
 

Den, kdy se voskovky vrátily domů 
Daywalt, Drew, 

 

Další příběh o Toníkovi a jeho oblíbených voskovkách, které se 

tentokrát, poztrácené po světě, chtějí dostat zpět k Antonínovi domů. 

Malému Toníkovi jednoho dne přišla pošta. Na pohlednicích z 

nejrůznějších míst si bývalé Tondovy voskovky stěžují na strašlivý 

osud. Ze sklepa, ze zastrčené ponožky, z gauče i ze zahrady, dokonce i 

ze sušičky nebo od bazénu z dovolené v cizině. Co Toník vymyslí, aby 

se jeho poztrácené a poničené voskovky mohly vrátit domů?  

 

Den, kdy voskovky řekly dost 
Daywalt, Drew, 

 

I voskovky se mohou rozzlobit - tak moc, že začnou psát dopisy svému 

majiteli Toníkovi. Prostě už nehodlají mlčet! Červená voskovka je k 

smrti unavená a chce dovolenou. Fialové se nelíbí, jak moc Tonda 

přetahuje, černou nebaví dělat ostatním barvám obrysy, žlutá s 

oranžovou spolu nemluví, protože se hádají, která je barvou 

slunce...Ale Tonda si s nespokojeností a řevnivostí voskovek umí 

poradit!  

 

Chmatákovi a velká narozeninová loupež 
Sparring, Anders, 

 

Humorné vyprávění o rodině nenechavců, která má starosti se svým 

nevyvedeným synem a jeho blížícími se narozeninami. Tonda si totiž 

přeje obří lízátko z Hermíniných laskomin. Manželé Chmatákovi mají 

dvě děti. Pokud jde o Bertu, jablko nepadlo daleko od stromu, sebere 

všechno, co není přibité nebo přilepené. S Tondou si však neví rady. 

Nikdy nic nesebral a nikdy by si nevzal nic, co ukradl někdo jiný a to 

ani v případě vysněného narozeninového dárku.  

 

Máme kostru ve skříni 
strašidelné verše pro statečné děti 

 

Jedinečná antologie veršů pro děti obsahuje původní, dosud nevydané 

strašidelné básně od našich předních básníků a písničkářů. „Strašidelné 

verše pro statečné děti“, jak zní podtitul knížky, potěší děti i dospělé, 

protože každý má své tajné „strachy“ a obavy, a každý si připomene, 

čeho se bojí či čeho se bál. Petr Borkovec, Jaroslav Hutka, Radek 

Malý, Ewald Murrer, Jana Štroblová a půl tuctu dalších – ti všichni 

překvapí originálními verši na téma strach a strašení.  

 

Altruisté 
Ridker, Andrew, 

 

V několika časových rovinách sledujeme život jedné americké 

středostavovské rodiny. Zajímavý debut mladého amerického autora. 

Stárnoucí Arthur Alter je hostujícím profesorem na jedné bezvýznamné 

univerzitě v St. Luis. Po smrti své manželky se odstěhoval ke své 

mladé přítelkyni, s níž má postupně stále větší neshody. Jeho dospělé 



děti ho odsuzují za to, jak si brzo po matčině smrti našel náhradu. 

Arthur nezvládá splácet hypotéku na dům, ve kterém s původní rodinou 

žil, avšak nechce ho za žádnou cenu prodat. V zoufalé snaze nepřijít o 

dům pozve Arthur svého syna a dceru do St. Louis pod záminkou 

usmíření. Jeho záměry jsou však ve skutečnosti úplně jiné.  

 

Bratrstvo 
8. díl Návrat Temudžajů 

Flanagan, John, 

 

Další z knih o bratrstvu Volavek, v němž se mladí bojovníci utkají s 

nemilosrdnými Temudžaji. Skandie, vlast bratrstva Volavek, je v 

ohrožení. Temudžajové, nelítostní válečníci z východních stepí, se 

nikdy nevzdali plánů na její ovládnutí a nyní jsou zpět. Hal a jeho 

posádka budou muset zdolat zrádnou ledovou řeku a vodopády, aby se 

pokusili je zastavit. Nakladatelská anotace. Kráceno.  

 

Léčivý rodokmen 
jak prababičky ovlivňují náš život 

Šnajdrová, Lenka 

 

Lidé si dnes začínají více všímat toho, jak žili naši předkové. Jejich 

úspěchy i potíže totiž mohou do značné míry ovlivnit i náš osud. 

Některá vaše trápení a starosti mají své kořeny v dobách, kdy jste se 

ještě nenarodili. Tato kniha se zaměřuje právě na ně – může proto 

nabídnout mnohem víc než obyčejný rodokmen sestavený z údajů na 

matrikách.  

 

Postřehy z poslední řady 
vybrané texty 

Gaiman, Neil, 

 

Když Neila Gaimana posadili při udílení Oscarů za rok 2009 na první 

balkón, odkud toho moc neviděl, neměl příliš dobrou náladu a nudil se. 

Díky tomu zážitku vznikl text Postřehy z poslední řady, který později 

propůjčil název sbírce projevů, esejů, úvah a sloupků. Gaiman v tomto 

souboru dokazuje, že se bravurně orientuje nejen ve sci-fi, fantasy a 

komiksu, ale také v hudbě, politice, literatuře a umění obecně. Posaďte 

se s Neilem Gaimanem do poslední řady a nechte si vyprávět o 

pohádkách, Batmanovi a H. P. Lovecraftovi, ale také o Douglasu 

Adamsovi, Tori Amos nebo nově se rodící americké mytologii.  

 

Proč sníme? 
o transformační síle našich nočních výprav 

Robb, Alice 

 

Novinářka Alice Robbová se na jedné výzkumné výpravě v Peru 

naučila lucidnímu snění, při němž si spící člověk uvědomuje svůj stav, 

a dokonce může ovlivňovat podobu vlastních snů. Pro Robbovou to byl 

matoucí a zároveň povznášející zážitek. Následující měsíce zasvětila 

studiu současného vědeckého poznání snů a nemohla si vybrat lepší 

chvíli: kognitivní vědci a psychologové se v současnosti začínají znovu 



zajímat o sny a snaží se pochopit, proč se nám zdají. Nesníme totiž 

náhodně, sny zjevně mají svůj účel. Pomáhají nám učit se, a dokonce i 

překonávat traumata. Robbová čerpá z historických i aktuálních 

výzkumů, z vlastní i cizí zkušenosti a ukazuje, proč má snění pro naše 

duševní i tělesné zdraví zásadní význam.  

 

Spermie v kelímku 
Kulhánková, Ivana 

 

To jako fakt nemůžu mít děti? Tak jsem se ptala sama sebe někdy 

kolem roku 2016. Mám si počítat plodný dny? Máme jít na reprodukční 

kliniku? Mám poslat svého muže na vyšetření spermatu? Tohle 

všechno se mi honilo hlavou. A teď se to po těch letech honí knihou.  

 

Brouci a motýli 
Bone, Emily 

 

Pro děti od 6 let. Otevři okénka a najdi odpovědi na spoustu otázek o 

světě hmyzu a jiných drobných živočichů. Proč včely tančí a co jejich 

tanec znamená? Kteří motýli jedí shnilé maso? Jak hledají brouci cestu 

ve tmě? Který maličký tvor si staví hnízda vyšší, než je člověk? Na tyto 

a další otázky o světě hmyzu najdou malí entomologové odpovědi v 

této bohatě ilustrované knížce s odklápěcími okénky. Je napěchovaná 

fascinujícími fakty o životě bezobratlých tvorečků brouků, pavouků, 

motýlů, včel a dalších.  

 

Dáma Měsíčního svitu 
Schröder, Rainer M., 

 

Aby unikla chudobě, začne mladá žena v době prohibice na rodinné 

farmě pálit brandy. Příběh o touze po lepším životě, lásce a smrtelné 

nenávisti.Mallory Kendricková sní americký sen o lepším životě, avšak 

na své malé rodinné farmě ve Virginii se musí uskromnit, jak to jen jde. 

Píšou se dvacátá léta, doba prohibice, když v sobě Mallory objeví 

nebezpečný talent. Pro vynikající pálenku, kterou sama vyrábí, se jí 

brzy začne říkat „Dáma Měsíčního svitu“. Dostává se stále více do 

vleku třpytivého polosvěta a z mladé nebojácné paličky černého 

alkoholu se stane sebevědomá žena, která sleduje zcela vlastní cíle - 

obklopená pochybnými ctiteli, ochránci zákona a bezskrupulózními 

gangstery nechvalně proslulých „bouřlivých dvacátých let“.  

 

Chůva 
Macmillan, Gilly 

 

Malá Jo zbožňuje chůvu Hannah víc než svoji matku, a tak když jedné 

noci Hannah beze stopy zmizí, holčička je naprosto zničená. O třicet let 

později se Jo vrací do rodičovského domu a je nucena čelit svému 

složitému vztahu s matkou. Jenže když jsou v jezeře na jejich pozemku 

objeveny lidské ostatky, Jo začne pochybovat o všem, o čem byla až 

dosud skálopevně přesvědčená. Pak když na dveře jejich domu zaklepe 

nečekaný host, Jo zažije další šok. Zoufale se snaží doplnit mezery ve 

svých nejasných vzpomínkách. Nezbývá jí než přijít na to, co byla její 



chůva zač a proč zmizela. A především se musí rozhodnout, zda může 

věřit vlastní matce… Chůva od autorky bestsellerů Spálená obloha či 

Dokonalá Gilly Macmillanové je temným a nepředvídatelným 

příběhem plným tajemství a klamu. Je to ďábelsky chytrý thriller, který 

nám připomíná, že někdy je mnohem snazší přijmout lež namísto kruté, 

bolestné pravdy.  

 

Kukačka 
Daniels, Natalie, 

 

Psychologický thriller známé anglické herečky je příběhem ženy 

podezřelé z těžkého zločinu. Jedinou osobou, která může zjistit pravdu 

o celém případu, je psychiatrička Emma Robinsonová. Když se Connie 

seznámí s Ness, stanou se z nich nejlepší přítelkyně. Jejich rodiny spolu 

jezdí na dovolenou a o všechno se dělí, jako kdyby byly sestry. Život 

ale přináší problémy: Connie má potíže s dospívajícími dětmi, 

nemocnou matkou, v práci i manželství. Pomalu ztrácí vztah k realitě. 

Jednoho dne se probudí na psychiatrii a nic si nepamatuje. Navštěvuje 

ji pouze manžel; matka, někdejší nejlepší přítelkyně a děti za ní přijít 

nechtějí. Nebo nemůžou? Soudní psychiatrička Emma Robinsonová 

musí pracovat s Conniinou pamětí a obě pomalu zjišťují, co se stalo, 

když cizí hnízdo obsadila kukačka... Nakladatelská anotace.  

 

Mořská panna a paní Hancocková 
příběh ve třech částech 

Gowar, Imogen Hermes 

 

Výjimečný román oceněný The Guardian a The Times jako kniha roku 

okouzlí originálním příběhem v duchu magického realismu a podivnou 

bytostí, která dokáže otevřít dveře nejen do vyšší společnosti, ale i k 

uzavřeným lidským emocím. V Londýně na konci 18. století se 

nenápadný pan Hancock stane nečekaným majitelem mořské panny. 

Není to však líbezná svůdná bytost, ale odpuzující děsivé stvoření, 

které však překvapivě dokáže propojit nečekané věci i světy a naruší 

tak dosavadní status quo londýnské společnosti i samotářský svět pana 

Hancocka.  

 

Nežádané neštěstí 
Handke, Peter, 

 

Dva romány (Krátký dopis na dlouhou rozloučenou, Hodina 

opravdového vnímání) a novela (Nežádané neštěstí) předního 

rakouského spisovatele o vnitřní situaci člověka v konzumní 

společnosti. První líčí životní krizi třicetiletého Američana, jemuž se 

rozpadlo manželství, druhý rozvíjí příběh člověka, který zpřetrhal 

svazky se světem konvenčních životních automatismů a místo smrti 

nalezl znovuzrození. V novele vypráví autor o životě své matky, která 

spáchala sebevraždu.  



 

Okamžiky štěstí 
Hartl, Patrik, 

 

Tento romány je možné začít číst z kterékoli strany. Vyberte si! Příběh 

sourozenců Veroniky a Jáchyma budete prožívat podle toho, který 

začátek zvolíte. Buďto do života skočíte jako Jáchym volným pádem z 

výšky čtyř tisíc metrů nebo se jako Veronika budete statečně 

prokousávat citovými nástrahami ode dne ke dni. Prožijete dva příběhy 

v jednom. Jako on a jako ona. Nebo v opačném pořadí, což bude 

překvapivě jiné, než byste očekávali... Můžete s nimi hledat štěstí, 

doufat, věřit, dělat chyby a napravovat je. Budete se o ně bát, fandit jim 

a zamilovávat se s nimi. A nejenom s nimi. Taky s Eliškou, Kubou, 

Dedém, Monikou, Viktorem, Amy, Kryštofem, Danou, Viki a 

Ondřejem. Protože štěstí a lásku hledá každý. I když to zní jako fráze.  

