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Atlas literárních míst 
Oliver, Cris F. 
 
Díky atlasu můžete navštívit místa, která znáte ze svých oblíbených knih. 
Vypravte se do minulosti, přeneste se do fiktivních světů, pronikněte do 
hvězdného prostoru, ve zdraví přežijte v dystopiích a projeďte se mezi 
pohádkami na hřbetě těch nejpodivuhodnějších bytostí! Kromě nádherných 
ilustrací a map se dozvíte zajímavosti o místech, kde se odehrávají příběhy 
známé všem knihomolům.  

 

Brumla a Remcík 
3. díl Spící vetřelec 
Gough, Julian, 
 
Další příběhy medvědice Brumly a králíka Remcíka. Rozvážnou a 
dobrosrdečnou medvědici Brumlu a jejího věčně nespokojeného kamaráda 
Remcíka překvapí u jezera neznámý vetřelec. Ještě nikdy nikoho takového 
neviděli, ale Remcík už teď ví, že jejich nezvaný host je jistě ta nejhorší a 
nejnebezpečnější příšera, jakou si kdo umí představit. Nejprve se spolu s 
ostatními zvířecími kamarády snaží neznámého stvoření zbavit, ale nakonec 
se ukáže, že vše je jinak, než se na první pohled zdálo. Příběh o přátelství, 
zbytečných předsudcích a umění omluvit se.  

 

Emily Vichrná a hrad v mlze 
3. díl 
Kessler, Liz, 
 
Emily Vichrná, která se ve vodě proměňuje v mořskou pannu, žije spokojeně 
ve svém novém domově na tajném ostrově. Jenže když si jde jednoho dne 
hrát na pláž, najde neobvyklý prsten, nasadí si ho… a v tu ránu je v pasti! 
Vládce moří Neptun strašlivě zuří, uvalí na Emily kletbu a vyžene ji z ostrova. 
Rozbouřené moře zanese dívku k hradu v mlze, který ukrývá tajemství 
záhadného prstenu. Existuje někdo, kdo může Emily pomoct? Nebo už je 
příliš pozdě? 

 

Retrohraní 
přes 200 her z doby, kdy nebyly mobily 
Kavková, Alice 
 
Sběratelka retroher Alice Kavková posbírala více než dvě stovky návodů na 
hry, které mnozí jako malí hráli, ale málokdo je předal dalším generacím. 
Třeba skákání gumy, přebírání provázku nebo tleskačky.  

 

Tajemství černé skály 
Todd-Stanton, Joe 
 
Ilustrovaný příběh o tajemství ukrytém pod hladinou. Erika touží vyplout na 
moře a uvidět obávanou, legendami opředenou Černou skálu. Jednoho dne 
se jí podaří ukrýt na lodi své maminky. V mlze však přepadne přes palubu, 
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přímo u paty útesu. Erika zjistí, že děsivá skála je nádherným živým místem, 
plným rozmanitých živočichů. Dokáže o svém objevu přesvědčit i ostatní?  

 

Boží hrob 
2. díl 
Kristoff, Jay, 
 
Fantasy dobrodružství dívky Mii, která se stala vražedkyní, aby mohla naplnit 
svou pomstu. Mia Corverová podstoupila dobrovolně výcvik u 
nejobávanějšího sdružení vrahů v celé zemi - u Rudé církve. Hodlá za každou 
cenu pomstít vraždu svého otce. Dívka se však stala Čepelí Rudé církve a musí 
plnit přijaté povinnosti. Zjistí však, že se oba její úhlavní nepřátelé budou 
vyskytovat na velkých hrách v Božím hrobě a tak se přihlásí do gladiátorských 
kolegií, aby s oběma mohla konečně zúčtovat.  

 

Bůh pláče potichu 
2. díl 
Repová, Hana 
 
Pokračování románu ze současnosti o lidech, které navždy spojilo neviditelné 
pouto pevného přátelství je upřímnou zpovědí o tom, že na to, abychom byli 
v životě šťastní, musíme umět především dávat.  

 

Cesta z Ošemetna 
Končinský, Tomáš S., 
 
Kdo to kdy viděl, aby byl vodník červený? Kdo kdy slyšel mluvit psy a kdo jedl 
obří okurku salátovku, která chce poroučet celé zemi? V našich pohádkách 
plných legrace se může stát cokoli. Autor Tomáš Končinský si rád hraje se 
slovy a domýšlí věci do krajností, ale vsaďte se, že v jeho fantastických 
příbězích o bytostech z dalekých krajin poznáte i sami sebe. Nebo vy snad 
někdy (jasně že jen výjimečně) nebýváte líní, nafoukaní nebo ustrašení?  

 

Jednoduché výtvarné nápady 
Beránková, Irena 
 
Kniha obsahuje výběr nejzajímavějších nápadů od pěti autorek. Najdete zde 
přes 70 jednoduchých a přitom velmi pěkných inspirací na výrobu ozdob, 
hraček i praktických pomůcek. Pestré, veselé výrobky potěší rodiče i děti. 
Postup zhotovení každého z výrobků je podrobně popsán a doplněn 
názornými fotografiemi.  

