
Knižní novinky – květen 2021 
 

 

Život na naší planetě 
mé svědectví a vize pro budoucnost 
David Attenborough a Jonnie Hughes ; přeložil Jiří Petrů 
 
Život na Zemi se vyvíjel nejméně tři a půl miliardy let. 
Atenboroughovi se podařilo na 344 stránkách skvěle vykreslit vznik 
života na Zemi tak dokonale, že si lze jen těžko představit dokonalejší 
a srozumitelnější formu výkladu. Kniha vznikla současně se 
stejnojmenným třináctidílným televizním seriálem BBC a v jejích 
třinácti kapitolách autor vypráví strhující dějepis všech skupin živých 
organismů na naší planetě. Při početných výpravách za 
nejzajímavějšími, nejkrásnějšími i nejvzácnějšími představiteli 
přírody všech kontinentů procestoval přes dva milióny kilometrů. 
Jeho výklad může být proto tak zasvěcený a bezprostřední, protože je 
očitým svědectvím.  

 

Timovy tipy: bojíš se tmy? 
text: Chiara Piroddi ; ilustrace: Federica Nuccio a Roberta Vottero 
 
Jak svým dětem pomoci překonat strach ze tmy? Tim, hlavní postava 
této knížky, navrhuje pět zábavných a nápaditých postupů, které 
může jednoduše vyzkoušet každé dítě. Kniha se však také obrací 
přímo na rodiče, kterým odbornice doktorka Chiara Piroddi, 
psycholožka specializující se na kognitivně-vývojovou psychoterapii, 
přináší pět jednoduchých, jasně srozumitelných rad, jak dětem při 
překonávání strachu ze tmy pomoci.  

 

Timovy tipy: budu mít sourozence 
text: Chiara Piroddi ; ilustrace: Federica Nuccio a Roberta Vottero 
 
Jak dětem pomoci, aby se těšily na nového sourozence? Tim, hlavní 
postava knížky, přináší pět zábavných a nápaditých postupů, které 
může vyzkoušet každé dítě. Kniha se však také obrací přímo na 
rodiče, kterým doktorka Chiara Piroddi, psycholožka specializující se 
na kognitivně-vývojovou psychoterapii, přináší pět jednoduchých, 
srozumitelných rad, jak dětem pomoci, aby se na nového sourozence 
těšily a nepochybovaly o tom, že je rodiče pořád milují.  

 

Timovy tipy: míváš často vztek? 
text: Dr. Chiara Piroddi ; ilustrace: Federica Nuccio a Roberta Vottero 
 
Jak můžeme dětem pomoci zvládat vztek? Tim, hlavní postava této 
knížky, navrhuje pět zábavných a nápaditých postupů, které může 
jednoduše vyzkoušet každé dítě. Kniha se však také obrací přímo na 
rodiče, kterým doktorka Chiara Piroddi, psycholožka specializující se 
na kognitivně-vývojovou psychoterapii, přináší pět jednoduchých a 
srozumitelných rad, jak dětem pomoci, aby dokázaly ovládat vztek a 
zároveň uměly vyjádřit své pocity.  
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Timovy tipy: první den ve školce 
text: Chiara Piroddi ; ilustrace: Federica Nuccio a Roberta Vottero 
 
Jak můžeme dětem pomoci zvládnout jejich první den ve školce? Tim, 
hlavní postava této knížky, navrhuje pět zábavných a nápaditých 
postupů, které může jednoduše vyzkoušet každé dítě. Kniha se však 
také obrací přímo na rodiče, kterým doktorka Chiara Piroddi, 
psycholožka specializující se na kognitivně-vývojovou psychoterapii, 
přináší pět jednoduchých a srozumitelných rad, jak dětem pomoci, 
aby se na svůj první den ve školce připravily.  

 

Alpy na elektrokole 
Uli Preunkert, Anna Rink ; z německého originálu Alpencross - zehn 
Routen mit Insgesamt 52 Etappen ... přeložil RIVAK 
 
Elektrokola se stala běžnou součástí, ne-li doménou našich měst a 
cest. Co takhle vzít je na výlet do hor? Na rozdíl od těžké dřiny na 
obyčejném horském kole jsou přejezdy Alp na elektrokole 
jedinečným zážitkem. Stoupání za úchvatnými výhledy na horskou 
krajinu a klesání do sluncem zalitých údolí je téměř bez námahy. 
Průvodce nabízí 52 tras různých obtížností, součástí jsou praktické 
informace a přehledné mapy s vyznačením dobíjecích stanic.  

 

Cizinec v naší posteli 
Samantha Lee Howe ; přeložil Stanislav Pavlíček 
 
"Sexy thriller" britské autorky, jehož hrdince zasáhne do života muž s 
neexistující identitou. Zničila jsem své manželství kvůli muži, který 
neexistuje. Mám všechno, na co si vzpomenu. Jsem dobrá manželka, 
ale někdy si připadám jako v pasti. A tak si začnu románek s cizím 
chlapem jménem Ewan a můj život se rázem obrací vzhůru nohama. 
Ewan rozbíjí mé manželství kousek po kousku, nenápadně. Než si 
toho stihnu všimnout, zmizí. Evidentně celou dobu používal falešné 
jméno a nenechal po sobě jedinou stopu. Vypadá to, jako by zmizel z 
povrchu Země. Je mazaný a dost možná něco takového nedělá 
poprvé. Tohle všechno na mě zkrátka někdo nastražil a teď čeká v 
ústraní, čeká na rozuzlení a sleduje každý můj krok. Nemůžu nikomu 
věřit, dokonce ani lidem které miluju. Nemůžu věřit ani sama sobě...  

 

Dort pro Fiškuse 
Sven Nordqvist ; přeložila Jana Chmura-Svatošová 
 
Narozeninový příběh trochu bláznivého dědy Pettsona a jeho 
kocoura Fiškuse. Kocour Fiškus slaví narozeniny třikrát do roka a 
děda Pettson mu pokaždé udělá palačinkový dort. Aby mohl dojet do 
obchodu pro mouku, musí nejprve opravit rozbité kolo. Tím začíná 
řetězec dalších nesnází.  
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Když odchází partner 
jak překonat rozchod a rozvod a načerpat ztracenou sílu 
Doris Wolf ; z německého originálu Wenn der Partner geht přeložila 
Jarmila Doubravová 
 
Nečekejte, že čas vaše rány zahojí. Vezměte svůj život sami do rukou! 
Téměř každý opuštěný partner prožívá dosud nepoznané duševní a 
tělesné trápení, v němž se střídají pocity strachu, viny, nejistoty, 
hněvu a zoufalství. Je přesvědčen, že již nikdy nedokáže být šťastný. 
Touto knihou chce Doris Wolfová, známá německá psychoterapeutka, 
pomoct takto postiženým lidem překonat těžké období na základě 
vlastních i dlouhodobých zkušeností ze své praxe.  

 

Nesejdeš z cesty 
Dagmar Digma Čechová 
 
Román české autorky o ženě, která v mládí navštívila kartářku a 
věštbě podřídila celý svůj život, aby nakonec začala pochybovat o 
tom, zda skutečně žila tak, jak si přála.  

 

Paní Curieová 
Ève Curieová ; přeložila Eva Sgallová 
 
Proslulá biografie o ženě, jejíž jméno každý zná, ženě s nesmírným 
talentem a zaujetím pro vědu, ženě s nezměrnou vůlí a pracovitostí, 
které se podařilo nejen proniknout do světa vyhrazeného do té doby 
jen mužům, ale také v něm zcela mimořádným způsobem vyniknout a 
přinést světu zásadní vědecké objevy. Marie Skłodowská byla 
vlastenecky cítící Polka, ale touha po vzdělání ji zavedla do Francie, 
kde ve čtyřiadvaceti letech v roce 1891 složila jako vůbec první žena 
přijímací zkoušky na fakultu fyziky a chemie na pařížské Sorbonně. 
Po několika letech zde poznala svého budoucího manžela, fyzika 
Pierra Curieho. Společně se ve velice skromných poměrech věnovali 
výzkumu radioaktivity.  

