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Vdovin průvodce sexem a randěním 

Radziwill, Carole, 

Claire Byrneová, okouzlující 34letá newyorčanka, je provdaná za věhlasného 

sexuologa a spisovatele. Její manžel Charlie je skvělý, ale nevěrný. Je pevně 

přesvědčen, že láska a sex nemohou dlouho koexistovat a své románky se ani 

nenamáhá skrývat. Až mu jednoho dne spadne na hlavu bronzová socha... Po jeho 

smrti se Claire musí znovu najít. Během jednoho roku začne chodit k psychologovi, 

navštíví vědmu, zažije erotická dobrodružství, málo jí, příliš pije, chodí s hokejstou, milionářem i 

hercem. Během svého oplakávání Charliho smrti a hledání sebe sama zjistí, že má možnost najít něco 

většího, než měla dosud - opravdovou lásku. 

 

Bostoňanka 

Diamant, Anita, 

Addie Baumová, narozená na prahu dvacátého století jako nejmladší dcera v 

přistěhovalecké rodině východoevropských Židů, se musí v Bostonu potýkat s mnoha 

překážkami. Do cesty se jí stavějí přísná výchova zahořklé matky a pravidla 

starosvětské domácnosti daná odporem rodičů vůči okolní bezuzdné kultuře, 

chudoba rodiny i nevraživost většinové společnosti. A kolik neštěstí vidí dívka kolem: 

duševně nemocnou sestru, lynčování, zneužívané sirotky, epidemii chřipky po první 

světové válce i depresi z frontových zážitků, která nepřeje lásce... Navzdory tomu všemu dokončí 

střední školu a sní o tom, že bude dál studovat a pomáhat druhým. Jak se ze stydlivé holky obklopené 

bezpočtem předsudků stane samostatná žena? Životní rekapitulace podnikavé bojovnice svědčí o tom, 

že to chce uchovat si elán, neztratit humor, nenechat se odradit a porvat se s nepřízní osudu. A taky 

hodně zvídavosti, přátel a moudrosti uložené v knihách. A především si znovu a znovu uvědomovat, že 

život - přestože občas stojí za psí štěk - je dar a veliký zázrak. S využitím nakladatelské anotace. 

Boston 20. století tvoří pozadí životního příběhu, který vypráví stařičká Addie své vnučce. 

Jana Dítětová 

Vinklář, Jakub, 

Vzpomínky syna oblíbených českých herců Jany Dítětové a Josefa Vinkláře. 

 

 

 

 

 

Návrat do Mandalaje 

Ley, Rosanna 

Eva Gatsbyová se vždy zajímala o minulost svého dědečka Lawrence a zejména o to, co 

se přesně událo před druhou světovou válkou a během ní v Barmě. Lawrence se jí ale 

jen částečně svěří až poté, co se dozví, že jeho vnučka, která obchoduje se 

starožitnostmi, musí náhle sama pracovně do Barmy odcestovat. Požádá ji, aby jeho 

jménem navrátila právoplatnému majiteli posvátnou sošku, kterou kdysi dostal od své 

lásky. Evin úkol se ukáže jako složitý a nebezpečný a soška se stane předmětem skandálu, který má 

rozsáhlý dopad. Eva se chce dopátrat pravdy o svém dědečkovi, o vlastní rodině a také o tajemném 

symbolu, samotné sošce lva s červenýma očima. Návrat do Mandalaje je příběh plný napětí, lásky a 

exotiky. 

 

https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66274?back=https%3A%2F%2Fkatalog.knihovnabroumov.net%2Flists%2Fnewest%23!%3Ffond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26fromDate%3D2018-07-01T00%3A00%3A00.000%252B02%3A00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267
https://katalog.knihovnabroumov.net/authorities/99287
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66266?back=https%3A%2F%2Fkatalog.knihovnabroumov.net%2Flists%2Fnewest%23!%3Ffond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26fromDate%3D2018-07-01T00%3A00%3A00.000%252B02%3A00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267
https://katalog.knihovnabroumov.net/authorities/99268
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66263?back=https%3A%2F%2Fkatalog.knihovnabroumov.net%2Flists%2Fnewest%23!%3Ffond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26fromDate%3D2018-07-01T00%3A00%3A00.000%252B02%3A00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267
https://katalog.knihovnabroumov.net/authorities/99260
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66264?back=https%3A%2F%2Fkatalog.knihovnabroumov.net%2Flists%2Fnewest%23!%3Ffond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26fromDate%3D2018-07-01T00%3A00%3A00.000%252B02%3A00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267
https://katalog.knihovnabroumov.net/authorities/99265
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66274?back=https://katalog.knihovnabroumov.net/lists/newest#!?fond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26fromDate%3D2018-07-01T00:00:00.000%2B02:00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66266?back=https://katalog.knihovnabroumov.net/lists/newest#!?fond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26fromDate%3D2018-07-01T00:00:00.000%2B02:00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66263?back=https://katalog.knihovnabroumov.net/lists/newest#!?fond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26fromDate%3D2018-07-01T00:00:00.000%2B02:00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66264?back=https://katalog.knihovnabroumov.net/lists/newest#!?fond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26fromDate%3D2018-07-01T00:00:00.000%2B02:00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267


Nové knihy pro dospělé v Městské knihovně v Broumově – červenec 2018 

 

 

Obyčejný život 

Čapek, Karel, 

KAREL ČAPEK se stal světoznámým díky svému dramatu R.U.R., mnozí jej tedy 

považovali především za dramatika či za autora scifi. Brzy nato se předvedl i jako 

vynikající autor cestopisů a fejetonista, který vynikal vtipem a pozorovatelským 

nadáním vidět nevšední stránku všedních věcí. Koncem dvacátých let minulého století 

si získal čtenářskou přízeň svými dvěma sbírkami mistrných krátkých próz Povídky z 

první kapsy a Povídky z druhé kapsy. Jeho dílo však vyvrcholilo ve třech románových prózách – třetí z 

nich byl právě Obyčejný život. Jeho hrdinou je železniční úředník, který se na sklonku svého života 

pokusí popsat běh svého obyčejného života. Když jej vypoví, začne však sám se svým pohledem vést 

stále vášnivější spor o to, kdo vlastně byl, jaký život skutečně žil. Postupně nachází v sobě jakoby 

přehlížené motivy svých činů, jakési skryté osoby, které se zdají z rámce obyčejného života vybočovat. 

