
Knižní novinky – leden 2023 
 

 

Anglický obrázkový slovník 
interaktivní mluvicí kniha 

Ilustrace Libor Drobný 

 

Pomocí této knihy se děti zábavnou formou učí základní 

anglická slovíčka a jednoduché věty. Slovník je rozdělen do  

11 tématických kapitol, které obsahují přes 1000 anglických 

slovíček včetně obrázků a je doplněn kompletním českým 

překladem.  

 

Angličtina pro samouky 
interaktivní mluvící kniha. 1. díl 

Petr Morkes 

 

Snažíte se už dlouho naučit anglicky? Chcete cestovat po světě  

a potřebujete znát slovíčka a fráze? Angličtina pro samouky je 

namluvena rodilými mluvčími a obsahuje i český překlad.  

 

Angličtina pro samouky 
interaktivní mluvicí kniha. 2. díl 

Ilustrace Petr Morkes 

 

Druhý díl angličtiny pro samouky, interaktivní mluvicí knihy pro 

děti.  

 

Betlém 
interaktivní 3D model 

Pavel Pecina 

 

Dotvořte si vánoční atmosferu tradičním Betlémem, který k 

Vánocům neodmyslitelně patří. S pomocí Albi tužky si můžete 

přehrát 12 trafičních koled, v zábavných kvízech si můžete 

ověřit, kolik toho o narození Ježíška víte.  

 

Hravá angličtina 
interaktiní mluvicí kniha 

ilustr.Martina Lásková 

 

Kniha je vhodná pro výuku angličtiny jak pro začátečníky, tak 

mírně pokročilé. Interaktivní učebnice pro děti.  

 

Túry můry 
Emely + Lukas Brand 

 

Túry Můry je velmi svižná postřehová karetní hra, ve které si 

přijdou na své podvodníčci všeho druhu. Podvádět v této hře 

totiž není zakázané, ale naopak vysoce doporučené! Že se 

podvádět nemá? Rozhodně to neplatní v této karetní hře.  
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Výbušná koťátka 
karetní hra pro milovníky koťátek a výbuchů a laserových 

ukazovátek a taky koz 

 

Hráči po řadě táhnou vždy po jedné kartě, dokud někdo 

nevytáhne explodující kotě. Pokud tento hráč nemá v ruce 

zneškodňující kartu (defuse card) vybuchuje a ve hře končí. Před 

táhnutím karty se dají hrát dříve získané karty z ruky. Ty se 

používají k nahlížení do balíčku, vyhýbání se explozím  

a nástrahám na spoluhráče  

 

Výpravy na Východ 
Fitzroy Maclean; přel. Pavel Pokorný 

 

Macleanovo dobrodružné vyprávění, podané s nezaměnitelným 

vtipem a osobním šarmem, posloužilo jako jeden ze vzorů pro 

Flemingovu sérii románů o Jamesi Bondovi. První část se 

odehrává v Sovětském svazu v letech 1937 až 1939, kdy je 

Maclean na diplomatické misi v Moskvě a za značného rizika 

cestuje po odlehlých částech Ruska a Střední Asie nebo pozorně 

sleduje stalinské monstrprocesy.  

 

Vzhůru do světa 
Alastair Humphreys ; ilustroval Kevin Ward ; přeložila Tereza 

Schlöglová 

 

Mount Everest, Aljaška, Mariánský příkop, pouště, džungle, 

oceány, vesmír... Tam všude se můžete vydat v této knize 

popisující 20 odvážných výprav neohrožených cestovatelů, kteří 

se nebáli překonávat hranice, ale hlavně své pohodlí. Tahle 

knížka vašim malým cestovatelům ukáže, že žádný cíl není dost 

vzdálený, když má člověk dostatek odhodlání. Najdou v ní  

i praktické rady a tipy. Tak vzhůru do světa!  

 

Zrušený rozsudek 
Michael Connelly; přel. Jiří Kobělka 

 

Mickey Haller je známý losangelský advokát, kterého šéf 

státního zastupitelství osloví se zvláštní nabídkou. Chce po něm, 

aby se v jistém mediálně sledovaném případu ujal role žalobce. 

Haller váhá, ale nakonec se nechá přesvědčit - mimo jiné i proto, 

že ho dráždí osoba obžalovaného. Jason Jessup byl před 

čtyřiadvaceti lety usvědčen z vraždy dvanáctileté dívky. Nejvyšší 

soud však nyní na základě analýzy DNA tento rozsudek zrušil  

a Jessup se až do nového procesu ocitl na svobodě. Navíc se stal 

miláčkem médií, prodává autorská práva na knihy i filmy  

a všude se stylizuje do role oběti justiční zvůle. Haller je však 

stále přesvědčen o jeho vině, a proto dělá maximum, aby 

navzdory nepříznivým okolnostem dosáhl Jessupova opětovného 

odsouzení. Najde si nejlepšího možného vyšetřovatele, detektiva 
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Bosche, a rve se o každý důkaz, o každou svědeckou výpověď. 

Zároveň ale zjišťuje, že v mašinérii státního zastupitelství neběží 

vše tak, jak si původně představoval, a že spravedlnost musí 

mnohdy ustoupit politickým zájmům. A navíc se zdá, že se Jason 

Jessup na něco nekalého chystá...  

 

Minulosti neutečeš 
1. díl 

Anders Roslund ; přeložila Karolína Kloučková 

 

Mrazivý thriller od osvědčeného dua švédských autorů. Grens a 

Hoffmann tentokrát řeší případ z temné minulosti.Pět červených 

svíček na dortu. Spousta očekávání. Copak mohla pětiletá Zana 

tušit, kolika lidem tenhle jediný den změní život? Chtěla přeci 

jen zpívat "Hodně štěstí". Když Ewert Grens vejde do 

stockholmského bytu, udeří ho do nosu zápach vařeného jídla a 

něčeho mnohem horšího. Na to, co spatří, nebude moct ještě 

dlouhá léta zapomenout. Uběhnou téměř dvě dekády a on se v 

onom bytě ocitá znovu. Někdo se vrátil a pátrá po Zaně. Grens je 

nucen svádět závod s časem, aby ji našel jako první. Mrazivý 

thriller je příběh o pomstě a zradě a sleduje ikonické duo Grense 

a Hoffmana, kteří se znovu shledávají, aby společně po dobu tří 

dnů čelili světu, který se otřásá v základech, a minulosti, jež se 

neúprosně vrací.  

 

Na poušti 
ilustrace: Marion Billet 

 

Dotykové a zvukové leporelo. Jak se dorozumívají zebry, 

leopardi, chřestýši, fenkové a velbloudi? Na každé stránce jsou 

zakomponovány až dva různé, většinou textilní materiály, které 

jsou příjemné na dotek a na každé stránce je také nezbytné 

zvukové dotykové tlačítko, k jehož spuštění není zapotřebí síly. 

Reálné zvuky zvířat jsou ve vysoké kvalitě.  

 

Spinkej sladce 
2. díl 

Anders Roslund ; přeložila Karolína Kloučková 

 

V dalším z řady kriminálních příběhů komisař Grens řeší případ 

ztracených dětí. Oběma byly čtyři roky, když ve stejný den 

zmizely. Obě spočívají na stejném hřbitově. Jenže nejsou ve 

svých rakvích. Aby pochopili, co dívky spojuje, musí kriminální 

komisař Ewert Grens a bývalý infiltrátor Piet Hoffmann navštívit 

ta nejtemnější možná zákoutí a poprat se se svým dosud 

nejtěžším, nejšpinavějším a nejnebezpečnějším případem.  
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Strom splněných přání 
Jenny Gladwell ; přeložila Kateřina Tomcová 

 

Milostný román s vánoční atmosférou. Mladá novinářka, které se 

nedávno rozpadl vztah, se vydává do Norska psát reportáž  

o vánočním stromku, přitom ale narazí na mnohem zajímavější 

příběh - a také na jednoho nového zajímavého muže...Úspěšná 

novinářka Jane se právě rozešla s přítelem, který neunesl její 

úspěch a to, že Jane staví svou práci na první místo. Nyní se blíží 

Vánoce a Jane zůstává opuštěná. Nechce si vzít dovolenou, a tak, 

aby přišla na jiné myšlenky, vyšle ji její šéfka do Norska udělat 

reportáž o vánočním stromku, který každoročně posílají  

z Norska do Anglie jako poděkování za azyl norskému králi 

během války. Jane, investigativní novinářka, nechápe, proč má 

dělat druhořadou reportáž o kácení stromu. Přesto odjíždí do 

Norska, kde ji čeká luxusní ubytování a skvělé jídlo. Místo psaní 

nudné reportáže tu ale objeví dávnou milostnou korespondenci  

z válečných let a začne tak skládat vzrušující příběh plný lásky  

a naděje. A novou naději nalézá také sama Jane...  

 

Celý svět v pohybu 
Historie na kolečkách 

Tom Schamp; přel. Lucie Fruhwirtová 

 

Vydejte se spolu s Tomem Schampem na fantastické 

pestrobarevné dobrodružství. S Ottou a Brutem objevíte různé 

modely dopravních prostředků: Trojského koně, poštovní vůz, 

ale také parní lokomotivu či vespu. A to není zdaleka vše. 

Dozvíte se toho mnohem víc: Ve které zemi můžete potkat 

cyklisty v růžovém či jakým autem jezdí surfaři v Kalifornii  

a spoustu dalších zajímavostí.  

 

Jací jsou? - Norové 
zábavný průvodce národní povahou 

autor: Dan Elloway ; z anglického originálu Xenophobe's guide 

to the Norwegians přeložil kolektiv Lingea s.r.o. ; překlad: 

Vladimír Nový 

 

Chcete pochopit norskou povahu? Pak je tato nová příručka 

právě pro vás! Vážně i humornou formou seznamuje s životním 

stylem Norů. Dozvíte se, čím žijí, jak funguje norská rodina  

i společnost. Tato kniha vám pomůže pochopit, proč jsou Norové 

jsou pyšní na svou zem, národní lyžařský tým a vzdělávací 

systém.  
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Kreslené vtipy pro děti 
Mirek Vostrý 

 

Pro dobrou náladu od žáka Jiřího Wintera Neprakty Ilustrovaná 

kniha plná vtipů udělá radost všem. Věděli jste, že během 

smíchu se mozku dostává až 5 x více kyslíku než při obvyklém 

dýchání a dochází při něm k dokonalé synchronizaci mozkových 

hemisfér? Doporučujeme tedy číst tuto knihu i o přestávkách ve 

škole. O hodinách vám to pak bude víc myslet.  

 

Marš šamanů 
za Putina i proti 

Pavlína Brzáková ; ilustrace Ariana a Kryštof Klein 

 

Procitnutí ruského impéria začalo nostalgií po Sovětském svazu. 

Tato hlodající emoce působila vytrvale, až přerostla ve válku na 

Ukrajině. Tu prohlásila za svatou, protože bojovala s domnělým 

ukrajinským fašismem, proti němuž za vlastenecké války umírali 

sovětští dědové a otcové. Aby šelma ospravedlnila svůj útok na 

sousední zemi, vyhlásila další válku – souboj o hodnoty 

duchovní ruské civilizace proti materialistickému Západu.“ 

Komu se tento výklad hodí?  

 

O medvídkovi, co neuměl plavat, ale naučil se číst 
Barbora Melíková, Eliška Libovická 

 

Příběh medvědího kluka Šimona, ve kterém děti najdou  

i důležité poselství: nevadí, že něco neumíš, můžeš se to naučit. 