 

Úplně jiný příběh 
Nesser, Hakan, 
 
Během dovolené ve Finistere i Bretagni se setká šest Švédů: dva manželské 
páry a dva muži. Koupou se, podnikají výlety a také trochu flirtují. Z tohoto 
pobytu pak zůstanou fotografie rozptýlené po albech, patrně také obraz 
namalovaný akvarelovými barvami, a především cosi jako deník, který 
podrobně líčí, co se během pobytu odehrálo. Uplyne pět let a někdo začne 
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tyto lidi postupně zabíjet. Před první vraždou dostane inspektor Barbarotti 
dopis, v němž ho na ni pachatel upozorňuje. Netuší, proč se vrah obrací právě 
na něho. A nezůstane pouze u jednoho dopisu. Policejní tým se snaží zastavit 
vraha dřív, než vykoná to, čím ve svých dopisech vyhrožuje. Případ se 
komplikuje a mění se v sérii brutálních vražd a nevysvětlitelných záhad, na 
hru kočky s myší.  

 

Začátek 
Chalupová, Lenka, 
 
Psycholožka Vanda Berková slyšela za dobu své praxe stovky příběhů – 
smutných, veselých, zdánlivě nemožných, ale i tragických. Představuje nám 
šest lidí, kteří jí odkryli svůj osud… a nejde jim jen pod kůži, ale až do morku 
kostí, doslova na krev. Vrací je ve vyprávění na ZAČÁTEK jejich životního 
příběhu, a tím se dostává k jádru problému, který je zavedl do její ordinace. 
Příběhy čtyř žen a dvou mužů jsou sondou do každodenního chodu zdánlivě 
běžných rodin. 

 

Zjizvený král 
1. díl 
Bardugo, Leigh, 
 
Temný fantasy příběh o králi Nikolajovi, jenž bojuje s děsivým dědictvím 
ukrývajícím se v jeho nitru. Na oslabených hranicích Ravky se shromažďují 
nepřátelé. Král Nikolaj Lantsov by měl dokázat nemožné – naplnit prázdné 
pokladnice, získat spojence a zastavit zkázu, která zemi hrozí. V jeho nitru 
však den ode dne sílí démon, který může zničit vše, co už mladý panovník 
vybudoval. Nikolaj a větrostrůjkyně Zoja se proto vydávají na riskantní cestu. 
Podaří se jim najít lék na královu tajemnou chorobu? Pokud ne, hrozí, že 
Ravka padne.  

 

Dámská jízda 
Pařížanky a jedna Angličanka v Praze 
Carré, Anne 
 
Román pro ženy, ve kterém si kroužek přítelkyň, většina Pařížanek, užívá 
výlet do Prahy. Padesátiosmiletá Anne, žena s českými předky, rekapituluje 
svůj život - kariéru, manželství, vášnivé milenecké vztahy. Inventura je to 
pestrá, leč částečně smutná. Podobně jsou na tom její kamarádky. Pak zbývá 
jen krok k bláznivému nápadu, zaletět si do Prahy na pořádnou dámskou 
jízdu. Malebná metropole a nakonec i Morava se tak stanou dějištěm mnoha 
veselých povyražení. Život ještě zcela neprotekl mezi prsty a nové začátky 
čekají...  
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Kam se poděl můj sýr? 
Johnson, Spencer, 
 
Zábavný a poučný příběh o čtyřech zajímavých postavičkách, které žijí v 
„Bludišti“, kde hledají „Sýr“. Sýr je metaforou toho, co v životě chceme, ať už 
je to zaměstnání, partnerský vztah, peníze, dům, svoboda, dobré zdraví, 
společenské uznání nebo duševní vyrovnanost. Bludiště je místo, kde 
hledáme to, co chceme. Postavičky v příběhu čelí náhlé změně. Jedna z nich 
se nakonec vyrovná se změnou úspěšně a napíše na zeď bludiště, co se 
naučila. Až uvidíte nápis na zdi, naučíte se přistupovat ke změnám novým 
způsobem, jenž zmírní stres ve vašem životě. Knihu můžete přečíst za hodinu, 
ale její hluboká moudrost vám zůstane na celý život.  

 

Pekingský rozparovač 
May, Peter, 
 
Poslední případ detektiva Li Jena a americké soudní lékařky Margaret 
Campbellové. Šestý, závěrečný díl série čínských thrillerů Říká si Pekingský 
rozparovač. Jeho oběti jsou mladé, krásné a odporně znetvořené. Veškerá 
pozornost se upírá na velitele pekingského oddělení závažných zločinů Li 
Jena. Jeho nadřízení, média i vyděšená veřejnost žádají rychlé výsledky. 
Americká patoložka Margaret Campbellová je přizvána, aby na těle jedné z 
obětí provedla pitvu. Její nález šokuje všechny, kdo na případu pracují. Krátce 
nato začne Li od vraha dostávat osobní dopisy a jeho život i kariéra se pomalu 
rozpadají. Pokud chce sám sebe a svou rodinu zachránit, musí co nejrychleji 
odhalit Rozparovačovu identitu.  

 

Proti proudu 
Caine, Rachel, 
 
Volné pokračování psychologického thrilleru "Na dně" je příběhem zoufalé 
matky, která se snaží ochránit sebe a své děti před bývalým manželem - 
sériovým vrahem. Gwen Proctorová vyhrála bitvu a vytrhla své děti ze spárů 
bývalého manžela, sériového vraha Melvina Royala, a party jeho 
psychopatických kompliců. Ale válka ještě neskončila. Ne když Melvin utekl z 
vězení. A Gwen dostala mrazivou zprávu... Z jejího útočiště u jezera Stillhouse 
se stala past. Gwen svěří svoje děti po zuby ozbrojenému sousedovi a s 
pomocí Sama Cadea, bratra jedné z Melvinových obětí, vyráží na lov. Ale to, 
proti čemu jde, je horší než cokoli, čeho se bála v nejhorších snech - 
důmyslná a krutá hra s jediným cílem: zničit ji. Gwen se přibližuje ke své 
kořisti, opřít se může jenom o svůj vztek a touhu po pomstě. A jedno je jasné. 
Jeden z nich zemře.  