Každý lidský život, i ten zdánlivě nejobyčejnější, dokazuje Čapek, je ve skutečnosti bohatý a složitý, 

všichni žijeme jen jednu ze svých možností. Ale i ty neuskutečněné možnosti nám pomáhají porozumět 

druhým lidem a chápat jejich životy. Obyčejný život patří k nejpozoruhodnějším dílům nejen Čapkovy, 

ale celé naší moderní prózy. 

 

Psychosomatická prvouka 

Honzák, Radkin, 

Radkin Honzák patří mezi nejpřednější české psychiatry. Během své padesátileté praxe 

důsledně pátral po odpovědích na otázky o vztahu těla, mysli a podvědomí. Je 

přívržencem psychosomatického přístupu k léčení, ale jak sám přiznává, i v dnešní době 

je to stále chůze po tenkém ledě. Nelze totiž s jistotu říci, kde leží hranice mezi klasickou medicínou a 

začíná ono neprouzkoumané území duševna, na které se zatím jen málokdo odváží vstoupit. Tato 

kniha přináší odpovědi na některé z otázek propojení těla a mysli. Ukazuje souvislost mezi fyzickými 

nemocemi, psychologickým stavem a duchovní rovinou a otevírá nový pohled na léčbu člověka. 

Ptačí tribunál 

Ravatn, Agnes, 

Dva lidé v izolovaném fjordu, dvě tajemství a minulost, které nelze uniknout ani na kraji 

světa. Po veřejném skandálu opustí televizní moderátorka Allis Hagtornová svého 

partnera a práci ve městě a dobrovolně se vydá do vyhnanství v odlehlém fjordu. Brzy se 

ale ukáže, že její nová práce není tak docela tím, co čekala. Ani její tichý, nevrlý 

zaměstnavatel, čtyřicátník Sigurd Bagge není tak starý, jak předpokládala. Zatímco čekají, až se 

Sigurdova žena vrátí z cest, jejich tichá a neklidná setkání se rozvíjejí v podivně obsesivní vztah a 

začíná být zřejmé, že pokání za minulé hříchy nebude stačit. 

 

Zahrada v měsíčním svitu 

Bomann, Corina, 

Když antikvářka Lilly dostane darem staré housle, které jí údajně patří, je velice zmatená. 

Neumí si vysvětlit, proč právě ona má zdědit - jak se záhy ukáže – velice slavný nástroj. 

Cítí však, že ty housle změní její život, když se pokusí záhadu vypátrat. Vydá se po 

stopách odkazu úchvatné houslistky, které nástroj kdysi patřil. A brzy odhalí tajemství, které nejen její 

minulost ukáže v úplně jiném světle. 

 

 

 

https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66265?back=https%3A%2F%2Fkatalog.knihovnabroumov.net%2Flists%2Fnewest%23!%3Ffond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26fromDate%3D2018-07-01T00%3A00%3A00.000%252B02%3A00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267
https://katalog.knihovnabroumov.net/authorities/99074
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66267?back=https%3A%2F%2Fkatalog.knihovnabroumov.net%2Flists%2Fnewest%23!%3Ffond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26fromDate%3D2018-07-01T00%3A00%3A00.000%252B02%3A00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267
https://katalog.knihovnabroumov.net/authorities/99270
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66268?back=https%3A%2F%2Fkatalog.knihovnabroumov.net%2Flists%2Fnewest%23!%3Ffond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D2%26fromDate%3D2018-07-01T00%3A00%3A00.000%252B02%3A00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267,66268,66262,66255,66256,66252,66254,66253,66251,66246,66249
https://katalog.knihovnabroumov.net/authorities/99272
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66262?back=https%3A%2F%2Fkatalog.knihovnabroumov.net%2Flists%2Fnewest%23!%3Ffond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D2%26fromDate%3D2018-07-01T00%3A00%3A00.000%252B02%3A00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267,66268,66262,66255,66256,66252,66254,66253,66251,66246,66249
https://katalog.knihovnabroumov.net/authorities/91752
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66265?back=https://katalog.knihovnabroumov.net/lists/newest#!?fond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26fromDate%3D2018-07-01T00:00:00.000%2B02:00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66267?back=https://katalog.knihovnabroumov.net/lists/newest#!?fond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D1%26fromDate%3D2018-07-01T00:00:00.000%2B02:00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66268?back=https://katalog.knihovnabroumov.net/lists/newest#!?fond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D2%26fromDate%3D2018-07-01T00:00:00.000%2B02:00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267,66268,66262,66255,66256,66252,66254,66253,66251,66246,66249
https://katalog.knihovnabroumov.net/documents/66262?back=https://katalog.knihovnabroumov.net/lists/newest#!?fond%3D1%26id%3DVeZSM49ASf-h_nZRHX7mBw%26pageSize%3D10%26pageNumber%3D2%26fromDate%3D2018-07-01T00:00:00.000%2B02:00&group=66276,66275,66273,66274,66266,66263,66264,66265,66270,66267,66268,66262,66255,66256,66252,66254,66253,66251,66246,66249


Nové knihy pro dospělé v Městské knihovně v Broumově – červenec 2018 

 

 

Démonolog 

Pyper, Andrew, 

 

Profesor David Ullman, přední světový odborník v oblasti literatury zabývající se 

démony se specializací na Miltonův Ztracený ráj, přistupuje ke svému oboru pouze jako 

k výplodu lidské představivosti. Rozvrat vlastního manželství vyřeší impulzivním přijetím nabídky 

záhadné Hubené ženy, která ho vyzve k cestě do Benátek a dosvědčení existence jakéhosi "jevu". Tam 

se setká s choromyslným mužem připoutaným k židli, který opakuje slova, jež k němu pronesl před 

smrtí jeho otec. David chce co nejdřív opusti Benátky a spěchá zpátky do hotelu, kde najde svou dceru 

Tess, jak stojí na okraji střechy nad vodami kanálu. Než spadne dolů, stačí vyslovit poslední prosbu: 

Najdi mě. Ukradené dítě. Dávné zlo. Otcův pád. A literární dílo, které skrývá klíč k vykoupení dcery. 