Šimon se naučil spoustu věcí - chodit, mluvit, skákat. Ale naučí 

se i plavat? Co když ne? A co když se mu kvůli tomu začne 

někdo posmívat? Bohatě ilustrovaný příběh plný emocí pro malé 

i velké, který pohladí, podpoří a pomůže dětem budovat vlastní 

sebehodnotu a sebeúctu.  

 

Volodymyr Zelenskyj 
muž, který píše dějiny 

Serhij Rudenko ; přeložil Petr Ch. Kalina 

 

Z komediálního herce nejznámějším politikem světa. V 

populárním seriálu ztvárnil roli učitele dějepisu, který se bizarní 

shodou okolností stal prezidentem Ukrajiny. V reálném životě se 

jím skutečně stal – a když přišla ruská invaze, dokázal sjednotit 

vlastní národ i desítky dalších států. Příběh Volodymyra 

Zelenského působí jako filmový scénář, ale je skutečný.  
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Africký zápisník mladého medika 
Martin Palička 

 

Jmenuji se Martin a jsem doktor. V rukou obracím starý deník 

plný vzpomínek a afrického písku. Napsal ho před několika lety 

jeden mladý medik během své mise v Súdánu. Jeho příběhy mě 

rozesmávají, fascinují a z některých mi je až smutno. Ten mladý 

kluk měl cosi do sebe, ale něco mu stále ještě chybělo – to, co ví 

dnes. A tak se ke svým starým zápiskům s odstupem času vracím 

a doplňuji příběhy svého mladšího já o znalosti, které jsem tehdy 

ještě neměl, a zkušenosti, které jsem od té doby nabyl.  

 

Nestydaté neviňátko 
Dominik Dán ; překlad Jan Hanzlík 

 

V případě spektakulární popravy mafiánského bosse, s nímž na 

ulici vybouchl jeho luxusní vůz, neočekává detektiv Krauz 

mnoho záludností. Válka podsvětí už nějakou dobu trvá  

a předpokládaný viník je Krauzův dávný známý. Měl by to 

spravit jeden dobře volený rozhovor... Zato další případ se 

zamotává od samého počátku. Mladá dcera vlivného diplomata 

byla ve svém pokoji nalezena znásilněná a krutým způsobem 

zavražděná. Co ale detektivy od začátku mate a irituje, je téměř 

naprostá absence stop, včetně těch nejjemnějších biologických. 

Buďto byl vrah neuvěřitelně dokonale připraven, nebo - nebo 

všechno muselo být nějak jinak. A snahy vyšších míst vyvíjet 

tlak na vyšetřovatele prominentního případu věci také příliš 

nepomáhají.  

 

Něžná fata morgána 
Dominik Dán ; překlad Josef Šmatlák 

 

Pokračování populární série Naše mesto od nejčtenějšího 

slovenského spisovatele detektivek přiblíží detektivní začátky 

Richarda Krauze. Kriminalistické ostruhy bude mladý policista 

získávat na řešení případu brutální vraždy tří mladých 

dívek.Příběh je zasazen do období nedávné převratné historie 

Československa roku 1989. Doba je, jaká je a socialistické 

vedení policie si pracuje po svém. Dobrý policajt Eduard Burger, 

který je Krauzovým učitelem, však svého detektivního eléva 

hodlá profesionálně zaučit na vyšetřování dosud nevyřešeného 

staršího případu. V městském parku byly znásilněny  

a zavražděny tři dívky. Stejný modus operandi mluví jasně. 

Jedná se o jednoho pachatele. Zkušený kriminalista Burger však 

cítí, že bezcitný vrah bude ve své vražedné sérii pokračovat. 

Spisovatel pracuje s reáliemi převratných změn pádu totalitního 

zřízení, které Sametová revoluce mění v demokracii. Navzdory 

radosti lidí a počáteční euforii je však už předem jasné, že 

problémy ve společnosti nekončí, utvářet se budou nové a stejně 

tak brutálního vraha nezastaví cinkání klíčů svobody na náměstí.  
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Smrt na druhém břehu 
Dominik Dán ; překlad Jan Hanzlík 

 

Na břehu řeky Moravy našli dva výrostci polozahrabanou 

rozkládající se mrtvolu muže. Na tom by nebylo nic zvláštního, 

klidně mohla skončit v krematoriu a mohli jí na státní útraty 

zatopit. To by ale nesměla mít v zátylku pravidelný kulatý otvor 

s průměrem 9 mm. Stačil jeden pohled, a dvojici detektivů bylo 

hned jasné, že ho nezpůsobil vrták, ale olovo odlité do tvaru 

kulky. Chlapci z mordparty se řádně zapotí, protože nevědí nic 

ani o vrahovi, ani o oběti. Mrtvý chlap nikomu nechybí. Nevědí 

ani to, že kulatý otvor v lebce se zanedlouho stane symbolem 

vyřizování účtů v podsvětí, které se právě začíná formovat.  

 

Tsunami 
Karin Krajčo Babinská 

 

Román, v němž do nejednoduchých rodinných vztahů osudně 

zasáhnou ozvuky přírodní katastrofy. Den Eminých narozenin se 

kvapem blíží. Kromě členů její rodiny se však na oslavu chystá  

i jeden nezvaný host - minulost, kterou všichni považovali za 

dávno mrtvou. V návalu nečekaných emocí tak začnou ožívat 

události z jedné dovolené v Thajsku, která otřásla osudy všech 

zúčastněných. Polozapomenuté vzpomínky se vracejí se silou 

tsunami a hrozí, že rodinu plnou tajemství rozmetají na 

kousky…  

 

Umění být zdráv 
Jan Vojáček 

 

Proč neustále roste počet chronicky nemocných lidí? A proč si  

s těmito chorobami současná medicína neumí poradit? Jak 

naslouchat signálům těla a napojit se na svou skutečnou 

podstatu? Jeden z nejuznávanějších představitelů funkční 

medicíny Jan Vojáček vám ukáže, jak ve vlastním organismu 

probudit schopnost samoléčby a najít ztracenou harmonii. Umění 

být zdráv může ovládnout kdokoli – zjistěte, jak na to!  

 

Zkurvenej příběh 
Bernard Minier ; překlad Jiří Žák 

 

Les a mlha kam se podíváš. Místo, kde každý zná každého a kde 

soukromí je jenom iluze. To je malý ostrov Glass Island, kde žije 

šestnáctiletý Henry a kde byla zavražděná jeho přítelkyně. Kdo 

je vrahem? Pro obyvatele ostrova se Henry stává hlavním 

podezřelým a bedlivě ho sledují na každém kroku. Cítí jejich 

nenávist. Cítí, že chtějí jeho kůži... Jeho svět se stává 

nebezpečný, temný a pořádně zkurvený.  

 Hřích náš každodenní 
Dominik Dán 
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Další detektivní román z prostředí Našeho Města, ve kterém 

detektivové Krauz a Chosé řeší brutální vraždu malého chlapce. 

V průchodu starého domu v centru města našli popeláři 

zakrvácenou mrtvolu muže. Už první ohledání na místě činu je 

šokující - není to muž, je to sotva chlapec a na těle má stopy 

mučení! Je to Petr, hoch nezvěstný už pět dní, nebo našli jiného 

chlapce? A kolik bude ještě mrtvých, dokud vraždící bestii 

nechytí? Detektivové Krauz a Chosé ani netuší, co jim nový 

případ přinese, ale jedno je jisté už na začátku: krve je na místě 

činu jaksi příliš a nacházejí ji na podivných místech ... i pod 

balkonem rozmazlené zbohatlické Zdeny, která jim od samého 

počátku lže. A co její manžel, bývalý boxer, dokázal by spáchat 

něco tak ohavného?  

 

Rudý kapitán 
Dominik Dán 

 

Reedice detektivního románu slovenského autora, odehrávajícího 

se v roce 1992, zachycuje vyšetřování vraždy kostelníka  

v nejmenovaném, fiktivním velkoměstě, k níž došlo již před 

sedmi lety. První české vydání vyšlo pod názvem "Kapitán 

Smrt".Při rekonstrukci starého hřbitova naleznou dělníci v jedné 

z rakví lebku, která je proražena zrezivělým hřebíkem. Na místo 

nálezu jsou povoláni začínající vyšetřovatel Richard Krauz  

a jeho mnohem zkušenější kolega Eduard Burger. Oba brzy 

zjistí, že mrtvou osobou, pohřbenou již sedm let, je kostelník od 

svaté Barbory. Krauz s Burgerem pokračují v pátrání, o něž 

neprojevují zájem ani jejich nadřízení, ani představitelé 

církevních institucí. Postupně odkrývají dávné tajemství 

templářského pokladu, který chtěli získat nejdříve nacističtí 

funkcionáři a po nich příslušníci StB. Právě v této organizaci 

působil i neblaze proslulý kapitán Smrt, používající drastické  

a brutální metody. Detektivové se brzy přesvědčí, že i tři roky po 

politických změnách jsou členové této instituce aktivní  

a zaujímají i důležitá místa ve veřejné správě, takže jsou 

informováni o každém jejich kroku...  

 

Kouzlo podzimu 
2. díl 

Lisa Kleypas ; přeložila: Jana Vlčková 

 

Lillian Bowmanová je mladá, krásná, kurážná a nepředstavitelně 

bohatá americká dáma. Zdánlivě má všechno jen se jí 

pozoruhodně nedostává ctitelů. Na vině je bezesporu neurozený 

původ, a tak se společně s matkou vypraví do Londýna, aby se 

tam poohlédly po ženichovi s modrou krví, který by výměnou za 

peníze poskytl rodině chybějící společenské postavení.  
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Malí fotografové 
Tereza Nová, Jiří Forejt, Nikola Logosová 

 

Jak vyvolat fotografii, jak funguje camera obscura a jak správně 

nasvítit portrét? To všechno se spolu se školáky Jasmínou  

a Kryštofem dozvíte v knize, kde vyprávění o principech  

i historii fotografie, zakomponovaných do poutavého příběhu, 

střídají praktické návody a inspirace pro vlastní fotografickou 

tvorbu.  

 

Odsunuté děti 
scénáře a texty: Marek Toman, Jan Blažek ; nakreslili: Jakub 

Bachorík, Magdalena Rutová, Stanislav Setinský, Františka 

Loubat, Jindřich Janíček 

 

Jaký to byl pocit, být po skončení druhé světové války v 

Československu klukem či holkou německé národnosti? Měli 

kam chodit do školy, co jíst, s čím si hrát? Měli se čeho bát? Co 

si s sebou zabalili, když byli zařazeni do odsunu, a s čím se 

naopak museli rozloučit?  

 

Síla rozumu v bláznivé době 
manuál kritického myšlení 

Ján Markoš ; přeložil Miroslav Zelinský 

 

Jak se v médiích a politice manipuluje s obrázky či grafy? proč 

tak rádi ignorujeme pravdu? Jak diskutovat na internetu, aby to 

mělo smysl? Dí se pochopit chování lidí, kteří uvažují jinak než 

já? A co každý z nás může udělat pro to, aby naše země byla 

lepším místem pro život?  

