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Habsburkové 
vzestup a pád světové velmoci 

Martyn Rady ; z anglického originálu Habsburgs přeložil Jan Škrob 

 

Portrét pozoruhodné dynastie, která, ať se nám to líbí nebo ne, ovlivnila 

charakter naší vlasti, Evropy i celého světa. Začátky Habsburků v 15. 

století byly skromné, ale už během pár dekád získali nadvládu nad 

podstatnou částí Evropy, od dnešního Slovenska až po Španělsko. Jejich 

říše coby zdánlivě nesourodý spletenec větších a menších území, s 

různými soustavami výsad a zákonů a množstvím jazyků, vždycky 

působila jako něco chaotického a provizorního. Martyn Rady ukazuje, v 

čem spočívala neskutečná odolnost habsburského rodu: v přesvědčení, 

že jejich osudem je být obránci římskokatolické církve, strážci míru a 

průkopníky vzdělanosti. Habsburští panovníci byli neuvěřitelně 

rozmanití: najdeme mezi nimi vojevůdce i intelektuály, vládce chytré i 

hloupé, lenivé i přehnaně činorodé, spojovala je však představa o poslání 

jejich rodu. Ve střední Evropě jejich dominanci ukončila až první 

světová válka.  

 

Jak si postavit dům 
napsal a nakreslil Martin Sodomka 

 

Naše v pořadí druhá kniha od Martina Sodomky, která patří k 

nejoblíbenějším knihám mého syna. Náčrty, nákresy a plánky, překrásné 

ilustrace, popis pracovních postupů, úskalí při stavbě domu a do toho 

všeho krásný příběh mladé rodinky myšek, která se brzy rozroste. Já 

jako dospělák oceňuji výběr barev v ilustracích. Pro technicky 

orientované děti skvělá volba, krásně a rychle se čte. Mohu jen 

doporučit, hlavně “klukům stavitelům”. 

 

Jak si postavit letadlo 
napsal a nakreslil Martin Sodomka 

 

Knížka "Jak si postavit letadlo" je naše první od Martina Sodomky a 

mohu říct, že je vážně krásná. Nápad napsat technické pohádky je 

naprosto geniální. Tyto knížky dětem poskytují jiný druh vzdělávání než 

je tomu u jiných dětských knížek. Jelikož přítel staví letadla a oba máme 

ekonomicko-technologické vzdělání, tak pořízení těchto knih je pro nás 

samozřejmost. Doma již máme celkem 4 knihy od tohoto autora a 

hodláme dokoupit i další. Syn tuto knihu naprosto miluje, ale jelikož je 

stále malý (3 roky), tak při čtení u ní moc dlouho nevydrží. Rád však 

popisuje obrázky, jelikož tatínek mu určité díly letadla ukazuje i na 

skutečných motorových modelech. Text je napsán poutavě a čtivě, takže 

je knížka vhodná i pro děti učící se číst.  

 

Jedna dvě - koukáme 
Joanna Bartosik; Ivana Pecháčková 

 

Leporelo pro nejmenší děti (0-12 měsíců), které si díky ní bystří a cvičí 

zrak.  
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Jedna dvě - mluvíme 
Joanna Bartosik; přeložila Ivana Pecháčková 

 

Knížečka Jedna, dvě – mluvíme podporuje rozvoj mluvy našich 2–

3letých potomků a snaží se těmto malým dámám a džentlmenům vštípit 

také základní zdvořilostní obraty a slůvka, jako jsou dobrý den, prosím a 

děkuji. Koncept a výtvarné ztvárnění provedla Joanna Bartosik. Projekt 

trojice knížek Jedna dvě – koukáme, Jedna dvě – slyšíme a Jedna dvě – 

mluvíme byl v Polsku oceněn v prestižní soutěži Institutu knihy.  

 

Jedna dvě - slyšíme 
Joanna Bartosik; přeložila Ivana Pecháčková 

 

Leporelo učí nejmenší děti pozorně naslouchat, a nakonec i zkoušet 

vytvářet vlastní slova. Knížečka Jedna, dvě – slyšíme pomáhá rozvíjet 

sluch dětem ve věku 1–2 roků. Autorka dítěti představuje slova, která 

zaznamenávají přirozené zvuky. Dítě začne pozorně naslouchat, a 

nakonec i zkoušet vytvářet vlastní slova. Knížka obsahuje řadu 

onomatopoických slov, která lze snadno přizpůsobit i pro jiné jazyky. 

Projekt trojice knížek Jedna dvě – koukáme, Jedna dvě – slyšíme a Jedna 

dvě – mluvíme byl v Polsku oceněn v prestižní soutěži Institutu knihy.  

 

Kriminálka na tahu 
Ladislav Beran 

 

Další povídkový opus z pera hojně čteného autora, emeritního komisaře 

písecké kriminálky. V devatenácti povídkách, odehrávajících se v 

současnosti, se autor nechal inspirovat skutečnými případy. Na tahu na 

šachovnici jihočeského zločinu jsou čtenářům důvěrně známí 

vyšetřovatelé Studnička a Mach a jejich nadřízený komisař Karas. 

Nezbývá jim, než aby si poradili s menšími či většími lumpy, 

podvodníky a zloději.  

 

Neobyčejné příběhy pana inženýra 
Barbora Klárová ; ilustroval Vhrsti 

 

Pohádkové příběhy s vtipnými ilustracemi potěší a pobaví zejména ty 

čtenáře, kteří mají rádi techniku - mašinky, bagry nebo tramvaje.  

 

Světlo v temnotách 
Sharon Cameronová ; z anglického originálu The light in hidden places 

... přeložila Markéta Johnová 

 

Jedno zaklepání na dveře změní řadu životů. Román z válečného Polska 

podle skutečného příběhu.Je rok 1943 a Stefania Podgórska pracuje pro 

rodinu Diamantových v polském Přemyšlu. Po vpádu německé armády 

do města jsou Diamantovi donuceni k odchodu do ghetta. Stefania zde 

zůstává se svojí šestiletou sestrou Helenou sama. A potom někdo 

zaklepe na dveře - je to Max Diamant. Utekl z transportu do 

koncentračního tábora a žádá o pomoc. Dívky v ten okamžik učiní 
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mimořádné rozhodnutí a Maxe ukryjí. Po něm pak i dvanáct dalších 

Židů...  

 

Večeřel jsem na hradě 
Milan Brožek z Prošku 

 

Účastník studentské stávky z listopadu 1989 skrz vzpomínky na své 

dětství a mládí popisuje dobu reálného socialismu a její zánik. Kniha 

otevírá pohled do ontogenese jedince vychovávaného propagandou 

totalitního režimu, který dospívá k přesvědčení, že systém založený na 

lži se nakonec vnitřně zhroutí. Současně autor podrobuje kritice vývoj 

společnosti za posledních více než sto let, zdůvodňuje své konservativní 

postoje a varuje před moderními tendencemi, vedoucími k odklonu od 

hodnot, které pokládá za nadčasové. Cestu k řešení vidí v obnově 

monarchie.  