 

Tři sestry 
Keleová-Vasilková, Táňa, 
 
Tři sestry nespojují jen hřejivé vzpomínky, ale i láska a pocit sounáležitosti. 
Jen na to ve víru života jaksi pozapomněly. Věra žije ve šťastném manželství, 
čehož si cení stejně jako vztahu s dcerou, a své rodině věnuje téměř všechen 
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volný čas. Lucie je pohlcená výchovou dvou malých synů, prací v 
kosmetickém salonu a vlastními problémy. Nejmladší z nich, Emu, nejvíc trápí 
skutečnost, že se se sestrami vzájemně odcizily, ale nedokáže to změnit. 
Naštěstí je tu ještě jejich máma a ta se pokusí vše napravit.  

 

Venkovská svatba 
Hannay, Barbara 
 
Návrat do krajiny mládí a velké lásky není vždy idylický a může hodně bolet. 
Ale ukrývá také naději na usmíření a smíření se s minulostí. Dvě svatby, dvě 
zlomená srdce... a druhá šance! Flora Drummondová se vrací do Burraley, 
aby zahrála s kvartetem na svatbě svého nejlepšího přítele z dětství Mitche. 
Jenže stále nemůže zapomenout, že kdysi byla do tohoto pohledného ženicha 
bláznivě zamilovaná. Vše je tak, jak má na správné venkovské svatbě být: 
kostelík vyzdobený květinami, netrpěliví svatebčané, nervózní ženich 
postávající před oltářem... jen nevěsta chybí a vypadá to, že si svatbu na 
poslední chvíli rozmyslela. V tom samém kostelíku se před padesáti lety 
konala podobná svatba s podobným příběhem zrady a zlomeného srdce. 
Hattie, nevěsta, která tenkrát zmizela, se po letech vrací zpátky na místo činu. 
Minulost i přítomnost se setkávají v tomto jediném okamžiku v kostelíku v 
Burralee a budoucnost dává novou šanci všem, kteří se tu sejdou...  

 

Vyšší spravedlnost 
Hjorth, Michael, 
 
Policejní psycholog Sebastian Bergman se smířil s myšlenkou, že jeho dny na 
oddělení vražd jsou sečteny, a vrátil se k přednášení a psaní. Ne však 
nadlouho… Bergmanova dcera Vanja se odstěhovala ze Stockholmu a našla si 
dočasné zaměstnání jako kriminalistka v Uppsale, kde právě vyšetřuje sérii 
znásilnění. Pachatel napadá ženy zezadu — píchne jim anestetikum a na 
hlavu nasadí jutový pytel. Když jedna z obětí zemře, je k případu přizvána 
Státní komise pro vyšetřování vražd — a krátce nato i Sebastian Bergman. 
Roztříštěný tým musí dát osobní problémy a neshody stranou a pokusit se 
brutálního násilníka zadržet. Vyšetřovatelům se podaří zjistit, že oběti nejsou 
vybírány náhodně. Co je ale spojuje?  

 

Záblesk života 
Picoult, Jodi, 
 
Americký román se sociálním akcentem z prostředí gynekologické kliniky v 
Mississippi, kde jsou prováděny potraty. Pacientky a zdravotnický personál 
jednoho dne napadne rozrušený střelec. Mississippské Centrum, 
gynekologická klinika pečující o ženy, je vlastně klinikou umožňující ženám 
legálně podstoupit potrat. Proto se stane jednoho dne terčem útoku šíleného 
střelce. Po střelbě zůstávají na klinice mrtvá těla i živá rukojmí. Každý z 
přeživších má svůj osud, soukromé tajemství, které ho přivedlo na kliniku. 
Doktor vykonávající svoji práci z přesvědčení, ale také bojující se svým 
náboženským přesvědčením. Těhotná zdravotní sestra. Mladá žena 
podstupující interrupci. Starší pacientka se špatnou diagnózou. 
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Protipotratová aktivistka provádějící na klinice tajnou infiltraci. Ale také 
mladá dcera policejního vyjednávače, který zvenčí komunikuje s útočníkem a 
snaží se pomoci.  

 

Zlodějka mýho táty 
Hůlová, Petra, 
 
Psychologický román zkušené české autorky o narušených rodinných vztazích 
a hledání opory ve virtuálním světě. Život Mikyho a jeho bratrů se 
nenávratně změnil v okamžiku, kdy si jeho táta našel novou manželku. Nyní 
musí desetiletý Miky kvůli střídavé péči snášet příšernou macechu, její děti a 
přezíravost táty, i když by se těmhle dnům nejraději úplně vyhnul. Proč nemá 
právo volby? Situace se mu zdá bezvýchodná, nesnáší ji čím dál víc, je 
rozzuřený na celý svět, který o něm nespravedlivě rozhoduje bez něj, a je 
rozhodnutý ji změnit, ať to stojí cokoli. Dokáže Miky najít cestu zpět k sám 
sobě, obnovit zpřetrhané vztahy a zase žít alespoň trochu spokojeně?  