Jezdecký tábor Yonahlossee 

DiSclafani, Anton 

Šestnáctiletá Thea poprvé v životě opouští svou rodinu, když ji otec odváží do jezdecké 

školy v horách Severní Karolíny. V mladé dívce se mísí strach z neznámého prostředí, 

ale i trocha zvědavosti. A ačkoliv jsou první dojmy ze školy po všech stránkách negativní 

a ostýchavá a nejistá Thea se propadá do hlubokého smutku, umocněného navíc 

zjištěním, že ji rodiče poslali pryč z domu, neboť se báli jejího románku s jedním z bratranců, 

postupem času začíná zjišťovat, že i svět za zdmi rodinného sídla může být docela zajímavý. Sbližuje 

se se svými spolužačkami a neunikne jí, že pan Holmes, šarmantní pětatřicetiletý manžel jedné z 

učitelek, jenž ji upoutal hned po příjezdu, si jí všímá o trochu víc než ostatních dívek v táboře… 

Působivý románový debut vysokoškolské profesorky odehrávající se ve 30. letech minulého století v 

USA, který se hned po vydání dočkal velmi pozitivní odezvy kritiky. 

Mrtvá 

Grippando, James, 

Miamský právník Jack Swyteck je inteligentní a rozhodný muž, který vězí až po krk v 

problémech. Během své desetileté právnické kariéry, vyplněné většinou trestními 

kauzami, se občanskoprávními spory příliš nezabýval. Ten, který řeší nyní, je však 

výjimečný. Jack zastupuje oslňující ženu, svou bývalou přítelkyni Jessie, která čelí žalobě 

kvůli tomu, že nezemřela. 

Pozoruhodná dobrodružství slečny Alethey Darcyové 

Aston, Elizabeth 

 

Světem panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má slušné jmění, se 

neobejde bez ženušky, stojí v úvodu slavné Pýchy a předsudku. Co si ale má počít 

nebohá novomanželka v případě, že se z toho muže hned po sňatku vyklube násilník a 

arogantní hňup? Osmnáctiletá Alethea, nejmladší dcera pana Darcyho a Elizabeth, se tím nedá srazit na 

kolena. Ačkoli je to v Anglii krátce po napoleonských válkách věc neslýchaná, rozhodne se utéct a v 

mužském přestrojení se v doprovodu stejně převlečené komorné vydává přes půl Evropy – do Benátek, 

kde hledá pomoc u chápavé starší sestry Camilly. Do města na laguně cestuje z Londýna i urozený 

třicátník Titus Manningtree, někdejší voják a politik, jehož „ženušky pranic nezajímají. Jeho cílem je 

vypátrat Tizianův obraz, který se jeho rodu ztratil za válečné vřavy. Když se v Paříži a poté i při 

nebezpečném přechodu Alp setkává s Aletheou, neošálí ho její převlek ani na chviličku. Tak jako v 

románech Jane Austenové však strnulé konvence a předsudky hravě zdolá kouzlo náklonnosti. Jakmile 

se na obzoru objeví rozzuřený choť, přispěchá Titus uprchlici na pomoc… 
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Vězeň na Křivoklátě 

Svátek, Josef, 

 

Florian Griesbeck z Griesbachu, pověstný rada krále Ferdinanda, je obratný diplomat a 

dovede se obratně vlichotit svému králi. Dostává proto na starost problém nekatolických stavů v 

Čechách. Coby katolík a vděčný poddaný se tohoto úkolu zhostí s patřičnou horlivostí. V centru jeho 

zájmu se ocitá biskup českých Bratří Jan Augusta spolu se svým věrným sluhou Jakubem Bílkem. Tento 

mladík však kromě pronásledování vlastních souvěrců musí řešit ještě soukromý problém – je 

zamilovaný do Griesbeckovy dcery Johanky. Když se Griesbeckovi podaří dostat biskupa Augustu s 

bratrem Bílkem do vězení na Křivoklát, zdá se, že jsou již pro všechny zúčastněné veškeré naděje 

ztraceny... 

 

Vražda v secesní vile 

Bým, Petr, 

Mrtvý muž v přízemí secesní vily staví před vyšetřovatele zásadní otázku: je to 

sebevražda nebo vražda? Vyšetřování odhaluje osudy, charaktery i motivaci těch, kteří 

jsou s obětí nějakým způsobem spojeni, a nemalou roli sehraje také náhoda. Ta stojí i 

za „atentátem“, kterým se kriminalisty pokusí připravit o život jistý mladík. Všechny 

indicie nakonec ukazují na manžela ženy, která měla se zavražděným milenecký vztah, ale druhá 

vražda vyvolá překvapivý zvrat. 