 

V chapadlech murmuru 
jak číst literaturu krize 

Jan Bělíček 

 

Tekutost, těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, nejistota, 

úzkost, krize, polarizace – těmito slovy často popisujeme dnešní 

svět. Když literární kritik a novinář Jan Bělíček přemýšlel, jaké 

slovo vystihuje naši současnost nejlépe, vyskočil na něj 

zničehonic podivný výraz „murmur“. V hučení murmusu bývá 

těžké se zorientovat. Jak na něj reaguje současná beletrie? 

Pokulhává literatura za realitou, nebo i v dnešní próze můžeme 

najít odpověď na to, jak se vymanit z chapadel murmuru? Jan 

Bělíček se ve své svébytné čítance současné beletrie zabývá 

tématy jako gender, úzkosti nebo rasa a hledá jejich odraz  

v dílech současných autorů, například Eleny Ferrante, karla 

Oveho Knausgarda, Édouarda Louise či Sally Rooneyové.  
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Vzpomínky sedláka 
od poddanství do dnešních dní 

Jan Słomka ; z polského originálu Pamiętniki włościanina ... 

přeložila Markéta Páralová Tardy 

 

Vzpomínky sedláka (od poddanství do dnešních dní) z pera Jana 

Słomky jsou mikrohistorickou sondou do venkovského života  

v okolí Tarnobrzegu na území Haliče, která v 19. století tvořila 

severovýchodní část rakouské monarchie. Dílo dokumentuje 

proměny selského stavu, především v souvislosti se zrušením 

poddanství, včetně hospodářských, kulturních a sociálních změn 

v každodenním životě. Słomkovy vzpomínky představují cenný 

historický dokument, který svým plastickým zobrazením 

venkovského života pomáhá pochopit danou dobu. Ve svých 

popisech se zaměřuje na způsob obdělávání půdy, chov dobytka, 

odívání, stravování a mezilidské vztahy. Nepopisuje jen 

každodenní stereotyp, ale i mimořádné okamžiky, stejně tak  

i cestu polského rolnictva k národnímu uvědomění v obtížné 

době, kdy bylo Polsko rozděleno a jednotlivé zábory se 

vyznačovaly odlišnou dynamikou vývoje.  

 

Balkán 
ráj svobodného cestování 

Marek Audy 

 

Bulharsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora. Dobrá 

zpráva! Balkán stále zůstává rájem dobrodruhů i svobodného 

cestování. Desítky cest, stovky nečekaných situací, ve kterých 

není nouze o dobrodružství, jsou zkoncentrovány v napínavých 

cestopisných povídkách. Už jenom přesun veteránem, 

legendárním busíkem VW T3, do balkánských zemí je často plný 

napětí.  

 

Baloo 
Balanční hra, medvědi 

 

Balanční hra Medvědi pro malé děti, 12 dílů vyrobeno ze dřeva.  

 

Bambi 
Balanční hra, slon 

 

Balanční hra pro nejmenší děti, 37 dílků, 1 dřevěný slon.  
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Černá sanitka 
Zábavná postřehová hra pro 2 - 8 hráčů od 6 do 99 let, která 

prověří vaší rychlost, postřeh a paměť. 

 

Hráči si prohlédnou 4 symboly, které jsou na svrchní kartě,  

a náhodně určený hráč ji otočí a položí na stůl opačnou stranou 

nahoru. Na ní je 7 symbolů, mezi nimiž je jeden, který má kartai 

na opačné straně, kdo kartu najde prvn vyhrává. Jedná se  

o postřehovou hru s příběhem.  

 

Frodo 
Balanční hra Racek 

 

Balanční hra pro malé děti, skládá se z 13 dřevěných dílů.  

 

Gorila a já 
Frida Nilsson ; ilustrace Martina Matlovičová ; [ze švédského 

originálu ... přeložila Viola Somogyi] 

 

Jednoho dne zastaví na dokonale uhrabané štěrkové příjezdové 

cestě do dětského domova Vratič otlučené volvo a z něj vystoupí 

Gorila. Chystá se adoptovat osiřelé dítě a hned je jí jasné, koho si 

odvede- devítiletou Jonnu.  

 

Spáči 
hra vhodná před spaním 

 

Spáči je půvabná kooperativní hra, ve které hráči ukládají ke 

spánku roztomilá zvířátka. Děti se při hře snaží zapamatovat, 

které hračky leží na barevných přikrývkách. Pro malé děti.  

 

Byla jednou jedna řeka 
Diane Setterfieldová ; z anglického originálu Once upon a river 

... přeložila Olga Walló 

 

Mysteriózní román, ve kterém se jistá mrtvá dívenka vrátí po 

několika hodinách mezi živé. Tři rodiny, které by ji rády získaly, 

tak nečekaně odhalí svá tajemství. Autorka se ve svém 

mimořádném románu inspirovala postavou fotografa Temže 

Henryho Taunta. Vystavěla nevšední historický román, ve 

kterém se jednoho dne v zapadlém hostinci u Temže objeví 

cizinec s mrtvou malou dívkou v náručí. A po několika hodinách 

dojde k zázraku a dívka ožije. V tuto chvíli se o možnost 

poskytnout zachráněné domov začnou soupeřit hned tři rodiny. 

A nadcházející události otevřou mnohé dlouho zavřené tajné 

dveře.  
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Kája nechce spát 
jak dětem pomoci ke klidnému spánku 

Rosa Jové, Raúl Grabau ; překlad: Veronika Davidová 

 

Kája nechce spát. Chcete vědět proč? Bojí se něčeho? Dokáže 

nakonec klidně usnout? Pokud se svým dítětem ve věku 2–6 let 

zažíváte něco podobného, můžete vyzkoušet některé z nápadů 

uvnitř knížky. Autorkou je odbornice v oboru dětské 

psychologie. Věnováno všem rodičům, kteří láskyplně bdí nad 

spánkem svých dětí.  

 

Kája se vzteká 
jak dětem pomoci zvládat záchvaty vzteku 

Jaime Picatoste ; Raúl Grabau ; překlad: Veronika Davidová 

 

Káju občas přepadne záchvat vzteku, ale nechápe, proč se to 

děje. Znáte to také? Chtěli byste svému dítěti pomoci pochopit, 

co se za záchvaty vzteku skrývá a jak si s nimi poradit? Tento 

příběh o zvládání vzteku je určen pro děti ve věku 2–6 let. 

Autorem je odborník v oboru dětské psychologie.  

 

Kdepak jsi, krásný světe 
Sally Rooneyová ; přeložila Radka Šmahelová 

 

Společensko-kritický román podbarvený milostnými vztahy čtyř 

hrdinů, kteří mají mnoho společného.V románu se setkáváme se 

čtyřlístkem hrdinů, kteří jsou sice ještě pořád mladí, ale už je 

dohání realita života. Spisovatelka Alice se po psychickém 

zhroucení přestěhuje na venkov a seznámí se s Felixem, 

obyčejným klukem, který pracuje ve skladu. Její kamarádka 

Eileen zůstává po škole v Dublinu, prochází porozchodovou 

krizí a myšlenkami se neustále vrací k Simonovi, své lásce  

z dětství.  

 

Kniha o mateřství 
průvodce od početí do 3 let + tipy pro tatínky 

Markéta Behinová, Ivana Ašenbrenerová a kolektiv odborníků 

 

Komplexní průvodce mateřstvím mapuje základní mezníky od 

příprav na početí, přes těhotenství, porod, šestinedělí, první rok 

dítěte až do věku tří let. Kniha je napsaná autorkami, které se 

dlouhodobě zabývají tématem mateřství a samy jsou matkami 

celkem pěti dětí.  

 

Noční rychlík 
Karin Erlandssonová, Peter Bergting ; přeložil Jan-Marek Šík 

 

Jedenáctiletá Danja tráví každý prosinec s rodinou u babičky, 

která žije v bývalé nádražní budově u zrušené vlakové trati. 

Tolik tajuplných zákoutí, tolik her! Jenže letos je všechno jinak - 

starší sestra už si v někdejších pokladnách hrát nechce a babička 
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Danju skoro nepoznává, nic si nepamatuje a mluví z cesty. 

Vykládá o nějakém klíči, ale Danje to nedává smysl. A pak se 

babička ještě ke všemu ztratí. A aby toho nebylo málo, v noci na 

kolejích před zrušeným nádražím zastaví vlak! Noční rychlík, do 

něhož můžou nastoupit jen ti, komu se ztratil někdo milovaný, ať 

už doopravdy, nebo obrazně. Danja tak vkročí do neuvěřitelného 

dobrodružství, v němž půjde o vzpomínky, čas, paměť a lidi, 

kteří jsou nám nejbližší  

 

Vojenka 
o dětech, které dospěly bez varování 

Magdalena Grzebałkowska ; přeložila Jarmila Horáková 

 

Malí uprchlíci, malí vojáci, malí vězni lágrů. Děti v místech, 

kam nepatří. Ze všech zvěrstev války jsou tato nejhorší. Ochránit 

nejslabší, nenechat jim ublížit. To je pohled dospělých. Jak ale 

válku vnímají děti? Magdalena Grzebałkowska se rozhodla 

vypátrat pamětníky, kteří by jí dokázali vyprávět o tom, co zažili 

v době druhé světové války, když jim bylo pár let. V době, kdy 

by si měli hrát a chodit do školy. Místo toho se z nich stali 

sirotci, museli nahradit rodiče v péči o mladší sourozence, 

opustit svůj bezpečný domov, stanout po boku vojáků.  

 

Bezpečnost a riziko na skále a ledu 
2. díl 

Pit Schubert ; [překlad Tomáš Tlustý] 

 

Druhý díl horolezecké bible od Pita Schuberta – vedoucího 

bezpečnostní komise Německého horolezeckého svazu. 

Nejznámější příručka o tom, jak se chovat a jak se nechovat  

v horách. Se spoustou fotografií a příkladů, kdy to nedopadlo 

dobře.  

 

Jágr, legenda 
napsal Lukáš Csicsely ; ilustroval Vojtěch Šeda 

 

"Já jsem jednou řekl, že chci bejt nejlepší na světě, a já na tom 

pořád trvám,“ prohlásil ve svých dvaceti letech Jaromír Jágr. 

Povedlo se mu to? Kdy? A jak? Podobné otázky si kladou 

hokejoví komentátoři Andy a Dave nad obrazy ze života jednoho 

z nejúspěšnějších hokejistů historie. Ty ukazují Jaromírovo 

dětství na Kladně, jeho boje za českou reprezentaci včetně 

olympijského triumfu v Naganu či vzestup v NHL, 

nejsledovanější lize světa, na jejíchž kluzištích se tou dobou 

proháněly legendy jako Wayne Gretzky či Mario Lemieux.  
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Městečko Kostokřupy 
John Robertson ; přeložila Dominika Křesťanová ; ilustroval 

Louis Ghibault 

 

V městečku Kostokřupy, věčně utopeném v mlze, dojde  

k neštěstí: Adéla a jeho sestra osiří. Ano, čtete správně: kluk 

jménem Adéla, takhle ho pojmenoval jeho táta. A Adélově sestře 

nedal jméno vůbec, tvářil se, jako by dceru ani neměl. Byl to 

zkrátka kruťas, povoláním vůdce gangu Ničitelů, kterého se bálo 

celé městečko. Tudíž by si zasloužil, aby z něj někdo udělal 

fašírku.  