 

Americký klub českých dam 
Hana Whitton 

 

Román, zasazený do druhé poloviny 19. století, vypráví o osudech 

předních členek jednoho z prvních českých dámských spolků, jehož 

založení inicioval v roce 1865 vlastenec, cestovatel a štědrý mecenáš 

Vojtěch Náprstek. Inspiroval ho k tomu moderní životní styl, který 

poznal za svého pobytu v Americe. Ke spoluzakladatelkám českého 

klubu patřila Karolina Světlá, Sofie Podlipská či dcera Františka 

Palackého Marie. Na pozadí výjimečné doby přibližuje román poutavé 

osudy žen českého kulturního života a líčí jejich osobní dramata. Příběh 

neponechá stranou ani Náprstkovu pozoruhodnou rodinu – zejména jeho 

obětavou matku Annu, která se z nuzného postavení vypracovala na 

jednu z nejbohatších žen své doby a v jejímž domě U Halánků se klub 

scházel.  

 

Břemeno minulosti 
Dominik Dán 

 

Práce na oddělení vražd připomínala někdy Krauzovi jízdu na horské 

dráze: chvíli nahoru, chvíli dolů - někdy nevěděli, kam dřív skočit, jindy 

jako by si vrazi vybírali náhradní volno. Za rychlé vyřešení posledního 

případu si Krauz a Canis vysloužili šťavnatou odměnu a slib šéfa, že si 

až do dalšího případu mohou odpočinout. Canis si mnul ruce, těšil se na 

uvolněnější režim, ale Krauz pochybovačně zavrtěl hlavou. Nevěřil, že 

jim osud něco takového dopřeje. A taky ne... I když několik dní nechali 

kolegy Burgera a Hanzela samotné, aby se s nalezenou kostrou 

vypořádali, jak nejlépe dovedou, tak je osud opravdu dostihl.  

 

Čarodějnice 
Finbar Hawkins ; z anglického originálu Witch ... přeložila Viktorie 

Košnarová 

 

Dechberoucí příběh ze sedmnáctého století o ženské síle, čarodějnictví, 

zlobě, pomstě a poutech, která nás svazují... Potom, co byla Evey 

svědkem brutální vraždy své matky spáchané lovci čarodějnic, chce 
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jediné – vystopovat vraha a pomstít se. Zlost v ní sílí. Nezbývá jí však, 

než být rozumná. Dala totiž matce slib, že ochrání svou malou sestru 

Dill a za všech okolností ji udrží v bezpečí. Touha po pomstě je ale stále 

větší. Dodrží Evey svůj slib, nebo se vydá za svým osudem?  

 

Lásku nespočítáš 
Kira Gembri ; z německého originálu Wenn du dich traust ... přeložila 

Barbora Špundová 

 

Příběh pro young adult čtenáře, v němž se Lea, trpící neurózou 

projevující se nutkavými kontrolami a přepočítáváním, seznámí v 

psychiatrické léčebně s Jayem, s kterým se sblíží. Lea neustále počítá - 

své kroky, hrášky na talíři nebo třeba listy na gumovníku v čekárně 

psychiatrické léčebny. Je posedlá pořádkem a život zvládá jen s pomocí 

rituálů a čísel. Teď počítá zbývající dny do okamžiku, než bude moct z 

blázince zmizet. Kdy to přesně bude, ví jen ona a Jay - floutek 

odsouzený k obecně prospěšným pracím, který si zde odpykává svůj 

trest. Lea ho načapala při krádeži a výměnou za mlčení mu nabídla 

dohodu...  

 

Nespadni, neutop se, neumírej 
Lise Villadsenová ; z dánského originálu Kvantespring ... přeložila 

Markéta Kliková 

 

Problematika vážně nemocného člena rodiny očima patnáctileté dívky, 

která se stará o svou o tři roky starší sestru a zároveň se snaží žít svůj 

vlastní život. Astrid má pocit, že první rok na střední strávila na školních 

záchodcích se svou sestrou Cecílií. Mezi nádechy a výdechy se ji snažila 

povzbudit v boji s paralyzující úzkostí, která ji opakovaně srážela na 

samé dno. Astrid Cecílii vždycky bezmezně podporovala. Teď však má 

pocit, že její život neexistuje a vše se řídí jen potřebami nemocné sestry. 

Pak se objeví kluk, díky němuž po dlouhé době zažije pocity štěstí. Než 

se zase všechno začne bortit.  

 

Rudá zem 
Adam L. G. Nevill ; z anglického originálu The reddening přeložila 

Alena Byrne 

 

Mysteriózní horor o prehistorických děsech. Ani milión let evoluce 

nepohřbil hrůzy předcházející naší moderní civilizaci. Prastaré rituály, 

dávná božstva a brutalita se mohou kdykoli znovu objevit v místech, kde 

to nejméně čekáme.  

 

Tátovy holky 
Sarah Flint ; přeložil: František Jahnátek 

 

Původně neměl v úmyslu zabíjet a ohrožovat staré lidi. Vyhledával jen 

příležitosti si s nimi promluvit a zavzpomínat. Jenže to by se nesměl 

vkrádat do jejich ložnic uprostřed noci a kromě vzpomínek a 

památečních předmětů je zbavovat i toho nejcennějšího, co jim ještě 

zůstává – posledních pár let života mezi dětmi a vnoučaty.  
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Czerninové 
nezahyneš ani ohněm, ani mečem 

Pavel Juřík 

 

Czerninové patří k českým šlechtickým rodům, které již od 12. století 

ovlivňovaly historii Království českého. Rozvětvili se do řady větví, ze 

kterých dodnes rostou čtyři: hradecká, vinořská, dymokurská a 

vrchlabská (Czernin-Morzinové). Osobnosti jako hrabě Heřman, 

Humprecht, František Josef, Jan Rudolf, Evžen Karel nebo bratři Děpold 

a Humprecht a jejich bratranec stíhač RAF Manfred Beckett Czernin se 

nesmazatelně zapsali do dějin. Dodnes poutavé jsou i dopisy Zuzany 

Czerninové z nedrahovické větve, které v 17. století psala krásnou 

češtinou svému synovi Humprechtovi. Stopy Czerninů nalezneme i v 

české krajině, ať již to je zámek a nádherný park v Krásném Dvoře, 

lovecké zámky Humprecht, Kozel nebo Jemčina, zámky Chudenice a 

Chudenice-Lázeň, Petrohrad, Vrchlabí a Dymokury nebo jedna z perel 

vrcholného baroka v Praze – Černínský palác. Jejich stopy nalezneme i 

na Sněžce a dalších místech Krkonoš. Kniha Czerninové. Nezahyneš ani 

ohněm, ani mečem přináší celkový přehled historie a odkazu rodu 

Czerninů, informace a portréty jeho nejvýznamnější osobností, 

rodokmeny a popisy erbů a přehled jejich nejvýznamnějších hradů, 

zámků a paláců.  

 

Kinští 
Bůh, čest, vlast 

Pavel Juřík 

 

Kinští patří mezi nejvýznamnější šlechtické rody Království českého a 

habsburské monarchie. Jejich kořeny sahají až do 13. století. V roce 

1628 byli povýšeni do hraběcího stavu, v roce 1720 vznikla větev 

knížecí, ze které se oddělila hraběcí větev kostelecká. Zámky Kinských 

v Chlumci nad Cidlinou, Kostelci nad Orlicí a Žďáru nad Sázavou patří 

mezi časté cíle milovníků historie a turistiky. Výrazné stopy Kinských 

nalezneme i na dalších místech, jako jsou Praha, Heřmanův Městec, 

Chroustovice, Sloup, Nový Bor nebo Budenice. Z dlouhé řady 

významných osobností rodu připomeňme např. hraběte Viléma nebo 

Oktaviána, či knížata Štěpána a Rudolfa Kinské a polního zbrojmistra 

Františka Josefa Kinského. Zapomenout nesmíme na nositelku Nobelovy 

ceny míru baronku Bertu von Suttner nebo jedinou vítězku Velké 

pardubické Latu Brandisovou. Kniha „Kinští, Bůh, čest, vlast“ přináší 

celkový pohled na historii a odkaz rodu Kinských, informace o jeho 

nejvýznamnějších osobnostech, přehledné rodokmeny hlavních 

rodových větví a popisy erbů. Na tři sta fotografií zachycuje portréty 

členů rodu a jeho nejvýznamnější sídla.  

