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Naprosto nezbytná Hana Zagorová 
Petr Macek 

 

Devítinásobná Zlatá slavice a jedna z nejúspěšnějších zpěvaček  

v historii české pop-music, ale i textařka, moderátorka a herečka – to je 

Hana Zagorová. V rámci oslav sedmdesátých narozenin, které připadly 

na září 2021, se ve spolupráci se spisovatelem  

a publicistou Petrem Mackem vrátila k nejdůležitějším okamžikům 

svého života i kariéry.  

  

 

Pejsek a cesta na měsíc 
Ondřej Zabloudil Pechník, Leona Hlavinková 

 

Fantastický příběh o malém, obyčejném pejskovi, který se vydá do 

vesmíru a prožije velké, neobyčejné dobrodružství. Venčení, granule, 

spánek a tak pořád dokola. Jeden pejsek chce ale od života víc. Vypravit 

se do vesmíru a být prvním psiskonautem na Měsíci se zpočátku zdá 

jako dobrý nápad! Jenže odpalem výprava do vesmíru teprve začíná - 

cesta se nakonec trochu zkomplikuje  

a návrat domů se ukáže jako pořádný voříšek.  

  

 

Rothschildové 
za evropským a českým příběhem dynastie bankéřů 

Roman Sandgruber ; z německého originálu Rothschild ... přeložil 

Rudolf Řežábek 

 

Autor využil k sepsání historie rodu Rothschildů soukromých 

rothschildovských archivů, k nimž měl na základě osobních doporučení 

přístup. Kniha, od šedesátých let stále jedna ze základních svého druhu, 

byla autorem pro toto vydání aktualizována. Jméno Rothschild má 

bezmála magický zvuk. Žádný z rodů není přítomen tak trvale v centru 

dění světové historie, žádný nesestává z tolika různorodých a tak 

zajímavých osobností a především žádný není tak bohatý. Rothschildové 

dodnes zůstávají jedním z nejmocnějších a nejbohatších rodů na planetě.  

  

 

Dominika na cestě Japonskem 
Dominika Gawliczková ; ilustrovala Dana Ledl 

 

Dominika putuje Japonskem. Z Tokia na venkov, od formalit k přátelství 

a z klidu samoty do zájmu médií. Ať už se octne opilá  

s mikrofonem v ruce nebo zamčená v hodinovém hotelu, o legraci není 

nouze. Koupe se spolu s babičkami, ujíždí před tajfuny, jí syrové 

chobotnice a neustále se klaní. Ze svobodného sedla motorky se rozhlíží 

po světě plném pravidel a tradic a přemýšlí. Kým by byla, kdyby se 

narodila v Japonsku?  
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Nadělení 
příběhy kluka ze zámku 

Daniel Krejčík 

 

Přál bych si mít život jako z pohádky, řekl jednoho dne herec Daniel 

Krejčík svému partnerovi a spustil tím řetězec nečekaných událostí. 

Umět si správně přát je totiž mnohem těžší, než si myslíte, zejména když 

si nejdřív pořídíte rovnou zámek. Chátrající zámek. Jak vypadá život  

v záři reflektorů a na zámku? Je to splněné přání? Nebo spíš nadělení? 

Jaké to je, když sny narazí na realitu, se dočtete v neskutečných 

příbězích plných vtipu i upřímnosti, které se skutečně staly.  

  

 

Užívej života! 
Halina Pawlowská 

 

Soubor návodů, přikázání, povzdechů a historek, které mohou nejen 

pobavit, ale taky najít východisko z chmurné reality. Užívej života na 

plný pecky, dřív než ti zubatá podrazí kecky! Tak zní jedno z "mouder" 

Haliny Pawlowské, která si umí udělat legraci  

z každé, třeba i smutné situace, a taky hlavně ze sebe. A díky jejím 

praktickým radám je svět často mnohem veselejší. Jak říká autorka, je 

nutno podívat se pravdě do očí: Je přece jasné, že kdo se cítí stár, 

nemůže být suprstár!  

  

 

Cesta do Svaté země a Egypta 
podniknutá od března do prosince roku 1842 

Ida Pfeifferová ; Veronika Faktorová (ed.) ; z němčiny roku 1846 

přeložil Jan Evangelista Štěpán Křeček 

 

Kniha představí výjimečnou rakouskou cestovatelku Idu Lauru 

Pfeifferovou, která v průběhu 40.–50. let 19. století podnikla několik 

cest, včetně dvou výprav kolem světa. Během nich navštívila řadu 

blízkých i vzdálených míst: Palestinu, Egypt, Island, Skandinávii, Chile, 

Brazílii, Indii, Čínu, Tahiti aj. Své cestovní zážitky a poznatky zveřejnila 

v několika cestopisech, které si získaly značnou čtenářskou odezvu, 

Pfeifferová, zvláště od vydání Ženy na cestě kolem světa (Eine 

Frauenfahrt um die Welt, 1850), patřila k nejpopulárnějším cestopiscům 

své doby. Cestopis vyšel česky už v roce 1846 zásluhou J. E. Š. Křečka. 

Komentovaná edice Veroniky Faktorové si klade za cíl přiblížit dílo  

a osobnost jedné z prvních modeních cestovatelek i zohlednit místo, 

které obrozenecký překlad tohoto textu zaujímá v kontextu české 

literatury.  
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Prorokyně a hlupák 
Jonas Jonasson ; přeložila Hana Švolbová 

 

Blíží se konec světa – čas na poslední road trip! Od autora bestselleru 

Stoletý stařík. Amatérská švédská astrofyzička Petra spočítala, že 7. září 

2011 ve 21.20 zanikne svět. Toto proroctví ji svede dohromady  

s poněkud jednoduchým Johanem, který umí proměnit obyčejné jídlo  

v gurmánský zážitek, a s důchodkyní Agnes, která si pod falešným 

profilem vydělává jako mladá influencerka. Společně se v karavanu 

vydávají do Říma, kde hodlají svůj zbývající čas využít na maximum. 

Jak už to ale bývá, nic nejde podle plánu. Dokonce ani ten konec světa.  

  

 

Vánoce 
historie, zvyky, tradice 

Jitka Pastýříková ; ilustrovala Zdenka Krejčová 

 

Knížka Vánoce je ideální pro všechny milovníky českých Vánoc.  

V knížce se dočtete o historii Vánoc, o svátcích velmi dobře známých 

svatých, například o svatém Mikuláši, o svaté Barboře, ale i o méně 

známých, například o svatém Ambrožovi. Dočtete se, jaké jsou vánoční 

zvyky, tradice a pověry. Dozvíte se i jak uvařit staročeského Kubu, rybí 

polévku nebo jak upéct vánočku. Knížka obsahuje i pěkný betlém na 

vystřižení.  

  

 

Víly a kouzelný dort 
Cristal Snow ; ilustrovala Kati Vuorento ; přeložila Lenka Fárová 

 

Penni a její dvě nejlepší kamarádky jsou víly, ne vždy se ale jako víly 

chovají. A co teprve když se do sousedství přistěhuje nový vílí kluk, 

který se zdá být až nechutně dokonalý. Penni se rozhodne, že ho musí 

vystrnadit  

  

 

Kufr z nebe 
román ze světa Kronik prachu 2. díl. 

