zlepšujících 

příměsí do půdy. Osvětluje plánování jednotlivých druhů zelenin, jejich 

kombinace vzhledem k praktičnosti a kráse, střídání v jednom roce i v 

průběhu let. V knize je vysvětlen pojem záhonoviště, ale také například to, 

jak si lze udělat v části zahrady nebo rodového statku zeleninový ráj s mnoha 

dalšími prvky (letní kuchyň, altán, skleník, vodní záhony, pařeniště, kůlna, 

kompostoviště, bylinková část, trvalková část, sklípek, oplocení a zídky). 

Autoři se věnují také tomu, jak chovat kachny či slepice a vhodně je začlenit 

do pěstitelského systému. Jednotlivé druhy zeleniny jsou v knize podrobně 

popsány - najdete zde návod na jejich pěstování, možnosti volby odrůd a 

forem. Autoři předkládají osvědčené recepty na zpracování úrody na způsob 

raw, smoothies i chutná veganská jídla - taková, která se snadno připraví v 

letní kuchyni nebo v altánku přímo u záhonů. Kniha je natolik lákavá, že 

zeleninu začnou pěstovat i lidé, které by to nikdy předtím ani nenapadlo.  
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Životní příběh Jana Mikoláška 
pravda o slavném českém léčiteli 

Šulc, Martin 

 

Říkali mu „zázračný lékař“ nebo také „lidový léčitel“. Pro novináře to byl 

„šarlatán“ a pro komunisty „zloděj a podvodník“. Jan Mikolášek, 

polozapomenutý bylinkář, který ve čtyřicátých a padesátých letech měl slávu, 

peníze a postavení. Zažil první republiku, nacistickou okupaci a tuhý 

komunismus v padesátých letech. Díky svým schopnostem si vybudoval 

obrovskou klientelu pacientů, a to i z řad nejvyšších vrstev. Léčil prezidenta 

Antonína Zápotockého, Hitlerova tajemníka Bormanna, herce Sašu Rašilova 

nebo vdovu po Karlu Čapkovi. U jeho domů v Hradečně a posléze v 

Jenštejně se každý den tvořily dlouhé fronty čekajících pacientů. Mikolášek 

pomohl mnoha lidem a pacientovu diagnózu zjišťoval z lahvičky moče. Jeho 

život byl samá turbulence. Zažil mnoho udání, popotahování u soudů, lidskou 

závist, vězení a ztrátu veškerého majetku. Zůstal by pravděpodobně 

zapomenut, nebýt Martina Šulce, jednoho z autorů knihy, který ho objevil při 

sestavování vlastního rodokmenu. Během svého bádání získal mnoho 

zajímavého materiálu, fotografií a dokumentů a předkládá vám tímto jeho 

pravdivý životní příběh.  

 

Doufat znovu 
román 

Kasten, Mona, 

 

Everly Pennová nevěří na lásku. Celé roky musela přihlížet, jak její matka 

trpí otcovým násilnickým chováním a jak stále více ztrácí sebe samu. Zážitky 

z dětství ji natolik traumatizovaly, že se rozhodla nikdy nezamilovat. To se 

však změní, když potká Nolana Gatese. Nolan je okouzlující, inteligentní a 

sexy a je to jediný člověk, před nímž Everly může být sama sebou – bez 

masky, kterou nosí před ostatními. Ale Nolan je její vyučující. Je jedno, jak 

dobře si rozumí a jak moc ji dokáže rozesmát svým zvláštním humorem. 

Everly ví, že je pro ni absolutní tabu. A přesto je bezmocná proti pocitům, 

které v ní vyvolávají jeho slova. Noční rozhovory s ním jsou to jediné, co ji 

odvádí od temných myšlenek, které ji od dětství pronásledují a noc co noc jí 

nedovolují usnout. Jen jemu může říci, že vůbec neví, co chce od života, a že 

studuje jen proto, aby byla její matka šťastná. Čím více času ubíhá, tím 

intenzivnější spojení mezi nimi je a tím více si Everly přeje překročit 

neviditelnou hranici, která ji od Nolana odděluje. Ale netuší, že za 

Nolanovým optimistickým přístupem k životu a nakažlivým nadšením pro 

literaturu se skrývá jedno tajemství. A tohle tajemství může zničit jejich 

lásku ještě dříve, než začala....  