 

Kolowratové 
věrně a stále 

Pavel Juřík 

 

Monografie o jednom z nejstarších českých šlechtických rodů je určena 

pro širokou veřejnost, která se zajímá o historii šlechty, historii jako 
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takovou i o dějiny hradů a zámků. Z rodu Kolowratů pocházely desítky 

významných osobností, které se zapsaly do českých i středoevropských 

dějin. Patří mezi ně např. Hanuš II. Libštejnský z Kolowrat, voják a 

později duchovní, který vyhlásil roku 1469 papežskou klatbu nad králem 

Jiřím z Poděbrad, významný politik jagellonského období Albrecht II. 

Libštejnský z Kolowrat nebo císařský vyslanec František Karel I. Z 

větve Krakowských z Kolowrat pochází např. velký vlastenec19. století 

hrabě Hanuš či známý filmař, aviatik a motorista hrabě Saša. Odkaz 

štědrých dárců z rodu Kolowratů nalezneme např. v Národním muzeu 

nebo Národní galerii. Kolowratská sbírka obrazů patří mezi nejcennější 

u nás. S Kolowraty jsou spojeny hrady Krakovec, Libštejn, Krašov nebo 

překvapivě i Karlštejn, ale také zámky Rychnov nad Kněžnou, Velké 

Dvorce, Sloup nebo Nový Hrad u Jimlína a několik paláců v Praze.  

 

Krize je výzva 
pozitivní přístup k osudovým zvratům 

Bärbel Wardetzki ; z německého originálu Loslassen und dranbleiben ... 

přeložila Kateřina Prešlová 

 

V labyrintu života se občas stává, že se nám nedaří najít cestu ven. Jak 

objevit zakutálené Ariadnino klubko a vyjít z přítmí znovu na světlo, 

abychom nepropadli naučené bezmoci a neztratili radost ze života? 

Kniha známé německé psychoterapeutky ukazuje, že každá změna 

vychází z nás a že je možné se posunout o úroveň výš, kde najdeme 

odstup a ztracený klid. Nabízí způsob, jak najít východisko ze situací, 

které nás zasáhnou a jež nemůžeme sami ovlivnit, jako je náhlé úmrtí 

blízké osoby, rozchod nebo nečekaná výpověď, a popisuje různé vhodné 

postupy: oživení emoční inteligence, přijetí odpovědnosti za sebe sama, 

schopnost rozeznat vhodný okamžik či cvičení v odolnosti?  

 

Lobkowiczové 
popel jsem a popel budu 

Pavel Juřík 

 

Lobkowiczové jsou jedním z nejvýznamnějších a světově nejznámějších 

českých šlechtických rodů. Jejich historie sahá do konce 14. století. V 

dalším století se rozdělili na větve Hasištejnských a Popelů z 

Lobkowicz. Dodnes žije pouze větev popelovská, která se dělí na 

roudnickou primogenituru a mělnickou sekundogenituru a ty ještě na 

další větve. Dlouhá řada významných politiků, diplomatů, vojevůdců 

nebo mecenášů umění z rodu Lobkowiczů se zapsala zlatým písmem do 

českých dějin. Jimi shromážděná umělecká díla patří mezi 

nejvýznamnější soukromé sbírky umění ve střední Evropě. Z desítek 

lobkowiczkých sídel uveďme např. zámky Mělník, Roudnice nad Labem 

a Jezeří, hrady Hasištejn nebo Střekov a Lobkowiczský palác na 

Pražském hradě. Kniha Lobkowiczové, Popel jsem a popel budu je první 

knihou o tomto rodu, která čtenáři poskytuje souhrnné informace o jeho 

nejvýznamnějších osobnostech, historických souvislostech, genealogii a 

heraldice.  
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Propast 
Jozef Karika ; přeložil Jiří Popiolek 

 

Mysteriózní thriller ze slovenských hor. Je stará legenda horských vůdců 

o nadpřirozené síle shazující lidi do hlubin jenom strašidelná fáma, nebo 

obsahuje zrnko pravdy?  

 

Schwarzenbergové 
nic než rovné 

Pavel Juřík 

 

Schwarzenbergové patří mezi nejvýznamnější šlechtické rody, které 

ovlivňovaly nejen dějiny českých zemí, ale celé střední Evropy v 17. – 

19. století. Zejména jižní Čechy vděčí Schwarzenbergům za úpravu 

krajiny, výsadbu lesů na Šumavě a dlouhou řadu hradu a zámků, na které 

jsme dodnes hrdí. Na prvním místě to jsou zámky Hluboká, Třeboň, 

Český Krumlov a Orlík, ale také schwarzenbergské paláce v Praze. 

Kniha „Schwarzenbergové – Nic než rovné“ čtenářům přináší celkový 

pohled na historii a odkaz rodu Schwarzenbergů, informace a portréty 

jeho nejvýznamnějších osobností, rodokmeny a popisy erbů. 

 

Broumovské stěny 
U Turka a Barklovy rokle [horolezecký průvodce] 

Jan Meško; fotografie Oldřich Jenka, Tomáš Pýcha, Martin Havlík, 

Ondřej Šrám, Karel Kutzer 

 

Nový horolezecký průvodce mapuje dva zbylé sektory velké oblasti V 

Horách, která je přibližně ohraničena obcemi Slavný, Bělý a osadou 

Řeřišný. Průvodce po této oblasti vyšel na začátku roku 2021 v 

nakladatelství JUKO, ale sektory U Turka a Barklovy rokle se do něho 

nevešly.  

 

Dogman a superkotě 
4. díl 

napsal a ilustroval Dav Pilkey jako George Beard a Harold Hutchins ; 

vybarvil Jose Garibaldi ; z anglického originálu Dog man and cat Kid 

přeložila Veronika Sysalová 

 

Další příběh psohlavého policisty Dogmana v humoristickém komiksu. 

Dogman má nového chlupatého a ušatého parťáka - Superkotě. A hned 

musí společně vyřešit jednu záhadu. Když po nástupu kočičí chůvy 

zmizí nadějná filmová hvězda, Dogman a Superkotě se rovnou vydávají 

po horké stopě, aby přišli zmizení na kloub.  

 

Dogman 
5. díl Pán blech. 

napsal a ilustroval Dav Pilkey jako George Beard a Harold Hutchins ; 

barva Jose Garibaldi ; z anglického originálu Dog man: Lord of the fleas 

přeložila Veronika Sysalová 

 

Pokračování humoristického komiksu, ve kterém psohlavý policista 

Dogman potírá zločin. Nejlepší psolicajt na světě a obránce bezbranných 
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musí opět do akce. Ve městě totiž řádí nová banda zloduchů, s kterými je 

potřeba udělat krátký proces. Naštěstí Dogman není sám - do boje se 

zlem se spolu s ním vydává jeho parťák Superkotě a robot RETARD.  