 

Paprsek slunce 
Cartland, Barbara, 

 

Romantický příběh, časově umístěný do roku 1819, líčí kromě milostné 

zápletky i dramatický souboj dvou charakterově zcela opačných mužů, 

kteří se snaží dosáhnout úspěchu, štěstí a blahobytu naprosto odlišným 

způsobem.  

 

Počasí 
Farndon, John, 

 

Jak pozorovat a porozumět počasí a jeho proměnám. 

 

Posedlé dítě 
Theils, Lone, 

 

Dánský thriller s novinářkou Norou Sandovou se dotýká tématu černé 

magie. V Londýně se ztrácejí děti a Nora se snaží vypátrat proč. Nora 

Sandová, londýnská korespondentka dánského týdeníku Globalt, se 

tajně sejde s africkým profesorem Abionim na hřbitově. Získá od 

profesora informace o organizovaných únosech dětí v Nigérii. Vzápětí 

je Abioni zavražděn a v Temži se najde torzo dětského těla. Nora 

soukromě pátrá po tajemství profesora Abioniho, zatímco jako 

novinářka oficiálně pracuje na případu uneseného syna ruského 

vlivného oligarchy. Zdá se, že vše spolu souvisí.  

 

Sbohem, přízraky 
Terranova, Nadia, 

 

Román úspěšné italské prozaičky je příběhem šestatřicetileté ženy, 

která je nucena řešit svůj trýznivý a komplikovaný vztah k rodnému 

sicilskému domovu. Ida přijíždí do svého rodiště, kterým je přístav a 

zároveň i třetí největší sicilské město Messina, ve chvíli, kdy ji matka 

požádá o pomoc při opravě domu, v němž se narodila a strávila i 

nepříliš šťastné dětství. Snad to zavinil i její otec, který před dvaceti 



roky (Idě bylo pouhých třináct) rodinu bez jakýchkoli důvodů náhle 

opustil a od té doby jakoby se po něm slehla zem. Zůstala po něm 

dusivá prázdnota, která měla za následek i dramatické zhoršení Idina 

vztahu s matkou. V momentě návratu si Ida bolestně uvědomuje, že se 

vrací k dávným přízrakům, před nimiž se pokusila uprchnout sňatkem a 

posléze i odchodem do Říma, kam následovala manžela. Ale nyní je 

všechno zpátky: traumatická minulost znovu ožívá a Ida musí nalézt 

odhodlání k tomu, aby vyburcovala všechny psychické síly a 

definitivně se zbavila všech depresivních stínů a ran na duši.  

 

Vilda a pidipískové 
Dahl, Roald, 

 

Maminka Vildovi přísně zakazuje chodit ven z domu, a už vůbec se 

nesmí vydávat do temného hvozdu kousek za zahradní brankou. Co 

myslíte, že se tedy jednoho dne stane? Ano, správně. Vilda udělá 

přesně to, co má zakázáno! Další úžasné dobrodružství od oblíbeného 

autora Roalda Dahla je určeno dětem od 6 let.  

 

Vzpurná 
Lorentz, Iny 

 

Historický román s romantickou zápletkou se odehrává v 17. století na 

pozadí tažení armád Osmanské říše evropským kontinentem. Odvážná 

mladá žena, nelítostná doba tureckých válek a osudová láska. Komtesa 

Johana z Allersheimu může jen v přestrojení za muže uniknout 

nedobrovolnému manželství. Místo aby si užívala bezpečí u příbuzných 

své zemřelé matky v Polsku, dostane se nečekaně do nebezpečných 

situací, které ji donutí i nadále hrát svou roli. Když pak všichni muži 

dostanou rozkaz připojit se ke královskému vojsku, je příliš pozdě, aby 

odhalila svou identitu. Oddíly Osmanské říše táhnou na Vídeň a Johana 

si musí za velmi nepříznivých okolností vybojovat své štěstí a místo v 

životě.  

 

Bestiář 
Nesvadbová, Barbara, 

 

Barbara Nesvadbová se vrací k hrdince Řízkařů, mladé novinářce 

Karle, která řeší další milostné trable a vážné i humorné problémy s 

muži. Kolize, které ji potkají, řeší po svém a muži se často ani nestačí 

divit. Neboť - jak praví hrdinka - bestií se žena nerodí, bestií se stává.  

 

Děti z Bullerbynu 
Lindgren, Astrid, 

 

Dobrodružné příběhy roztomilých dětí z Bullerbynu. Kniha byla 

přeložena do 40 jazyků a stala se jednou z nejčtenějších knih pro děti, 

autorka za ni získala cenu H. CH. Andersena.  



 

Chladná jako led 
Driscoll, Teresa 

 

Psychologický thriller s překvapivým závěrem je příběhem dvou 

kamarádek, které před sebou skrývají tajemství. Do jaké míry je možné 

věřit přátelům? Sophie si myslela, že v nové sousedce Emmě našla 

spřízněnou duši. Dokonce jí svěřila na hlídání svého čtyřletého syna 

Bena. Ten však skončil v nemocnici. Sophie musí rozkrýt, co se stalo. 

Klíčem bude minulost, ze zpětného pohledu plná varovných signálů a 

tajných vztahů.  

 

Možnosti milostného románu 
Němec, Jan, 

 

Reflexivní román o historii jednoho milostného vztahu je zároveň i 

"románem o románu o lásce" a o literární tvorbě. Román Jana Němce je 

románem o lásce. Na první pohled příběh velkého milostného vzplanutí 

a peripetií šestiletého partnerského vztahu. To skutečné drama se však 

odehrává jinde. V umanuté a trýznivé potřebě pochopit, proč to 

skončilo. A protože spisovatel má jediný nástroj, jsme svědky toho, jak 

na rozvalinách milostného vztahu vzniká milostný román. Jak je každý 

zážitek a konflikt nasvěcován z různých stran, jak se na něj přikládá 

šifrovací mřížka jiných textů, od Božské komedie po efemérní zprávy 

bulváru... a jak se skutečnost vzpírá a to podstatné stále znovu uniká 

mezi prsty. A sledujeme i to, jak se autor mění v románovou postavu a 

v poctivém zápase překračuje hranice tělesné i myšlenkové intimity.  

 

Podvrženec 
LaValle, Victor D., 

 

Mohlo by se zdát, že newyorského antikváře Apolla Kagwu konečně 

čeká obyčejný a šťastný život. Potká Emmu a okamžitě se do ní 

zamiluje. Život plyne idylicky: Manželství, narození syna Briana, 

štěstí... než se Apollo probudí přivázán řetězy k topení v kuchyni a vše 

nasvědčuje tomu, že šílená Emma syna zabila a uprchla. Když se 

zoufalý Apollo vydává manželku hledat, ještě netuší, že za betonovými 

kulisami New Yorku na něj má spadeno svět hrůz mocnějších než samo 

velkoměsto.  

 

První, která zemře 
Jenkins, Victoria 

 

Jedné horké letní noci spadne mladá žena ze střechy a zemře. Na tichou 

ulici je přivolána vyšetřovatelka Alex Kingová. Oběti Keiře Northové 

bylo dvacet let, byla šťastná a bezstarostná. Její smrt vypadá jako 

nehoda, ale na koberci je rozbité sklo a svědek zaslechl hádku. Je 

možné, že ji chtěl někdo zabít? Keiřini přátelé se nezdají tak 

nápomocní, jak by Alex čekala, a pitva odhalí, že Keira skrývala 

tajemství: byla v pátém měsíci těhotenství. Alexův tým brzy pochopí, 

že všichni Keiřini nejbližší přátelé mají tajemství, za jehož uchování by 

byli jistí lidé schopní i zabít. Jakmile si Alex uvědomí, že Keira by 

mohla být jen první obětí na dlouhém seznamu, její vodítka ji zavedou 



k vlastnímu prahu. Alex se musí potýkat se svými démony - dokáže 

chytit vraha, než zemře někdo další?  

 

Čarokrásné knihkupectví 
2. díl Podivuhodný křeček Harry 

Frixe, Katja, 

 

Další Klárčino dobrodružství v knihkupectví. V Čarokrásném 

knihkupectví paní Sovové se koná talentová soutěž! Klárka už se 

nemůže dočkat a ani kocour Gustaf a kouzelné zrcadlo pan Král 

nedokážou mluvit o ničem jiném. Jen Klárčin nejlepší přítel Leo má 

pořád náladu pod psa. Co se s ním stalo? A odkud se vzal Klárčin nový 

kamarád - křeček Harry, který provádí opravdu podivuhodné kousky?  

 

Čtenáři, vrať se 
mozek a čtení v digitálním světě 

Wolf, Maryanne, 

 

Digitální média nejsou zlo. Ale s dávkováním raději opatrně. Spolu s 

rozšiřováním digitálních technologií se v posledních třiceti letech 

proměnil způsob, jakým konzumujeme média, včetně toho nejstaršího: 

textu. Dnes se čtení přelévá z platformy na platformu, mezi 

internetovým prohlížečem a eknihou, odehrává se především na 

obrazovkách a stimuluje mozek úplně jiným způsobem než soustředěná 

četba papírových knih nebo novin. Řada odborníků i laiků se obává, 

jaké důsledky budou nová média mít na naše intelektuální a kognitivní 

schopnosti. Neuroložka a odbornice na proces čtení Maryanne Wolfová 

v knize Čtenáři, vrať se shrnuje dosavadní vědecké poznání o vlivu 

digitálních médií na proces čtení a lidský mozek. Nová média nechápe 

jako ohrožení, nýbrž jako výzvu: už tu s námi jsou, takže se s nimi 

musíme naučit zacházet tak, aby nám dobře sloužily.  

 

Jed pro kralevice 
hazardní hra Jana Lucemburského 

Jindra, Jaromír, 

 

Historický román z lucemburského období našich dějin popisuje 

dramatickou epizodu z mládí Karla IV. Kralevic je povolán svým 

otcem Janem Lucemburským z Francie, kde byl vychován. Král Jan, 

který bezohledně využívá své potomky ke svým mocenským hrám, 

posílá mladého Karla IV. na misi do severoitalských měst. Idea 

vytvoření italské signorie pod jeho vládou však není jednoduchá. 

Navenek loajální italské městské státy ukrývají vůči Janovi nenávist. 

Milánský Azzo Visconti se v Pavii v roce 1331 pokusí kralevice 

otrávit. Severoitalská mise končí nezdarem a Karel IV. odjíždí do Čech, 

aby ze země vydrancované zpupnou šlechtou učinil prosperující stát. 

Kniha je volným pokračováním románu Válka královen.  



 

Nebe ke mně promluvilo 
Francis-Cheung, Theresa, 

 

Dojemná sbírka pravdivých příběhů lidí, kteří uslyšeli hlas nebe, 

přináší poselství útěchy, pomoci a inspirace. Zprávy pozůstalých, jimž 

setkání s posmrtným životem navždycky změnilo život, doplňuje 

autorka, uznávaná odbornice na nadpřirozené jevy, sny a duchovní 

vývoj, vlastními zkušenostmi a hlubokými postřehy.  

 

Probuzení 
Stevens, Amanda 

 

Další část volné hororově laděné fantaskní řady s detektivní zápletkou a 

nevšední hrdinkou Amelií Greyovou, zvanou Hřbitovní královna podle 

jejího populárního internetového blogu. Hřbitovní restaurátorka Amelia 

Grayová dostává nabídku na rekonstrukci zapomenutého pohřebiště, 

kde odpočívají majetní a významní občané města Charleston v Jižní 

Karolíně. Při přípravě tohoto projektu ji na jednom místě pod větvemi 

smutečních vrb zaujme ukrytý hrob, na němž je plastika dětského lůžka 

s nápisem: „Pšt... Ať se neprobudí!“ Amelie zjistí, že holčička, které 

tento náhrobek patří, zemřela přibližně před padesáti roky ve věku dvou 

let. Znenadání cítí, že duch této zemřelé bytosti se probudil a dokonce 

jí sděluje, že byla zavražděna. A také ji žádá, aby zjistila okolnosti, za 

kterých k onomu hrůznému zločinu došlo - a dopadla i potrestala jejího 

vraha.  

 

Prodloužená sonáta života Boženy Němcové 
Strnadová, Anna, 

 

Anna Strnadová, držitelka Literární ceny týdeníku Reflex, se ve své 

nové knize inspirovala životem nejproslulejší české autorky Boženy 

Němcové. S pomocí tajemného mecenáše prožívá Němcová konečně 

důstojný a šťastný život. V reminiscencích se autorka vrací k dětství a 

mládí Němcové, k osudovým láskám, ale také k jejímu pozdějšímu 

rodinnému životu s manželem Josefem a vztahu k jejím dětem. Celým 

příběhem se jako nit vine snaha české spisovatelky odhalit tajemství 

svého původu.  