Lin Rina ; z německého originálu Elisa Hemmiltons Kofferkrimi ... 

přeložila Barbora Špundová 

 

Napínavý román s detektivní zápletkou ze světa Kronik prachu. Londýn, 

přelom let 1890/91. Elisa je zvídavá studentka, která studuje politologii, 

ale její srdce bije pro kriminální případy. Proto ji neuvěřitelně nadchne, 

když střechou knihovny, kde pracuje její kamarádka Animant, 

zničehonic propadne kufr. Záhadné zavazadlo ukrývá tajemství a Elisa 

je odhodlaná přijít mu na kloub. Spolu s nesmělým mechanikem Jamiem 

se pouští do pátrání, během nějž dojde k celé řadě nečekaných odhalení.  
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Prašina 
křídový panáček. Dívka s jizvou na krku 5. díl. 

scénář Vojtěch Matocha ; kresba, barvy Karel Osoha 

 

Svět knižního fenoménu Prašina se rozrůstá v komiksové sérii  

s novými, příběhy, novými hrdiny a novými záhadami. Toto jsou 

kroniky Prašiny. Užijí si je nováčci i čtenáři, kteří mají Prašinu 

prochozenou. Tajemná Prašina se proměnila. Nad starými střechami se 

tyčí siluety jeřábů, kamenné domy vyklízí prostor sklu a oceli. Dávná 

tma nevyhnutelně prohrává svůj boj se světlem. Jenže co když na sebe 

tma dokáže vzít lidskou podobu? Nový domov sem přichází hledat 

nesmělý mladík Vašek a brzy na vlastní kůži pocítí, že zdejší klid je jen 

zdánlivý – pod skořápkou všedního života stále dřímají stará tajemství. 

Na Prašině začne řádit tajemný žhář a na ohořelých stěnách se objeví 

podivný symbol. Přes 130 let byla Prašina temným ostrovem uprostřed 

zářící Prahy. Nikdo netušil, proč v záhadné čtvrti nefunguje elektřina  

a kolik pokladů i nebezpečí se skrývá v jejích ulicích. Na Prašinu se před 

časem vydali Jirka a jeho kamarádka En. Společně odhalovali dávná 

tajemství Prašiny, osud geniálního vynálezce Hanuše Nápravníka  

a jeho objevů. Jejich příběh je zaznamenaný v knižní trilogii Prašina, 

Prašina: Černý merkurit a Prašina: Bílá komnata. 

  

 

Tokijský ghúl:re. 
15. díl 

Sui Išida ; překlad Anna Křivánková 

 

Zatímco se inspektoři a ghúlové bok po boku snaží zneškodnit příšeru 

ohrožující Tokio, svádí Kaneki krutý boj uvnitř vlastní hlavy. Podaří se 

ho jeho přátelům najít dřív, než bude pozdě?  

A jakou roli sehraje v bitvě šílený bývalý ředitel ÚPG Kičimura 

Wašú...?  

  

 

Tokijský ghúl:re. 
Sui Išida; překlad Anna Křivánková 16. díl 

 

Teď už nejde couvnout. Nimura Furuta rozpoutal peklo a Kaneki je 

nejspíš jediný, kdo ho dokáže zastavit. Otázkou je, jak velkou cenu bude 

muset zaplatit...  

  

 

Záhada rukopisu 
Kirsty Manningová ; přeložila Bohumila Kučerová 

 

Vězení Fresnes, rok 1940: Margot, bývalá komorná z luxusní vily na 

Riviéře, skončí ve vězeňské cele s novinářkou Joséphine. První dostala 

trest smrti za vraždu, druhá je členkou protinacistického odboje. Když 

později společně strádají v pracovním táboře, vzájemná náklonnost  
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a důvěra jim pomohou přečkat nejhorší okamžiky. Domů se však vrátí 

jen jedna z nich.  

  

 

Dcera je dcera 
Agatha Christie pod pseudonymem Mary Westmacott ; přeložila Lenka 

Faltejsková 

 

Jak hluboce se může proměnit vztah mezi matkou a dcerou, ukazuje ve 

svém dalším psychologickém románu mistryně detektivek Agatha 

Christie. Ann Prenticeová se zamiluje do Richarda Cauldfielda a doufá  

v nové štěstí. Její jediné dítě, devatenáctiletá Sarah, je ale naprosto proti 

tomu a důsledně ničí všechny šance na případné manželství. Jejich 

vzájemnou hlubokou lásku střídá stejně intenzivní nenávist. Znepřátelí 

je žárlivost na celý život, nebo dokáže jedna druhé odpustit?  

  

 

Dračí dech 
Život na draka 

Ursula Vernonová ; překlad Eva Kadlecová 

 

Danny Dračídech se možná ještě nenaučil chrlit oheň, ale i tak má pro 

strach uděláno. Do dobrodružství se vrhá po hlavě, takže se vždy zaplete 

do nějakého průšvihu. Kuráž mu ale přijde vhod ve chvíli, kdy mu ve 

škole za jeho prachbídné znalosti o oceánu hrozí pětka. Dannyho už 

může zachránit snad jen pomoc jeho bratránka, mořského draka Artura, 

který Dannyho a jeho ustrašeného leguáního kamaráda Vendelína vezme 

na báječnou, i když maličko nebezpečnou výpravu do hlubin 

Sargasového moře!  

  

 

Historky z Tinderu 
Lucie Macháčková 

 

S humorem podané příběhy o (nejen) partnerském soužití  

a vztazích. Plácáte se občas ve vztazích? Nejste sami! Nejlepší rande 

vedou k oltáři, ta nejbláznivější ke skvělým historkám. Populární stand-

up komička Lucie Macháčková líčí s humorem  

a nadsázkou milostné trapasy a karamboly.  

  

 

Pravidla zdvořilosti 
Amor Towles; přeložila Julie Tesla 

 

Čtenáři i kritikou oslavovaný román z prostředí newyorské smetánky 

třicátých let minulého století, který dává vzpomenout na to nejlepší z děl 

F. Scotta Fitzgeralda. Pětadvacetiletá Katey nemá na konci roku 1937 

příliš důvodů k oslavám, a tak si s kamarádkou naplánuje klidný 

silvestrovský večer v zapadlém jazzovém baru. Náhodné setkání  

s úspěšným bankéřem Tinkerem, který v baru hledá svého bratra, jí však 

naprosto změní život. Od onoho osudného Silvestra pak sledujeme 
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Kateyinu klikatou cestu mezi newyorskou smetánku, poznáme pozlátko 

i bídu „lepší společnosti“ a nahlédneme do duše neobyčejné dívky  

s ještě neobyčejnějším osudem.  

  

 

Svátky v Kavárně nových začátků 
Debbie Johnsonová ; přeložila Jana Kordíková 

 

Další volné pokračování romantické série britské autorky. Becca neměla 

Vánoce nikdy v lásce. Letos navštíví sestru Lauru, která vede malou 

kavárnu a poprvé se těší na maratony vánočních filmů, které obvykle 

považuje za čiré utrpení. Brzy i ona podlehne kouzlu Kavárny nových 

začátků, která podává horkou čokoládu tak dobrou, že roztaje i Rebečino 

srdce. A možná uvěří, že zázraky se dějí právě o Vánocích.  

  

 

Tajemný závoj 
Dominik Dán 

 

Některé temné stránky nového demokratického režimu (drogy  

a prostituce) na sebe nenechaly dlouho čekat a projevily se již krátce po 

revoluci. Detektivové z oddělení vražd se s nimi setkávali běžně, ale  

v méně drastické podobě. Dnes to ale vypadá bledě - vrah nešetřil ani je, 

ani mladou pouliční prostitutku, kterou ubodal, podřezal a její mrtvolu 

naaranžoval, jako by ležela obnažená na márách. Ale byla opravdu 

pořezána? Opravdu ji vrah vystavil, aby jim zanechal nějaký vzkaz? 

Hraje si s nimi?  

  

 

V příboji pochyb 
Lindsay Marcott ; přeložila Ivana Čejková 

 

Mladá scenáristka Jane přichází do odlehlého sídla tajemného boháče 

Evana Rochestera coby vychovatelka jeho nemanželské dcery. 

