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Muž, který hledal svůj stín  
Autoři: David Lagercrantz  

Pátý díl série Milénium  
Lisbeth Salanderová si odpykává kratší trest v ženské věznici Flodberga a snaží se vyhnout konfliktu se 
spoluvězeňkyněmi. Když se ale zastane mladé ženy bangladéšského původu ze sousední cely, okamžitě ji 
napadne Benito, nepsaná vůdkyně věznice. Lisbeth navštíví Holger Palmgren a oznámí jí, že obdržel 
dokumenty vrhající nové světlo na bezpráví, které na ní páchali v dětství. Lisbeth poté požádá Mikaela 

Blomkvista, aby jí pomohl s pátráním. Stopy je dovedou k jistému Leovi Mannheimeru, partnerovi makléřské firmy Alfred Ögren. 
Jak je minulost bohatého mladého muže z finančnických kruhů propletena s minulostí Lisbeth Salanderové? A dokáže se 
Lisbeth postavit stupňujícím hrozbám Benity a jejího gangu? David Lagercrantz splétá napínavý příběh o zneužívání moci, 
otázkách cti a o stínech Lisbetina dětství, které ji stále pronásledují. 

 

 

Prokletý rod Palmisanů  
Autoři: Rafel Nadal  

V malé jihoitalské vesničce se na sklonku první světové války dvě ženy rozhodnou změnit osud 

novorozeného Vitantonia z rodu Palmisanů, jehož všichni muži zemřeli ve válce. Chlapec je proto 

vychováván coby dvojče Giovanny Covertiniové. Jak se Itálie pomalu vzpamatovává z hrůz a bídy války, obě 

děti společně vyrůstají, aniž by zapochybovali, že nejsou skutečnými sourozenci. Blíží se však další válka. 

Zatímco Vitantonio se začne skrývat, aby naplnil slib své matky, že nikdy nebude bojovat, Giovanna odchází 

do Španělska, aby podpořila tamní antifaštický odboj. Nakonec se však musí vrátit do rodného kraje, aby během bombardování 

a zvěrstev ustupujících nacistů našla bratra a skutečnou životní lásku… 

 

Ztracený slib  
Autoři: Kate Mortonová  

Je červen 1933 a Loeanneth, venkovské sídlo Edevanových, se připravuje na tradiční oslavu letního 
slunovratu. Šestnáctiletá Alice Edevanová je jako na trní: nejenže vymyslela dokonalou zápletku pro svou 
detektivku, ale je také až po uši zamilovaná. Jenže než udeří půlnoc a noční oblohu rozzáří ohňostroj, utrpí 
Edevanovi bolestnou ztrátu, po níž opustí Loeanneth nadobro.  

O sedmdesát let později je po jednom nepovedeném případu seržantka londýnské policie Sadie Sparrowová 

poslaná na nucenou dovolenou, a tak odjede ke svému dědečkovi do Cornwallu. Když uprostřed hlubokého lesa narazí na 

opuštěný dům obklopený zpustlou zahradou a dozví se o malém chlapci, který beze stopy zmizel, probudí se v ní profesní 

ctižádost. Tou dobou vede Alice Edevanová, nyní stará dáma, život uspořádaný téměř stejně pečlivě jako detektivky, které ji 

proslavily. Až jednou začne mladá policistka klást otázky o minulosti její rodiny a probudí zpět k životu složitý propletenec 

tajemství, před nimiž Alice celý život utíkala… 

 

 

Zkrátka bez pozlátka  
Autoři: Josef Fousek  

Nová kniha populárního autora fejetonů. O životě, láskách, strastech, událostech smutných i radostných. S 

nezaměnitelným nadhledem a citem pro výjimečnost okamžiku. Kniha obsahuje rozhlasové fejetony pro Český 

rozhlas Plzeň z let 2011 až 2016. 
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Vzpoura goliardů  
Podnázev:Hříšní lidé Království českého  

Autoři: Vlastimil Vondruška  

Píše se rok 1261. Přemysl II. Otakar podpoří v boji o trůn římského krále proti Alfonsi Kastilskému jeho 

konkurenta Richarda Cornwalského a za to má slíben majestát, propůjčující mu rakouské a štýrské léno. 

Jenže v diplomacii není nic takové, jak by se mohlo na první pohled zdát. Oldřich z Chlumu odjíždí s 

několika významnými velmoži do německých Cách s tajným posláním. Záhy po příjezdu je zavražděn 

císařův komoří a osobní přítel Richarda Cornwalského. Z vraždy jsou obviněni čeští šlechtici a uvězněni. Navíc dojde ve městě 

k nepokojům, v jejichž čele stojí žáci tamní katedrální školy, potulní vakanti zvaní goliardi. Vše zůstává na panoši Otovi. 