 

Stínozem 
Straub, Peter, 

 

Už jste tam byli… pokud jste někdy byli strachy bez sebe. Pojďte zpět. 

Do temného domu hluboko v lesích Vermontu, kde dva přátelé 

prožívají skutečný děs. Dovídají se o tajemstvích, u nichž by bylo lepší, 

kdyby tajemstvími zůstaly. Vstupují do světa nepředvídatelného zla, 

které je starší než sama smrt. A také mnohem děsivější… a skutečnější. 

Jen jeden z nich může přežít.  



 

Sto tajných dvířek 
Wilson, Nathan D. 

 

Tichá odplata 
Allen, Hania 

 

Detektivní román ze Skotska začíná nálezem těla, morbidně 

naaranžovaného za strašáka na poli. Oběti tří groteskních vražd na 

první pohled nic nespojuje - jen to, jak vrah těla svých obětí bizarně 

vystavil. Brzy se ale ukáže, že všichni zavraždění byli členy místního 

druidského kultu. Na vyšetřování se podílí seržantka Dania Gorská, 

kterou na kriminalistické oddělení ve skotském městě Dundee přeložili 

z Londýna. Daniu ale místo skandálních vražd více přitahuje záhadné 

zmizení dvou dospívajících dívek. Je přesvědčená, že oba případy spolu 

souvisí... Nakladatelská anotace.  

 

Toskánské dítě 
Bowen, Rhys, 

 

Co se odehrálo na konci války mezi sestřeleným anglickým pilotem a 

mladou Italkou uprostřed toskánského venkova? A co to může 

znamenat pro jejich potomky? V roce 1944 je nad Itálií sestřelen 

britský pilot Hugo Langley. Zraněný se ukryje v troskách kláštera nad 

malou toskánskou obcí. Zde ho objeví mladá žena, která jej delší dobu 

ošetřuje a pomáhá mu skrývat se až do chvíle, kdy je jeho úkryt kýmsi 

prozrazen... Když třicet let po válce likviduje Hugova dcera Joanna 

jeho pozůstalost, objeví dopis, který Hugo psal těsně po válce jakési 

ženě do Itálie a který se mu nedoručený vrátil. Z jeho obsahu je Joanna 

zaskočena, protože je zde zmínka o jakémsi "jejich chlapečkovi". 

Joanna neměla o otcově válečné lásce a případném potomkovi ani 

ponětí, proto se rozhodne vydat po stopách otcovy utajené lásky do 

Toskánska. V místě nalézá přívětivé hostitele, obdivuje zdejší kuchyni, 

ale zjišťuje, že vše bylo a možná ještě bude složitější, než si myslela. Je 

možné, že se pravdy nedobere, zvláště když v místě dosud žije ten, 

komu by pravda mohla uškodit....  

 

Zapomenuté hlasy 
Korespondence, deníkové záznamy a kresby z první světové války 

 

Korespondence z první světové války Jana Šmatlána a Františka 

Petržíly. Zvláštní pozornost je věnována náchodskému malíři pokojů 

Ludvíku Maršíkovi, u něhož jsou texty a dopisnice z fronty doplněny 

unikátními kresbami.  



 

Žena na lesní cestě 
Goldin, Megan 

 

Napínavý thriller australské autorky představuje rodinu psychologa 

Matta, která se musí nyní vyrovnat s objevem mrtvého těla Mattovy 

první manželky. Život Julie vypadá na první pohled pohádkově, má 

roztomilou dcerku a pohledného manžela Matta, jenž je profesorem na 

místní univerzitě. Nikdo ale neví, že Matt Julii podvádí a zároveň ji 

dopuje skopolaminem. Situace se značně vyostří, když je v lese 

objeveno tělo Mattovy první ženy Laury, která byla zavražděna. Policie 

rozbíhá vyšetřování, jež vede inspektorka Mel, která z vraždy 

podezřívá Matta. Vraždil doopravdy Matt, nebo byla vrahem Julie a 

jenom si to nepamatuje?  

 

Básník 
Dán, Dominik, 

 

Po akci Rusalka se mladý Krauz rozhodl zůstat na oddělení vražd. To 

ovšem spolu s Burgerem netušili, že pár dní nato je čeká případ, který 

prověří nejen jejich odborné schopnosti, ale i to nejdůležitější v práci 

detektivů - vzájemnou důvěru. Hned v začátku své kariéry na oddělení 

vražd musí Richard Krauz projít tvrdou zkouškou. Jeho smysl pro 

spravedlnost naráží na tehdejší právní systém, na „spravedlnost" 

měřenou podle socialistických norem. Je podezírán z několika vražd 

mladých dívek a ve svízelné situaci mu jsou ochotni pomáhat pouze 

jeho nejbližší kolegové. Ti mu navzdory chatrným důkazům zachovají 

svou kolegiální důvěru, zatímco vrah na sebe upozorňuje jednou stopou 

- básněmi, které jim posílá.  

 

Cela číslo 17 
Dán, Dominik, 

 

Nový případ sdílí tentokrát detektiv Richard Krauz se svým mladým 

parťákem Jozefem Fischerem alias Josém, talentovaným 

vyšetřovatelem a nenapravitelným sukničkářem v jedné osobě. Začínají 

poněkud netypicky případem vánoční vraždy, v jejímž pozadí stála 

osamělost a zmařená touha prožít alespoň jeden den v roce trochu 

šťastně a ve společnosti spřízněné duše. V ohnisku zájmu je však 

především případ vysokoškolského profesora matematiky Kamila 

Puskailera, jehož poslal prokurátor na třináct let do vězení za vraždu 

manželky. Trest za takový zločin by byl nepochybně přiměřený - pokud 

by jej ovšem dotyčný spáchal! A jak už to bývá, v průběhu vyšetřování 

uzavřeného případu (Puskailer sedí již čtyři roky), jímž se začne Krauz 

zabývat, vyplave na povrch žumpa plná mravní špíny, korupce, 

brutality a zvráceností, ve které plave nejen ukrajinská mafie, ale též 

místní politická a společenská elita…  



 

Dno vyschlé studny 
Cílek, Roman, 

 

Dva nešťastní lidé si toho dne pohlédnou do tváře. Dva lidé, které 

nadlouho rozdělí kdosi třetí. Kdosi, jehož tělo brzy opustí dočasně tajný 

hrob na kamenitém dnu vyschlé studny ve staré, k zániku předurčené 

části města, kde už dokonce ani nikdo živý nechce bydlet. Úryvek opět 

naznačuje, že síla zkušeného autora je v neotřelých, krajně napínavých 

zápletkách a v živě vykreslených postavách…  

 

Drákula a já 
Schlüter, Andreas, 

 

Jen co zapadne slunce, začne se to v naší vesnici hemžit prazvláštními 

postavami… Že by tady kromě vlkodlaka řádil i upír? Tomu se mi 

nechce věřit. Ale můj kamarád Olda by vsadil boty, že náš zubař dr. 

Drach něco skrývá. Proč by jinak ve svém bytě shromažďoval tisíce 

zubů a bral mi pořád krev? Moje sestra Dorka je v nebezpečí. Musíme 

něco podniknout! A hned! Dřív než bude pozdě…  

 

Falešná Pařížanka 
1. díl 

Boudová, Kamila 

 

Kamila snila o velkém městě, slávě a šampaňském. Ale kariéra módní 

návrhářky se zvrhla dokonce ještě dřív, než se za svým snem 

odstěhovala do Paříže, kde se pokazilo i všechno ostatní. Místo 

skvělého života v hlavním městě módy začíná předem prohraný boj o 

získání statutu Pařížanky a uznání společnosti. Na pokraji osobního 

bankrotu i fyzických sil se rozhodla otočit kola osudu a stát se Falešnou 

Pařížankou. Přestat slepě následovat místní nesmyslné společenské 

konvence a určovat vlastní pravidla hry. Své zkušenosti začala formou 

vtipných a nezaměnitelně osobních sloupků popisovat v Pravém 

domácím časopisu, odkud byl už jen krůček k vlastní knize.  

 

Falešná Pařížanka 
2. díl 

Boudová, Kamila 

 

Falešná Pařížanka Kamila Boudová se vrací s novou knížkou, ve 

kterých popisuje svůj život ve vysněné Paříži. Osobní i pracovní život 

jí mění velká událost – narození dcery. Kamila ani v nové situaci 

nezapomíná na své zásady – pravidla určuje jen ona sama. S tímto 

odhodláním se snaží zvládnout rozdíly mezi životem v Čechách a ve 

Francii, zkrotit lékařskou byrokracii a v neposlední řadě i sladit svoje a 

manželovy názory na to, kde a jak přijde na svět jejich dítě a jak ho 

budou vychovávat.  



 

Fáma 
Kara, Lesley 

 

Psychologický thriller, vysoce hodnocený debut anglické autorky, 

přináší příběh z poklidného přímořského městečka v Essexu, ve kterém 

život totálně změní jedna nevinně vyslovená fáma. Realitní makléřka 

Joanna, sama vychovávající syna, přesídlí z hlučného Londýna do 

idylického městečka u moře. Při nicneříkajícím tlachání, ve snaze 

příblížit se místním a trochu zaujmout, vypustí Joanna z úst fámu. Ta se 

týká nepodloženého faktu, že ve městě žije žena, která před téměř 

padesáti lety, jako desetiletá, zabila malého chlapce. Falešné nařčení 

začne žít svým vlastním životem a vzájemné podezřívání naruší 

veškeré vztahy. Co bylo vysloveno, již nelze vzít zpátky.  

 

Frankenstein a já 
Schlüter, Andreas, 

 

Další strašidelný příběh kamarádů Ríšy a Oldy, kteří se tentokrát budou 

muset utkat s netvorem. S lékárníkem Frankem Steinem něco nehraje. 

Co znamená to podivné sténání, které se ozývá z jeho sklepa? Že by se 

snažil stvořit umělého člověka? Otázek máme mraky. Záhadou však 

zůstává, co pokousalo našeho koně a na koho v noci střílel z pušky náš 

pomatený soused. Však my tomu s Oldou přijdeme na kloub! I když to 

zase bude pěkně nebezpečné...  

 

Chci tě 
Frederick, Jen 

 

Temně milostná romance o dvou ztroskotaných a opuštěných lidských 

bytostech, které v nelítostném světě mafie a drog zjistí, že nemohou 

jedna bez druhé existovat.  

 

Moucha 
Dán, Dominik, 

 

Další z řady detektivek velmi úspěšného a oblíbeného slovenského 

spisovatele Dominika Dána nás zavádí na Slovensko rok po sametové 

revoluci. Nejen slovenští kriminalisté se v té době musí potýkat s 

nárůstem zločinů, brutality i vražd. Jedním z případů je i vražda 

mladého děvčete, jejíž tělo našli policisté ve stadiu značného rozkladu. 

Zdá se, že neexistují žádné důkazy, a tak detektiv Krauz i jeho 

kolegové začínají vyšetřování jako už tolikrát, od nuly. Objeví však 

jednu, na první pohled téměř nepostřehnutelnou stopu, kterou po sobě 

zanechala moucha…  

 

Pokušení osudu 
Johnson, Alissa, 

 

Milostná romance americké autorky o divokém Whittakerovi a 

okouzlující Mirabelle z Anglie počátku 19. století. Mirabelle 

Browningová má pro strach uděláno a nezalekne se téměř ničeho, navíc 

dokáže být opravdu prostořeká. Její slovní roztržky s okouzlujícím 



hrabětem Whittakerem Colem jsou v londýnské společnosti proslulé. 

Když však náhodou odhalí vzájemně svá největší tajemství, začne se 

ukazovat, že se za slovními roztržkami možná skrývá hluboká 

přitažlivost. Dvojice se společně pouští do vyšetřování zločinecké 

bandy padělající bankovky ve velkém a zároveň čelí nebezpečím, které 

Mirabelle hrozí od jejích vlastních příbuzných. Skončí vše nakonec 

vraždou nebo svatbou?  

 

Rodinné povídky 
Mornštajnová, Alena, 

 

Současní renomovaní čeští spisovatelé odhalují s hloubavým 

psychologickým vhledem bolesti dnešních rodinných a mezilidských 

vztahů. Na krátké ploše povídek rozkreslí osm českých zkušených 

spisovatelů několik lidských životních etap a postojů k životu. Životní 

příběhy hrdinů a jejich názory jsou rozličné a odhalují vztahy k 

rodičovství, partnerství, k ostatním lidem i kořeny jejich postojů.  

 

Zápisník alkoholičky 
Duffková, Michaela, 

 

Autobiografie Michaely Duffkové se zaměřuje na její závislost na 

alkoholu a na léčbu. Kniha vychází z příspěvků autorčina blogu a z 

úryvků z deníku, který si psala v průběhu protialkoholní léčby.  