 

Milovat nestačí 
cesta k sebehodnotě s Teorií typů 

Šárka Miková 

 

Co vnímá vaše dítě? Možná se ptá na otázky, zda může být samo 

sebou, nebo zda s ním není něco v pořádku? Co v dětství 

zasejeme, dítě v dospělosti sklidí. Chcete, aby si vaše dítě vážilo 

sebe a respektovalo druhé? Jak naučit dítě zvládat výzvy  

a nehroutit se z chyb? Rádi byste vychovali vyrovnaného  

a spokojeného člověka? Příběh třetí knihy Šárky Mikové vám  

s tím pomůže a provede vás cestou.  

 

Naprostá šílenost 
Anna na cestě z úzkosti 

Tereza Kopecká ; [ilustrace] Tomáš Kopecký 

 

Příběh středoškolačky Anny, která bojuje s úzkostnými stavy  

a panickými ataky.Anna už týden nevyšla z pokoje. Jakmile to 

zkusila, rozbušilo se jí srdce a udělalo se jí tak špatně, až si 

myslela, že umře. Vrací se do školy s diagnostikovanou úzkostí, 

která na ni dotírá z každého rohu. Najednou je pro ni problém 

mačkat se s jinými lidmi v autobusu nebo se vydat do školy 

neprozkoumanou trasou. Příjemné nejsou ani ustarané pohledy 

rodičů. Nečekané zklidnění přijde do Annina života společně  

s klukem, který chodí do školy stejnou cestou. I když Anna ani 

nezná jeho jméno, cítí k němu okamžité přátelství. A když první 

den prázdnin zastaví před Anniným domem jeho dodávka, vydá 

se Anna na nečekanou výpravu  

 

O vakeriben paš o lekvaris 
Povídání u povidel 

Květoslava Podhradská ; ilustrovala Klára Zahrádková ; překlad 

z romštiny - Karolína Ryvolová 

 

Autobiografické romsko-české vyprávění, ve kterém autorka 

vzpomíná na dětství a mládí.  
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Posel v temném lese 
3. díl 

Lois Lowryová ; přeložila Dominika Křesťanová 

 

Další příběh antiutopické tetralogie, v němž se objeví nejen 

Matty, Jasnovidec a Kira z Hledání modré, ale také Jonas  

z Dárce.Uplynulo šest let od doby, kdy malý rošťák Matty 

dorazil do Vesnice uzdravení. Pod laskavým dohledem 

Jasnovidce dospěl v spolehlivého mladíka, který pro vesnickou 

komunitu obstarává kontakt s okolním světem. Jen on totiž 

dokáže ve zdraví projít záludným lesem, který obklopuje vesnici. 

Doufá, že díky této jedinečné schopnosti si vyslouží označení 

všemi ctěného Posla. Jenže do vesnice, ve které dosud nacházeli 

útočiště lidé vyhnaní pro tělesné postižení či pokročilý věk ze 

sousedních osad, začíná prosakovat zlověstná síla - mezi 

obyvateli se šíří nesváry, laskavost a soucit se vytrácejí. 

Vesničané se rozhodnou nepřijímat další příchozí. Pro Mattyho 

tak začíná závod s časem. Musí projít lesem a přivést 

Jasnovidcovu dceru Kiru dřív, než se vesnice zcela uzavře. Les 

se však mezitím změnil a klade mu jednu nástrahu za druhou.  

 

Psycho-pass 
inspektor Šin'ja Kógami. 2. díl 

kresba Sai Nacuo ; příběh Midori Gotó ; překlad: Igor Cima 

 

Vědecko-fantastický příběh ze světa budoucnosti, kde duševní 

stav rozhoduje o vašem životě.  

 

3 minuty 
Roslund & Hellström ; přeložila Karolína Kloučková 

 

Thriller se špionážní zápletkou z pera populární švédské autorské 

dvojice volně navazuje na jejich předcházející úspěšný román 

"Tři vteřiny". V hlavní roli tohoto románu se opět představuje 

špičkový tajný agent a informátor švédské policie Piet 

Hoffmann. Tři roky poté, co málem doplatil svým životem za 

snahu rozkrýt sítě polské mafie, ocitá se Hoffmann na 

kolumbijském území. Pokouší se tu získat detaily o působení 

zločinecké organizace, zabývající se obchodem s kokainem. 

Hoffmannovi se do ní podaří infiltrovat a při svém vystupování 

je natolik přesvědčivý, že je dokonce zapsán na listinu 

nejhledanějších teroristů. Stane se tak ve chvíli, kdy se kartel 

nespokojí už jen s byznysem s bílým práškem, ale zaplete se do 

únosu předsedy americké sněmovny reprezentantů. Tehdy je 

Hoffmann považován za obrovskou hrozbu i pro samotnou vládu 

USA a opět je v situaci, která hrozí jeho přímou fyzickou 

likvidací. Přesto se však v tomto beznadějném postavení objeví 

paradoxní naděje - zachránit ho totiž může jeho bývalý největší 

soupeř a nepřítel...  
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3 vteřiny 
Roslund & Hellström ; přeložila Azita Haidarová 

 

Piet Hoffman je bývalý zločinec a nejlepší tajný agent švédské 

policie. Pracuje v utajení pod krycím jménem Paula a o jeho 

existenci ví pouze jeden člověk. Nyní má splnit nejtěžší úkol 

svého života: doručit do jedné z nejpřísnějších švédských věznic 

zásilku amfetaminu pro polskou mafii a tím získat její důvěru. 

Úspěch pro Pieta znamená získání nové identity a šanci začít 

nový život se svou manželkou a syny. Dobře si uvědomuje, že je 

ve světě zrady a násilí na všechno sám a že nesmí nikomu věřit.  

 

Candide 
Voltaire; přel. Radovan Krátký 

 

Mladý, nezkušený a „čistý“ Candide je vychováván na zámku 

barona Thunder-ten-Tronckha filozofem Panglosem. Když ale 

nevinně políbí ruku baronovy dcery Kunhuty, je vyhnán z ráje 

kopanci pana barona a fackami paní baronky. Na cestách 

Evropou, Novým světem, k národům civilizovaným  

i primitivním postupně nabývá zkušenosti, setkává se s četnými 

formami zla – ať už je působí jednotlivec, společnost nebo 

příroda. Přesto se Candide nevzdává optimismu, jemuž ho 

Panglos naučil.  

 

Hluboké soutěsky 
3. díl 

Arnaldur Indridason; přel. Tomáš Butala 

 

Ve svém bytě v Reykjavíku je nalezena zavražděná žena. Na 

stole leží papírek s telefonním číslem komisaře Konráda. Žena 

mu prý krátce před smrtí volala a prosila ho, aby se podíval po 

jejím dítěti, které dala před desítkami let k adopci. Konráð 

odmítl. Nyní toho hluboce lituje a chce alespoň posmrtně 

vyhovět její zoufalé žádosti. Vydává se dítě najít, přičemž 

netuším, jaké nebezpečí na něj čeká... Další mistrovské dílo 

nejúspěšnějšího islandského autora současnosti.  

 

Mrtvola v komíně 
Alan Bradley, přel. Petra Diestlerová 

 

Vyhnanství! Tak dvanáctiletá Flavia de Luce běduje nad svým 

údělem, když ji otec s tetou Felicity odešlou do internátní školy. 

Nestráví zde ani den a dostane dárek. A protože je nadaná 

chemička a pátračka, není jím nic jiného než vyuzená 

mumifikovaná mrtvola, která vypadla z komína v její ložnici.  

A tak Flavia chodí na vyučování, dělá si přátele (a nepřátele)  

a snaží se odhadnout přísnou ředitelku i učitelský sbor (k němuž 

patří třeba vražedkyně zproštěná obvinění). Pátrá přitom po 

identitě oběti i po podezřelých a motivech. Proslýchá se, že ve 
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škole straší a několik dívek dokonce zmizelo. Ovšem pokud jde 

o vyřešení více záhad najednou, je Flavia ten správný člověk!  

 

Odsouzen k smrti 
Veronika Martinková 

 

Co když dojde k vraždě člověka, kterého osobně zná jeden  

z dvojice vyšetřovatelů Hana Vítková a David Winkler? Podaří 

se dotyčnému před kolegy zatajit skutečnost, která by ho mohla 

vyloučit z týmu a umožnit mu najít vraha? Protože kdo jiný 

může cítit silnější motivaci vypátrat vraha než nejbližších přítel 

oběti? Jenže každá mince má dvě strany. Snaha za každou cenu 

dopadnout vraha a pomstít se, zatemňuje mysl a přivádí člověka 

do nebezpečných situací i do míst, kterým by se raději vyhnul, 

kdyby tak moc netoužil po spravedlnosti. Ale existuje ona slepá 

dáma vůbec?  

 

Brumla a Remcík 
2. díl (Ne)přítel ve větvích. 

Julian Gough ; ilustrace Jim Field ; přeložila Anna Vrbová 

 

Další příhody medvědice Brumly a králíka Remcíka. Milý  

a poutavý příběh o přátelství mezi dobrosrdečnou medvědicí 

Brumlou a stále nespokojeným králíkem Remcíkem. S jarem 

přichází do lesa i nový obyvatel a vypadá to, že naši kamarádi 

budou mít pěkně hlučného souseda. Přistěhovala se totiž žluna 

Klovína, která v jednom kuse buší zobákem do stromu. Remcíka 

neustálé ťukání ruší a začíná být nazlobený na všechny kolem 

sebe. Když už s ním není k vydržení, Brumla svou klidnou 

moudrostí nechá Remcíkovi nahlédnout na svět tak, jak ho ještě 

nikdy neviděl. A i když se na venek vlastně nic nezměnilo, králík 

je nakonec skutečně šťastný.  

 

Domek u lesa 
Mary Ellen Taylor ; přeložila Karolína Medková 

 

Těhotná Megan nechce stále jen truchlit nad smrtí svého 

snoubence, proto se vrhá do práce na vysněném projektu: touží 

vrátit původní velkolepost Zimní vilce, kterou nechal vystavět 

její prapradědeček na pobřeží Virginie. Z domu se má stát 

turistická atrakce, kterou Cape Hudson, město plné jižanské 

historie, rozhodně potřebuje. Oporou se jí stanou nejen místní 

obyvatelé, ale hlavně jeden přítel z dávné minulosti.  

 

Nejjasnější hvězdy 
1. díl 

Anna Todd ; z anglického originálu The falling ... přeložila 

Jaroslava Novotná 

 

První díl nové trilogie od autorky série After otevírá příběh 

dvacetileté Kariny, do jejíhož nezávislého způsobu života 
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proniká nejen láska, ale i lži. Karina vyrostla na vojenské 

základně a ví, jaký chaos a komplikace to do života přináší. 

Snaží se proto vést klidný dospělý život ve svém malém domku. 

Neznamená to však, že by se k rodině obrátila zády. Naopak - to 

ona drží rodinu pohromadě, například když má její bratr Austin 

problémy se zákonem. Karina ví, že by se měla soustředit i na 

sebe. Nemusí pořád všechny zachraňovat. Když se ale Austinovo 

chování začne zhoršovat, Karina ztrácí pevnou půdu pod 

nohama. A tehdy ho potká... Kael je dvacetiletý pohledný voják, 

který se vypořádává se zážitky ze dvou misí v Afghánistánu. Je 

mlčenlivý a uzavřený. Karina si však zvykne na jeho tichou 

přítomnost, která ji dodává klid, jaký už dlouho necítila. Tato 

iluze však nemůže trvat věčně...  