Lager Broumov / Braunau, 1915-1918 

Bergmann, Petr, 

Kniha Lager Broumov / Braunau 1915-1918 přináší unikátní svědectví o životě 

zajatců v zajateckém táboře z první světové války. Publikace je z velké části 

fotografickým albem, převzatým téměř doslovně ze skutečného alba, které 

věnoval táborový lékař dr. Georg Langer prvnímu a nejdéle sloužícímu veliteli broumovského 

zajateckého tábora generálmajorovi Josefu Mayrhoferovi von Grünbühel v roce 1917. Album se 

dochovalo v nejméně dvou téměř identických verzích, z nichž jedna patřila do sbírky benediktinského 

mnicha a profesora broumovského klášterního gymnásia Vincence Maiwalda a druhá, patrně 

pocházející přímo z pozůstalosti po generálu Mayrhoferovi, je v současnosti v soukromé sbírce. Z té 

bylo pro publikaci čerpáno, neboť je v počtu fotografií úplnější. Kniha byla doplěna o korespondenci 

zajatců, přetisky archivních materiálů, článků dobového tisku a podobně. Tyto materiály byly zís kány 

sp oluprací se sběrateli a znalci z Čech a z Rakouska, většinou pochází ze soukromých sbírek, v 

některých případech bylo citováno z materiálů uložených v archivech ve Vídni a v Litoměřicích. 

Místo, kde papír ožívá 

Frydrych, Pavel 

Kniha "Místo, kde papír ožívá" představuje papírové modelářství jako plnohodnotnou 

součást výtvarného umění. V úvodní studii, vycházející z půdorysu expozice Muzea 

papírových modelů v Polici nad Metují, se autor zamýšlí všeobecně nad pozicí papírového 

modelářství ve světě výtvarného umění. Úvodní studie se snaží z filosofického hlediska 

zařadit a popsat svět papírového modelářství a hledá průniky mezi ním a výtvarným uměním. Autorovo 

srovnání dokonce ukazuje na daleko větší provázanost mezi výtvarníky a modeláři, než se snad 

původně očekávalo. 
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Doupě 

Katalpa, Jakuba, 

 Květě je něco přes sedmdesát a od manželovy smrti neustále bojuje s dcerou o dům, v 

němž zůstala sama. Cítí se osamělá a ráda by někomu, kdo bude ochoten ji poslouchat, 

vyprávěla svůj příběh. Ve sklepě proto vybuduje malé doupě, kam chce svého 

posluchače zavřít. Mezitím v Americe Akiko Ikedaová marně dochází na chemoterapii. 

Její muž Hideki těžko ovládá vztek a bezmoc a poslední měsíce nemyslí na nic jiného než na 

manželčinu rakovinu. Třetí příběh vypráví o Vietnamce Hoang Thi Anhové, která v roce 1990 přistála v 

Praze, aby pomohla své dceři s malým obchodem a domácností. Těžko se vyrovnává s naprosto 

odlišnou kulturou a odcizením, které stále pociťuje. Zdánlivě odlišné příběhy se v jednom okamžiku 

protnou, aby ukázaly na lidská míjení a nedorozumění, s nimiž se všichni ve svých životech 

setkáváme.; Mnohovrstevnatý román ze současnosti přibližuje životy tří protagonistů, jejichž osudy se 

v jednom okamžiku střetnou. 

Poslední muž 

Flynn, Vince, 

Velitel tajných operací CIA v Afghánistánu Joe Rickman byl unesen a jeho čtyři osobní 

strážci chladnokrevně popraveni. Agentovi Mitchi Rappovi však zkušenosti a cit pro 

pravdu napovídají, že v pozadí se možná odehrává něco ještě zlověstnějšího. Ředitelka 

CIA Irene Kennedyová ho vysílá do Afghánistánu, aby Rickmana našel, a to za každou 

cenu. Rapp ale není jediný, kdo po Rickmanovi pátrá. Zapojuje se také FBI a brzy je zřejmé, že jí nejde 

ani tak o nalezení Rickmana jako o svalení viny na Rappa. Protože jsou operace CIA v ohrožení, Rapp 

musí být stejně bezohledný a brutální jako nepřátelé, pokud chce mít vůbec nějakou šanci, že 

Rickmana najde a akci dokončí. Určité síly v rámci jeho vlastní vlády však pracují proti němu i proti 

americkým zájmům, a tak zůstává otázkou, zda Rapp nepřijde o život dřív, než misi stačí úspěšně 

uzavřít. 

Projekt Kraken 

Preston, Douglas J., 

Měla to být nejnáročnější operace v dějinách NASA, avšak vymkla se z rukou. Vyslání 

sondy do mrazivého metanového prostředí Saturnova měsíce Titanu nemá v dějinách 

dobývání kosmu obdoby. Pozemní zkouška vesmírné sondy končí fatálním nezdarem. 

Přičinila se o něj Dorothy, nejdůmyslnější produkt kybernetického programátorství. 

Místo k nejzazší hranici sluneční soustavy pronikla do celosvětové sítě, do internetu, tedy prakticky do 

každého počítače na světě, do Pentagonu, na Wall Street, dostala se i do prezidentova 

kardiostimulátoru. 

Europeana 

Ouředník, Patrik, 

Ouředníkův text, pohybující se na pomezí beletrie a esejistiky a napsaný v 

mystifikátorsky naivním tónu, je provokativním pokusem, jak v jednolitém tvaru jakési 

bizarní kroniky válek, vraždění, myšlenkových proudů a vynálezů ztvárnit pomocí 

asambláže fiktivních epizod, dokumentárních prvků, historických dat, úvah a parafrází 

svět dvacátého století, nejvražednějšího století lidských dějin. Kniha zvítězila ve vánoční 

anketě Lidových novin o nejzajímavější knihu roku 2001 a byla nominována na cenu 

Magnesia Litera 2001 za beletrii. 
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Inspektor Prevít 

Niedl, František, 

Timothy Prévit není někým, kdo by oslňoval své okolí. Není oblíben doma ani v 

zaměstnání. Jeho nadřízení ze 17. newyorského policejního okrsku by se ho rádi 

zbavili, ale to není dost dobře možné, protože má nejvyšší procento objasněných 

případů. Nemá rád zbraně, ale když je třeba, dokáže svého protivníka zabít tím, co je 

zrovna po ruce. Svérázným způsobem přispěje k bleskovému dopadení bankovních lůpičů a 

sebevrahovi nabídne, že s ním vyskočí z okna. Tajemná Elen Summersetová ho přesvědčí, že selhání při 

sexuálních středách s jeho ženou mají příčinu někde jinde. To však ještě Timothy neví, když se Elen 

zmocní jeho kormidla, do jakých vod se ho chystá zavést. 