 

Anna Lucemburská 
kdo získá klíč k jejímu srdci? 

Whitton, Hana, 

 

S půvabnou Annou má ambiciózní otec Jan Lucemburský velkolepé 

plány, a proto ji už v útlém dětství převeze z Prahy ke své sestře Jitce 

na francouzský dvůr. Ráj, který tam Anna zažívá po boku udatného 

rytíře Bernarda, vezme rázem za své otcovým příkazem k sňatku se 

stárnoucím Otou Habsburským. Mladičká dívka tak stojí před nelehkou 

volbou – se kterým z obou mužů má spojit navždy svůj osud?  

 

Delta Force 
Haney, Eric L., 

 

Eric Haney, autor knihy, patřil k první generaci mužů, kteří sloužili v 

americké tajné protiteroristické jednotce Delta Force. V knize vypráví 

svůj příběh vojáka – bývalého rangera, který se přihlásil ke službě v 

nově budované jednotce, úspěšně absolvoval náročný přijímač a výcvik 

a zažil její první bojové akce. Podrobně se zabývá zejména prvním a 

neúspěšným podnikem Delta Force, operací Eagle Claw z roku 1980, 

jejímž cílem bylo osvobození rukojmích z americké ambasády v Íránu.  



 

Epitaf 
nenápadná ozdoba hřbitova 

Ulman, Richard, 

 

Soupis epitafů na náhrobcích.  

 

iPohádka 
Kovář, Karel, 

 

Veselá moderní pohádka o tom, co se stane, když se pohádkové 

království připojí k internetu. Král Bořivoj III. Připojený a jeho choť 

Ljuba IV. musí provdat svou dceru Amálii. Během jedné noci ale oba 

zmizí a nad královstvím krouží drak. Zlo se probouzí. A překvapivě 

úplně jinde, než by ho princezna se svými kamarádkami čekaly. 

Nakladatelská anotace. Kráceno.  

 

Kněžna Ludmila 
vznešená, milovaná, zrazená : román 

Whitton, Hana, 

 

Ludmila se s radostí podvolí otcovu přání a provdá se za 

přemyslovského knížete Bořivoje. Když se jim narodí syn, jejich štěstí 

se zdá být úplné. Zdání však klame: někdo touží nejen po Bořivojově 

knížecím titulu, ale také po jeho krásné a urozené manželce Ludmile.  

 

Pes, kocour a sirotek 
putování podivuhodné trojice skoro až na konec světa 

Kalenda, František, 

 

Kniha není pro strašpytle a není radno ji číst před spaním. Krvavý 

příběh začíná zradou a hromadnou vraždou, další kapitoly pak směřují 

k jejímu osvětlení. O život jde dvanáctiletému Martinovi, který přišel o 

rodiče a ujal se ho řád johanitů. V jejich komendě v Mailbergu u 

jihomoravské hranice se objeví dva cizinci, bratři, a spustí hlavní 

dějovou linku knihy, chlapcův útěk a cestu do Konstantinopole, plnou 

úkladů o jeho život. Smrt tady není žádným tabu, je přiznanou součástí 

života. Otázka, která visí nad příběhem a udržuje ho v chodu, zní: proč 

chlapci kdosi usiluje o život? A Kalendovi se celkem daří držet čtenáře 

v napětí až do konce. Ač mnohé tušíme, rádi se necháme strhnout. Na 

konci se pak jednotlivé indicie přetaví v celistvý a jednoduchý (ve 

smyslu jedné dějové linie) příběh krevní msty, který vystihuje 

středověkou mentalitu, a odkryje se role jednotlivých postav.  

 

Sidonie Česká 
dar milovat a odpouštět 

Whitton, Hana, 

 

Sidonii, dceru Jiřího z Poděbrad, proti její vůli provdali za saského 

vévodu, ve kterém později nalezne velkou oporu. To by mezi ně ovšem 

nesměly vstoupit boje o další území, které se Sidonii, na rozdíl od 



manžela, velmi příčí. Vzepřít se manželovi je ovšem v období 

středověku pro ženu téměř nemyslitelné.  

 

Vratislav 
co je silnější než touha po moci? 

Whitton, Hana, 

 

Druhorozený Vratislav přijal na rozdíl od ambiciózního Spytihněva 

vládu nad olomouckým panstvím bez hořké závisti. Od života totiž 

očekává více – hledá lásku a náhoda mu přivede do cesty urozenou 

Gutu. Jejich štěstí však netrvá dlouho. Kníže Spytihněv se rozhodne 

bratrovo území připojit ke svému a novomanželům nezbývá než se 

zachránit útěkem.  

 

Vynálezárium 
zaručeně pravdivé příběhy vynálezů zpracované podle deseti 

básnických receptur 

Král, Robin, 

 

Humorné verše o vzniku vynálezů, které autoři představují různými 

básnickými formami a v provedení, které zaujme i tvarem a 

důmyslným prolínáním ilustrací s textem.  

 

Zabijáci 
vraždili pro vlast 

Ryan, Chris, 

 

Chet Freeman, voják SAS, musel službu ukončit kvůli bojovému 

zranění. Jako specialista na detekci moderních špionážních systémů 

příležitostně získává zakázky od americké společnosti Grosvenor 

Group. Během jednání zástupců společnosti s britským premiérem 

odhalí mladou aktivistku s odposlouchávacím zařízením. Chet pochopí, 

že se zástupci společnosti snaží britského premiéra podplatit, aby svoji 

zemi zavlekl do války. Někomu záleží na tom, aby toto tajemství 

nebylo vyzrazeno – Chetovi a mladé ženě jde o život. Snaží se před 

svými pronásledovateli ukrýt. Začíná hra na kočku a myš…  

 

Anglie 
Andrews, Robert, 

 

Zajeďte si na čaj o páté s turistickým průvodcem Rough Guide. 

Nespoutaná krása, podivné festivaly, středověká trhová města, okázalá 

architektura: do Anglie proudí davy lidí z celého světa obdivovat vše 

nové i dávno minulé, co tato země nabízí. Některé lákají překrásné 

scenérie a údolí Jezerní oblasti, jiné přitahuje krása zchátralých hradů 

nebo nejlepší drobivý sýr domácí výroby. Anglie má co nabídnout 

všem. Tato kniha vás provede po všech jejích zákoutích, přes mokřady 

porostlé vřesem i nehostinná pobřeží, poradí vám, kde mají nejlepší 

Ale, jaká umělecká sbírka se kde nachází a kam vyrazit za 

dobrodružstvím.  



 

Barokní krajinou Kladského pomezí 
Koláček, Luboš Y., 

 

Kladsko – kdysi nedílná součást Českého království, poté po různých 

válkách a mírových ujednáních nejprve pruské, poté německé a v 

současnosti polské – je nádhernou zemí. Stejně krásné a zajímavé je i 

Kladské pomezí – příhraniční kraj mezi Broumovem a Orlickými 

horami. Spolu s autory navštívíme překrásná česká i polská města od 

Broumova na severu přes polské Kladsko a Kladskou Bystřici až k 

Náchodu, Novému Městu a České Skalici na jihu a jihozápadě. 

Vynechat nesmíme ani světoznámá skalní města v blízkosti Adršpachu 

a Teplic nad Metují, skalní bludiště na vrcholcích stolových hor Boru a 

Hejšovině, lázně, hrady, zámky, barokní kláštery, kostely a poutní 

místa porůznu rozesetá v malebné krajině celého regionu. Během svého 

putování se seznámíme s místními velikány, rodáky i osobnostmi, které 

zde v minulosti působily. A protože cestujeme po Tajemných stezkách, 

můžeme zde některé z postav – většinou ty zlé – při troše štěstí potkat v 

podobě nejrůznějších přízraků, zjevení a strašidel z místních báchorek a 

pověstí.  

 

Cesty za poznáním a objevy 
Bone, Emily 

 

Nahlédněte do neznáma spolu s průzkumníky všech dob. Odhalte, co je 

pod odklápěcími okénky, a vydejte se na neuvěřitelné výpravy, 

počínaje zámořskými plavbami neohrožených konkvistadorů a konče 

misí Apollo 11, při níž lidé poprvé stanuli na Měsíci.  

 

Druhá světová válka 
Jones, Rob Lloyd 

 

Tato encyklopedická kniha s mnoha informacemi, živými ilustracemi a 

s více než 70 otevíracími okénky vás zavede přímo do bojů druhé 

světové války. 

 

Hmyzí hotel 
odklápěj okénka a objevuj : kniha o přírodě 

Robin, Clover 

 

V čem se liší včela samotářka od čmeláka? Co je to opylení? Jaká 

vývojová stádia má motýl? Jak se pohybuje hlemýžď? Na tyto a další 

otázky naleznete odpověď v této krásně ilustrované knížce s 

odklápěcími okénky. Současný fenomén hmyzích domečků ukazuje, 

jak krásný a neskutečně zajímavý je svět hmyzí říše. Pavouci, motýli, 

roháči… pojď se o jejich životě více dozvědět a schválně, jak dlouho 

dokážeš odolávat, než si nějaký ten hmyzí hotel sám postavíš.  



 

Letem pohádkovým světem 
Drijverová, Martina, 

 

Reprezentativní výběr z knížky Pohádky z celého světa, jejíž autorkou 

je úspěšná spisovatelka Martina Drijverová. Z více než čtyřiceti knih, 

které napsala pro děti, připomeňme například: Domov pro Marťany, 

Táta k příštím Vánocům, Sísa Kyselá, Táta nemá smutky rád, České 

dějiny očima psa, Zlobilky, Příšerné zlobilky, Nezbedníci, Příšerní 

nezbedníci … Posledně jmenované vyšly rovněž jako audioknihy v 

podání současných populárních hereckých rodin. V audioknize Letem 

pohádkovým světem se můžete seznámit s pohádkovými příběhy ze 

všech světových kontinentů včetně pohádek eskymáckých.  

 

Náš dům je v plamenech 
Thunberg, Greta, 

 

V srpnu 2018 se tehdy patnáctiletá Greta Thunberg rozhodla nejít do 

školy a začít před švédským parlamentem svou pravidelnou páteční 

stávku za klima, čímž zažehla jiskru globálního hnutí bojujícího s 

klimatickou krizí a inspirovala miliony studentů ke stávkám za planetu. 

Později obdržela prestižní Prix Liberté či nominaci na Nobelovu cenu 

za mír. Kniha Náš dům je v plamenech obsahuje český překlad knihy 

Scény od srdce, kterou společně s Gretou napsala její matka operní 

zpěvačka Malena Ernman, otec Svante Thunberg a sestra Beata 

Ernman. V této publikaci najdete také nejdůležitější Gretiny projevy, 

které v anglické verzi vyšly pod názvem No one is too small to make a 

difference.  

 

Povídání o pejskovi a kočičce 
Čapek, Josef, 

 

Příběhy laskavého humoru napsal Josef Čapek pro sovu dceru Alenku, 

která dorůstala do školních let. Radost však přinesly nejen jí, ale i 

mnoha dalším dětem. Poslechněte si nyní i vy vyprávění o tom, jak si 

myli podlahu, pekli dort, nebo jak si pejsek roztrhl kaťata.  

 

Ptačí budka 
odklápěj okénka a objevuj: kniha o přírodě 

Robin, Clover 

 

U vody, v rákosu, na stromě… víš, kde všude mohou hnízdit ptáci? 

Pojď se více dozvědět o ptačích budkách – uměle vytvořených 

příbytků, které jsou přizpůsobené potřebám jednotlivých druhů ptáků. 

Kachní domek, hnízdo, holubník či soví budka nám odkryjí svá 

tajemství. Dozvíte se základní ptačí fakta, co určitým ptákům chutná, 

co jim prospívá nebo co je vlastně ta migrace. Toto krásně ilustrované 

leporelo pro menší děti s odklápěcími okénky pomáhá rozvíjet 

přirozenou dětskou zvídavost a pevný papír zaručí, že kniha vydrží i 

například menší průzkum do přírody.  



 

Tiché roky 
Mornštajnová, Alena, 

 

Román Aleny Mornštajnové se odehrává ve dvou liniích. V té první 

nacházíme třináctiletou Bohdanu, která navštíví v nemocnici umírající 

babičku. Ta ji ovšem osloví úplně jiným jménem a Bohdana náhle 

zjistí, že o své rodině vůbec nic neví. A tak se stává "sběratelkou 

vzpomínek" a ve "šňůře následujících let" se pokouší zjistit pravdu o 

rodinné historii, o událostech, které do ní zasáhly nebo ji výrazným 

způsobem ovlivnily. Zásadní postavou se pak v Bohdanině pátrání 

stává její otec Svatopluk, jenž je hlavním hrdinou druhé řady příběhu. 