 

Dogman 
Volání kočičiny. 6. díl 

napsal a ilustroval Dav Pilkey jako George Beard a Harold Hutchins ; 

barva Jose Garibaldi ; z anglického originálu Dog man: brawl of the wild 

... přeložila Veronika Sysalová 

 

Premiéra velkolepého dogmaního bijáku se blíží! Jenže kdesi v tmách už 

číhají zloduši – konkrétně BLECHY z předchozího dílu –, kteří chtějí 

Dogmanovi jeho slávu překazit. Narafičí to tak, že náš hrdina s psí 

hlavou je obviněn z loupeže a jde kňučet za mříže. Naštěstí má Dogman 

kámoše, ba dokonce Superkámoše, kteří neváhají a jdou ho z té 

šlamastyky vysekat. Jak to všechno dopadne? Čtěte další díl světově 

proslulé série o nejlepším psolicajtovi ve vesmíru!  

 

Marie Curie 
průkopnice, nositelka Nobelovy ceny, objevitelka radioaktivity 

Richard Gunderman ; z anglického originálu Marie Curie, the pioneer, 

the Nobel laureate, the discoverer of radioactivity... přeložil Manfred 

Strnad 

 

Marie Curie byla první ženou, která obdržela Nobelovu cenu, a jedinou 

ženou, která tuto poctu získala dvakrát, a současně jediným člověkem, 

jenž ji obdržel ve dvou různých vědeckých oborech. Tato biografie v 

plném světle odhaluje lidské i vědecké aspekty jejího života. Popisuje 

její bouřlivý osobní příběh v době sociálních zvratů a zápas o uznání v 

časech, kdy byly ženy-vědkyně téměř neznámým pojmem. Marie Curie 

zemřela v roce 1934, když podlehla aplastické anémii, která se zřejmě 

rozvinula v souvislosti s jejím vědeckým bádáním. Její práce nejen že 

přispěla k našemu pochopení struktury atomu, a tím také k samotné 

fyzikální podstatě světa, ale také položila základy moderních 

medicínských inovací, jako například radioterapie. Marie Curie 

nepřestává inspirovat miliony lidí celého světa.  

 

Můj táta je zvíře 
Philip Bunting ; z anglického originálu Wild about dads ... přeložil Petr 

Eliáš 

 

Vtipná obrázková knížka pro děti i jejich rodiče. Nejen v říši lidí, ale i v 

divočině je spousta skvělých otců! Jaký tatínek je plameňák, tučňák, vlk 

nebo medvěd? Který starostlivý otec nosí své děti v břiše, který servíruje 

tu nejlepší svačinu a který shání potomkům startovací bydlení?  

 

Sirotčinec slečny Peregrinové 
6. díl Zkáza Ďáblova akru. 

Ransom Riggs ; z anglického originálu Miss Peregrine's peculiar 

children - The desolations of Devil's Acre ... přeložila Bronislava 

Grygová 
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Uzavření příběhu podivných dětí ze Sirotčince slečny Peregrinové. Osud 

světa podivných je v závěru série velmi nejistý...Jacob a Noor se znovu 

setkají se slečnou Peregrinovou a podivnými dětmi v Ďáblově akru. Akr 

sužují pustošící události - atmosférické fronty ženoucí popel, krev a kosti 

- hrozivá předzvěst příchodu Caulovy armády. Caul přežil zkázu 

Knihovny duší, je ještě mocnější než kdykoliv předtím a zdá se, že 

apokalypsa, kterou přináší, je neodvratná. Zbývá poslední naděje - 

zavést Noor tam, kde se schází sedm emancipátorů, jejichž příchod 

předpovědělo proroctví. Pokud se Jacobovi a jeho přátelům podaří najít 

toto tajné místo, budou stát tváří v tvář nebezpečným nepřátelům a utíkat 

jako o život těmi nejnebezpečnějšími smyčkami.  

 

Třetí polovička 
Carola Loveringová ; přeložila Kateřina Prešlová 

 

Román s napínavou zápletkou vypráví příběh Skye, která se po krátké 

známosti vdá za muže, který chce využít jejího bohatství a tento plán 

připraví se svou manželkou. Když ji její přítel Burke požádá o ruku, 

Skye Starlingová se vznáší na obláčku štěstí. Je chytrá, krásná a pochází 

ze zámožné rodiny, a tak to na první pohled vypadá, že jí leží celý svět u 

nohou. Ve skutečnosti však bojuje s obsedantně kompulzivní poruchou, 

která jí zabraňuje navazovat milostné vztahy. Ale Burke - pohledný, 

starší a emocionálně vyzrálý muž - tvrdí, že ji chce... navždy! Akorát že 

Burke není tím, za koho se vydává.  

 

Velitel tankových vojsk Wehrmachtu 
válečné vzpomínky Hanse von Lucka 

přeložil Stanislav Tumis 

 

Vzpomínky Hanse von Lucka jsou v první řadě vyprávěním o válečných 

taženích tohoto mladého a schopného důstojníka ve službách německého 

wehrmachtu. Čtenář se nejprve seznámí s tím, jak se mladý muž v duchu 

rodinné tradice rozhodl nastoupit do Reichswehru, kde se osudově setkal 

s později legendárním německým polním maršálem Erwinem 

Rommelem, jehož schopnosti velmi oceňovali i jeho protivníci. Hans 

von Luck se během války účastnil jako velitel praporu a později pluku 

všech klíčových tažení nacistické armády, nejprve bleskového tažení do 

Polska (1939), pod velením Rommela útoku na Francii (1940), invaze do 

Sovětského svazu (1941–1942), později se znovu pod velením Rommela 

účastnil jako velící důstojník Německého afrického sboru (Deutsches 

Afrikakorps) památných bojů v severní Africe (1942–1943) a na konci 

války spodílel na obranných bojích německé armády po zahájení 

úspěšné spojenecké invaze v Normandii (1944–1945). Krátce před 

skončením války byl zajat v bezvýchodné situaci sovětskou armádou a 

odvlečen na Kavkaz, kde pracoval skoro až do konce svého zajetí v 

gruzínském pracovním táboře v městečku Tkibuli. Líčení Hanse von 

Lucka není jen klasickým vyprávěním vojáka o bojích, ale svědectvím o 

válečné době očima z druhé strany barikády. O inteligenci a 

mimořádných schopnostech autora svědčí mimo jiné skutečnost, že se 

mu nejvyšší představitelé německé armády nebáli svěřit politickou misi, 

jejímž cílem bylo přesvědčit Adolfa Hitlera o nutnosti stažení 
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německých armád ze severní Afriky. Jeho svědectví je důkazem o 

rostoucích rozporech mezi generály německé armády a politickým 

vedením nacistické říše. Vzpomínky na ruské zajetí, ale i na střety s 

protivníky odhalují hlubokou empatii a uznání von Lucka dokonce i vůči 

svým protivníkům.  

 

Žena filmového kritika 
2. díl Den zúčtování. 

ilustroval Prokop Wilhelm 

 

Druhý svazek vtipných blogových příspěvků z (ne)obyčejného 

každodenního života.  

 

Dogman utržený ze řetězu 
2. díl 

napsal a ilustroval jako George Beard a Harold Hutchins ; vybarvil Jose 

Garibaldi ; z anglického originálu Dog man unleashed ... přeložil Martin 

Mikolajek 

 

Pokračování humoristického komiksu, ve kterém psohlavý policista 

Dogman potírá zločin. Hrdina s psí hlavou se opět představuje ve 

světově proslulém komiksu! Obranář zákona a mstitel pes-práví je opět 

tady! Se srdcem hrdiny, silnými pažemi, bystrým rozumem... a hustou 

srstí. Dokáže zatočit se zločinem ve svém rodném městě? A kdo mu 

protentokrát bude stát v cestě? Zdá se, že Dogman se tentokrát doslova 

utrhl ze řetězu...  

