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Fotografova hřbitovní zastavení 
Richard Ulman 

 

V pořadí čtvrtý fotografický sborník s funerální tématikou. 

Tentokrát se autor soustředil na figurální motivy ve formě soch 

nebo plastik, kterým nechybí zajímavé, humorné, někdy i erotické 

prvky.  

 

Jak chovat muže, aneb, Manuál pro otrlé 
Daniela Kovářová ; ilustrace Maja Baláž 

 

Na mužích není nic v zásadě špatného či odsouzeníhodného. Muži 

nejsou lepší ani horší než ženy. Muži jsou prostě jiní (základní 

pravidlo aplikované mužologie).  

 

V našem lese 
[pomůcka k výuce na 1. stupni základní školy 

text] Romana Anděrová ; [ilustrace] Ivana Hanzlíková 

 

Kniha V našem lese se spoustou zábavných doplňků vám bude 

nenahraditelným průvodcem při procházce lesem. Hravou formou 

se například dozvíte, co se v lese děje během roku, kdo zde žije, 

na čí stopy jste právě narazili.  

 

Fany byla při tom 
Hanna Schottová ; s ilustracemi Gerdy Raidtové ; z německého 

originálu Fritzi war dabei ... přeložila Michaela Škultéty 

 

Píše se rok 1989 v Lipsku a Fany se obrátil svět vzhůru nohama. 

Když se po letních prázdninách vrátí do školy, zjistí, že její 

kamarádka Sophie nenastoupila. A co hůř? Není jisté, jestli ji ještě 

někdy uvidí. Učitelé jsou tajemní a rodiče se jí snaží vysvětlit, 

proč někteří spolužáci zničehonic s rodiči odcestovali, Fany to ale 

pořád nejde do hlavy. Proč by někdo stanoval u hranic a čekal 

kdoví na co, když může chodit do školy nebo do práce? Fany je 

svědkem událostí bouřlivého podzimu, a když se jako zázrakem 

otevřou hranice do západního Německa, vydá se i ona se svou 

rodinou na velkou cestu.  

 

Kocour, který zachraňoval knihy 
Sósuke Nacukawa ; z japonského originálu Hon wo mamoró to 

suru neko ... přeložil Tomáš Jurkovič 

 

Japonský román o knihách, první lásce, fantazii a neobvyklém 

přátelství chlapce s mluvícím Kocourem, který zachránil knihy, je 

příběhem pro ty, pro které jsou knihy mnohem víc než slova na 

papíře. Je oslavou knih, koček a lidí, kteří je milují.  
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Koumákův blog 
Timo Parvela ; ilustroval Pasi Pitkänen ; z finského originálu 

Paten aikakirjat přeložil Michal Švec 

 

Prázdninový příběh tvůrce důmyslných vylepšováků Pateho a 

jeho potrhlého příbuzného. Bláznivě ulítlé a vtipné vyprávění 

Pateho, jemuž hned na začátku prázdnin rodiče oznámí, že k nim 

přijede na pobyt "ten emu". Pate je chytrý kluk a tak hned začne 

studovat, čím se živí nelétavý pták emu a už mu ve svém pokoji 

chystá hnízdo. Kromě toho si začne na popud svého učitele psát 

deník. Spolužák mu bystře poradí, že papírový blok je již 

zastaralý a mnohem lepší bude psát si blog. Kupodivu se z Pateho 

super tajného blogu stane obecně sdílená platforma dalších 

kamarádů (Elly, Hanny, Tuukka, Sampy a samozřejmě 

Provokatéra). A emu? Z toho se vyklube nakonec pěkný ptáček, 

bez kterého by se o prázdninách Pate jistě ukousal nudou.  

 

Manželky po letech 
Táňa Keleová-Vasilková ; ze slovenského originálu Manželky po 

rokoch ... přeložila Draha Smutná 

 

Čtyři kamarádky – Diana, Martina, Michaela a Iva – se k autorce 

po dvaadvaceti letech vrátily a vracejí se i k vám, čtenářkám. 

Příběhy žen, jejichž život v průběhu let prošel nevyhnutelnou 

proměnou… nebo taky ne. V něčem se změnily ony, hodně se 

toho v jejich životě událo, ale jejich sny a touhy zůstaly podobné 

těm z doby před dvěma desítkami let. Pouze se staly o něco 

skromnějšími. Dotkl se jich čas a občas musely něco přehodnotit, 

vyřešit, změnit. Anebo to udělal sám život?  

 

Mira 
#pratelstvi, #laska, #rok zivota 

Sabine Lemireová, Rasmus Bregnhøi ; přeložila Markéta Kliková 

 

Jeden rok života sympatické teenagerky ve vtipném kresleném 

příběhu. Příběh dvanáctileté Miry vypráví o životě na prahu mezi 

dětstvím a dospíváním, o hledání lásky a přátelství, životě s 

matkou, která jí připadá trapná, o chybějícím otci a rychle se 

střídajícími známostmi matky. Vážné téma o problémech 

pubertální dívky podané s humorem v komiksové podobě.  

 

Plavba do nenávratna 
5. díl 

František Niedl 

 

Michal Dabert je poněkud unaven životním stereotypem, do 

kterého se dostal ve společném životě s hollywoodskou hvězdou 

Joan Hartingovou. Joan ho sice miluje a téměř všechen svůj volný 

čas věnuje jen jemu, ale pro bývalého příslušníka Cizinecké legie 

je rodinná idyla přece jen málo. A tak se Dabert rozhodne trochu 

si pročistit hlavu a vydá se na plavbu luxusním zaoceánským 

parníkem nazvaným Star of the Sea. Cesta vede z řeckého Pirea až 
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do Spojených arabských emirátů, zpočátku vše probíhá dle plánu, 

Dabert si cestu užívá, a dokonce se seznámí se záhadnou dívkou, 

jenže po nějaké době loď zcela zmizí, aniž by vyslala jediný 

nouzový signál…  

 

Rozděl-ení 
Martin Šinkovský & Jan Pomykač 

 

Komiks o rozdělení Československa. Všechno začalo jednou 30 

let starou křivdou. Ta vznikla při dělení Československa. A na 

Slovensku si na ni vzpomněli. Co se stane, když si politici hledí 

jen svých funkcí a na nic jiného neberou ohledy? Jak se vše může 

zvrtnout, pokud se zamotáme do pavučin lží, fake news a 

dezinformačních kampaní? Proč politikům nesmíme věřit ani 

pozdrav? Totálně ustřelená komiksová férie, u níž její autoři 

doufají, že se nikdy nestane.  

 

Tajemství čokoládovny 
2. díl 

Paula Brackston ; z anglického originálu Secrets of the chocolate 

house přeložila Hana Punčochářová 

 

Paula Brackston přináší pokračování úspěšného románu Krámek 

se starožitnostmi. Po svých dobrodružstvích v sedmnáctém století 

se Xanthe pokouší žít zase běžný život v Marlborough. Není 

snadné zapomenout na Samuela, ale dělá vše pro to, aby přijala 

skutečnost, že spolu nemohou být, neboť každý patří do jiného 

století. Místo toho se soustředí na Floru a jejich společný obchod. 

Nelze však popřít její zvláštní spojení se starožitnostmi, které se jí 

svěřují s tajemstvími a chtějí po ní, aby cestovala časem a 

pomáhala lidem v nesnázích. 

Když k ní během hledání nového zboží začne zpívat konvička na 

čokoládu a vyvolá v Xanthe vizi, ve které je Samuel v nebezpečí, 

není možné jen tak nečinně sedět. Xanthe se navzdory rizikům 

rozhodne vydat na další cestu do minulosti, přestože to obnáší 

další lhaní matce a nejistotu, zda se bezpečně vrátí. 

Nejen, že se během svého dobrodružství setká s velmi silným 

protivníkem, ale také pochopí, jaký jí byl svěřen osud. Bude 

schopna vrátit se zpět? A bude schopna zachránit Samuela, když 

se sama ocitla v obrovském nebezpečí? 

 

 

Aristokratka pod palbou lásky 
6. díl 

Evžen Boček 

 

Závěrečná kniha humoristického románu o české aristokratce, 

narozené v Americe. Z královského výletu do Nizozemí si Marie 

III. Kostková přiveze kromě zážitků a fotek s Jejím Veličenstvem 

královnou Beatrix také milostnou šmodrchanici, která se 

"vystříbří" až na úplném konci nového pokračování; na zámku se, 

mimo jiné, zjeví i Helenka Vondráčková. Milostných 
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šmodrchanic se ovšem na Kostce vyskytne víc, a většina bude 

zaznamenána filmovým štábem nizozemské televize. Pod palbou 

lásky se ocitne i kastelán Josef!  

 

Ateliér Rosen 
1. díl Modistky z Tržní uličky. 

Anne Jacobsová alias Marie Lambalee ; z německého originálu 

Atelier Rosen, Die Frauen aus der Marktgasse ... přeložila Zlata 

Kufnerová 

 

Úvodní kniha romantické série ze světa módy v Německu první 

poloviny 19. století. Kassel, 1830. Dvacetiletá Elisa Rosenová 

provozuje se svou matkou a babičkou malý modistický ateliér v 

Tržní uličce. Její kloboukové kreace jsou velice žádané a otvírají 

jim dveře do nejvyšších společenských kruhů. Tak se Elisa 

jednoho dne seznámí s mladou Sybillou von Schönhoff, s níž se 

brzy velmi spřátelí. Když se do Elisy bezhlavě zamiluje Sybillin 

snoubenec, vede to k těžkému konfliktu, který ji přivede na stopu 

dlouho střeženého tajemství - což má pro Elisu i pro budoucnost 

Ateliéru Rosen netušené následky.  