 

Jana Eyrová 

Brontë, Charlotte, 

Román Jane Eyrová, který patří ke klasickým dílům anglické literatury, je do značné míry 

autobiografický. Objevují se zde zkušenosti autorky z neveselého dětství i popis 

postavení ženy v tehdejší Anglii. Román poprvé vyšel v roce 1847, Charlotte Brontëová 

ho vydala pod pseudonymem, aby se vyhnula předsudkům, které v té době ženské 

autorky vyvolávaly. Román se dočkal okamžitého úspěchu a později i mnoha divadelních, filmových a 

televizních adaptací. 

Jeden den Ivana Děnisoviče 

Solženicyn, Aleksandr Isajevič, 

Dnes již legendární novelu Jeden den Ivana Děnisoviče autor promýšlel v Ekibastuzském 

pracovním lágru v zimě 1950–51 a její původní název zněl Šč-854 – Jeden den jednoho 

mukla. Postavu Ivana Děnisoviče vytvořil Solženicyn podle vojína Šuchova, který s ním 

bojoval za sovětsko-německé války, a podle vlastních zkušeností v lágru, kde pracoval 

jako zedník.  

Petr a Lucie 

Rolland, Romain, 

Působivý příběh tragické mladé lásky, inspirovaný bombardováním Paříže na Velký pátek 

v roce 1918.; V lyrické próze líčí autor dva měsíce idylického a čistého vztahu studenta 

Petra a mladičké výtvarnice, který měl vyvrcholit ve velikonočním týdnu a který násilně 

přervala tragická smrt v troskách bombardovaného chrámu Saint-Gervais v Paříži. Na 

stránkách útlé knížky ožívá bohatý vnitřní svět obou hrdinů, jakoby uzavřených před okolním zuřícím a 

nepochopitelným světem. Tento svět je však neustále přítomen ne jako kulisa, ale jako součást jejich 

životů a nakonec i jako jejich osud. 

Petrolejové lampy 

Havlíček, Jaroslav, 

Petrolejové lampy jsou psychologickým dramatem nepoddajné ženy zasazeným do 

kroniky lidských osudů v přelomové době, jejíž události daleko přesahují rozměry 

maloměsta, v němž se román odehrává. Příběhu vévodí mistrně vystižené, 

nejednoznačné, vnitřně rozporné, a proto opravdově živé postavy, jejichž charakter se 

vyhraňuje v krajních situacích, před nimiž není úniku. Hlavní hrdinka Štěpka, robustní amazonka 

obdařená dravou energií, si od dětství navykla na nepochopení, ale i obdiv. Bouří se proti nesmyslnosti 

osudu a její život trvale pohání napětí mezi vytouženým ideálem a reálnými okolnostmi. Běh událostí 

dokáže silnýma rukama ovládat, jenže ve věcech lásky to neplatí, a tak získává i ztrácí v podivném 

manželství, jež neodvratně míří k bizarnímu konci. Je Štěpčiným východiskem pouze ironie jako jediný 

čestný kompromis mezi hluboce raněnou duší a světem, s nímž se nelze smířit (Stendhal), anebo se 
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naplní její vytrvalé přesvědčení, že "co není, může být"? Romantický realista Jaroslav Havlíček, vynikající 

pozorovatel a autor s mimořádně osobitým, neopakovatelným viděním světa, stvořil v tomto románu 

fascinující obraz všeobecné proměny z přelomu století, jež pokračuje až do našich dní. Podle románu 

Petrolejové lampy natočil režisér Juraj Herz stejnojmenný film s Ivou Janžurovou a Petrem Čepkem v 

hlavních rolích. 

 

Slovinsko 

Slovinsko je sice malá, přesto neuvěřitelně rozmanitá země. Z hlavního města Lublaně 

se i do nejzapadlejšího koutu země dostanete ani ne za dvě hodiny. Díky čisté přírodě 

je Slovinsko rájem pro milovníky pěší turistiky a adrenalinových sportů. Kamkoli 

zamíříte, všude můžete očekávat perfektně zařízená rekreační zařízení. Hlavními 

taháky jsou Julské Alpy, národní park Triglav, řeka Soča a jezero Bled. Ucelený přehled 

zajímavostí Slovinska: historická města, přírodní scenerie a mnohé další. Od adrenalinových sportů 

přes wellness centra až po vinné sklepy: využijte naplno svůj volný čas. Slované, Habsburkové a 

nezávislost: nahlédněte do minulosti i současnosti Slovinska. Praktické rady: kde se ubytovat, najíst a 

jak cestovat. Přehledové mapky Slovinska a centra hlavního města. 

Stařec a moře 

Hemingway, Ernest, 

Klasická novela, napsaná roku 1951, je příběhem starého rybáře, který svádí 

vyčerpávající souboj s dravým mořským mečounem. 

 

 

 

Doktor Pilka si kope hrob 

Motýl, Petr, 

Próza Doktor Pilka si kope hrob je text v nejlepší tradici české grotesky a absurdního 

humoru, hravá a vtipná, v žádném případě prvoplánová, ale s přesahem, kdy ze zdánlivě 

nezávazných historek se postupně vyjevuje tragické odcizení individua ve světě, který se 

zúžil na konzum a ztratil svůj metafyzický rozměr.  