 

Pravomil, aneb, Ohlušující promlčení 
Petr Stančík 
 
Pravomil na vlastní kůži prožívá klikaté dějiny minulého století - od 
pálení ptáčnicovice za první republiky, přes výslechy na gestapu, 
mrazivé peklo sovětského gulagu, krvavé boje na hřebenech Karpat a 
spiknutí proti komunistické diktatuře, až po dobývání uranu pro 
Stalinovy bomby. Jen aby nakonec došel k poznání, že vzít 
spravedlnost do vlastních rukou znamená ztratit srdce. Pravomil je 
strašidelně poetická kronika dvacátého věku lidstva, prosáknutá 
tématy zločinu a trestu, práva a nespravedlnosti anebo nejobecněji 
smyslu života.  
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Kletba vítězů 
napsala Marie Rutkoski ; z anglického originálu The winner's curse 
přeložila Martina Chramosilová 
 
Některá vítězství stojí víc, než jen velký balík peněz... Jako dcera 
mocného valoriánského generála si Kestrel užívá bezstarostného 
života. Její osmnácté narozeniny se ale blíží a ji čeká zásadní 
rozhodnutí: buď se přidá k armádě, nebo se vdá. Když jednoho dne 
míjí na trhu místo, kde právě probíhá prodej otroků, upoutá její 
pozornost mladík hrdě vzdorující ponížení, kterému je vystaven. 
Kestrel se impulzivně pustí do dražby a vyhraje. Vítězstvím však na 
sebe přivolá kletbu, jejíž následky ji budou stát mnoho. Zakázané 
přátelství, které mezi nimi záhy vznikne, se stane nebezpečným nejen 
pro ně, ale i pro celou zemi. Kestrel – představitelka silného národa 
dobyvatelů a válečníků, a Arin – otrok z pokořeného národa Herranů, 
se totiž stanou důležitými figurkami ve vysoké politické hře plné 
intrik, tajemství a zrady…  

 

Mizení Sybil Joinesové 
Shelley Jacksonová ; z anglického originálu Riddance ... přeložila Anna 
Formánková 
 
Jedenáctiletá Jane Grandisonová, ztrápená svým koktáním, sedí na 
zadním sedadle auta a v ruce drží neobvyklý dopis. Podle něj má od 
nynějška žít a studovat v Odborné škole Sybil Joinesové pro 
duchomluvné a ústoslyšící děti. Škola založená v roce 1890 je na 
první pohled útočištěm pro děti, které se touží zbavit své vady řeči. 
Ovšem Sybil Joinesová, zvaná také jen Ředitelka, má následkem svého 
prokletého a tragického dětství poněkud jinou představu. Tato 
průkopnice v oboru nekrofyziky totiž hodlá „dar“, jímž oplývá ona i 
její studenti, náležitě využít. Prostřednictvím svého koktání a 
zadrhávání dokážou vyvolávat hlasy duchů hovořící ze světa 
mrtvých, ze světa, jejž sama Ředitelka navštěvuje, jak se jí zlíbí. 
Jednoho dne ovšem zmizí jedna ze studentek, událost přiláká 
pozornost rodičů i policie a všechno se radikálně začíná měnit… Nový 
román známé americké autorky Shelley Jacksonové představuje 
vzrušující zkoumání života po smrti a přelévá se přes proměnlivou 
hranici mezi světy živých a mrtvých. Je vyprávěn prostřednictvím 
teoretických spisů o nekrofyzice, Ředitelčiných depeší ze světa 
mrtvých a zápisků Jane Grandisonové o tom, jak plynul její školní 
život, v němž se stala novou stenografkou a ústřední postavou jak 
současného, tak i budoucího dění v Odborné škole.  

 

Nebe nad Kilimandžárem 
Anne Jacobsová alias Leah Bach ; z německého originálu Der Himmel 
über dem Kilimandscharo ... přeložil Rudolf Řežábek 
 
Romantický příběh Charlotty, která již jako mladičká dívka plná snů a 
ideálů touží po dobrodružné cestě do exotických zemí. Sny hlavní 
hrdinky se promění ve skutečnost ve chvíli, kdy poznává staršího 
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muže, do kterého se zamiluje. Její budoucí manžel vlastní obchůdek s 
exotickým kořením, a naivní Charlotta se domnívá, že s takovým 
mužem povede zajímavý život. Opak je ale pravdou. Ironií osudu se 
Charlotta vydává s manželem na cesty, aby unikla veřejnému 
zostuzení a mohla někde začít žít nový život.  

 

Tancuj, tancuj, tancuj 
Haruki Murakami ; přeložil Tomáš Jurkovič 
 
Román plný magické symboliky, detektivního pátrání, temné historie 
či psychologického přerodu hlavního hrdiny, s nímž se čtenáři mohli 
setkat už v autorově předchozí tvorbě. Tento román je volným 
pokračováním Murakamiho bestselleru Hon na ovci a v podstatě se 
jedná o závěrečný díl tetralogie, z níž první dva díly (Poslouchej, co 
zpívá vítr a Pinball) u nás dosud nevyšly. Podobně jako v předchozích 
knihách i zde autor využívá prvky magického realismu, inspiruje se 
skutečnou historií a kritizuje společnost. Hlavní hrdina románu, 
mladík potácející se bezradně životem, zaslechne snové volání 
zmizelé přítelkyně a rozhodne se jednat. Vrací se na ostrov Hokkaido, 
kde už dříve hledal záhadnou mýtickou ovci. Tentokrát se zde setká s 
podivným Ovčím mužíkem. Bude-li pořádně "tancovat", mužík mu 
pomůže najít to, co v životě hledá. Rozvíjí se tak detektivní pátrání po 
příčinách zmizení oné přítelkyně a jak to celé souvisí s temnými 
událostmi dávné minulosti. A přitom náš hrdina nepřestává tancovat 
- tedy neustále musí jednat, napravovat chyby, činit dobro...  

 

Vyměnit vodu květinám 
Valérie Perrinová ; z francouzského originálu Chauger l'eau des fleurs 
... přeložila Jitka Řihánková 
 
Podmanivý příběh silné ženy, která přes všechny rány osudu 
tvrdošíjně věří ve štěstí. Violette Dušičková je správkyní hřbitova v 
malém burgundském městečku. Nezvyklé povolání pro ženu. 
Návštěvníci hřbitova i místní obyvatelé se přicházejí ohřát do jejího 
služebního domku, kde se smích a slzy mísí s kávou i kapkou něčeho 
ostřejšího. Její život plyne v pravidelném rytmu každodenních 
důvěrných zpovědí a smutných i úsměvných vzpomínek, s nimiž se jí 
návštěvníci svěřují. Každý z nich vypráví jiný příběh, všichni někoho 
ztratili a doufají, že třeba ještě není všem dnům konec, že někoho 
potkají nebo najdou něco, co jim vrátí na tvář úsměv. Violette 
všechny vyslechne, ale svůj příběh nosí ukrytý hluboko v sobě, stejně 
jako rudé šaty, které skrývá pod černým pláštěm. Jednoho dne se ale 
všechno změní, protože jeden muž a jedna žena se rozhodnou 
odpočívat spolu navěky na jejím hřbitově. Odhalí se tak pouta 
spojující živé a mrtvé a zdánlivě temná zákoutí duše se rozjasní.  
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Cesta k nesvobodě 
Rusko, Evropa, Amerika 
Timothy Snyder ; přeložil Martin Pokorný 
 
Liberální demokracie není absolutním vítězem studené války a 
ohlášený konec dějin se nekoná. Vladimir Putin se opevnil ve své 
mocenské pozici a fašistické představy o potřebě pevné ruky začínají 
ve světě opět rezonovat. Rusko vede kybernetickou válku v Evropě a 
Spojených státech, využívá svých nových spojenců mezi nacionalisty, 
radikály a oligarchy, aby snižovalo důvěryhodnost demokratických 
institucí. Výsledkem současného trendu jsou brexit, Donald Trump, 
všeobecný vzestup populismu a čím dál patrnější zranitelnost 
západní společnosti. Na základě velkoryse pojatého výzkumu a 
prostřednictvím událostí poslední doby v Rusku, na Ukrajině, v USA i 
v Evropě ukazuje Snyder podstatu hrozícího nebezpečí. Pomáhá 
porozumět, proč jsou tradiční politické ctnosti prospěšné a kterou z 
nabízených možností bychom si měli zvolit: rovnost, nebo oligarchii, 
individualitu, nebo totalitu, pravdu, nebo lež. Ohromující svědectví o 
vzestupu autoritářství jde hlouběji než novinové titulky a nabízí nám 
cestu ven ze všeobecné nejistoty.  

 

Malované Broumovsko 
Broumovsko v obrazech účastníků Křinických malířských plenérů 
2013 - 2020 
fotografie a příprava k tisku Věra Kopecká 
 
Publikace odhaluje krásy Broumovska očima malířů (- účastníků 
křinických malířských plenérů) zaznamenané různými malířskými 
technikami.  

 

O skřítku Racochejlovi 
Emil Šaloun ; ilustrace Zdeněk Smetana 
 
Třináct pohádkových příběhů o skřítku Racochejlovi známých z 
televizních večerníčků.  