 

Chci tančit balet 
napsala Magda Garguláková ; ilustroval Patrick Corrigan 

 

Tanec plný ladných pohybů, piruet a vysokých skoků… Být 

tanečníkem baletu je nádherné, ale také hodně náročné. Naučit se 

bezchybné držení rovnováhy, složité baletní pozice, vytrénovat 

tělo a zvládnout neustálé procvičování není jen tak… Podívej se, 

co všechno budeš muset zvládnout, pokud se chceš stát 

tanečníkem baletu.  

 

Křístek se zelenými prsty 
Maurice Druon ; ilustrovala Zdenka Krejčová ; z francouzského 

originálu Tistou les pouces verts přeložil Jakub Hlaváček 

 

Když osmiletého Křístka pošlou jako „nepoučitelného“ domů ze 

školy, jeho rodiče se rozhodnou, že se místo toho poučí ze 

skutečného života - a kde je lepší začít než se zahradou? Se 

zasněným zahradníkem Dobrovousem Křístek objeví 

pozoruhodný dárek - že má zelené prsty. Ze všeho, čeho se 

dotkne, vyklíčí krásné rostliny.  

 

Smrt lehkovážné milenky 
Věra Fojtová 

 

Ben Satler uvízl po jedné úspěšné akci drápkem na čas mezi 

kriminalisty, nikoli jako vyšetřovatel, ale stále jako novinář. Rok 

sice pracoval jako tiskový mluvčí policie, ale tato práce mu 

uspokojení nepřinesla, a tak v okamžiku, kdy se naskytla možnost 

přejít do redakce časopisu Crimi Secret, okamžitě jí využil. 

Jednoho dne mu zavolá jeho známá, policistka Bára Divišová, a 

seznámí ho se záhadným případem smrti mladé dívky, jejíž 
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mrtvola byla nalezena v parku. Ben neváhá ani chvíli a okamžitě 

se pouští do pátrání…  

 

Vypravěč 
Anna Bolavá 

 

Román české autorky s fantaskní zápletkou. Malý Vítek Kříž žije 

s bratrem a rodiči na venkově, v obci Běstviny. Že to nebude 

žádné líbezné místo pro život je jasné. Proto oba bratři odejdou. 

Ale jednou se musí vrátit a čelit zdejším běsům. V příběhu malého 

Vítka Kříže a jeho bratra Jáchyma se ocitáme na Běstvinách, na 

místě jako stvořeném pro prastarou legendu, ve které se na konci 

zámecké zahrady hýbe obrovský kompost. Hluboko pod zemí prý 

žije červ, kterého je třeba krmit - radostí, strachem, výčitkami 

svědomí a jednou za čas i něčím živým. Až dědeček odejde, jeden 

z vnuků bude muset nastoupit na jeho místo a o Běstviny se 

postarat. Aby se legenda nepřetrhla, bude muset zabít... Co když 

se však postavy vzepřou vlastnímu vypravěči a odmítnou být 

součástí jeho hry? A jak vůbec vyzrát na jeho vševědoucnost, 

která se prohání mezi stromy v podobě větru a ješitně mrská 

ocasem? Děti běstvinského příběhu jsou dnes dospělé a vracejí se 

do zahrad odvyprávět poslední kapitoly po svém.  

 

Magnetické rodičovství 
výchova vedená srdcem 

Dominika Boček & Martina W. Opava ; fotografie Kristýna 

Zbíralová 

 

Magnetické rodičovství od autorek několika bestsellerů 

představuje moderní přístup k výchově pro vědomé rodiče, kteří 

touží vychovávat své děti jinak než jejich vlastní rodiče, chtějí je 

vést k samostatnosti, autentičnosti a vzájemné úctě. Díky 

magnetickému rodičovství můžeme zastavit po generace 

předávanou rodičovskou nadřazenost a sílu a vymanit se ze 

společensky svazujících pravidel. Kniha je poselstvím 

bezpodmínečné lásky a víry v dobro pro nás pro všechny. Kromě 

teoretické části obsahuje také případové studie, tedy praktické 

ukázky řešení různých životních situací. Jako bonus vás autorky 

provedou meditací a večerním rituálem čištění dušičky. 

Magnetické rodičovství vám pomůže upustit od nefunkčních 

vzorců a přesvědčení, pomůže vám zvládat situace, které jste 

doposud nezvládali.  

 

Stříbrný stonek 
3. díl 

Crystal Smithová ; z anglického originálu Ebonwilde ... přeložil 

Josef Kalousek 

 

Závěrečný díl fantasy trilogie, ve kterém se hlavní hrdinka vydává 

hledat princeznu Aurélii - tu, která obětovala vše, aby ostatní 

mohli žít.„Přijď a najdi mě.“ To byla poslední slova princezny 

Aurélie, která Zan nedokáže dostat z hlavy. Ve snaze vyslyšet její 
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volání se proto vydává na dobrodružnou cestu plnou nástrah. Chce 

Aurélii vyhledat a vrátit jí dar, který pro něj obětovala - vlastní 

život. Věci však nejsou takové, jaké se zdají být, a Ebonwildeský 

les skrývá mnohá nebezpečí, o nichž dosud nikdo neměl ani 

potuchy  

 

Temný kvítek 
2. díl 

Crystal Smithová ; z anglického originálu Greythorne ... přeložila 

Pavla Kubešová 

 

Pokračování temné fantasy trilogie, kde hlavní hrdinka ovládá 

krvavou magii a musí bojovat za záchranu svých blízkých i o 

vlastní život. Život princezny Aurélie se obrátil vzhůru nohama. Z 

království, které chtěla zachránit, zbyly jen ruiny. Její snoubenec 

zahynul při ztroskotání lodi, a bratr, který se měl stát v jejich 

rodné zemi králem, musí čelit odporu ze strany Tribunálu. Když 

během korunovační noci dojde k převratu, Aurélie je nucena 

uprchnout. Nepřátelé jsou všude kolem, a aby zachránila sebe a 

svou rodinu, pustí se do sebevražedného boje. Najde v 

nejtemnějších chvílích jiskřičku naděje? Pomůže jí láska, kterou 

považovala za ztracenou?  

 

Záblesk ve tmě 
Stacy Willingham ; přeložila Naďa Funioková 

 

Otec dvanáctileté Chloe byl odsouzen na doživotí za sérii vražd. 

O dvacet let později je Chloe psycholožkou a plánuje svatbu. 

Vtom se jí zdá, že se děsivá historie začíná opakovat. Thriller 

americké autorky. Když bylo Chloe Davisové dvanáct, zmizelo v 

jejím rodném městečku šest dívek. Její otec byl zatčen a odsouzen 

coby sériový vrah. Nyní, o dvacet let později, má Chloe vlastní 

psychologickou praxi, snubní prsten a na minulost se snaží ze 

všech sil zapomenout. Jenže pak se ztratí jedna místní dívka a po 

ní další. A to děsivé léto jako by se náhle v plné síle vrátilo... Je 

Chloe jen paranoidní a vidí souvislosti, které ve skutečnosti 

neexistují, anebo je jí souzeno podruhé v životě strhnout masku 

vrahovi?  

 

Zdravá střeva 
William Davis ; z anglického originálu Super gut ... přeložila Jana 

Kordíková 

 

Kniha Život bez pšenice čtenáře varovala, že dnešní pšenice není 

stejná jako pšenice a obiloviny našich předků a že nám může 

způsobovat řadu zdravotních problémů. V knize Zdravá střeva 

zachází Davis ještě o krok dál a ukazuje nám, že kvůli tomu, že se 

živíme zpracovanými potravinami plnými pesticidů a nadužíváme 

antibiotika, nám ve střevech chybí mnoho prospěšných bakterií, 

které potřebujeme pro tělesné a duševní zdraví. Postupně je 

nahradily škodlivé mikroby, jež negativně ovlivňují náš zdravotní 

stav. Doktor Davis odhalil souvislost mezi zdravím střev a řadou 
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současných nemocí. Když u lidí vymizely celé bakteriální druhy, 

objevily se u nich zdravotní potíže, které v minulosti byly vzácné. 

Hlavním důsledkem je tzv. SIBO (přerůstání bakterií v tenkém 

střevě), jež zasahuje jednoho člověka ze tří a má na svědomí 

mnoho našich zdravotních problémů.  

 

Lekce chemie 
Bonnie Garmus ; z anglického originálu Lessons in chemistry ... 

přeložila Petra Pachlová 

 

Elizabeth Zottová je neobyčejná žena. Jenže je začátek šedesátých 

let a její výhradně mužský tým v Hastingsově výzkumném ústavu 

zastává nevědecký názor na rovnoprávnost. Až na jednu výjimku: 

Calvina Evanse, osamělého, geniálního, na Nobelovu cenu 

nominovaného záštiplného člověka, který se zamiluje – ze všeho 

nejvíc – do její mysli  

 

Lopaty a Vykořisťovatelé 
Jaroslav Kuboš 

 

Nulová zodpovědnost. pohoda za každou cenu. A hlavně pozor na 

hrabivého Vykořisťovatele! Kdyby mohl, sedře nebohé Lopaty z 

kůže. A kdyby mohly ony, rozkradou mu veškerý majetek. Škoda, 

že robota byla zrušena a drábi se ve firmách využívat nesmějí. 

Nadsázka a humor, s nimiž autor zkoumá pracovní svět z pohledu 

majitelů firem i jejich zaměstnanců, čtenáře nejen pobaví, ale 

skrze dva neslučitelné pohledy ukáže, že nic v pracovním světě 

není černobílé  

 

Nemocnice Charité 
2. díl Průlom a odhodlání. 