 

Don Juan 
(ve vlastním podání ) 
Handke, Peter (nositel Nobelovy ceny za literaturu 2019) 
 
Vypravěčem Handkovy prózy je samotář provozující hostinec v někdejší 
klášterní zahradě. Příběh, odehrávající se v současnosti, začíná ve chvíli, kdy 
do hostince dorazí Don Juan – nikoli však takový, jak ho známe z literární 
tradice, nýbrž jako ten, kdo je na útěku, jako otec, který ztratil své dítě, a jako 
postava sice zcivilněná, přesto však magická. Svému hostiteli líčí příběh svých 
posledních sedmi dnů, které strávil postupně v Gruzii, Damašku, Maroku, 
Norsku, Holandsku a nakonec v nějaké zemi beze jména. Třebaže příběh je 
redukován na určité momentky, toto zdánlivé ochuzení na druhé straně dává 
celému vyprávění zvláštní přeludnost. Don Juan, jenž se bez vysvětlení, 
znenadání ocitá ve 20. století, je autorem „přeinterpretován“: nikoli svůdce, 
nýbrž spíše bloudící a hledající, jenž je nadán jasnozřivostí, kterou možná na 
okamžik propůjčuje i druhým. Vždy však stojí vůči druhým v odstupu, a to v 
takové míře, že mnohé by nakonec mohlo být i jen jeho představou, fikcí, iluzí 
– stejně jako iluzí by mohl být i Don Juan oné dlouhé kulturní tradice. 
Handkova próza nedává žádná řešení, odmítá odpovídat – stejně jako Don 
Juan sám – na otázky, ale právě proto je čtenářsky velmi vděčná: svůdnost 
Dona Juana přešla do nedořečenosti, která ho vytrhla z postavy modelu a 
vrátila mu nejednoznačnost.  

 

Velký pád 
Handke, Peter, 
 
Román Petera Handkeho je jedním dnem v hlavě známého herce, který se 
vydává pěšky z okraje metropole do jejího centra, aby ve svém novém filmu 
ztělesnil postavu amokem stiženého vraha a zároveň převzal od prezidenta 
státní ocenění za svou práci. Setkání s kondičními běžci, bezdomovci, 
bizarními páry, knězem či policisty dává vzniknout příběhům, scénám, 
obrazům, jež v narážkách a náznacích výmluvně charakterizují současné 
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společenské poměry a politickou situaci. Cesta lesem, která může být právě 
tak poutí jako křížovou výpravou. Místo na natáčení i u slavnostní tabule 
zůstane prázdné.  

 

Žena mého života 
Weaver, Tim, 
 
V pořadí již devátá kniha ze série detektivních thrillerů s vyšetřovatelem 
Davidem Rakerem, specialistou na pátrání po pohřešovaných osobách. Tři 
dny po Vánocích se na policejní stanici v Charing Crossu objeví žena. Má jen 
kousek papíru se jménem soukromého vyšetřovatele Davida Rakera. 
Představí se jako jeho manželka Derryn. Když na stanici dorazí Raker, je v 
naprostém šoku. Neznámá žena vypadá jako Derryn, zná podrobnosti o jejich 
manželství, společných vzpomínkách, a dokonce popisuje i jejich soukromé 
rozhovory. Je tu ale jeden problém: Rakerova manželka je už osm let mrtvá. 
Žena tvrdí, že se Raker psychicky zhroutil a podlehl iluzi, že zemřela, a její 
verzi potvrzuje i uznávaný psychiatr. Raker chce její slova vyvrátit Derryniným 
úmrtním listem a další dokumentací, jenže... všechno je pryč. A navíc se v 
případu brzy stává hlavním podezřelým. Raker se ocitá na útěku před policií a 
současně musí vypátrat pravdu dřív, než přijde o všechno: své vzpomínky, 
zdravý rozum i život...  

 

Slovo na cestu 
Nový zákon s ilustracemi 
 
Slovo na cestu (SNC) je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do 
současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být 
dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl 
původního biblického textu. Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, 
ale i zkušenými čtenáři Bible.  

 

Sejdeme se v knihkupectví 
Meyerson, Amy 
 
Miranda Brooksová milovala svého strýčka Billyho, jeho výstřední 
knihkupectví a bojovky, které pro ni připravoval. Jenže v den jejích 
dvanáctých narozenin se něco stalo a Billy záhadně zmizel z jejího života. O 
šestnáct let později Mirandu náhle zasáhne zpráva, že její strýček zemřel a 
zanechal jí neobvyklé dědictví – knihkupectví, které je na pokraji bankrotu, a 
jednu poslední bojovku, na jejímž konci možná čeká odhalení rodinného 
tajemství…  

 

Dlouhá cesta domů 
Případy vrchního inspektora Gamache 
Penny, Louise, 
 
Po traumatických událostech, které zapříčinily jeho odchod do penze, si 
Armand Gamache, bývalý vrchní inspektor Sureté du Québec, užívá 
poklidného života v zapadlé vísce Three Pines a pomalu se zotavuje z 
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utržených ran. Jeho tělesná zranění se hojí dobře, ale s těmi, která utrpěl na 
duši, je to už horší. A jako by nestačilo, že se musí potýkat s vlastními 
démony, jeho sousedka Clara Morrowová k nim přidá ještě další. Požádá ho 
totiž o pomoc při hledání svého manžela Petera, který se po roční odluce v 
domluvený den nevrátil domů. Gamache děsí, že by měl opustit své bezpečné 
útočiště, ale Claře nemůže pomoc odmítnout, a tak se společně se svým 
zetěm a bývalým zástupcem Jeanem Guyem Beauvoirem a další sousedkou 
Myrnou Landersovou vydává po Peterových stopách na cestu napříč 
Quebekem a zároveň do hlubin Peterovy ztrápené duše… 

