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Pěkov a Hony 
údolí mezi Ostašem a Pasy 

Michal Bureš a kolektiv 

 

Po více než čtyřech letech práce spatřila světlo světa publikace "Pěkov a 

Hony: údolí mezi Ostašem a Pasy". Dílo se věnuje oběma jmenovaným 

obcím, jejich historii i současnosti. Je však ódou nejen na tento kout, ale 

i na celé Policko, jehož jsou obě vesnice součástí. V knize nahlédneme na 

tuto lokalitu z mnoha pohledů - například poznáme správní i historický 

vývoj Pěkova i Honů, který byl v mnohém odlišný, dále přírodní poměry a 

zajímavosti, lidovou architekturu, památky, řemesla, zemědělství, místní 

spolky, zajímavé osobnosti minulosti obcí, specifika života na česko-

německém jazykovém pomezí, pomístní názvy,… - prostě všechno, co 

s popisovaným územím souvisí a podařilo se to autorskému kolektivu 

vypátrat.  

 

Stavitelé z říše zvířat 
Emilia Dziubaková ; přeložila Barbora Kolouchová 

 

Nadzemní i podzemní stavby, plovoucí domy i podvodní konstrukce, 

rodinné příbytky, vícegenerační sídla i celá sídliště. To všechno důkladně 

prozkoumala a nakreslila Emilia Dziubaková, autorka knihy Rok v lese. 

Připrav se na pořádnou dávku informací a zajímavostí ze světa zvířat ve 

fascinujících ilustracích, které tě vtáhnou do korun stromů, dovnitř 

termitiště nebo třeba až k základům bobří hráze. Ptáci, hmyz, ryby, 

hlodavci, šelmy, ti všichni si budují obydlí. Včely jsou odbornice na 

geometrii, lemčíci recyklují odhozené plasty (výhradně modré!) a chrostíci 

by zase mohli vést kurzy kreativního designu. Od zvířecích stavitelů se 

zkrátka máme co učit. Inspekce po zvířecích stavbách může začít!  

 

Klub zabijáků 
Paul Finch ; z anglického originálu The killing club ... přeložila Zuzana 

Pernicová 

 

Že po někom jdeš, ještě zdaleka neznamená, že on nejde po tobě. Pro 

detektiva Marka ´Hecka´ Heckenburga to byl nejprve obyčejný pracovní 

den. Právě vyšetřoval tři vraždy na severovýchodě Anglie, když k němu 

doputovala zpráva, že z ostře střežené věznice uprchl Magor Mike Silver, 

šéf rozprášeného Klubu sympaťáků. Trasu jeho útěku vyznačila zkrvavená 

těla zabitých policistů. Ale to ještě není všechno, co se má Heck dozvědět. 

Ještě se bude vraždit dál. Z celé Anglie přicházejí zprávy o krutě mučených 

a morbidně zavražděných lidech. Zdá se, že Klub se pustil do toho, čemu se 

v hantýrce podsvětí říká čištění: čistí zemi od všech, kteří s jejich 

kriminálním podnikáním mohou mít jakoukoli spojitost. Policie okamžitě 

vyhlásí masivní pátrací akci a Heckenburg ani na okamžik nepochybuje, že 

se na ní bude podílet. Mýlí se. Bez jakéhokoli vysvětlení je postaven mimo 

službu. Heckovi se to nelíbí a zuby nehty se brání. Hodlá jít po gaunerech z 

Klubu, přestože oni se zároveň rozhodli jít po něm...  
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Kořist 
Paul Finch ; z anglického originálu Hunted ... přeložila Zuzana Pernicová 

 

Krimithriller zkušeného anglického autora opět přivádí na scénu detektiva 

Marka Heckenburga, který se ujímá těch nejkomplikovanějších případů.Ze 

začátku se zdá, že náhlý nárůst úmrtí v jižní Anglii v Surrey je zcela 

náhodný, když však mrtvol stále přibývá, musí si všichni přiznat hrozivou 

pravdu. Asi zde působí vychytralý a odhodlaný vrah, a nikdo netuší, koho si 

zvolí jako svou další oběť. Na případ je nasazen detektiv Heckenburg, 

odborník na sériové vraždy, a ten ani tentokrát nebude mít lehký úkol. Co 

spojuje na první pohled zcela rozdílná úmrtí mladého milionáře, který se 

napíchl na lešení, a dva zlodějíčky usmrcené štíry? Jaká další nehoda v 

tomhle kraji vlastně nebyla nehodou, ale promyšlenou vraždou? Když se 

Mark rozhodl pomoci staré přítelkyni, vůbec netušil, do jak záhadného 

případu se vlastně zapletl. A nyní se zdá, že příští obětí má možná být on 

sám.  

 

Královna Viktorie 
dcera, manželka, matka a vdova 

Lucy Worsleyová ; z anglického originálu Queen Victoria ... přeložila 

Milena Pellarová 

 

Intimní portrét jedinečné panovnice, originálně sestavený do 24 pečlivě 

vybraných dnů, které v jejím životě sehrály významnou roli. Autorka 

sleduje Viktorii ode dne, kdy se narodila. Prostřednictvím deníků, dopisů a 

dalších pramenů se setkáváme s emocionálně založenou mladou 

princeznou, která milovala tanec a ráda se bavila, s dobrou manželkou, ale 

také svéráznou, rozhodnou a impozantní panovnicí a nakonec i s malou 

zavalitou stařenkou v černých šatech. Poznáme tak neobyčejně úspěšnou 

ženu, jejíž image konvenční dcery, manželky a vdovy zakrývala realitu 

talentovaného, instinktivního politika; královnu, která dala britské 

monarchii novou podobu a koneckonců i jméno jedné epoše.  

 

Nemocnice Charité 
naděje a osud 

Ulrike Schweikert ; z německého originálu Die Charité: Hoffnung und 

Schicksal ... přeložila Jana Zoubková 

 

Příběh o životě a smrti, o naději a osudu ve slavné nemocnici. Berlín v roce 

1831. Ve městě už týdny panuje strach, že by se do Německa mohla dostat 

cholera. Když na člunu na Sprévě zemře za velkých bolestí lodník, začne se 

osudná epidemie nemilosrdně šířit. V nemocnici Charité profesor 

Dieffenbach s kolegy horečně hledá způsob přenosu nemoci a léčbu 

nakažených. Je to závod s časem. Zatímco lékaři bojují o životy tisíců lidí, 

tři ženy vedou svůj osobní boj.  
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Poslední migrace 
Charlotte McConaghy ; z anglického originálu Migrations ... přeložil Tomáš 

Pokorný 

 

Katastrofický román z blízké budoucnosti, ve kterém se snaží hlavní 

hrdinka zachytit poslední let hejna arktických rybáků. Franny je vědkyně, 

která zděšeně pozoruje pomalu vymírající přírodu a mnoho mizících 

živočišných druhů. Z důvodu blížící se totální ekologické katastrofy je 

náhle naprosto a bez výjimek zakázán rybolov. Už samo vyplutí pouhé lodi 

na moře je takřka porušením zákona. Přesto se Franny ještě podaří takovou 

loď najít, nalodit se a sledovat poslední hejno rybáků. Během cesty se vrací 

ke svým otřesným osobním zážitkům, cílem jsou však nejen divocí ptáci, 

ale i její vlastní rozloučení...  

 

Anděl života z Osvětimi 
šokující vzpomínky porodní asistentky a žen, které prošly peklem Osvětimi 

Nina Majewska-Brown ; z polského originálu Anioł życia z Auschwitz ... 

přeložila Markéta Páralová - Tardy 

 

Osvětim měla nejen svého Anděla smrti, nebezpečného a nevyzpytatelného 

lékaře Josefa Mengeleho, ale také Anděla života, porodní asistentku 

Stanisławu Leszczynskou, která se mu dokázala postavit. Drobná a křehká 

žena, která i přes jeho rozkaz, aby děti okamžitě po narození usmrcovala, 

jednala podle svého svědomí a snažila se pro každého novorozence vykonat 

maximum na jeho záchranu. Do osvětimského koncentračního tábora se 

dostala v roce 1943. Nejenže neztratila víru a naději, ale dokázala svoje 

uvěznění vnímat jako misi. Vedla porody bez jakéhokoliv lékařského 

vybavení, léků a mnohokrát i bez dostatečného množství vody. Vězeňkyním 

byla v jejich těžkých chvílích oporou, proto ji mnohé oslovovaly „matičko“. 

Nelze popsat, čím byla válka, holocaust, Osvětim, Březinka, tábory smrti. 

Neexistují slova, která by vyjádřila strach, bolest a zoufalství těch, kteří 

tímto peklem prošli, ztratili své blízké, důstojnost a naději. Osvětim měla 

mnoho tváří, ale tou nejhorší a nejtragičtější byl osud dětí, které tam 

přicházely na svět. Nesmíme zapomenout na ty, kteří v táboře přišli na svět 

a kterým bylo dáno žít pouze chvíli, ani na bolest jejich matek, které 

pocítily nejhorší ztrátu. Zoufalství je poznamenalo na zbytek jejich života. 

Kniha Anděl života z Osvětimi je doplněna autentickými svědectvími žen, 

bývalých vězeňkyň. V Polsku vzbudila velký ohlas a na dvou knižních 

internetových portálech zvítězila v kategorii nejlepší historický román roku 

2020.  

 

Inspektor s velkým mozkem 
František Niedl 

 

Třetí detektivní román českého autora o výstředním newyorském 

inspektorovi Prévitovi. Inspektor Timothy Prévit je ve své podstatě stále 

stejný. Možná vychází z myšlenky, že co je dobré, nemá se měnit, ale spíš 

je mu to jedno. A pokud se chce změnit někdo jiný, nechť tak učiní a jeho 

nechá laskavě na pokoji. Také z těchto důvodů je nadále neoblíbený v práci 

a žije odloučen od své rodiny se svým milovaným dobrmanem Britem a 

papouškem Esmeraldou. Jenže z klidného pobývání ho vyruší vyšetřování 
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dvojnásobné vraždy. A aby toho nebylo málo, přidá se k tomuto případu 

ještě jeden únos. Nyní je na Prévitovi, aby našel ten správný konec 

zamotaného klubka. Jenže Prévit už toho má dost...  

 

Přišla třetí blondýna 
2. díl 

Alena Jakoubková 

 

Detektivní román z prostředí maloměsta, kde způsobí rozruch příchod 

tajemné atraktivní blondýny. Na malém městě, jako jsou Vlčice, ví skoro 

každý, kde se co šustne, ale dvojčata Klára a Gábina to vědí do puntíku. A 

strašně rády do všeho strkají nos, což nelibě nese soukromé očko David 

Holzman, který si v nedalekém okresním městě založil výnosnou detektivní 

kancelář. Všetečné sestry tentokrát znepokojí záhadná blondýna, která se 

jednoho dne objeví ve Vlčicích. Je jí okolo třicítky, nastěhuje se do staré, 

dávno opuštěné chaty u rybníka a pokouší zdejší mužské. Odkud se tu 

najednou vzala? A podaří se konečně usvědčit starostku z krádeže peněz?  

 

Rozhovor u Katedrály 
Mario Vargas Llosa ; přeložila Anežka Charvátová 

 

V pořadí třetí román slavného autora, který poprvé vyšel roku 1969, 

představuje vrchol Vargas Llosova úsilí o tzv. "totální román", v němž se 

snažil definovat rozporuplné postavení člověka ve složitosti a záludnosti 

světa kolem něho.Rámec románu tvoří rozhovor třicátníka Santiaga Zavaly, 

novináře frustrovaného vlastním nenaplněným životem i situací ve 

zkorumpovaném Peru 50. let, s bývalým rodinným šoférem mulatem 

Ambrosiem. Do této největší krabičky, odehrávající se v rovině přítomnosti, 

vložil Vargas Llosa řadu dalších krabiček, kde se čtenář především 

prostřednictvím dialogů a vnitřních monologů seznamuje se Santiagovou 

rodinou včetně služebných, s jeho kamarády ze čtvrti, se spolužáky na 

Univerzitě sv. Marka, s jeho láskami, s novinářskými kolegy i současnou 

manželkou; přes postavu Santiagova otce senátora pak s politiky a jejich 

rodinami a milenkami. Šofér Ambrosio slouží jako partner v debatě, který 

svými otázkami spouští Santiagovy vzpomínky…  

 

Rozchod s bohem 
rádce pro začátečníky 

Richard Dawkins ; přeložil Jan M. Heller 

 

V tomto svižném uvedení do moderního ateismu nám jeden z 

nejvýznamnějších vědců dneška vysvětluje, proč bychom neměli věřit v 

boha. Argumenty, které rozvíjel ve své dosavadní práci, představuje ve své 

nejnovější knize stručně, přehledně a působivě, se zřetelem na čtenáře, kteří 

nejsou zběhlí v soudobé evoluční biologii. Sám Dawkins byl v mládí natolik 

ohromen krásou a spletitostí stvoření, že věřil, že za ním musí stát nějaký 

tvůrce. Když se však seznámil s teorií evoluce, představu boha zavrhl. Ve 

své knize dává čtenářům možnost znovu promyslet zásadní otázky o životě 

a vesmíru.  
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Srdcem k srdci 
malý průvodce modlitbou 

Guy Gilbert ; z francouzského originálu Petit guide de prière. En coeur à 

coeur avec Dieu přeložila Jaroslava Fejková 

 

Nová kniha známého francouzského kněze a vychovatele delikventní 

mládeže ukazuje, že veškerý aktivismus a pomoc ostatním by byly mnohem 

těžší, ba nezvladatelné, pokud by za nimi nebyl intenzivní život modlitby. 