Ulrike Schweikert ; z německého originálu Die Charité - 

Aufbruch und Entscheidung ... přeložila Jana Zoubková 

 

Berlín 1903. Rahel Hirschová jako jedna z prvních vystudovaných 

lékařek pracuje v nemocnici Charité. K rovnoprávnosti žen a 

mužů je ale v jinak pokrokovém hlavním městě Německé říše 

ještě daleká cesta. To zažívá denně i mladá dělnice Barbara. Tvrdě 

dře v nemocniční prádelně a opakovaně se setkává s tím, že muži 

považují ženy za svůj majetek. 

Tyto dvě ženy ani nemohou být rozdílnější, a přesto se spřátelí. 

Rahel se prosazuje proti odporu v Charité a zamiluje se do 

průkopníka létání. Barbara se připojí k ženskému hnutí, bojuje za 

práva dělnic a volební právo pro ženy. Potom však vypukne první 

světová válka a navždy změní život nejen Barbary a Rahel… 
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Božena 
román o první české spisovatelce, která se stala legendou 

Hana Wlodarczyková 

 

Román na motivy úspěšné televizní minisérie představuje jinou 

Boženu Němcovou, než jakou známe ze školních učebnic. Hlavní 

linii tvoří vášnivý a v mnohém nešťastný vztah svobodomyslné 

ženy s o patnáct let starším úředníkem Josefem Němcem. Kniha 

nabourává černobílé vnímání Boženy jako oběti a jejího muže 

coby tyrana. Autenticky líčí Boženin milostný život, který byl z 

pohledu veřejnosti 19. století společensky nepřijatelný. Obrazu 

skutečné Boženy Němcové však neškodí. Podává zprávu o touze 

citlivé inteligentní ženy po svobodě a ničím neomezované lásce. 

Příběh je zabydlen reálnými postavami a přelévá se z 

měšťanských salonů do divoké šumavské a slovenské přírody či 

do bukolické krajiny Ratibořic a České Skalice. Ilustruje, za 

jakých okolností některé texty Boženy Němcové vznikaly. 

Čtenáře přitom napadne, co všechno mohla mimořádně nadaná a 

neohrožená žena dokázat za příznivějších životních podmínek a 

kdyby už v 41 letech nepodlehla vážné nemoci.  

 

Buďte výjimeční 
pět schopností, které odlišují výjimečné lidi 

Joe Navarro a Toni Sciarra Poynter ; překlad Ivana Sýkorová 

 

Kniha světově uznávaného odborníka na neverbální komunikaci 

nabízí průlomový pohled na pět účinných principů, které odlišují 

výjimečné lidi od ostatních. Joe Navarro působil čtvrt století ve 

službách FBI, kde se zaměřoval na odhalování špionů a dalších 

nebezpečných pachatelů trestných činů po celém světě. V jeho 

oboru bylo úspěšné vedení lidí doslova otázkou života či smrti. 

Nyní předává své těžce získané vědomosti i vám. Své celoživotní 

zkušenosti soustředil do pěti zásad, jimiž se řídí výjimeční lidé: 

 Sebezdokonalování: Abyste mohli vést druhé, musíte 

prokázat, že umíte vést sebe. 

 Pozorování: Využijte stejné techniky jako FBI k rychlému 

a přesnému vyhodnocení situace. 

 Komunikace: Zkroťte sílu verbální i neverbální 

komunikace a naučte se přesvědčit, motivovat a inspirovat 

druhé. 

 Činy: Rozvíjejte záměry ve prospěch společnosti a veďte 

příkladem. 

 Psychická útěcha: Objevte tajemství výjimečných lidí. 

Kniha „Buďte výjimeční“ je završením desítek let práce v oboru, 

během nichž Joe Navarro zkoumal lidské chování, vedl více než 

deset tisíc rozhovorů a připravoval vysoce-profilové behaviorální 

analýzy. Tato kniha představuje nový typ příruček o vedení lidí a 

má sílu transformovat přístup k této oblasti v nadcházejících 

letech. 

 



Knižní novinky – říjen 2022 
 

 

Kameny z vesmíru 
Pavel Gabzdyl & Jakub Cenkl 

 

Kniha plná meteoritů a vesmírného kamení! Jestlipak rozeznáte 

obyčejný kámen od kamene vesmírného původu…tedy od 

meteoritu? Že ne? Nevadí. Nevadí, protože ve svých rukách držíte 

knížku, která vám o meteoritech prozradí snad úplně všechno. Jak 

vznikají, co se děje, když letí vesmírem a jak závratnou rychlostí 

dokážou letět, než přistanou na Zemi.  

 

Slzy padají z pekla 
Jiří Kavulič 

 

Kniha Slzy padají z pekla je o muži, který poznal lásku svého 

života. Postupně si vybuduje v neznámém prostředí kariéru a 

dočká se narození svého dítěte. Ale život není jen krásná pohádka. 

Krutě si s ním pohraje zcela cizí člověk. A muž musí čelit novému 

osudu a začít se s ním vyrovnávat. A jak se vyrovná s pádem na 

dno? To se zvídavý čtenář dočte v této knize. 

 

Směna 
Anna Beata Háblová 

 

Prosadit se za každou cenu, nebo být svůj a vzdát se všech 

ambicí? Mladá výtvarnice Petra balancuje mezi touhou po 

úspěchu a odvržením všeho tvůrčího. Jako ostře řezané reliéfy se 

v ní vynořují vzpomínky na studium malby i zasuté osobní 

trauma. A pak je zde neradostná přítomnost, monotónní práce 

pokladní v supermarketu, k níž se z pragmatických důvodů 

uchyluje. Její vnitřní boje jsou konfrontovány s nelítostnými světy 

prodejny, uměleckého provozu i jejím (většinou nerovným) 

milostným zápasem. Vášeň pro opravdovost dovádí hrdinku až k 

hranicím sebevyjádření, vztahu, a nakonec i zákona. Příběh o 

křehkosti současné mladé ženy, která ve svém letu nevyhnutelně 

naráží do skla globalizované cizoty, vlastní osamělosti i osudu.  

 

Vraždi všímavě 
Karsten Dusse ; přeložila Dagmar Heeg 

 

Jak vám může kurz mindfulness změnit život? Třeba vraždou. 

Právník Björn Diemel se stará o to, aby se mizerové nedostali do 

takového průšvihu, jaký by si zasloužili. Ve své profesi je třída, 

ovšem takový úspěch není zadarmo. Za život v přepychu platí 

Björn neustálým stresem — den má příliš málo hodin, nedokáže 

vypnout, jeho žena Katharina mu leze na nervy a svoji dceru 

téměř nevidí. Katharině už ale s manželem dochází trpělivost, a 

tak se Björn rozhodne zkusit poslední zoufalý krok — vydá se za 

koučem mindfulness neboli všímavosti. 

Ačkoli Björn považuje všímavost jen za další odvar pochybného 

ezoterického čaje, pro záchranu rodiny je ochoten udělat cokoli. A 

po několika sezeních zjistí, že mu všímavost opravdu pomáhá 

dostat život pod kontrolu. Má to však jeden háček — Björnův 
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mandant, podezřelý například z daňových úniků, zpronevěr či 

ublížení na zdraví, se s poklidným životním stylem příliš 

neslučuje. A proto je třeba začít vraždit. S láskou a bez jakéhokoli 

hodnocení. Prostě všímavě. 

 

 

Zahrada 
Petra Dvořáková 

 

Jak žít, když člověk dostane do vínku danajský dar? Dlouho 

neobývaná stará vila se zanedbanou zahradou. A jedna velká 

životní prohra navrch. Pětatřicetiletý Jaroslav Havlát se vrací do 

domu svého dětství ve chvíli vážného životního zlomu. Po 

zpackané „církevní kariéře“ hodlá začít nový život, poprvé 

konečně sám za sebe. Snad také s trochou naděje, ale především s 

nákladem vyhoření, samoty, s pocitem odcizení vůči všem a 

všemu. Jedinou laskavou náručí se mu stává zanedbaná zahrada a 

práce v ní.  

 

Země 
Marek Epstein 

 

Rozsáhlý román, jehož ústředními postavami jsou především 

obdivuhodné ženy, jejichž životní příběhy a osudy se odehrávají v 

neklidném období druhé poloviny dvacátého století. Lea o 

všechno přišla. Několikrát. Válka jí vzala rodinu, komunisti dceru, 

škodolibost osudu partnera. Naštěstí ale dostala do vínku nevšední 

dar - téměř nadpřirozenou fyzickou sílu. Znovu a znovu ji ve 

svém těle nalézá, aby přemohla strach, aby našla dceru Mirabelku, 

aby si udržela lásku. Bude jí ale její dar na to všechno stačit?  