 

Malé pikantní vraždy 
Adler-Olsen, Jussi, 
 
Dvojice povídek úspěšného dánského detektivkáře, který v nich tentokrát 
pojal kriminální téma s notnou dávkou černého humoru. Titulní povídka 
uvádí na scénu muže, jemuž s věkem a po odchodu manželky ubývá sil i 
peněz. Až jednou u holiče vyslechne nevázaný hovor dvou mondénních dam, 
jimž zřejmě tak trochu překážejí v rozletu jejich manželé - a dostane nápad na 
novou výnosnou živnost. Druhá, kratší povídka začíná v Německu v době 2. 
světové války, kdy na půdě svého domu hledá úkryt mladý dezertér z 
wehrmachtu. Jeho azyl se však poněkud protáhne a když to muž zjistí, sáhne 
k odplatě... Dvě drobné prózy ukazují populárního představitele severské 
krimi literatury z jiného úhlu - jako autora příběhů rovněž kriminálních, ale 
vyprávěných v absurdním tónu s velkou dávkou černého humoru.  

 

Nůž 
Nesbø, Jo, 
 
Harry Hole balancuje nad propastí. Už mnohokrát se probudil s temným 
tušením, prázdnou hlavou a kocovinou jako trám. Tentokrát je ovšem 
probuzení horší než jindy. Kdysi slavný kriminalista má na rukou i kalhotách 
krev a z předchozího večera si nepamatuje vůbec nic. Střípky událostí však 
postupně vyplouvají na povrch a Harry si začíná přát, aby se byl vůbec 
neprobudil. Protože i zlý sen je lepší než krutá realita, jíž musí čelit.  

 

Zvířata také milují 
Gathen, Katharina von der, 
 
Láska a milostný život mohou mít mnoho podob a nevyhýbají se ani zvířecí 
říši. Poznej jejich rozmanitost, skrytá tajemství a záludnosti, vybrané i 
vychytralé techniky svádění, zvláštnosti březosti či nejsladší mláďata na zemi. 
Možné je prakticky vše a překvapení se meze nekladou.  

 

Muži na hranici 
boje se sudetoněmeckými henleinovci v roce 1938 
Bružeňák, Vladimír, 
 
Habartov, Bublava, Liptaň, Třemešná, Růženec, Cheb, Varnsdorf, Vidnava, 
Chomutov, Krajková, Vejprty, Srbská, Vyšší Brod, Znojemsko. Čtrnáct míst 
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našeho pohraničí, kde také při obraně vlasti v roce 1938 tekla krev statečných 
československých vojáků, četníků, policistů, příslušníků finanční stráže i 
běžných občanů. Čtrnáct příběhů, které vypráví o prvních padlých ve druhé 
světové válce. Knihu doplňuje seznam obětí bojů se sudetoněmeckými 
henleinovci a bohatá obrazová příloha Jaroslava Čvančary s mnoha, dosud 
nepublikovanými fotografiemi a dokumenty.  

 

Nové přírodovědné hry 
Macenauerová, Jitka 
 
Seznámení s přírodou pomocí her. Pomocí této knihy si vypěstujete 
čtyřbarevnou kopretinu, vyrobíte si křídu z vaječných skořápek nebo se 
naučíte číst pomocí prstu. Především si ale užijete spoustu zábavy. Zatímco si 
budete hrát, budete současně poznávat zákonitosti přírody. Kniha nabízí 121 
zábavných her a pokusů, které jsou nenáročné na pomůcky a všechny lze 
provést v domácím prostředí či v blízkém okolí vašeho domova. Hry jsou 
určeny jak pro jednotlivce, tak i pro více badatelů. Všechny hry jsou při 
zachování postupu zcela bezpečné.  

 

Hudba prvočísel 
dvě století Riemannovy hypotézy 
Du Sautoy, Marcus, 
 
Dvě století Riemannovy hypotézy. Každý pouhým uchem rozezná podle zvuku 
housle od klarinetu, málokdo však tuší, že za to mohou prvočísla. Prvočísla, 
fascinující stavební kameny veškeré matematiky, vyluzují tajemnou hudbu, o 
které toho stále ještě víme jen velmi málo. V roce 1859 zaslal Bernhard 
Riemann Berlínské akademii věd desetistránkový článek, který navěky změnil 
tvář matematiky. Šlo o jednu specifickou záhadu týkající se prvočísel. V srdci 
díla se skvěla převratná myšlenka, kterou však Riemann tak úplně nedotáhl 
do konce – neposkytl úplný důkaz jednoho ze svých tvrzení. Vznikla 
„Riemannova hypotéza“, otázka, na kterou nikdo nebyl schopen dát odpověď 
do dnešních dnů. Záhada přežila celé století bez úhony a daří se jí i nadále. Ne 
nadarmo je považována za svatý grál světové matematiky. Za vyřešení 
Riemannovy hypotézy je přislíbena cena jednoho milionu amerických dolarů. 
Mezi matematiky ale převládá názor, že jakýkoli jiný způsob, jak tuto částku 
vydělat, bude nejspíš nepoměrně snazší. Marcus du Sautoy popisuje 
fascinující příběh honby za zdoláním Riemannovy hypotézy, historii jednoho 
vědeckého dobrodružství s téměř detektivními prvky.  