Gilbert ukazuje, jak se modlí, jak modlitbu chápe a zve k této mimořádné 

zkušenosti všechny zájemce. Srozumitelným a jasným způsobem tak uvádí 

do naplněného vztahu s Bohem.  

 

Zmizení perníkové princezny 
1. díl 

Alena Jakoubková 

 

Detektivní román, jehož základním motivem je pátrání po mladé pernikářce, 

která jednoho dne záhadně zmizí. Na malém městě ví skoro každý, kde se 

co šustne, ale dvojčata Klára a Gábina to vědí do puntíku. A strašně rády do 

všeho strkají nos, což nelibě nese soukromé očko David Holzman, který si v 

nedalekém okresním městě založil výnosnou detektivní kancelář. Když 

zmizí mladá pernikářka, od které Gábina kupuje její skvostné sladkosti do 

své kavárny, je oběma sestrám jasné, že je něco špatně...  

 

Acta Musei Reginaehradecensis. 
Series A Scientiae naturales 

Sest. Bohuslav Mocek. 

 

Další číslo přírodovědeckého časopisu, který muzeum vydává, je věnováno 

publikování výsledků přírodovědeckých průzkumů v lomu Rožmitál u 

Broumova. Botanický a zoologický průzkum zde probíhá od roku 2000 a je 

součástí dlouhodobé spolupráce přírodovědeckého oddělení Muzea a 

provozovatele lomu - Zemědělským družstvem Šonov u Broumova. 

Biologické průzkumy realizované ve dvou etapách (2000, a 2008 -2009) a 

byly nejprve zpracovány v samostatných nepublikovaných zprávách, které 

sloužily orgánům ochrany přírody k posouzení vlivu ukončené a nově 

plánované těžby na flóru a faunu. Zároveň se terénní sběry staly cenným 

dokumentačním materiálem k floristickým a faunistickým studiím z dosud 

málo prozkoumané oblasti Broumovska. Souborné publikování botanických 

a zoologických příspěvků v tomto čísle umožňuje sumarizovat poznatky o 

biodiverzitě studované lokality a z širšího hlediska vyhodnotit její význam 

pro druhovou a územní ochranu v rámci CHKO Broumovsko.  

 

Hry šťastného dětství 
jak řešit problémové chování dětí hravě, s humorem a ve vzájemném 

napojení 

Aletha Solterová ; přeložila Alžběta Jamieson 

 

Hledáte nový přístup k výchově? Nevíte si s chováním svého dítěte rady, 

dochází vám s ním trpělivost nebo vás rozčiluje? Už vás nebaví se s dítětem 

ustavičně dohadovat? Tato kniha vám pomůže vyřešit výchovné problémy s 

dětmi od narození do dvanácti let věku bez použití trestů či odměn. Umožní 
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vám nahlédnout pod povrch běžných konfliktů a zaměřit se na skryté 

emoce, které obtížné chování často způsobují. Hravý a převratný přístup k 

výchově vám ukáže, jak: • děti přimět ke spolupráci, aniž byste se s nimi 

museli přít • umenšit sourozeneckou řevnivost a agresivní chování • řešit 

problémy při psaní domácích úkolů a ukládání ke spánku • dětem pomoci 

překonat jejich strachy • posílit vzájemné pouto s dětmi • zažít s dětmi doma 

spoustu radosti a smíchu  

 

Chlad 
Scott Carson ; přeložila Naďa Funioková 

 

Mysteriózní thriller z amerického městečka, v jehož vodách se skrývá 

nebezpečné tajemství. V odlehlé severní části státu New York leží uprostřed 

stařičkých lesů pod temnou, nehybnou hladinou Chilewaukeeské přehrady 

zatopené městečko. Před sto lety bylo zničeno v zájmu vyššího dobra: aby 

měly miliony lidí žijících na jihu dostatek vody. Nebo tak to alespoň v té 

době tvrdili politici z Manhattanu. Místní rodiny byly donuceny opustit 

svou půdu, ale nepřestěhovaly se daleko a některé se nepřestěhovaly 

vůbec... Odborník, který má za úkol provést inspekci desítky let 

zanedbávané hráze, se stane svědkem záhadných jevů. Jak se ukazuje, 

obyvatelé městečka se nenechali ze svého domova vystrnadit bez boje a 

hodlají v něm pokračovat. Teď nastal čas, aby temné proroctví dosáhlo 

svého naplnění, a všichni, kdo nezapomněli, si pokládají otázku: kdo to 

bude teď? Protože z hlubin neúprosně stoupajících temných vod zaznívá 

volání po další oběti...  

 

Mrtvý muž přichází 
Paul Finch ; z anglického originálu Dead man walking ... přeložila Zuzana 

Pernicová 

 

Jezerní oblast na severu Anglie zahalila neprostupná mlha. Zároveň s ní 

udeřil i sériový vrah. A v detektivovi Marku Heckenburgovi hlodá děsivé 

podezření, že se vrátil obávaný pachatel s přezdívkou Cizák. Naposledy byl 

spatřen před deseti lety v Dartmooru, kde své oběti připravoval o život 

nebývale krutým způsobem. A teď, když záhadně zmizely dvě mladé ženy, 

se Heck obává nejhoršího. Celá místní komunita je paralyzována strachem, 

zatímco Heck bezmocně sleduje, jak Cizák znovu rozehrává svoji krutou 

mašinerii, vybírá si jednu oběť za druhou a nehodlá jen tak přestat. Heckovi 

nezbývá nic jiného než přistoupit na jeho hru.  

 

Objevujeme podzemí se Sněhurkou 
text: Tom Velčovský ; ilustrace: Jakub Cenkl 

 

Žila jednou jedna královna a té velice záleželo na tom, jak vypadá. Věřila, 

že je nejkrásnější na světě, ale její nevlastní dcera Sněhurka byla ještě 

půvabnější. Žárlivá královna se s tím nedokázala smířit, proto se rozhodla 

Sněhurky zbavit. Jak to celé dopadlo? To se děti dočtou v bohatě 

ilustrované publikaci, v níž se také mimo jiné dozvědí vše o podzemí: co se 

tam kromě sedmi trpaslíků skrývá, která zvířata tam žijí a spoustu dalších 

zajímavostí.  
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Smrtka 
1. díl 

Neal Shusterman ; přeložil Petr Kotrle 

 

První část strhující nové knižní série od Neala Shustermana, autora 

čtenářského hitu Bez šance. Ve světě budoucnosti lidstvo zvítězilo nad 

nemoci, stárnutím a nakonec i nad smrtí. Nikdo neumírá a Zemi hrozí 

přelidnění. Jedinými, kdo může ukončit život, jsou tak „smrtky“. Dva mladí 

lidé, Citra a Rowan, jsou vybráni, aby se stali učedníky tohoto řemesla – 

což je role, po níž ani jeden z nich netouží. Musí si osvojit „umění“ brát 

život, a přitom mít na paměti, že když se jim to nepodaří, mohou vlastní 

život ztratit. Okolnosti je postaví proti sobě a brzy je jasné, že pokud jeden z 

nich vyhraje, druhý musí zemřít… Za dokonalý svět je třeba zaplatit 

vysokou cenu.  

 

Sucho 
Neal Shusterman a Jarrod Shusterman ; z anglického originálu Dry ... 

přeložil Petr Kotrle 

 

Katastrofický román se odehrává na předměstí, které se ve chvíli, kdy 

přestane téct voda, stává místem, kde přežije ten silnější. Všichni si budou 

pamatovat, kde byli, když vyschly vodovody. Sucho - nebo Bezvodí, jak 

tomu všichni říkají - už trvá nějakou dobu. Život se proměnil v nekonečný 

seznam zákazů: nezalévejte zahrady, nebuďte dlouho ve sprše, nepodléhejte 

panice. Jenže teď už žádná voda nezbývá. Alyssina poklidná ulice se 

najednou propadne do válečné zóny plné zoufalství a násilí. Když se její 

rodiče nevrátí domů, musí dát dohromady skupinu osob, které by se za 

normálních okolností asi nepotkaly, a zahájit pátrání po vodě. Každý z nich 

bude muset učinit neskutečná rozhodnutí, aby přežil.  

 

Ztracená duše 
Olga Tokarczuková, Joanna Concejová ; přeložila Barbora Doležalová 

 

Metaforický příběh o muži, jenž "pracoval tak usilovně a rychle, až utekl 

své vlastní duši" a teprve poté se ji pokouší získat zpět, neboť si uvědomí, 

že přece jen cosi důležitého postrádá…  

 

Zvon 
3. díl 

Neal Shusterman ; přeložil Petr Kotrle 

 

Závěrečná část dystopické trilogie, v níž lidstvo ve světě podmaněném smrtí 

může být nakonec zničeno bytostmi, které si samo vytvořilo.Ve světě 

smrtek je všechno jinak. Citra a Rowan zmizeli. Plovoucí město Trvalka je 

pryč. Zdá se, že už nezbývá nic, co by mohlo smrtkovi Goddardovi zabránit, 

aby uchvátil absolutní moc. Když se teď Nimbus odmlčel, zůstává otázka: 

Může ho ještě někdo zastavit? Odpověď mohou dát Tón, Zvon a Hrom.  
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Živá půda. 
(1) Biologie půdy 

Miloslav Šimek a kolektiv 

 

Biologie půdy(I) Živá půda a Biologie půdy (II) Ekologie, využívání a 

degradace půdy. V českém prostředí unikátní publikace shrnuje informace o 

půdě z oborů půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd. 

Podílel se na ní rozsáhlý kolektiv autorů z Ústavu půdní biologie 

Biologického centra AV ČR, v. v. i., z vysokých škol i rezortních 

výzkumných ústavů. Poslouží tak nejen studentům vysokých škol 

přírodovědných, zemědělských a lesnických oborů, ale i odborným 

pracovníkům ve státní správě, v organizacích ochrany přírody a krajiny a ve 

výzkumných organizacích, stejně jako laické veřejnosti  

 

Živá půda. 
(2) Ekologie, využívání a degradace půdy 

Miroslav Šimek a kolektiv 

 

Druhý díl popisuje vznik a vývoj půd, složky půdy a fyzikální a chemické 

vlastnosti půdy. Věnuje se půdní organické hmotě, půdní vodě a půdnímu 

vzduchu, i funkční organizaci půdního prostředí. Seznamuje s přeměnami 

látek v půdě a v terestrických ekosystémech a s cykly hlavních biogenních 

prvků s důrazem na úlohu půdních organismů. Informuje o výměře a stavu 

půdy v globálním měřítku i v České republice. Věnuje se managementu půd 

včetně konvenčních a alternativních technologií, fyzikální, chemické a 

biologické degradaci půd a půdní erozi a přibližuje principy remediace 

znečistěných a poškozených půd.  

 

Anna a Anička 
o životě na začátku a na konci 

Martina Špinková 

 

Kniha vydaná hospicovým občanským sdružením je určena menším dětem 

a jejich rodičům, kteří se nesnaží ignorovat, že lidský život má kromě svého 

začátku také konec. Knížka s celostránkovými barevnými ilustracemi 

vypráví o narození malé Aničky, o tom, co prožila se svou babičkou Annou 

a nakonec o babiččině smrti.  