 

Kompost  
Podnázev:Snadno a ekologicky  

Autoři: Pailine Pearsová  

Přehledná příručka o organickém kompostování uvádí historii kompostování a podrobně rozebírá jednotlivé 

kroky různých metod: od vysvětlení základních procesů, které v kompostu probíhají, přes výběr nádob, 

výrobu vlastního kompostiště, přípravy a zpracování materiálu až po volbu nejvhodnějších zahradních a kuchyňských 

rostlinných zbytků. Nechybí ani kapitola o vermikompostérech či méně tradičních technikách kompostování, jako je japonské 

bokashi nebo kompostování v zemním průlehu. Kniha rovněž uvádí, na jaké plodiny se hodí ten který kompost, a na závěr 

rozepisuje přehledný seznam živočichů, kteří v kompostu žijí. 

 

Pošetilý sen  
Autoři: Nora Robertsová  

Poslední sezona  

Nezáleží na tom, jak je David atraktivní a charismatický – Megan si prostě nemůže dovolit, aby se do něj 

zamilovala! Ví totiž, že mu nejde o ni, ale jen o zábavní park, který zdědila po dědečkovi a kterého se 

nehodlá jen tak vzdát. David však vždy dostane to, co si usmyslí… a tak Megan brzy zjistí, že dalším bodem 

na seznamu Davidových přání je právě ona! 

 

Znovu Provence  
Autoři: Peter Mayle  

Znovu Provence zavádí čtenáře opět do slunné Provence mezi vinice, lány levandule, dubové lesíky a 

olivovníkové sady na jihu Francie. Místní starousedlíci, jakoby navzdory modernímu světu, stále ještě žijí 

přirozeným tempem ročních období, radují se z dobrého jídla a vína, a i když ve skutečnosti možná ani tady 

neexistuje ideální vesnice, přece nalezneme řadu zcela zvláštních důvodů, proč si Provence oblíbit. 
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Rok v Provenci  
Autoři: Peter Mayle  

Rok v Provenci, kniha britského publicisty a spisovatele Petera Mayleho, nás provází měsíc po měsíci 

rokem novopečeného majitele domu v Provenci. S anglickým humorem v jeho nejlaskavější podobě nás 

autor seznamuje s radostmi i úskalími života cizince, který se rozhodl uskutečnit svůj sen žít v místě, které 

dosud znal pouze jako turista. Pro přistěhovalce je všechno nové, barevnější, voňavější, a to se netýká 

pouze výborného vína a kuchyně. Občasné potíže s úřady či rekonstrukcí domu jsou mnohonásobně 

vyváženy krásnou přírodou, kulinářskými zážitky, poznáváním neobvyklých zvyků, sportů a nových přátel. Kniha se stala 

mezinárodním bestsellerem, posloužila jako předloha pro TV seriál a získala prestižní cenu British Book Awards pro rok 1989 za 

nejlepší cestopisnou knihu a řadu dalších ocenění. 

 

Upcycling Ze starého nové  
Podnázev:20 kreativních projektů z použitých materiálů  

Autoři: Max McMurdo  

Už vás někdy napadlo předělat ten starý rezavý žebřík v garáži nebo to staré křeslo v kůlně na něco nového, 

ale nemáte to správné know-how? V knize Upcycling vás Max McMurdo naučí, jak v sobě objevit svérázného 

designéra, kde a jak se dostat k úžasným vyhozeným věcem, a poradí vám techniky, jak předělat staré věci na elegantní a 

žádoucí artefakty či kusy nábytku. Jednoduché návody v celé knize vás přimějí vyhrnout si rukávy a pustit se do díla. Dejte vale 

nábytku z dřevotřísky, vystupte ze své komfortní zóny a vydejte se do úžasného světa designu, broušení, voskování a 

ohromujících barev. Odměnou vám bude uspokojení, až budete moci výsledek ukázat přátelům a říci: "To je moje práce!" 

 

Na volné noze  
Podnázev:Podnikejte jako profesionálové  

Autoři: Robert Vlach  

Podnikáte na sebe? Anebo s tím chcete teprve začít? Nechejte si poradit od nejpovolanějšího. Robert Vlach, 

známý podnikatel a konzultant vám ve své 760stránkové knize o podnikání nezávislých profesionálů na volné 

noze (tzv. freelancerů) poskytne přesně ty informace a zkušenosti, které potřebujete pro svůj úspěch a růst. 

Kniha těží ze zkušeností stovek profesionálů z desítek oborů a nabízí osvědčené knowhow pro podnikání na volné noze – 

základy pro prvopodnikatele, nejlepší praktiky a kariérní strategie, ale také pokročilé nástroje, které ocení i profíci s desetiletou 

praxí. Kniha tak pokrývá celé dlouhé období rozvoje podnikání, od zkusmých krůčků a začátečnických chyb, přes náročné první 

roky, až po plně zavedený osobní byznys postavený na odbornosti a dobrém jméně. 

Nečekejte však žádný recept na rychlý úspěch. Robert Vlach je na volné noze dlouhých 17 let a jako zakladatel úspěšného 

portálu navolnenoze.cz vyslechl nespočet podnikatelských příběhů s dobrým i špatným koncem, z nichž mnohé uvádí jako 

příklady. Ukazuje klady i zápory podnikání a doporučuje bezpečné, pomalé strategie úspěchu pro lidi, kteří jdou se svým 

jménem poctivě na trh a chtějí se vyhnout chybám i slepým uličkám. 
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Štítná žláza  
Podnázev:štít našeho organismu  

Autoři: Jelena Svitko  

Tato příručka uznávané ukrajinské léčitelky, která občas působí i na Slovensku, přináší obrovské množství 
receptů, návodů a metod přírodního charakteru, jež zmírňují příznaky onemocnění štítné žlázy a v některých 
případech ji i zcela vyléčí.  