 

Jak porozumět digitálnímu světu 
vše, co potřebujete vědět o internetu, bezpečnosti a soukromí 
Kernighan, Brian W., 
 
Počítače jsou všude a nejsou to jen nám důvěrně známé notebooky, tablety 
nebo chytré telefony. Většina ostatních počítačů je pro nás neviditelná – 
ovládají například domácí spotřebiče, automobily, lékařské přístroje, 
dopravní systémy, energetické sítě nebo třeba zbraňové systémy. Miliony 
počítačů denně tiše shromažďují, sdílejí a někdy nechávají unikat obrovská 
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množství dat týkající se našich osob. Vlády a firmy prostřednictvím počítačů 
monitorují stále více z toho, co děláme. Sociální sítě a zadavatelé reklam o 
nás vědí mnohem více, než by nám bylo milé, a využívají přitom informací, 
které jim sami předáváme. Až příliš snadno se k našim datům dostávají i 
zločinci. Chápeme skutečně moc počítačů v našem světě? Kanadský 
programátor a informatik Brian Kernighan nám touto knihou předkládá 
základní poznatky o tom, jak funguje počítačový hardware, software a sítě a 
seznamuje nás s riziky, které počítače představují pro naše soukromí a 
bezpečnost.  

 

Meda Mládková - můj úžasný život 
Mládková, Meda, 
 
Životní osud Medy Mládkové se naprosto vymyká malým českým dějinám. 
Odehrává se v pěti zemích a na dvou kontinentech, na geografické ose 
Zákupy–Ženeva–Paříž–Washington–Praha. Začíná v rodině despotického 
otce, pivovarského sládka, a vrcholí v pozici uznávané sběratelky a 
mecenášky umění, která pomohla světu objevit jednoho z prvních 
abstraktních malířů, Františka Kupku. Celý život si šla umanutě a odvážně za 
svým. Když utíkala před Hitlerem a později před komunisty, když dobývala 
srdce svého budoucího muže, spoluzakladatele Mezinárodního měnového 
fondu Jana Mládka, nebo když svými aktivitami v exilu podporovala 
utlačované české umělce a prosazovala jejich díla do amerických a 
evropských galerií. Po Listopadu se pak vrátila do vlasti a věnovala svou 
sbírku české společnosti. Získala a zrekonstruovala pro ni i výstavní prostor – 
pražské Sovovy mlýny, které se tak proměnily v Museum Kampa.  

 

Chirurg 
Dvořáková, Petra, 
 
Český profesní i vztahový román o lékaři, který před plíživým vyhořením 
zvažuje, co dál se životem. Chirurg Hynek Grábl pracuje v nemocnici menšího 
formátu, než si přál. Na vině je alkoholové uklouznutí v minulosti, které 
pošramotilo také jeho vztah s rodinou. Kvůli vlastním slabostem, krizi 
středního věku a poměrům v českém zdravotnictví čelí vyhoření, 
ohrožujícímu jeho pracovní i osobní život. Nejen své povolání má však v 
hloubi duše stále rád, a tak ho brzy bude čekat rozhodnutí, jestli všem 
démonům podlehnout, nebo se jim vzepřít. Autorka v tomto románu ze 
současnosti zužitkovala jak znalost medicínského prostředí, tak schopnost 
napsat uvěřitelně nedokonalé postavy.  

 

Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí 
Kushner, Harold S., 
 
Známý duchovní autor vycházející z liberálního židovství a vlastních životních 
zkušeností, kdy mu na nevyléčitelnou nemoc zemřel dospívající syn, se v této 
knize zabývá tématem krize středního věku. Za průvodce mu slouží biblická 
postava Kazatele, který v půli svého života bilancuje. Dosáhl všech hmotných 
statků, zažil úspěch, bohatství, požitky, pak se dokonce obrátil na duchovní 
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cestu, poznal důkladně i tu – a přesto má pocit marnosti a prázdnoty. 
Kushner svým typicky realistickým způsobem, který je ale plný empatie a 
moudrosti, píše o ošidnostech bezhlavé honby za úspěchem a majetkem, 
obrací pozornost k tomu, co dělá život skutečně smysluplným, a vede člověka 
k vnitřní zralosti. Autor uvádí: „Tato kniha není o tom, jak být šťastný nebo 
jak být populární. Na to je spousta jiných knih. Je o tom, jak být úspěšný, ale 
ne v tom smyslu, jak jej používá většina lidí. Protože jde o to, jak být lidský, 
jak žít s pocitem, že jste víc než mol, který žije jen pro jeden moment a pak 
mizí. Jde o to, jak vědět, že jste žili, jak mají lidské bytosti žít, že jste svůj život 
nepromrhali. Je to kniha o tom, jak dát svému životu smysl, pocit, že jste 
využili svůj čas na zemi dobře a nepromarnili ho, že svět bude jiný díky tomu, 
že jste jím prošli.“  

 

Psychologie pro učitelky mateřské školy 
 
Mateřská škola a obecně výchova v předškolním věku mohou významně 
přispět k rozvoji dítěte. Učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na 
úrovni soudobého poznání psychologie a souvisejících vědních oborů. 
Předkládaná publikace našich předních odborníků jednak shrnuje nové 
pohledy na tradiční otázky psychologie a pedagogiky předškolního věku 
(například výuka čtení, integrace postižených), jednak zařazuje nová aktuální 
témata (dítě imigrantů v mateřské škole, stimulování citového vývoje, rozvoj 
sociálních kompetencí).  