Panovačného zaměstnavatele však obklopuje řada záhad – především ta, 

co se stalo s jeho zmizelou manželkou, slavnou modelkou Beatrice, 

která v poslední době trpěla psychickými potížemi. Skutečně spáchala 

sebevraždu skokem do rozbouřeného oceánu, nebo ji Rochester 

zavraždil, jak se Jane někteří snaží namluvit? A pokud je doopravdy 

mrtvá, kdo se to pak přízračně zjevuje v mlze za okny Janina domku? 

Vidí snad Beatricina ducha?  

  

 

Anglické chůvy 
1. díl. Joan a její cesta k novému životu 

Ella Perkins ; přeložil: Tomáš Kurka 

 

Anglie v roce 1902: Mladá Joan miluje děti, ale svatba ji neláká. Proto 

se rozhodne stát se chůvou. Příslušné vzdělání získá na slavném 

Norlandském ústavu a po jeho ukončení nastupuje do svého prvního 
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místa – k rodině hraběte z Dudley, spřátelené se samotným králem. Má 

kolem sebe houf dětí, ale přesto se cítí osamělá.  

  

 

Hubert a Kromobyčejná Miri 
Eliza Martinová ; ilustrovala Anna Bronová ; přeložil Vratislav Kadlec 

 

Dojemně krásný příběh o výjimečných okamžicích, jaké lze zažít  

i v těžkých časech Miriamin táta se rozhodl splnit si sen a přidal se  

k věhlasnému cirkusu jako akrobat. Miri jeho nepřítomnost trápí,  

a aby se v nastalém zmatku vyznala, třídí si všechno do tří kategorií. Do 

jedné dává všechno, co je obyčejné — třeba jako máma nebo bílá 

čokoláda. Do druhé řadí to, co je výjimečné nebo, jak říká Miri, 

kromobyčejné. Tam patří zebry, pizza Havaj a samozřejmě táta. A pak je 

tu ještě třetí kategorie — pro záležitosti prachobyčejné. Sem spadá to 

nejnudnější, co Miri zná: Minecraft, brácha a spolužáci…  

  

 

Jak učit finanční gramotnost? 
tipy a podněty do výuky 

Kateřina Lichtenberková, Renata Majvaldová, Monika Houšková, Jana 

Doležalová 

 

Finanční vzdělávání by mělo být pevnou součástí našeho celoživotního 

učení, protože nám pomáhá pochopit, jak správně hospodařit se svými 

penězi, jak je zhodnotit, jak funguje trh, jak se nepředlužit, jak nenaletět 

a mnoho dalšího. K dosažení toho je ale zapotřebí rozvíjet i další 

dovednosti a osvojovat si postoje, které nám pomohou k uplatnění se na 

trhu práce i celkově v životě. Finanční gramotnost by měl ideálně učit  

i finančně gramotný a podnikavý učitel. Ten potřebuje oporu v metodice 

výuky finanční gramotnosti, přístup k novým výukovým metodám, 

zapojení mezipředmětových vazeb a propojení výuky s praxí.  

  

 

Krysí muž a Vlčí muž 
slavné klinické případy 

Sigmund Freud ; z německých originálů přeložil Miloš Kopal  

a Petr Babka 

 

Významnou součástí Freudovy práce, s jejíž pomocí si ujasňoval své 

základní teorie, byly popisy jeho klinických případů – kazuistiky jeho 

pacientů. Ty představují fascinující možnost podívat se na to, jak 

probíhala Freudova každodenní sezení.  

V předkládaném výboru představujeme kazuistiky Krysího muže  

a Vlčího muže. Krysí muž shrnuje jeden z prvních popisů celé 

psychoanalytické léčby, klinické detaily i vnitřní svět pacienta. Ilustruje 

konflikt mezi touhou po lásce otce a zápasem s ním, mezi láskou a 

nenávistí a přemístění nenávistných pocitů do nutkavých příznaků. 

Naproti tomu Vlčí muž osvětluje záhadu psychosexuality, obsahující 

fantazie kastrace, primární scény  



Knižní novinky - listopad 
 

 

a svedení. Freud v této kazuistice předkládá myšlenku zpětného 

přepracování traumatické zkušenosti, dodatečného proměňování 

vzpomínek a fantazií. Kazuistika Krysího muže je doplněna  

o rozsáhlé Freudovy poznámky, které si dělal bezprostředně po každém 

sezení. Ty se našly v jeho pozůstalosti a nebyly dosud česky 

publikovány. Jsou ale skvělým dokladem toho, jak Freud klinicky 

pozoroval a přemýšlel. Při četbě Freudových případových studií se 

ukazuje nejen to, že Freud byl schopen mistrovsky analyzovat lidské 

nitro a promluvit o vytěsněných stránkách lidské duše, ale i to, že jeho 

výpovědi mají vysokou literární úroveň.  

  

 

Masarykův okruh 1930-1937 
Aleš Sirný 

 

Historie nejslavnější éry automobilového závodění u nás. Motoristické 

sporty jsou záležitostí dobrodruhů, byť to tak dnes skrze futuristické 

technologie a bezpečnostní regule možná nevypadá. Stačí však obrátit 

pozornost do minulosti a hned před námi vyvstane plejáda odvážlivců 

neváhajících riskovat život v plechových krabicích, geniálních 

konstruktérů, jimž učarovala rychlost, a investorů se smyslem pro riziko. 

Jedním z ohnisek automobilového soupeření bylo i meziválečné 

Československo. Na brněnském Masarykově okruhu se ve třicátých 

letech jezdil závod, na který se ve své době třásla světová závodnická 

špička a desetitisíce fanoušků.  

  

 

Odkaz Hawthornů 
2. díl 

Jennifer Lynn Barnes ; z anglického originálu The Hawthorne legacy ... 

přeložila Veronika Volhejnová 

 

Napínavé pokračování románu Hra o dědictví. Středoškolačka Every 

chce konečně zjistit, proč se stala dědičkou miliardáře 

Hawthorna.Dědička Avery Grambesová pátrá po muži, který by mohl 

zodpovědět její otázky, a to včetně té hlavní: Proč odkázal miliardář 

Tobian Hawthorne své dědictví neznámé Avery místo vlastní rodině? 

Test DNA Avery prozradí, že s Hawthornovými není pokrevně 

spřízněná, a další stopy naznačují, že její spojení s rodinou je hlubší, než 

si dovedla představit. Grayson a James, záhadní a přitažliví 

Hawthornovi vnuci, Avery stále zamotávají hlavu, a za každým rohem 

při tom číhají nebezpeční protivníci, kteří se nezastaví před ničím, jen 

aby Avery vyřadili ze hry.  
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Pohřbené kosti 
Lisa Reganová ; z anglického originálu The bones she buried ... přeložila 

Kateřina Elisová 

 

Detektiv Josie Quinnová se těší na poklidnou večeři se svým přítelem 

Noahem u jeho matky. Když k ní však přijedou, najdou ji za domem na 

zahradě. Bez známek života a s ústy plnými hlíny. Během vyšetřování se 

objevuje spousta záhadných fragmentů a stop, se kterými si Josiin tým 

neumí poradit, ať už jde o růženec zahrabaný v hlíně poblíž těla Colette 

Fraleyové nebo o flash disk se jménem Drew Pratt, nejslavnější 

pohřešované osoby v Dentonu.  

  

 

Ranhojička 
2. díl. Zlatá klec 

Lynette Noniová ; z anglického originálu The gilded cage ... přeložila 

Pavla Kubešová 

 

Pokračování trilogie o dívce Kivě, která přežila zalindovské vězení 

i zkoušky utrpením. Opravdová svoboda na ni ale nečeká.  