Kniha rovněž zprostředkovává souhrnný pohled na problematiku štítné žlázy a ostatních endokrinních žláz, lymfatického 

systému a dalších souvislostí včetně psychologických potíží způsobených narušeným fungováním štítné žlázy.  

 

Dívčí válka  
Autoři: Oldřiška Ciprová  

Po smrti kněžny Libuše, která prosazovala rovnoprávnost mezi muži a ženami, se vše změní. V zemi vládne 

kníže Přemysl a u toho ženy nemají zastání. Vlasta, snoubenka ctihodného Ctirada, se marně snaží vést s 

knížetem rozumnou řeč. Když ji i její milý veřejně zostudí, plna hněvu a lítosti vyhlásí se svými věrnými válku 

mužům. Povede boj i její srdce? 

 

Ruka ruku myje  
Autoři: J.D. Robb  

Dennis Mira zjistil, že jeho bratranec Edward má v úmyslu prodat dům, přestože slíbil, že dům zůstane v 

majetku rodiny. Když si o tom šel s Edvardem promluvit, dostal úder… 

Poslední vjem, který si pamatuje, je Edward celý zkrvavený a svázaný na židli. Jenže teď je bratranec pryč. 

Eva Dallasová pátrá po motivu jeho zmizení, které všechny zaskočilo. 

 

Kněžna žebráků  
Autoři: Peter Dempf  

Hannah přišla při požáru o muže, o dceru i o střechu nad hlavou. Místo pomoci ji sousedé nechají uvrhnout 

do žaláře. Zprvu se utěšuje, že jde o omyl, protože je popálená k nepoznání, ale pak se dovtípí, že komusi 

šlo o to, aby se už nikdy nedostala na svobodu. Podaří se jí uniknout v přestrojení za žebračku, dál musí žít 

jejím životem a přitom odhalit, kdo má vše na svědomí. 

 

Václav IV. Sám sobě nepřítelem  
Autoři: Jaroslava Černá  

Pro milovaného syna Václava IV. najde nevěstu jeho otec – císař Karel IV. Volba padne na Johanku 

Bavorskou, ta vyhovuje jeho politickým ambicím. Mladá nevěsta se s prostředím pražského dvora, dobře 

sžívá, ale po Karlově smrti se mladý pár ocitá v nelehké situaci: ona se snaží být dobrou královnou a 

manželkou, ovšem nevyzpytatelnému Václavovi se nedaří navázat na panování velkého císaře 
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Strážní andělé  
Autoři: Zoe Hardwicke  

Cherri sní o rodině, o bohatém a úspěšném manželovi. Zdá se, že právě takového našla v doktoru Nashovi, 

se kterým se počítá na místo primáře. Idyla i láska však trvají jen do chvíle, než Nash svede na Cherri 

tragickou chybu, která má za následek smrt pacienta. Brzy vyjde najevo, že fatálních omylů je víc, jenže 

někdo v nemocnici nestojí o potíže a vše se snaží ututlat. 

 

Sluncem spálená země  
Podnázev:Knižní hity  

Autoři: Elizabeth Haran  

Taru dívku z lepší rodiny, přiměje zážitek k útěku z domova. Pomoc najde u kočovných cikánů. Žije mezi 

nimi sedm let, než ji vyženou. Nešťastná Tara se vydá za tetou Viktorií na farmu do Austrálie. Loď ztroskotá, 

avšak Tara patří mezi zachráněné. Shodou okolností se současně stane náhradní matkou dvou dětí, jejichž 

rodiče katastrofu nepřežili. U cíle své cesty se Tara zděsí, farma je v žalostném stavu musí se postarat nejen o sebe, ale i děti. 

Odhodlaně se pouští do budování budoucnosti. 

 

Půlnoční rituál  
Autoři: Laura Walden  

Sofie obdrží zprávu, že její matka zahynula na Novém Zélandu. Vypraví se do této exotické země, aby vyřídila 

nezbytné formality. Ke svému nesmírnému překvapení zjistí, že tady zdědila dům na pláži a  nemalou 

hotovost. Matčino tajemství Sofii nedá spát, proto se pustí do čtení starých deníků. Může být i  Sofie stižena 

dávnou kletbou Maorů? 