 

Dokonalý zločin 
5. díl 

Helen Fieldsová ; přeložila Nela Knapová 

 

Detektivní případ inspektora Luca Callanacha a šéfinspektorky Avy 

Turnerové se týká série zdánlivých sebevražd. Mrtvola nalezená pod 

útesem. Žena s podřezanými žílami ve vaně. Muž zabitý elektrickým 

proudem. Série podivných sebevražd přivede vyšetřovatele Luca Callanacha 

a Avu Turnerovou k myšlence, že za činy se skrývá sériový vrah s mrazivou 

schopností zinscenovat místo neštěstí. Jak si vybírá své oběti a kdo další je 

na řadě? Zabiják s pokřivenou myslí získává s každým zmařeným životem 

víc sebevědomí a Luc ani Ava netuší, jak blízko kolem nich krouží.  
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Dům bez zrcadel 
Iva Pekárková 

 

Román vypráví o nevšedních okamžicích, které ve svém pracovním i 

osobním životě prožívá zkušená pečovatelka o seniory. Markéta už řadu let 

pracuje jako pendlerka, vždycky se několik týdnů stará o věkovité klienty v 

Anglii a několik týdnů má volno. Británie v čase brexitu poskytuje 

soukromým pečovatelkám možnost nečekaného výdělku a Markéta je ve 

svém oboru dobrá. Ale i ona potřebuje být opečovávána. Brzo se stane 

obyvatelkou dvou zcela odlišných světů: v Anglii je lepší služka „z Polska“, 

v Tunisku obletovaná bohatá turistka. A doma v Česku? Tam ji syn a 

snacha berou na milost jen proto, že jim dává peníze a stará se o vnoučata. 

Léta letoucí toužila po lásce, ale teprve teď, když už je jí hodně přes 

padesát, konečně našla muže svých snů. Život je krásný. Jen si musí vzít 

příklad ze svých klientů a nikdy se nedívat do zrcadla.  

 

Dva roky v hajzlu 
Lubomír Větříšek 

 

Devatenáctiletý Luba nastupuje k výkonu základní vojenské služby do 

dalekého Bakova nad Jizerou, stejně jako jeho vrstevníci, jen nerad a z 

donucení. Dlouhé vlasy si stihne ostříhat ještě před nástupem do přijímače a 

o fesťácích a neoficiální muzice raději pomlčí. Jen to milované pivko mu 

bude na vojně scházet! To vše je ovšem pouze předehra. Píše se rok 1983 a 

všudypřítomná, nikým nekorigovaná šikana je nutným zlem. Nejednou při 

ní jde doslova o život. Jak dlouho on i ostatní „bažanti“ vydrží, pokud 

mohou spát sotva dvě hodiny denně a musejí snášet úmorný hlad a 

nekonečnou ponižující dřinu a rituály? Je možné obejít vychytralé mazáky a 

získat na svou stranu velitele Janka? A co teprve když na vás někdo míří 

samopalem s ostrými? Nade vším visí otazník: z koho se pobytem v 

bakovské posádce stane muž a z koho naopak troska?  

 

Nimbus 
2. díl 

Neal Shusterman ; přeložil Petr Kotrle 

 

Pokračování dystopické série ze světa, v němž neexistuje přirozená smrt, 

"smrtka" je zaměstnání a lidstvo řídí umělá inteligence. V řádu smrtek 

dochází k rozkolu. Mnohé nacházejí v "kosení" zálibu, vzniká "nový řád" 

smrtek zkorumpovaných a jediný, kdo se jim staví do cesty, je záhadná 

smrtka v černém rouchu a s přízviskem Lucifer. Zatímco ten na sebe bere 

roli mstitele a kosí zkažené smrtky, Citra je odhodlaná řád napravit tak, že 

půjde ostatním co nejlepším příkladem. Ale připomínat etiku a svědomí 

lidem, kteří o to nestojí a navíc jsou cvičenými zabijáky, znamená 

koledovat si o potíže... A Nimbus, inteligence dohlížející na lidstvo, může 

jen bezmocně sledovat, jak se věci vymykají kontrole.  



Knižní novinky – duben 2021 
 

 

Poslali je nalevo 
Monica Hesseová ; z anglického originálu They went left ... přeložila Lucie 

Schürerová 

 

Je rok 1945 a válka skončila. Pro Žofii Ledermanovou však neskončilo nic. 

Před třemi lety byla ona a její bratr Abek jediní z rodiny, které po příjezdu 

do Osvětimi poslali napravo, na opačnou stranu od plynových komor. 

Všichni ostatní z jejich rodiny museli jít nalevo. Teď se vydává na cestu 

zničeným Polskem a Německem a snaží se najít svého bratra. Čím déle však 

pátrá, tím méně věří, že uspěje. Dokáže neztratit naději a víru v nový 

začátek?  

 

Psáno s lítostí 
Aly Martinezová ; z anglického originálu Written with regret ... přeložila 

Anna Poskerová 

 

Hadley odmalička snila o pohádkovém životě. Přála si potkat toho pravého 

a žít šťastně až na věky. Málokdy se ale věci vyvíjí podle našich představ, a 

tak Hadley nečekaně otěhotní po sexu na jednu noc. Caven by si nikdy 

nepomyslel, že se jeho život ve vteřině obrátí naruby, dokud nenajde na 

prahu ležet miminko, zachumlané v tenounké dece, a dopis, v němž se píše, 

že má dceru. Netrvá dlouho a Caven si život bez malé Rosie nedovede 

představit. To jediné, čeho se bojí, je, že se matka jeho dcerky vrátí a bude 

ji chtít zpátky. Protože to, co provedla, se nedá omluvit... nebo ano  

 

Svolení 
Vanessa Springora ; přeložil Tomáš Havel 

 

Pohledná mladá dívka a starší zkušený muž. Jenže toto není Lolita. Toto je 

skutečný život, v němž není radno si podobné vztahy romantizovat. 

Osmdesátá léta minulého století v Paříži. Třináctiletou V. vychovává 

rozvedená matka, kterou více než dcera zajímají vlastní problémy. V. 

vyplňuje prázdnotu svých dní četbou. Jednoho dne potká na večírku 

charismatického staršího spisovatele G. M., jenž ji uhrane zamilovanými 

pohledy, vřelou pozorností a brzy také vyznáním lásky a slibem, že jí nikdy 

neublíží. V. se mu oddá tělem i duší a nenechá se odradit ani hrozbou 

policejního vyšetřování. Vše se zhroutí ve chvíli, kdy se V. dozvídá, že G. 

M. je vztahy s nezletilými proslulý. Za přívětivou maskou se skrývá 

pedofilní predátor, chráněný příslušníky pařížských literárních kruhů.  

 

Zdislava z Lemberka 
vnesla světlo do nejtemnějších míst 

Hana Whitton 

 

Krásná a urozená Zdislava nemá o nápadníky nouzi, ale hledá hluboký 

vztah založený na opravdové lásce. Její cestu zkříží Havel z Lemberka, 

který její city opětuje, ovšem jednoho dne bez vysvětlení zmizí. Zdrcená 

Zdislava nechce věřit, že by Havel zradil její důvěru, ale nejistota ji sžírá 

jako jed.  
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Dobrodružství mašinky Vendy 
Lucie Krystlíková ; ilustrace Daniela Skalová 

 

Vysloužilá mašinka Vendy a starý vagónek Eda už nepřepravují cestující, 

ale začnou vozit návštěvníky zoologické zahrady. Zažijí spoustu 

dobrodružství se zvířátky i se zlobivými dětmi.  

 

Háčkování 3 
figurky, drobnosti a šátky 

Lenka Bednářová 

 

Nové Lenčino háčkování je zachované ve stejném duchu předchozích knih, 

ale s novými nápady, vzory a postupy na zhotovení dalších roztomilých 

figurek a bytových doplňků. Připojené jsou také postupy na dva módní 

šátky. Přehledné autorské popisy jsou doplněné detailními obrázky 

postupových kroků a v úvodu ani tentokrát nechybí stručná školička 

háčkování.  

 

Pleteme pomlázky 
typy pomlázek a způsoby pletení Jiří Osoba 

 

Pokud se nespokojíte s nabídkou obvykle chudých pomlázek nabízených na 

farmářských trzích, ale rádi byste si tuto oblíbenou velikonoční rekvizitu z 

čerstvého vrbového proutí upletli sami, pak vám přinášíme nejen přehled 

různých typů těl pomlázek a nespočet dalších jejich variant, ale hlavně 

podrobné a názorné postupy na jejich upletení. Pracovní postupy jsou 

doplněné lidovými říkadly, aby mohli koledníci doplnit tento jarní rituál i 

slovesným projevem.  

 

Rodné domy slavných 
Radek Laudin 

 

Navštivte více než 50 míst narození slavných českých herců, zpěváků, 

spisovatelů, malířů, vynálezců a dalších významných osobností našíhistorie. 

Víte, kde se narodil herec Vladimír Menší? Na jaké zahradě si jako malý 

hrál spisovatel Jaroslav Foglar? Nebo jestli rodný dům Josefa Lady je ve 

skutečnosti tak nádherně pohádkový jako v jeho kresbách? Knížka je 

skvělým průvodcem s tipy na krásné a pohodové rodinné výlety.  

 

Svěřenské fondy 
krok za krokem 

Eva Hrušková, James Turnbull 

 

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro 

běžného občana, jak si uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se 

problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a 

způsobech jeho využití u nás zatím prakticky nic neví. Kniha slouží jako 

ucelený zdroj informací o právním institutu svěřenských fondů. Tento 

institut a jeho možnosti plně nechápou nejen advokáti a lidé „z oboru“, ale 

hlavně o něm mnoho netuší široká veřejnost. Autoři vycházejí ze své praxe 

se zakládáním a správou svěřenských fondů v České republice, jíž se 

zabývají od roku 2014. Na českém knižním trhu zatím žádná taková kniha 
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pro laiky - neprávníky neexistuje. Svěřenské fondy byly do českého 

právního systému uvedeny v roce 2014, zatím všechny vydané publikace na 

toto téma jsou – ať už ve větším či menším rozsahu – zaměřené na právníky 

a akademiky, nikoli na běžného čtenáře. Od roku 2017 došlo k výraznému 

nárůstu zájmu a pozornosti zaměřené na svěřenské fondy. Tento vývoj byl 

částečně způsoben pozitivními změnami v daňovém zatížení. Druhým 

důvodem bylo rozhodnutí Andreje Babiše založit si vlastní svěřenský fond, 

i další dobře situovaní Čechové tak činí. Od té doby počet svěřenských 

fondů v České republice exponenciálně vzrůstá, stejně jako zájem 

veřejnosti, jak bylo v roce 2019 zdůrazněno v E15 pod titulkem „Svěřenský 

boom“. Výsledkem je, že mnoho běžných lidí se stále více zajímá o další 

informace, jak může svěřenský fond posloužit jim a jejich rodinám. Kniha 

cílí na tyto běžné lidi a je napsána jazykem, kterému snadno porozumí. 

Poskytuje praktické informace i praktické ukázky, nikoli pouhou teorii.  

 

Žena ve fialové sukni 
Nacuko Imamura ; přeložil Jan Levora 

 

V próze japonské autorky, oceněné v roce 2019 prestižní literární cenou, 

jsme svědky zvláštního příběhu dvou žen. Tajemná žena ve fialové sukni, 

která sedí každý den na stejné lavičce v parku a pohybuje se s 

nepochopitelnou lehkostí, se pomalu stává nepřehlédnutelnou pro široké 

okolí i pro vypravěčku příběhu, jež jí z povzdálí nanápadně manipuluje. Ale 

život pozorované začíná pomalu ovliňovat život té, která pozoruje...  

 

Apatykář 
Lucie Hlavinková 

 

Historický román s detektivní zápletkou. Po studiích a dvouleté praxi v 

otcově pražské lékárně se František vydal za prací do Štramberka. Tíží ho 

zdravotní problémy a tajemství, která mu nedají spát. I ve zdánlivě 

poklidném městečku, kde se chtěl věnovat studiu přírody a zotavit se, však 

narazí na znepokojivou záhadu. Pronásleduje místní bohatou rodinu kletba, 

nebo jde o zločin?  

 

Hele, je to kůň 
překlad Antonín Hluštík 

 

Kdyby tak koně uměli mluvit! Pak by ti řekli, co si myslí, na čem si rádi 

pochutnají, co je baví a vůbec cokoli, co o nich chceš vědět. A představ si, 

že tenhle kůň vážně mluví! A poví, co ví. V této knížce se dozvíš úplně 

všechno, co potřebuješ vědět o nás jedinečných, úžasných a naprosto 

skvělých koních. A co je na tom nejlepší, ukáže ti to sama moje kopytnatá 

maličkost.  