  

 

Bella Donna 
Kráska z Florencie 

Catherine Aurel ; překlad Tomáš Butala 

 

Historická romance z renesanční Florencie, v níž se objevuje bývalá 

kurtizána, vzkvétající obchod s kosmetikou i spletité intriky mocných.  

  

 

Liliputin 
povídky z války 

Jan Němec 

 

Soubor povídek reflektujících současnou válku na Ukrajině. V popředí 

příběhů nestojí vojáci ve zbrani, ale obyčejní lidé.  

  

 

Lincolnova dálnice 
Amor Towles ; z anglického originálu The Lincoln highway ... přeložila 

Martina Šímová 

 

Mnohovrstevnatý román amerického autora, který prostřednictvím 

bratrů Watsonů líčí Ameriku v padesátých letech 20. století. V červnu 

roku 1954 se osmnáctiletý Emmett Watson vrací domů do Nebrasky. 

Veze ho správce nápravného zařízení, kde si mladík právě odsloužil rok 

za neúmyslné zabití. Po nedávné smrti otce propadla rodinná farma 

bance, a tak má Emmett jasný plán: vzít svého osmiletého bratra a začít 

nový život na západě. Když však správce odjede, Emmett zjistí, že 
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s nimi tajně přijeli dva uprchlí kamarádi z nápravného zařízení. A že 

mají o blízké budoucnosti úplně jinou představu.  

  

 

Parfumerie Douglas 
1. díl. Vznik rodinného impéria 

Charlotte Jacobi ; z německého originálu Die Douglas Schwestern ... 

přeložila Ivana Dirk Lukačovičová 

 

Společensko-historický román z prostředí městské smetánky na konci 

19. století vypráví o touze po svobodě, ženské seberealizaci 

a samostatném uplatnění. Nádherné flakony a omamné vůně! Už jako 

malá dívka je Marie Carstensová fascinovaná parfémy hamburských 

dam. A tak si se sestrou Annou slíbí, že si jednou otevřou vlastní 

parfumerii. Získávají inspiraci v Bruselu, Paříži a ve francouzském 

městě vůní Grasse, a přitom se setkávají se slavnými lidmi té doby, jako 

jsou Coco Chanel nebo legendární parfumér François Coty. S mnoha 

novými nápady se vracejí do hanzovního města a začínají plné nadšení 

pracovat na otevření svého obchodu Douglas v srdci Hamburku.  

  

 

Shuggie Bain 
Douglas Stuart ; přeložila Lenka Sobotová 

 

Hugh „Shuggie“ Bain je křehký, osamělý chlapec, který vyrůstá v 80. 

letech na zanedbaném sídlišti skotského Glasgow. Politika Margaret 

Thatcherové připravila obyvatele průmyslového města o práci a uvrhla 

je do kolektivní agónie. Shuggieho matka Agnes sní o vlastním domě, 

listuje stránkami katalogu s oblečením a objednává si na dluh trochu 

štěstí....  

  

 

Zvěrolékařem v Yorkshiru 
ve stopách Jamese Herriota : skutečné životní osudy veterináře z 

oblíbeného televizního seriálu 

Peter Wright ; z anglického originálu The Yorkshire vet ... přeložila 

Kateřina Teodosijevová 

 

Autobiografické příběhy anglického veterináře, jenž se stal nejen 

literárním následovníkem proslulého Jamese Herriota.Peter Wright, 

jeden z hlavních protagonistů britského televizního seriálu Veterinář 

z Yorkshiru, vypráví příběhy z vlastní veterinární praxe a s laskavým 

nadhledem i suchým humorem líčí život vesnického zvěrolékaře. 

Sympatická kniha navazuje na tradici Jamese Herriota - a to doslova, 

protože autor s tímto „nejslavnějším veterinářem všech dob“ pracoval 

v jeho ordinaci v Thirsku, malebném městečku v srdci severního 

Yorkshiru.  
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Čokoláda 
lahodné recepty a rady, jak připravit nejrůznější sušenky, dorty, 

cukrovinky a dezerty 

Kirsten Tibballs ; z anglického originálu Chocolate ... přeložila 

Vladimíra Fonfárová 

 

Pro všechny, kdo mají rádi čokoládu, jsou tu sladké, netradiční recepty, 

klasické i současné. Kirsten Tibballs, šéfkuchaři přezdívaná ,,australská 

královna čokolády“, provozuje školu pro domácí kuchaře, kteří chtějí 

ovládnout jemné umění čokolády a cukrářství. Její dlouholeté zkušenosti 

učitelky jí umožnily shromáždit tuto úžasnou sbírku receptů pro 

všechny, kteří si rádi dají něco sladkého na zub a kteří chtějí ohromit své 

přátele a rodinu pečlivě připravenými pokrmy z čokolády. Čokoláda je 

vždy hlavní ingredience každého receptu.  

  

 

Dobrodinci 
A.M. Ollikainen ; přeložila Ema C. Stašová 

 

Blíží se letní slunovrat a před branami vily velkopodnikatelské rodiny 

proslulé dobročinností se objeví modrý lodní kontejner, který sice 

koncernu Lehmusojových patří, ale nikdo neví, kdo ho tam nechal 

dovézt. Ze stejně nevysvětlitelného důvodu je kontejner plný vody 

a uvnitř se jako v obrovském plechovém akváriu vznáší utopená žena 

tmavé pleti. Podivný zločin začne vyšetřovat komisařka Paula Pihlajová 

a stopy ji zavedou až do Afriky, kde zakladatel koncernu Hannes svého 

času podnikal a díky rozvojové pomoci zarážejícím způsobem zbohatl. 

V základech se přitom otřásá i život samotné komisařky, protože za 

vraždu byl právě odsouzen jeden dvacetiletý narkoman, s nímž ji pojí 

bolestný vztah  

  

 

Lahodná čokoláda 
jednoduché recepty na čokoládové dezerty 

[překlad Dagmar Eisenmannová ; odpovědná redaktorka Eva Blažková] 

 

Čokoláda! Již celá staletí se lidé na celém světě nechávají svést 

potěšením z této zvláštní pochoutky. Inspirativní sbírka receptů, kterou 

máte před sebou, je určena především pro domácí potřebu a můžete 

podle ní připravit mnoho neodolatelných lahodných dobrot. Obsahuje 

recepty na čokoládové dorty, piškotové moučníky i sušenky, na teplé 

i studené dezerty, čokoládové krémy a pěny i čokoládové nápoje. 

Uvádíme základní metody pro jejich přípravu i zdobení.  
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Lela a Kika se hádají 
napsala Ivana Janišová ; nakreslila Jitka Petrová 

 

Lela a Kika bez sebe nemohou být. Jsou nejlepší kamarádky, ale také se 

velmi často hádají. Krátké texty protkané ilustracemi v pastelových 

barvách s vtipnými bublinami ve stylu známé věty: "Já chci taky" 

otevírá škálu etud ze života předškoláka.  

  

 

Neděle odpoledne 
Viktorie Hanišová 

 

Každá rodina má své tradice. Některá má navíc i tajemství. Život 

malého Tea ubíhá v pomalém, ubíjejícím rytmu. Podivínská a 

samotářská matka ho vzdělává doma a namísto procházek a setkávání 

s jinými dětmi ho vodí do komunitního náboženského centra. Otec má 

náročnou práci a občas o ní Teovi vypráví. Každé nedělní odpoledne se 

ale děje divná věc -- otec někam zmizí. Dospívání však nelze zastavit  

a s nástupem do školy a novým kamarádem se v Teově neveselé rutině 

objevují první trhliny. A s tím se mění i celá rodinná situace, obestřená 

mlčením, tajemstvím a smutkem. Čím je Teo starší, tím odtažitější je 

jeho vztah k rodičům. Ale ani jeho samostatný život není nakonec 

spokojený - je v něm prázdné místo, které potřebuje zaplnit  

   

 

Pavouk 
9. díl 

Lars Kepler ; přeložila Karolína Kloučková 

 

Román ze švédské detektivní série s komisařem Joonem Linnou. 