 

Ani mrtvá, ani živá 
Ursula Poznanski ; z německého originálu Vanitas, Schwarz wie Erde 
... přeložil Radovan Baroš 
 
Krimithriller, jehož hrdinka svoji spolupráci s policií málem zaplatila 
životem, je prvním dílem nové série románů oblíbené rakouské 
autorky. Vídeň, Ústřední hřbitov. V jednom z bezpočtu květinářství 
pracuje žena, která není tím, čím se zdá být, která musí skrývat, že je 
stále ještě naživu, a která chce zapomenout na svou minulost. 
Jednoho dne však obdrží květinový pozdrav, jenž se rovná polibku 
smrti.  
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Dívka A 
život v domě hrůzy - podle skutečné události 
Abigail Dean ; z anglického originálu Girl A ... přeložila Bohumila 
Kučerová 
 
Nechci myslet na svou rodinu. Na hrůzy, které jsme se sourozenci 
museli kvůli rodičům prožít. Chci zapomenout na hororový dům i 
zvěrstva, která s námi dělali. Teď je ale matka po smrti a dům je náš. 
Musíme se tam vrátit a postavit se minulosti čelem, protože jiná cesta 
neexistuje. Stejně jako už nesmí existovat jméno, které mi dali - A. 
Jmenuji se Lex a toto je můj příběh.  

 

Modrotisková pohádka 
Martina Dvořáková, Eliška Prouzová 
 
Pohádkové vyprávění o Vašíkovi, který shání indigovník pro 
tatínkovu tiskařskou dílnu. Příběh seznamuje děti s technikou 
modrotisku. Vašíkův tatínek je barvíř. Jenže mu nedorazila dodávka 
indigovníku - a bez něj nebude žádný modrotisk! Naštěstí se Vašík 
náhodou ocitne v modrobílém království, kde potká motýla 
modráska, modrého ježka Azura, vílu Rozárku a také princeznu 
Indigo. Ta mu přislíbí zásoby indigovníku, jen musí splnit tři úkoly  

 

O jezevci, který pořád zpíval 
Listen, here comes badger! 
Nina Mav Hrovatová ; ilustrovala Kristina Krhinová ; ze slovinského 
originálu Posluh, jazbec gre! ... přeložila Alžběta Brabcová ; překlad 
do angličtiny Urška Charney 
 
Veselý příběh od autorek knihy Jak myška hledala kamarády. Byl 
jednou jeden jezevec, a ten moc rád zpíval. Každý den si už od rána 
procvičoval hlasivky a lesem se nesla jeho nekonečná hlasová cvičení. 
Zvířátka bydlící v okolí už toho měla dost, a tak vymyslela, jak jezevce 
utišit. Jenže i ten nejlepší plán může mít trhliny a často platí, že kdo 
jinému jámu kopá, sám do ní padá... Bonus! Na konci knížky najdete 
celý text příběhu přeložený do angličtiny.  

 

Pohádky o domovních znameních 
Jiří Teper ; ilustrovala Andrea Tachezy 
 
Pohádky o tom, jak a proč vznikla domovní znamení v jedné staré 
ulici v jednom starém městě.  

 

Proč děti dělají to či ono? 
všechno o růžovém období, spaní napříč v postýlce a zálibě v 
hranolkách s kečupem ... a ještě mnohem víc 
Sandra Winkler ; ilustrace Isabel Klett ; překlad Dagmar Burešová 
 
Každý rodič vám potvrdí, že sledovat, jak děti rostou, je jedna z 
nejkrásnějších věcí na světě. Avšak nastávají i okamžiky, nad kterými 
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rodičům zůstává rozum stát. Existují jisté neustále se opakující 
momenty a stereotypy, kdy si rodiče kladou jedinou otázku: Proč to 
tak je? Proč se moje dítě tak loudá, proč všechno kolem sebe bourá a 
shazuje na zem, proč chce k jídlu pořád to samé, proč se bojí bubáků 
ve skříni? Stejné otázky si při výchově svých dvou dcer kladla i 
autorka této knížky a rozhodla se kontaktovat odborníky, aby 
vypátrala odpovědi. Tak vznikla tato knížka – čtivý a zábavný „návod 
k použití“, v němž se dozvíte spoustu zajímavých vysvětlení, která 
vám pomohou snášet mnohdy krušný rodičovský úděl s nadhledem a 
trpělivostí.  

 

Bouře nad savanou 
Hana Hindráková 
 
Novinářka Nora se při záchraně keňského chlapce dostane na stopu 
vraždící sekty Mungiki. Její činnost nezůstane bez povšimnutí a Nora 
brzy nachází výhružné vzkazy. Spolu s kolegou Paolem se přesto 
vydává neohroženě po stopách keňských zločinců a riskuje vše pro 
ty, o nichž netuší, jestli jsou ještě naživu.  

 

Cesty rytířů 
8. díl 
František Niedl 
 
Zjevný boj v Království českém roku 1318 zdánlivě ustal. Zčásti v 
důsledku všeobecné únavy a zčásti v důsledku dohod uzavřených 
mezi králem a odbojnou šlechtou. O to víc se však rozhořel boj v 
zákulisí. Král Jan Lucemburský je po osmi letech vládnutí unaven. 
Připadá si osamělý a vlků v jeho království neubývá. Neúnavnému a 
neobyčejně schopnému Jindřichovi z Lipé se daří postupně přiklánět 
krále na svoji stranu a dokáže ho utvrdit v tom, že královna Eliška 
proti němu chystá, spolu se svými stoupenci vedenými Vilémem 
Zajícem z Valdeka, spiknutí, jehož cílem je svrhnout krále z trůnu a 
dosadit tříletého syna Václava. A tak Jan vnikne s ozbrojenci na hrad 
Loket, kam se Eliška s dětmi uchýlila...  

 

Den mrtvých 
Mark Roberts ; přeložila Lenka Faltejsková 
 
Dramatický britský kriminální příběh s originální zápletkou a 
vyšetřovatelkou, která se jen tak nevzdá. Před pěti lety utekl z vězení 
proslulý vrah známý pod přezdívkou Vindici. Byl uznán vinným a 
odsouzen za umučení několika lidí k smrti. Jeho zločiny z něj však 
udělaly hrdinu – zabíjel totiž usvědčené londýnské pedofily. Nyní 
vyšetřuje liverpoolská inspektorka Eve Clayová a její tým stejné 
případy. Zdá se, že se Vindici znovu vydal na lov. Jak je však možné, 
že obdrželi jeho fotku z oslav Dne mrtvých v 8000 kilometrů 
vzdáleném Mexiku? Někdo tu rozehrál podivnou, prohnanou partii – 
a navíc je oproti policii vždy o krok napřed...  
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Inspektor s velkým ptákem 
2. díl 
František Niedl 
 
Detektivní román českého autora o výstředním newyorském 
inspektorovi Prévitovi. Inspektor Prévit není oblíbený mezi svými 
kolegy ani u přímých nadřízených, protože však řeší i ty nejsložitější 
případy lépe a rychleji, než kdokoli jiný v jeho okrsku, musí ho strpět. 
Stejně tak ani jeho osobní život není ideální, nechá se tedy přesvědčit, 
aby se stal volavkou ve významném případu, který ohrožuje 
budoucnost mnoha vysoce postavených osob. Je důležité, aby všichni 
uvěřili, že má u sebe flash disk s citlivými daty, pro něž by řada lidí 
neváhala zabíjet. Prévit přijme novou identitu a přestěhuje se do 
domku na břehu klidné zátoky ve městě Chocowinity v Severní 
Karolíně. Zdá se, že vše vychází, pak ho však z protějšího domu začne 
sledovat záhadný muž, o jehož záměrech se může inspektor jen 
dohadovat. Aby toho nebylo málo, objeví se u něj také velký papoušek 
- ara arakanga, a rozhodně nehodlá hned tak odletět.  

 

Leonard a Hladový Paul 
Rónán Hession ; přeložila Zora Freiová 
 
Optimisticky laděný román irského autora o dvou přátelích a jejich 
výjimečně pozitivním postoji ke světu. Příběh dvou milých 
svobodných třicátníků, v jejichž obyčejnosti se však skrývá 
neobyčejná síla. Leonard se živí psaním encyklopedií pro děti a touží 
po někom, s kým by mohl společně žasnout nad krásou všehomíra. 
Hladový Paul je naopak se svým životem spokojený beze zbytku -- je 
chodícím ztělesněním bytí v přítomném okamžiku. Oba přátelé se 
pomocí humoru, deskových her a ticha snaží proplout bouří života v 
jednadvacátém století a uchránit si to nejcennější -- radost z každé, i 
té nejobyčejnější chvíle.  

 

Tři hodiny 
Rosamund Luptonová ; z anglického originálu Three hours ... 
přeložila Viktorie Košnarová 
 
Tři hodiny, to je 180 minut nebo 10 800 vteřin. Je to ranní vyučování, 
generálka Macbetha a putování po zasněženém lese. Je to celá 
věčnost vyplněná čekáním na zprávy nebo odpočítáváním času před 
něčím strašným. V těch 180 minutách zjistíte, pro koho zemřete a kdo 
bude zabíjet.  