 

Poslední neuvěřitelné dobrodružství pana Monroea 
Mooney, Dan 

 

Dojemný příběh o stáří a o přátelství plný nadsázky a černého humoru. Joel 

není zrovna prototyp milujícího dědečka. Je to starý mrzutý chlap, jehož 

životní náplní je stěžování si na vše, co se okolo něj děje. Život v domově 

důchodců se pro něj stal po smrti jeho ženy naprosto nesnesitelným. Vše se 
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ovšem změní ve chvíli, kdy mu do pokoje nastěhují nového spolubydlícího: 

vyhaslou telenovelovou hvězdu Franka, který Joela sice nevytáčí o nic méně 

než vše ostatní, postupně si však k sobě oba staříci nalézají cestu. A nic 

nespřátelí dva lidi tolik, jako zlolajné plánování útěku...  

 

Arabská princezna 
4. díl 

Valko, Tanya 

 

Pokračování příběhu mladé Polky, která se provdala za Araba a musí se 

přizpůsobit novému životu v jeho rodné zemi.Tanya Valková popisuje další 

životní osudy Doroty, Polky, která si v mládí vzala Libyjce, a její dospělé 

dcery Miriam, jež se sama stala matkou Nadji. Tentokrát se jejich cesty 

propojí se spletitým osudem saúdské princezny Lamii. Příběh představuje 

pokusy arabských žen o emancipaci a o nalezení místa v mužském světě.  

 

Děti nacistů 
synové a dcery Himmlera, Göringa, Hösse, Mengeleho a dalších - život s 

tíživým odkazem otců 

Crasnianski, Tania 

 

Fascinující příběh dětí osmi klíčových postav Třetí říše (Himmlera, Göringa, 

Hesse ad.) a jejich cesty od potomků hrdinů k potomkům zločinců. Tito muži 

byli pachateli jen stěží představitelného zla – a současně byli i otci. Jak se 

jejich děti vyrovnaly s odkazem rodičů, se vzpomínkami a odhaleními, které 

přinesla poválečná doba? Tania Crasnianski zkoumá ve své mimořádně čtivé 

knize potomky „chycené“ někde mezi stigmatizací, uctíváním a ztrátou 

paměti.  

 

Drak spí 
Klevisová, Michaela, 

 

V detektivce oceňované české autorky se v malé vesničce probouzí starý 

nevyřešený případ a plodí nové zločiny. V zapadlé jihočeské vesničce se před 

čtrnácti lety odehrálo něco, o čem Eliščina matka už nikdy nechtěla mluvit. 

Dospělá Eliška se teď vrací, aby dávné události pochopila. Po jejím příjezdu 

však zmizí mladá žena a další je zavražděna. Spojitost zločinu se starým 

nevyřešeným případem nakonec přivede na scénu Josefa Bergmana. A 

kriminalista během pátrání po vrahovi zjišťuje, že místní před ním tají 

temnou minulost i vlastní skříně plné kostlivců.  

 

Meditace a jak jí rozumět 
úvod do bdělosti 

Mercree, Amy Leigh, 

 

Slavná autorka nabízí skvělý úvod do umění meditace, který přináší nejen 

návody, ale i zevrubný soubor informací. Její návody jsou motivující, 

srozumitelné a zároveň přesvědčivé, neboť vše je doloženo historickými 

fakty a věrohodnými lékařskými výzkumy. Není divu, že současný trend radí 

meditovat: každý z nás může získat vnitřní klid, lepší soustředění i radost ze 

života. Se vším poradí tato praktická a potřebná knížka. 
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Ohňostrojení 
Fulghum, Robert, 

 

Fulghumovské eseje tak, jak je známe a máme rádi. Ohňostroj vtipu i moudrá 

zamyšlení. Autor bere čtenáře za ruku a vede ho na dobrodružnou výpravu, 

ukazuje mu svět novýma očima a poodhaluje něco ze svého procesu 

uvažování i tvorby. Na jaké židli Fulghum nejraději sedává? O čem si povídá 

se starou indiánkou? Proč se pořád vrací do Česka? To vše, a ještě mnohem 

víc se dozvíte v nové knize esejů Roberta Fulghuma.  