Se Svatoplukem žije Bohdana v napjatém vztahu, což je možná 

způsobeno i jeho kontroverzní minulostí, zasvěcené práci pro 

komunistickou stranu. Svatopluk ovšem v žádném případě Bohdaniny 

výtky a odlišné názory nechápe: vždyť se přece vždy snažil o to, aby 

pro dceru připravil nejlepší podmínky pro oslnivou kariéru...  

 

Van Goghova hvězdná noc 
dějiny umění v příbězích pro děti 

Bird, Michael, 

 

Kdo ti nejlépe představí umělecké dílo? Muzeum? Tam je to samé 

nesahej, nesmíš a pozorně čti popisky. Když se ale do vylíčení vzniku 

těch nejlepších kousků z historie umění pustí samotní tvůrci, modelové, 

obrazy, sochy… Vyprav se na vzrušující cestu po stopách umění! 

Projdi se po pravěké jeskyni. Seznam se s půvabnou královnou 

Nefertiti. Nebo si třeba pohlaď hranostaje z obrazu Leonarda da 

Vinciho či oslav narozeniny s Marcem Chagallem.  

 

Veselí 
Třeštíková, Radka, 

 

O návratu domů... Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě 

možnosti, přešlapovat na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se 

rozhodla pro návrat. Zpátky na jižní Moravu. Do svého dětského 

pokoje. K rodičům. K sobě samé. Ke své podstatě. Protože doma jsou 

odpovědi. Radka Třeštíková je nejprodávanější česká autorka 

současnosti. Narodila se a vyrůstala na jižní Moravě, v Praze 

vystudovala práva a sedm let se jim profesně věnovala. Svoji prvotinu 

vydala v roce 2014, největšího ohlasu zatím dosáhla svou třetí knihou 

Bábovky, která se stala literární událostí roku 2016. Mimořádně 

úspěšný byl i následující román Osm s detektivní zápletkou. V její páté 

knize Veselí se hlavní hrdinka Eliška vrací z Prahy do Veselí nad 

Moravou, odkud autorka pochází.  

 

Antarktida 
Horn, Mike, 

 

5100 km za 57 dní nepřístupným terénem Antarktidy, přes jižní pól, 

úplně sám bez jakékoli pomoci. Taokvou cestu vymyslel a uskutečnil 

explorátor Mike Horn. O podobném projektu dlouho snil a realizoval 

jej na počest své zemřelé ženy Cathy. A právě o tom je tento strhující 



cestopis, v němž chronologický popis událostí střídají pasáže, v nichž 

rozmlouvá se svou ženou.  

 

Černobílé pohádky 
 

Černobílé pohádky napsalo 18 populárních českých autorů knížek pro 

děti i dospělé. V knížce najdete vtipnou pohádku O kohoutkovi z pera 

Zdeňka Svěráka, půvabný příběh O Vilíkovi, který napsala Alena 

Mornštajnová, pohádku Petry Soukupové s názvem Klárka nebo třeba 

trochu bláznivé vyprávění o skřítkovi Pozdníčkovi od Dominika 

Landsmana... Významná část peněz z prodeje Černobílých pohádek 

putuje na konto Společnosti pro ranou péči, která se věnuje rodinám s 

dětmi s (nejen zrakovým) postižením.  

 

Hotýlek 
Mornštajnová, Alena, 

 

Hrdina románu je vedoucím malého hotelu. Jeho obratnost, ale i 

bezpáteřnost, mu umožňuje držet rodinný podnik pohromadě i za 

komunistického režimu. Přesto má prostředí zničující vliv na vztahy v 

rodině i životy lidí, kteří jsou jí nablízku.  

 

Karel Čapek 
v slzách a věčnosti 

Košťálová, Michaela, 

 

Muž, v jehož životě se tragédie i nesmrtelnost potkávaly… Osud ve 

jménu slz i věčnosti.“ Tak by se stručně dala charakterizovat životní 

cesta jednoho z nejvýznamnějších literátů a osobností vůbec našich 

dějin. Karel Čapek je uznávanou legendou, ale prožil i nesnadný, 

mnohdy až společensky ostrakizovaný život. Vše začalo již za dob 

studií, kdy musel po odhalení své spolupráce s tajným studentským 

spolkem přestoupit na jiné gymnázium. Jeho pověst, tehdy chápanou 

jako pošramocenou, vystřídalo zadostiučinění, když získal doktorát na 

Univerzitě Karlově a zanedlouho se stal úspěšným publicistou a 

spisovatelem. Pozitivní vyhlídky ovšem znovu vystřídaly vážné 

starosti. Jeho nemoc i osobité názory způsobily, že nakonec musel 

opustit redakci Národních listů. Také jeho osobní život a manželství s 

herečkou Olgou Scheinpflugovou byly charakteristické kolísavými 

stavy. Říká se, že jejich svazek byl voda a oheň… Čapek jako prozaik a 

dramatik byl excelentní, ale okolí ho v závěru života nešetřilo. 

Osudovou ránu mu přinesla abdikace prezidenta Edvarda Beneše. 

Tehdy se stal terčem nové, jinak myslící společnosti a nejen četné 

urážlivé anonymní dopisy, ale i vytloukání oken jeho domu a podobné 

incidenty byly útoky, které následovaly jako odporná „odplata“ za jeho 

promasarykovské postoje. Celkem osmkrát byl navržen na Nobelovu 

cenu za literaturu, ale nikdy ji nezískal… Jaké bylo soukromí 

legendárního spisovatele, který poznal velmi blízko nejen TGM, ale i 

celou jeho rodinu a přátele? Jak vypadal domov tzv. pátečníka Karla 

Čapka a jaké detaily z jeho soukromého života rozhodly o jeho osudu? 

Proč se nikdy nestal docentem na Univerzitě Karlově? Nejen nad 

těmito, ale i mnohými dalšími otázkami se zamýšlí kniha, která je 



podobně jako autorčino předchozí dílo Charlotta Masaryková - Ve stínu 

koncipováno na základě autentických vzpomínek pamětníků.  

 

Nejlepší víkend 
Hartl, Patrik, 

 

Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají zásadní 

novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu neřekne, jaké je to 

jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají, že se jim to během 

nového roku podaří. Mohlo by, protože času na to budou mít dost. 

Kromě ranních a večerních hodin, pracovních dnů mají k dispozici 

padesát dva víkendů, deset státních svátků a čtyři týdny dovolené. To je 

dohromady šest tisíc sedm set šedesát hodin volna, během kterých se dá 

změnit téměř cokoli...  

 

Slepá mapa 
Mornštajnová, Alena, 

 

Příběh začíná před první světovou válkou, kdy Anna, vypravěččina 

babička, odjíždí přes odpor svých rodičů s vyvoleným Antonínem do 

pohraničního městečka na severu Čech. Nový začátek se záhy mění v 

boj o přežití, když je Antonín na frontě raněn a u Anny propuká 

tuberkulóza. O čtvrt století později pak čeká jiný nový začátek i jejich 

dceru, která musí prchat před německou armádou zabírající pohraničí, a 

po dalším půlstoletí změní dramatický zásah osudu v podobě 

důstojníka StB i život vypravěčky příběhu.  

 

Závěje 
Bredesen, Marit Reiersgard, 

 

Norský kriminální román, v němž nesourodá dvojice vyšetřovatelů řeší 

smrt malé holčičky, nalezené ve sněhové závěji. Za záhadných 

okolností pak zemře i místní extravagantní malířka.  

 

3333 km k Jakubovi 
podle deníku Mirka Korbela 

Braunová, Petra, 

 

Před prázdninami Mirek dostane od táty nečekanou a nevšední nabídku 

- dobrodružnou výpravu přes několik států, končící ve Španělsku. Je to 

cesta svatého Jakuba s cílem v Santiagu de Compostela. Musí se ovšem 

ujet 3333 km - na kole! Mirek výzvu přijme. Náročné a nepohodlné 

putování se nakonec pro bohémského otce i pubertálního syna stane 

zásadním zlomem v životě.  

 

Dej tělu šanci k přirozené rovnováze, štíhlosti a zdraví 
Stenzlová, Ivana, 

 

Autorka – mikrobioložka a odbornice na výživu – podává vysvětlení 

funkčního metabolismu a návod, jak dosáhnout hormonální rovnováhy 

(jak jíst pro zdravou hormonální odezvu), která je základem trvalé 

štíhlosti a opravdového zdraví. Propojuje tradiční čínskou medicínu s 



poznatky moderní západní dietologie a biologie. Přináší zároveň nový 

způsob vaření, který je postavený na přípravě pokrmů s harmonizačním 

účinkem. Přes 60 originálních tzv. pětielementových receptů pokrývá 

všechna roční období, od snídaně po večeře, od polévek po dezerty. 

Nechybí ani základní recepty na domácí kváskový chléb, rostlinná 

mléka či zdravé domácí fermentované nápoje (kefíry) a postupy pro 

fermentaci obilnin a luštěnin.  

 

Hra bez pravidel 
Flynn, Vince, 

 

Když Joe „Rick“ Rickman, bývalý zlatý chlapec zpravodajské služby, 

uskutečnil dokonale naplánovanou vlastizradu a ukradl agentuře 

obrovské množství nejdůvěrnějších dokumentů, neměla ředitelka CIA 

jinou možnost než proti němu nasadit svou nejdokonalejší zbraň: 

elitního tajného agenta Mitche Rappa. Rapp zrádce rychle zlikvidoval, 

jenže se brzy ukázalo, že Rickman představuje pro Ameriku vážné 

nebezpečí i své po smrti. Jeho odstranění spustilo akci, kterou sám 

dopředu pečlivě naplánoval. Kompromitující údaje uložil na neznámém 

místě a teď je někdo podle jeho instrukcí rozesílá a osudově tak 

ohrožuje bezpečnostní zájmy Spojených států. Začíná vysoká hra bez 

pravidel, neboť Američané i Pákistánci se za každou cenu snaží odhalit 

Rickmanovy komplice a získat zbytek tajných dokumentů, které 

postupně unikají na veřejnost. Jestliže se Spojené státy nemají stát 

rukojmím země, která touží být nejnovější jadernou velmocí, musí 

Mitch Rapp předběhnout, přelstít a porazit nejnebezpečnější protivníky, 

proti jakým se kdy postavil. Po smrti Vince Flynna štafetu převzal 

spisovatel Kyle Mills a navazuje tam, kde skončil předešlý díl série 

Poslední muž.  

 

Marie Terezie 
symfonie života velké císařovny 

Prokop, Josef Bernard 

 

Marie Terezie. Silná a zajímavá žena, které nebylo nic lidského cizí. 

Jediná žena na českém trůnu, jedna z nejvýznamnějších osobností 

XVIII. století, ale i matka šestnácti dětí a milující manželka. Jaká 

vlastně byla? Tvrdá, vypočítavá, bezcitná panovnice, která nechala za 

sebe bojovat a umírat statisíce vojáků, nebo chápající a milující 

manželka a matka? Náš příběh začíná v prvních dnech její vlády, 

provede vás složitou dobou, kdy Marie Terezie žila, jejími starostmi, 

radostmi, poznáte její záliby i vrtochy, setkáte se s řadou významných 

osobností, mimo jiné s Josephem Haydnem, jenž na její počet složil 

dodnes hranou 48. symfonii zvanou Maria Theresia. Snad v knize 

najdete i odpověď na otázku, proč je nám i přes propast více než dvou 

století Marie Terezie tak blízká.  



 

Nelži mi 
2. díl 

Geiger, A. V. 

 

Láska. Posedlost. Žárlivost. Vražda. Nikdo nemá nejmenší ponětí, co se 

stalo popové hvězdě Ericu Thornovi. Jeho Twitter je zmražený. 

Mobilní telefon se našel rozbitý a zakrvácený ve sněhu. Fanynka Tessa 

zná pravdu. Ke své posedlosti Ericem se ale nehodlá vracet a k Twiteru 

už vůbec ne. Ale co Snapchat… mohl by být bezpečnější? Po měsících, 

kdy se Tessa snažila splynout s davem, musí konečně čelit své 

minulosti. Jenomže zatímco sedí ve výslechové místnosti, všechny její 

odpovědi plodí jen další otázky… Pokračování úspěšného YA thrilleru 

z prostředí sociálních sítí – Sleduj mě.  

 

Potíže s mrkví 
Hudson, Katy 

 

Veselý příběh s celostránkovými ilustracemi o králíkovi, který vášnivě 

miluje mrkev. Králík si mrkvičkou naplní celou noru, až nemá kde spát. 

Postupně i s celou náloží mrkve navštěvuje ostatní zvířátka, aby u nich 

našel bydlení. Jenomže všude způsobí katastrofu.  