 

Děda 
Jan Novák ; přeložili Jiřina Zachová a Jan Novák 

 

V románu Děda nabízí Jan Novák další příběh spojený s vlastní 

rodinou; jak naznačuje lapidární název, vyprávění se tentokrát točí 

kolem autorova dědečka, středočeského zemědělce, jehož semlely 

dějiny i zvůle komunistické moci a jenž svého vnuka fascinuje i 

děsí zároveň. Kniha je vystavěna s typicky novákovským švihem: 

sled krátkých, ostře vypointovaných kapitol postupně skládá 

působivý obraz "dědy betonového srdce", "babičky kobry 

královské" a dalších členů autorovy rodiny i jejich sousedů a 

známých, a přitom ukazuje střet "velkých" a "malých" dějin v 

kulisách polabské vesnice během násilné kolektivizace v 

padesátých letech minulého století. Literární kvality textu a 

autorovo vypravěčské mistrovství vyzdvihla i odborná porota, jež 

Janu Novákovi za román Děda udělila prestižní Cenu Josefa 

Škvoreckého. 
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Dům pod náměstím 
Markéta Hejkalová 

 

Román o domě, který pamatuje velké dějiny, a o lidech, kteří s 

nimi museli žít. Maloměsto v srdci Vysočiny a na hlavní ulici 

dům, který pamatuje tolik, že musí vyprávět, aby se nerozpadl. O 

konci 19. století, kdy v něm začala fungovat pletařská dílna, o 

odvážném mladém muži Josefu Vlkovském, o prudkém vzestupu 

živnosti a otevření velkoobchodu, o válce, znárodnění a 

konfiskaci majetku i o nových začátcích po roce 1991. Čas plyne 

a dům s obchodem "U Vlků" žije dál svými vzpomínkami a také 

nadějí, že se přece jen podaří smířit přítomnost s minulostí...  

 

Hra o dědictví 
1. díl 

Jennifer Lynn Barnes ; z anglického originálu The inheritance 

games ... přeložila Veronika Volhejnová 

 

Dobrodružně laděný příběh mladé dívky Avery, která je naprosto 

nečekaně zahrnuta do závěti neuvěřitelně bohatého a také zcela 

neznámého muže.Avery Grambsová má jediný cíl - přežít střední 

školu, získat stipendium a vypadnout. Její plány však naruší smrt 

miliardáře Tobiase Hawthorna, který odkáže veškerý svůj majetek 

právě Avery. V čem je háček? Avery ho nikdy v životě neviděla a 

nemá ani tušení, co byl zač. Aby převzala své dědictví a zjistila, 

proč jí bylo odkázáno, musí se vydat do sídla rodiny 

Hawthornových. Bohužel pro Avery bydlí v tomto sídle 

Tobiasova rodina, a ta si připadá podvedená. Včetně Tobiasových 

čtyř vnuků: geniálních a nebezpečných kluků, kteří žili celý život 

v domnění, že jednoho dne zdědí dědečkův majetek právě oni. 

Avery se tak propadá do světa plného bohatství a intrik a sama 

musí přijít na to, jak tuhle hru hrát, aby přežila.  

 

Království kostí 
James Rollins ; přeložil Zdík Dušek 

 

Tým Spojených národů učiní v konžské vesničce krajně 

znepokojivý objev. Neznámá síla uvedla muže, ženy i děti do 

bezvědomého, strnulého stavu. Okolní prostředí – rostliny i 

živočichové – je čím dál lstivější a dravější a neuvěřitelně rychle 

se vyvíjí a proměňuje. Záhadný jev se šíří z prokletého místa v 

pralese – známého pod označením Království kostí – a ohrožuje 

celý svět. Velitel Gray Pierce a Sigma Force jsou připravení na ty 

nejmimořádnější okolnosti a už mnohokrát zachránili svět, byť za 

to zaplatili vysokou osobní cenu. Ani tito zkušení a ostřílení vědci 

a válečníci však netuší, co nebo kdo stojí za takovým děsivým 

vývojem – ani jak ho zastavit. Horečně se snaží nalézt odpovědi, 

ale rychle jim dochází, že se sami stali kořistí. Příroda se obrací 

proti lidstvu a chystá se proměnit svět v Království kostí.  
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Vdovou proti své vůli 
Georgette Heyerová ; přeložila Ludmila Kožená 

 

Nemajetná šlechtična Elinor je nucena přijmout místo 

guvernantky na venkově. Dojde však k záměně: kočár ji odveze 

do jiného sídla, kde lord Carlyon očekává ženu, jež slíbila, že se 

za úplatu provdá za zhýralého a zadluženého mladíka. Když se 

omyl vysvětlí, přichází zpráva, že dotyčný byl těžce zraněn ve 

rvačce, a lord přesvědčí Elinor, aby se za umírajícího provdala. 

Než noc skončí, je vdovou po muži se špatnou pověstí a paní 

zadluženého panství. A navíc se o staré sídlo zajímají francouzští 

agenti, neboť Elinořin zesnulý manžel se zřejmě zapletl i do 

špionáže...  

 

Alkohol, alkoholik, apolinář 
cesta tam a zpět 

David Chyšecký 

 

Autor knihy je abstinující alkoholik, který dobrovolně absolvoval 

léčbu. Známá osobnost v oblasti stavebnictví, píše pod 

pseudonymem. Hlavní dějová linie zkušeností a zážitků z léčebny 

je zarámovaná do rukověti alkoholika, manuálu s prvky literatury 

faktu. Knihu napsal především pro ty, kteří cítí, že už jsou na 

hraně, nebo mají pocit, že se k ní blíží. Případně pro ty, kteří ještě 

váhají a bojí se učinit rozhodnutí. Někomu poskytne zajímavé 

informace, někoho jen pobaví.  

 

Číslo jedna 
můj příběh 

Peter Schmeichel ; z anglického originálu One: my autobiography 

... přeložil David Čermák 

 

Jak se stalo, že si kluk z kodaňského paneláku řekl: Chci se stát 

šampionem Manchesteru United a Dánska, a dokázal to? Peter 

Schmeichel je fotbalový velikán, který získal více titulů v Premier 

League než kterýkoli jiný hráč na jeho pozici a byl kapitánem 

Manchesteru United při jedinečném, posledním vítězství nad 

Bayernem Mnichov ve finále Ligy mistrů v roce 1999. V knize 

nás zavede do pozoruhodného, vítězného prostředí klubu, který v 

90. letech změnil fotbal, a na hřiště oné bláznivé, dechberoucí 

noci v Barceloně roku 1999. Od Fergusonova jedinečného nadání 

až po jedinečnou osobnost Erica Cantony přináší detailní a 

zasvěcený portrét zlaté éry United. Schmeichel má však za sebou 

také neuvěřitelný rodinný příběh, počínaje otcem Antonim, 

geniálním polským jazzovým hudebníkem, který bojoval s 

démony a po léta před svým okolím skrýval závažné tajemství. 

Mimoto Schmeichel ve svém životopise zkoumá, jaké dědictví 

zanechal svému synovi Kasperovi - jenž je sám vynikajícím 

brankářem Premier League a jedničkou dánské reprezentace. 

Číslo jedna je poutavý příběh o fotbale, původu, cestách a odkazu.  
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Dobro a zlo 21. století 
Marek Orko Vácha, Klára Mandausová 

 

Pandemie, válka na Ukrajině a další události přinesly do našich 

životů dosud neznámou dávku obav a nejistoty. Jak zvládat mezní 

situace a co za ponaučení si z nich odnést? Proč je v dnešním 

světě důležitá víra a jak může pomáhat jednotlivci i společnosti? 

Jak člověka formuje násilí, strach, nemoc a vyhrocené situace? 

Nejen na tyto otázky hledá Marek Orko Vácha odpovědi v 

rozhovoru, který vnáší světlo do temných zákoutí nelehké doby.  

 

Manželé v běhu 
Soňa Hrabec Kotulková, Michal Hrabec 

 

Příběh Soni a Michala, kteří spolu už několik let doslova běží 

životem jako manželé a o společném běhání také píší běžecký 

blog. Jsou dva a jsou sví. Ona je Býk a on Beran. Ona dámička, 

která odjakživa nesnášela běhání. On kluk, co běhal každý den do 

školy a závodil. Ona byla odjakživa samá ruka, samá noha. On se 

sportem praštil v pubertě a postupně se projedl k váze menšího 

slona. Stačila jedna pracovní porada v redakci a svět se jim obrátil 

naruby. Soňa vyměnila podpatky za tenisky a zanedlouho se 

účastnila závodů. Michal potřeboval zhubnout, a tak se k běhu 

zase vrátil. Šlo to pomalu, ale každý shozený gram ho posouval 

dále k cíli - k maratonům, ultraběhům, a nakonec až k minus 

čtyřiceti kilům. A pak se na jednom závodě potkali. Zajímá vás, 

proč Michal po půlmaratonu oněměl, jaké byly jejich společné 

tréninky a co to znamená mít svatbu na největším běžeckém 

závodě u nás? Začtěte se do příběhu manželů v běhu, motivátorů a 

autorů úspěšného běžeckého blogu Running2!  

 

Stalinova baletka 
Christina Ezrahi ; z anglického originálu Dancing for Stalin ... 

přeložila Bronislava Grygová 

 

Příběh odvahy a boje o přežití v sovětském Rusku. Byla 

odsouzena a poslána do gulagu. Sílu a vůli přežít jí dala její vášeň 

a láska k tanci.Nina Anisimovová (1909-1979) byla jednou z 

nejpozoruhodnějších baletek a také jednou z prvních žen – 

choreografek. Přesto jen málokdo ví, že její příkladná kariéra 

skrývala temné tajemství. Roku 1938, v době vrcholícího 

stalinského Velkého teroru, zatkla Ninu tajná policie, byla 

obviněna ze špionáže ve prospěch německých nacistů a odsouzena 

k nuceným pracím v lágru v Kazachstánu. Bez naděje – a bez 

teplého oblečení v oblasti, kde teploty v zimě klesají pod 40 °C – 

našla vykoupení ve svém umění, které jí dalo sílu rvát se o život. 