 

Dogman 
Peťulka, čili, život kotěte. 3. díl 

napsal a ilustroval Dav Pilkey jako George Beard a Harold Hutchins ; 

vybarvil Jose Garibaldi ; z anglického originálu Dog man - a tale of two 

kitties ... přeložila Veronika Sysalová 

 

Hrdina s psí hlavou se představuje ve světově proslulém komiksu! 

Dogman je nejpřítulnější ze všech psů a nikdo by nehádal, že je zároveň 

nejobávanější strážce zákona v ulicích zlotřilého města! Když se dobře 

známému lotrovi Péťovi narodí malý Péťa, je tady dvojí problém. A pro 

nejlepšího policajta všech dob dvakrát tolik práce! Slavný tvůrce 

komiksových příběhů Dav Pilkey přináší další díl veleúspěšné série o 

Dogmanovi, která se usídlila na předních místech v žebříčcích 

nejprodávanějších knih  

 

Jal 
Veronika Kutičková 

 

Fantasy o tajné lidské rase s kořeny ve starověkém Egyptě. Příběh plný 

akce, nebezpečí, tajemství a sesterské lásky s ne příliš vzornou hrdinkou 

v hlavní roli. Fantasy o tajné lidské rase s kořeny ve starověkém Egyptě. 

Příběh plný akce, nebezpečí, tajemství a sesterské lásky s ne příliš 

vzornou hrdinkou v hlavní roli. Stephanie opustila svou úspěšnou 

kariéru velitelky lovců speciální jednotky Jalských medjayů už před lety. 

Teď tráví čas obvykle se skleničkou v ruce ve společnosti své spřízněné 
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duše Olivie. Žijí na vlastní pěst a drží se dál od politiky rodného města 

Jal v Egyptě. Když ale dojde k sérii únosů, přijíždějí do zdánlivého 

bezpečí bohatého Jalu. Tam se ale jejich pohodlné životy obrátí vzhůru 

nohama a Stephanie je postavena před těžké rozhodnutí. Dokáže se 

vzchopit, opustit své milované a postavit se do první linie, aby 

zachránila svůj lid?  

 

Když vylétnou děti z hnízda 
od symbiózy k samostatnosti 

Adelheid Müller-Lissner ; přeložila Alena Bezděková 

 

Publikace se zaměřuje na syndrom opuštěného hnízda a jak se s ním 

vyrovnat. Určeno široké veřejnosti.Co si počít, když tatínek přestal 

mluvit a v poslední době se zdržuje převážně v dílně nebo v zahradním 

domku? A jak přesvědčit pětatřicetileté dítě, aby se už konečně 

poohlédlo po vlastním bydlení? Okamžik, kdy děti dospějí, osamostatní 

se a opustí domov a rodiče, patří v životě k těm přelomovým. Otec a 

matka zůstanou náhle sami a musí prostor, který až dosud věnovali 

výchově potomků, znovu zaplnit, což vždy není úplně jednoduché a je to 

spojeno s mnoha výzvami. Kniha známé německé psycholožky otvírá 

témata, která se v souvislosti s touto situací objevují, a nabízí 

konstruktivní řešení, ať už se jedná o samotný proces oddělení od rodičů, 

nezdravou závislost, očekávání, že nám děti něco „dluží“, bolestivé 

„pouštění“, či specifika mužského způsobu truchlení. Důležitou součástí 

jsou i tipy na obnovu zanedbaného manželství, návrhy jednání v 

situacích, kdy se dospělým dětem nechce hnízdo opustit, a možnosti 

nových, zdravějších vztahů.  

 

Modrá jako safír 
láska nezná čas. 2. díl 

Kerstin Gierová ; přeložila Tereza Pecáková 

 

Cestování časem může být nebezpečné! Pokračování Rudé jako rubín! 

Čtěte pokračování úspěšné knížky Rudá jako rubín! Být čerstvě 

zamilovaná v minulosti vážně není dobrý nápad. To si přinejmenším 

myslí šestnáctiletá Gwendolyn, novopečená cestovatelka časem. 

Koneckonců mají oba s Gideonem docela jiné starosti. Například jak 

zachránit svět. Nebo se naučit tančit menuet. A ani jedno není vůbec 

snadné! Gwen má sice po svém boku několik dobrých rádců, ale když se 

Gideon začne chovat tajuplně, je jí jasné, že musí své hormony co 

nejdříve dostat pod kontrolu...  

 

Neskutečný svět 
Jenny McLachlanová ; ilustrace Ben Mantle ; překlad Eva Kadlecová 

 

Dobrodružství odehrávající se ve fantastickém světě Ryk, který si 

sourozenci Róza a Artur kdysi vymysleli. Nyní se jim nečekaně 

připomenul. Jako malí si Róza s Arturem vymysleli vlastní svět. 

Jmenoval se Ryk a oni si v něm hráli na hrdiny. Vstupovalo se tam 

rámem skládací postele na dědečkově půdě. Létali v něm draci, plavaly 

mořské panny a kouzlil tam i nindža čaroděj. Jenomže se tam někdy 

vyskytovaly také příšery, kterých se děti bály. Například ukrutný strašák 
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Kráky. Dvojčatům už je jedenáct let, moc si spolu nehrají a svět Ryk 

začal upadat v zapomnění... až jednoho dne náhle rám postele vcucne 

dědečka. A nehodlá ho vyplivnout zpět. Co když to všechno nebyla jen 

hra? Co když je Ryk skutečný? Podaří se do něj Arturovi s Rózou vrátit 

a dědečka zachránit?  

 

Rudá jako rubín 
láska nezná čas. 1. díl 

Kerstin Gierová ; přeložila Tereza Pecáková 

 

Žít v rodině, která je samé tajemství, není pro šestnáctiletou Gwendolyn 

zrovna snadné. A co teprve když pochopí, že tím největším rodinným 

tajemstvím je ona sama. Jaké nebezpečí člověku hrozí, když se zamiluje 

napříč časem?  

 

Všechno je krásné 
Eleanor Ray ; přeložila Ivana Čejková 

 

Lehce humorný, milostný román o hodně zvláštní ženě. Po ztrátě 

milovaného muže se  Amy uzavřela do sebe. Její svět je liduprázdný, 

zato je přeplněn věcmi. Její dům jimi doslova přetéká. Pak se ale náhle 

objeví nový soused...Když se Amy před jedenácti lety zhroutil život, 

začala svou první sbírku. Bylo to jen pár vzpomínek na šťastnější časy: 

květináč, který jí připomínal muže, jehož milovala, oprýskaný 

porcelánový ptáček, stříbrný zapalovač... Věci, které by jiní možná 

vyhodili, pro ni představují celý její svět. Amy je sice osamělá, ale její 

dům je zaplněn předměty, které miluje. Když se do sousedství nastěhuje 

rodina se dvěma malými chlapci, začne se její pečlivě střežené soukromí 

rozpadat. A to ji přivede k otázce, proč se vlastně začala uzavírat do 

sebe. Amy se vydává na cestu do své minulosti a musí se přitom 

vypořádat se zvědavými sousedy, otravným kocourem, neschopnou 

policií a malým chlapcem, který jí pomůže znovu otevřít srdce - a svůj 

domov.  