 

Poslední slova 
1. díl 

Kerry Lonsdaleová ; přeložila Petra Florianová 

 

Úvodní část třídílného thrilleru americké autorky vypráví velmi 

spletitý příběh jedné zdánlivě obyčejné rodiny. Tajemství, která 

se snaží udržet, jsou šokující pro většinu z nich. Mladší sestra 

Olivie Carsonové, šestnáctiletá Lily, je těhotná. Je nucena k 

tomu, aby si vybrala - potrat, nebo adopci. Dívka se ale rozhodne 

raději utéct z domova a nikdy se už nevrátit. Olivii však 

pravidelně jednou za rok posílá obrázek svého syna Joshe, a to 

až do jeho třinácti let. Tehdy se zničehonic na prahu Oliviina 

domu objeví sám Josh. Je vyděšený a má u sebe notářsky 

ověřené prohlášení od Lily, které začíná slovy: „V případě, že se 

ztratím..." Chlapec má problémy s mluvením, ale krásně maluje. 

Za jeho obrázky se skrývá děsivé svědectví. Proč se najednou 

objevil a co se stalo s jeho matkou?  

 

Věř mi 
Anders Roslund ; přeložila Karolína Kloučková 

 

Kriminální komisař Ewert Grens po mnoha útrapách konečně 

zažívá pocity štěstí. Naváže přátelství s malým chlapcem, jemuž 

supluje dědečka, a poprvé po třiceti letech se v jeho životě objeví 

žena, kvůli které se chce hezky oblékat. Jenže zdánlivá idylka se 

promění v noční můru, když se komisař dostane přímo do centra 

organizovaného zločinu spojeného s únosy, prostitucí a 

obchodem s orgány. Spletitý případ navíc vyústí ve vraždu osoby 

blízké Grensovi. V tomto strhujícím severském thrilleru nelze 

věřit nikomu.  
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Bretaňská idyla 
10. díl 

Jean-Luc Bannalec ; z německého originálu Bretonische Idylle, 

Kommissar Dupins zehnter Fall ... přeložil Jiří Pondělíček 

 

Desátý případ pro komisaře Dupina, milovníka tučňáků a 

kofeinu, rodilého Pařížana za trest přeloženého do Bretaně – na 

konec světa. Vlna veder ten rok v srpnu sužuje dokonce i Bretaň. 

Komisař Dupin nevidí, že by se mělo ochladit. Ke vší mrzutosti 

mu chystají kolegové velkou oslavu u příležitosti desátého 

výročí jeho služby v Concarneau. Pak ale je u pobřeží vylovena z 

moře mrtvola majitele ovčího velkochovu na legendárním Belle-

Île. A než se Dupin naděje, ocitne se na palubě policejního 

rychlého člunu a míří na „nejkrásnější ostrov na světě“, kde 

zakrátko nahlédne do nejhlubších propastí lidské duše...  

 

Dachstein 
Radstadt - Filzmoos - Ramsau - Schladming - Sölk - Annaberg - 

Flachau - Kleinarl : 50 vybraných turistických tras a horských túr 

v Dachsteinu 

Sepp Brandl ; překlad: Helena Klementová 

 

Průvodce představuje 50 vybraných turistických tras a horských 

túr v malebném rakouském pohoří Dachstein a v jeho přilehlých 

oblastech. Popis každé trasy poskytuje všechny důležité 

informace o charakteru cesty, časové náročnosti a zajímavostech.  

 

Hon na knížete Draculu 
2. díl 

Kerri Maniscalco ; z anglického originálu Hunting prince 

Dracula přeložila Jaroslava Kočová 

 

Pokračování young adult románu inspirovaného klasickými 

hororovými příběhy, tentokrát tím o Draculovi. Když Audrey 

Rose Wadsworthová se zděšením odhalila pravou identitu Jacka 

Rozparovače, potřebuje utéci Londýnu i svým zdejším 

vzpomínkám. Společně s arogantním, ale okouzlujícím 

Thomasem putuje až do temného srdce Rumunska, kde se 

nachází jedna z nejlepších škol soudní medicíny v Evropě. A 

stejně tak i další známý vrah, Vlad III., se svou legendární 

krvežíznivostí  

 

Poslední pozdrav 
Jitka Ludvíková 

 

Detektivní román, ve kterém dlouho očekávanou dovolenou 

policejního kapitána přeruší nález mrtvé dívky v místním 

rybníce. Vypadalo to na poklidnou dovolenou a kapitán Baloun 

už věřil, že se ukouše nudou. Kdosi z místních mu však 
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připomněl starý policejní pomníček a kapitán se pouští do 

pátrání na vlastní pěst. Brzy zjišťuje, že tehdy šlo o víc než  

o zpackané vyšetřování a někdo musel vrahovi pomáhat. 

Šťourání v minulosti se nevyplácí ani spisovatelce Monice 

Hrubešové. Staré mrtvoly přitahují nové a kapitán Baloun musí 

objasnit, zda spolu vraždy souvisí. Je třeba najít vraha dřív, než 

zemře další člověk.  

 

Vodní hrob 
7. díl 

Martin Goffa 

 

Další kriminálně detektivní příběh s novinářem Terencem, který 

tentokrát pátrá po temných událostech, které se odehrály  

v minulosti nevyléčitelně nemocné ženy.Novinář Marek 

"Terence" Vráz se setkává s umírající ženou, která chce na 

poslední chvíli ulevit svému svědomí. Svěří se mu, že před lety 

tajně porodila a pak zabila své dítě. Terence se snaží ověřit 

pravdivost jejího příběhu, naráží však na nesrovnalosti a v ženině 

vyprávění objevuje větší a větší trhliny. Nakonec však zjistí, že 

věci, které si žena pamatuje, nejsou zdaleka tak hrozivé, jako 

skutečnost.  

 

Vše o čaji pro čajomily 
Karel Valter 

 

Tato kniha vyšla od roku 2000 již v sedmi vydáních. Stejně jako 

předchozí, má i toto vydání pomoci vybrat dobrý čaj  

z nepřeberného množství nabídky na trhu, dobře jej uchovávat, 

připravit a konečně i s potěšením vypít. Čtenář zde najde téměř 

300 barevných fotografií jednotlivých typických čajů a jejich 

srovnání v přehledném uspořádání.  

 

1000 ukrajinských slovíček 
ilustrovaný slovník 

kolektiv autorů ; ilustrace: Aleš Čuma 

 

S ilustrovaným slovníkem v kapse zvládnete všechna základní 

potřebná slovíčka a fráze! Praktická knížka se stane dobrým 

pomocníkem při učení a procvičování ukrajinských slovíček. Na 

veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete 

názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický 

celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které 

můžete potřebovat. V závěru se nachází souhrnný česko-

ukrajinský slovník se všemi slovy z knížky a poznámky  

k ukrajinskému jazyku, původu a výslovnosti.  
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Bosinižky dlja stonižki 
Marjana Savka 

 

Básnická sbírka poezie pro děti v ukrajinštině.  

 

Kazka pro Staroho leva 
Mar‘jana Savka ; namaljuvav Volodymyr Štanko 

 

Beletrie v ukrajinštině. Veršovaná pohádka o lvovi a jeho 

hostech (krokodýlu, slonu a žirafě) ve městě Lvov  

 

Majka i smugastik 
Ljubov Kupcova, ilustr. Ženja Mironjuk 

 

Dobrodružná krásně ilustrovaná kniha pro menší čtenáře  

v ukrajinštině.  

 

Marička i červonij korol 
Marina Ribalko 

 

Pohádková kniha pro děti v ukrajinštině.  

 

Zajci v poli varjať boršč 
Evgen Gucalo 

 

Sbírka básní o zvířátkách pro malé čtenáře v ukrajinštině.  

 

Alenčina zahrádka 
autor hry: Ikhwan Kwon ; ilustrace: Eugene Smolenceva; český 

překlad Lucka Endlová 

 

Pomozte Alence vytvořit pro Srdcovou královnu tu nejkrásnější 

zahradu přesně podle jejího gusta!  

 

Gump 
Filip Rožek 

 

Jsem pes Gump. mMůj příběh je o hledání štěstí, o překážkách  

a pastech mna cestě k tomu správnému člověku. Je o síle 

nezlomnosti, která se v každém psovi ukrývá. V kooperativní 
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rodinné hře se snažíte, aby se Béďsa a Gump přes všechna úskalí 

našli. Podaří se vám to nebo nad vámi zvítězí hra?  

 

Chess=šachy 
 

Základní hra šachy pro 2 hráče.  

 

Josef Müller 
Jiří Klůc 

 

Příběh čs. židovského vojáka druhé světové války. 

 

Máváme ti, dědo 
Martina Špinková, Šarlota Filcíková 

 

Knížka pro děti o loučení, pohřbívání a vzpomínání.  

 

Stezky tukanů 
Svensson, Eilif a Østby, Kristian A. 

 

Tukaní ostrovy jsou plné pozoruhodných tvorů a známek 

prastarých civilizací. Vaším úkolem je vystavět na tomto nepříliš 

známém souostroví síť stezek, která domorodcům usnadní 

přesun mezi vesnicemi a umožní jim navštívit co nejvíce 

místních atrakcí.  

 

Zapomenutí váleční veteráni 
čtyři doposud nezveřejněné příběhy válečných veteránů 

Jiří Klůc 

 

Česká republika si svých válečných veteránů váží. V posledních 

20 letech probíhá každoročně celá řada vzpomínkových akcí  

u příležitosti Dne válečných veteránů 11. listopadu, který byl 

dokonce vládou České republiky oficiálně označen za významný 

den. Přesto mezi námi stále žijí hrdinové druhé světové války, 

jejichž osudy jsou zatím neznámé. Historik Jiří Klůc ve své nové 

knize veřejnosti vůbec poprvé odhaluje čtyři zcela neznámé 

příběhy posledních žijících zapomenutých válečných veteránů.  
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Dárce. 
1. díl 

Lois Lowryová ; [přeložila Dominika Křesťanová] 

 

Dvanáctiletý Jonas žije ve světě, v němž neexistují války, 

zločiny, strach ani bolest. Všechno je dokonale organizované, 

nikdo si kvůli ničemu nemusí dělat starosti, dokonce i povolání 

dostane každý přiděleno. Jonas se má stát „příjemcem paměti“, 

uctívaným strážcem vzpomínek. Podrobuje se výcviku, při němž 

mu dosavadní příjemce paměti předává to, co nikdo jiný nesmí 

vědět ani cítit – vzpomínky a zkušenosti předchozích generací, 

dozvídá se o bolesti a utrpení, ale i o kráse, lásce a přátelství  

a začíná chápat, že jeho společenství žije v dostatku a bezpečí za 

cenu totální absence citů a možnosti volby. A s tímhle vědomím, 

s poznáním těchto hodnot už nedokáže žít jako dřív. Kniha, které 

se prodalo deset milionů výtisků, získala dlouhou řadu ocenění, 

mimo jiné jednu ze dvou nejprestižnějších amerických cen za 

literaturu pro děti, John Newbery Medal za rok 1994.  

 

Hrozny hněvu 
John Steinbeck ; [z anglického originálu přeložil Vladimír 

Procházka] 

 

Rozsáhlý sociální román zobrazuje život amerických 

zbídačelých farmářů z Oklahomy, putujících v době hospodářské 

krize 30. let za výdělkem. Farmáři, kterým banky vyvlastnily 

půdu a vyhnaly je z jejich domovů, se vydávají na tragickou 

pouť za prací do Kalifornie. Dílo je označováno za jeden  

z největších sociálních románů 20. století.  