Zatímco Nina bojovala o přežití v gulagu, její manžel bojoval za 

její svobodu v Leningradu. Přes všechnu nepřízeň tehdejšího 

režimu byla nakonec propuštěna a jako zázrakem se právě ve 

chvíli, kdy vypukla Velká vlastenecká válka, dokázala vrátit ke 

svému dřívějšímu životu.  
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Střet králů 
grafický román. 3. díl 

George R.R. Martin ; adaptace: Landry Q. Walker ; kresba: Mel 

Rubi ; z anglického originálu A clash of kings přeložila Veronika 

Friedrichová 

 

Mírumilovné léto plné hojnosti trvající dlouhých deset let se chýlí 

ke konci a drsná, ledová zima se blíží jako zuřivé zvíře. Dva velcí 

vůdci – lord Eddard Stark a král Robert Baratheon –, kteří vládli 

věku vynuceného míru, se stali oběťmi královské zrady a jsou 

nyní po smrti. V celé zemi – od prastarého Dračího kamene po 

strohé zdi Zimohradu – vládne chaos. Vládci Sedmi království, 

kteří se ucházejí o železný trůn, jsou připraveni se ho zmocnit v 

nelítostné válečné vřavě.  

 

Deník raka 2 
2. díl 

Tereza Schillerová ; básně Filip Topol 

 

Rakovina vás nezmění. Pořád to budete vy. I po uzdravení. Ta 

nemoc vám hodně vezme. Ale taky něco dá. Například vás naučí 

vážit si maličkostí a okamžiků. Protože okamžiky jsou to jediné, 

co vám skutečně patří. Přesně to se blogerce Tereze Schillerové 

podařilo zachytit v období, které pacienti nazývají remise. Že to 

bude klišé? Ani náhodu. Život v této fázi je doslova jízdou na 

horské dráze. Radost z uzdravení střídá pocit strachu, že se nemoc 

vrátí. A ten strach je natolik intenzivní, že vás paralyzuje. Kniha 

zachycuje obavy, nejistoty, vnitřní rozpolcenost, deprese, vnímání 

agresivity lidí, rodičů a přehodnocování vztahů a přátel. Pocity a 

situace, které autorka dokázala zachytit s odzbrojující upřímností, 

ale také s neskrývanou vůlí jít dál, nevzdávat se a najít smysl 

života. Nemoc jí vzala iluze, ale také ji naučila neodkládat nic na 

„vhodný okamžik“. Našla sílu pro důležitá rozhodnutí a plnit si 

sny. Její vyprávění je prokládáno s osudy čtenářů jejího blogu, 

retrospektivními vzpomínkami na období léčby, a ještě 

neuveřejněnými dialogy s její blízkou kamarádkou. Blog Deník 

raka se totiž stal doslova komunitou lidí, kteří se vzájemně 

podporují a dodávají si sílu. 

 

My děti ze stanice ZOO 
Christiane F. ; podle zpovědi zachycené na magnetofonových 

páscích zpracovali Kai Hermann a Horst Rieck ; z německého 

originálu Wir Kinder vom Bahnhof ZOO přeložila Zuzana 

Soukupová 

 

Dnes již dospělá Christiane F. se poprvé ve svých dvanácti letech 

setkala v evangelickém centru pro mládež s hašišem, ve třinácti na 

diskotéce s heroinem.  



Knižní novinky – říjen 2022 
 

 

Nás se nezbavíš 
J.D. Robb ; z anglického originálu Faithless death ... přeložil Zdík 

Dušek 

 

Vše nasvědčuje tomu, že nový případ Evy Dallasové je zločin z 

vášně. Když ovšem vyslechne ženu, která zavolala policii, její 

výpověď prostě nesedí. Navíc jí trvalo více než hodinu, než 

vraždu po nalezení těla ohlásila. Na jednu lež se nabalují další a 

Eva se dostává do víru událostí, v jejichž středu stojí fanatická 

skupina, a na povrch vyplývá šokující zločinné spiknutí.  

 

Poslední zahrada v Anglii 
Julia Kelly ; přeložila Dana Chodilová 

 

Tři různé éry, pět rozdílných žen a jedno výjimečné místo 

zakleté v čase  

Emma zasvětila svou kariéru renovaci zahrad a právě dostala 

životní příležitost: obnovit zahrady velkolepého sídla Highbury 

House, které v roce 1907 navrhla proslulá Venetia Smithová. Jak 

se Emma ponořuje hlouběji do minulosti zahrad, odhaluje 

tajemství, která byla dlouho zarostlá plevelem. Čí osudy se 

ukrývají za zrezivělým zámkem tajemné zimní zahrady domu, 

sloužícího za války jako ozdravovna pro zraněné vojáky? 

 

Stejná jako ona 
Nora Roberts ; z anglického Legacy ... přeložila Soňa Tobiášová 

 

Kombinace thrilleru a románu pro ženy se spojuje v příběhu o 

složitém vztahu matky a dcery, o ctižádosti i o duševních otřesech 

z dětských let, které znovu ožívají v přítomnosti - tentokrát ovšem 

jako děsivá hrozba. Adrian Rizzová je bývalou dětskou hvězdou 

videí o fitness, jimiž se proslavila její matka. O deset let později 

se konečně podaří i jí prosadit se s vlastní sérií. V pozadí ale číhá 

hrozba. Už několik let dostává Adrian dopisy, z nichž mrazí. Že 

by měly něco společného s tragickou nehodou, při níž kdysi 

zemřel její otec? Matka bere nebezpečí na lehkou váhu, ale 

výhrůžky přejdou od slov k činům  

 

Stvůra 
1. díl 

Kristýna Trpková 

 

Detektivní román vypráví o vyšetřování dvou zdánlivě podobných 

případů brutálních vražd na malém městě. V Holicích je nalezeno 

surově zbité a rozřezané tělo mladé dívky. Vyšetřování se ujímá 

výkonná a cílevědomá komisařka Laura Linhartová, nepříliš 

populární mezi svými spolupracovníky, spolu s novým kolegou 

Adamem Benešem. Hlavním podezřelým se stává nedávno 

usvědčený vrah, který má na svědomí podobnou vraždu. Shodné 

znaky mezi oběma případy jsou sice nepřehlédnutelné, ale brzy se 

ukazuje, že jde o podobnost pouze zdánlivou. Na scéně se 



Knižní novinky – říjen 2022 
 

objevuje neznámý vrah číslo dvě a dvojice kriminalistů se pouští 

do zapeklitého vyšetřování plného nečekaných odhalení.  

 

Štěstí v neštěstí 
Danielle Steel ; přeložila Jaroslava Novotná 

 

Román oblíbené americké autorky popisuje životní osudy 

Isabelle, která stále hledá lásku a rodinné štěstí. Isabelle se jako 

mladá stážistka v pařížské galerii umění seznámí s Putnamem 

Armstrongem - bohatým, laskavým, starším a od světa 

odloučeným mužem. Na jeho normandském sídle spolu prožijí 

románek jako z říše snů. Když ale Isabelle zjistí, že je těhotná, 

uvědomí si, že manželství s ním nepřichází v úvahu. Rozhodne se 

proto vrátit do New Yorku, kde se záhy sblíží s jiným mužem. 

Doufá, že tentokrát je to ten pravý, který pro ni a její dcery 

vytvoří stabilní rodinné zázemí. Brzy jí však dojde, že se opět 

strašlivě zmýlila, a zůstává sama.  

 

Vlak do Paříže 
Lorraine Brownová ; přeložila Jana Rajnyšová 

 

Romantický příběh roztržité Hannah, která se životem proplétá, 

jak se dá. Ve chvíli, kdy začne žít se Simonem, má pocit, že její 

život nabral úplně jiný směr. Ten správný, pochopitelně. Hannah a 

její přítel Simon jsou na cestě vlakem do Amsterdamu, kde se má 

konat svatba Simonovy sestry. Nic však nejde podle plánu. Vlak 

doběhnou na poslední chvíli, jejich kupé je již obsazené a 

nefunguje ani klimatizace. Hannah si chce alespoň na chvíli 

odpočinout, Simon už spí, ale co hůř - chrápe. Vydá se proto do 

jiného vagónu, aby jen na pár chvil zavřela oči. Když se však ráno 

probudí, zjistí, že se vagóny jejich vlaku rozpojily, a ona už 

nemíří do Amsterdamu jako Simon, ale do Paříže. Bez zavazadel 

a bez Simona je nucena strávit celý jeden den v nejromantičtějším 

městě Evropy. A to ještě není všechno.  

 

Zvuk 
J.D. Barker, James Patterson ; z anglického originálu The noise ... 

přeložil Jakub Marek 

 

Thriller s detektivními a hororovými prvky líčí naprosto 

nečekanou a šokující situaci, ve které hraje roli "smrtící zvuk". 

Před hrůzou si marně zacpáváš uši. U hory Mount Hood v 

Oregonu funguje komunita survivalistů, kteří se straní civilizace. 

Když oblast zasáhne podivná akustická anomálie, uniknou jí jen 

dvě dívky. Do zkoumání záhady se pouští tým vědců 

naverbovaných tajnými armádními složkami. A zatímco doktorka 

Martha Chanová k záležitosti přistupuje s otevřenou myslí, někteří 

kolegové její pohled na věc nesdílejí. Na rozpory ovšem není čas - 

jev se šíří a mohl by lidstvo dovést až k apokalyptickému konci.  
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Co oči nevidí, to manžela nebolí 
Alena Jakoubková 

 

Románový příběh o mladé fotografce, která odmítá úděl být 

pouhou reprezentativní ozdobou domácnosti a pokouší se ho 

změnit svou činorodou aktivitou. Fotografka Melanie se v 

manželství s Jardou nudí. Jardovi, odborníkovi na vývoj nových 

farmaceutik, nabídli prestižní práci hostujícího profesora na 

univerzitě v Bordeaux. Dostali k užívání krásný domek ve vesnici 

nedaleko města, ale Melanie tam nemá na práci nic jiného než se 

starat o dům a sekat trávník. Ještě předtím, než s manželem odešli 

do Francie, pracovala pro prestižní kulturní časopis, takže se jako 

žena v domácnosti necítí zrovna nejlépe. Vše se změní ve chvíli, 

kdy se seznámí s Céline. Ta jí nabídne, že ji představí 

šéfredaktorovi jednoho magazínu, který prý shání fotografku pro 

seriál o akvitánských vinicích. Má to ale drobný háček. Melanie 

totiž Jardovi slíbila, že po dobu, kdy budou ve Francii, pracovat 

nebude..  