 

 

Profesor na frontové linii 
Rozhovor Miroslava Balaštika  

Autoři: Miroslav Balaštík, Petr Fiala 

O dětství, kde se vzpomínalo na první republiku a večeřelo přesně v šest. O tom, kdy člověk dospěje a za jakou cenu. O 
zakázaném studentském časopise a univerzitě povrchní i podzemní. O tom, proč na komunismu a normalizaci není 
vůbec nic dobrého, ale Husák je zajímavější než Dubček. O svobodě v listopadu 1989 získané a postupně ztrácené a co 

přinesli a odnesli Václav Havel a Václav Klaus. O tom, že kauza Nagyová znamená konec jedné epochy a jak to bylo a je s ODS. O nesvobodě, 
do níž se dobrovolně řítíme, a proč je nutné připravovat válku, když chceme uchránit mír. O tom, že brexit je šance a Trump může být 
naděje. A že politika má smysl, pokud člověk zůstane sám sebou. 
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Domov lásky 
Barbara Cartland 

Po smrti svého otce žije Eugenia se svou ctižádostivou matkou u pratety Cloris v Londýně. V chudé a šetřivé 
domácnosti sní její matka o tom, že rodina bude stejně významná jako kdysi, když žila u markýze z Buckbury. Je proto 
na vrcholu blaha, když zjistí, že se markýz vrátil do rodné Anglie. A co víc – podle všeho se mu krásná Eugenia líbí! 

Dívka je však rozhodnutá, že se provdá pouze z lásky, a markýzovy pozornosti odmítá. Čím více ji její matka 
přesvědčuje, že markýz je pro ni ten pravý, a čím laskavěji se k ní markýz chová, tím více její srdce hoří pro jiného. 

Dokáže Eugenia pochopit, koho miluje doopravdy? A podaří se jí to dřív, než síly zla zničí její mladý život? 

 

Co by můj syn měl vědět o světě  
Autoři: Fredrik Backman  

 Fredrik Backman vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné 
upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhnou čtenářovo srdce. Mému synovi. Už teď se ti omlouvám. 
Za všechno, co udělám špatně. Za všechno, k čemu se nedostanu. Za minibus. Za kraťasy. Za tričko s nápisem „Správní 
chlapi váží přes 90 kilo“. Za snahu dát si „high five“ s tvými kamarády. Za tuto knihu. Knihu o věcech, které bys měl podle 
mě vědět o světě. O fotbalu, IKEA, o tom, jaké to je být mužem, o Bohu a smažené snickersové zmrzlině. O tom, jaké to 
je ztratit klíčky od auta a proč musel táta zabít zpívající plastovou žirafu. Tato kniha je především o snaze být dobrým 
rodičem. Protože chci, abys věděl, že jsem se vážně snažil úplně nejvíc, jak jsem uměl. Nikdo negooglil tolik jako já. 

 

Přeloženo s láskou  
Autoři: Fabienne Betting  

Jeden nenápadný inzerát, špetka odvahy, dávná láska a na světě je bestseller! Thomas Lagrange je průměrný mladík, 
pracující u McDonalda, který místo hledání pořádné práce stále fantazíruje o své vysokoškolské platonické lásce, lektorce 
mesménštiny, Malislovně Jeroně. Když se vyzbrojen svými chabými znalostmi tohoto jazyka ujme překladu bizarního 
románu, doufá, že ho to s dívkou jeho snů opět spojí. Události však naberou nečekaný spád a román o poněkud 
nekonvenční lásce mesménské stařenky a mladého ukrajinského vojáka se ze dne na den stane literární událostí. 
Thomas, který překlad pojal velmi svérázně a živelně a který je navíc mylně označován i za autora, se ocitne na stránkách 
novin, v hledáčku televizních kamer a nakonec i v zorném poli svůdné Malislovny. Není však všechno zlato, co se třpytí… 

Francouzský román plný ironie a suchého humoru o úskalí překladatelství, absurditách mediálního světa a především nevyzpytatelných 
cestách lásky si již získal srdce mnohých čtenářů. 

 

Začínáme s 3D tiskem  
Podnázev:Praktická příručka k hadwaru i softwaru k ovládnutí 3D tisku  

Autoři: Nick Kloski, Liza Wallach Kloski  

Zajímá vás technologie 3D tisku, ale doteď jste se neodhodlali ji vyzkoušet? Máte nápady na zajímavé produkty, ale 
nevíte, jak začít? Bojíte se toho, že 3D tisk je moc náročný jak po finanční, tak technické stránce? Tak v tom případě je 
tato kniha právě pro vás! Dozvíte se, jak do světa 3D tisku vstoupit připravení a bez obav. Kniha vás provede nejen 

potřebným hardwarem, ale naučí vás také pracovat se zdarma dostupným softwarem na tvorbu 3D modelů, abyste mohli ihned začít s 
produkcí vlastních nápadů. 
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Ta přede mnou  
Autoři: J. P. Delaney  

Temný psychologický thriller, který byl ještě před vydáním prodán do více než 30 zemí po celém světě a 
jehož autorem je úspěšný spisovatel, vystupujícího pod pseudonymem J. P. Delaney.  

EMMA  

se snaží vzpamatovat z traumatického přepadení a se snoubencem hledá místo, kde by mohla začít nový 

život. Ovšem žádný z bytů, které navštíví, pro ni není cenově dostupný – anebo se v něm necítí bezpečně. Dokud nenavštíví 

ten dům na Folgate Street. Je to mistrovské architektonické dílo – minimalistický design ze světlého kamene a skla se 

vzdušnými, otevřenými prostory. Ten dům má ovšem také svá pravidla. Tajemný architekt, který ho projektoval pro svou rodinu, 

má totiž pro nájemníky celou řadu nařízení a restrikcí – nesmí mít např. žádné knihy, ozdobné polštáře či jiné dekorativní 

předměty, dokonce ani fotografie. Tenhle prostor má totiž své nájemníky změnit – a také to udělá.  