 

Sága rodu Reissových 
Whitton, Hana, 

 

Historický román o životě tří sester Reissových se navrací do doby 

českého národního obrození. Historický román zasazený do českých 

zemí konce 18. a první poloviny 19. století je ságou pozoruhodného 

rodu Reissových a přibližuje prostředí české obrozenecké společnosti i 

reálných historických osobností, které tvořily naše dějiny. Antonín 

Mikuláš Reiss se poté, co se mu podařilo uprchnout před 

napoleonskými vojsky z Porýní, usadil v Rožmitálu pod Třemšínem. V 

té době netušil, že se stane zakladatelem rodu, který se významně 

zapíše do kulturního, politického, emancipačního a vůbec historicky 

převratného dění první poloviny 19. století. Získal výnosné místo a 

přestěhoval se i s rodinou do Prahy, kde se jeho tři krásné, vzdělané a 

chytré dcery Johana, Karolína a Antonie záhy staly středem pozornosti 

pražské obrozenecké společnosti, s jejímiž představiteli se scházely v 

salonech pořádaných Fričovými a Staňkovými. Dvě z Reissových dcer 

zde našly své životní partnery. Nejstarší Johana se provdala za Josefa 

Františka Friče, známého pražského právníka a politika. Prostřední 

Karolína si pak vzala obrozeneckého vlastence a neméně proslulého 

lékaře Václava Staňka. Nejmladší Antonie se stala blízkou přítelkyní 

Boženy Němcové a stejně jako Němcová okouzlila pražské 

obrozenecké kruhy svou krásou, nadáním a vlasteneckým zápalem a 

vzbudila pozornost ovdovělého F. L. Čelakovského. Dramatické osudy 

sester Reissových i jejich obrozeneckých současníků přibližují skutečné 

osobnosti a události našich dějin a čtou se jedním dechem.  



 

Velký závod 
Hudson, Katy 

 

Veselý příběh s celostránkovými ilustracemi o soutěživé veverce.  

 

Detektiv Prdelka a obr mizící ve tmě 
2. díl 

Troll 

 

Další příběh neohroženého detektiva Prdelky, tentokrát řešícího záhadu 

ukradených šperků údajným obrem. Detektiv Prdelka a jeho trochu 

popletený pomocník pan Bobek se opět pouštějí do boje se zločinem. 

Ve městě totiž řádí strašidelný obr, který v temných uličkách okrádá 

spořádané občany. Při čtení tohoto zábavného příběhu se 

prostřednictvím logických hádanek do napínavého vyšetřování můžete 

zapojit i vy.  

 

Hotel U Devíti koček 
Tomšů, Radmila 

 

Půvabné vyprávění, které je určeno nejen milovníkům koček, ale i těm, 

kteří ještě váhají s přízní k těmto výjimečným tvorům. Silver, Čenda, 

Tobiáš a Rozárka jsou obyvateli jedné domácnosti, ve které nejsou jen 

trpěni, ale vřele milováni. I když ONA a ON někdy ztrácejí trpělivost 

nad jejich neskutečnými kousky, nedovedou si život bez svých 

chlupatých miláčků, kterých neplánovaně přibývá, už vůbec představit. 

Ti se totiž zachytili svými drápky nejen do křesel, deček a polštářů, ale 

přímo do jejich srdcí.  

 

Hugo a jeho psí kousky 
Kratschmarová, Jindřiška, 

 

Pejsek Hugo prožije se svým psím kamarádem ze zámku, Arturem, 

spoustu veselých příběhů. Nedaleko zámku Sychrov v malé vesničce 

žije u pekaře Housky a jeho ženy pejsek Hugo. Nemá žádné kamarády, 

a tak chodí ve volném čase na zámecké nádvoří za turisty. Brzo se však 

má všechno změnit. Hugo potká Artura, pejska z útulku, kterého si k 

sobě vzal zámecký zahradník pan Chleborád. Pejskové se skamarádí a 

Hugovi začne úplně nový život. Společně s Arturem provedou pár 

rošťáren a ledasjaký dobrý úmysl se zvrtne ve velkou pohromu. Vše 

nakonec vždy dobře dopadne a pejskové se s radostí pustí do dalšího 

dobrodružství. Nakladatelská anotace.  

 

Kam se poděl Gary? 
Lewman, David, 

 

SpongeBob je tak zabraný do souboje v odpalování, že už týden 

nenakrmil svého domácího šneka Garyho. Gary tedy usoudil, že je čas 

sbalit se a vyrazit vstříc novému domovu. Zatímco jej rozmazluje 

laskavá stařenka, SpongeBob vylepuje po celém městě plakáty a snaží 



se tak Garyho najít. Gary brzy pojme podezření, že babičce jde o víc 

než o jeho štěstí.  

 

Kříž 
3. díl 

Johnsrud, Ingar, 

 

V osloské automyčce je nalezeno tělo Henryho Falcka, autora zprávy 

odhalující spiknutí v nejvyšších patrech politiky. O kontroverzní 

dokument se zajímá televizní reportérka, která krátce po Falckově 

vraždě zmizí. Ve vyšetřování, jež dostanou na starost nadporučík 

Fredrik Beier a jeho kolegyně Kafa Ikbálová, se objeví i jméno 

Fredrikova zesnulého otce. Případ s ním souvisí víc, než se původně 

zdálo, a Fredrik se dočká rozkrytí největší záhady svého života. Svá 

tajemství má však i jeho kolegyně Kafa Ikbálová a vyšetřování navíc 

komplikuje zrádce v policejních řadách. Fredrik už neví, komu může 

věřit. Je ochotný obětovat cokoli, aby odhalil pravdu. Jeho protivník se 

mu v tom ale snaží za každou cenu zabránit.  

 

Odříkaného manžela největší krajíc 
Jakoubková, Alena, 

 

Poté, co ji opustí „největší láska jejího života“, zanevře Agáta na muže 

a rozhodne se budovat kariéru jako šéfredaktorka společenského 

časopisu a žít už navždy sama. Muže do svého života pustí jen občas, 

každého jen na jednu noc. Osamělost si nepřipouští, raději se vrhá do 

práce. Pak jednou, když hledá u rodičů v malebné chaloupce v Malé 

Úpě, kde vyrůstala, svůj rodný list, nalezne na dně šuplíku dopis, který 

napsala její sestra Laura, kterou nikdy nepoznala. Dopis je však 

datován více než deset let po Lauřině údajné smrti..  

 

Poslední láska císaře Karla 
Whitton, Hana, 

 

Historický román oblíbené české autorky o životních osudech 

Guillauma, levobočka císaře Karla IV. Český král a římský císař Karel 

IV. se přibližně roku 1365 vydal na cestu do Avignonu a poznává zde 

krásnou Margaretu z Arles. Margareta ho naprosto uchvátí, je pravým 

opakem jeho choti Alžběty Pomořanské, se kterou vede poklidný život, 

ale sňatek s ní uzavřel čistě z politických důvodů. Karel IV. byl 

vynikající státník a diplomat, v soukromí věrný přítel, ale také muž, 

který miloval půvabné urozené ženy. Margareta několik měsíců po 

Karlově odjezdu porodí syna Guillauma. Guillaum vede zajímavý 

život, čelí dvorským intrikám a se svým otcem se poprvé setkává až o 

řadu let později.  

 

Ve vesmíru 
Banks, Steven, 

 

Krátký příběh o veselém filmovém hrdinovi, který se tentokrát zabývá 

odchytem mimozemšťanů ve Vesmíru.Když SpongeBob zjistí, že se 

jeho kamarádka Sandy chystá na průzkumný let na Měsíc ve své úžasně 



vybavené raketě, rozhodne se letět s ní. I když Sandy z počátku trochu 

protestuje, nakonec se společně vydají na oběžnou dráhu. To by však 

nemohl být SpongeBob, aby se cestou něco nezvrtlo, nejen že se Měsíc 

nápadně podobá Zátiší Bikin, ale na tom zvláštním Měsíci je tolik 

mimozemšťanů, že se snad ani do Sandiny rakety nevejdou.  

 

Vrány 
Dvořáková, Petra, 

 

Komorní příběh, který končí tam, kde začíná tma Dvanáctiletá Bára se 

právě nachází na prahu dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání, 

ale také živelná a občas nezvladatelná povaha. S nástupem puberty se 

konflikt mezi její spontánností a touhou matky po nekomplikovaném 

životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť v kontrastu s její o něco starší, 

poddajnou sestrou. Čím více chce Bára svou přirozenost realizovat, tím 

úporněji se její okolí snaží tyto nesrozumitelné a průměru se 

vymykající potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne mladý učitel 

výtvarné výchovy přezdívaný Frodo, který jí nabídne citlivou oporu v 

boji s nároky rodiny, jež pod fasádou vnější spořádanosti ukrývá i 

velmi temná místa. Jenže Bára svoji válku v zákopech nerozumění stále 

prohrává. Jedinými spojenci se jí tak stávají vrány hnízdící před okny v 

parku. Vrány, které zpřítomňují přirozenou pudovost prostupující 

zvířecí i lidské životy. Svět, na který se Bára stále mocněji napojuje. 

Nabídne jí někdo opravdovou pomoc? Existuje ještě nějaké 

východisko?  

 

Vyjmenované příběhy 
Kudelová, Monika, 

 

Příběhy o lesních zvířátkách i nadpřirozených bytostech, kde hrají 

hlavní roli vyjmenovaná slova, která jsou shrnuta v závěru knihy. 

Vyjmenované příběhy otevírají dětem kouzelný svět plný skřítků a 

dalších lesních bytostí. Na čtenáře čeká skřítek Hvízdálek se svou 

zálibou ke všem dobrotám z javoru babyka, Poddubáček se svou 

schopností splynout s okolím, myška organizátorka, napravený pyšný 

netopýr, sýček Oskar, vydra či jazykozpytec z Ruzyně. Společně 

čtenáře provedou světem vyjmenovaných slov, která jsou v textu 

vyznačena tak, aby si jich čtenář povšiml a rovněž pochopil jejich 

význam. To vše pak příznivě působí na jejich zapamatování.  

 

Čtvrtá opice 
Barker, J. D. 

 

Je perfekcionalista, je neuchopitelný, je psychopat. Přezdívá se mu 

Opičí vrah. Je to zabiják s pokřiveným viděním světa a s absolutní 

absencí soucitu. Detektiv Sam Porter ho pronásleduje dlouhých pět let a 

po celou tu dobu od něj dostává balíčky s děsivým obsahem. Každá 

doručená zásilka obsahuje část těla zavražděné oběti. Teď ale došlo k 

významnému zvratu v pátrání: Porterovi se dostal do ruky vrahův 

deník. Podaří se mu z šílencových zápisků vydedukovat jeho osobnost? 

Dokáže rozklíčovat motivy jeho jednání? Pokud uspěje, mohl by 



dosáhnout něčeho donedávna nepředstavitelného – totiž najít příští 

Opičákovu oběť dřív, než bude pozdě.  

 

Lodě 
Mason, Conrad, 

 

Víš, jak vypadala římská veslice a kde seděli veslaři? Chceš vědět, jak 

se na španělských galérách vytahovala kotva? Zajímá tě, jak se 

ovládala čínská džunka? Chceš nahlédnout dovnitř bitevní plachetnice? 

Chceš vědět, co všechno se vešlo do podpalubí kolesového parníku? 

Víš, jak fungovala první ponorka a jaké jsou vlastně ponorky nyní? 

Zajímá tě, jaké jsou rozdíly mezi plovoucími hotely z minulého století 

a z dneška? Chceš se dozvědět zajímavosti o současných bitevních a 

letadlových lodích? Chceš se naučit rozlišovat typy plavidel? Tak tedy 

vytáhni kotvu, napni plachty a seznam se se světem lodí! Podívej se 

pod více než 90 okének této knihy a najdeš tam zajímavosti o 

nejkrásnějších plovoucích královnách všech moří, skřípějících 

trojstěžňových plachetnicích, dýmajících parních lodích, gigantických 

letadlových lodích a dalších plavidlech.  

 

Nemocnice 
Tognetti, Stefano, 

 

Nemocnice jsou velká, rušná místa, kde jsou léčeni nemocní nebo 

zranění lidé. Jak to ale v takové nemocnici vypadá? Odklápěj okénka a 

nahlédni do ambulance, čekárny, nemocničního pokoje, operačního 

sálu nebo na dětské oddělení. Zjisti, jak funguje rentgen, proč a jak se 

zkoumá krev, jak probíhá operace a co čeká maminku, která bude rodit 

miminko. V nemocnici je spoustu pacientů, ale i spoustu sester, lékařů, 

specialistů a dalšího personálu, který se stará o to, aby se lidé v 

nemocnici cítili dobře a co nejdříve se uzdravili. Kniha je určena všem 

malým i větším dětem, které se bojí lékařů, čeká je nějaký zákrok, jdou 

do nemocnice na návštěvu, mají nemocného kamaráda nebo je zajímá, 

jak to v nemocnici funguje. Ilustrace i informace v knize jsou věcné, 

přehledné a přizpůsobené dětskému čtenáři. Kniha poskytuje 

komplexní přehled o chodu nemocnice a práci lékařů.  