Záhadný vrah má devět vyhlédnutých obětí a na seznamu se tentokrát 

objevuje i samotný Joona.Před třemi roky dostala Saga Bauerová 

pohlednici s výhrůžným textem o pistoli s devíti bílými kulkami, z nichž 

jedna čeká na Joonu Linnu. Pohlednici sice tehdy Joonovi ukázala, ale 

čas plynul a hrozba upadla v zapomnění jako bezvýznamná provokace. 

Až doposud. Na starém hřbitově v Kapellskäru byl nalezen pytel s téměř 

rozpuštěným tělem. Na místě činu zůstala bílá nábojnice. Bestiální 

pachatel dává policii možnost zastavit sérii vražd tím, že rozluští složité 

hádanky.  

  

 

Šepot z lesa 
mezi stromy číhá zlo 

Kateřina Surmanová 

 

Mysteriózní thriller české novinářky. Mezi stromy číhá zlo...Před 

dvaceti lety v hlubokých lesích Orlických hor beze stopy zmizel jeho 

nejlepší kamarád. Teď se investigativní novinář Petr vrací do rodné 

vesnice, aby se vyrovnal s rozvodem a dal dohromady dům, který zdědil 

po matce. Z hlubin minulosti se vynořují nejen staří známí, ale i děsivé 

vzpomínky. Navíc zjistí, že kamarád nebyl ani zdaleka jediným, kdo se 
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v okolí ztratil. Začne na vlastní pěst pátrat po tom, kdo - nebo co - za 

zmizeními stojí. A stopy, jež nachází, ho pomalu vedou do míst, jaká si 

nedokázal představit ani v nejhorších nočních můrách  

  

 

Čokoláda pro znalce 
opravdová chuť i vášeň 

Chloé Doutre-Rousselová 

 

Kniha obsahuje mnoho zajímavých příběhů, poznámek k ochutnávání 

nejčistších čokolád na světě, faktů z historie, mýtů o čokoládě, řadu 

receptů i „filozofii čokolády“. Pomůže vám stát se skutečnými znalci. 

Máte-li rádi čokoládu, tato kniha vám dá ty správné informace, jak 

zjistit, která čokoláda je skutečně dobrá a jak ji ještě lépe vychutnat.  

  

 

Glatz 
Záhadné vraždy v pohraničí 

Tomasz Duszyński ; z polského originálu Glatz ... přeložil Michael 

Alexa a Pavel Peč 

 

Detektivní román polského autora je první knihou detektivní série 

odehrávající se v Dolním Slezsku po první světové válce. Kladsko, jaro 

1920. Profesor místního gymnázia nalézá na mostě zmrzačené tělo. Jen 

o několik dní dříve byl na ulici zastřelen vojenský důstojník s vysokou 

šarží. Co tyto vraždy spojuje, jestli tedy vůbec něco? Mají se obyvatelé 

městečka Glatz obávat nálezu dalších obětí? A proč byl k vyšetřování 

obou vražd povolán až z Berlína armádní vyšetřovatel, kapitán Wilhelm 

Klein, jehož minulost je stejně záhadná jako spáchané vraždy? Klein za 

pomoci vzdorovitého strážmistra Koschella a policejního asistenta 

Jürgena Rotha zahajuje vyšetřování. Ví, že překážkou se mu stanou 

nejen představitelé místní samosprávy, ale i vlastní slabiny.  

  

 

Osudné svědectví 
7. díl 

Robert Bryndza ; z anglického originálu Fatal witness ... přeložila 

Kateřina Elisová 

 

Další případ z řady detektivních románů s vyšetřovatelkou Erikou 

Fosterovou. Tentokrát její tým řeší brutální vraždu mladé ženy. Detektiv 

Erika Fosterová se během večerní procházky v okolí svého nového 

domu v Blackheath ocitá na místě činu. Brutálně zavražděná žena je 

Vicky Clarkeová, která měla svůj vlastní podcast o skutečných 

zločinech. Poté co se Erika připojí k vyšetřování případu, zjistí, že Vicky 

pracovala na nové epizodě podcastu o sexuálním predátorovi, který loví 

mladé studentky v okolí jižního Londýna. Jakmile Erika zjistí, že 

všechny Vickyiny poznámky a zvukové nahrávky z jejího bytu v době 

její vraždy zmizely, začíná jí být jasné, že Vicky byla jen krok od 

odhalení útočníka.  
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Zahrada tajů 
Ann-Marie Howell ; z anglického originálu The garden of lost secrets 

přeložila Petra Diestlerová 

 

Píše se rok 1916 a dvanáctiletou Kláru se rodiče rozhodnou ukrýt před 

válkou na anglický venkov k příbuzným. Teta a strýc, jindy tak přátelští 

a otevření, se k ní najednou staví zády. Neodpovídají na otázky, nevědí, 

co se stalo s rodiči, nechtějí se s Klárou bavit, nechtějí, aby jim 

pomáhala, nechtějí, aby tu vůbec byla. Má zůstat v domě a nepřekážet.  

I přes to Klára brzy zjistí, že její nový domov skrývá svá vlastní 

tajemství: zamčený pokoj, skrytý klíč, tajemnou postavu hocha, který se 

objevuje jen v noci. A především zloděje exotického ovoce. Aby Klára 

odhalila tajemství zahrady, bude se muset postavit pravdě, kterou si 

nechce přiznat, a válce, na kterou se snaží zoufale zapomenout.  

  

 

Domov = Heimat 
Adalbert Meier 

texty Petr Bergmann, Pavel Scheufler a Lucia Horucková; překlad 

Friedrich Klehr 

 

Fotografická publikace manželů Adalberta a Marie Meierových 

z meziválečného období, zachycující Teplice nad Metují a blízké okolí. 

Půdní nález starých skleněných negativů a jejich následné resturování, 

dává nahlédnout do života města v první polovině minulého století.  

V období 11. července - 19. srpna 2022 proběhla v Teplicích n. Metují 

stejnojmenná výstava fotografií.  

  

 

Gerbešín a hezouni 
Ivanka Devátá 

 

Známá česká herečka a spisovatelka se jako šatníkem probírá svými 

vzpomínkami, které se úzce váží s oblečením. Každá halenka či sukně 

probouzí konkrétní vzpomínku...Těch látek, vzorů, barev! Řeč není 

jenom o šatech, ale hlavně o životě a ženských půvabech. Úspěšná 

herečka a spisovatelka Ivanka Devátá moc dobře ví, že šaty dělají ženu, 

a s chutí se probírá vzpomínkami na své divadelní i civilní kostýmy, 

sukně, halenky, boty a klobouky. Zve nás do časů mistrovské 

krejčoviny, kdy se šilo na míru u Podolské či v salonu Styl, i do 

skromnějších dob, kdy se šaty dědily a přešívaly. Jako bonus autorka 

připojila memoárovou povídku.  

  

 

Jak Fiškus zahnal Pettsonovy chmury 
Sven Nordqvist ; přeložila Jana Chmura-Svatošová 

 

Je šedivý podzimní den a Pettson má opravdu špatnou náladu. Nechce se 

mu nic dělat. Fiškus má ale dobrou náladu a chce s Pettsonem něco 

podniknout. Navrhne, aby šli na ryby, což se Pettsonovi obvykle líbí. 
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Ale aby se Pettson zvedl z gauče a vydal se k jezeru, potřebuje Fiškus 

spoustu dobrých nápadů.  