JANE  

prožila osobní tragédii a také ona potřebuje nový začátek. Když objeví dům na Folgate Street, okamžitě ji uchvátí – stejně jako 

jeho sice trochu odměřený, ale přitažlivý tvůrce. Brzy po nastěhování se však Jane dozvídá o záhadném předčasném úmrtí 

předchozí nájemnice – ženě, která byla Jane podobná jak vzhledem, tak věkem. Čím více se Jane snaží v onom příběhu rozlišit 

pravdu od lží, tím více je nucena podřídit se stejným pravidlům, dělat stejná rozhodnutí, stýkat se s těmi samými lidmi a zažívat 

stejný teror jako ta předešlá…  

 

Sníh nebo popel  
Autoři: Sara Raaschová  

Mírné jaro, krušná zima? Kdepak, v tomto světě platí jiná pravidla! Jaro před šestnácti lety dobylo Zimní 

království. Jedinou nadějí zničené země je osm přeživších a Meira je jednou z nich. Celý život prožila jako 

uprchlík, nepoznala své rodiče a vychovali ji jako válečnici. Avšak i jako nelítostná bojovnice se zamilovala. 

Nešťastně. Ani zlomené srdce ji ale nezastaví – udělá cokoliv, aby její království získalo svobodu. 

 

Hadohlavec  
Autoři: Peter May  

Čtvrtý díl ze série čínských thrillerů.  

Americká patoložka Margaret Campbellová se vrací domů, kde ji však čeká kamion plný mrtvých Číňanů a 

konfrontace s vlastní minulostí. Pekingský detektiv Li Jen je poslán na čínské velvyslanectví do Washingtonu, 

aby zjistil, proč se jeho krajané udusili v uzavřeném chladicím voze v jižním Texasu. Navíc se opět setká se ženou, která utekla 

z Číny i z jeho života. Dostanou za úkol znovu spolupracovat a přijít na to, kdo stojí za obchodem s ilegálními čínskými 

imigranty, který vedl k texaské tragédii. Zjistí, že imigranti byli nedobrovolnými přenašeči smrticího nákladu. Li a Margaret, 

zápasící s démony společné minulosti, se ocitnou v závodu s časem, aby zneškodnili biologickou časovanou bombu, která 

hrozí, že zničí nejen jejich budoucnost, ale budoucnost celého lidstva.  

 

Malinka  
Autoři: Dita Táborská  

Když ji totiž Ina s Jaromírem ke svým dvěma biologicky vlastním synům adoptovali, měla téměř ve všech 

kolonkách rodného listu vepsán údaj Nezjištěno. Ina rozuměla trápením, která Malce její složitý příběh přinášel. 

Toužila stát při ní, ale mnohdy to zkrátka nevyšlo. 
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Dvaadvacetiletá Malka se dostává do nečekané životní situace, která ji nutí zaplnit prázdná místa jejího života a odpovědět si 

na otázku, co vlastně dělá mámu mámou. Čtyřicetiletá Alice tohle promýšlet nepotřebuje — zřetelně to vnímá svou intuicí, 

avšak složité konstelace mateřství, do kterých se dostává, jsou i pro ni nečekanou výzvou. Otcem dítěte, které obě ženy spojí, 

je Alicin manžel Roman, který po dítěti hluboce touží. 

Román Malinka je především svižně a vtipně vyprávěný příběh, který s nesmlouvavou naléhavostí zobrazuje krizi lidské identity, 

zamýšlí se nad její podstatou a právem na ni. Rodičovství v mnoha podobách se v něm vymyká definicím. Postavy románu se 

navzájem potřebují k životu, ale ten je často škodolibě plácá přes prsty. 

 

Hygge  
Podnázev:Prostě šťastný způsob života  

Autoři: Meik Wiking  

Proč jsou Dánové nejšťastnějšími lidmi na světě? Odpovědí je hygge, říká Meik Wiking, ředitel Institutu pro 

výzkum štěstí v Kodani. Hygge je pocit, který zažíváte během bouřky, když jste v pohodlných ponožkách 

schoulení na pohovce, přikrytí měkkou dekou. Je to ten pocit, když u stolu osvětleném svíčkami společně se 

svými milovanými jíte své oblíbené jídlo a povídáte si. Je to pocit, který se vás zmocní, když se s šálkem 

oblíbené kávy v ruce díváte na rudé ranní světlo na jasné modré obloze. Hygge je o atmosféře a prožitku. Je to o sdílení se s 

lidmi, které máme rádi. Pocit domova. Pocit bezpečí. Pocit vnitřního klidu a blaženosti. Tato kniha vám nabídne rady a tipy, jak 

know-how nejšťastnějšího národa na světě můžete využít ve svém životě i vy. * Udělejte si pohodlí. Dejte si přestávku. * Buďte 

tady a teď. Vypněte telefony. * Ztlumte světlo. Zapalte svíčky.* Nalijte si víno. Pusťte si svůj oblíbený film. * Budujte vztahy. 