 

Moudrost raného dětství 
proč důvěřovat miminkům a batolatům a učit se péči o ně od nich 

samotných 

Aletha Solterová ; přeložila Alžběta Labusová 

 

Koncept vědomého rodičovství švýcarsko-americké vývojové psycholožky 

tkví v přijetí faktu, že čerstvě narozené děti přicházejí s vrozenou 
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moudrostí, díky níž jsou schopny dávat jasně najevo své základní potřeby. S 

rodičovstvím přichází obrovská výzva a pro společnost je tragédie, pokud 

rodiče a zvláště matky, netěší věnovat dětem patřičnou pozornost. Ať už 

proto, že samy nedostatečnou péčí uvízly ve stadiu věčných dětí a nejsou 

ochotny vzdát se svých potřeb nebo proto, že současná společnost umenšila 

prestiž manželství a rodičovství. Nejdůležitější vlastností rodičů je 

schopnost bezpodmínečné lásky spolu s dostatečnou rozhodností jít za vizí 

výchovy v duchu hodnot, které vyznáváme.  

 

Vraždy v Cherringhamu 
Mrtvá v Temži 

Matthew Costello, Neil Richards ; z anglického originálu Cherringham - 

Murder of Thames přeložil Jan Mrlík 

 

Cherringham je klidné městečko, kde čas plyne pomalu a nic zvláštního se 

neděje. Dokud se jednoho dne neobjeví v řece nadjezem tělo mrtvé ženy. 

Sarah nevydrží nečinně přihlížet bezradné policii, které se nedaří vypátrat 

vraha její přítelkyně. Spolu s bývalým policistou Jackem, který bydlí na 

hausbótu nedaleko místatragédie, se vrhá do případu, kde každý z 

podezřelých má co skrývat  

 

Bez vlasů 
Tereza Drahoňovská, Štěpánka Jislová 

 

Biografické komiksy, které líčí zkušenost Terezy Drahoňovské s alopecií. 

Určeno široké veřejnosti.  

 

Kremelská kandidátka 
3. díl 

Jason Matthews ; přeložil Milan Lžička 

 

Strhující vyvrcholení bestsellerového špionážního příběhu - po Rudé 

volavce a Paláci zrady přichází Kremelská kandidátka. Šéfka ruské 

kontrarozvědky Dominika Jegorovová a její milenec Nate Nash ze CIA stojí 

před nelehkým úkolem: najít ruského agenta v samém centru moci: ve vládě 

Spojených států. Naplánoval to Vladimir Putin - stačí odstranit vysoce 

postaveného úředníka a nahradit ho "krtkem" připravovaným k převzetí této 

úlohy už déle než patnáct let. Dominika a Nate musí zrádce odhalit dřív, než 

ten (nebo ta) zjistí pravdu o Dominičině dlouhodobé špionážní práci pro 

CIA. Jediný chybný krok může Dominiku poslat do moskevské cely smrti. 

O všem se nakonec rozhodne v luxusním prezidentském paláci na břehu 

Černého moře, kde se jednoho víkendu sejde Putinův okruh nejbližších. 

Dokáže Nate Dominiku zachránit? Obětuje se Dominika, aby ochránila 

Natea? Nebo padnou společně oba?  
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Mandaly 
obrazy z nevědomí 

Carl Gustav Jung ; přeložila Eva Bosáková 

 

Studie se zabývá mandalami a jejich významem a rolí při individuaci v 

Jungově teorii. Určeno odborné veřejnosti.  

 

Nejsem jako vy 
Jodi Picoultová ; z anglického originálu House rules ... přeložila Hana 

Petráková 

 

Psychologický román s detektivní zápletkou vypráví příběh autistického 

mladíka, který byl obviněn z vraždy své lektorky. Osmnáctiletý Jacob, trpící 

Aspergerovým syndromem, žije s matkou Emmou a mladším bratrem ve 

skromných poměrech. Jeho otec od rodiny odešel po narození druhého syna, 

a tak veškerá tíha náročné péče o postižené dítě spočívala na Emmě. 

Původně nakladatelská redaktorka se živí psaním novinových sloupků a 

maximálně se Jacobovi věnuje. Inteligentní mladík navštěvuje poslední 

ročník střední školy a dvakrát týdně se schází s Jess, lektorkou sociálních 

dovedností, aby byl schopen komunikovat s okolím. Intenzivně se zajímá o 

forenzní vědy a je fascinován kriminálními případy. Když je Jess nalezena 

mrtvá, je nejprve zadržen její přítel. Nakonec ale detektiv obviní Jacoba, 

proti kterému svědčí řada důkazů. Emma, přesvědčená o jeho nevině, se jej 

snaží s pomocí mladého nezkušeného advokáta zachránit.  

 

Ruce v hlíně 
kniha pro malé zahradníky 

napsala Kirsten Bradley ; ilustrovala Aitch ; z anglického originálu Easy 

peasy: gardening for kids ... do češtiny přeložila Tereza Booth 

 

Ať už žiješ ve městě nebo na venkově, tato knížka plná inspirativních 

nápadů tě naučí pozorovat a prozkoumat přírodu od jara do zimy. Zjistíš, 

jak pohodlně ubytovat hmyzí rodinku nebo kdy je vhodná doba na zasetí 

semínek. Pomocí jednoduchého návodu si vyrobíš vlastní terárko i krmítko 

pro ptáčky. Neboj si zašpinit ruce od hlíny a objevuj přírodu – jak roste, 

kvete a chutná!  

 

Velká iluze 
Versailles 1919 a nové uspořádání světa 

Eckart Conze ; z německého originálu Die grosse Illusion. Versailles 1919 

und die Neuordnung der Welt ... přeložil Lubomír Košnar 

 

Velký historický epos o původu dnešního uspořádání světa. Versailleská 

smlouva a Pařížská mírová konference vtiskly světu pečeť až do dnešních 

dnů – zanikly staré říše, zrodily se nové státy, vzplály ale také nové 

konflikty, které na nás stále ještě doléhají, ať už na Balkáně nebo na 

Blízkém východě. Ve své znamenitě napsané a na podrobném zkoumání 

založené knize ukazuje renomovaný historik Eckart Conze, proč se všechny 

naděje, spojované s Versailleským mírem, ukázaly jako velká iluze – a co to 

znamená pro naši současnost. „Co nám Versailles může ještě – a znovu – 

říci po sto letech, to se dozvíte v této knize.“  
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Zrazená koruna 
královská rodina, nacisté a největší kamufláž v historii 

Andrew Morton ; z anglického originálu 17 Carnations: the royals, the nazis 

and the biggest cover-up in history ... přeložila Kateřina Iváková 

 

Fascinující příběh, který vrhá úplně nové světlo na jednu temnou kapitolu 

světových dějin. Příběh milostného vztahu mezi Wallis Simpsonovou a 

králem Edwardem VIII, jehož abdikace za účelem uzavření manželství s 

rozvedenou vyvolává po celá desetiletí úžas a spoustu spekulací. Celá 

pravdivá historie tohoto páru a jeho napojení na německou aristokracii a 

Hitlera však zůstávala dosud tajemstvím.  

 

A nešlap do louží 
Vladimír Stibor 

 

Počtem stránek nevelká, avšak obsahem velmi zajímavá kniha. Napsaná je 

krásnou češtinou, jak jinak, autor je jedním z českých básníků, kteří 

pohlížejí na svět jinýma očima, než ten, kdo v cestě vidí jenom cíl a při 

pohledu na nebe informace o počasí. Můžeme si přečíst půvabné vyprávění 

o autorově dětství, rozhovory v dopisech s přáteli, také o historii rodného 

kraje. Vypravěče provází a povzbuzuje chápající přítel, se kterým rozpráví 

na nemocničním lůžku, tedy tam, kde člověk bilancuje a hodnotí. Střípky 

příběhů tak spojuje do zajímavého neroztříštěného celku, plného jen 

zdánlivě prostých myšlenek.  

 

Andělé v ptačích tělech 
(básně z let 2018-2020) 

Tomáš Jirgl 

 

Třetí sbírka veršů básníka Tomáše Jirgla, člena Literárního klubu Pegas 

Mělník, obsahuje poezii vyvažující svět protikladů s bolestně prožívanou 

intimní a duchovní zkušeností. Patnáctiletá Phoebe má za to, že zamilovat 

se je zbytečné a ponižující, a tak se zařekne, že to nikdy neudělá. Pak ale 

dostane brigádu v místním second handu a shodou náhod, které nemohla ani 

trochu předvídat, tam narazí na Emmu... Dívku, která dost možná, aniž by o 

to vůbec usilovala, docela změní Phoebein pohled na věc.  

 

Láska je na prd 
Wibke Brueggemannová ; přeložila Lenka Faltejsková 

 

Humorná queer romance o tom, že zamilovat se možná není až taková 

pitomost. Patnáctiletá Phoebe má za to, že zamilovat se je zbytečné a 

ponižující, a tak se zařekne, že to nikdy neudělá. Pak ale dostane brigádu v 

místním second handu a shodou náhod, které nemohla ani trochu předvídat, 

tam narazí na Emmu... Dívku, která dost možná, aniž by o to vůbec 

usilovala, docela změní Phoebein pohled na věc.  



Knižní novinky – duben 2021 
 

 

Listopád 
Alena Mornštajnová 

 

Zeptali jste se někdy sami sebe, jaký by asi byl váš život, kdyby to v 

listopadu 1989 dopadlo všechno úplně jinak? Jaké by asi byly naše osudy, 

kdyby komunismus neskončil, a my jsme zůstali za železnou oponou 

oddělující nás od světa i jeden od druhého?  

 

Moje první kniha o teorii relativity 
Sheddad Kaid-Salah Ferrán a Eduard Altarriba ; překlad z AJ: Tereza 

Baštářová 

 

Nikdy není příliš brzy ani pozdě zkoumat myšlenky géniů. Einsteinova 

teorie relativity je jedním ze základních kamenů moderní fyziky, ale 

vyžaduje, abychom zcela přehodnotili naše vnímání času a prostoru. V 

relativním vesmíru se dějí podivné věci – např. délka a čas již nejsou pevně 

vymezené a závisí na vztažné soustavě. Pokud se pohybujete vysokou 

rychlostí, čas se zpomaluje, zmenšují se vzdálenosti a zvyšuje se hmotnost. 

Sto let na Zemi může znamenat pouhých několik hodin pro někoho, kdo 

cestuje v raketě, která letí téměř rychlostí světla. Takže pokud se chcete 

dozvědět více o tom, jak funguje náš vesmír a jak jsou vzájemně propojené 

prostor s časem, otevřete tento fascinující průvodce relativitou.  

 

My se virů nebojíme 
jak si chránit zdraví 

napsala Štěpánka Sekaninová, ilustrovala Alexandra Májová 

 

Byl jednou jeden virus, jmenoval se Karel a moc si přál získat pro sebe 

nějakého toho človíčka, ovládnout ho a onemocnět ho. Vydal se proto do 

světa, aby si vyhlédnul vhodnou oběť a... jak to celé dopadlo? Dozvíte se v 

obrázkové knížce, kterou můžete po přečtení vydezinfikovat, nebo dokonce 

i celou umýt.  

 

To je náš hrad! 
Jarmila Marešová 

 

Velká obrázková knížka pro společné prohlížení rodičů s dětmi a povídání o 

životě na středověkém hradě. Hlavními obyvateli jsou nejrůznější zvířátka.  

 

Barvy loučení 
Bernhard Schlink ; přeložila Jana Zoubková ; doslov napsala Jitka 

Nešporová 

 

Povídková sbírka významného německého autora zahrnuje devět příběhů, 

jejichž společným jmenovatelem je loučení - v mnoha podobách a 

smyslech.Loučení má mnoho tváří. Loučíme se s mrtvými - s rodiči, 

sourozenci, s milovanou ženou. Loučíme se s přáteli, známými, kolegy. 

Pomůže, je-li člověk přítomen umírání? Víme, že se s blízkým člověkem 

máme rozloučit. Ale tohle vědomí ještě samo o sobě není rozloučením. 

Rozloučení zařídí jen čas. Barvy loučení tvoří devět povídek, jejichž 

tématem jsou závažné události nebo momenty ve vztazích, které mají původ 
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v minulosti, ale vyjdou na povrch až po letech. Teprve tehdy nastává 

rozloučení buď přímo s dotyčným člověkem, nebo s vlastní mylnou 

představou o něm... Někdy nás loučení hluboce zasáhne. A někdy nás 

osvobodí. Nový povídkový soubor Bernharda Schlinka je mistrovským 

dílem: klade zásadní otázky a neváhá na ně odpovídat.  