 

Ústav 
Stephen King ; z anglického originálu The Institute ... přeložil Ivan 
Němeček 
 
Thriller odehrávající se částečně na americkém venkově a v 
prapodivném místě zvaném Ústav.Luke by mohl být normálním 
klukem, který se prohání na kole a honí míč, kdyby neměl své velmi 
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zvláštní schopnosti a nepřirozeně vysokou inteligenci. K jeho smůle 
je však unesen z předměstí Minneapolis, kde vetřelci zavraždí jeho 
rodiče, a Luke se musí zúčastnit podivného experimentu, při kterém 
nebude jediný, komu půjde o život.  

 

Čajovna v Tokiu 
Julie Caplinová ; přeložila Michaela Klevisová 
 
Vydejte se spolu s hlavní hrdinkou za exotikou na Dálný východ, do 
země čajových rituálů a rozkvetlých sakur. Fiona je fotografka a vždy 
toužila podívat se do Japonska a poznat krásy této exotické země. 
Když se jí podaří odletět tam na pracovní cestu, má pocit, že se jí 
splnil sen. Její průvodce po Japonsku je přitažlivý fotograf Gabe. Fiona 
byla kdysi do Gabeho zamilovaná, on však její city neopětoval. I nyní 
se zdá, že Gabeho obtěžuje povinnost starat se o mladou a nadějnou 
fotografku.  

 

Deník Dory Grayové 
Naďa Reviláková ; ilustrovala Tereza Janáková 
 
Napínavý příběh, ve kterém čtrnáctiletá Hanka začne pátrat po dívce, 
která žila za 2. světové války v domě, do kterého se s rodiči právě 
stěhovala, a po její židovské kamarádce. Vítěz literární soutěže 
Albatrosu na téma Odvaha. Když rodiče Hance oznámí, že se budou 
stěhovat z města na venkov, převrátí jí svět vzhůru nohama. Dívka 
svůj nový domov nesnáší, dokud na půdě náhodou nenajde tajemný 
starý zápisník - deník Dory Grayové. Co se s jeho autorkou a její 
židovskou kamarádkou stalo? Hanka se to rozhodne zjistit stůj co 
stůj. Tak začíná dobrodružné pátrání po stopách minulosti, která by 
se už nikdy neměla opakovat.  

 

Kavárna v Kodani 
Julie Caplinová ; přeložila Jana Chartier 
 
Vtipný příběh o lásce, štěstí a cestování, který vás chytne od první 
stránky! Popadněte teplou deku, hrnek horké čokolády a začtěte se… 
Úspěšná manažerka Kate má přesně takový život, jaký si vysnila. 
Pracuje pro jednu z nejlepších PR agentur v rušném Londýně, je 
úspěšná, okouzlující a její přítel je tak… skvělý. Dokud jí tento skvělý 
přítel neukradne nápady, díky nimž je povýšen místo ní. Kate by ráda 
všem dokázala, že není tak mladá a nezkušená, jak si všichni myslí. 
Získat jako nového klienta velkého prodejce dánských bytových 
doplňků a nábytku je její šance. Protože práce je pro ni vším. Proto 
musí absolvovat cestu do Kodaně. Co se zprvu zdá jako otravný PR 
výlet pro hrstku ještě otravnějších novinářů, jehož jediným účelem je 
získání zakázky pro Kate, se nakonec změní v cestu, která všem 
účastníkům změní životy. Během poznávání krás Kodaně a dánského 
přístupu k životu poznávají novináři i Kate sami sebe. A nakonec se 
ukáže, že všichni získali mnohem víc než jen námět na články nebo 
pracovní příležitost.  
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(Ne)pošli to dál 
Radek Banga 
 
Mimořádný životní příběh malého romského kluka s velkým srdcem 
Radek Banga alias Gipsy působí na české hudební scéně už od třinácti 
let. Od té doby vydal mnoho úspěšných nahrávek, získal řadu ocenění 
a vystupoval po celém světě. Kudy vedla jeho trnitá cesta ze 
zatuchlého žižkovského bytu až na proslulý festival v Glastonbury? 
Jaká osobní dramata se odehrávají za zavřenými dveřmi domovů? 
Radek svým nenapodobitelným stylem bude vyprávět o tom, že mít 
sen je první krok k tomu, abyste si ho mohli splnit.  

 

Stela v zemi tučňáků 
Tereza Pařízková ; ilustrovala Ivona Knechtlová 
 
Volné pokračování dobrodružných cest Stely, tentokrát z Osmihorek 
až na Antarktidu. Jmenuju se Stela, je mi už jedenáct a moje 
dobrodružství jenom tak nekončí. To, že můj táta je mašér a na 
Aljašce si splnil svůj dávný sen, už nejspíš víte. Je však načase vzít vás 
zpátky do Osmihorek a vypovědět vám příběh dalšího člena mojí 
rodiny.  

 

Zachariáš a tajemství stříbrných tenisek 
Eva Hotovcová, Radka Bláhová ; ilustrovala Karolína Urbánková 
 
Příběh dvanáctiletých dvojčat, která se přistěhovala s rodiči do Prahy 
uprostřed prázdnin. Dvojčata Lí a Ráďa se právě přistěhovala do 
Prahy a cítí se zde trošku ztraceně. Když potkají ducha Zachariáše, 
který jim nabídne, že je Prahou provede a seznámí je s historií, mají 
velkou radost. Kdyby jen tušili, že součástí Zachyho průvodcovských 
služeb bude i osobní setkání s dalšími pražskými strašidly a duchy 
známých osobností!  

 

Nejhezčí dny našich životů 
Claire Lombardo ; přeložila Lenka Faltejsková 
 
Rodinná sága o manželském páru, čtyřech dcerách, které mezi sebou 
neustále válčí, a jednom dlouho pohřbeném tajemství...Když se do 
sebe Marilyn a David zamilovali, netušili, co na ně čeká. O čtyřicet let 
později mají čtveřici rozdílných dcer, které bojují mezi sebou 
navzájem a se svými životy. Ovdovělá Wendy zmírňuje svůj smutek 
alkoholem a mladšími muži. Violet se potýká s úzkostí. Neurotická 
profesorka Liza zjistí, že je těhotná, ale není si jistá, zda dítě chce. A 
nakonec Grace, lehkovážná nejmladší dcera, která žije ve lži, o níž 
nemá nikdo z rodiny nejmenší tušení. Sestry ale přece jen něco 
spojuje. Strach, že nikdy nenajdou lásku, jakou sdílí jejich rodiče.  
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Sbohem, mami, sbohem, tati 
Jak se vyrovnat se smrtí rodičů 
Alexander Levy; přeložila Eva Klimentová 
 
Tato oblast je nečekaná a neznámá pro každého z nás. Autor, 
newyorský psychiatr, uvažuje nad tím, jak nepřenosná je to 
zkušenost, jaké jsou aspekty truchlení spojeného s úmrtím rodičů, o 
vlivu úmrtí rodiče na osobní identitu, o tom, že vztah k rodiči 
přetrvává i po jeho smrti, o mnohdy zásadních změnách vztahu k 
ostatním lidem i naší role v rodině poté, co se vymaníme ze 
vztahového vzorce určovaného rodiči, o souvislostech vztahu k 
rodičům a vztahu k božství, jaká rizika jsou spojena s vytěsněním 
smutku, které techniky lze účinně využít při práci s truchlením a 
konečně jaké poučení si můžeme z úmrtí rodičů vzít. Kniha se snaží 
co nejhlouběji zprostředkovat zkušenosti s procesem truchlení. Text 
je doplněn několika autentickými příběhy a velmi empatickými 
osobními úvahami.  

 

Stopa 
6. díl 
Kathy Reichs & Brendan Reichs ; přeložila Kristýna Kučerová 
 
Tory Brennanová a její viráti na stopě zákeřných protivníků. Čtyři 
povídky poodhalí další tajemství ze světa virátů a fanoušci se v nich 
setkají i s Toryinou pratetou, slavnou soudní antropoložkou 
Temperance Brennanovou. Společně s ní budou naši hrdinové Tory, 
Ben, Hiram i Shelton řešit další záhady – na autogramiádě i ve 
výzkumném ústavu na ostrově Loggerhead. Prozradí, jak to vlastně 
všechno začalo a co se dělo předtím, než se z nich stali viráti. A v 
nejnovějším příběhu, který navazuje na poslední díl série, budou 
muset zachraňovat ohroženou svatbu Kita a Whitney.  