Udělejte si čas na své blízké. * Přestaňte jíst jen a pouze zdravě. Dort je zcela rozhodně hygge. * Žijte dnes tak, jako by už 

zítřek nikdy neměl přijít. Praktický průvodce dánskou životní filozofií, který byl přeložen do 28 jazyků. 

 

Tulipánová horečka  
Podnázev:Historický román o umění a klamu, ztracené lásce a tulipánové cibulce  

Autoři: Deborah Moggachová 

Sophia Sandvoortová žije poklidným životem se svým postarším, ale bohatým manželem. Ten jednoho dne 

navrhne, aby se dali portrétovat, a tak do jejich domu přichází malíř Jan van Loos. Přestože Sophia cítí ke 

svému manželovi náklonnost, zamiluje se do Jana a přes výčitky svědomí se s ním začne scházet. Aby ji 

nikdo nepoznal, když večer vychází z domu, používá oblečení služky Marie. Marie čeká nemanželské dítě, 

ale protože přišla na nevěru své paní, začne Sophii vydírat. Sophia tedy vymyslí plán, který má pomoci služce, ale i jí a Janovi. 

Ví, jak její manžel touží po potomkovi, a tak předstírá, že je těhotná. Jan dostává doporučení na spolehlivého doktora, který na 

jejich riskantní hru přistupuje. Protože k realizaci svých záměrů potřebují peníze, začíná Jan spekulovat s tulipánovými 

cibulkami, neboť celé Holandsko je v té době zasaženo tulipánovou horečkou. Blíží se doba Mariina porodu a právě tehdy má 

dojít k vyřešení situace ke spokojenosti všech. Jenže všechno se vždy naplánovat nedá. 

 

Atlas bylin  
Podnázev:Průvodce českou přírodou  

Autoři: Marta Knauerová, Jana Drnková  

Naučně-populární průvodce vybranými druhy rostlin, které můžete najít v naší přírodě od časného jara až do 

pozdního podzimu. Rostliny jsou v knize řazeny abecedně, vždy podle barvy květů. Jednoduché určující znaky a fotografie 

pořízené v přirozeném prostředí pomohou k jejich snadnému určení všem, kdo se zajímají o přírodu a chtějí se dozvědět více o 

konkrétním druhu. Kniha dále uvádí botanické zařazení rostlin, lidové názvy, původy jmen, zajímavosti i využití rostlin jako 

léčivých bylinek či zdravých potravin. 
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Dívka, která věděla příliš mnoho  
Autoři: Amanda Quick  

Autorka známých románů se se svou nejnovější knížkou vydává do třicátých let minulého století do idylického 

městečka Burning Cove v Kalifornii, které se stalo útočištěm hollywoodských hvězd a milionářů hledajících 

soukromí pro své skandální románky a divoké večírky... 

Irene Glassonová, nováček v novinářské branži, se pouští za sólokaprem do hotelu v Burning Cove, kde je na 

dně bazénu objeveno tělo krásné mladé herečky. Majitelem hotelu je kdysi světoznámý kouzelník Oliver Ward. Nesmí dovolit, 

aby takový skandál ohrozil jeho živobytí, i když to znamená, že musí důvěřovat Irene, ženě, která se zničehonic objevila v 

městečku. 

S Oliverovou pomocí Irene brzy zjistí, že okouzlující ráj Burning Cove skrývá velice nebezpečná tajemství. A že minulost může 

každého z nich dohonit a stáhnout pod hladinu... 

 

Náhle sami  
Autoři: Isabelle Autissier  

Louisa a Ludovic se vydají na cestu kolem světa. Jsou šťastně zamilovaní, plánují společný život. Zastávka 

na ostrově Stromness, obývaném jen tučňáky, lachtany a rypouši, se jim stane osudnou. Ocitnou se náhle 

sami, bez lodi, bez jídla, bez komunikačních prostředků. 

 

Mráz, Kruh, Tma BOX 1-3  
Autoři: Bernard Minier  

Všechny tři knihy francouzské bestsellerové série s komisařem Martinem Servazem. V knize Mráz zavede 

komisaře vyšetřování do francouzských Pyrenejí, kde se poprvé setká se seriovým vrahem Julianem 

Hirtmannem. V Kruhu potkává Martin Servaz svou bývalou lásku Marianne a absolvuje to nejosobnější 

vyšetřování vůbec. Ve Tmě se vydá po stopě manipulátora, který se pověsil na rozhlasovou moderátoku 

Christine. 