 

Co je ti do toho 
Hana Lundiaková 

 

Co je ti do toho není příběh jakéhosi erotikou nabitého heterosexuálního 

vztahu či milostného trojúhelníku. Je to obsese. Obsedantní touha 

porozumět tomu druhému a sobě, a to za každou, možná i nejvyšší cenu. 

Tabu lásky mezi třináctiletým teenagerem a ženou v Kristových letech 

ukazuje nejenom na střet osobních hodnot, ale také na střet jazyka, řeči a 

kultur v rámci jedné pokrytectvím poznamenané společnosti. S každou 

kapitolou se k sobě dvě bytosti dostávají stále blíž a blíž. Až se setkají na 

místě, kam za nimi nikdo nemůže a které jim nikdo nedokáže vzít. Možná 

tam směřujeme všichni, jenom se toho ještě bojíme. Co kdybychom se 

jednou proměnili v to, co skutečně jsme?!  

 

Dagmar Pecková 
Dagmar Pecková šaty, noty, boty 

Michaela Zindelová ; předmluva Jan Foll ; komentáře Ivana Follová 

 

Dagmar Pecková by si dost možná zasloužila označení chameleon. Jaká 

tedy vlastně je? Má své vize, které chce uskutečnit. Nevzdává se. Srší 

nápady. Bývá pokaždé jiná: jednou něžná se zavřenýma očima a pohledem 

dovnitř duše, jindy ohnivý „Beran“. Rázná, ale zároveň empatická. Ví, co 

chce. Přímá, jako když vyšije. Životní názory má jasně dané a nebojí se je 

říkat nahlas. A když to nejde tudy, půjde to jinou cestou… I když se jeví 

všem na první pohled jako energický extrovert, je to naopak. Dalo by se 

říct, že je taková křížovka s tajenkou, podobně jako tato kniha. Nejprve se 

něco o Dáše dozvíte v úvodu a poté projdete kapitolkami, kde nesou své 

příběhy její šaty. Šaty a Dášin životní styl nám posloužily jako odrazový 

můstek k něčemu schovanému uvnitř. Až pak se vám složí výsledný 

obrázek, jako byste skládali puzzle…  

 

Husitská revoluce 
stručná historie 

Petr Čornej 

 

Byla to vzrušená doba. Evropský kontinent se po roce 1400 zmítal v 

nejistotě.“ Církev byla rozpolcena, brány Evropy už téměř vyvraceli z pantů 

Turci, politický systém se ocital v krizi. Roku 1413 však svitla naděje, 

protože kostnický koncil měl od příštího roku konečně nejpalčivější 

problémy řešit. Jeho výsledkům kontinent zatleskal a vzápětí strnul nad 

bouří, kterou v jeho srdci vyvolala poprava Mistra Jana roku 1415. Jako 

vzrušená novela o krátkých, svižných kapitolách působí Čornejovo líčení 

revoluce, četných přelévání jejích sil, střetů, zvratů, politického kvasu i 

jejích klíčových aktérů od počátků a ideových zdrojů až po vládu 

husitského krále Jiřího z Poděbrad. Populární formou osvětluje evropský 
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kontext událostí, dobovou mentalitu, náboženské souvislosti, vojenskou 

strategii husitů a jejich protivníků i význam husitství pro české dějiny.  

 

Chmurdálie 
Joanna Batorová ; přeložila Michala Benešová 

 

Po nezdařeném útěku z Valbřichu, který skončil dopravní nehodou, se 

devatenáctiletá Dominika Chmurová probouzí v mnichovské nemocnici. Po 

dlouhých měsících rehabilitace se jí navrací zdraví, ale klidná mysl ne. 

Místo aby se vrátila domů na Pískový vrch, který čtenáři již poznali ve 

stejnojmenném románu Joanny Batorové, cestuje po celém světě, střídá 

země i zaměstnání. Čím víc se vzdaluje domovu, tím víc se přibližuje 

Chmurdálii, krajině, která splňuje Dominičiny představy o ideální 

společnosti. Dominičiny osudy se prolínají s osudy mnoha žen, například se 

Sarou Jacksonovou, přímým potomkem takzvané Hotentotské Venuše, 

kterou v 19. století vystavovali jako kuriozitu v Londýně a Paříži. Jejich 

příběhy se spojují v jednom předmětu putujícímu z ruky do ruky - 

Napoleonově nočníku.  

 

Igelitka Jitka a petka Bětka 
Petr Stárek ; ilustrace: Dora Dutková 

 

Poučný i úsměvný příběh o cestách, kterými projde igelitová taška a PET 

lahev od výroby až po recyklaci.Všude slyšíme, jaké nebezpečí pro lidi a 

životní prostředí představují plasty. Kniha se na problém dívá z druhé 

strany, z pohledu plastů samotných, a to prostřednictvím dvou hrdinek: 

igelitky Jitky a petky Bětky. Obě mají své radosti i strasti, a především 

dobrodružný život.  

 

Křišťálový klíč. 
4. díl. Hejnické pastorále 

Vlastimil Vondruška 

 

V závěrečném dílu tetralogie se vrací Falknovská huť částečně zpět do 

vlastnictví rodu Heřmanů, ačkoli je to v časech, kdy se severočeskému 

sklářství už nevede zdaleka tak dobře jako dříve. Jednotliví členové rodu 

pokračují v tom, co započali, a jak už to tak bývá, ne všem se daří. Matyáš 

zůstává u svého jarmarečního obchodování, zato plátenictví se daří výtečně. 

Z toho profituje Vilemína, která získává vliv na kamenickém panství díky 

svému synovi, jehož utajeným otcem je hrabě Kinský. Stejně tak úspěšnou 

podnikatelkou je Pavlína, která zbohatne na vojenských dodávkách hlavní 

pušek, neboť smrtí císaře Karla VI. začnou vleklé války o rakouské 

dědictví. To je ožehavá záležitost pro nejstaršího muže rodu Johanna, který 

se musí jako panský úředník rozhodovat mezi vrchností a svou rodinou...  

 

Moje první kniha o kvantové fyzice 
Sheddad Kaid-Salah Ferrán a Eduard Altarriba ; překlad z AJ: Tereza 

Baštářová 

 

Svět kvantové fyziky je úžasné místo, v němž mikročástice dokážou dělat 

neuvěřitelné věci. Jak mohou atomy existovat na dvou místech najednou? 

Jak může být kočka zároveň mrtvá i živá? Otevírá se před námi fascinující 
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svět, nahlédněme do něj… Všechno kolem nás – země, stromy, hory, 

zvířata, světlo, voda, vzduch a dokonce i my sami – se skládá z velmi 

drobných částic, menších než nanometr. Kvantová fyzika tyto částice a 

jejich chování zkoumá, bez ní by neexistovalo žádné z našich 

elektronických zařízení – od chytrých telefonů až po počítače, mikrovlnné 

trouby, fotobuňky a mnoho dalšího.  

 

Tichá smrt 
Peter May ; přeložila Linda Kaprová 

 

Smyslů zbavená pomstychtivost, o smysly připravená oběť, sluncem 

rozpálené španělské pobřeží a vrah se srdcem chladným jako led. Když se 

policistka Cristina Sánchez Pradellová vydá s kolegou do luxusní vily na 

andaluském pobřeží k údajnému vloupání, netuší, že se jí život co nevidět 

obrátí vzhůru nohama. Ve vile totiž dojde ke střetu, při němž uprchlý 

zločinec Jack Cleland nechtěně zastřelí svou přítelkyni. Cleland přísahá, že 

se Cristině pomstí. Středobodem jeho krutého plánu se stává Cristinina teta 

trpící Usherovým syndromem, vzácným onemocněním, jež ji připravilo o 

sluch i zrak. Na pomoc španělské policii je vyslán geniální, avšak svérázný 

detektiv původem z Glasgow John Mackenzie. Hrdou a nezávislou 

Španělku spolupráce s asociálním Skotem pochopitelně nijak nenadchne. 

Dokážou Clelanda dopadnout, než vrah řekne své poslední krvavé slovo?  

 

Vyměň chemii za jídlo* 
víš, co obsahují tvoje oblíbené jogurty, kečupy, sušenky? 

Julita Batorová ; překlad Mirka Polová 

 

Julita Bator si myslela, že její děti nedokáže nic úplně uzdravit a že se nikdy 

nezbaví alergií a častého užívání anitibiotik. Ale ukázalo se, že stačí změnit 

stravu: jídlo může skutečně léčit!  

 

Ahoj hrdino 
Karen Young ; ilustrovala Norvile Dovidonyte ; z anglického originálu Hey 

warrior přeložil Petr Eliáš 

 

Každý z nás někdy pocítil úzkost. Ale víte, jak vzniká? A proč se objevuje i 

tehdy, když k ní vlastně vůbec není důvod? Může za to neohrožený 

bojovník, kterého máme všichni v sobě – jmenuje se amygdala. Knížku 

Ahoj hrdino napsala australská psycholožka Karen Youngová. Srozumitelně 

a laskavě ukazuje dětem i jejich rodičům, kde se jejich úzkosti berou a jak s 

nimi pracovat. Úzkost a odvaha jdou vždycky ruku v ruce. Vždycky.  

 

Kavárna U Anděla 
3. díl Dcery naděje 

Anne Jacobsová alias Marie Lamballe ; z německého originálu Café Engel - 

Töchter der Hoffnung ... přeložila Zlata Kufnerová 

 

Poslední část volné trilogie o kavárenské dynastii se odehrává na sklonku 

padesátých let ve starobylém lázeňském městě na břehu Rýna. Kavárnu U 

Anděla nyní vede dcera Hilda a vnáší do tradičního domu svěží vítr. 

Skutečnou šťastnou hvězdou se pro podnik stane nový cukrář, jehož svůdné 

dortové kreace lákají čím dál víc hostů. Hilda a její sestřenice Luisa však 
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mají obavy o své osobní štěstí. Zatímco Hildin Jean-Jacques tráví poslední 

dobou hodně času s půvabnou Francouzkou, která vypomáhá v jeho 

vinařství, zdá se, že Luisin manžel Fritz před ní něco tají. Když náhle dorazí 

dopis, který znovu otevře staré rány z doby války, je to výzva pro každého 

člena rodiny. Jde o existenci kavárny U Anděla...  

 

Síla přírodní fermentace 
Sandor Katz ; překlad Zuzana Ouhrabková 

 

Nové vydání knihy, jež do hloubky prozkoumává kulinářské kouzlo 

kvašených potravin. Zavede vás do jejich rozmanitého světa a nabídne 

jednoduché recepty na výživu, léčivá a lahodná jídla. V knize nechybí jak 

kvásek, luštěniny, variabilní kysané zelí a další nakládaná zelenina, ani 

skutečné jednoduché techniky na domácí výrobu piva, vína a octa.  

 

Sluneční hodiny 
návrhy, realizace a příklady z domova i ze světa 

Miloš Nosek 

 

Sluneční hodiny jsou krásnou ozdobou budov i veřejných prostranství. 

Odborná veřejnost však odhaduje, že každé třetí jsou chybné a nefungují 

správně. Jak je poznat a jakých chyb se vyvarovat při stavbě vlastních hodin 

vám ozřejmí tato publikace. V první části vás seznámí s různými typy 

hodin, časovým rozsahem, kdy jsou funkční, a s údaji, které lze z hodin 

odečíst. Druhá část se zabývá nejčastějšími typy slunečních hodin a jejich 

vlastnostmi. Ve třetí části jsou uvedeny zásady, které je třeba při návrhu a 

realizaci hodin dodržet. V poslední, čtvrté části najdete příklady méně 

obvyklých řešení hodin z České republiky i celého světa.  

 

Temná zákoutí 
Arnaldur Indriðason ; překlad Kristina Himmerová 

 

Detektivní román oceňovaného islandského autora z volné série, v níž 

kriminální případy sahají svými kořeny do válečné historie. V jednom z 

Rejkjavíckých bytů je nalezena mrtvola osamělého starého muže. Na stole 

leží výstřižky z novin, jež se týkající případu vraždy, k níž došlo za druhé 

světové války. Tehdy kdosi zardousil mladou dívku a její tělo ukryl u 

Národního divadla v Reykjavíku. Až na tyto výstřižky se v bytě starce nic 

podezřelého nenajde. U oběda s bývalou kolegyní Martou se o muži 

dozvídá vysloužilý policista Konrád. Když přijde řeč na ony novinové 

články, zpozorní. Na případ té mrtvé dívky si totiž velmi dobře vzpomíná ze 

svého dětství...  