 

Strach 
Karika, Jozef, 

 

Mysteriózní thriller z prostředí mrazivého slovenského města na úpatí 

hory, kde se v extrémně chladných dnech ztrácejí děti. Hlavní hrdina 

Jožo Karský, vyhořelý třicátník, se vrací domů do rodičovského bytu v 

Ružomberku. Městská část Malé Tatry, jeho domov, je přilepená k 

úpatí strmého vrchu Čebrať a díky lesnímu porostu se spoustou zákoutí 

působí tajemně. Někdy až příliš. V období extrémních mrazů sem 

přichází cosi, co si bere děti. A pokud je to dost silné, ztrácejí se i 

dospělí.  



 

Biologie víry 
jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků 

Lipton, Bruce H., 

 

Kniha Biologie víry, kterou napsal Bruce H. Lipton, buněčný biolog a 

univerzitní pedagog známý v odborných kruzích, je považována za 

průkopnické dílo na poli tzv. nové biologie. Během několika let 

vědeckého výzkumu, během nichž se zabýval např. využitím 

kmenových buněk, klonováním a významnou rolí buněčné membrány, 

získal autor řadu nových poznatků o mechanismech, jimiž buňky 

přijímají a vytvářejí informace. Také výsledky studií jiných autorů 

přispěly k radikální změně chápání lidského života i života obecně – 

nejsme bezbrannými obětmi zděděných predispozic, máme možnost 

stát se do značné míry „pány“ svého života. Protože to není DNA, 

nositel genetických informací, co řídí naši biologii – sama DNA je totiž 

řízena signály zvenčí!  

 

Bůh nefunguje 
a proto v něho věřím 

Frings, Thomas, 

 

Thomas Frings v roce 2016 opustil svou farnost a odešel do kláštera. 

Byl frustrovaný z toho, jak církev tápe ve svém poslání působit v 

moderním světě. Ve své knize odpovídá na otázky, PROČ věří, ČEMU 

věří, JAK věří. Bůh pro něj není nějaký automat na lidské potřeby. 

Obrazu takového Boha se klidně vzdává a svou autentickou výpovědí 

vychází vstříc hledajícím a pochybujícím.  

 

Hannibal - zrození 
4. díl 

Harris, Thomas, 

 

Čtvrtá kniha ze série o Hannibalu Lecterovi začíná na Litvě v roce 

1941, kdy je budoucí lékař, vrah a kanibal ještě osmiletým chlapcem, 

který se spolu s rodiči a sestrou ukrývá před postupující válečnou 

frontou. Rodiče jsou zabiti a děti jakž takž přežívají, dokud jejich skrýš 

neobjeví pětice vyhladovělých dezertérů. Rozhodnou se, že dívku 

snědí, a malý Hannibal ji ubránit nedokáže. Od této chvíle si životem 

ponese trauma a zvrácenou zálibu v lidském mase, což se projeví, když 

po letech, to už studuje ve Francii medicínu, urazí místní řezník jeho 

tetu, mladý Hannibal ho za to vykuchá a pochutná si na jeho tučných 

tvářích. Poté se rozhodne vyhledat pět kanibalů, kteří mají na svědomí 

jeho sestru… První vydání v USA činilo 1 500 000 výtisků. V roce 

2007 natočil Peter Webber podle knihy film. Hlavní roli si zahrál 

francouzský herec a model Gaspard Ulliel. Natáčelo se i v Praze v 

barrandovských studiích.  



 

Hotel Winterhouse 
1. díl 

Guterson, Ben 

 

Začátek fantasy trilogie. Jedenáctiletá Alžběta se ocitne o vánočních 

svátcích v tajemném hotelu Winterhouse. V obrovské knihovně objeví 

magickou knihu a postupně si uvědomuje, že je s hotelem nějak 

spojená. Rozluští hádanky, anagramy i složité rébusy a spolu se 

čtenářem prolomí hotelové prokletí a vyřeší tajuplnou záhadu.  

 

Tajemství hotelu Winterhouse 
2. díl 

Guterson, Ben 

 

Pokračování fantasy trilogie, ve kterém se Alžběta vrací do tajemného 

hotelu Winterhouse, aby společně s Freddym řešila další záhadu. 

Alžběta s Freddym se tentokrát pokusí přijít na kloub případu 

tajemného hosta a jeho magické knihy, jíž se kdysi chtěla zmocnit 

Gracella. Zatímco se věnují pátrání, neujdou pozornosti nové 

obyvatelky hotelu, která se možná pokouší oživit zlý přízrak.  

 

Takový byl Karel Gott 
nejslavnější český zpěvák očima přátel a kolegů 

Macek, Petr, 

 

Nesmrtelná legenda nejen československé a české pop-music, ale také 

kulturního a společenského života naší země obecně. Na této definici 

nic nemění ani zpráva, že Karel Gott zemřel. Odešel 1. října 2019 ve 

svém domě na pražské Bertramce, v klidu a míru, obklopen milovanou 

rodinou. Došlo k tomu krátce po oslavě jeho osmdesátých narozenin a 

poté, co prostřednictvím deníku Blesk oznámil, že bojuje s akutní 

leukémií. Karel Gott prožil plodný, umělecky a lidsky plný život, jaký 

by mu mohl leckdo závidět. Viděl a zažil toho tolik, na co by jiným 

nestačilo několik životů. Vykonal pro naši zem a pro svůj domov 

mnohem více, než zatím dokážeme ocenit. Jeho popularita dosáhla 

výšin a nezná hranic. Kniha Takový byl Karel Gott je oslavou života 

Karla Gotta. Klíčové osobnosti z jeho okolí v ní hovoří o svých 

zkušenostech a zážitcích s milovaným zpěvákem. Zhruba polovina 

těchto rozhovorů vznikla na jaře roku 2019, před jeho narozeninami, a 

byly vydány v publikaci z Edice Blesk, nazvané Náš Karel. Druhá část 

osobností pak o zpěvákovi hovořila krátce po jeho smrti. Nyní držíte v 

ruce rozšířené, doplněné a sebrané vydání všech rozhovorů, tak jak 

ještě nebyly zveřejněny. Rozhovory, které vznikly ještě za Mistrova 

života, jsme se rozhodli ponechat v přítomném čase. Vyjadřují totiž 

optimismus a naději, že boj se svou nemocí zvládne. A pak také… i po 

jeho smrti o Karlu Gottovi většina jeho přátel odmítá mluvit v minulém 

čase. Život Karla Gotta nikdy nebude ohraničen dvěma daty, dvěma 

letopočty. Bude zde s námi stále, díky dojmu, jaký v každém, kdo se s 

ním setkal, zanechal, ve vzpomínkách jeho přátel a kolegů, a hlavně v 

písních, které nikdy nepřestanou znít… Takový byl Karel Gott. Zlatý 

hlas z Prahy. Věčný slavík. Bůh.  



 

V rouše beránčím 
Hiltunen, Simo, 

 

Nikdo nezůstane ušetřen. Šťastná rodina – tak to alespoň říkají sousedé. 

Ale přímo na Štědrý den zavraždí otec své děti před očima jejich 

matky, poté samotnou matku, a nakonec – sebe. Finský kriminální 

novinář Lauri Kivi začíná psát rozsáhlý článek o rodinných vraždách, 

který ho zavede do jeho vlastní minulosti a zdrcujícího dětství a také do 

života jeho dospívající dcery. Kivi má pocit, že zde se nejedná o 

náhodné vraždy. A má naprostou pravdu. Ale v mnohem šílenějším 

smyslu, než si kdy dokázal představit… V rouše beránčím je příběh o 

násilí, které je předáváno z generace na generaci, ale také o odpuštění.  

 

Vyzvědačka jeho veličenstva 
Whitton, Hana, 

 

Aphra Behnová je nejen krásná, ale i chytrá, její šarm dokáže uchvátit 

nejednoho muže, a jedním z nich je i anglický král. Aphra pochází z 

chudých poměrů, ale díky štědrosti bohaté rodiny Colepepperových se 

může postavit na vlastní nohy. Začne psát, netrvá dlouho a její díla, 

inspirovaná jejími zážitky i vyprávěním jejích přátel, si získají 

potřebnou oblibu. Shodou několika náhod se dostává až ke dvoru 

Charlese II. Stuarta a přijímá jeho nabídku stát se anglickou špionkou v 

Nizozemí. Je hned vyslána do Antverp, kde odhodlaně plní svůj úkol a 

doufá, že ji čeká bezpečný návrat domů. Jak se nakonec završí tato 

nebezpečná epizoda v Aphřině životě?  

 

Záleskautky 
Lumberjanes Kámošky až za hrob 

Stevenson, Noelle, 

 

Kamarádky April, Jo, Mal, Molly a Ripley nejsou obyčejný holky a 

tábor Qiunzelly Thiskwin Penniquiqul Thistle Crumpetové není jen tak 

obyčejný letní tábor. Tvrďácký dámy už posbíraly bobříky jako „Slovní 

koumág“ a „Vše, co se nás matematýká“ a přátelství utužily v 

soubojích s tříokými liškami nebo vodními příšerami. A přitom léto 

teprve začíná! Teď je čeká magie, dinosauři a sourozenecká rivalita jak 

vyšitá ze zavšivených bájí a pověstí. Tak na tohle budou potřeba ty 

nejtlustší náramky přátelství. Záleskautky se právem staly kultem pro 

moderní čtenářky i čtenáře. Ulítlou formou podporují hodnoty, jako 

jsou přátelství, tolerance, ochrana přírody a odvaha. Je nám jasné, že 

tohle všechno zní moc dobře na to, aby to byla pravda. A přitom je to 

ještě lepší!  

 

Detektiv Prdelka 
Tajemný vzkaz madam Brambůrkové 1. díl 

Troll 

 

Ač na to detektiv Prdelka možná nevypadá, je ve svém oboru 

opravdová hvězda a v ničem si nezadá se svými kolegy Poirotem či 

Holmesem. Na rozdíl od nich je však i skvělým učitelem, a tak od něj 

při řešení různých rébusů a šifer můžeš pochytit základy detektivní 



práce a pomoct mu s řešením případů. Přidej se do týmu detektiva 

Prdelky a pana Bobka a rozklíčuj tajemství vzkazu, který obdržela paní 

Brambůrková, a pak společně s nimi přijď na kloub záhadnému 

vloupání přímo do bytu našeho hlavního hrdiny.  

 

Dixit – stolní hra 
jeden obrázek řekne víc než tisíc slov 

Roubira, Jean-Louis 

 

Dixit je nádherně ilustrovaná hra, kde naplno využijete svoji 

představivost. Když jsi na řadě, jsi vypravěč. Vyber si jednu kartu z 

ruky a tu popiš- slovem, větou, frází, písní...  

 

Kdo se bojí, nesmí do školy! 
3. díl 

Brycz, Pavel, 

 

Když Emilovi přijde prázdný dopis od dědečka Leopolda z Hrobu, 

maminka má podezření, že dědu trápí Alzheimer. Emil ale tuší, že za 

tím bude něco víc. Dědeček Leopold mu posílá tajný vzkaz. Hrob je v 

ohrožení a Emil musí zachránit hřbitov a jeho obyvatele před zkázou. 

Hrabě Esterházy a učitel Komár totiž chytili zápasnickou slinu. Další 

příběh z úspěšné série o Emilovi a upírech je tady! Kniha je určena pro 

děti od 6 let. 

 

Kdo zabije Evu S.? 
Eidler, Petr, 

 

Eva Stieglitzová dostane jednoho dne anonym, že jsou její dny sečteny. 

Na svůj věk je však stále aktivní sportovkyně, která má pro strach 

uděláno. Když jí dcera s vnučkou nabídnou, že jí zajistí ochranu – 

soukromého detektiva, odmítne je. Jenže výhrůžky neustávají, navíc se 

blíží oslava jejích narozenin. Na té se vypije hodně alkoholu a paní 

Stieglitzová obviní všechny přítomné z pokrytectví a z toho, že jí 

usilují o život. Ráno je nalezena ve svém pokoji mrtvá. Kdo měl 

opravdu zájem zbavit se této ženy? A jakou roli v tom hraje její válečná 

minulost ukrývaného židovského dítěte, restituovaný dům či neznámý 

otec její dcery?  