 

Zelená jako smaragd 
láska nezná čas. 3. díl 

Kerstin Gierová ; přeložila Tereza Pecáková 

 

Konečně je tady třetí díl nejúspěšnější časocestovací trilogie. 

Dechberoucí úprk do minulosti pokračuje... Gwendolyn má zlomené 

srdce. Zdá se, že Gideonovo vyznání lásky bylo pouhou fraškou, aby šel 

na ruku jejich úhlavnímu nepříteli, hrozivému hraběti Saint Germainovi. 

Ale pak se stane něco naprosto nepochopitelného a Gwennin svět je 

vzhůru nohama. Ji i Gideona čeká dechberoucí úprk do minulosti, a taky 

menuety, paruky, kordy a divoké pronásledování a nad tím vším se 

vznáší otázka, zda se dá stav pokojové fontány vůbec léčit…  
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Dobrodruh z Paříže 
Dumasova továrna na romány 

Dirk Husemann ; z německého originálu Die Romanfabrik von Paris ... 

přeložil Rudolf Řežábek 

 

Paříž 1851. V továrně na romány Alexandra Dumase píše čtyřicet 

zaměstnanců oblíbená pokračování Tří mušketýrů a Hraběte Monte 

Christa. V nejnovějším díle je však mezi řádky něco shnilého, protože je 

prošpikované státním tajemstvím. Aby Dumas zachránil svou pověst, 

musí se spojit zrovna se svou největší kritičkou, německou učitelkou 

Annou Mollovou, která ho udala kvůli příliš nevázaným textům. A tak 

jejich dobrodružná cesta po Evropě začíná Tento román Dirka 

Husemanna získal v roce 2020 v Německu titul KNIHA ROKU.  

 

Doktor z Varšavy 
Elisabeth Giffordová ; z anglického originálu The good doctor of 

Warsaw ... přeložil Tomáš Suchomel 

 

Román o významném polském lékaři, pedagogovi a spisovateli, který se 

celý život věnoval sirotkům, neopustil je ani ve varšavském ghettu a 

dobrovolně s nimi šel i na smrt do koncentračního tábora Treblinka.  

 

Dům v zátoce 
Mary Ellen Taylor ; přeložila Jana Chartier 

 

Romantický příběh Lucy, která se stane dědičkou starého venkovského 

domu ve Virginii, kam se přestěhuje a doufá, že zde zjistí, kdo byl její 

otec, protože od matky se to nikdy nedozvěděla. Lucy plní poslední 

přání své matky a vrací se do rodného města ve Virginii. Cesta přes celé 

Státy pro ni znamená šanci na nový, lepší život. Získala totiž nečekané 

dědictví v podobě nemovitosti jménem Zimní vilka. Není to 

polorozpadlý domek, jak očekávala, ale velký dům, na němž se podepsal 

zub času. Sídlo s mnoha zákoutími, která skrývají tajemství, vášně a 

zrady několika generací. A Lucy doufá, že právě tady by mohla najít 

odpověď na otázku, kterou matka nikdy nezodpověděla. Kdo je její 

otec? Dědictví dostane, jen když splní několik podmínek, jinak přijde na 

řadu další z řady dědiců, charismatický Hank. Lucy postupem času 

zjišťuje víc o historii své rodiny, ale hlavně o sobě samé. Během pátrání 

po svých předcích totiž najde něco, co dosud neměla; domov, rodinu a 

lásku.  

 

Manžel a záhadná blondýna 
Alena Jakoubková 

 

Román je příběhem zubní lékařky, do jejíhož poklidného života náhle 

vstoupí podezření z možné manželovy nevěry. Sandra Vlková je po více 

než dvacetiletém manželství přesvědčená, že si může být svým mužem 

Jiřím jistá. Vedou spolu spokojený život, jejich dvojčata Martina a 

Honza už mají po maturitě, a tak mají dost času jeden na druhého. Jenže 

jednoho dne Sandře zavolá její kamarádka Dana, že viděla Jiřího v 

kavárně sedět s mladou blondýnkou nad šálky latté. Ten telefonát Sandře 

jednou provždy změní život.  
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Počítání hvězd 
Mary Robinette Kowal ; z anglického originálu The calculating stars 

přeložil Adam Pumpr 

 

Román z alternativní historie, kde v 50. letech katastrofa donutí lidstvo 

urychlit dobývání vesmíru a zbavit se předsudků. V roce 1952 dopadne 

na Zemi obří meteorit a zničí celé východní pobřeží Spojených států. 

Kvůli následné změně klimatu se naše planeta stane brzy neobyvatelnou 

a lidstvo má jedinou šanci na přežití. Musí se urychleně pokusit o 

kolonizaci vesmíru. Vznikne mezinárodní koalice, jejímž cílem je osídlit 

nejprve Měsíc a následně Mars. Matematička Elma Yorková na projektu 

spolupracuje jako výpočtářka, ale sní o tom, že se stane astronautkou. V 

cestě jí však nestojí jen technické obtíže, ale především předsudky 

většinové společnosti tehdejší doby, bránící ženám účastnit se letů do 

vesmíru. Jako bývalá armádní pilotka se s tím nehodlá smířit. Jak by lidé 

v padesátých letech reagovali na takovou katastrofu a následnou akutní 

hrozbu změny klimatu? Jak bude probíhat pokus o záchranu lidstva v 

době, kdy je rasismus a sexismus společenskou normou? Příběh 

alternativní historie se nezabývá jen technickou stránkou dobývání 

vesmíru, ale především společenskými problémy, kterým lidstvo čelí i 

tváří v tvář nevyhnutelné záhubě.  

 

Tři týdny do svatby 
Ella Quinnová ; přeložil Petr Kotouš 

 

Romantický příběh osudového setkání lady Grace a Matta, hraběte z 

Worthingtonu. Lady Grace Carpenterovou na cestě z návštěvy starší 

příbuzné zastihla tak prudká bouřka, že se raději na noc uchýlila do 

hostince. Doma na ni čekají mladší sourozenci, které po smrti rodičů 

vychovává. Hodně sourozenců. Slíbila matce, že nedopustí, aby děti byly 

rozděleny mezi příbuzné, a už se smířila s tím, že se kvůli nim asi nikdy 

nevdá. Pak se najednou v hostinci objeví Matt, hrabě z Worthingtonu, do 

kterého je tak trochu zamilovaná už od svého vstupu do společnosti. 

Vůbec ji po letech nepozná a Grace se rozhodne, že pokud má zůstat do 

smrti sama, nebude alespoň stará panna.  

 

Aloha Molokai 
Havajské ostrovy nevšedním pohledem 

Petr Nazarov; čte Marek Točík 

 

Autor zachycuje několik měsíců toulek po šesti havajských ostrovech se 

zvláštním zaměřením na ostrov opředený mystickými pověstmi a 

magickou atmosférou a často nazývaný jako "Přátelský ostrov" nebo 

"Ostrov kouzelníků" - ostrov Molokai.  

 

Čokoládovna 
2. díl Zlatá léta. 

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 
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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…  

 

Do posledního dechu 
Robert Bryndza; čte Martin Stránský 

 

Pokračování napínavé řady temných detektivních thrillerů s mladou 

vyšetřovatelkou Erikou Fosterovou.  

 

Kia ora e hoa 
příběh ze země Aotearoa 

Petr Nazarov; čte Marek Točík 

 

Příběh se odehrává v rozmezí sedmnácti let na Novém Zélandu. Je to 

nejen cestopis, ale především vyprávění člověka o jeho osudové cestě, 

kterým není nikdo jiný, než autor.  