 

 

Putování, aneb, Cesta z království českého do města Benátek, 

odtud po moři do země Svaté, země Jůdské a dále do Egypta a 

velikého města Kairu (1. – 2. díl) 

Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof, 

Cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564–1621), který patří k nejzajímavějším českým 

literárním památkám doby vrcholného humanismu, dovršuje tradici domácích cestopisů o putování do 

Svaté země a Egypta. V širokých historických a kulturních souvislostech předkládá čtenáři autentickou 

reflexi podoby světa na přelomu 16. a 17. století. Kryštof Harant, známý jako politik a jeden z aktérů 

stavovského povstání, jehož život tragicky končí roku 1621 na popravišti, se tu představuje jako 

vzdělaný, výtvarně i hudebně nadaný renesanční kavalír. Je všímavým pozorovatelem i vtipným 

glosátorem života v navštívených zemích. Poznávací hodnotu jeho spisu umocňují nejen bystré popisy 

vzdálených exotických krajů, doplněné odkazy na autorovu rozsáhlou četbu, ale také přiložené 

ilustrace, mapy. 
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Život s úsměvem 

Vaněček, Jan, 

Osm povídek krumlovského recesisty a spisovatele představuje situace z obyčejného 

života, nahlížené s humorným nadhledem. Ve druhé části knihy povídky doplňují 

humoristické kresby karikaturisty Miloslava Martenka. 

 

Krví nasáklá zem 

Williamson, Gordon, 

Tato kniha se zabývá jednou z nejsmutněji proslulých vojenských organizací – Waffen-SS. 

Pojednává o výcviku vojáků, pustošivých bojích na východní frontě, zvěrstvech na bojišti i 

v zázemí, ale také o vyčerpávajících bojích v posledních letech války. To vše a mnohem 

více popisuje autor v této jedinečné, bohatě obrazově dokumentované publikaci. 

 

Na Větrné hůrce 

Brontë, Emily (Jane), 

Drsná yorkshirská vřesoviště vždy utvářela charakter i život lidí, kteří se tam rozhodli 

usadit. Místní zeman, pan Earnshow, se rozhodne pečovat o opuštěného chlapce a 

vychovávat ho jako vlastního. Pojmenuje ho podle jeho zálib toulat se po místních 

vřesovištích Heathcliff. Nalezenec se velmi sblíží s jeho dcerou Kateřinou, ale nevinné 

lásce krutá realita viktoriánského světa nepřeje. Krásný cit se může velmi rychle změnit na čistou a 

nemilosrdnou nenávist. 

Francouzské klenoty 

Oblíbený a zábavný cestopis s konkrétními radami a tipy pro cestovatele podle cyklu 

České televize. 

 

 

Radikální otevřenost 

Scott, Kim Malone 

Šéfování je obtížné pro každého. Oceňujete nasazení svých podřízených, ale současně 

vidíte jejich nedostatky. Co dál ? Nechcete nikoho ranit nebo urazit. Jenže chyby napravit 

musíte - je to vaše povinnost. Jak tedy kolegům sdělovat kritiku a současně je nenaštvat 

? Jak být silným lídrem a přitom se neproměnit v nelidu? 

Švédsko 

Proctor, James 

Turistický průvodce Švédskem, zemí plnou tajů a krás přírody, rozprostírající se od 

Baltského moře až k polárnímu kruhu. 

 

 

Zahradničení v nádobách 

Tophill, FrancesNádoby jsou praktické, nabízejí nepřeberné možnosti variací a lze je 

lehce přemisťovat, takže rostlina má vždy ideální podmínky. Můžete tedy popustit 

uzdu fantazii a vytvořit si rychle a bez námahy zahrádku přesně podle svých představ. 
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Bratrstvo. 

Flanagan, John, 

Šestý díl fantasy ságy pro starší děti. Hal a jeho bratrstvo Volavek pronásledují piráta 

Zavaka, hnaní touhou získat zpět andomal, posvátný kámen Skandijců. 

 

 

Falešný polibek. 

Pearson, Mary, 

Lia má všeho po krk a je připravena začít nový život. V den své svatby utíká do vzdálené 

vesnice na břehu moře, kde se usazuje mezi obyčejnými lidmi a především dvěma 

záhadnými a přitažlivými muži. To ovšem ani netuší, že jeden z nich je princ, kterého se 

měla vzít, a druhý je nájemný vrah s úkolem ji zabít. 

 

Nejtemnější hodina 

Andrews, V. C. 

Rozuzlení rodinné ságy se vrací do minulosti jedné z větví rodiny Cutlerů. Lilian 

Boothová, babička hrdinky Dawn, vyrůstá s rodiči a dvěma sestrami na jižanské 

plantáži Lučiny. Když se jako malá od své záštiplné sestry Emily dozví, že Boothovi 

nejsou její praví rodiče, její do té doby vcelku jednotvárný život se dramaticky změní. 

Přes všechny rány osudu, které Lilian na její cestě životem potkávají, ale dospěje v 

silnou ženu, která dokáže i v těch nejtemnějších hodinách nalézt paprsky světla. 

Nesmrtelní z Meluhy 

Amish, 

Rok 1900 př. n. l. Tehdejší obyvatelé nazvali tuto zemi Meluha - dokonalou říši, která 

existovala mnoho staletí před sjednotitelem Lordem Ramem, jedním z největších 

panovníků všech dob. Avšak kdysi pyšní súrjavanšští vládci Meluhy jsou ve smrtelném 

nebezpečí. Hlavní řeka říše Sarasvatí pomalu vysychá a z východu na ne útočí 

čandravanšové, kteří se navíc spolčili s nágy, zavrhovanou rasou znetvořených lidí s 

neskutečnými bojovými dovednostmi. 