 

Zúčtování 
5. díl 
Kathy Reichs & Brendan Reichs ; přeložila Kristýna Kučerová 
 
Viráti jsou zpět, jenomže už nejsou jedinou smečkou ve městě. V 
posledním pokračování úspěšné série musí Tory se svou smečkou z 
Morrisu vypátrat Trojici – skupinu zákeřných protivníků, kteří se 
nakazili supervirem díky Chancei Claybourneovi. Rudoocí viráti 
vyhlásili Toryině smečce otevřenou válku a pro konečné vítězství 
udělají cokoli. Navíc se o tajemství superschopností začala zajímat 
tajná organizace vybavená nejmodernější technikou. Jak to všechno 
přežít? Tory, Ben, Hiram i Shelton si budou muset tentokrát sáhnout 
až na samé dno.  
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Brouci v hlavě 
jak se zbavit vtíravých myšlenek 
Sally M. Winston, Martin N. Seif ; z anglického originálu Overcoming 
unwanted intrusive thoughts: a CBT-based guide to getting over 
frightening, obsessive, or disturbing thoughts přeložila Marcela 
Koupilová 
 
Nejste tím, co se vám honí hlavou! V této knize vám dva experti na 
zvládání úzkostí nabízejí dovednosti založené na kognitivně 
behaviorální terapii, které vám pomohou odpoutat se od rušivých 
myšlenek, překonat zahanbení, které s sebou takové myšlenky nesou, 
a snížit vaši úzkost. Pokud vás trápí brouci v hlavě neboli rušivé, 
vtíravé myšlenky, můžete mít obavy z toho, co tyto myšlenky 
vypovídají o vás. Zdá se vám, jako by to byla zpráva pro vás, která 
vám chce něco říci. Pravda je ale jinde. Jsou to JEN myšlenky. A nejste 
v tom sami. Na světě jsou miliony lidí, kteří se potýkají s podobnými 
nepříjemnými a otravnými myšlenkami. V knize se setkáte s řadou z 
nich a díky příkladům ze života poznáte, že nad vtíravými 
myšlenkami můžete vyhrát.  

 

Luštěniny ze Svatojánu 
Eva Francová 
 
Zdravé recepty z luštěnin od populární kuchařky ze Svatojánu. 
Luštěniny jsou v současném českém jídelníčku opomíjenou popelkou. 
Mohou se však stát, nejen pro vegetariány a vegany, zdrojem 
hodnotných bílkovin. Mnoho lidí si ale neumí poradit s jejich 
přípravou. Právě pro ně přináší tato kuchařka řadu nápaditých 
receptů.  

 

Psychoterapie našich prababiček 
Lenka Šnajdrová 
 
V dnešní době jsou v oblibě knížky zaměřené na to, jak se cítit lépe. 
Současně se zajímáme, jak žili naši předkové. Tato kniha se snaží 
spojit moderní psychohygienu a další oblasti psychologie s tím, co 
měla autorka příležitost naučit se od starých lidí. První část je 
zaměřena na práci s tělem a na to, jak využít působení našeho okolí 
na nás. Druhá se věnuje různým způsobům sebepoznání, jež byly ke 
zlepšování vlastního života používány v minulosti a které lidé 
využívají i dnes. Třetí část popisuje účinné zacházení s vlastními 
myšlenkami. Ve čtvrté se ukazuje, jak lze tuto knížku prakticky 
využívat k další práci na sobě, abychom měli pohodovější život. Při 
práci s lidmi trpícími neurotickými obtížemi a některými druhy 
deprese si autorka ověřila, že často mohou výrazně pomoci i zdánlivě 
drobné změny. Potkala také spoustu lidí, kteří nikdy nebyli v 
psychologické ambulanci – a přitom s velkým úsilím hledají cestu k 
větší pohodě. Pro ně všechny je určena její kniha, jež se snaží 
racionálně popsat různé tradiční postupy a úkony a nalézt jejich 
využití v dnešním životě.  
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Saláty ze Svatojánu 
Eva Francová 
 
Saláty jsou jako procházka pestrobarevnou zahradou chutí. Na jaře se 
v nich objeví první jarní divoké bylinky a v létě zase čerstvé okurky a 
rajčata. S podzimem přijde úroda dýní, řepy, zelí a ořechů. V zimě 
můžeme dělat saláty z brambor nebo luštěnin. Na stole bychom je ale 
měli mít každý den.  

 

Olympia 
Volker Kutscher ; překlad Tomáš Butala 
 
Uprostřed všeobecného olympijského nadšení musí Gereon Rath v 
utajení vyšetřovat vraždu v olympijské vesnici. Vládci Německa se 
obávají, že hry sabotují komunisté. O tom má Rath své pochybnosti a 
odvádí svou práci spíše apaticky, zvlášť když má své vlastní 
problémy: je hostitelem amerických turistů a jeho manželka Charly 
na protest odešla z domu. Poté v olympijské vesnici narazí na kolegu 
s komunistickou minulostí, který se také zdržoval na místě činu. 
Zatímco je podezřelý vystaven brutálním výslechům SS, dojde ke 
druhé vraždě. Rath horečnatě pátrá, aby zabránil další smrti, přičemž 
netuší, že již byl vynesen i jeho vlastní rozsudek smrti  

 

Pozorujeme rostliny lesa a jeho okolí s Jeníčkem a Mařenkou 
text: Sabina Konečná; Lenka Adamová; ilustravce: Jakub Cenkl; 
Tomášě Kopecký 
 
Nedaleko hlubokého lesa žili byli tatínek a maminka a jejich dvě děti 
Jeníček a Mařenka. Děti se jednoho dne v lese ztratily a zabloudily až 
k ježibabě. Jaké rostliny během svého putování viděli a jak to s nimi 
dopadlo? Kniha je unikátním propojením pohádky a encyklopedie  

 

Síla nicnedělání 
Tomas Sjödin; přeložila Vendula Nováková 
 
Stává se vám, že si za žádnou cenu nedokážete vybavit nějaké slovo, 
jméno nebo údaj? Chvíli si lámete hlavu, ale pak vzdychnete a snažení 
vzdáte. A v tu chvíli si vzpomenete! To se právě ve vašem životě 
projevila síla nicnedělání… V dnešní době se více než kdy jindy nabízí 
znovu objevit prastarý, ověřený životní rytmus a zařadit například do 
týdne naplněného usilovnou prací den odpočinku. Kniha švédského 
faráře Tomase Sjödina pojednává o zapomenuté důležitosti 
nicnedělání a radí nám, jak najít účinný kompromis mezi potřebou 
odpočinku a potřebou kontaktu s jinými lidmi. Odpočinek se v dnešní 
zrychlené době stal něčím, co rádi odsouváme až na poslední místo v 
nabitém programu, a považujeme jej spíše za „dobití baterek“ než za 
nepominutelnou součást života. Autor v krátkých textech uvažuje o 
tom, co by se stalo, kdybychom odpočinek dali na první místo a 
všechny ostatní aktivity odvíjeli od tohoto postoje. Píše o tom, jak se 
stáhnout do ústraní, ale neizolovat se, co se přesně děje v mozku, 
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když odpočíváme, jak nabrat dech, jak se „odpíchnout“ od volného 
dne, o hodnotovém systému odpočinku, jak si uchránit právo na to 
být unavený, jak se vyrovnat s potřebou odpočinku v konfrontaci s 
pocitem vlastní nedostatečnosti, jak se rozvíjet během odpočinku a co 
jsou „nepřátelé odpočinku“. Meditativní, laskavá a nápaditá kniha 
úvah o smyslu odpočinku v životě.  

 

Tobiáš Lolness 
Timothée de Fombelle ; ilustrace François Place ; z francouzských 
originálů Tobie Lolness, La vie suspendue, Tobie Lolness, Les yeux d' 
Elisha ... přeložila Drahoslava Janderová 
 
Velký dobrodružný román o chlapci, který měří jen o něco víc než 
jeden milimetr. Souborné vydání obou dílů v jednom svazku. 
Domovem hlavního hrdiny je obrovský strom, který je pro jeho 
obyvatele celým světem. Jednoho dne odmítne Tobiášův otec vydat 
tajemství svého geniálního, ale pro přežití stromu nebezpečného 
vynálezu. Rodina Lolnessových je poslána do vyhnanství a Tobiáš 
musí prchat až do země trávového lidu. Hledá bezpečí, přátele a 
způsob, jak zachránit strom před zničením, neboť srdce stromu je 
nahlodáno hlubokým kráterem. Pokusí se odvrátit katastrofu a najít 
své rodiče a Elíšu.  

 

Čokoládovna 
Maria Nikolai ; z německého originálu Die Schokoladenvilla ... 
přeložila Libuše Staňková 
 
Stuttgart na počátku 20. století. Judith Rothmannová, dcera majitele 
čokoládovny, vede privilegovaný život v noblesní čtvrti Degerloch. 
Její skutečná vášeň však patří výrobě čokolády. Každou volnou 
chvilku tráví v tovární laboratoři vynalézáním nových cukrovinek a 
jednou by ráda řídila podnik. Otec s ní má ale jiné plány. Dojedná 
výhodný sňatek s mužem, kterého Judith nikdy nemůže milovat. A 
právě v tu chvíli jí zkříží cestu charismatický Viktor Rheinberger, jenž 
si hodlá ve Stuttgartu vybudovat novou existenci…  

 

Francouzský manžel 
Klára Janečková 
 
Kamila Oliverová je známá autorka knih o záhadách a krásná žena, 
která se zrovna vzpamatovává ze ztráty partnera. Albert Gabriel je 
synem přísného vojáka a život ve strachu a poslušnosti zanechal 
stopu na jeho osobnosti. Je sice bohatý a úspěšný, ale také nestálý – 
miluje, aby vzápětí nenáviděl. Lidi od sebe odhání. Když Kamilu 
osloví její mladá žena, pátrající po své zmizelé kamarádce, 
spisovatelka souhlasí, že ženě pomůže. Úkol se ovšem nezdá být 
zrovna lehký - musí se sblížit s podivínským starším Francouzem, aby 
zjistila, kam se poděla jeho manželka, po níž jako by se slehla zem…  
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Kontrabas 
Patrick Süskind ; [z německého originálu ... přeložili Jitka a Rudolf 
Tomanovi] 
 
Monolog muže, pro něhož se jeho hudební nástroj stal celoživotním 
partnerem, láskou i nepřítelem.  