 

Kolala petřínská 
[Jana Šrámková ; ilustrace Aneta Františka Holasová] 

 

Co se stane, když se na Petříně ztratí koala? Začnou se dít velké 

věci!  

 

Mák jako potravina a droga 
makový receptář 

Jan Novák, Helena Nováková 

 

Mák jako potravina a droga je další knihou ze série Fotografické 

atlasy, a i tentokrát obsahuje Receptář jídel. První polovina 

knihy je zaměřena na mák z botanického pohledu - jeho typy  

a odrůdy, obsahové látky, pěstování a využití. Kromě máku 

setého (kuchyňského máku) je v knize pojednáno např. o máku 

listenatém, vlčím a o okrasných mácích, pěstovaných na 

zahradách. Celá kapitola je věnována opiu - jeho chemickému 

složení, způsobům užívání, účinkům a nejznámějším opiátům. 

Zpracování máku v kuchyni je věnován Makový receptář s téměř 
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200 recepty - sladké či slané pečení i hlavní jídla, makové nápoje 

a likéry, saláty atd.  

 

Malý herbář poezie 
Věra Kopecká 

 

Sborníček poezie známé regionální autorky.  

 

Obrácení setníkovo 
Pašijové prohry ; Krajina podle mých snů ; Reich-neReich 

Felix Zöllner 

 

Sbírka poezie osobitého českého autora Felixe Zöllnera, který ve 

svých básních plynule a nenásilně "proclívá" křehce romantické 

motivy s podobou barokně rozevlátého verše.  

 

Ozvěny domovů 
Věra Kopecká 

 

Sborník poezie regionální autorky.  

 

Pohádka o Ipsíkovi, aneb, Jak se lýkožrouti naučili psát 
Aneta Františka Holasová 

 

Příběh vzdělaného lýkožrouta, který naučí číst a psát nejprve 

sebe a pak všechny larvičky v celé kolonii tak, aby mohly 

písmena krasopisně vyhlodávat do lýka. Když pak přiletěl 

strakapoud a Ipsíka sezobnul, věrní žáčkové na jeho počest 

začali pod kůru vykousávat kroniku lýkožroutího rodu, který 

dodnes nese latinské jméno Ips typographus, tedy lýkožrout 

psavec.  

 

Řeky života 
Věra Kopecká 

 

Sborník poezie známé regionální sutorky a polských 

regionálních autorů.  

 

Syn 
4. díl 

Lois Lowryová ; přeložila Dominika Křesťanová 

 

V závěrečném dílu tetralogie se opět setkáme s Jonasem, Kirou  

i Handlířem, postavami, o nichž vyprávěly předešlé svazky 

kvarteta, každý díl ale líčí samostatný příběh.Když Claire dovrší 

dvanáct let, zvláštní komise pro ni zvolí povolání: stane se 
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rodičkou. Ve čtrnácti porodí „produkt“, syna. Podle místní 

zvyklosti chlapec vyrůstá v pěstounském středisku, ale Claire na 

něj nemůže zapomenout a najde si způsob, jak syna vídat. Jenže 

pak ho kdosi unese a Claire v zoufalství na poslední chvíli skočí 

na odplouvající loď, která by ji mohla k synovi dovézt. Loď však 

ztroskotá. Moře vyvrhne Claire na břeh a ona si nic nepamatuje. 

Obyvatelé blízké vesnice ji přijmou mezi sebe a dívka poprvé  

v životě zažívá vřelou lidskou sounáležitost, učí se znát barvy, 

objevuje svět přírody. Nic z toho v jejím dřívějším životě 

neexistovalo. Když se jí po čase paměť vrátí, vydá se svoje dítě 

znovu hledat. Nic už ji nedokáže zastavit…  

 

Vaříme zdravě a rychle pro diabetiky 
autorky: Erika Casparek-Türkkan, Doris Fritzsche ; fotografie: 

Jörn Rynio ; překlad Jana Drápalíková 

 

Jeden můj známý v osmnácti letech dostal cukrovku. Jeho život 

se úplně změnil. Měl moc ráda sladkosti, dortíky a rád se 

pořádně najedl. Najednou je pro něj všechno tohle tabu. S sebou 

musí nosit inzulín a kolem cukrárny ž raději nechodí. Tahle 

kniha nám tedy slibuje nějaké alternativní recepty, které mohou 

právě i diabetici. Myslím, že je to hezká kniha, alespoň nějaký 

malý ústupek tvrdé dietě.  

 

Instagirl 
Annette Mierswa; přel. Alice Kavinová 

 

Kniha líčí příběh mladé dívky, která se pod vlivem nové 

kamarádky a Instagramu nechala téměř zničit. Isi prožívá 

nelehké období, její rodiče se neustále hádají a ona neví, jak 

tomu zabránit. Po otcově odjezdu do Tokia se cítí osamělá a 

jedinou útěchu jí přináší její instagramový účet, který vytvořila 

pro svého králíčka. To vše ale nestačí k zahnání smutku, jež 

pociťuje. Potřebuje změnu a za pomoci nové kamarádky mění 

nejen celý svůj zevnějšek, ale i samu sebe. Jak dlouho jí bude 

trvat, než si uvědomí, že skutečný svět není na sociálních sítích, 

ale tam venku a že její nová kamarádka není tím, kým se zdá? 

Dokáže se opět stát sama sebou?  

 

Knížka pro zvídavé děti 
Stanislava Jarolímková ; ilustroval Jiří Filípek 

 

Budeme si povídat o tom, na co při vyučování nezbývá čas a na 

co v učebnicích nebývá místo. Víte, proč někdy nosívali lidé na 

hrady svoje peřiny? Proč se přesýpací hodiny často předcházely 

a kolik vážily první kapesní hodinky? Co byla hrkavice a k čemu 

sloužil keser? A kde se vzalo slovo „kuropění“ nebo co byste 

koupili u brabenáře a ohánečníka?  
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Romeo a Julie 
William Shakespeare ; přeložil Martin Hilský 

 

Slavná a nesmrtelná Shakespearova tragedie o lásce dvou 

milenců z nesvářených rodů Monteků a Kapuletů vychází  

v nádherném básnickém překladu Martina Hilského.  

 

Velký průvodce karavanisty 
Klára Hájek Velinská, Jan Bordovský, Jan Pacovský, Martin 

Štrimpfl 

 

Cestování s vlastním obytným autem nebo přívěsem se u nás 

věnuje čím dál více lidí. Pokud jste i vy propadli kouzlu 

karavaninku, nebo o něm zatím jen přemýšlíte, nahlédněte do 

této knihy. Dozvíte se vše od výběru vozu, přes výhody  

a nevýhody jednotlivých typů, až po detailní popis technologií 

jako je topení, lednička, WC nebo markýzy a zastřešení.Nechybí 

ani údržba a čištění a legislativa na cestách. Potěší vás také rady 

na cesty jako jsou slevové karty nebo aplikace pro karavanisty.  

 

Židovské jesle 
Elle van Rijn ; z nizozemského originálu De crèche přeložila 

Veronika Horáčková 

 

Dojemný a zároveň děsivý příběh inspirovaný skutečnými 

událostmi odhaluje promyšlený systém záchrany dětí a současně 

popisuje hrůznou mašinerii Třetí říše.Píše se rok 1941. Do 

židovských jeslí v Amsterdamu nastupuje mladá pečovatelka 

Betty Oudkerková. Zdánlivě poklidný chod jeslí i Bettyin osobní 

život čím dál víc narušují restrikce namířené proti Židům. Vše 

nabere hrozivý spád, když se divadlo naproti jeslím změní  

v deportační centrum pro nizozemské Židy. Padne rozhodnutí, že 

jesle budou sloužit jako pobočka divadla. Vychovatelky se od 

nynějška budou starat o dětí čekající na transport do 

koncentračního tábora. Betty si záhy začne všímat, že z jeslí 

občas některé dítě zmizí. Po čase ji ředitelka Henriëtte 

Pimentelová a správce divadla Walter Süskind zasvětí do 

procesu jejich pašování. Betty se tak následně za pomoci 

několika dalších ošetřovatelek a mladíků pracujících pro 

Židovskou radu podaří dostat do bezpečí zhruba šest set 

svěřenců.  

 

Hrst hlíny 
Bram Presser ; přeložila Olga Bártová 

 

Autobiografický román australského hudebníka a spisovatele 

vypráví pohnutý příběh jeho židovské rodiny. V dospělosti se 

autor rozhodne vypátrat všechny dostupné informace o své 

pražské židovské rodině.Moji prarodiče z matčiny strany o své 

zkušenosti z doby druhé světové války nikdy nemluvili. A my si 
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kolem nich utvořili vlastní legendy: on byl v koncentračním 

táboře učitelem a pomáhal dětem vyplnit čas, než na ně dojde 

řada; ona dokázala unést železniční pražce, pod jejichž tíhou jiní 

Židé našli smrt. A s tím jsme si vystačili, věděli jsme, že se dál 

nemáme ptát. A tyhle příběhy poté, co zemřeli pouhý měsíc po 

sobě, bez dalšího zkoumání vstoupily do rodinné paměti. Jenže 

po čase se v nich začaly objevovat praskliny. Novinový článek,  

v němž se tvrdilo, že vychází z rozhovoru s ním. Fotografie, na 

níž se ona drží za rámě cizího muže. E-maily od anglického 

osmdesátníka, jenž tvrdil, že byl jeho žákem. Hromádka dopisů  

v krabici od bot ukryté v komoře u její sestry.  

 

Malý dřevěný robot a polínková princezna 
Tom Gauld ; překlad Barbora Doležalová 

 

Kreslená autorská pohádka o nerozlučných sourozencích a jejich 

dobrodružné cestě domů.Král a královna touží dlouhé roky po 

dítěti. Jejich přání se zázrakem splní hned dvakrát v podobě 

malého dřevěného robota a kouzelné princezny. Má to však 

jeden háček: pokaždé, když princezna večer usne, změní se  

v obyčejné polínko. Nerozlučné sourozence od sebe jednoho dne 

oddělí nehoda: princezna je nedopatřením zaměněna za obyčejný 

kus dřeva a odvezena na mrazivý Sever.  

 

Práskovník Pepa, aneb, Když práskat, tak jenom dveřmi v 

knihovně 
Anna Langerová 

 

Pohádkový příběh o práskovnících žijících v lidských 

knihovnách, kteří byli stvořeni k tomu, aby chránili průchod 

mezi lidským a pohádkovým světem.  

 

Svinka řádí 
Jana Laňková, Zuzana Čížková 

 

Příběhy se odehrávají v malebném městečku u řeky Berounky, v 

nejbližším okolí dobřichovického zámku, ve světě drobných 

zvířátek a zejména suchozemských korýšů svinek, kterým nejen 

děti tak rády říkají ,,sviňky". Příběhy seznamují děti, kromě 

zajímavostí z přírody, například i s tím, jak postupovat, když se 

jejich kamarád začne topit, jak je důležité umět spolupracovat v 

týmu, jak významnou úlohu má pro naše zdraví slunce, zdravý 

pohyb na čerstvém vzduchu, zájem o naše okolí, správné 

stravování a v neposlední řadě pozitivní myšlení. Tato kniha 

seznámí nejen naše malé čtenáře a posluchače i s důležitým 

faktem, že jsme každý jiný, že každý z nás má jiné přednosti, 

schopnosti a svou důležitou roli a proto bychom se měli mezi 

sebou respektovat.  
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Jak to vidí Tomáš 
příběh pro děti s poruchou pozornosti, hyperaktivitou nebo 

impulzivitou 

autor: Rafa Guerrero ; ilustrátor: Chema García ; překlad: 

Veronika Davidová 

 

ADHD patří mezi nejčastější neurovývojové poruchy v dětství  

a v období dospívání. Jak k dětem s touto poruchou přistupovat, 

aby mohly normálně fungovat a užívat si života? To se dozvíte  

v příběhu chlapce Mikiho a výchovného poradce Tomáše. 