 

Příběhy hudebních nástrojů 
Sekaninová, Štěpánka 

 

Cvrček Dalibor by se rád stal muzikantem. Jenže na jaký nástroj začít? Na 

housle, na kytaru nebo na trumpetu? Že by na všechno? Když má šest 

končetin, proč ne. Každopádně Dalibor a jeho věrný druh slavík Kája putují 

světem a poznávají všechny možné hudební nástroje. Ty klasické, ale i ty, 

které nepatří mezi nejběžnější. Pokud i vás jenom trochu zajímá hudba, 

přidejte se k Daliborovi a ke Kájovi a poznejte s nimi příběhy hudebních 

nástrojů.  

 

Všechno o pírku 
Kotasová Adámková, Marie 

 

Pod stromem leží pírko. Komupak asi patří? Foukneš a už se vznáší k obloze, 

lehké jako pápěří… Peří je stejně rozmanité jako ptáci, kteří se šatem 

přizpůsobují prostředím, kde žijí. Poznej ty nejzajímavější druhy z říše ptáků 

a jejich peří, které najdeš současně na velkoformátovém plakátu.  

 

Zapomenuté dívky z Paříže 
Jenoff, Pam 

 

Od autorky mezinárodních bestsellerů Pam Jenoff Emotivní příběh 

inspirovaný skutečnými událostmi o odvaze, přátelství, zradě a především 

nezdolné síle žen, které pomohly vyhrát válku. New York, 1946 Jako každý 

den míří Grace Healeyová do práce, tentokrát ale cestou přes nádraží Grand 

Central na Manhattanu, kde najde opuštěný kufr. Nedokáže odolat 

zvědavosti, otevře ho a objeví tucet fotografií neznámých mladých žen. Záhy 

zjistí, že kufr patřil Angličance jménem Eleanor Triggová. Další pátrání 

odhalí, že šlo o šéfku sítě tajných agentek, které byly během války poslány z 

Londýna do okupované Evropy, aby jako spojky a radistky pomohly odboji, 

ale nikdy se nevrátily domů. Proč? To je záhadou…  

 

Hříšné úmysly 
Hoyt, Elizabeth, 

 

Romantický příběh z počátku osmnáctého století, v němž se dva sourozenci 

pokoušejí v chudinské čtvrti Londýna zachránit před zánikem a zrušením 

sirotčinec, který se z finančních důvodů ocitl v kritické situaci.  
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#Nezapomeňme 
příběhy Paměti národa 

 

Společnost Post bellum ve sbírce Paměť národa dokumentuje příběhy, na 

které se zapomnělo či zapomenout mělo, a vypráví je dál. Kniha 

„Nezapomeňme“ přináší osudy ženy, která pomáhala Židům přímo v 

Heydrichově sídle, přeživšího Osvětim, 14-leté válečné veteránky, faráře-

chartisty, objevitele bratří Mašínů, který prožil mnoho adrenalinových situací 

v obou totalitách, či studentského rebela roku 1989.  

 

Povídačky naší Kačky 
logopedické povídky 

Pávková, Bohdana, 

 

Procvičte s dítětem správnou výslovnost. Kniha je určena dětem, kterým se 

nedaří správná výslovnost hlásek. Ke zlepšení výslovnosti poslouží krátké 

povídky se zvýšenou frekvencí procvičované hlásky, postupně se tak procvičí 

problematické hlásky - od nejjednodušších po nejsložitější. Tato logopedická 

pomůcka děti také pobaví, protože příběhy jsou vtipné a navíc doplněné 

veselými ilustracemi. Povídky jsou vhodné pro všechny děti k poslechu, 

začínající čtenáři si je navíc mohou sami přečíst.  

 

Titáni 
O'Hearn, Kate, 

 

Strhující fantasy ve stylu Percyho Jacksona! Olymp byl zničen a Olympané 

nyní žijí na planetě Titus. Přístup na Zemi byl odepřen Olympanům i 

Titánům stejně tak jako lidem vstup na Titus. Když Titánka Astraia zaslechne 

své rodiče mluvit o tom, že na Titus pronikl člověk, nemůže tomu uvěřit. 

Poté, co cestou ze školy se svou kamarádkou, okřídlenou kobylou Zefyr, na 

lidského chlapce Jakea skutečně narazí, uvědomí si, že se začalo dít něco 

zlého. Kdo sem Jakea ze slunné Kalifornie přenesl a proč?  

 

Vězňova žena 
Brookes, Maggie 

 

Válečná romance britské autorky, založená údajně na skutečném příběhu 

lásky britského válečného zajatce a dívky z moravského venkova. Izzy by si 

tolik přála vést poněkud zajímavější život, než jí nabízí středomoravská 

vesnice. A teď, za války, je to ještě mnohem horší. Samá dřina, žádná radost. 