 

Odpojený muž  
Podnázev:Jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím  

Autoři: Philip Zimbardo, Nikita D. Coulombová  

Jak se mají mladí muži v dnešním světě? Mezinárodně uznávaný psycholog Philip Zimbardo ve spolupráci s 

kolegyní Nikitou Coulombovou ukazují, jak se mužnost ocitá v krizi. Upozorňují na zoufalou neschopnost 

současných mladíků dospět a odolat nástrahám virtuální reality. Alarmující apel vzbudil celosvětový zájem 

odborníků i veřejnosti. 
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Citlivý člověk  
Autoři: Jáchym Topol  

Hrdinové Topolova románu, kočovný herec Táta se svou alkoholickou ženou a dvěma synky, křižují 

Evropou, aby se pokusili nalézt staronový domov na březích Sázavy. Cestu jim kříží postavy spřízněné i 

protivné, mezi mnoha dalšími ryšavá kurvička Světlana a její milý Kája z vymahačského klanu Baštů, který 

se v zuřivých bitkách utkává s Bizonovou motorkářskou tlupou. Topolův dobrodružný román ze současnosti 

se dotýká v zemité grotesce témat, která znepokojují lidstvo odjakživa, jako jsou víra, stárnutí, smysl života, sebevražda, láska, 

rodičovství, i těch, která patří k právě žhavým – „stěhování národů“, politická korektnost, krymský konflikt, meze politiky… A 

žádné z nich není natolik nedotknutelné, aby nemohlo být pomocí rafinovaně a osvěživě používaného jazyka, plného odkazů, 

podprahových vláken a asociací, zironizováno a obráceno z líce na rub a zase nazpátek. Román Citlivý člověk je komický a 

brutální, chytře chlípný, karnevalový a zároveň přísně organizovaný. Je to reportáž z odvrácené strany života, groteska o 

nacházení Boha a lidské jiskry v nejpustších brlozích, kniha o existenciální pouti, kde je i v těch nejšílenějších pasážích oživující 

ingrediencí láska anebo touha po ní. 

 

Severní nábřeží  
Autoři: František Uher  

Města mají nejen své dominanty, ale také své periferie. A právě takovou periferií je i Severní nábřeží, v jehož 

zákoutí je nalezen mrtvý policista v civilu. Co v odlehlém prostoru zastřelený policista pohledával? Paralelně s 

tímto případem pátrá policie po důmysl - ném bytovém zloději. Existuje mezi oběma případy nějaká 

souvislost? Policie je bezradná... 

 

 

Vražda za zásluhy  
Autoři: Petra Tomášková  

Po pěti letech strávených v mezinárodní misi v Kosovu se kapitán Zdeněk Navrátil vrací na oddělení násilné 

trestné činnosti pražské kriminálky a hned je pověřen vyšetřováním vraždy Hany Malířové, ředitelky známé a 

uznávané organizace bojující za práva dětí. Brzy však Zdeněk odhalí, že starší dcera zavražděné, Lucie 

Pěnkavová, v mládí prostituovala, aby měla na drogy. Od ní možná vedou stopy k organizovanému zločinu, 

potažmo k loupeži v čimelickém zámku... 

 

Základy funkční anatomie  
Autoři: Ivan Dylevský  

Základy funkční anatomie jsou moderním učebním textem, který srozumitelným a stručným způsobem 

popisuje stavbu lidského těla. Je vstupním textem ke studiu všech biomedicínckých oborů, pedagogické 

fakulty, fakulty se sportovním zaměřeném, biomedicíncky orientované obory technických vysokých škol a 

bakalářské směry paramedicínského studia na lékařských fakultách. Moderní koncepce učebnice 

připravuje k navazujícímu studiu morfologických disciplín, jak jsou koncipovány v bakalářském programu 

studia řady vysokých škol. Funkční anatomie je vhodnou studijní pomůckou i pro různé typy profesních a nástavbových kurzů 

realizovaných ve zdravotnických i nezdravotnických profesích. Najde své místo také při přípravě k přijímacím zkouškám na 

vysoké školy a vyšší odborné školy. Formální úprava textu dovoluje samostatné studium a učebnice je proto vhodná i pro 

kombinované formy studia. 
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Vzpomínky z mého života  
Autoři: Cyril Horáček  

Cyril Horáček (1862–1943) byl národohospodář a profesor politické ekonomie na právnické fakultě české 

univerzity v Praze. Po vzniku Československa se za agrární stranu aktivně angažoval v politice. V roce 1919 

byl krátce ministrem financí a v roce 1920 se stal historicky prvním předsedou senátu Národního 

shromáždění. Horáčkovy rozsáhlé paměti, zachycující jeho životní úděl od narození do roku 1939, jsou 

unikátní sondou do myšlenkového a společenského světa předního českého vědce, který měl ambice 

prosadit se v politice a bedlivě sledoval a komentoval veřejný život. Současně jsou i osobní kritickou reflexí českého politického, 

hospodářského a vědeckého života za Rakouska-Uherska a první republiky. Edice pamětí je uvozena studií, která přibližuje 

Horáčkovu osobnost a jeho celoživotní působení. 

 

Bílá magie. Epocha papíru 
Autor: Lothar Müller  

Proč je papír pro lidstvo tak důležitý? 