 

Rudá volavka 
Jason Matthews ; přeložil Jiří Balek 
 
V současném Rusku řízeném modrookým, neodpouštějícím 
Vladimirem Putinem bojuje vyzvědačka Dominika Jegorovová o 
přežití v džungli postsovětských tajných služeb. Je donucena projít 
výcvikem „volavek“, školených svůdnic, a poté nasazena na 
Nathaniela Nashe, důstojníka CIA, který řídí nejdůležitějšího 
amerického vyzvědače v Rusku. Dominika a Nate se ocitají uprostřed 
souboje vůlí, špionského řemesla a nevyhnutelně také touhy. Jeden z 
nich se bude muset převtělit do dvojí existence v tajné operaci na 
život a na smrt… Rudá volavka z pera veterána CIA s dokonalou 
znalostí svébytného světa kontrarozvědky získala Edgar Award 2013 
za nejlepší špionážně-detektivní debut roku.  

 

Vítr to ví 
Amy Harmonová ; přeložila Ivana Nuhlíčková 
 
Anne Galagherová vyrůstala v okouzlení z dědečkových příběhů. Nyní 
se vrací se zlomeným srdcem do rodného Irska, aby rozprášila 
dědečkův popel. Jenže najednou je všechno jinak a ona se probouzí… 
na stejném místě, ale JINDY. Irsko v roce 1921 je nebezpečné místo. V 
dozvucích války se rodí poslední bitva za nezávislost a lidské životy 
jsou zase jednou v ohrožení. Najde Anne cestu zpět? A hlavně: Jak se 
vyrovná se skutečností, že konečně nalezla lásku, v kterou už ani 
nedoufala?  

 

Beton a hlína 
rozhovory o environmentalismu ve městě 
Viktorie Hanišová 
 
Spisovatelka prostřednictvím třinácti rozhovorů zachycuje 
rozmanitou snahu lidí žít udržitelně a zodpovědně i v hektickém 
prostředí měst.  

 

Cizí královna 
2. díl 
Rebecca Gablé ; z německého originálu Die fremde Königin ... 
přeložila Blanka Pscheidtová 
 
Rok 951 Mladý Gaidemar, nemanželský syn neznámého původu a 
ozbrojenec v jízdní legii krále Oty, je pověřený nebezpečným úkolem. 
Má osvobodit italskou královnu Adelheid ze zajetí v Gardě. Na útěku 
se do Adelheid zamiluje, ale ona se provdá za krále Otu. Gaidemar se 
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přesto stane královniným důvěrníkem a společně s Otou zvítězí nad 
Maďary v bitvě na Lechu. Nakonec se zasnoubí s dcerou jednoho z 
nejmocnějších slovanských knížat a zdá se, že skvrna jeho původu 
bude definitivně vymazána. Adelheid a Gaidemar ale netuší, že jejich 
nejnebezpečnější nepřítel ještě není poražený. Když odjíždějí s Otou k 
císařské korunovaci do Říma, netuší, že to pro ně bude osudná cesta…  

 

Koniášův klíč 
Zuzana Koubková 
 
První polovina 18. století. Doba skvostných uměleckých děl, ale také 
násilné rekatolizace, poroby a útlaku. Známá česká autora se s tímto 
fascinujícím obdobím vypořádala po svém. S humorem a nadsázkou 
líčí příhody jezuitského misionáře Antonína Koniáše, „lítého hubitele 
českých knih“ a náboženského fanatika. Byl ale páter Koniáš opravdu 
takový? V povídkách Zuzany Koubkové je to spíš pomýlený horlivec, 
který se díky své zvídavé povaze a chybějícímu pudu sebezáchovy 
občas připlete k rozmanitým dobrodružstvím, záhadám a zločinům. 
Střetne se tak s nekatolíky, ale i s upírem či bludičkou. Nepátrá jen po 
zakázaných knihách, ale také po tajemství chcíplého psa nebo 
ukradeného prasete. Pomocníky jsou mu jeho spolubratři z 
Tovaryšstva Ježíšova, nahluchlý artilerista, excentrická operní diva 
nebo profesionální lovec lidí…  

 

Královnou krásy z donucení 
Teri Wilson ; přeložila: Dana Chodilová 
 
Romantický příběh vypráví o dvou identických dvojčatech, Charlotte 
a Ginny, které jsou na pohled stejné, ale osobnostně rozdílnější už 
snad být nemohou.Charlotte Gormanová miluje svou práci 
knihovnice na základní škole a volný čas tráví nejraději s nosem 
zabořeným v knihách. Kdežto její sestra Ginny, dvojče, s níž jsou si 
podobné jako vejce vejci, je královnou sociálních sítí a majitelkou 
korunek královny krásy z nejrůznějších soutěží. Jedna cenná tiára jí 
ale ještě ve sbírce chybí, a to ze soutěže Miss American Treasure, 
kterou před lety vyhrála jejich matka.  

 

O Tu 
1. díl 
Jakub Hussar 
 
Obsáhlý debutový román Jakuba Hussara je jednou z 
nejambicióznějších českých science fiction poslední dekády. Tvorbě 
svého fiktivního vesmíru se Jakub věnuje více než dvacet let a kniha, 
stejně jako dříve úspěšná karetní online hra ze stejného světa, plně 
dosvědčuje neuvěřitelnou propracovanost tohoto vesmíru i autorův 
poutavý smysl pro detail. Historický životopis pojednávající o 
strastiplné cestě kultury Talů na odlehlý skládkosvět Coraab a jeho 
následné kolonizaci. Ústřední postavou knihy je ctihodná Tal Kusa-
Gammah, první z dlouhé linie coraabských Pánů Těžby, která se na 
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sklonku života svěřuje čtenáři se svým pohnutým osudem. Díky 
jejímu autentickému svědectví dnes můžeme nahlédnout na události 
počátku coraabského letopočtu očima ženy, která se svými 
odvážnými činy navždy zapsala do historie.  

 

Včelaření v souladu s přírodou ve velkoprostorových úlech 
Melanie von Orlow ; z německého originálu Natürlich imkern in 
Grossraumbeuten ... přeložila Anna Štorkánová 
 
Co chtějí včely Chtěli byste včelařit s ohledem na včely, ale i tak, aby 
vás přitom nebolela záda? V této knize, která poslouží jako doplněk 
klasických publikací pro začínající včelaře, se dozvíte, jak je to snadné 
ve velkoprostorových nástavkových úlech s jedním plodištěm (ve 
vysokém nástavku). Zjistíte, že nejdůležitějším základem úspěšné ho 
chovu včel je kromě nadšení pro věc a ochoty se učit i dokonalá 
znalost biologie. Autorka vám vysvětlí, jaké jsou způsoby chovu i jaké 
výhody má systém s jedním (vysokým) plodištěm. Seznámíte se s 
technikami, které lze doporučit k ošetřování včelstev a jejich množení 
v průběhu včelařského roku. Najdete zde rady a nevšední návody z 
praxe: chytání roje s lukem a šípem, tlumení varroázy ve svazku 
plodových plástů, zavedení přepážky, metody k obnově stavby nebo 
včelaření v přírodním voskovém díle.  

 

Advokátův syn 
3. díl 
Rachael Anderson ; přeložila: Dana Šimonová 
 
Historická romance, ve které si musí hlavní hrdinka uvědomit, co 
očekává od svého života a jak daleko je ochotna zajít pro lásku. 
Sophia zůstává se svými zářivě rudými vlasy a spoustou pih na konci 
své třetí společenské sezony stále nezadaná, a proto je rozhodnutá, 
že příjme nabídku svého současného nápadníka pana Fawcetta - 
pokud se ovšem vysloví - protože je to slušný člověk, nikoli proto že 
by ho milovala.  