  

 

Kdo chce zabít císaře 
mordy v časech císaře Rudolfa II. 

Jan Bauer 

 

Písař zemského soudu Lukáš Trobl z Květnice náhodou vyslechne 

v zapadlé krčmě U Bláznivé kobyly rozhovor dvou neznámých mužů, 

v  němž zazní slova o tom, že „je třeba zabít císaře“. Lukáš si není jist, 

zda se mu to v opilosti nezdálo, ale raději o tom informuje svého strýce 

dvorního radu Maxmiliána Trobla. Na jeho pokyn začíná pátrat po 

dvojici neznámých a zjišťovat, zda se opravdu nechystá atentát na 

Rudolfa II. V pátrání mu pomáhají jednooký válečný vysloužilec 

Konrád, uherská nevěstka Adriana a také dvorní astronom Johannes 

Kepler. Zprvu se zdá, že Lukáš zaslechl pouze opilecký vtip, ale když je 

sám málem zabit a zachrání ho jen kapitán císařského vojska Albrecht 

z Valdštejna, pozná, že jde do tuhého. Zvlášť když nemůže věřit ani 

císařskému komorníkovi Filipu Langovi nebo císařově milence Kateřině 

Stradové. Že by i ti dva měli zájem na Rudolfově smrti?  

  

 

Kluk jménem Vánoce 
Matt Haig ; ilustroval Chris Mould ; přeložila Michala Marková 

 

Příběh vypráví o kouzelném bělovlasém vousatém muži, který na 

Vánoce nosí dětem dárky. Koho by napadlo, že i on kdysi dávno býval 

malý chlapec? Jmenoval se Nikolas, narodil se o Vánocích a vyrůstal 

v chudé rodině kdesi ve Finsku. O maminku brzy přišel a tatínek se 

jednoho dne vypravil s dalšími muži daleko na sever, aby králi přinesl 

důkaz, že elfové existují. Když se dlouho nevracel, Nikolas se ho vydal 

hledat…  

  

 

Zázrak o Vánocích 
Hana Zobačová ; ilustrace Magda Veverková Hrnčířová 

 

Šimon je kluk jako každý jiný. Chodí do druhé třídy, moc ho 

neposlouchají písmenka, má mladší sestru Anežku a taky jednu starší, 

Sandru, ale té už je dvanáct a je občas trochu divná. Jednoho večera 

zažije Šíma pravé předvánoční dobrodružství: ocitne se sám na 

zasněženém náměstí. Nikde nikdo. Jen on, bílé náměstí, kašna, stánky 

připravené na adventní trhy a krásný tajemný vyřezávaný betlém. A ten 

večer se stane zázrak: jedna figura z betléma, ta nejmenší hned 

u zábradlí, Šímovi přímo před očima obživne. Jaké to je, stát celé dny 

a celé noci uprostřed vánočního těšení a poslouchat vánoční přání? 

Nezapomínáme někdy náhodou přes vlastní přání, na přání těch 

druhých? Příběh o tom, že krásné je dostávat. Ale stejně krásné může 

být i dávat.  
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Moje zvuková knížka. 
Vše, co jezdí : více než 40 zvuků! 

ilustrace Izabella Markiewicz 

 

Poznej v této zvukové knize plné roztomilých ilustrací na více než 50 

zvuků zvířat z celého světa, seznam se s nimi a užij si s nimi spoustu 

legrace!  

  

 

Pražský slabikář 
od Kafky k Havlovi a zpět 

Aleksander Kaczorowski ; přeložil Martin Veselka 

 

Kafka, Hašek, Čapek, Škvorecký, Kundera, Havel… Pro českého 

čtenáře jde o klasická jména, nerozlučně spjatá s tuzemskou kulturou. 

Nepřemýšlíme nad nimi, nemusíme je objevovat. A to je trochu škoda. 

Už jen sama představa, že se s jejich texty a osudy člověk seznamuje 

v dospělosti, nahodile, nečekaně a dobrodružně, je vzrušující. 

S Pražským slabikářem polského esejisty a spisovatele Aleksandra 

Kaczorowského se z této představy stává možnost. Autor nejenže 

původně polskému publiku představuje to nejlepší i nejabsurdnější 

z tuzemské literatury, ale také vypráví své vlastní zážitky a zkušenosti 

z jejího objevování. I notoricky známé historky a díla se proto českému 

čtenáři ukazují v nečekaném světle, k tuzemským velikánům se 

dostáváme jakoby poprvé, fascinováni podivným světem umělecké 

Prahy. Prostě — ten správný slabikář pro dospělé.  

  

 

V hlavní roli srdce 
Petr Neužil 

 

Strhující deník a povídky věhlasného kardiologa Srdce je zásadním 

orgánem našeho těla i věčným motivem lidské kultury. Kdo jiný by mu 

měl rozumět lépe než slavný kardiolog Petr Neužil? Ve svých 

vzpomínkách a povídkách dává nahlédnout do vývoje české kardiologie, 

vypráví o léčbě známých osobností a přemítá o proměnách moderní 

společnosti. Vydejte se do zákulisí srdce představujícího univerzální 

symbol lidského života! Dozvíte se řadu překvapivých věcí, které vám 

zaručeně rozproudí krev v žilách.  

  

 

Zmrazeno 
případ Magnitského : pravdivý příběh o praní peněz, vraždě a o tom, jak 

přežít Putinův hněv 

Bill Browder ; z anglického originálu Freezing order ... přeložil Petr 

Holčák 

 

Když Bill Browder odkryl v Rusku daňový podvod v hodnotě 230 

milionů dolarů, dostal se do víru událostí, které z něj udělaly jednoho 

z hlavních nepřátel Kremlu. Po násilné smrti jeho právníka Sergeje 
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Magnitského v moskevském vězení se vzdal kariéry investora a začal 

naplno usilovat o potrestání osob zodpovědných za přítelovu smrt.  

  

 

Znič to jméno 
Jana Jašová 

 

Detektivní román s prvky psychologického thrilleru české autorky 

vypráví příběh dvou sester, které musí po smrti otce vyřešit mnoho 

otazníků ze svého společného života.  

  

 

Netopýr Warren 
vzhůru nohama! 

Jaromír Štejnar, Michal Široký 

 

Že je váš život někdy vzhůru nohama? Tak to jste ještě neslyšeli příběh 

netopýra Warrena, který vyrůstá mezi krysami a je pro ně tak trochu 

podivín. Nesnáší totiž sýr a spí hlavou dolů. Aby Warren zjistil, kým 

doopravdy je, vydá se do světa. Cestu mu však zkříží ptakopysk, který 

sám neví, jestli je spíš bobr nebo kachna. Putování netopýra Warrena 

vám ukáže, že nemá smysl snažit se za každou cenu někam zapadnout 

a být někým jiným. Naopak – nejdůležitější ze všeho je být prostě SÁM 

SEBOU!  

  

 

Příběh ukrytý v notách. 
Louskáček 

ilustrace Jessica Courtney-Tickleová ; z anglického originálu The story 

orchestra - The nutcracker ... přeložila Ivana Nováková 

 

Zvukové knížky z edice „Příběh ukrytý v notách“ jsou perfektním 

úvodem do klasické hudby pro nejmenší děti. Vánoční příběh v 

klasickém baletním zpracování Petra Iljiče Čajkovského o pohádkovém 

štědrovečerním snu a dobrodružstvích v Království cukrovinek 

okouzluje děti na celém světě již více než jedno století. Vypráví o malé 

Kláře a jejím strýčkovi, kouzelné loutce Louskáčkovi, Myším králi či 

Královně cukrovinek, a především přináší nádherné melodie! Kniha 

obsahuje i biografii skladatele, slovníček hudebních pojmů a poslední 

strana nabízí všechny hudební ukázky pohromadě s doprovodným 

komentářem.  