Než natáhnu brka 

Tuomainen, Antti, 

Neobyčejná detektivka, citlivá i podivínská, temná i inteligentní, plná černého humoru 

a životního optimismu. Jaakko Kaunismaa, majitel pěstírny hub, žije v harmonickém 

manželství. Alespoň si to myslí. Po letech všelijakého protloukání se konečně našel a 

má před sebou více než příznivou budoucnost. Náhle se však od lékaře dozvídá 

šokující zprávu – brzy zemře. Stal se obětí dlouhodobé otravy. Stihne Jaakko odhalit, kdo mu ukládá o 

život, než otrava propukne naplno? Komu vlastně může věřit? A zachrání svou firmu dřív, než ji zničí 

konkurence? 

Poslední dny Rabbit Hayesové 

McPartlin, Anna, 

Umírání přece není konec světa! Život vůbec není jednoduchý a Rabbit Hayesová dobře 

ví, že patří mezi šťastlivce. Miluje svůj obyčejný život a neobyčejné lidi v něm: svérázné 

rodiče, sourozence Grace a Daveyho, dceru Juliet, statečnou za všech okolností, 

výstřední kamarádku Marjorie a Johnnyho Faye, jediného muže, který kdy měl místo v 

jejím obrovském srdci. Rabbit hýří elánem a má velké plány. Osud si pro ni ovšem 

připravil něco jiného: zhoubnou diagnózu. Rabbit se však nevzdává. Sebere veškerou vnitřní sílu a slíbí 
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si, že nemoc překoná. Bude bojovat až do posledního dechu. Je přece Hayesová, a dokud nezemře, 

bude žít pro ty, kteří ji milují. 

Sicílie 

14 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí se Sicílií. Objevte to nejlepší z 

tohoto krásného ostrova, řecké chrámy a barokní kostely, sopečnou činností 

tvarovanou krajinu, pláže a mnoho dalšího. Součástí publikace je i podrobná 

rozkládací mapa. 

 

 

 

Sicílie a Liparské ostrovy 

Nestmeyer, Ralf, 

Turistický průvodce Sicílií a Liparskými ostrovy, 10 výjimečných tipů, jak poznat 

život na Sicílii, 5 výletů, díky nimž objevíte tento kouzelný ostrov, přehledná 

přiložená mapa. 

 

 

 

Ta druhá 

Rojals, Marta, 

Výjimečný román o tajemství, vztazích a nutnosti zapomínat. Grafická designérka 

Anna a její partner Nel vyrůstali v době blahobytu, takže když ve Španělsku udeří 

ekonomická krize, obrátí se jejich život vzhůru nohama. Jakmile jeden z nich přijde o 

práci, musí se naučit uskromňovat, a navíc řeší další důležitou otázku — Anna stojí 

na prahu čtyřicítky, a pokud chce mít s Nelem dítě, nesmí to odkládat. Jenže stejně 

silně jako po dítěti touží Anna i po svém o osmnáct let mladším milenci, díky 

kterému uniká z šedivé reality. Každé jejich setkání má být tím posledním, a přece vždy následuje 

další. Anna prožívá vnitřní boj. Ví, že by měla cítit vinu, ale cloumá jí jen vztek vůči okolí i vůči sobě 

samé, a uzavírá se tak do bludného kruhu. Kořeny jejího trápení však možná sahají mnohem hlouběji, 

než si je ochotna připustit. 

Zázračné zbraně 

Katz, Yaakov, 

Izrael už od svého vzniku čelil útokům ze všech stran - je to země, která musí svou 

existenci stále obhajovat a bránit. Proto mnoho prostředků investuje do zbraní, do 

armády, do obrany. Izrael by dnes neexistoval, kdyby jeho technologie, pokud jde o 

zbrojní průmysl, nebyly neustále pár kroků před protivníkem. 

 

 

Aura, čakry a sebeléčení 

Rakušanová, Hana 

Autoři věcným a srozumitelným způsobem rozkrývají přičiny oslabení aury a čaker v 

souvislosti s psychosomatikou nebo rodovými dědičnými nemocemi a nabízejí 

dostupné možnosti sebeléčení. 
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Cesty zármutku 

Samuel, Julia, 

Poutavá kniha od neobyčejné vypravěčky, líčí příběhy ztrát, které utrpěli její klienti, a činí 

tak s obrovskou citlivostí a výjimečným porozuměním. Zásadní kniha pro každého, kdo 

někdy zažil zármutek nebo chce utěšit truchlícího přítele. 

 

 

Pastýř 

Patterson, James 

 

Pátrání po dvou zločincích zavede detektiva Jacka Morgana do města hříchu Las Vegas, 

které přitahuje lidi všeho druhu a především ty, kteří mají co skrývat. 

 

 

Rok poté 

Forstchen, William R. 

Poutavé a napínavé pokračování realistického postapokalyptického příběhu Vteřinu poté, 

jehož hrdinové čelí následkům ničivého útoku, který je srazil na kolena - ale oni se mu 

dokázali postavit. 

 

Vražda Kafkova vnuka 

Kuťák, Jaroslav, 

Sběratel starožitností a starých dokumentů si jednoho dne koupí u stařičkého muže pár 

krabic zdánlivě obyčejných pohlednic, listin a dokumentů. Při bližším ohledání však 

zjišťuje, jaký poklad se mu dostal do rukou. 

 

Vteřinu poté 

Forstchen, William R. 

Nedávno ovdovělý John a jeho dvě děti žijí v přívětivé maloměstské rutině. Jednoho dne ji 

však něco naruší - najednou přestanou fungovat všechny elektrické spotřebiče. Za vším je 

výbuch elektromagnetické bomby... 

 

 

Zatímco jsi spala 

Lawler, Liz 

Alex se probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař a 

volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když však Alex znovu procitne, 

nemá na těle žádnéstopy po zranění. A vůbec nikdo jejímu hrůznému zážitku nechce 

věřit, proto začíná Alex časem pochybovat o svém zdravém rozumu... Dokud se nesetká s 

další obětí. 