 

Totální nasazení 
Osoha, Karel, 
 
Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí. Tři příběhy žen, které se 
nikdy nesetkaly, a přece jejich životy spojuje podobná zkušenost – pracovní 
lágr. Franciska se během nuceného nasazení narodila. Její polská matka a 
český otec se do sebe zamilovali na tom nejpodivnějším místě — v továrně na 
munici, kde byli oba nuceně nasazeni. Jarmila se chtěla otrocké práci pro 
nacistickou říši vyhnout, ale nakonec do Německa odjela, aby se v táboře 
Sackisch skryla před gestapem. Spolupracovala totiž jako spojka s odbojovou 
skupinou, kterou nacisté odhalili. A Helena musela na otrocké práce 
nastoupit poté, co ji s rodiči, sourozenci a babičkou uvěznili v židovském 
ghettu ve volyňském Ostrožci. Z rodiny přežila jediná. Kniha ale nevypráví jen 
o ubíjejících dnech, které tyto ženy a jejich rodiny trávily v továrnách, na 
polích pod dohledem strážných. Vypráví i o tom, co jim válka vzala, s jakými 
vzpomínkami a s jakou bolestí je vrhla zpět do světa. A spolu s nimi zhruba 
dalších 400 až 450 tisíc Čechů, českých Židů a Romů, kteří museli odjet do 
nacistické říše jako levná pracovní síla a jako vězni zajateckých a 
koncentračních táborů.  
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Zátopek 
...když nemůžeš, tak přidej! 
Novák, Jan, 
 
"Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce od mužů," říkal Emil 
Zátopek. Právě posouvání mezí možností vlastního těla z něj udělalo 
fenomenálního běžce a jednoho z nejslavnějších sportovců historie. Když na 
olympijských hrách v Londýně v roce 1948 vyhrál běh na deset kilometrů a na 
pětikilometrové trati skončil druhý, nepovažoval to za velký úspěch. Z 
následující olympiády v Helsinkách přivezl tři zlaté medaile a stal se legendou, 
ale připsal si i důležitější vítězství - postavil se proti režimu za svého kolegu 
Stanislava Jungwirtha a prosadil, aby vůbec mohl na olympiádu odcestovat. 
Největší úspěchy Emila Zátopka i jeho seznámení s celoživotní láskou Danou 
můžeme znovu prožít díky libretu Jana Nováka a vizuálně opojnému 
provedení Jaromíra 99.  

 

Dům bez oken 
Urza, Milan, 
 
Snový, až hororově laděný příběh Milana Urzy je vyprávěním o hranicích 
lidského poznání, hledání vlastního údělu a nemožnosti úniku. Kdesi na okraji 
vesnice, pod vlhkým a stinným svahem, stojí polorozpadlý dům obklopený 
zarostlou, tajemnou zahradou. Muž, který ho obývá, platí za nerudného 
podivína, jenž před lety tragicky přišel o ženu a syna - jak se alespoň říká. Kdo 
by mohl tušit, že pod domem se nachází další svět, utajený a přízračný, a v 
něm se na staré děravé matraci choulí ještě jeden obyvatel... "A já zůstával 
pořád v domě, jako bych se motal v kruzích, jako by mě za nohu držel nějaký 
neviditelný řetěz, který sahal jen ke dveřím do zahrady a dál už ne.  

 

Láska v prachu hvězd 
Sutherland, Krystal 
 
Henry Page je beznadějný romantik a ještě nikdy nebyl zamilovaný. Stále 
čeká, že se jeho první velká láska objeví jako ve filmu. Scéna ve zpomaleném 
pohybu, srdce vynechá úder, vše bude podkreslovat jemná instrumentální 
hudba. A proto vůbec netuší, že jeho život se obrátí naruby, když do školy 
nastoupí Grace Townová. Grace chodí o holi, v klučičím oblečení a je dost 
neupravená. Grace je dívka s tajemnou minulostí, která zbortí Henryho 
dosavadní představy o lásce a ukáže mu, že mezilidské vztahy jsou složité, 
krásné i pomíjivé stejně jako výbuchy hvězd ve vzdálených galaxiích.  

 

Motýlí tyranie 
Schätzing, Frank, 
 
Kalifornie, Sierra Nevada Vyšetřování vraždy zavede provinčního šerifa 
Luthera Opoku do tajného výzkumného zařízení ukrytého v lesích. Dvě stě mil 
na západ od něho leží Silicon Valley, kde se vizionáři předhánějí ve vytváření 
prvních strojových superinteligencí. Když Luther pozná, že idylická příroda 
zapomenutého kraje se už dávno proměnila v polygon pro záhadné 
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experimenty, octne se v nebezpečí života nejen on sám. Na tomto místě 
vzniká něco, co slibuje lidstvu, že ho přivede do nového zlatého věku – anebo 
také nejkratší možnou cestou do záhuby. Fascinující scifi thriller na jedno z 
nejvýbušnějších témat současné doby: umělá inteligence.  

 

Znamení hada 
2. díl 
Körnerová, Hana Marie 
 
Historický román. Bývalý velitel hradu v Sarnaux markýz de Borbolla je 
usvědčen ze zrady a uvržen do Bastily, kde čeká na soud. Za spiknutí s 
nepřítelem v čase války existuje pouze jediný trest - smrt. Začátek procesu se 
však oddaluje, je zřejmé, že se kdosi v pozadí pokouší zachránit markýzi život. 
Jeho manželka Céline je pod královou ochranou a snaží se ještě před 
procesem dosáhnout anulace manželství. Než stačí k soudnímu jednání dojít, 
přichází zpráva o Borbollově smrti. Vdova Céline se za královy účasti vdává za 
nového velitele hradu Francesca de la Roche. Její štěstí však netrvá dlouho. 
Zasáhne osud a Céline se ze dne na den ocitá v přímém ohrožení života. 
Opouští bezpečí hradních zdí a po útěku se ocitá v odlehlé krajině. V čase 
války však není bezpečno ani uprostřed lesů a Céline, která čeká dítě, téměř 
zahyne. Pomohou jí neznámí, trochu zvláštní lidé, u nichž najde útočiště. Její 
stopu však objeví nepřátelé a Céline se i se svými zachránci ocitá opět na 
útěku.  