  

 

Super jednoduše bez masa 
super jídla, jednoduché postupy! 

Z. Pohlreich 

 

Nová kuchařka volně navazuje na předchozí titul Super jednoduše, 

tentokrát ale výhradně s recepty, které neobsahují maso. Je to možná 

překvapivé, ale chceme nabídnout rozumnou alternativu bezmasých 
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jídel, která budou běžného strávníka saturovat svou chutí, pestrostí 

a také sytostí. Bezpečně potěší i zaryté masožravce.  

  

 

 

Výprava za poznáním. 
proklepej se miliony Let časem! Historie 

 

Vydáte-li se s touto neobvyklou a zábavnou knihou na cestu do 

minulosti, zažijete spoustu zajímavého! Zavítáte na americký Divoký 

západ, navštívíte hlavní město dávných Aztéků, dozvíte se, jak probíhaly 

původní olympijské hry, a možná se i budete klepat zimou v době 

ledové. Zblízka poznáte nejdůležitější události a období historie lidstva 

a na každé dvojstraně vás čeká pátrání po ukrytých předmětech, které 

jsou pro danou éru typické. U tohoto dobrodružství se nebudete ani 

chvilku nudit!  

  

 

Josef Mareš 
moje případy z 1. oddělení 

Martin Moravec 

 

Pozor, začíná výslech! Odpovídat bude Josef Mareš, nejznámější český 

kriminalista, bývalý šéf pražské mordparty, autor seriálů Devadesátky 

a Případy 1. oddělení. Vyřešil stovky vražd a teď vypráví o vrazích, 

obětech i nejzajímavějších případech. Zároveň vás vezme do zákulisí 

práce vyšetřovatele. Jak se proti zločincům sbírají důkazy? Jak probíhají 

výslechy a co všechno se při nich může stát? Kdy mu šlo o život a jak se 

vyrovnával se zlem, které viděl? Mareš strávil u policie téměř třicet let 

a zažil i divoká devadesátá léta.  

  

 

Převrat 
pravda, fámy a lži o 17. listopadu. 1. díl 

Olin Jurman a kolektiv 

 

Byla to sametová revoluce nebo převrat? Spontánní výbuch zlosti 

národa nad nepodařeným socialistickým vývojem země a neurvalým 

bitím studentů nebo zákulisní hra tajných služeb z východu i západu? 

A co když se to vlastně semlelo nějako úplně jinak a jsme tady v pomalu 

odumírající Evropě jen hříčkou geopolitických hrátek s nástupem 

tvrdého islámu za ovládnutí světa?  

  

 

Spřádači snů 
Barbara Erskinová ; přeložila Eva Křístková 

 

Příběh o ztracené lásce, zradě a tajemstvích, která leží pohřbena pod 

nánosy času a více než tisíc let čekají, až je někdo odhalí. Píše se rok 

787 po Kristu. Z rozlehlých síní dávné Mercie vládne tvrdou rukou 

chladný, ctižádostivý a bezohledně výbojný král Offa. Jeho třem dcerám 



Knižní novinky - listopad 
 

 

je souzeno uzavřít sňatky výhodné pro jejich zemi, ale vášnivé srdce 

nejmladší z nich, Eadburh, patří velšskému princi - muži, kterého si 

nikdy nemůže vzít a jehož jí rychle a krutě vezmou. Příběh minulý 

i soudobý se odehrávají paralelně: některé z postav ze současnosti jako 

by měly svůj protějšek v dávné minulosti, kam nahlížejí ze začátku  

21. století.  

  

 

Zdravá játra 
vše o našem mnohostranném orgánu 

Jürgen Brater ; z německého originálu Es lebe die Leber! ... přeložil Jiří 

Pondělíček 

 

Co vlastně jsou játra? Co všechno dovedou a jakými trpí nemocemi? Jak 

nás chrání před útoky zvenčí? A co můžeme udělat pro to, aby naše játra 

zůstala zdravá a plnila svou (životně) důležitou úlohu až do našeho 

vysokého věku? Zábavná a zároveň fundovaná výprava do vlastního 

těla, při níž žasneme nad orgánem plnícím více než pět set životně 

důležitých funkcí.  

  

 

Ztráty a nálezy 
Danielle Steel ; přeložila Michaela Melišíková 

 

Co by se stalo, kdyby...? Vzrušující otázka, která žene Maddie 

Allenovou na dobrodružnou cestu napříč zemí, aby se znovu setkala 

s muži, které kdysi milovala a které nechala odejít.Vše začíná pádem ze 

žebříku v newyorské hasičské zbrojnici, v níž žije a pracuje Madison 

Allenová, úspěšná fotografka, která sama vychovala tři děti. Nehoda, 

k níž dojde, když se Maddie snaží protřídit své dávno zapomenuté 

poklady a fotografie, má však za následek mnohem více než jen 

zlomený kotník. Změní to její život...  

  

 

1945: léto běsů 
dokumentární povídky z jara, léta a podzimu 1945 

Miloš Doležal 

 

Kapitulace je podepsána, šeříky voní. Je po válce, ale svět už nikdy 

nebude jako dřív. Běsi nemizí, ale spíše se v lidech zabydlují, často 

v rafinovaných převlecích. Čechoslováci vítají volnost a mír, ale 

vědomě i nevědomě navlékají hlavu do oprátky nových nesvobod. 

Měsíce plné šťastných návratů, nových začátků, ale i surových odplat, 

kamuflování pofiderních válečných kariér, sebevražd a zklamání. 

Dramatický příběh rodiny Šámalových a jejich nalezených dětí se 

protíná s příběhem lékaře a kozáka Nikolaje Kelina, který kdysi utekl 

z Ruska, aby se zde dočkal poválečného zatčení NKVD a jen zázrakem 

unikl deportaci na Sibiř.  
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Bridgertonovi 
2. díl. Vikomt, který mě miloval 

Julia Quinnová ; z anglického originálu The viscount who loved me ... 

přeložila Zdeňka Zvěřinová 

 

Román pro ženy ze společenského prostředí Anglie na počátku  

19. století vypráví o soupeření dvou sester o lásku krásného, leč pyšného 

a namyšleného šlechtice.Rok 1814 slibuje rušnou společenskou sezónu  

a vikomt Anthony Bridgerton má nejvyšší čas se oženit. Dokonce se už 

rozhodl, kterou z mladičkých debutantek si vybere - vyhlášenou krásku 

Edwinu Sheffieldovou. Jedinou překážkou je starší sestra jeho vyvolené, 

Kate - ta nejvšetečnější žena, jaká kdy poctila návštěvou londýnský ples. 

Tato troufalá intrikánka ho dohání k šílenství svým odhodláním překazit 

mu zásnuby, ale když Anthony zavře v noci oči, Kate ho stále víc 

pronásleduje v neuvěřitelně erotických snech... Vybral si vikomt za 

nevěstu tu správnou sestru? A co Kate? Dokáže toto rázné děvče 

ochránit před zpustlým ničemou Anthonym nejen sestru, ale i samu 

sebe? Zvlášť, když při každém setkání s ním pociťuje takový hněv  

a takovou touhu? Když se Anthonyho rty dotknou jejích, není si už jistá 

ničím...  