 

Vyřezávání dřeva 
s dětmi v přírodě 

Richard Irvine ; překlad: Jana Petrásková 

 

Dny strávené s dětmi v přírodě budou mnohem záživnější, když je ještě 

obohatíte a děti zabavíte nějakou činností – třeba vyřezáváním dřeva.  
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Cena krve 
Dick Francis ; z anglického originálu Blood sport ... přeložila Jaroslava 

Moserová-Davidová 

 

Gene Hawkins přichází do styku se zločinem dnes a denně, strach ovšem 

nemá. Od chvíle, kdy ztratil milovanou ženu, pro něj život pozbyl smyslu a 

smrti se vyhýbá vlastně jen proto, aby dostál profesním povinnostem. Zčásti 

i proto, aby unikl depresím, je pověřen novým vyšetřováním – americkému 

příteli jeho nadřízeného beze stopy zmizel už druhý vzácný plemeník. Z 

hledání koně, které zpočátku vypadalo spíše jako mimořádná dovolená v 

USA, se velmi rychle stane případ, který vyžaduje plné nasazení – a při 

němž Gene poznává cenu života.  

 

Obsedantně-kompulzivní porucha 
Ján Praško, Aleš Grambal, Miloš Šlepecký, Jana Vyskočilová 

 

Obsedantně-kompulzivní porucha je relativně časté a většinou celoživotní 

psychické onemocnění, které se týká přibližně 3 % populace. Léčbu však 

zpravidla vyhledá jenom část těchto osob, které mají závažné a obtěžující 

příznaky. Léčbou a výzkumem obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) se 

autoři zabývají již několik desetiletí. V našich podmínkách chybí dostatek 

základní odborné literatury v českém jazyce, proto se rozhodli své 

dlouholeté zkušenosti přetavit do této monografie. Kniha přináší souhrn 

výzkumů příčin a způsobu léčby OCD za posledních čtyřicet let a osvětluje 

problematiku z mnoha hledisek: věnuje se jak biologickému, tak 

psychologickému či psychoterapeutickému pohledu. Psychoterapeutické 

přístupy jsou probírány zevrubněji především proto, že jsou pokládány za 

účinnější a trvalejší. Publikace je koncipována tak, aby z ní měli užitek jak 

odborníci (psychiatři, psychologové, praktičtí lékaři, poradenští pracovníci), 

tak studenti těchto oborů, ale i ti, kteří poruchou trpí, a jejich blízcí. Čtenář 

si může vybrat informace na různé úrovni odbornosti podle svých potřeb a 

možností.  

 

Rváčov 1 
Richard Fischer & Džian Baban 

 

V 80. letech 20. století na Starém Městě pražském party dětí objevily 

Foglarova románová Stínadla. Touha inspirovat se a hrát si na Vonty brzy 

přerostla ve vlastní svět plný neuvěřitelných a přitom skutečných 

dobrodružství. V dějinách české literatury se tehdy zrodil naprosto unikátní 

fenomén, kdy si dílo autora začalo žít vlastním divokým životem ještě za 

jeho života a s jeho vědomím. Tento komiks není parafrází ani 

pokračováním Foglarova díla. Jedná se o beletrijní, napůl fiktivní a napůl z 

autentické orální historie pamětníků vycházející příběh dětí z 80. a 90. let. 

Generace, která zažila, poznala a objevila Staré Město pražské v jedinečné 

historické době tak, jako už nikdy žádná generace po nich.  



Knižní novinky – duben 2021 
 

 

Židovské památky v Královéhradeckém kraji 
Jewish sights in Hradec Králové Region = Atarim jehudijim be-machoz 

Hradec Kralove 

Renáta Růžičková & Štěpán Bartoš ; překlad do hebrejštiny: Daniel Ziss ; 

překlad do angličtiny: Alice Marxová 

 

Hele, život! 
po stopách živých organismů všude kolem nás 

Mike Barfield ; ilustrovala Lauren Humphreyová ; z anglického originálu 

That's life! Looking for the living things all around you ... přeložil Jan 

Bruzeňák a Sabina Poláková 

 

Supervědecký detektiv Šerlok Houbeles je zpět! A spolu s ním i jeho 

hlodavčí spolupracovníci Kryšpín a Kryšpína. Tentokrát se po hlavě vrhají 

na záhady přírody, přijdou na kloub tajemství života a prostřednictvím 

vědeckých komiksů představí nejznámější osobnosti na poli přírodních věd. 

Odhal společně s nimi identitu mnoha neuvěřitelných obyvatel planety 

Země a až některý z té velespousty druhů vypátráš, můžeš směle zvolat: 

„Hele, život!“  

 

One fish, two fish, red fish, blue fish 
by Dr. Seuss 

 

Legrační veršované vyprávění o těch nejroztodivnějších zvířátkách.  

V anglickém jazyce.  

 

Pátrači ze stodoly 
Vilda a Tylda na stopě 

Ann-Katrin Hegerová ; ilustrace Dominik Rupp 

 

Že stará stodola není ničím zajímavá? Omyl! Ta na farmě U kupky sena 

určitě je! Sídlí v ní totiž zbrusu nová detektivní kancelář nazvaná Pátrači ze 

stodoly. Seznam se s chytrým beránkem Vildou, který nosí ve svém kožichu 

všechno, co je k pátrání třeba. Poznej také odvážnou slepici Tyldu, která 

ovládá slepičí bojové umění vej-dó. A přečti si, jak si oba detektivové 

poradí se svým prvním případem, ve kterém jde o tajemného vetřelce.  

 

Sněhová královna 
Hans Christian Andersen; přeložila Božena Köllnová-Ehrmannová 

 

Soubor klasických pohádek, známých i méně známých. Sněhová královna, 

Ošklivé kachňátko, Holčička se sirkami, Pastýřka a kominíček, Sněhulák, 

Starý dům, Kouzelný vršek, Běžci, Látací jehla, Čápi, Hlemýžď a růžový 

keř, Létající kufr, Chrobák, Slavík, Vytrvalý cínový vojáček, Skřítek u 

hokynáře, O jedné splněné touze.  
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Večer a jitro 
0. díl 

Ken Follett ; přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi 

 

Prequel k mohutné historické trilogii, tvořené třemi monumentálními 

romány z prostředí městečka Kingsbridge, čerpá z dramatických událostí na 

sklonku prvního tisíciletí ve středověké Anglii.Rok 997. Anglie čelí útokům 

Velšanů na západě a Vikingů na východě. Králova moc je křehká, zákony 

se vykládají všelijak, a tak vládne v zemi chaos a krveprolití. V tomto 

nejistém světě vystupují do popředí tři lidé: mladý stavitel lodí, který sní o 

lepší budoucnosti, když zničující vpád Vikingů zcela zhatí život, v jaký on a 

jeho budoucí žena doufali; normanská šlechtična, která následuje 

milovaného manžela přes moře do nové země, kde zjistí, že tamní život se 

řídí otřesně odlišnými zvyklostmi; a schopný mnich, který sní o tom, že 

přemění své prosté opatství v centrum vzdělanosti obdivované v celé 

Evropě. Tito tři lidé se ocitnou v nebezpečném konfliktu s nemilosrdným 

biskupem, který dělá vše pro nárůst svého bohatství a moci. Epický příběh 

ctižádosti a rivality, smrti a narození, lásky a nenávisti.  

 

Víla Jasmínka a skřítek Vendelín 
jak spolu zachránili les 

Zuzana Csontosová ; ilustrovala Katarína Ilkovičová ; ze slovenského 

originálu Víla Jazmínka a škriatok Vendelín ... přeložila Jana Olivová 

 

S vílou Jasmínkou a skřítkem Vendelínem se děti dozvědí, jak žít v souladu 

s přírodou a neničit životní prostředí. Čtení zpestří návody jak vyrobit dárky 

z použitých věcí, či recepty nebo hra. Když víla Jasmínka přistane na 

padáčku z odkvetlé pampelišky u Železné studánky, netuší, že tam na ni 

čeká velké dobrodružství. Zvědavost jí nedá, a tak začne prozkoumávat 

místa, která dosud nepoznala - jeskyně, mýtiny, louky a především les. Tam 

potká moudré a laskavé lesní skřítky, kteří znají odpovědi na její zvídavé 

otázky. Co dělat, aby les zůstal čistý a zvířátkům se tam dobře žilo? Jak 

chránit přírodu? Které bylinky mají léčivou moc?  

 

Deník malého poseroutky 
14. díl Na spadnutí 

Jeff Kinney ; z anglického originálu Diary of a wimpy kid: Wrecking ball ... 

přeložila Veronika Volhejnová 

 

Další pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho 

doprovázené komiksovými ilustracemi. Pro starší děti. Nečekané dědictví 

umožní rodině Grega Heffleyho důkladně přestavět dům. Jenže brzo se 

zjistí, že taková rekonstrukce není žádná legrace. S každou zdí, která jde k 

zemi, se objeví nějaký nový problém: shnilé dřevo, jedovatá plíseň, 

nevítané potvůrky a ještě něco mnohem zlověstnějšího... Greg i jeho rodina 

začínají pochybovat, jestli to vůbec stálo za to. Až se prach usadí, ukáže se, 

zda budou moci zůstat... nebo se budou muset odstěhovat z města?  
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Lunasterové 
Skok nad hvězdami 

Natalja Ščerba ; z ruského originálu ... přeložila Martina Pálušová 

 

Příběh z fantasy série odehrávající se v mystickém světě Lunasterů vzdáleně 

podobném našemu.Světu Lunasterů vládnou hrdí a pyšní Lunojasní 

ovládající magii spojenou se silou Měsíce. Jim podřízený národ Asterů, 

objevitelů a průzkumníků nových zemí, tajně sní o tom, že jednoho dne 

nalezne most do Astralisu, pravé domoviny Asterů. Podle proroctví se blíží 

Velká chvíle, napětí mezi oběma rody roste a schyluje se ke konfliktu. 

Dívka Celesta je jiná než ostatní z Asterů, má jedinečný dar létání. Její otec 

ji pošle na prázdniny ke druhé části rodiny, k Lunojasným, aby ji ukryl před 

pronásledováním, a zároveň jí svěří tajný úkol. Celestu čeká náročný pobyt 

u příbuzných, které pořádně nezná a kteří jí patrně nebudou ani přátelsky 

nakloněni.  

 

Fantastická zvířata 
Grindelwaldovy zločiny 

J.K. Rowlingová ; [ilustrace] Minalima ; z anglického originálu Fantastic 

beasts and where to find them: the crimes of Grindelwald - the original 

screenplay ... přeložila Helena Šváchová 

 

KOKUSA s pomocí Mloka Scamandera zajala Gellerta Grindelwalda, ale 

mocný černokněžník opět unikl. Chce shromáždit své stoupence, aby 

vytvořil skupinu čistokrevných čarodějů, s nimiž by vládl celému světu. Ve 

snaze překazit mu plány požádá Albus Brumbál Mloka o pomoc. Ten nemá 

tušení, jaké nebezpečí mu hrozí, a tak souhlasí. Bitva je na spadnutí a 

hrdinové jsou v napjatém kouzelnickém světě podrobeni těžké zkoušce 

lásky a loajality. Mlok Scamander opět čelí Grindelwaldovi!  

 

Příběhy o mamutech 
Vanessa Walderová ; ilustrace Heribert Schulmeyer 

 

Že mamuti byli velcí a žili v pravěku, asi víte. Ale možná už nevíte, jak to 

chodilo v mamutí škole, jak se z táty mamuta stal tatamut a z mamutí slečny 

baletka, ani jak vzniklo přátelství mezi pravěkým klukem a mamutím 

mládětem. O tomhle a dalších věcech vyprávějí příběhy v této knize, jejímž 

hlavními hrdiny jsou mamuti. A to není všechno. V každém příběhu najdete 

slovíčko nebo nápovědu, s jejichž pomocí můžete vyřešit netradiční 

křížovku v závěru knihy. Čtěte a bavte se!  

 

Vraždy v Cherringhamu 
Záhada panství Mogdon 

Matthew Costello, Neil Richards ; z anglického originálu Cherringham-

mystery at the manor ... přeložil Jan Mrlík 

 

Majitel panství Mogdon umírá v plamenech za velmi podezřelých okolností. 