 

Propast smrti 
3. díl 

Robert Bryndza ; z anglického originálu Darkness falls ... přeložila 

Kateřina Elisová 

 

Kate Marshallová a Tristan Harper se ujímají prvního velkého případu. 

Soukromá detektivní kancelář Kate Marshallové a Tristana Harpera má 

svůj první velký případ. Před dvanácti lety odhalila novinářka Joanna 

Duncanová politický skandál a poté záhadně zmizela. Většina lidí už 

zapomněla, jen Joannina matka stále po své dceři pátrá. Kate a Tristan 

vycházejí při svém vyšetřování z Joanniných složek a poznámek a jdou 

krok za krokem po jejích stopách. Mezi jejími osobními věcmi odhalí 

Kate jména dvou mladých mužů, kteří také zmizel  

 

QualityLand 
Marc-Uwe Kling ; z německého originálu přeložila Ema C. Stašová; 

čtou Martin Písařík a Lucie Štěpánková 

 

Vítejte v QualityLandu, v zemi blízké budoucnosti! Vše tu funguje 

hladce: 

Automatizovaná služba vám dohodí dokonalého partnera a spolehlivé 

algoritmy společnosti TheShop vědí, co přesně chcete, ještě předtím, než 

si to vyberete. Ale i v QualityLandu se najdou vadné kousky – dron se 

strachem z létání nebo bojový robot trpící posttraumatickou stresovou 

poruchou. A ty všechny má šrotovník Peter Nezaměstnaný nechat zničit. 

Co když se ale vzepře systému? 
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Staré sídlo 
Mary Ellen Taylor ; přeložila Barbora Klasová 

 

Spletitý příběh dvou rodin odehrávající se od 2. světové války po 

současnost. Libby po smrti otce začne pracovat na fotodokumentaci 

oprav historického sídla Woodmont. Na první pohled ji okouzlí starý 

skleník. Když nakonec dokáže posbírat odvahu, aby vyklidila kancelář 

svého otce, najde dopis, který převrátí naruby vše, co si dosud myslela, 

že ví o svých rodičích, o sobě i o sídle.  

 

Pompon se nudí 
Benjamin Chaud ; přeložila Eva Sládková 

 

To je otrava, být medvěd. Mnohem lepší je být malý kluk! Ležet na 

pasece, vyhřívat se na slunci a trávit. Tak vypadá medvědí program dne. 

Jenže Pompon se nehorázně nudí. A vůbec, v celém tomhle lese je nuda 

k ukousání. Veverky jsou trapné, zajíci nechutní, kačeny dotěrné. „Jdu 

pryč,“ prohlásí a jde. Pompon by chtěl být kluk, mít spoustu hraček a 

pořád něco dělat. A tak když dorazí k velikému domu, poruší medvědí 

zákony („Medvědi do lidských domů nechodí“) a vejde. A uvnitř ho 

čeká… neuvěřitelná zábava! Oblečení, jídlo, hračky, vana, postel… 

Medvídek si lebedí, když vtom prásk! A je po legraci. Pompon se strašně 

bojí. Tak rád by se vrátil na paseku, schoulil se u mámy a nedělal vůbec 

nic. Jenže teď musí čelit největšímu bubákovi, jakého kdy potkal. 

Nádherně ilustrovaná kniha světově proslulého Benjamina Chauda 

konečně vychází v češtině. Neobvyklý formát, milion detailů, mezi něž 

se chcete zavrtat až po uši, okouzlující chlupáč, se kterým se identifikuje 

leckteré lidské mládě, a hlavně velké poselství podané s vtipem. Tahle 

knížka zahřeje u srdce.  

 

Příběh lodí 
odklop a uč se 

Anita Ganeri, Nick Hardcastle ; z anglického originálu The story of 

ships ... přeložila Ivana Rybecká 

 

Již po staletí brázdí lidstvo vlny moří a oceánů. Koráby, bárky, válečné a 

obchodní lodě, parníky a moderní letadlové lodě, to vše vynalezl člověk 

a ještě zdaleka neřekl poslední slovo. Nahlédni pod více než 76 okének a 

zjisti, jaké lodě pokořily světová moře na naší planetě. Vydej se za 

objevy s nejznámějšími mořeplavci historie a poznej, jak to chodilo na 

zaoceánských parnících. Prozkoumej palubu i podpalubí Titaniku a 

odhal tajemství jeho zkázy. Možná se i nachomýtneš k pravé námořní 

bitvě. Kdo ví. Pro děti od 7 let.  

 

Růženka je z příbuzenstva 
Gerald Durrell; čte Jan Vondráček 

 

Pásmo rozmarných příběhů mladého úředníčka, které prožije díky svému 

nečekanému dědictví se slonicí Růženkou.  
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Uprchlík na ptačím stromě 
O. Sekora; čte Jakub Šafránek 

 

Uprchlíka na ptačím stromě jsem četla jako malá holka a líbilo se mi, 

kolik druhů ptáků je zde popsáno a kdo všechno se v příbězích nachází. 

Ilustrace Ondřeje Sekory jsou věrné a od malinka si pamatuji, jak kteří 

ptáčci vypadají.  

 

Vše o vozidlech 
odklop a uč se 

Anita Ganeri, Chris Oxlade, Nick Hardcastle ... z anglického originálu 

All about vehicles ... přeložila Ivana Rybecká 

 

Zajímají tě auta a vše na čtyřech či dvou kolech? V tom případě je tato 

kniha určena právě tobě! Podívej se pod kapotu svým oblíbeným 

automobilům, nahlédni pod otevírací okénka a poznej, z čeho se skládá 

motor. Díky rozkládacím stránkám zjistíš, jak auta fungují a co se děje 

uvnitř. A nezůstane jenom u aut, najdeš tu i parádní motorky, traktory, 

nákladní auta, stavební vozidla a auta budoucnosti. Pro děti od 7 let.  

 

Dědeček v růžových kalhotách 
Lucie Hášová Truhelková ; ilustrovala Andrea Tachezy 

 

Příběh o trochu zvláštním dědečkovi doprovázejí celostránkové 

ilustrace. Dědeček z našeho vyprávění není jako ostatní prarodiče - nosí 

totiž růžové kalhoty! A vůbec se někdy chová legračně a lidé si o něm 

povídají, že je podivín. Někteří si dokonce myslí, že je zlý. Jak ale jeho 

vnouček roste, pomalu začíná chápat, proč dědeček provádí tolik 

divných věcí a nechce se vzdát těch směšných kalhot.  

 

Mám v posteli mrože 
Ciara Flood ; z anglického originálu There's walrus in my bed! přeložil 

Petr Eliáš 

 

Veselý příběh o klukovi Jáchymovi a jeho nové postýlce doprovázejí 

celostránkové ilustrace. Jáchym by už opravdu moc rád šel spát, ale v 

jeho nové posteli se usadil velký mrož, kterému se zatím spát nechce. 

Maminka s tatínkem ale na mrože vůbec nevěří.  