 

Hněv draků 
1. díl Žár 

Evan Winter ; překlad Milan Pohl 

 

Národ Omehijců bojuje už bezmála dvě stě let ve válce, kterou 

nemůže vyhrát. Ti, kdo mají štěstí, se rodí s mimořádným 

nadáním: jedna žena ze dvou tisíc má schopnost přivolávat draky. 

Jeden muž ze sta se dokáže magicky proměnit ve větší, silnější, 

rychlejší stroj na zabíjení. Všichni ostatní jsou podřadní, 

postradatelní pěšáci, jimž je souzeno pouze bojovat a umírat. 

Mladý Tau, muž bez zvláštních schopností, si to uvědomuje, má 

ale plán, jak přežít: nechá se zmrzačit, předčasně odejde z vojska 

a usadí se, aby se oženil, pořídil si děti a domov. Jenže k tomu 

nedostane příležitost. Jeho blízcí jsou brutálně zavražděni a jeho 

zármutek se rychle mění v hněv. Upne se pouze k myšlence na 

pomstu a svůj život zasvětí nemyslitelnému cíli. Stane se 

nejlepším bojovníkem, jaký kdy žil, mužem ochotným zas a 

znovu zemřít.  

 

Nikdy 
Ken Follett ; z angličtiny přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi 

 

Rozsáhlý román je barvitým akčním příběh o rozděleném světě, v 

němž zdánlivě nenápadné události mohou vést k zažehnutí 

děsivého válečného požáru, přinášejícího globální zkázu. 

Nejnovější dramatický špionážně-politický thriller z pera mistra 

vypravěče přináší poutavý, akční i hluboce lidský příběh ze 

současnosti, ve kterém se mírově smýšlející představitelé tajných 

služeb a špičky světových velmocí snaží zabránit katastrofě. Na 

začátku čelí drobným lokálním konfliktům - v saharské poušti či 

na Korejském poloostrově -, ty však kvůli eskalaci odvet ve stylu 

"oko za oko, zub za zub" mohou velice rychle přerůst ve světovou 
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válku, jako se to stalo už v minulosti. A Ken Follett varuje: 

snažme se, aby k tomu nedošlo znovu. Nikdy. Protože se 

současným arzenálem zbraní by nás už nejspíš nečekala žádná 

budoucnost...  

 

Vražda na ostrově Camino 
John Grisham ; přeložila Irena Steinerová 

 

Další volné pokračování s již známými hrdiny od oblíbeného 

amerického autora. Bruce Cable, majitel knihkupectví na 

floridském ostrově Camino, si je jistý, že jeho starý kamarád 

Nelson Kerr nezemřel kvůli hurikánu. Jenže kdo si mohl přát smrt 

oblíbeného autora thrillerů? Policie je zaneprázdněná řešením 

následků bouře, a tak se Bruce rozhodne pátrat po vrahovi na 

vlastní pěst. Když v počítači mrtvého spisovatele objeví rukopis 

nového románu, vyjde najevo, že někdy je realita děsivější než 

jakákoliv zápletka.  

 

Zbývá ještě tolik života 
Louis de Berniéres; přeložil ViktorJaniš 

 

Po první světové válce se Rosie a Daniel stěhují se svou dcerkou 

na Cejlon, aby začali nový život, ovšem ani v tropickém ráji 

uprostřed čajových plantáží jim není souzeno najít štěstí. Také 

Rosiiným třem sestrám, které zůstaly doma v Anglií, stojí v cestě 

za jejich sny mnoho překážek, které každá zdolává po svém – a 

leckdy poněkud nekonvenčně. Ovšem události v Německu 

nabírají rychlý spád a další celosvětový konflikt je na spadnutí.  

 

Anatomie 
1. díl 

Radomír Čihák ; upravili a doplnili Radomír Čihák, Miloš Grim 

 

Přehled pohybového aparátu lidského těla ve vysokoškolské 

učebnici. Upravené a doplněné vydání podle posledních poznatků 

(zejm. variabilita kostí a svalů a některé vývojové aspekty). Přes 

400 barevných ilustrací je dílem akademického malíře Milana 

Meda. Publikace je potřebná nejen pro výuku základního oboru 

medicíny a zvládnutí tohoto základního a obtížného předmětu, ale 

je i potřebným doplňkem odborné knihovny lékařů mnoha oborů, 

u nichž jsou dobré anatomické znalosti nevyhnutelné.  

 

Anatomie 
2. díl 

Radomír Čihák ; upravili a doplnili Radomír Čihák, Miloš Grim 

 

Druhý díl vynikající učebnice obsahuje anatomii 

gastropulmonálního a urogenitálního systému a soustavy žláz s 

vnitřní sekrecí. Jsou to klíčové úseky pro fyziologii, patologii a 

klinickou praxi. V učebnici jsou vyzvednuta jednak základní fakta 

pro studenty medicíny, jednak vývojová a funkční hlediska. 

Oproti předchozímu vydání byl text tohoto dílu doplněn o 
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poslední poznatky zejména z oblastí týkajících se vývoje orgánů, 

genetiky a embryologie. Tento díl upravili a doplnili prof. MUDr. 

Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. 

Obrazová dokumentace byla rozšířena téměř o 60 nových obrázků 

a fotografií, v textu je tak nyní téměř 500 převážně barevných 

vyobrazení, která jsou originálními díly pracovníků 

Anatomického ústavu. Vícedílný komplet anatomií hlavního 

autora prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc., je považován za 

jeden z vrcholů naší odborné literatury jak po stránce didaktické, 

tak po stránce ilustrací, preciznosti a provedení.  

 

Anatomie 
3. díl, svazek 1. Nauka o cévách / svazek 2. Centrální nervový 

systém / svazek 3.  Periferní nervový systém. Kůže a kožní 

orgány. Smyslové orgány 

 

Radomír Čihák ; upravili a doplnili: Radomír Čihák, Miloš Grim ; 

ilustrovali: Ivan Helekal, Jan Kacvinský, Stanislav Macháček 

 

Poslední díl celobarevné učebnice obsahuje anatomii 

kardiovaskulárního systému, centrálního nervstva, periferních 

mozkomíšních a vegetativních nervů, kůže a smyslových orgánů. 

Jsou v něm také připojeny poznámky topografické a poznámky 

praktické (užité) anatomie.  

 

Anděl smrti 
Vlastimil Vondruška 

 

Jubilejní třicátý román s Oldřichem z Chlumu, panošem Otou a 

Divišem zavede čtenáře opět na Bezděz a do jeho okolí. 

Neprostupné lesy a skalní strže, které se táhnou od Housky ke 

Kokořínu, však skrývají mnoho tajemství. Pohanství jako by z 

této pochmurné krajiny nikdy neodešlo a pokud je sem přidělen 

kněz, je to vždycky jen za trest. Zpočátku se jedná o banální 

záležitost, když do manské služby nenastoupí Smil z Tubože. 

Záhy po něm zmizí další dva manové, jenže nikdo o nich nechce 

mluvit. Nepochopitelné události se však začnou vršit. Jaký smysl 

má erb s harpyjí, co se skrývá v Ďáblově tlamě a proč se zjevuje 

anděl smrti? 

 

Bridgertonovi prequel 
1. díl Za vším hledej Bridgertonovy. 

Julia Quinnová ; z anglického originálu Because of miss 

Bridgerton ... přeložila Jana Jašová 

 

Další romance z pera oblíbené autorky, která čerpá inspiraci v 

anglické společnosti přelomu 18. a 19. století. Divoká a 

nespoutaná Billie Bridgertonová příliš nectí společenské 

konvence. Vyrostla na venkově a jejími společníky byli bratři 

Rokesbyovi. Nejstarší George by byl bezesporu vhodnou partií. 

Ale Billie si přece vezme jen toho, koho bude sama chtít. Může se 

z rivala stát chtěný vášnivý milenec či dokonce manžel snů?  
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Dynastie Windsorů 
od Britské říše po Alžbětu II. 

Jean des Cars ; z francouzského originálu La saga des Windsor 

přeložil Vladimír Čadský 

 

Málokterý královský rod ovlivnil evropskou historii 20. století 

tolik jako ten britský. Významný francouzský historik sleduje 

dějiny rodu od konce 19. století, resp. od roku 1917, kdy král Jiří 

V. přijal rodové jméno Windsorů ve snaze odstřihnout se od 

německých kořenů dynastie. Autor popisuje peripetie rodu, 

neslavnou historii krále Eduarda VIII. i statečný postoj jeho bratra 

Jiřího VI. za druhé světové války. Knihu uzavírá životní příběh 

současné britské královny a její rodiny až do začátku dvacátých 

let 21. století.  

 

Hlad 
Žízeň 

Jozef Karika ; přeložil Jiří Popiolek 

 

Dvojitá porce temné imaginace slovenského spisovatele Jozefa 

Kariky jako dvojkniha. Každá z knih nabízí samostatný zážitek, 

při čtení obou však příběh dostává nové významové vrstvy. 

Nepřirozeně vysoký muž s kufrem, ve kterém se ukrývají ty 

nejhorší noční můry, brutální vrah ve žluté větrovce, strašidelná 

maska ze staré juty... Mrazivé vyprávění zachycuje sto let 

přízračné historie vrchu Čebrať a nedalekého Ružomberoku. 