Autorem je klinický psycholog, psychoterapeut a odborník na 

ADHD.  

 

Malý snílek pod hvězdami 
33 pohádek na dobrou noc 

Anna Taube, Barbara Rose ; ilustrace Betina Gotzen-Beek ; 

překlad Dagmar Burešová 

 

Krátká pohádková vyprávění o světě snů ke čtení před spaním.  

 

Pociťáčci 
dětská emocipedie 

autor: Mercedes Bermejo Boixareu ; ilustrátor: André Pabón ; 

překlad: Veronika Davidová 

 

Pociťáčci jsou zvláštní tvorové: napůl zvířata a napůl rostliny a 

každý představuje jednu z hlavních emocí: radost, hněv, smutek, 

strach a lásku. Krásně ilustrovaná kniha se srozumitelnými texty 

pro děti ve věku 2–6 let seznamuje se základními emocemi, které 

dítě vnímá od malička a jejichž projevy v sobě musí 

„zpracovávat“. Je to vlastně malý průvodce na cestě do světa 

lidských pocitů. Zkoumá, jak pocity na dítě působí a jak je 

prožívá. Naučí děti emoce rozpoznat, vyjádřit je a porozumět 

jim.  

 

Pohádkový svět 
ilustrovala Verena Körting 

 

Bohatě ilustrovaný soubor klasických světových pohádek.  

 

Velká kniha pohádek 
ilustrovala Verena Körting ; překlad Alice Kavinová 

 

Výběr nejznámějších evropských pohádek převyprávěných pro 

předčítání i samostatné čtení v doprovodu působivých barevných 

ilustrací.  
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Krabička vzpomínek 
Kathryn Hughesová ; z anglického originálu The memory box ... 

přeložila Iva Bartíková 

 

Román oscilující mezi současností a minulostí je příběhem 

vzpomínání Jenny Tanner, ženy na sklonku života, která cestuje 

zpět do Itálie doprovázena svou ošetřovatelkou Candice. Jenny 

slaví sté narozeniny a rozjímá nad minulostí. Myšlenky se jí 

vrací především k dávným událostem, které doposud skrývala, 

protože na ně není zrovna hrdá. Otevře krabičku, v níž si 

schovává vzpomínky na turbulentní časy, a rozhodne se 

podniknout cestu, která jí pomůže vyrovnat se s minulostí. Chce 

se vrátit do malebné vesničky v Itálii, která se stala němým 

svědkem tragických událostí. Mladá ošetřovatelka Candice, která 

si plánuje zářivou budoucnost s láskou svého života, si stoletou 

stařenku oblíbí a navzdory generačním rozdílům se stanou 

přítelkyněmi. Candice se zájmem naslouchá Jennyinu vyprávění 

a moudrým radám - s jednou výjimkou. Nechce slyšet pravdu  

o svém vztahu. Když se domlouvají, že bude Jenny na její cestě 

do Itálie doprovázet, ani jedna z nich netuší, jak moc si vzájemně 

ovlivní život...  

 

Nápady, jak odsunout konec světa 
Ailton Krenak ; překlad Šárka Grauová a Štěpánka Huláková ; 

výběr a doslov Šárka Grauová 

 

Globální pandemie, extrémní počasí a obrovské požáry definují 

naší éru, které se také říká antropocén. Ailton Krenak pochází z 

Brazílie, kde je brán za důležitý hlas přírodních národů. Ukazuje, 

jak současná environmentální krize je zakořeněna v poněkud 

mylné představě konceptu lidstva – myslíme si, že lidské bytosti 

jsou nadřazené ostatním formám přírody a proto je můžeme 

libovolně vykořisťovat. Abychom zastavili environmentální 

katastrofu, musíme podle Krenaka odmítnout důsledky této 

nadřazené perspektivy a přijmout novou formu snění, která nám 

umožní znovu nalézt své místo v přírodě. V této knize ukazuje 

jak na to. 

 

Přání! 
Leandra Sold 

 

Zimní fantasy inspirovaná slovanskou mytologií. Po nehodě 

rodičů touží Karin po jediném - aby se její matka uzdravila a ona 

se mohla vrátit do školy. Proto nezaváhá, když jí Pán Mrazu 

nabídne jedno splněné přání. Jenže co když za něj bude muset 

později draze zaplatit? Dívka má pouhý rok na to, aby se 

rozhodla, co je pro ni cennější. Zdraví matky a štěstí mladší 

sestry, nebo její vlastní touhy a sny? Zatímco jinde se čas 

zastavil, pro Karin se z týdnů stávají dny a z minut pouhé 

vteřiny. Jsou totiž rozhodnutí, na která ani věčnost nestačí...  
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Stezka Českem 
může jít každý 

Martin Úbl a přátelé 

 

Stezka Českem, to je první oficiální přechod po hranicích 

republiky tvořící tisícikilometrovou trasu po jižní části a 

tisícikilometrovou po severní. Jak se z nápadu party nadšenců 

stane přechod ve stylu Pacifické hřebenovky nebo Camina, který 

se dostane do největší světové aplikace dálkových treků a do 

amerického Forbesu? Proč dokáže takováto cesta během roku 

nadchnout tisíce lidí? A proč se na stezku vydalo několik psů, 

kůň, kuře, ale pštros ještě ne?  

 

Žena v ohni 
Lisa Barr ; přeložila Hana Sichingerová 

 

Dvě silné ženy bojují o vzácný obraz, ukradený kdysi nacisty. 

Thriller americké autorky. Jules Rothová je mladá nadějná 

novinářka. Když se jí podaří získat práci u špičkového 

investigativního reportéra, její první úkol je přísně tajný: má najít 

legendární expresionistický obraz, který před více než 75 lety 

uloupili nacisté. Po tomtéž plátně zatím v Evropě pátrá také 

provokativní galeristka Margaux de Laurentová, bohatá žena 

zvyklá dostat, co si přeje. V cestě jí stojí pouze Jules a její 

odhodlání. Mladá žena se stále víc zaplétá do mezinárodního 

uměleckého skandálu a zjišťuje, kolik zrůdností nacisté na poli 

umění napáchali a že řada z těchto zločinných křivd není dodnes 

uznána. Děj s prvky thrilleru je založený na historických 

skutečnostech a dává čtenáři nahlédnout do zákulisních praktik 

světa umění a nelegálního obchodu s uměleckými předměty.  

 

Osm hor 
Paolo Cognetti ; přeložila Alice Flemrová 

 

Svérázná filozofie hlavních hrdinů románového bestselleru 

italského spisovatele se nese v duchu myšlenky, že ať už je osud 

cokoli, určitě přebývá v horách, které máme nad hlavou. Bez 

velkých slov, střídmě, o to však sugestivněji zasáhne román 

italského autora, který si okamžitě získal mezinárodní pozornost 

čtenářů pro svou hloubku přicházející prostřednictvím nadhledu 

majestátných hor. Hlavní hrdinové příběhu mají své osudy s 

horami bezprostředně provázány. Rodiče Pietra se v horách 

seznámili a jeho otec pak sílu a filozofii horských vrcholů 

využívá právě při Pietrově výchově. I Pietro sváže svůj život 

pevně s horským prostředím, v období své hory dětství potkává 

nejlepšího přítele Bruna a společně často bolestně docházejí k 

životní pravdě, že přijmout svůj osud a sebe sama je projevem 

skutečné dospělosti. Úsporný příběh o síle přírody, pevnosti 

lidského přátelství a odvaze žít podle svých snů a přání.  
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Pohádka o upajdách 
napsala a nakreslila Marcela Šedivá 

 

Bohatě ilustrované pohádkové příběhy o zvláštních tvorečcích, 

malých upajdách. Upajdy jsou docela malá stvoření, která žijí v 

noře Ponuře. Jen šest z nich: Lumpajda, Šupajda, Juchajda, 

Chcípajda, Chrupajda a Chlupajda se Ponuře vyhýbá. Rády si 

hrají a plavou v řece, nikdy nechtějí být dospělé. Jednoho dne 

přijde velká voda a spláchne Chlupajdu. Ostatní se ji vydávají 

hledat, velké dobrodružné putování začíná.  

 

Psycho-Pass 
Inspektor Šin'ja Kógami. 1. díl 

Midori Gotó 

 

Svět budoucnosti, kde duševní stav rozhoduje o vašem životě. 

Pod neustálým dohledem systému Sybil má každý obyvatel svůj 

vlastní psycho-pass, zařízení, které na základě stresu a dalších 

faktorů určuje index zločinnosti. Je pak na zaměstnancích Úřadu 

veřejné bezpečnosti, aby vykonali rozsudek, který nad 

potenciálními i skutečnými zločinci systém vynese.  

 

Stokrát Antarktida 
Miloš Barták a kolektiv 

 

Kniha nabízí sto otázek a sto odpovědí o Antarktidě. V několika 

oddílech autoři, účastníci antarktických výzkumů, představují 

tento kontinent, historii jeho objevování, geologii, věnují se 

klimatologickým otázkám a dopadům globálního oteplování v 

Antarktidě. V částech z biologických věd pojednávají o 

živočiších, včetně mikroorganismů, a rostlinách Antarktidy. 

Závěr věnují českému antarktickému výzkumnému programu, 

zajímavostem z české stanice J. G. Mendela, informacím o jejím 

budování a provozu od roku 2006 i samotnému ostrovu Jamese 

Rosse.  

 

Syndrom hodné holky 
1. díl 

Elle Kennedy ; přeložila: Zuzana Ľalíková 

 

Dvacetiletá Mackenzie "Mac" Cabotová by se pro ostatní 

rozkrájela, vždy a za všech okolností dělá, co se od ní očekává, a 

dodržuje pravidla. Má své sny a cíle, přesto aby vyhověla 

rodičům, nastoupí na univerzitu v přímořském městečku Avalon 

Bay. Když však potká místního potížistu Coopera Hartleyho, má 

Mac chuť hodit všechna pravidla za hlavu. Cooper je otevřený a 

upřímný drsňák, který obrátí její svět svazovaný pravidly vzhůru 

nohama, a jejich přátelství se postupně změní v něco vážnějšího. 

Navzdory svému odporu k potomkům zbohatlíků, kteří se do 

jeho města sjíždějí za studiem, si Cooper brzy uvědomí, že Mac 
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není jako ostatní, a zamiluje se do ní. Až po uši. Brzy však začne 

vyvěrat na povrch tajemství, které Cooper před Mac střeží a jež 

hrozí, že zničí to jediné místo, kde se Mac cítila skutečně jako 

doma.  