 

Bez bontonu, bez konvencí 
Marcela Mlynářová ; ilustrovala Tereza Budilová 
 
Další z řady knih plodné české autorky, v nichž čtenářkám s 
nadhledem předkládá své životní zkušenosti. Tak jako v předchozích 
sbírkách svých odlehčených vyprávění, i tady se autorka soustředí 
nejčastěji na své zážitky z nejrůznějších cest a výletů, ale především 
na svou cestu životní, prožívanou s humorem a zdravým nadhledem. 
V souladu s titulem dochází k poučení, že "pokud budeme ignorovat... 
svazující konvence, máme šanci prožít báječný život".  
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Haló, tady mikrobi! 
Philip Bunting ; z anglického originálu Me, microbes & I ... přeložila 
Dominika Dubcová 
 
Vtipný a zábavný průvodce světem virů, bakterií a dalších 
mikroskopických podivínů. Lidské tělo je doslova pokryto mikroby: 
bakteriemi, viry, houbami a spoustou dalších. Když se to tak vezme, v 
určitém ohledu jsi vlastně víc mikrob než člověk! V téhle knize se 
dozvíš, jaké druhy mikrobů existují, jak vypadají, jak se množí a žijí. 
Zjistíš taky, kteří mikrobi jsou naši kamarádi a jak se bránit před 
těmi, kteří jsou pro nás naopak nebezpeční. Kniha je plná 
fascinujících informací z mikroskopického světa a také tipů, jak 
pečovat o svou imunitu a zůstat zdravý – včetně toho, jak kašlat jako 
upír! Kniha je určena dětem od 5 let.  

 

Štěstí má barvu levandule 
Pauline Maiová ; přeložila Kateřina Prešlová 
 
Majitelka penzionu v Provence, stará, ale vitální dáma, měla nehodu. 
Její vnučka Penelope urychleně odjíždí z Berlína, aby se o postarala o 
babiččin penzion. Penelope za sebou nechává nevydařený vztah s 
nespolehlivým partnerem a naštvaného šéfa, který jí následně dá 
výpověď. V penzionu však již čekají hosté a je potřeba se o ně 
postarat. Penelope udržuje penzion v chodu, pečuje o hosty, peče 
vynikající dezerty a její život pomalu dostává řád a smysl.  

 

Péče o duši 
soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. III 
Kacířské eseje o filosofii dějin 
Jan Patočka ; tento svazek připravili k vydání Ivan Chvatík a Pavel 
Kouba 
 
Soubor statí a přednášek a poznámek k problematice postavení 
člověka ve světě a v dějinách, třetí díl - Kacířské eseje o filosofii dějin, 
Varianty a přípravné práce z let 1973-1977, Dodatky k Péči o duši I a 
II.  

 

Pravda a lži 
Caroline Mitchellová ; přeložil Ondřej Duha 
 
Psychologický thriller, v němž detektiv inspektorka Amy Winterová 
musí přistoupit na manipulativní hru sériové vražedkyně, aby zjistila, 
kde jsou ukrytá těla jejích obětí. Ona sériová vražedkyně je navíc 
Amyina matka. Detektiv inspektorka Amy Winterová doufá, že půjde 
ve šlépějích svého otce - vysoce uznávaného policejního důstojníka. 
Když jí ale přijde dopis z vězeňské cely od Lillian Grimesové - jedné 
poloviny notoricky známého páru sériových vrahů - dozvídá se něco, 
co obrátí její život vzhůru nohama. Lillian, jež je zodpovědná za 
desítky vražd, je učiněný ďábel. Psychopatická vražedkyně. A Amyina 
biologická matka. Teď je konečně ochotná prozradit místa, kam 
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ukryla tři ze svých obětí - ovšem jen pod podmínkou, že Amy 
přistoupí na její hru. Zatímco její kolegové horečně pátrají po dívce, 
která zmizela ze zápraží domu své matky, Amy musí čelit vlastní 
temné minulosti. Co když ale Grimesová za mřížemi tahá za nitky víc, 
než si Amy myslí? A dokáže porazit své démony a zabránit další 
vraždě?  

 

Tady byla Britt-Marie 
Fredrik Backman ; ze švédského originálu Britt-Marie var här ... 
přeložila Helena Matochová 
 
Román o tom, jak se lidé ztrácejí, zamilovávají a kopou do všeho, co je 
kulaté Nejlepší věc, kterou můžete o vesnici Borg říct, je to, že leží u 
silnice. Britt-Marie je třiašedesátiletá žena, které bylo řečeno, že je 
pasivně agresivní, zpomalená a ukňouraná bába. Po čtyřiceti letech 
manželství opustila město a manžela, který ji podváděl. Borg zasáhla 
finanční krize, po níž tam zůstaly jen cedule s nápisem „Na prodej“ a 
pizzerie, která je cítit pivem. Britt-Marie nesnáší fotbal. Fotbal je to 
jediné, co v Borgu zůstalo. Tohle nevypadá na začátek krásného 
přátelství, to rozhodně ne. Ale když fotbalová přípravka v Borgu 
potřebuje trenéra tak zoufale, že se nakonec rozhodnou přijmout 
kohokoli, tak je detaily jako třeba ten, že ona opravdu, ale opravdu tu 
práci nechce, nezajímají. Tady byla Britt-Marie je román o tom, jaké 
to je mít předsudky (ne že by je Britt-Marie měla, to samozřejmě ne), 
o ukládání příborů ve správném pořadí (vidličky, nože, lžičky, v 
tomhle pořadí, ale Britt-Marie na tom přece netrvá!) a o přírodě vedle 
silnice. Je to příběh o druhých šancích, prvních výkopech a o tom, že 
soda vyčistí skoro všechno.  

 

Bez závazků 
Vi Keelandová ; z anglického originálu Sex, not love ... přeložila Anna 
Křivánková 
 
S Hunterem jsme to vzali od konce. Potkali jsme se na svatbě – on 
patřil k přátelům ženicha a já k přátelům nevěsty. Celou svatební 
hostinu jsme po sobě pokukovali. Jiskřilo to mezi námi. Pak jsem 
chytila kytici a on podvazek. Když mě konečně vyzval k tanci, mezi 
řečí navrhnul, abychom dali průchod naší vzájemné přitažlivosti. Jeho 
nevymáchaná huba mě asi měla odradit, ale opak byl pravdou. Z 
nějakého důvodu mě to šíleně vzrušovalo. Skončili jsme spolu na 
hotelu. Příštího rána jsem odletěla zpátky do New Yorku a nechala 
mu na nočním stolku falešné telefonní číslo. Často jsem na něj pak 
myslela, ale po posledním nevydařeném vztahu jsem byla odhodlaná 
nechat podobné frajírky plavat. O rok později jsme se s Hunterem 
potkali na křtu děťátka našich přátel. Přitažlivost se nevytratila, spíš 
naopak. Napětí mezi námi se dalo krájet. Tentokrát si vyžádal mé 
skutečné telefonní číslo. Tak jsem mu nechala telefon na svou matku. 
Měla zvláštní dar zahnat svými hovory o manželství a dětech 
jakéhokoli chlapa na útěk. Přišlo mi to vtipné, dokud mámě skutečně 
nezavolal. Nějakým zázrakem se mu podařilo získat si ji. Nemohla 
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jsem tomu uvěřit. Pak mi oznámil, že letí do New Yorku řešit pracovní 
zakázku a navrhnul, abychom těch osm týdnů v jednom městě strávili 
oddáváním se vzájemným sexuálním hrátkách. Třeba se nám tak 
konečně podaří dostat jeden druhého z hlavy. Osm týdnů skvělého 
sexu bez závazků? Co jsem mohla ztratit? Byla jsem přesvědčená, že 
nic. Byl to přece jen sex. Dočista bez lásky. Jenže víte, co se říká – jak 
si usteleš...  

 

Její konec 
Shari Lapena ; přeložila Naďa Špetláková 
 
Nový psychothriller Shari Lapeny odhalí další nebezpečné tajemství 
ukryté pod povrchem spořádané rodiny, a to znovu v příběhu plném 
stupňujícího se napětí a nečekaných zvratů. Stephanie a Patrick, 
bohatí a spokojení manželé, se nedávno stali rodiči dvojčat. Třebaže 
je péče o ně značně vysiluje, Stephanie s jistotou ví, že má všechno, po 
čem kdy toužila. Pak se objeví Erica, žena z Patrickovy minulosti, a s 
ní šokující odhalení o jeho první manželce. Ta podle Eriky nezemřela 
nešťastnou náhodou. Patrick tvrdí opak a Stephanie najednou 
zjišťuje, že muž, kterému důvěřuje, možná lže. A možná i vraždil. A 
možná se to chystá udělat znovu... 

 

Lunasterové 
2. díl. Let přes kameny 
Natalja Ščerba ; z ruského originálu Lunastry 2 - Paljoz skvoz kamni ... 
přeložila Martina Pálušová ; ilustrovala Olga Zakis 
 
Nebezpečné dobrodružství Tima, Celest a Alexe pokračuje. Okamžik, 
který rozhodne o osudu celého dvoutvářného světa, se blíží a oni mají 
být při tom. Zvládnou však překonat všechny nástrahy a najít svou 
cestu ve složitém a nebezpečném světě? Čekají na ně nové objevy, 
láska i nenávist. Putování je zavede na střechy Prahy i Benátek nebo 
festival dvoutvářné magie. Zúčastní se tajemného obřadu 
Lunojasných či setkání s mystickým drake.  