 

Les Bor 
Kohout, Pavel, 

 

Les Bor u Českých Budějovic je místo opředené mnoha tajemstvími a 

tragickými událostmi. Není tedy divu, že poté, co najde skupina 

studentů v lese zavražděného muže, vyvolá tento hrůzný čin značný 

rozruch. Případ dostává na starosti zkušený kriminalista Karel Koutný 

spolu s Janem Sojkou, který se z rodinných důvodů vrací z Prahy do 

rodného města. Ač byl Sojka pryč několik let, vyšetřování vraždy se ho 

osobně týká – oběť, vdovu i podezřelé s ním totiž spojuje společné 

studium na střední škole. Dříve než detektivové dokáží rozplést spletité 

nitky případu, zasáhne do vyšetřování nečekaná událost, která ovlivní i 

jejich osobní životy…  



 

Schovej se, kdo můžeš 
2. díl 

Brycz, Pavel, 

 

Pokračování příběhů čtvrťáka Emila Hrdiny, ze kterého se přes 

prázdniny stal česnektarián.Emil se po prázdninách u babičky a dědy ve 

vesnici Hrob vrací mezi své spolužáky do školy. Ani jim, ani jejich 

oblíbené paní učitelce Šťastné nemůže uniknout, že Emil je výrazně 

cítit česnekem. Uvěří mu ale ve škole jeho prázdninové zážitky s upíří 

rodinou hraběte Esterházyho?  

 

Sleduj mě 
1. díl 

Geiger, A. V. 

 

Tweety, soukromé zprávy i záznamy policejních výslechů… YA 

thriller pro onlineonovou generaci, který vás udrží v napětí do poslední 

stránky! Tessa má agorafobii, úzkostný strach z otevřeného prostoru. 

Utíká proto do online světa, kde je aktivní členkou fandomu zpěváka 

Erica Thorna. Když jí její idol nečekaně pošle zprávu, původně se 

záměrem si z ní vystřelit, jejich komunikace se rozvine v upřímné 

přátelství. Když se ale rozhodnou setkat IRL, na povrch začnou 

vycházet nebezpečná tajemství…  

 

Tipni si! 
tohle vím naprosto přesně ... 

 

Víte jak dlouho spí žirafy, nebo do jaké výšky dorostl nejvyšší člověk 

na světě? Pokud ne, tak nevadí! V této hře najdete 1188 otázek 

rozdělených do 6 okruhů, společnost, fauna a flóra, věda a technika, 

stalo se, sport a různé. Tipování, sázení a debatování o zajímavých 

otázkách nebylo nikdy zábavnější, vsaďte se!  

 

After 
Polibek. 1. díl 

Todd, Anna 

 

Fanfiction inspirovaná chlapeckou skupinou One Direction, kterou 

Anna Todd původně vydávala na svém blogu.Tessa má všechno - žije v 

láskyplném prostředí s chápající matkou a má kluka svých snů, 

laskavého, milého, kterého jí závidí všechny kamarádky. Lepšího už si 

ani nemohla přát. Tessin pohodový život ale v okamžiku změní jediné 

setkání. Hardin je pořádně drzý kluk, s nepřeslechnutelným, 

nafoukaným britským akcentem, sexy rozcuchem, tetováním a 

piercingem ve rtu. Tessa si nemůže pomoct - Hardin je zkrátka jiný než 

ostatní kluci, které poznala. A to po všech stránkách - dovede být i 

pěkně krutý...Nakladatelská anotace. Kráceno.  



 

Catan 
základní hra 

Teuber, Klaus, 

 

Stali jste se prvními osadníky na ostrově Katan, kde rychle vznikají 

nové cesty a vesnice. Z nově ztvárněných krajin můžete těžit cenné 

suroviny. Obchod vzkvétá a z vesnic se stávají města. Ale brzy bude na 

ostrově těsno. Díky rozvoji obchodu sem míří lidé z různých kmenů a 

začíná boj o krajiny, suroviny a vládu na ostrově. Postavte se této 

výzvě a staňte se vládci Katanu! Chytře plánujte, šikovně obchodujte a 

spoléhejte i na své štěstí! Catan uchvátil miliony nadšených hráčů po 

celém světě. Je unikátní, variabilní a pokaždé jiný. Vzhůru na Katan!  

 

Čtvrtá oběť 
2. díl 

May, Peter, 

 

Margaret se opět ocitá v situaci, kdy musí zapojit své jedinečné 

schopnosti, tentokrát během vyšetřování série rituálních poprav v 

Pekingu. První tři oběti kdosi omámil drogami, svázal, označil 

plakátem s přezdívkou a číslem a nakonec zručně sťal. Čtvrtá oběť byla 

popravena stejně, jenže se jednalo o amerického diplomata čínského 

původu. Pro všechny je záhadou, proč se Jüan Tchao po několika 

desítkách let v Americe vrátil do Pekingu, spokojil se s nevýnosným 

úřednickým postem a pronajal si byt v omšelé části města — především 

však proč zemřel stejně bizarním způsobem jako další tři Číňané. Li s 

Margaret jsou pravdě na stopě, ale zároveň se tím nebezpečně přibližují 

k vrahovi, který je připraven obětovat kohokoliv, aby své tajemství 

uchránil.  

 

Pán ohně 
May, Peter, 

 

Čínský detektiv Li Jen pátrá spolu s americkou soudní lékařkou 

Margaret Campbellovou po vrahovi vysoce postaveného vědce, jehož 

ohořelá, doutnající mrtvola byla nalezena v pekingském parku. Té noci, 

kdy muž zemřel, došlo k dalším dvěma vraždám, které jsou s jeho smrtí 

záhadně spojené. Detektiv Li cítí, že musí hrát o čas a že mu tentokrát 

jeho čínská důkladnost nebude k ničemu. Nakonec neochotně požádá o 

pomoc Margaret, zkušenou odbornici na uhořelé oběti. Od chvíle, kdy 

se sejdou při pitvě zavražděného vědce, se jejich osudy neoddělitelně 

propojí, stejně jako vraždy, které vyšetřují. Spolu odkrývají jednu 

vrstvu případu za druhou a odhalují pravdu, jež předčí i jejich nejhorší 

noční můry.  

 

Sál smrti 
3. díl 

May, Peter, 

 

V hromadném hrobě v Šanghaji je nalezeno osmnáct znetvořených a 

rozřezaných ženských těl. Li je na místo činu vyslán, protože objevené 

mrtvoly mohou souviset se starou nevyřešenou vraždou v Pekingu. 



Čeká ho pohled na hrůzný zločin, jaký v Číně dosud nemá obdoby. 

Margaret mezitím musí čelit pochybnostem ohledně složitého vztahu s 

Lim. Když se po pohřbu svého otce vrátí ze Spojených států, zjistí, že 

jejich společný život, milostný i pracovní, může být nyní v ohrožení. 

Mej-Ling, zástupkyně velitele kriminálního oddělení v Šanghaji, s Lim 

úzce spolupracuje a podle všeho nechce zůstat pouze u toho. Jak může 

Margaret, „cizí ďábel“, soupeřit se ženou, která je Limu po všech 

stránkách blíž? Když vyšetřovatelé při pitvách odhalí strašlivé 

okolnosti šanghajských vražd, s hrůzou si uvědomí, že mají co do 

činění s nelidským monstrem. Čím déle jsou chladnokrevnému 

zabijákovi na stopě, tím je jistější, že se budou muset postavit nejen 

jemu, ale i vlastním nočním můrám.  

 

Tma 
2. díl 

Karika, Jozef, 

 

Hororový thriller ze zimních slovenských hor. Televizní scénárista se 

rozhodne krátce před Vánoci navštívit opuštěnou horskou chatu, aby si 

zde odpočinul od práce, ale především od svého ne zcela šťastného 

manželství. Horský srub se nachází mimo civilizaci, na severním okraji 

Malé Fatry. Klid a pohoda se však záhy promění v noční můru. Hlavní 

hrdina se ocitne uvězněn v podivné tmě a začne svádět krutý boj o 

přežití.  

 

Trhlina 
Karika, Jozef, 

 

Tahle kniha vznikla zvláštním způsobem. Po vydání mysteriózního 

thrilleru Strach se autorovi ozval člověk, který mu povyprávěl opravdu 

děsivý příběh. Jozef Karika jeho vyprávění zaznamenal, mnohá tvrzení 

ověřil, doplnil o vlastní zjištění a zpracoval v knize, kterou máte před 

sebou. Na jejích stránkách rozmotává velice tajemný, tragický a 

hrůzostrašný případ. Zároveň poodhaluje jednu z největších záhad 

Slovenska – nevysvětlitelné mizení lidí v pohoří Tríbeč. Legenda, 

záměrná mystifikace, nebo děsivá skutečnost? Tuhle otázku si klade i 

autor. Předkládá strhující hororový příběh a nechává na čtenáři, aby 

našel odpověď.  

 

Větrná hůrka rodiny Brontëových 
Whitton, Hana, 

 

Strhující román zachycuje příběh mimořádně umělecky založených 

sourozenců Brontëových, známých spisovatelek Emily, Charlotty a 

Anny a jejich nadaného, ale nezdárného bratra Branwella. Autorka na 

základě podrobného studia nedávno odhalených pramenů i osobních 

návštěv míst, kde pobývali a jež inspirovala jejich tvorbu a 

poznamenala jejich život, zejména Haworthu, volně rozvíjí dramatické 

líčení mnohdy neuvěřitelných osudů výjimečné rodiny.  



 

Cilčina cesta 
Morris, Heather, 

 

Příběh židovské dívky Cilky, která na vlastní kůži zažila hrůzy 

koncentračního tábora Osvětim i sovětského gulagu ve Vorkutě. 

Román inspirovaný skutečnými událostmi vypráví o životních útrapách 

Cilky Kleinové, pocházející ze Slovenska. V roce 1942 byla Cilka se 

svojí rodinou deportována do Osvětimi. Válku přežila pouze ona. 

Tehdy šestnáctiletou dívku si vybral velitel Osvětimi-Březinky pro 

svoji osobní zábavu. To byla cena za život, ale i důvod k dalšímu trestu 

po osvobození tábora. Místo návratu domů, do Československa, Cilku 

poslali do sovětského gulagu ve Vorkutě. Zde opět žila v krutých 

podmínkách. Přesto dokázala v sobě najít vnitřní sílu, odhodlání 

povznést se nad všechnu nespravedlnost. Jako zdravotnice pomáhala 

druhým v jejich těžkém údělu. V gulagu našla i svoji životní lásku. 

Cilku znal a zmiňoval ve svém vyprávění Lale Sokolov, hrdina knihy 

Tatér z Osvětimi. Díky němu vzniknul i tento román.  

 

Krvavý lístek 
Smith, Crystal 

 

Nejočekávanější young adult fantasy roku 2019! První díl trilogie o 

krvavé magii. Princezna Aurélie je mocnou čarodějkou. Jak by ale 

mohla být šťastná v království, které magii brutálně potlačuje? Své 

schopnosti však nemůže skrývat navždy, proto uprchne do jiného 

království. Nachází si zde přátele, zdokonaluje se v kouzlení a začíná 

něco cítit k muži, s nímž by nikdy vládnout nemohla. Když ji dostihne 

kruté nebezpečí, musí se rozhodnout – zůstane v utajení, nebo přizná 

královskou krev a pokusí se zachránit své milované?  

 

Pan Jezevec a paní Liška 
2. díl Rušná domácnost 

Luciani, Brigitte, 

 

Pokračování komiksových příhod jedné liščí a jezevčí rodinky. Jezevci 

jsou pomalí a rozvážní. Lišky jsou hlučné a zbrklé. Jezevci milují 

pořádek, lišky binec. Rozhodně nemají nic společného. Když Rézinka s 

maminkou Margaritou přijdou o příbytek, poskytne liškám střechu nad 

hlavou pan Jezevec. Nakonec se s paní Liškou dohodnou, že spolu 

budou žít. A co na to jejich děti? Stojí o další sourozence a nevlastního 

rodiče? Je pan Jezevec na Rézinku moc přísný? Má ji maminka pořád 

ráda? Nakladatelská anotace.  

 

Pan Jezevec a paní Liška 
3. díl Správný tým 

Luciani, Brigitte, 

 

Jezevci a lišky rozhodně nemají nic společného. Když Rézinka s 

maminkou Margaritou přijdou o svou noru, poskytne jim střechu nad 

hlavou pan Jezevec se třemi dětmi. Najednou je z nich velká rodina. 

Sžijí se nevlastní sourozenci? Budou spolu vycházet? Ne vždycky! 

Hádky a spory jsou na denním pořádku. Neshody panovaly i při stavbě 



závodní lodi. Rézinka měla nápad, Rosomák jiný… čí loď tedy 

postaví? Nakonec vznikly lodě tři. Dojely všechny do cíle?  

 

Svět pavouků a hmyzu 
 

V této fascinující knize se dočteš nejzajímavější fakta ze světa pavouků 

a hmyzu. Detailní ilustrace a nádherné fotografie ti prozradí jejich 

skrytá tajemství a umožní pohled do prostředí, v nichž žijí, třeba do 

vnitřního prostoru mraveniště či úlu. Poznáš anatomii hmyzu od 

děsivých tarantulí až po půvabné vážky, seznámíš se se strategií jejich 

útoku a obrany, kamufláží i s jejich jídelníčkem a dozvíš se mnohé o 

jejich chování, rozmnožování a životních cyklech.  

 