 

Vznešená Sophie 
Georgette Heyerová ; přeložila Ludmila Kožená 

 

Šlechtičnu Sophii Stanton-Lacyovou vychoval svobodomyslný 

otec, a tak nemá s jinými dívkami ze své společenské vrstvy 

mnoho společného. Na rozdíl od nich totiž nedbá na konvence, 

nepředstírá slabost a poddajnost typické pro mladou dámu, ale 

vždycky se snaží prosadit svou, a především má obrovský smysl 

pro humor. Mnoha lidem připadá její chování pobuřující. Ani 

Charlesovi, jejímu bratranci, se chování této mladé slečny ze 

začátku příliš nelíbí. Člověk však míní a život mění…  

 

Království prokletých 
2. díl 

Kerri Maniscalco ; z anglického originálu Kingdom of the cursed 

přeložila Martina Valentová 

 

Poté, co zaprodala svou duši, aby se stala královnou Hříšných, se 

Emilia vydá s tajemným princem Irou do Sedmi kruhů, kde je 

uvedena do svůdného světa neřestí. Přísahá, že udělá všechno 

pro to, aby pomstila svou milovanou sestru Vittorii… i když to 

znamená přijmout manželství s princem Orgoliem, králem 

démonů.  

 

Poslední měsíční dívka 
Barbara Davisová ; přeložila Diana Rykrová 

 

Ženský román americké autorky, jehož hrdinka nese rodinný 

odkaz mnoha generací silných žen, léčitelek a bojovnic. Lizzy 

Moonová po Měsíční farmě nikdy netoužila. Domov, o který 

pečovalo celých devět generací nadaných léčitelek, opustila před 

osmi lety, aby se distancovala od neutuchajícího šepotu o 

podivném dědictví rodiny Moonových. Když ale zemře její 

milovaná babička Althea, Lizzy se musí vrátit a čelit tragédii 

vznášející se nad vysychajícími levandulovými poli jejich 

rodinné farmy: nespravedlivému obvinění, které Altheu 

pronásledovalo až do smrti. Když se setká s Andrewem, který 

jako jeden z mála od začátku věřil, že Althea je nevinná, 

rozhodne se Lizzy jméno své babičky očistit. Aby se jí to však 

podařilo, bude se muset rozhodnout - přijme rodinné dědictví a 

svůj vlastní dar? Odhodlá se kráčet ve stopách měsíčních žen?  
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Sedm věží 
Sara Baume ; přeložila Alice Hyrmanová McElveen 

 

Román oceňované irské autorky, pohybující se mimo politicky 

angažovaný literární proud, vypráví intimní, téměř magický 

příběh dvou lidí, kteří se rozhodnou žít bez ambicí, ve věčném 

provizoriu, bez toho, aby po sobě zanechali jakoukoli stopu. Dva 

mladí lidé, Cinka a Ach, se seznámí na výletě s přáteli a po půl 

roce se odstěhují z Dublinu na venkov. Chtějí žít na samotě se 

svými psy a odříznout se od starého způsobu života, známých i 

rodiny. Ani na novém místě se s nikým nepřátelí a nechávají věci 

plynout a dům chátrat. Jejich život je svým způsobem 

experimentem, zda dokážou dva samotáři žít pohromadě, tvořit 

společný domov, sdílet životní prostor.  

 

Skřivánek zpívá dál 
Fiona Valpy ; přeložil: Jiří Chodil 

 

Romantický příběh zkušené autorky, odehrávající se v 

kouzelných kulisách skotského pobřeží, vypráví o jednom 

čtyřicet let starém rodinném tajemství. Dvakrát se odlehlá horská 

vesnice Aultbea u skotského zálivu Loch Ewe stává místem, v 

němž se odehrává děj našeho příběhu. Za druhé světové války se 

zde propletly osudy Aleka, syna místního šlechtice, a Flory, 

dcery hajného. O mnoho desítek let později se do vesnice vrací 

Flořina dcera Lexie, aby odhalila všechna tajemství z oněch 

dávných let  

 

Volání jara 
2. díl 

Janette Okeová ; přeložila Wanda Dobrovská 

 

Pokračování romantického příběhu odvážné Elizabeth, která 

odjela na Západ vyučovat děti osadníků. Poté, co se stala 

manželkou člena jízdní policie, je smířena se stěhováním z místa 

na místo, přesto jde o náročné životní období. Elizabeth odjela 

na Západ vyučovat v nové jednotřídce děti osadníků v pohraničí. 

Osud jí přivedl do cesty "koňáka" Wynna Delaneyho, člena 

Severozápadní jízdní policie, a oboustranné vzplanutí vyústilo v 

svatbu. Pro Elizabeth to znamená jít tam, kam manžel dostane 

umístěnku. Věděla, že to bude někam na Sever, ale netušila, jak 

osamělý a náročný život tam na ni, původem městskou ženu z 

Východu, čeká. Připadá jí, že jejími jedinými jistotami jsou láska 

k Wynnovi a víra v Boha. Bude to stačit?  
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Volání srdce 
1. díl 

Janette Okeová ; přeložila Wanda Dobrovská 

 

Román o statečné Elizabeth, která se rozhodla vyrazit do 

neprobádaného pohraničí vyučovat děti nových osadníků 

Divokého západu. Elizabeth odjela do pohraničí vyučovat v nové 

jednotřídce děti osadníků Divokého západu. V hodinách musí 

zvládat šestileté caparty i sedmnáctileté výrostky a zpočátku se jí 

moc nedaří ani topit ve školních kamnech. V učitelském domku 

se po nastěhování potýká s nepohodlím i drzými myšími vetřelci 

a děsí ji vytí kojotů. Ale to by nebyla Elizabeth, aby se nepřízni 

osudu nepostavila čelem. Místní komunita si ji brzy oblíbí a 

mladíci na ženění si u ní podávají dveře. Ona sama si však myslí 

na „koňáka“ Wynna Delaneye ze sboru Severozápadní jízdní 

policie, široko daleko jediného svobodného muže, který nevěstu 

nehledá a ženit se nehodlá. Nikdy.  

 

Vrah andělů 
1. díl 

Andrew Mayne ; z anglického originálu Angel killer ... přeložil 

Milan Lžička 

 

Agentka FBI Jessica Blackwoodová je přesvědčená, že její 

komplikovaný život talentované kouzelnice už patří minulosti… 

jenže pak její nadání podrobí té nejtěžší zkoušce vrah se zdánlivě 

nadpřirozenými schopnostmi. Hacker, který si říká jednoduše 

„Čaroděj“, se nabourá do webových stránek FBI a umístí na ně 

šifru odkazující na hřbitov v Michiganu, kde je objevena mrtvá 

dívka vylézající ze země… jako kdyby se snažila vydrápat z 

vlastního hrobu.  

 

Hudba z vedlejšího kupé 
M.K. Hardy 

 

V milostné romanci české autorky se rozjíždí vlak do Paříže, v 

němž v sousedících kupé cestují modelka a muzikant...Daniel 

měl v jednu chvíli vše, co si mohl přát. Milou přítelkyni, plány 

do budoucna, a pak najednou nemá ani jedno. A tak se ocitá jen s 

pár věcmi a kytarou na cestě do neznáma, ale nelituje. Vlak brzo 

vyjíždí. Emma žije ve světě modelingu, který se přece zdá tak 

růžový. Její problém je ten, že ona o diety a slávu vůbec nestojí. 

Jde po cestě snů, které nejsou její. Proto není moc nadšená z 

představy, že ji tato cesta zavedla na vlak mířící do Paříže. Pak 

se ale z vedlejšího kupé rozezní syté tóny a krásný hlas, který by 

mohla poslouchat hodiny. Potulný muzikant a modelka - každý z 

úplně jiného světa, ale přesto, když jsou spolu, žádné rozdíly 

neexistují. Má ale románek započatý ve francouzské metropoli 

šanci přežít i realitu každodenního života? Nebo je jejich 

problémy nakonec dostihnou?  
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Lezení na zajištěných cestách 
výzbroj, technika, bezpečnost : příručka se 71 barevnými 

fotografiemi a 8 kresbami : [horolezecká příručka] 

Pit Schubert ; [český překlad Tomáš Tlustý ; kresby Georg 

Sojer] 

 

Z této příručky se čtenář dozví všechno potřebné o technice 

pohybu, bezpečnosti a technickém vybavení na zajištěných 

cestách v takovém rozsahu, aby se mohl bezpečně odhodlat  

k prvním krokům na zajištěných cestách. Příručka může 

poskytnout důležité informace i zkušenějším, obzvlášť co se týče 

nejnovějšího stavu výzbroje a techniky jištění.  

 

Rovnice lásky 
Christina Laurenová ; z anglického originálu Soulmate equation 

... přeložil Jan Sládek 

 

Román je příběhem brilantní analytičky Jessiky Davisové, 

zároveň ale i svobodné matky se sedmiletou dcerkou, která 

obtížně hledá nového partnera.  

 

Skřet 
scénář Eric Grissom ; kresba Will Perkins ; překlad Alexandra 

Niklíčková 

 

Fantasy komiks o překonávání nepřízně osudu a o dobrodružné 

výpravě plné nebezpečí, objevování, obětí i ztrát.  

 

Suchý Důl a Slavný 
vesnice na úpatí Stěn 

 

Obsáhlá publikace věnující se obcím Suchý Důl a Slavný ze 

všech možných úhlů pohledů. Čtenář se dozví polohu a přírodní 

podmínky obcí, prolistuje historíi, zabrousí do obecní správy  

a školství, seznámí se s obyvateli a jejich činnostmi. Zmíněné 

jsou také památky a pamětihodnosti, ústní tradice, umělecká 

tvorba a v neposlední řadě také kulturní a společenský život.  

 

Venkovský učitel Jaroslav Petr 
Petra Martincová 

 

Kniha se věnuje polozapomenuté osobnosti venkovského učitele 

Jaroslava Petra (1862–1922), který se významně podílel na 

reformách českého školství v období na přelomu 19. a 20. století 

a zároveň byl činorodým kulturně-vzdělávacím, sociálním, 

osvětovým pracovníkem. Petr byl jedním z prvních pedagogů, 

kteří si uvědomovali význam prostředí, v němž dítě vyrůstá  

a žije, na vývoj jeho osobnosti, a tedy nutnost při výuce z tohoto 

prostředí vycházet. Byl naším nejvýznamnějším představitelem 

tzv. pedagogického regionalismu a napsal jednu z prvních 
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učebnic prvouky. Zabýval se ale i dalšími problémy 

specifickými pro venkovské školy. Byl zastáncem školy volné  

a činné, jeho poznatky a učební metody mohou být učitelům 

inspirací dodnes.  

 

Vnučka 
Bernhard Schlink ; přeložila Jana Zoubková 

 

V roce 1964 se na festivalu mládeže ve Východním Berlíně do 

sebe zamilují studentka z Východu a student ze Západu. On jí 

pomůže utéct, vezmou se. Teprve po její smrti se sedmdesátiletý 

Kašpar dozví, co mu jeho žena Birgit celý život tajila: před 

útěkem porodila dceru a nechala ji v NDR. Kašpar udělá to, co 

ona vždycky chtěla, ale nedokázala – hledá ji. Pátrání se stává 

cestou do minulosti a setkáním s ranami a jizvami, které 

zanechala NDR, převrat v roce 1989 a přizpůsobení se Západu. 

Když dceru najde, žije provdaná v neonacistické národovecké 

komunitě na venkově. Její čtrnáctiletá dcera Sigrun je šťastná, že 

do jejího života náhle vstoupil dědeček, stejně jako on má radost 

z vnučky. Ale jeho svět je pro ni stejně cizí jako ten její pro něj. 

Může se s ní sblížit?  

 