Sarah s bývalým policistou Jackem nevěří, že by šlo o pouhou nehodu a že 

oheň vzplál sám od sebe.  
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Absence zázraků 
Michael J. Malone ; z anglického originálu In the absence of miracles ... 

přeložil Martin Verner 

 

Mladý učitel angličtiny John Docherty se snaží odhalit tajemství temné 

rodinné historie.Matka Johna Dochertyho prodělala mrtvici a John musí 

prodat rodný dům, aby mohl zaplatit za její péči. Při třídění věcí na půdě 

najde důkaz, že měl staršího bratra, který zmizel, když John byl ještě batole. 

Rodiče o něm pak už nikdy nemluvili. Toto odhalení přivede Johna na 

cestu, která mu navždy změní život. Donutí ho rozpomenout se na 

traumatické události z dětství. Ačkoli ho zásadně ovlivnily, až dosud po 

nich v jeho paměti zůstávala jen prázdná místa.  

 

Eva Romanová 
vzpomínky 

Gillian Oliverová ; přeložila Alice Lily Neradová 

 

Paní Eva v milé a poutavé knížce vzpomíná na své a Pavlovo dětství, na 

cílevědomého tatínka, obětavou maminku i trenérku paní Mílu Novákovou, 

na krasobruslařské začátky i sportovní úspěchy, na život v socialistickém 

Československu i v revue Holiday on Ice, kam s Pavlem po ukončení 

závodní dráhy přešli. Vypráví o svém manželství, o zvířatech, která s 

manželem milovali, o životě v Anglii, v USA a v Čechách i o Pavlově 

smrti.  

 

Ikabog 
J.K. Rowlingová ; z anglického originálu The Ickabog ... přeložil Petr Eliáš 

 

Napínavý pohádkový příběh plný naděje, s ilustracemi českých 

dětí.Království jménem Přehršlánie bývalo nejšťastnější na světě. Oplývalo 

spoustami zlata, zdejší král měl nejkrásnější knír ze všech a po místních 

dobrotách lidé tančili blahem. Jen v mlžném Mokřadu na severu žil podle 

legendy strašlivý Ikabog. Všichni věděli, že jsou to povídačky, ale ty někdy 

začnou žít vlastním životem. Co když se taková legenda rozhodne srazit 

království na kolena a unést dvě děti ve víru dobrodružství, o které ani za 

mák nestály?  

 

O nosorožci, který šilhal 
Christine Beigel, Hervé Le Goff 

 

Nosorožec měl veliký problém. Oči mu šly tak šejdrem, že všechna zvířátka 

viděl hned několikrát. To ho pěkně namíchlo. Víte, jak to vyřeší? Dokáže si 

s tím poradit sám? Nebo mu někdo pomůže? Slepičí babička vám všechno 

poví.  

 

Sára 
Dominik Dán 

 

Detektivové Richard Krauz a Jozef Fischer vyšetřují vraždu vlivného 

ředitele konzorcia bank. Našli ho v jeho pracovně s prostřelenou hlavou. 

Není jasné, jak vrah překonal důmyslný zabezpečovací systém a jak je 

možné, že na místě činu nezanechal jedinou stopu. Případ nepostupuje 
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dokud neznámý dobrodinec nepošle na Oddělení vražd záhadný balíček. Je 

v něm videokazeta s nahrávkou vraždy. A dokonce tvář muže, který střílí... 

A všichni ho dobře znají! Ale ten se zatne a nechce promluvit, přestože ví, 

že mu hrozí nejtěžší trest. Je však muž z videokazety opravdu vrah? Případ 

se začíná komplikovat a detektivové zjišťují, že je nejistý nejen pachatel, ale 

ani zavražděný nemusí být tím, kdo měl původně zemřít...  

 

Snít znovu 
5. díl 

Mona Kasten ; z německého originálu Dream again přeložila Lucie 

Frolíková 

 

Když se Jude Livingstonové v Los Angeles zhroutí sny, utíká za svým 

bratrem do Woodshillu, kde se chce znovu postavit na vlastní nohy. Jenže 

netuší, že jedním ze spolubydlících v bratrově domě je i její bývalý přítel 

Blake, kterému zlomila srdce. Blake jí hned na začátku dává jasně najevo, 

že mezi nimi už nikdy nemůže nic být. A ačkoli se toho Jude snaží držet, 

situace se začíná dost komplikovat.  

 

Ulíbám tě k smrti 
Ellen Bergová ; z německého originálu Ich küss dich tot ... přeložila Hana 

Krejčí 

 

Román pro ženy přináší nejen příběh zmatených citů hrdinky, ale i 

nečekanou detektivní zápletku. Úspěšná hotelová manažerka Annabelle, na 

kterou čeká pozice snů v luxusním singapurském hotelu, je vážnými 

okolnostmi přinucena k návratu do rodného Bavorska. Původně plánovaný 

krátký pobyt se mění v nepřetržitou sérii nedorozumění, starých tajemství i 

nově nalezených lásek. To vše je okořeněno několika nevyjasněnými 

úmrtími a překvapivou pointou.  

 

V horách 
horolezecký průvodce- Broumovské stěny 

J. Meško ; fotografie O. Šrám 

 

Třetí díl mapování lezeckých oblastí Broumovských stěn představuje oblast 

V Horách. Už její název dává tušit, kam vás průvodce zavede. Na jedné 

straně do nejodlehlejších končin Stěn, na druhé straně ale zároveň do jejich 

nejkrásnějších míst kolem Božanovského Špičáku. Ten je se svými 773 

metry nad mořem nejvyšším vrcholem celých stěn. Oblast je poměrně 

rozlehlá, zahrnuje několik ucelených obvodů, do kterých už je samotný 

přístup slušnou túrou. Nejsnadnější přístup je ze Slavného, dobrým 

výchozím bodem je i Bělý. V celkové mapce i u některých odlehlejších věží 

jsou uvedeny GPS souřadnice.  

 

Kytice růží nebožtíkům nevoní 
Ladislav Beran 

 

Soubor kriminálních povídek z Písecka, v němž po pachatelích pátrá 

sehraný tým kriminalistů pod vedením kapitána Karase. Autor předkládá 

čtenářům další napínavé povídky, které zaujmou už svými názvy, mj. Vrah 

na pět, Holka na jednu sezonu, Prázdná postel, Kasařské rekviem. Poručíci 
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Studnička a Mach a jejich kolegové si i při vyšetřování těch nejtěžších 

zločinů umí na případ tzv. zajít. Povídkám, jak už tomu u autora bývá, 

nechybí napětí, ale ani humor. Svět zločinu a galerky totiž není 

jednobarevný. Každý zločin má své pozadí a nejde jen o to vypátrat a 

usvědčit pachatele, ale rozkrýt i lidské osudy, vztahy a pohnutky...  

 

Labyrint tajností 
Linda Castillo ; překlad Lenka Faltejsková 

 

Na amišské farmě rodiny Gingerichových dojde uprostřed noci k požáru, při 

němž shoří stará stodola. Jako by to nebylo dost zlé samo o sobě, zjistí 

zoufalí rodiče, že jejich nejstarší syn Daniel někam zmizel. A hasiči najdou 

v troskách stodoly lidské ostatky. Případu se ujímá Kate Burkholderová, 

náčelnice policejního oddělení Painters Mill, do jehož jurisdikce farma 

spadá. První zprávy nevěstí nic dobrého – požár s největší 

pravděpodobností založil někdo úmyslně. Pitva navíc prokáže, že ve stodole 

skutečně uhořel Daniel Gingerich. Kate se pouští do vyšetřování vraždy 

mladíka, na nějž všichni, kdo ho znali, pějí jen samou chválu. Jenže není 

všechno zlato, co se třpytí, a náčelnice z letmých náznaků mezi amišskou 

komunitou odkrývá jedno strašlivé tajemství za druhým…  

 

Nebezpečný efekt 
S 

 

Publikace se zaměřuje na vliv online prostředí a technologií na lidské 

chování a na související hrozby. Určeno široké veřejnosti.„Fascinující 

kniha… Pokud máte děti, všeho nechte a kupte si ji,“ napsal britský deník 

The Times. Dílo přední světové kyberpsycholožky popisuje, jak online 

prostředí mění lidské chování. Zabývá se nejrůznějšími aspekty internetu, 

digitálních médií a sociálních sítí a jejich vlivem na člověka a jeho jednání. 

Přináší nejen překvapující statistiky a údaje, ale především je ilustruje 

skutečnými alarmujícími případy odhalujícími skryté trendy, které formují 

naši kulturu a nastolují znepokojivé otázky. Bere čtenáře na cestu do hlubin 

digitálního světa, kde čekají nástrahy, které mohou změnit lidstvo 

nepředstavitelným způsobem a zásadně ovlivnit přirozenou evoluci. 

Zvláštní důraz klade kniha na to, jak nové technologie ovlivňují a jaká 

nebezpečí mohou znamenat pro děti. Jak provést děti současným 

hyperpropojeným světem je pro dnešní rodiče jednou z největších výzev.  

 

Nejsi na to sama 
průvodce rakovinou prsu 

Nikola Samková, Nikola Musilová ; ilustrovala Kateřina Dubská ; odborní 

garanti: Laura Janáčková, Miroslava Skovajsová ; odborná spolupráce Běla 

Malinová, Ondřej Měšťák, Patra Pokorná, Petra Tesařová 

 

Publikace se zaměřuje na ženy s rakovinou prsu a provádí při léčbě této 

nemoci. Vychází ze zkušeností autorek. Určeno široké veřejnosti, zejména 

ženám s rakovinou prsu. Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu je 

unikátní knihou pro všechny ženy, které postihlo toto vážné onemocnění, a 

také jejich blízké. Publikace, jež vznikla ve spolupráci s předními českými 

lékaři a provází ženu onemocněním od podezření na nádor až po návrat do 

běžného života po úspěšné léčbě. Dotýká se i témat jako je těhotenství po 
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nemoci, intimita po mastektomii nebo metastatická fáze rakoviny. Ženy z 

projektu Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu sdílí na stránkách knihy rady, 

jak se s nemocí vyrovnat, jak o ní mluvit se svým okolím a jak se vypořádat 

s duševními či finančními nástrahami nemoci. Často s vtipem otevřeně 

hovoří o tématu, jemuž se zdravá část veřejnosti mnohdy vyhýbá.  

 

Nemocnice a sanatoria 
Petr Svobodný 

 

První skutečná nemocnice vznikla v Praze roku 1620 Na Františku a je s ní 

spojena známá scéna výukové pitvy z roku 1685. Tento ústav byl výhradně 

mužský, na rozdíl od ženské nemocnice Na Slupi, založené řádem 

alžbětinek v 18. století, nedlouho předtím, než se v rámci tereziánských a 

josefinských reforem zrodily první zdravotnické plány pro metropoli 

Koruny české. Pražská nemocniční krajina pak zažila největší rozkvět od 

poloviny 19. do poloviny 20. století, kdy vznikaly opěrné body 

propracovaného nemocničního systému v centru a na předměstích: 

nemocnice Na Bulovce, léčebna v Bohnicích, nemocnice na Vinohradech, v 

Motole a v Krči. Publikace z populární edice Zmizelá Praha zachycuje 

proměny této krajiny, fáze budování a modernizace i dobovou atmosféru 

nemocničních staveb, jejich sálů i ordinací s rozvíjející se zdravotnickou 

technikou.  

 

Přírodní antivirotika 
alternativní způsob léčby 

Stephen Harrod Buhner ; z anglického originálu Herbal antivirals ... přeložil 

Petr Antonín 

 

Příručka, která se zaměřuje na léčbu virových infekcí pomocí léčivých 

bylin. Obsahuje návody na výrobu léčivých přípravků. Určeno odborné i 

široké veřejnosti. Viry jsou chytré, mutují a stávají se rezistentními vůči 

antivirovým lékům. Globální krize, jako je horečka dengue, SARS či 

pandemie COVID-19, se šíří rychleji, než farmaceutické firmy zvládají léky 

vyvíjet, a každou chřipkovou sezonu vznikají nové kmeny, které se vzpírají 

účinnosti vakcín. Tato komplexní příručka ukazuje, jak si vytvořit imunitu 

přírodní cestou a chránit se širokospektrálními bylinnými přípravky. 

Přibližuje rostliny, které se ukázaly jako nejúčinnější v boji proti virovým 

infekcím, a poskytuje podrobné pokyny pro přípravu a používání přípravků 

k řešení nejrůznějších infekcí od virových respiračních onemocnění až po 

virové encefalitidy.  