Pak se ale najednou všechno změní: na jejich rodinný statek přijde 

vypomáhat skupina britských válečných zajatců. A jedním z nich je Bill. Po 

jejich setkání události naberou rychlý spád. Izzy a Bill se tajně vezmou a 

vydají se na útěk. Izzy je přestrojená za muže a působí tak věrohodně, že 

když je nakonec dopadnou nacisté, skončí spolu s Billem ve vojenském 

zajateckém táboře. Kdyby Němci přišli na to, že je Izzy žena, okamžitě ji 

zastřelí. Novomanželé se proto spojí s několika spoluvězni, a společně pak 

střeží Izzyino tajemství. Ne každý zajatec má ale dobré úmysly. A tak se Bill 

a Izzy každé ráno probouzejí s nejistotou, jestli se společně dočkají večera. 

Nebo konce války. Nebo šťastné budoucnosti. Nakladatelská anotace.  
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Čekání na kocoura 
příběhy o kočkách a jejich lidech 

Klevisová, Michaela, 

 

Alice složitě hledá cestu k dospívající dceři, Delfína už nechce být dál single, 

Théo těžce nese stěhování z venkova do města, malý David se musí smířit s 

rozvodem rodičů... Jedno mají všichni hrdinové společné: lásku ke kočkám. 

Čtrnáct křehkých příběhů o vztazích lidí, kterým autorka přezdívá „kočkaři“, 

vám vykouzlí úsměv na rtech a zároveň vás i dojme.  

 

Píseň kostí 
Meaney, John, 

 

Píseň kostí je krok do končin námi ještě neprobádaných - mysteriózní thriler 

s výraznými prvky temného hororu. Ale bez ohledu na žánrové škatulky je to 

výborné počtení. Tristopolis, město smrti... Ve spleti katakomb pod ulicemi 

Tristopolisu leží nespočet mrtvých. A generátory nekrofluxu z písně jejich 

kostí čerpají energii. Díky ní žije mnoho obyvatel města v luxusu a 

blahobytu. Jednou však za to budou muset zaplatit. Poručík Donal Riordan je 

dobrý polda. Dost dobrý na to, aby mu svěřili ochranu operní divy, která se 

chystá navštívit město. Musí zajistit její bezpečnost, protože vraždy 

výjimečných zpěváků se v poslední době dramaticky množí. U geniálních 

umělců se pravděpodobnost násilné smrti rovná téměř jistotě! Podaří se 

Donalu Riordanovi ve městě plném přízraků a zombií, ve městě, kde ovládat 

psychiku jiného je tak snadné, ve městě, které udržuje při životě sama smrt, 

uspět? Nový román Johna Meaneyho je mimořádným spojením 

mysteriózního thrileru a temného hororu. V Meaneyho vesmíru jsou naše 

nejtemnější sny chladnou realitou a smrt je teprve začátek. Slyšíte píseň 

kosti…?  

 

Pozdní host 
Nowak, Jenny, 

 

Fantastický upírský příběh, který se odehrává převážně v Rumunsku 19. 

století. Po napadení mocnějším vampýrem se Vlad, těžce zraněný, doplazí do 

skal a spustí hluboko pod zem, kde ve smrtícím spánku setrvá skoro čtyři 

století. Když se probudí, píše se rok 1874… Po počátečním zděšení z 

nepochopitelného světa, který ho současně zajímá i odpuzuje, se snaží smířit 

s tím, že vše se nenávratně změnilo. Za nesmírného úsilí se pokouší nějak 

obstát a žít dál... V městečku Ploješti, kde se ocitne, se seznámí s místním 

lékařem a jeho sestrou, ale vztahy se nevyvíjejí tak, jak si kdokoli z nich 

zpočátku představoval… Později Vlad zjistí, že v okolí se vyprávějí pověsti o 

mladé čarodějce a jejím vlkovi, která před staletími údajně žila na místě jeho 

skalního „hrobu“, a usoudí, že to musela být Rhia, dcera jeho přítelkyně-

čarodějky, kterou zde kdysi navštěvoval. Protože má důvodné podezření, že 

jejím otcem by mohl být on sám, zatouží dovědět se pravdu, oddělit fakta od 

pohádek a zjistit, co se tu vlastně ve středověku odehrálo.  

  

 