 

Olive Kitteridgeová 
Elizabeth Stroutová ; z anglického originálu Olive Kitteridge ... 
přeložila Libuše Čižmárová 
 
Městečko Crosby v Maine se může jevit jako zcela bezvýznamné. Pro 
učitelku v penzi však představuje střed světa. Lidé zde prožívají svá 
dramata – touhu, zoufalství, žárlivost, naději i lásku. Olive 
Kitteridgeová, občas přísná, jindy trpělivá, vnímavá, pak zase smutně 
odmítavá, bolestně prožívá změny v městečku a ve světě vůbec. Ne 
vždy však rozpozná proměny blízkých lidí, mezi něž patří hudebnice 
pronásledovaná vzpomínkami na starou lásku, bývalý student, který 
ztratil vůli k životu, Olivin dospělý syn, jenž se cítí tyranizován její 
iracionální přecitlivělostí, nebo její manžel Henry, který považuje 
loajalitu k vlastnímu manželství současně za požehnání i prokletí.  
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Palác zrady 
Jason Matthews ; přeložil Milan Lžička 
 
Držitel Edgar Award za špionážní román Rudá volavka Jason 
Matthews přichází s dalším napínavým příběhem ruské tajné agentky 
Dominiky Jegorovové a Natea Nashe ze CIA. Dominika se vrací do 
Moskvy a je nucena chránit muže, kterými pohrdá – Putinovy 
oligarchy, podvodníky, gaunery. Nikdo však netuší, že Dominika 
pracuje pro Washington. Uzavře dohodu se svým psychotickým 
šéfem, přežije útok íránského komanda, unikne kontrarozvědce, 
osvobodí uvězněného agenta a dostane ho z Ruska. Situaci ji trochu 
komplikuje i fakt, že je stále zamilovaná do Natea Nashe a jejich touhy 
jsou stejně nebezpečné jako spáchat špionáž v Moskvě. Když ji pak 
krtek v ruské kontrarozvědce objeví na tajném seznamu zdrojů, jako 
by nad ní vynesl rozsudek smrti…  

 

Zrušený rok 
deník 2020 
Michal Viewegh 
 
Michal Viewegh po několika letech opět přichází s nejosobnějším a 
nejotevřenějším žánrem s deníkem. Rok 2020 byl pro valnou část 
obyvatel této planety zřejmě tím nejpodivnějším, a bohužel mnohdy i 
tím nejbolestivějším obdobím, jaké kdy zažili. Rokem, na který 
bychom možná všichni rádi zapomněli, a přesto toho tolik změnil a 
snad nás i něco naučil. Podívejte se na rok 2020 očima 
nejpopulárnějšího porevolučního spisovatele.  

 

Doba jedová a covidová 
Anna Strunecká, Jiří Patočka 
 
Chcete vědět, jak zdravě žít i v současné nelehké době? Jak se bránit 
před mnoha zdravotními riziky a neověřenými radami? Autoři prof. 
Anna Strunecká a prof. Jiří Patočka, vysoce erudovaní a mezinárodně 
uznávaní odborníci v oblasti biomedicíny a toxikologie, nabízejí 
fundovanou odpověď přístupnou a srozumitelnou formou. Knížka 
Doba jedová se stala bestsellerem populárně naučné literatury již po 
svém prvním vydání v roce 2011. Nynější aktualizované vydání 
nemohlo pominout, že kromě jedů nás dnes ohrožuje i covid-19, a 
snaží se čtenářům objasnit vše, co by je mohlo zajímat. Každá kapitola 
je doplněna odkazy na populární i vědeckou literaturu. Čtenářům se 
tak dostává do rukou zcela ojedinělá příručka pro snadnější přehled 
nejen o nebezpečných jedech, ale také o coronaviru SARS-CoV-2, 
který se poprvé objevil koncem roku 2019 v čínském Wu-chanu a je 
příčinou současné celosvětové pandemie.  
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Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp 
2. díl 
Aleš Palán ; ilustrace Eva Bartošová 
 
Volné pokračování čtenářsky úspěšných rad pánu Bohu je uzrálým 
vínem, které rozveseluje mysl, projasňuje chmurné dny a dýchá 
nadějí, že tu přece jenom nejsme sami. Autor se umí dívat kolem sebe 
i do sebe, a tak mu neunikají ty ohromné každodenní maličkosti i 
niterná hnutí, které dělají život tak jedinečným a neopakovatelným. 
Potom se stává i účtenka v hospodě či stará fotografie zážitkem. A 
možná nad tím i pán Bůh žasne, čeho si ten drzoun nevšimne. 
Ilustrace Evy Bartošové pak jednotlivá zamyšlení dokreslují a vtipně 
komentují.  

 

Nejhezčí mezi krávami 
odpovědi na otázku, jak těžké je mít lehký život 
Zuzana Hubeňáková 
 
Soubor fejetonů a publicistických textů české blogerky, která s 
humorem komentuje každodenní život. Oblíbená blogerka opět s 
humorem a nadhledem předkládá své postřehy a zamyšlení nad 
všedními věcmi z každodenního života. Mimo jiné popisuje příhody 
se svými dětmi a manželem, vzpomíná na své vlastní dětství a 
zamýšlí se nad tím, co obnáší být v dnešním světě ženou.  

 

Co je to virus? 
první otázky a odpovědi 
Katie Daynes ; ilustrace Kirti Beautyman 
 
Viry jsou úplně malinkaté věci, které nám mohou způsobit chřipku, 
nachlazení a i jiné ošklivé nemoci. Jde se ale pro nim bránit? Mohou 
viry napadnout počítače? Kdo viry přenáší? A jsou opravdu všechny 
viry zlé? To vše a více se dozvíš v této knížce s odklápěcími okénky. 
Zjistíš, jak je důležité si pořádně umývat ruce, co je to vakcína, jak se 
vakcína objevila a jak se získá nová. Před viry a nemocemi je potřeba 
se mít jistě na pozoru, ale k našemu životu patří a po přečtení této 
knížky malí zvědavci zjistí, že se rozhodně není čeho obávat, pokud se 
dostatečně chráníme.  

 

František z kompostu 
Simona Čechová ; ze slovenského originálu František z kompostu ... 
přeložil Joachim Dvořák 
 
Na konci zahrady je kompost, kde pod skořápkami od vajíček a 
slupkami z jablek má v nové voňavé zemi svůj domov maličký tvor. 
Jmenuje se František. Půvabně ilustrovaná kniha o potřebě sdílení 
pocitu, že každý máme na této zemi svoje místo. I když se občas 
cítíme bezvýznamně, jako nějaká malá, zdánlivě nepotřebná žížala. 
Pro čtenáře od 4 let od autorky knihy Včelař Josífek.  
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Kam odplaval Vilík 
Nicholas Allan ; z anglického originálu Where Willy went ... přeložila 
Kateřina Klabanová 
 
Přemýšlíte, jak nejlépe seznámit děti se zázrakem zrození? Teď už 
nemusíte. S touto knihou můžete starosti hodit za hlavu. Vtipnou a 
velice citlivou formou seznámí děti s celým procesem stvoření, od 
nejmenší spermie přes vajíčko a vývoj dítěte v děloze až po narození. 
Na této dobrodružné cestě získají nejlepšího průvodce, jakého si 
mohly přát – malou sympatickou spermii Vilíka. Vilík žije uvnitř pana 
Browna. Je jednou z 300 milionů spermií, jež chtějí vyhrát hlavní 
cenu v jejich životním závodě – vejce. Naštěstí je Vilík výborný plavec.  

 

Kniha na výlety 
napsali a na vlastní kůži vyzkoušeli Joachim Dvořák & Mia ; ilustrace 
nakreslil Filip Raif ; úkoly připravila Johana Švejdíková 
 
Ilustrované reportáže z cest po městech celé Evropy, tak jak je 
zaznamenali během více než pěti let táta s malou dcerou. Interaktivní 
kreslené stránky se zábavnými úkoly, praktické rady a tipy, které 
jinde nenajdete. 22 originálních výletů obsahuje trochu zeměpisu, 
dějepisu, přírodopisu, ale i architektury, výtvarného umění a 
gastronomie. Kniha, s níž se i z domova podíváte do světa. Obsah: 
Benátky, Berlín, Barcelona, Kodaň, Vídeň, Bratislava, Brusel, Paříž, 
Londýn, Split, Budapešť, Lisabon, Amsterdam, Oslo, Drážďany, 
Mnichov, Athény, Salcburk, Helsinky, Řím, Ženeva a jako bonus New 
York.  

 