 

Štěchovický poklad - konec legend 
skutečný příběh válečných Štěchovic 

Jaroslav V. Mareš 

 

Proč se za desítky let nepodařilo najít slavný Štěchovický poklad? Protože 

romantický příběh o bednách plných zlata je falešná stopa a největší lež 

Třetí říše. Existují důkazy, že tajemný vlak plný zlata so Štěchovic 

doputovat nemohl. Odhrňme spolu nános legend, vymyšlených nacisty i 

samotnými hledači. Objevme neznámou kapitolu dějin, ve které chtěli 

nasicté vyrobit nejstrašnější zbraň, jakou kdy lidstvo vymyslelo. Odhalme 

skutečný příběh Štěchovického pokladu.  
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Tiger z Poznaně 
Richard Siegert ; z polského originálu Tygrys z Poznania přeložil Jiří Fidler 

 

Stále pozorujeme okolí, ale zůstáváme v naprostém klidu. V okamžiku, kdy 

se díváme, zda nás někdo nemůže ostřelovat z vyšších pater domů, 

objevujeme skupinu „ Ivanů“, která se rychle přemísťuje přes přehledné 

ruiny jednoho domu a ukrývá se za zdí jiného. Poté nás zpoza rohu 

pozorují. Stále zůstáváme v klidu, takže se asi domnívají, že jde o opuštěný 

tank. Celých 10 minut uplynulo v naprostém klidu. Náhle nám na zadní 

pancíř zabubnovala kulometná dávka a ihned poté slyším velitele tanku : 

„T-34 na šesté, vzdálenost 450 metrů, nabít protipancéřový!“ Protože máme 

zhasnutý motor, je zcela zřetelně slyšet velitelův hlas : „ Heckmanne, 

startuj, startuj !“ Spolu se Sanderem rychle otáčíme věž ručně doleva, 

abychom zachytili cíl. Sovětský tank se objevuje za námi, vyjíždí zpoza 

krytu domovní zdi a otáčí věž směrem k nám. Hned poté, co řidič 

nastartoval, šlapu na pedál ovládání servomotoru a naše věž se otáčí dozadu 

rychleji. Zlomky vteřiny rozhodují o všem. Přes okulár zaměřovače sleduji, 

jak se ruský tank postupně objevuje, stačí mi pohled na jeho motorovou část 

vzadu. „Teď ! “ Tisknu spoušť. Ve stejném okamžiku však vidím záblesk 

výstřelu z kanónu T-34. Sovětský protitankový granát nás však míjí, kdežto 

můj směřuje přímo doprostřed motorového prostoru. Z cíle vychází kouř, 

můj výstřel byl přesný. Jen nám v uších dozní hluk našeho výstřelu, když T-

34 vybuchuje. „ Ivan“ měl prostě slabší nervy než my a poněkud se ukvapil. 

Zničením sovětského tanku jsme zastavili další pokus o vlom do naší 

obrany, takže se můžeme vrátit. Vidíme, že sovětský výstřel přerazil sloup 

reklamy hned vedle nás. Ze srdce nám spadl obrovský kámen. Naše životy 

visely na vlásku. Jsme všichni vylekaní, když si uvědomujeme, jak blízko 

jsme byli smrti.  

 

Za časů našich prababiček a pradědečků 
život na přelomu 19. a 20. století 

Hana Kneblová 

 

Období 1890 až 1914 bývá nazýváno „Belle Époque“. Během této „krásné 

epochy“ došlo k výraznému technickému a ekonomickému rozvoji. V této 

knize se seznámíte s tehdejším životem ve městech a na vesnicích. Dozvíte 

se, jaké technické vynálezy se tehdy prosadily, jakým způsobem naši předci 

trávili volný čas, jak se stravovali, kde nakupovali, jak se uzavírala 

manželství či které pověry byly běžnou součástí jejich života. Dočtete se 

například o šumavských umrlčích prknech, svatojánských ohních na 

Radhošti, nové šlechtě, sportech, rozvoji turistiky, problémech s bydlením v 

Praze, velkých výstavách a také o státních úřednících. Zjistíte, jak dlouho 

trvala vojenská služba a zda se jí muži mohli vyhnout. Pojďte nahlédnout do 

světa našich prababiček a pradědečků, na který se dnes vzpomíná s 

nostalgií. Navštivte pozoruhodnou dobu, kterou ukončila první světová 

válka, po níž se svět zásadně změnil.  
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Země Nory Robertsové 
Ava Miles ; přeložila: Jiřina Stárková 

 

Bývalý manžel novinářky Meredith Haleové, Richard Sommerville, tvrdí, 

že jeho žena má díky románům Nory Robertsové nereálné představy o 

manželství, a Meredith tomu uvěří. Sny o štěstí až navěky – čili o Zemi 

Nory Robertsové, jak to nazývá její matka – se jí rozplynou. Když ji však 

rodina požádá, aby se vrátila do svého rodného městečka Dare Valley a na 

nějaký čas vypomohla v redakci deníku, který odnepaměti patří jejich 

rodině, Meredith se rozhodne, že je čas změnit svůj život a dokázat, že její 

bývalý manžel se mýlil. Je odhodlaná najít svého hrdinu, dokázat, že 

existuje pravá láska a napsat o tom článek do newyorských novin.  

 

Bílá past 
3. díl 

Maureen Johnsonová ; z anglického originálu Hand on wall ... přeložila 

Zuzana Bičíková 

 

Dramatické finále detektivního příběhu Křiváků z Ellinghamské akademie. 

Ellinghamská akademie je snad prokletá. Už tu zemřeli tři lidé. Všichni tři 

byli na špatném místě ve špatnou dobu. Přesně v okamžik Stevieina 

největšího triumfu... už ví, kdo jsou Křiváci. Vyřešila největší případ celého 

století. Tedy aspoň si to myslí. Zrovna teď se toho kolem ní děje tolik, že je 

těžké soustředit se na minulost. Pak ale přijde obrovská sněhová bouře, což 

je samozřejmě pro Stevie ten správný okamžik udělat nějakou hloupost. Je 

čas zůstat v horách a čelit bouři - a vrahovi.  

 

Budeš můj kamarád? 
napsal Sam McBratney ; ilustrovala Anita Jeram 

 

Krásně ilustrovaná knížka pro nejmenší děti vypráví příběh o přátelství 

mezi dvěma malými zajíčky.  

 

Dějiny arogance 
psychologické aspekty neomezeného růstu 

Luigi Zoja ; z italského originálu Storia dell'arroganza. Psicologia e limiti 

dello sviluppo ... přeložila Helena Lergetporer ; s předmluvou Tomáše 

Sedláčka 

 

Nelítostné drancování naší planety a jejích zdrojů ve jménu bezmezného 

růstu má stále znepokojivější důsledky. Mluví se však pouze o jejich 

technických aspektech. O těch psychologických se mlčí. Proč jsme ztratili 

schopnost omezit své potřeby? Přitom řada faktorů ukazuje, že hojnost 

zhoršuje kvalitu našich životů, o čemž svědčí procento sebevražd, 

duševních poruch, zločinnosti a mnoha nemocí pramenících z blahobytu. 

Luigi Zoja ve své knize varuje, že vztah lidské psychiky k touze je 

chorobný. Proto musíme pochopit iracionální impulz, který je toho příčinou.  
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Dům na druhé straně ulice 
Lesley Pearse ; překlad Lenka Faltejsková 

 

Román s detektivní zápletkou vypráví příběh odvážné Katy, která se vrhá se 

vší chutí do života. I ji však čekají nepříjemné chvíle kdy je třeba prokázat 

značnou odvahu. Třiadvacetiletou Katy Speedovou odjakživa fascinoval 

dům přes ulici. Žena, která v něm žije, Gloria, je ta nejúchvatnější sousedka 

v okolí a patří jí butik v městečku Bexhill-on-Sea. Ale kdo je ta žena, která 

téměř každou sobotu přijíždí v tmavém autě, zatímco je Gloria v práci? 

Někdy s sebou vozí další ženy a jindy s sebou ty ženy vodí i děti. Pak jedné 

noci dům vyhoří a v troskách jsou nalezena těla Glorie a její dcery. Katy si 

je jistá, že požár musely zavinit neznámé návštěvnice, ovšem jen do doby, 

než je zatčen a z vraždy obviněn její otec. Policie určitě musela zatknout 

toho nesprávného, ne? Je zbytek ulice v bezpečí? A dokáže Katy odhalit 

pravdu dřív, než bude pozdě?  

 

Hurá do muzea 
průvodce světem sbírek a poznání pro děti 

Pavlína Pitrová ; ilustrovala Kateřina Perglová 

 

Co je to muzeum? K čemu slouží? Co tam můžete vidět? Kdo zde pracuje? 

Jak vznikají sbírky? Nejen to se dozvíte, když se s námi vydáte na 

poznávací výlet do výstavních síní, tajemných depozitářů či skanzenů. 

Zjistíte, kdy muzea začala vznikat a proč jsou pro nás tak důležitá. Cesta 

povede napříč staletími i vědními obory. Seznámíte se s nejvýznamnějšími 

sběrateli a dozvíte se, jaké muzejní poklady můžete ve sbírkách najít. 

Bonus! Mapa významných muzeí v České republice a Evropě.  

 

Konec starých časů 
2. díl 

Carmen Kornová ; z německého originálu Zeiten des Aufbruchs ... přeložila 

Zlata Kufnerová 

 

Henny, Käthe, Ida a Lina jsou na prahu středního věku a všechno zlo, které 

jim přinesly obě války, se zdá být zažehnáno. Celá společnost se snaží 

odtrhnout od traumat minulosti a uvěřit v nový začátek a šťastnou 

budoucnost. Trosky Hamburku jsou odklizeny a zůstává naděje, že i 

hrdinky si na troskách svých osudů, za pomoci rodiny a přátel, vytvoří 

nový, lepší svět.  

 

(M)učednice 
Ali Land ; z anglického originálu Good me, bad me ... přeložila ... Lucie 

Menclíková 

 

Její matka už ve svém domě spáchala několik vražd a nejenom to – v 

záchvatech pomatení mučí svoji dceru, aby se hrůz účastnila. Matka předtím 

taková nebyla a měla svoje děti ráda, a Annie matku ji přese všechno ještě 

pořád miluje, ale jediný způsob, jak může strašlivým událostem udělat 

konec, je udat ji na policii. Annie pak dostává v životě druhou šanci. Má 

novou identitu, jmenuje se teď Milly, a žije v nové, zámožné pěstounské 

rodině, díky které dokonce začne chodit do prestižní soukromé školy. 

Jenomže pokračující vyšetřování jí dalšími a dalšími výslechy připomíná 
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tragickou minulost. Milly má být hlavním svědkem obžaloby v soudním 

procesu s její matkou, který se neúprosně blíží. Otřesená Milly se trápí 

pochybami – převažují u ní zděděné předpoklady, nebo ji víc ovlivňuje to, 

co dobrého i hrozného dosud zažila? Dokonce i v novém domově Milly 

potkávají nesnesitelné chvíle, když ji šikanují její vrstevnice. Napětí se už 

nedá unést, svědomí v ní bojuje se smrtelným vábením a ona se musí 

definitivně rozhodnout. Dokáže zapřít matčinu krev a uniknout běsům? 

Vzepře se našeptávání démonů a zaplatí za to, anebo se stane učednicí své 

matky?  

 

Poslední kolébka 
Lenka Fuentes ; ilustrovala MagdaGiaa Mrákotová 

 

Příběh ženy, která se vydává na Bali, aby našla odpověď na to, proč se jí po 

celý rok, téměř každou noc, zdá jeden a tentýž sen. Ocitá se v něm na Bali, 

uprostřed rýžových polí, kde k ní přichází tamní šaman. Pokaždé jí chce 

něco sdělit, ale ona se pokaždé probudí dřív, než ji stihne něco říci. Až 

jednou zaslechne jeho hlas a ve snu zůstává. Šaman jí předává tajemný 

vzkaz v jazyce, kterému ale ona nerozumí…  

 

Smutno se musí vyšeptat 
Lenka Rožnovská ; ilustrovala Kristýna Plíhalová 

 

Příběh holčičky Věnky, která se snaží pomoci svojí mamince zvítězit nad 

depresí. Druhačka Věnka Václavíková má báječnou rodinu. Máma je 

ilustrátorka dětských knížek, táta vědec, který zkoumá počasí na polární 

stanici, a bratr Vašek se připravuje k maturitě. Věnka se učí dobře, má 

kamarády a nic jí nechybí. Jenomže neštěstí nechodí po horách, ale po 

lidech. Když máma onemocní depresí, Věnce se zdá, že maminku někdo 

začaroval.  

 