 

Drž mě, když padám 
Varáčková, Miroslava, 
 
Správná rozhodnutí vyžadují nejvíc odvahy. Kačka, Zuzka a Ondra mají už jen 
otce, ale toho v loterii nevyhráli. Ani jako cenu útěchy. Pro pijana, gamblera a 
lháře jsou děti na posledním místě. Ondra s Katkou se snaží, aby malé Zuzce 
zabezpečili alespoň nejnutnější základ pro přežití, navíc musí před učiteli a 
sociálkou mlžit o tom, co se doma děje. Otcův teror se zhorší, když na scénu 
přichází Katčin nový objev. Zdá se, že z problémů je dokáže dostat jen pravda. 
Krutá, bolestivá… ale pravda. K tomu však ani jeden ze sourozenců nenachází 
odvahu. Nebo ano? Dívat se na svět skrz růžové brýle a zavírat oči před 
mnohdy nepříjemnou skutečností je velmi lehké. To ale rozhodně neplatí o 
novém románu Miroslavy Varáčkové. Miroslava Varáčková má doma tři 
chlapy a psa. Když je ráno vypraví do práce a do školy, odpluje ke klávesnici 
počítače a do světa fantazie. Každá její nová kniha je totiž cestou, na kterou 
se se svými hrdinkami vypraví. Jejich cíl není nikdy jasný, ten objevují 
společně a jejich zážitky formují nejen Mirku, ale i její hrdinky.  

 

Holocaust 
Emmert, František, 
 
Masovou vraždu šesti milionů evropských Židů spáchanou v letech 1941 až 
1945 dnes nazýváme holocaust. Němečtí nacisté tehdy chtěli z pouhé rasové 
nenávisti a pocitu vlastní nadřazenosti vyhladit všechny osoby židovského 
původu v dosahu jejich moci, včetně nejmladších dětí. Nikdo nesměl přežít. 



Knižní novinky za říjen 2019 

 

Vraždění bylo organizováno s úřednickou precizností a systematičností, až 
nabývalo těžko uvěřitelné podoby téměř průmyslového procesu. Vše bylo 
dopředu promyšleno, propočítáno, naplánováno a postupovalo se přesně 
podle předem schváleného harmonogramu. Holocaust byl přitom pouze 
tragickým vyvrcholením zesilujícího pronásledování, ponižování, okrádání, 
vyhánění a živelného vraždění Židů nacistickým režimem již od jeho nástupu k 
moci v Německu v roce 1933. Graficky nadstandardně zpracovaná publikace 
předního českého historika Františka Emmerta přehlednou formou mapuje 
všechny stěžejní události spojené s holocaustem i předchozím 
pronásledováním Židů v období nacismu a druhé světové války. Součástí 
knihy je více než dvě stě unikátních fotografií a reprodukcí dobových 
dokumentů.  

 

Kluk odnikud 
Marsh, Katherine, 
 
Čtrnáctiletý Ahmed - uprchlík ze Sýrie - se ocitá po tragické smrti otce sám a 
bez prostředků v pro něj neznámém městě Brusel. Nalézá tajný úkryt ve 
sklepě velkého domu, ve kterém žije americká rodina. Zatím neví, že jedním z 
obyvatel domu je třináctiletý kluk Max, který se cítí podobně opuštěný: musí 
chodit do francouzské školy, ale francouzsky téměř neumí, nemá žádné 
kamarády, spolužáci se mu spíše posmívají. Jednoho dne dojde k setkání, 
které změní život oběma. Max se rozhodne ztracenému Ahmedovi pomoci.  

 

Polča 
Kuijer, Guus, 
 
Polča má kluka, jmenuje se Mimún, ale jeho víra a kultura jim téměř 
znemožňují být spolu. Polčin otec se toulá ulicemi a místo něj je tu najednou 
matčin nový přítel. A dokonce se chtějí vzít! Je těžké zůstat šťastná, když se 
tolik věcí nedaří, ale Polča to nevzdává. Pomáhají jí v tom víkendy na statku u 
babičky a dědy, kam si Polča jezdí odpočinout. Pět příběhů o jedné 
neobyčejné dívce, které patří do kánonu moderní nizozemské literatury pro 
děti a mládež, přeložila Magda de Bruin Hüblová.  

 

Stejně se vrátíš 
Roberts, Nora, 
 
Rebel Rafe po smrti matky odchází z malého města v Marylandu, aby se 
postavil na vlastní nohy a vydělal si na nový život. Daří se mu. Po deseti letech 
se do rodného Antietamu vrací jako úspěšný a stále velmi přitažlivý muž. 
Přináší nový vítr, vzbudí pozornost i závist, když koupí starý dům opředený 
tajemstvím a začne s jeho rekonstrukcí. Ani Regan Bishopovou, která teprve 
krátce prodává v městečku starožitnosti, nenechá Rafeův šarm chladnou. 
Jenže o další sblížení nestojí… Rafe si je však jistý, že její reakce na první 
polibek naznačuje něco jiného.  

 