Běžkyně 

May, Peter, 

Vrcholový čínský plavec spáchá v předvečer olympiády sebevraždu - a Čína tak ztrácí 

naději na vítězství proti Americe. Olympijský vzpěrač příjde o život v náručí své 
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pekingské milenky - a nejvyšší kruhy se pokoušejí tento skandál ututlat. Brzy ovšem výjde najevo, že 

tyto případy souvisejí s dalšími náhodnými úmrtími nejlepších čínských sportovců. 

Citrusový sad 

Tremblay, Larry 

Aktuální a přitom nadčasový příběh plný tragické krutosti a poetiky pouštních legend. 

Příběh, v němž jako fata morgána nad pustinou září naděje a víra v lidskost. 

 

 

Hon na motýly 

Hanibal, Jiří, 

  

Jsou mladé, bohaté, některé i krásné a přesto nejsou šťastné. Spojuje je společný úděl, 

samota. 

 

Projekt nighthawk 

Cussler, Clive 

Zřícení supermoderního letounu uvede do pohybu události, jež mohou vést ke katastrofě. 

Další dobrodružství Kurta Austina a speciálního týmu Numa. 

 

 

Zakázané ovoce 

Moyes, Jojo,  

Poklidné přímořské městečko Merham se ještě nevzpamatovává z následků druhé 

světové války, když místní stojaté vody rozčeří příchod bohémské skupinky s nejasnými 

vzájemnými vztahy, která se nastěhuje do moderního, na tu dobu architektonicky 

výstředního domu na pobřeží. 

 

Žena, po které se slehla zem 

Theils, Lone 

Pátrání po spisovatelově ženě zavádí mladou novinářku do míst, jaká by si nedokázala 

představit ani v tom nejhorším snu. 

 

 

Běsa 

Táborská, Dita 

Román Běsa je mnohovrstevnaté existenciální drama, které volně souvisí s autorčiným 

velmi úspěšným románem Malinka. 

 

 

 

Cigaretka na dva tahy 

Dán, Dominik, 

Uběhl přesně rok od vraždy Tibora Hakla – jedné z klíčových postav podsvětí. V obou 

případech sehrály důležitou roli Krauzovy kontakty s podsvětím. Občas se i detektivovi z 

oddělení vražd hodí podaření kamarádi z dětství. Naštěstí Tiborovu mrtvolu nikdo 
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neobjevil, oficiálně se nevyšetřovalo, nikdo nepátral po souvislostech. Jedině Burger tušil, že mu jeho 

žák přerostl přes hlavu – když ne profesionálně, tak v riskování určitě. Ale v polovině devadesátých let 

se aktivizovalo nejen podsvětí, jeho metody se pokusili napodobit i jiní. V brutalitě vraždění amatéři za 

podsvětím nijak nezaostávali. Na jaře 1995 se mužům z oddělení vražd dostal na stůl případ řidiče 

dodávky – mladíka zastřelili a upálili v autě. Hrozná smrt, děsivé zohavení mrtvoly, závažný kriminální 

čin. Ale Krauze a Chosého netrápilo jen pátrání, také tentokrát přišel problém ruku v ruce s ještě 

větším… 

 

Dědina 

Dvořáková, Petra, 

Dědina Petry Dvořákové je kniha, kterou jsem si chtěl dlouho přečíst. Vypráví příběh ze 

současného venkova, kde ještě přežívají staré rodinné stereotypy, které se střetávají se 

životem nastupující generace. O střet staré a nové generace jde totiž v knize především, 

alespoň tak jsem příběh četl já. Jsou to vlastně čtyři rozdělené prózy – povídky / novely, 

které spojuje prostředí vysočinské vesnice. Každý z textů se odehrává v jiné rodině a různé jsou i 

délky. 

 

Dům na jezeře 

Carey, Ella 

Mladá Američanka Anna žije klidným a spořádaným životem v San Francisku a o 

kořenech své rodiny nic netuší. Jednoho dne se však dozví šokující informaci: pochází 

z aristokratické rodiny, která za druhé světové války přišla o vše, a její dědeček musel 

na útěku zanechat v rodinném sídle jakýsi nesmírně cenný artefakt. Nyní si přeje jediné 

– aby milovaná vnučka ztracený poklad našla a přivezla mu ho. 

Voda, která hoří 

Vodňanská, Jitka, 

Obsáhlá vzpomínková kniha významné české psychoterapeutky v řadě kapitol a na 

desítkách unikátních fotografií přibližuje čtenářům celý její život plný mimořádných 

událostí a nevšedních setkání: Nezapomenutelnou ukrajinskou babičku a vzácné 

venkovské dětství v Jižních Čechách. Studia a atmosféru 60. let v Praze. Originální svět 

protialkoholní léčby v Praze u Apolináře - ten představuje jako blízká spolupracovnice 

zakladatele české protialkoholní léčby docenta Jaroslava Skály. Seznamuje s jedinečností 

československé psychoterapie v předrevoluční době. Vzpomíná na široký okruh přátel profesních, 

uměleckých, filosofických a disidentských. Ukazuje vlastní duchovní cestu a každoroční osamocené 

poutě do asijských klášterů. Významnou součástí knihy jsou též kapitoly o třech osudových mužích 

jejího života: výtvarníkovi Karlu Trinkewitzovi, básníkovi, divadelníkovi a zpěvákovi Janu Vodňanském 

a o dramatikovi a politikovi Václavu Havlovi. Tato svědectví svým významem přerůstají rovinu osobních 

vzpomínek, představují současně i jedinečný vhled do novodobé české kultury a historie. Vyprávění 

Jitky Vodňanské je i díky její profesi plno nevšedních postřehů a vtipných komentářů, autorka nezapře 

svou mimořádnou životní energii a smysl pro humor. 
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