Autor ji podává skrz mistrovsky vystavěnou mozaiku příběhů, 

které se proplétají v prostoru i čase.  

 

Jizva 
čte Vanda Hybnerová 

 

Katarzyně je přes čtyřicet a za celý život nevytáhla paty z rodného 

Polska. Teď však má pro svou firmu otevřít novou pobočku v 

Ostravě. Od studenta Martina, kterého zaměstná jako tlumočníka, 

se dozví o tragické historii blízké vesnice Životice. Katarzyna 

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

její devadesátiletou tchyní....  

 

Velká kniha dračích legend 
Tea Orsi ; ilustrace Anna Láng 

 

Fantastické legendy ze všech koutů světa, ve kterých hlavní roli 

hrají draci a jim podobné nestvůry. Moudří společníci bohů a 

bohyň, obránci přírody, bystrá a důvtipná stvoření nebo nepřátelé 

hrdinů a rytířů: draci jsou fascinující bytosti, které plní stránky 

mýtů, legend a folkloru. Od severoevropských pohádek po čínské 

a japonské legendy, draci jsou nedílnou součástí světa fantazie.  
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Velká kniha lesních bytostí 
Tea Orsi ; ilustrace Anna Láng 

 

Knížka s celostránkovými ilustracemi přináší nejen pověsti z celé 

Evropy a Japonska, ale též informace o známých i méně známých 

nadpřirozených bytostech žijících v lese.  

 

Martínkovice = Märzdorf 
ve vzpomínkách německých pamětníků 

Rudolf Walzel a Hugo Kleiner; překlad Dagmar Heeg 

 

České vydání vlastivědné knihy popisuje obec Martínkovice na 

Broumovsku tak, jak si ji mnoho let po odsunu z vlasti uchovali v 

paměti její původní němečtí obyvatelé. Po úvodní kapitole 

věnované historii broumovského regionu se čtenář seznámí se 

vzhledem a fungováním vesnice (důležité inovace - zavedení 

vodovodu, telefonu, atd.), získá informace o fungování obyvatel a 

jejich sociálních problémech, nahlédne do aktivní činnosti a 

volnočasových spolků.  

 

Einstein 
můj život v komiksu 

Corinne Maierová, Anne Simonová ; z francouzského originálu 

Einstein ... přeložil Petr Himmel 

 

Unikátní vzdělávací komiks. Komiks, určený dětem a dospívající 

mládeži, vypráví o životě a objevech Alberta Einsteina a zároveň 

graficky znázorňuje jeho hlavní vědecké teorie na poli fyziky, 

které radikálně změnily naše životy. V prvním komiksovém 

životopisu sledujeme tohoto génia během celého jeho života. 

Objevíme nezkrotné dítě, které se zajímalo o vědu a geometrii, 

později studenta polytechnické školy, který se setkává s velkými 

vědci své doby, a nakonec úspěšného vědce, jehož kariéra byla 

korunována vytvořením teorie relativity.  

 

O bagříku Honzíkovi 
Jan Jirků ; ilustrovala Marie Urbánková 

 

Elektrický minibagr Honzík je nespokojený s tím, jaký je. Touží 

vyniknout mezi ostatními bagry. Příběh z prostředí staveniště o 

tom, že každý má své místo a dovede něco jiného. O dvou 

malinkých kamarádech, které mezi obrovskými bagry a 

náklaďáky na stavbě kdekdo přehlédl. Nikoho ani nenapadlo, že 

by zrovna tihle špuntové mohli někdy s něčím pořádným pomoct. 

Jenže občas přicházejí chvíle, kdy velké silné stroje dojedou na 

konec svých možností, a malí, hbití a rychlí kamarádi jim můžou 

zachránit život.  
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Prašina 
Křídový panáček. 4. díl Poprava 

scénář Vojtěch Matocha ; kresba, barvy Karel Osoha 

 

Komiksová série s novými postavami navazující na 

stejnojmennou knižní trilogii. Vaškův strýc a Cihlářová pod 

tlakem veřejnosti chystají léčku. Na Prašině se schyluje k něčemu 

strašnému a zdá se, že Vašek je tím jediným, kdo tomu může 

zabránit.  

 

Průvodce literární hysterií 19. století 
Karolína Zoe Meixnerová ; ilustrovala Veronika Šálková 

 

Průvodce českou literární historií 19. století od úspěšné 

influencerky Ve škole nás naučili, že Babičku napsala Božena 

Němcová. Zív. Aktivnější učitelé pro zajímavost dodali, že to byla 

pěkná rajda, tedy Božena, nikoliv Babička. Aha – a to je všechno? 

Ani nápad! Literární hysterie instagramerky Karolíny Meixnerové 

alias @cojezoe zbavuje známé postavy české literatury nálepek a 

popisuje jejich životy tak, jak skutečně proběhly. Plus minus. 

Literatura je sexy, pojďte si ji zamilovat!  

 

Snoubenky smrti 
Jean-Christophe Grangé ; z francouzského originálu Les promises 

... přeložil Jiří Žák 

 

Detektivní román, jehož děj začíná v předvečer 2. světové války v 

Německu. Tři hrdinové knihy se pouštějí do vyšetřování vražd 

žen, které souvisí s projektem Lebensborn a pomstou. Krásné a 

bezstarostné. Takové jsou manželky nacistických pohlavárů 

známé jako Nevěsty. Zatímco v Evropě to vře, tyto dámy se 

nerušeně scházejí v berlínském hotelu Adlon na sklenku 

šampaňského. Brzy však i ony na vlastní kůži okusí, jak se 

prohrává boj o vlastní život. Do vyšetřování série brutálních vražd 

se pouštějí tři lidé: neortodoxní psychoanalytik, bohatá dědička a 

nemilosrdný gestapák. Co když se ale pachatel skrývá jinde, než si 

všichni myslí?  

 

Zvířecí vynálezci 
poznejte zvířátka, která předběhla moderní technologie 

napsala Christiane Dorion ; ilustrovala Gosia Herba ; z anglického 

originálu Invented by animals přeložila Olga Fišnerová 

 

Poznejte stvoření, která inspirovala naše každodenní technologie! 

Vědci se často pokouší vyřešit nějaký problém nebo vynalézt 

nový nástroj, ale pak zjistí, že zvířata už to udělala za ně. V této 

knize se seznámíte se zvířecími vynálezci, kteří se s námi, lidmi, 

podělili o své dovednosti a umožňují nám tak vytvářet úžasné 

věci. 

Zvířata vynalezla způsoby, jak řešit různé problémy, vyrábět 

neuvěřitelné materiály, a díky tomu na zemi přežívají už miliony 

let. Když občas lidský vynálezce neví, kudy kam, přijde se 
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podívat do království zvířat a požádá o pomoc. V této knížce se 

seznámíte se špičkovými zvířecími vynálezci, kteří vytvořili (nebo 

právě vytvářejí) věci, které lidé používají každý den. 

Seznamte se se žralokem, který vynalezl plavky tak rychlé, že je 

na olympijských hrách museli zakázat. A také s termity, kteří 

vynalezli dům tak dokonalý, že je v něm příjemně i uprostřed 

pouště. 

 

Anglická kuchyně slečny Elizy 
Annabel Abbsová ; z anglického originálu Miss Eliza's english 

kitchen, ... přeložila Markéta Polochová 

 

Anglie, 1837. Na trůn nastoupila královna Viktorie a Anglii 

zaplavila spousta nových, zajímavých ingrediencí od koření po 

exotické ovoce. Eliza Actonová však netouží trávit čas v kuchyni, 

ale chce se věnovat poezii. Nakladatel však její sbírku básní 

odmítá a navrhuje, aby napsala knihu o vaření. Elizu návrh 

pohorší a nehodlá se jím zabývat. Vzápětí je ale její otec nucen 

kvůli bankrotu opustit zemi a Eliza z existenčních důvodů na 

nabídku sepsat kuchařku kývne. Začne sběrem receptů z celého 

světa a pokouší se naučit vařit.  

 

Drž se blízko 
Harlan Coben ; přeložila Drahomíra Michnová 

 

Mistr thrillerů tentokrát napsal příběh tří lidí, kteří žijí život ve lži. 

Dokud se jejich osudy neprotnou...Megan je na první pohled 

obyčejná máma z předměstí. Má dvě děti, laskavého manžela a 

taky minulost, kterou úzkostlivě tají. Ray býval nadějným 

fotografem, ale místo snímků pro prestižní časopisy teď fotí pro 

bulvár nablýskané a falešné životy celebrit. Jack je detektiv, který 

se už sedmnáct let snaží rozlousknout podivný případ muže, který 

beze stopy zmizel. Tři zdánlivě obyčejné životy, které pojí temná 

minulost...  

 

Limitům vstříc 
Tomáš Petreček; Tereza Krumpholzová 

 

Biografický rozhovor se známým horolezcem a extrémním 

sportovcem Horolezec, který vystoupal na Gašerbrum I a II, 

pokoušel se o vrcholy K2, Dhaulagiri nebo Nanga Parbat. 

Dlouholetý profesionální hasič. Pravidelný účastník extrémních 

závodů Adventure Race. Tomáš Petreček v osobním i profesním 

životě nashromáždil tolik nevšedních zkušeností, že má skutečně 

o čem vyprávět. V otevřeném rozhovoru se o tomto sportovci 

posouvajícím limity dozvíte první i poslední. A dojde i na místa a 

zážitky, které skutečně berou dech.  
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Musím tě zradit 
Ruta Sepetysová ; přeložil Petr Eliáš 

 

Román úspěšné americké autorky mistrně vykresluje atmosféru 

permanentního stihomamu a strachu, který dokázala ve svých 

občanech vytvářet rumunská totalitní diktatura. Rumunsko, 1989. 