V době nástupu digitálního věku se papír může jevit jako přežitek. Lothar Müller ve své knize představuje 
obrovský význam papíru pro celou lidskou civilizaci a provádí čtenáře historií tohoto proměnlivého média. 
Popisuje cestu papíru z Číny přes arabský svět až do Evropy, kde od třináctého století až dodnes v různých 
podobách pronikl do každodenního života, a revoluci papírenské technologie v devatenáctém století, jež 
vedla ke vzniku moderního denního tisku. 

Kniha nám skrze historické a literární ukázky nabízí jedinečný pohled na materiál, který je součástí našich životů. Myslíme si, že 
jsme pochopili Gutenbergovu éru, ale můžeme jí porozumět lépe, objevíme-li svět, který jí předcházel: epochu papíru. 

 

Případy oddělení Q 1– 4 
Autor: Jussi Adler-Olsen  

Dárkové balení v krabici obsahuje první čtyři případy z oddělení Q: Žena v kleci, Zabijáci, Vzkaz v láhvi a 
Složka 64. 

Jussi Adler-Olsen je mistrovský vypravěč! Zaujme napínavým příběhem a vyhraněnými postavami s 
dokonale vybroušeným charakterem.  

 

Všichni ptáci na nebi 
Charlie Jane Andersová 

Temně zábavný příběh o střetu magie s technologií, o životě a lásce ve světě stojícím na pokraji 
apokalypsy. 

Poté co se na střední škole cesty Patricie Delfinové a Laurence Armsteada za podivných okolností rozdělily, 
ani jeden z nich nečekal, že toho druhého ještě někdy uvidí. Koneckonců, když jeden získá magické 
schopnosti a druhý sestrojí dvouvteřinový stroj času, lze očekávat, že jim to oběma pořádně zamíchá 

životem. 

Ale teď jsou dospělí, žijí v Mekce hipsterů San Francisku a svět kolem nich se rozpadá. Laurence je konstruktérský génius 
pracující na odvrácení globální katastrofy prostřednictvím technologických zásahů. Patricia absolvovala Eltisleyský labyrint, 
tajnou čarodějnickou akademii, a spolu s dalšími mágy bojuje proti neduhům, které ohrožují nemocnou společnost. Laurence 
s Patricií nemají ani tušení, že něco většího než oni sami, co začalo před lety v jejich dětství, je odhodláno svést je dohromady 
— aby svět zachránili, nebo aby jej ponořili do ještě větší temnoty. 
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Stůj při mně 
Autor: Daniela Sacerdotiová 

Život Eilidh Lawsonové se právě obrátil vzhůru nohama. Rozpadlo se jí manželství a přišla o dítě, po kterém 
dlouho toužila. Je duševně i fyzicky vyčerpaná a neví, co si počít. Jako by ji však něco zvláštního nutilo vrátit 
se do Glen Avich, malého městečka na Skotské vysočině, kde její rodina žije po generace. 

Potkává tam svého nejlepšího přítele z dětství Jamieho McAnenu, který sám vychovává dceru. Po odchodu 
své ženy se Jamie smířil se životem bez partnerky, uzavřel se do sebe a zasvětil život malé Maisie. Nikdo 

netuší, že to byla jeho matka Elizabeth, kdo přivolal Eilidh zpátky do Glen Avich. Přestože je Elizabeth už tři roky po smrti, 
nedokázala ztraceného a osamělého syna opustit. Teď se snaží nenápadně napomoci tomu, aby se Jamie s Eilidh znovu 
sblížili. Ti se však bojí dalšího zklamání a Elizabetin vliv má své hranice. 

Éterický román Stůj při mně, vyprávěný z několika různých perspektiv, je zručně napsanou prvotinou. Je to silný, ale zároveň 
citlivý příběh o tom, jak překonat minulost a jít dál — s nepatrnou pomocí ze záhrobí. 

 

Sítě 
Autor: Petra Dvořáková 

Tři příběhy o tom, jak nízké sebevědomí ovlivňuje náš život.  

Jste ohroženi jen do té míry, do jaké sami sobě nevěříte. Kde je nízké sebevědomí, tam stojí nablízku i 
manipulátor. A hledá, jak by vás využil ve svůj prospěch.  

Kristýna se svým malým synem konečně zakotví ve vztahu s charismatickým a movitým Jáchymem. Jediným problémem je, že 
Kristýna si „trochu nevěří“. Začíná tedy navštěvovat psychoterapii, která ji však velmi rychle přivádí k dramatickému poznání.  

Karolína čeká čtvrté dítě a definitivně si přiznává, že opakuje nenáviděné chyby své matky. Touha vymanit se z vlivu 
nábožensky fanatického manžela, který striktně odmítá antikoncepci, ji přiměje oslovit starého kněze Ambrože. Dokáže ale 
vystoupit z bludného kruhu? 

Stačilo by mít jen o trochu větší prsa a život by byl mnohem lepší. Nadinu touhu po dokonalosti neumenšuje ani fakt, že 
jako zdravotní sestra se denně setkává s opravdovým utrpením a smrtí. Postupně se stává cynickou obchodnicí s důvěrou a 
před čtenářem se na pozadí příběhu rozkrývá i zákulisí kontroverzního obchodu s ukládáním pupečníkové krve.  
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