  

 

Bridgertonovi 
3. díl. Nevhodný návrh 

Julia Quinnová ; z anglického originálu An offer from a gentleman ... 

přeložila Zdeňka Zvěřinová 

 

Milostný román z Anglie na počátku 19. století vypráví příběh osiřelé 

šlechtičny, ponižované a týrané zlou macechou, která se tajně vypraví na 

vyhlášený londýnský maškarní ples, kde najde své celoživotní štěstí. 

Sophii Beckettové se nikdy ani nesnilo, že se jí podaří vklouznout na 

vyhlášený maškarní ples lady Bridgertonové, natož se tam seznámit  

s „krásným princem“. Přestože je dcerou hraběte, zlá nevlastní matka ji 

coby nemanželského potomka odsoudila do role služebné a zachází s ní 

jako s otrokyní. Teď se však Sophie v náruči šaramantního a pohledného 

Benedicta Bridgertona cítí přímo pohádkově. Bohužel s vědomím, že až 

odbije půlnoc, kouzlo vyprchá...  

  

 

Bridgertonovi 
4. díl. Čekanka 

Julia Quinnová ; z anglického originálu Romancing Mr. Bridgerton ... 

přeložila Zdeňka Zvěřinová 

 

Další z milostných románů odehrávající se v Anglii, v 1. polovině  

19. století. Milostný skandál v londýnské společnosti je na spadnutí, 

snad jej dokáže Colin Bridgerton vyřešit.  
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Hravocesta 
Tereza Vostradovská 

 

Myška si ořezala tužku a s cestovním deníkem vyrazila na cestu. A co že 

si do něj zapisovala? Trasy stěhovavých ptáků, tvary rozvětvených 

kořínků, čárky za každou padající hvězdu. Ale i smutek z odpadků nebo 

špinavé vody v potoce. Tak kdo si teď sedne s jejím deníkem do křesla  

a kdo z něj radši vytrhne jen pár stránek s návodem na sestavení úpravny 

vody nebo odlévání zvířecích stop, nacpe si je do kapsy a hned tohle 

všechno poběží vyzkoušet?  

  

 

Jizva 
Danuta Chlupová 

 

Román z česko-polského pomezí se sice odehrává v současnosti, 

zároveň ale připomíná tragické události, které se v období druhé světové 

války odehrály v Životicích, obci, která je dnes součástí Havířova. 

Katarzyně je přes čtyřicet a za celý život nevytáhla paty  

z rodného Polska. Teď však má pro svou firmu otevřít novou pobočku  

v Ostravě. Od studenta Martina, kterého zaměstná jako tlumočníka, se 

dozví o tragické historii blízké vesnice Životice. Katarzyna dojde  

k názoru, že dávný nacistický masakr může mít spojitost s její 

devadesátiletou tchyní. Na vlastní pěst rozjede pátrání - netuší ale, že 

pro vztahy v její rodině to může mít osudové následky.  

  

 

Malované logopedické pohádky 
Magdalena Navrátilová ; ilustrace: Aleš Čuma 

 

Dvacet malovaných pohádek, při kterých děti dokonce zapomenou na to, 

že si vlastně procvičují správnou výslovnost. Pohádky podporují rozvoj 

slovní zásoby, jazykového citu, čtenářských dovedností a sluchového 

a zrakového vnímání  

  

 

Nejdůležitější na světě je kouzelné jablko 
Petra Braunová ; ilustrovala Andrea Tachezy 

 

Příběh o kouzelné síle fantazie a jednoho červeného jablíčka.Maruška 

chodí do druhé třídy, ráda si povídá s vymyšlenými postavami a ztrácí se 

v představách, které jsou víc než skutečné. Její kamarádka Veronika by 

to taky chtěla umět, a tak ji Maruška na jednu výpravu do světa fantazie 

vezme s sebou. Když se vrátí, něco je jinak - v Maruščině kapse se 

objeví červené jablíčko a neobyčejné příhody na sebe nedají dlouho 

čekat...  
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Alma a Svět obrazu 
Lucie Paulová ; ilustrace Kateřina Čupová 

 

Fantasy příběh odehrávající se v reáliích pražských Holešovic první 

republiky, který je o cestování časem, fantazii a ohleduplnosti. Když 

slepá Alma v dědově vetešnictví omylem projde obrazem, ocitne se  

v přízračné krajině. Nemůže uvěřit vlastním očím, a to doslova. 

Najednou vidí! Stojí v modré trávě pod červeným nebem a blíží se k ní 

prazvláštní bílé zvíře. O chvíli později vypadne z obrazu do doby před 

sto lety, do starých pražských Holešovic. Nemá s sebou mobil ani jinou 

technickou vymoženost. S partou malých „uhlobaronů a kočárkářek“ 

z dělnické kolonie krade z vlaku uhlí a účastní se rodea s mohutným 

býkem. Především ale Almu čeká jeden velký úkol. Nutně potřebuje 

najít Františku, autorku obrazu, kvůli kterému to všechno začalo.  

  

 

Naše lidové zvyky v obrazech 
Eliška Lišková; ilustrace Jana Jiroušková 

 

Seznamte se s našimi lidovými zvyky tou nejhumornější obrazovou 

formou, jakou ještě nebyly dosud zpracovány. Poznáte, kolik legrace si 

naši předkové uměli užít. Jednotlivé události a jim odpovídající rituály 

jsou za sebou chronologicky řazeny podle ročních období. Tradiční 

lidové zvykové úkony jsou vybrány z rozsáhlé publikace a u nás asi 

nejznámějšího folkloristy Čeňka Zíbrta.  

  

 

Přerušovaný půst pro ženy 
45 denní program pro ženy, jak zhubnout, zlepšit hormonální zdraví  

a zpomalit stárnutí 

Cynthia Thurlowová ; z anglického originálu Intermittent fasting 

transformation ... přeložil Jaroslav Fořt 

 

Speciálně pro ženy navržený šestitýdenní program PP45, který je trvale 

udržitelnou cestou k tomu cítit se lépe, zhubnout a zlepšit zdraví. 

Přirozený režim střídání jídla a půstu nejčastěji v režimu 16:8 je dnes již 

vědecky ověřenou metodou snížení váhy a nastolení hormonální 

rovnováhy, ať už jste v jakékoliv fázi ženského cyklu. Kniha 

Přerušovaný půst pro ženy vám pomůže: Trvale zhubnout bez pocitu 

hladu, divokých chutí nebo dlouhých období stagnace. Obnovit 

hormonální rovnováhu a zmírnit příznaky spojené s perimenopauzou  

a menopauzou. Zažít nárůst fyzické i duševní energie. Zjistit, jaké 

potraviny jsou pro metodu přerušovaného půstu nejvhodnější. Lépe se 

soustředit, lépe spát. A mnoho dalšího!  
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Záhada života 
Proč je takový, jaký je? 

Nick Lane ; z anglického originálu The vital question. Why is life the 

way it is? přeložil Pavel Pecháček 

 

Veškerý komplexní pozemský život má společného předka: buňku, která 

během 4 miliard let vznikla pouze jednou, a to z jednoduchých 

bakteriálních předchůdců. Byla to mimořádná náhoda, anebo ostatní 

"experimenty" v evoluci komplexity selhaly? V samém srdci biologie 

tak zeje černá díra. Řečeno bez obalu: netušíme, proč se život vyvíjel tak 

podivně, jak se vyvíjel, a proč jsou buňky poháněné tak zvláštním 

způsobem. Na obě otázky se snaží odpovědět kniha Nicka Lanea, která 

načrtne přesvědčivý scénář proměny jednoduchých buněk v buňky 

komplexní s jejich charakteristickými vlastnostmi, doprovozený 

nezbytným vysvětlením biochemických základů fungování živých buněk 

a miliardy let vzdáleného zrodu života v těsné blízkosti hydrotermálních 

průduchů.  

  

 