Sedmnáctiletý Cristian Florescu sní o tom, že se stane 

spisovatelem, ale Rumuni nemají svobodu snít. Režim diktátora 

Nicolaea Ceauşesca provází izolace a strach. Na Cristiana se 

zaměří tajná policie a nutí ho, aby donášel na své blízké. Mladík 

se rozhodne riskovat vše, aby odkryl pravdu o režimu a ukázal 

světu, co se v jeho zemi děje. Když přijde čas, dychtivě se připojí 

k revoluci a je odhodlaný bojovat za změnu. Jaká je však cena za 

svobodu?  

 

Rekrut 244 
František Tichý ; ilustroval Stanislav Setinský 

 

Antiutopický příběh z blízké budoucnosti. Svět trpí změnami 

klimatu, válkami a nekonečnými uprchlickými vlnami. Za 

vysokou zdí, která chrání starý kontinent od nebezpečného světa 

tam venku, se ale žije šťastně a pohodlně. Lidé v propojených 

urbánních zónách vědí, čeho se vyvarovat, vědí, jak žít zdravě, jak 

zacházet se svými emocemi. Jejich život řídí a chrání dokonale 

propracovaný Systém. Čtrnáctiletý Jony se v něm pohybuje jako 

doma. Jednoho dne je ale vybrán pro tajnou armádní misi. Má 

zaběhnout nový program na ochranu země. V každém systému se 

ale čas od času objeví nějaká trhlina.  

 

Vlk 
Samuel Bjørk ; přeložila Daniela Mrázová 

 

Prequel norské detektivní série. Detektiv Holger Munch se poprvé 

setkává se studentkou Miou Krügerovou, aby společně vyšetřili 

vraždu dvou jedenáctiletých chlapců.  

 

Čarodějova nevěsta 
16. díl 

Kore Yamazaki; překlad A. Křivánková 

 

Zapovězený grimoár se stále ještě nachází na území Akademie. 

Ale jak je to možné...? Zatímco si nad tím učitelé lámou hlavu, 

studenti se postupně sbližují. Jenže vzájemná blízkost s sebou 

přináší i jistá nedorozumění, a zdá se, že se žene pořádná bouře...  

 

Deníček Camille G: Dvoječka, aneb, Další sranda příhody z 

dětství a dospělosti, u kterých budete slzet smíchy 
Camille G ; ilustrovala Iveta Matušková 

 

Humorná vyprávění z dětského i dospělého života autorky. 

Autorka již podruhé podává příběhy ze svého dětství, dospívání i 

dospělého rodinného života s humorem až rozjíveným, vypráví o 
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svých nejintimnějších a často ne právě lichotivých zážitcích a ve 

svém vyprávění nešetří ani sebe, ani nikoho ze svých lidských či 

zvířecích blízkých.  

 

Eiffel 
příběh životní lásky slavného stavitele 

Nicolas d'Estienne d'Orves ; z anglického originálu Eiffel ... 

přeložila Hana Davidová 

 

Milostná romance, jejímž hlavním hrdinou je autor ikonické 

pařížské stavby. Píše se rok 1886 a Gustave Eiffel je posedlý 

prací. Blíží se Světová výstava a Gustave má francouzskou 

metropoli ohromit nevídaným monumentem. Je to však jediný 

důvod, který "básníka železa" žene k neúnavnému rýsování a 

hledání dokonalého tvaru? Když na večeři u ministra obchodu 

potká dávnou lásku Adrienne, jako by se tato femme fatale vtělila 

i do jeho životního projektu. K pařížskému nebi se už navždy 

budou tyčit ladné křivky třísetmetrové "krásky".  

 

Krysí ostrov a jiné povídky 
Jo Nesbø ; z norského originálu Rotteøya og andre fortellinger ... 

přeložila Kateřina Krištůfková 

 

Sbírka temně laděných povídek od norského autora kriminálních 

bestsellerů, zasazená do neutěšené blízké budoucnosti. Pomsta a 

spravedlnost, láska až za hrob a palčivá nenávist. Oko za oko, zub 

za zub. Vyprávění o odplatě z postpandemické Ameriky, zpověď 

vědce, který objevil lék proti stárnutí, střet zabijáků připomínající 

šachovou partii, soupeření dvou mladíků o tutéž dívku a synův boj 

s otcem o dědictví. Mrazivé příběhy ukazují nedalekou 

budoucnost, v níž se zhroutila tradiční společnost. Spolehnout se 

dá už jen na rodinu a blízké přátele - a někdy ani to ne.  

 

Oheň 
Maria Pourchet ; přeložila Alexandra Pflimpflová 

 

Román úspěšné francouzské autorky, nominantky několika 

literárních cen, je zdrcujícím pohledem na vztahy dvou zcela 

odlišných lidí, které jsou determinovány rodinnými a 

společenskými poměry. Padesátiletý Clément - úspěšný bankéř, 

žijící s pocitem nemilovaného dítěte. Jediný, koho má opravdu rád 

a pro koho je ochoten se obětovat, je jeho pes. Aby popudil svou 

matku, říká mu Taťka. Čtyřicetiletá Laura - spořádaná profesorka, 

manželka a matka, která dělá věci tak, jak se má. Ve skutečnosti 

ale touží po velkých citech. Oba žijí v jakési ulitě kompromisu a 

pohodlnosti. V kulisách současného rozjitřeného a 

nepředvídatelného světa rozehrají sebevražednou hru neukojené 

vášně, nenaplněné touhy, frustrace a mezigeneračního 

nepochopení.  
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Velice lehká smrt 
Beauvoir,Simone de ; přeložila Eva Pilařová 

 

Biografická novela, ve které Beauvoirová líčí poslední okamžiky 

života vlastní matky, u které propukne ve vysokém stupni 

rakovina. Autorka popisuje dny strávené v sanatoriu, zbytečnou 

operaci a nesmyslně prodlužované trápení. Mistrovsky ukazuje 

lpění na životě starého nemocného člověka, nesmírnou životní 

sílu ženy, která do poslední chvíle nechce složit zbraně. 

Neomezuje se však pouze na vylíčení průběhu nemoci, ale 

ukazuje i výrazný charakterový profil své matky, poutavě promítá 

její minulé osudy, její manželství, poměr k dcerám a příčiny 

neshod mezi matkou a sebou.  

 

Krámek se starožitnostmi 
1. díl 

Paula Brackston ; z anglického originálu The little shop of found 

things ... přeložila Šárka Králíková 

 

V historické romanci s prvky fantastična se mladá starožitnice 

vydává na pouť napříč staletími, aby pomohla najít klid duchovi, 

kterého si přivedla do domu společně se starým přívěškem.Xanthe 

a její matka Flora opouštějí Londýn, aby začaly znovu a převzaly 

vedení obchodu se starožitnostmi v historickém městečku 

Marlborough. Xanthe s některými nalezenými starožitnostmi cítí 

zvláštní spojení: Když se jich dotýká, dokáže vycítit jejich 

minulost a jejich příběhy. Když ucítí silné pouto k nádhernému 

stříbrnému chatelainu, viktoriánskému přívěsku na opasek, musí 

se dozvědět víc. Když si chatelaine prohlíží, přenese se zpět do 

sedmnáctého století, do doby, ze které šperk pochází. Zatímco 

Xanthe bojuje, aby zachránila dívku v bouřlivých dnech roku 

1605, setká se s architektem Samuelem Applebym. Možná to 

bude právě on, kdo jí pomůže děvče zachránit. A možná také bude 

důvodem, proč se nedokáže přimět vrátit do přítomnosti  

 

Světlo v okně 
1. díl 

Marion Kummerowová; přeložila Jana Pacnerová 

 

Margarete se vypotácí z trosek vybombardovaného domu. Prach 

kolem ní sedá jako sníh. Člen vyprošťovací čety se jí ptá, jestli 

nepotřebuje pomoct. Margarete sklouzne očima k místu, kde ještě 

před chvílí zářila nenáviděná žlutá hvězda, sebere odvahu a řekne: 

„Ano.“ 

Berlín, 1941: Margarete Rosenbaumová pracuje jako služka u 

vysokého nacistického důstojníka. Když je jeho dům 

vybombardován, ona jediná přežije. A když si ji navíc spletou s 

důstojníkovou dcerou, rozhodne se, že se chopí příležitosti… 

S novou identitou za sebou nechává svůj židovský původ a zdá se, 

že je relativně v bezpečí, dokud ji nevypátrá syn jejího bývalého 

zaměstnavatele a zároveň její „bratr“, důstojník SS Wilhelm 
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Huber. Ten ale kupodivu nechce odhalit Margaretin podvod. Trvá 

pouze na tom, aby s ním bydlela v Paříži a dál předstírala, že je 

jeho sestra. Margarete se obává odhalení i toho, co by Wilhelm 

mohl chtít na oplátku. Může svěřit nacistickému důstojníkovi to 

jediné, co jí zbylo... bezpečí, život, a dokonce i své srdce? 

 

Znamenitá mrtvola 
Agustina Bazterrica ; ze španělského originálu Cadáver exquisito 

přeložila Lenka Malinová 

 

Když Agustina Bazterrica v roce 2017 zvítězila se svojí mrazivou 

dystopií v prestižní literární soutěži Clarín, jistě netušila, že se děj 

její knihy zanedlouho částečně stane skutečností, a její román tak 

získá na aktuálnosti a naléhavosti.  

 