 

Naše putování po nejvyšších vrcholech evropských zemí 
Eva a Jiří Pazderský 

 

Úspěšný výstup na všech 52 nejvyšších vrcholů evropských zemí mají 

za sebou Eva a Jiří Pazderský, kteří o svých výstupech a putování 

napsali poutavou knihu plnou příběhů i rad, jak se na horu dostat a kde ji 

najít. Kniha je obohacena řadou autorských fotografií a originálních 

kreseb, nechybí ani cenná geografická data. Stačí se usadit do křesla, 

nalít si skleničku červeného vína a začít stoupat k prvnímu vrcholu . . .  
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Nicky & Věra 
příběh Nicholase Wintona a jeho dětí 

Petr Sís ; z anglického originálu Nicky & Vera ... do češtiny přeložil 

autor 

 

Mladý Angličan Nicholas „Nicky“ Winton se v roce 1939 podílel na 

záchraně dětí a jejich převozu vlaky z Prahy do Londýna. Věra 

Gissingová je jednou ze zachráněných dívek. Opravdoví hrdinové bývají 

často nenápadní a skromní. Vizuálně působivé zpracování využívá 

autorovy charakteristické mapy, bludiště i razítka, jemné akvarelové 

obrázky skrývají tajemné perokresby.  

 

Příběh ukrytý v notách 
Labutí jezero 

ilustrace Jessica Courtney-Tickleová ; z anglického originálu The story 

orchestra: Swan lake ... přeložila Ivana Nováková 

 

Baletní zpracování pohádky o princi Siegfriedovi a princezně Odetě, 

kterou zlý čaroděj Rudovous spolu s jejími družkami začaroval v 

bělostné labutě, okouzluje diváky už bezmála 150 let. A to nejen 

jímavostí příběhu a nádhernými baletními výstupy, ale také podmanivou 

hudbou Petra Iljiče Čajkovského. Je to velký příběh o tom, zda ryzí láska 

dokáže zvítězit nad temným kouzlem… Stiskni notu a pohádkový příběh 

ožije hudební ukázkou z baletu Labutí jezero. Na poslední stránce si 

můžeš všechny melodie přehrát znovu! Pro děti od 5 let.  

 

S kolem kolem Araratu 
Jaroslav Dršata 

 

Druhý cestopis Jaroslava Dršaty (1943) přibližuje jeho osamělé 

cykloputování, tentokrát po východní Anatolii a Arménii, které projel v 

letech 2012 a 2013. To, co v tomto neklidném regionu viděl a zažil, 

komentuje v historickém kontextu i v kontextu současných událostí. 

Poutavé vyprávění, které může být pro mnohé inspirací k tomu, že na 

cyklistické výpravy není pozdě ani v důchodovém věku, doplnil téměř 

500 fotografiemi.  

 

Sára Kalamita 
Eva Papoušková ; ilustrovala Galina Miklínová 

 

Sára byla nejprve úplně obyčejným malým miminkem, než se strhla 

venku veliká bouře, která způsobila, že Sára nejen ztratila své pravé 

rodiče, ale také byla obdařena nezvyklými dary přírody. Její neskutečné 

schopnosti se ale nesetkávají s pochopením u náhradních rodičů, které jí 

postupně přiděluje Úřad pro přidělování dětí do náhradních rodin. Takže 

jí už nikdo neřekne jinak než Kalamita. Ale pán na invalidním vozíku ze 

sousedství úřadu a jeho věrný sluha a vynálezce Křáp vidí Sáru v docela 

jiném světle.  



Knižní novinky - listopad 2021 

 

Sto let autobusové dopravy na Novoměstsku 1920-2020 
Martin Prouza, Helena Rezková 

 

Pozoruhodné kulaté „dopravní“ výročí připomíná nová kniha nazvaná 

Sto let autobusové dopravy na Novoměstsku. Právě před sto lety, přesně 

18. září 1920, byla totiž zahájena první autobusová doprava v 

severovýchodní části Královéhradeckého kraje, a to na lince Nové Město 

nad Metují – Jaroměř – Velichovky. Autor knihy Martin Prouza k tomu 

podotýká: „Novoměstsko v pojetí historie autobusové dopravy není ale 

oblast vůbec zanedbatelná. Rozsah novoměstských linek postupem let 

narůstal a už za první republiky zahrnul oblast od Kyšperku (dnešního 

Letohradu), Žamberku, Broumova, Úpice, Hradce Králové, 

Královédvorska, Dobrušska, Jaroměřska a Rychnovska, tedy více než 

poloviny území dnešního Královéhradeckého kraje.“  

 

Co dělá tenhle knoflík? 
autobiografie frontmana skupiny Iron Maiden 

Bruce Dickinson ; z anglického originálu What does this button do? ... 

přeložil Martin Vondrášek 

 

Malý Bruce byl do šesti let vychováván prarodiči v anglickém 

Worksopu, jeho rodiče se totiž vydali na cestu se svou psí show. Po 

studiu na internátní škole se vydal do Londýna na Queen Mary 

University a zahájil studium historie. Ne že by chtěl být historikem, ale 

byla to dobrá záminka, jak se od rodičů dostat a věnovat se muzice. A to 

se mu podařilo! V knize vypráví o svém angažmá v různých kapelách, 

předtím než se přidal k Iron Maiden, kteří ho proslavili. 

 Iron Maiden vydali šestnáct studiových alb, ve kterých se vystřídali tři 

zpěváci: Paul Di’Anno, Bruce Dickinson a Blaze Bayley, který Bruce na 

pár let nahradil. Prodali přes 100 miliónů desek a byli čtyřikrát 

nominováni na cenu Grammy. Nominaci za píseň El Dorado dokonce 

proměnili. Procestovali celý svět díky pětadvaceti divokým turné. Začali 

dokonce pro přesun používat vlastní leteckou linku Ed Force One, která 

je pojmenovaná po maidenovském maskotovi Eddiemu, hubeném 

kostlivci, který Maideny doprovází už od začátku. 

 Ale nejen to! V knize se totiž dozvíte nejen o jeho hudební kariéře a 

výhodách a úskalích života heavymetalové hvězdy, ale také o tom, jak se 

učil létat a získal pilotní licenci, o jeho vztahu k šermu a o boji s 

rakovinou. Bruce je zábavný vypravěč, který nešetří vtipnými historkami 

ze života! 

 

Fenomén českého loutkářství 
nejstarší amatérské loutkářské soubory 

Jan Novák 

 

Ojedinělá publikace se zabývá historií českého loutkářství, které bylo 

jako svého druhu unikát v nedávné době zapsáno na seznam nehmotného 

kulturního dědictví České republiky. Jan Novák, sám loutkář, se dějinám 

i provozování loutkového divadla věnuje již desítky let.  
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Jak zvládnout menopauzu přírodní cestou 
bylinné prostředky, aromaterapie, kognitivní behaviorální terapie, 

výživa, cvičení, hormonální substituční terapie 

Anne Henderson a kolektiv ; z anglického originálu Natural menopause 

... přeložila Pavla Pavlištíková 

 

Menopauza je podvědomým „strašákem“ mnoha žen. Návaly horka, 

úbytek libida, hormonální výkyvy a mnoho dalších fyzických i 

psychických změn – s tím vším je náhle třeba se nějakým způsobem 

vyrovnat. Jaké jsou možnosti, pokud nemůžete nebo nechcete záviset jen 

na předepsané podpůrné medikaci? Naučte se porozumět období 

menopauzy i se všemi změnami a výzvami, které přináší, a vyberte si 

takové postupy a metody, aby vaše další kroky na cestě k dobré kondici 

byly zdravé a pozitivní. Začleňte do svého života jógu a cviky na silné 

kosti, přesně zacílené bylinné prostředky a stravu, která vám dodá 

dostatek energie.  

 

Pohřešuje se prezident 
Bill Clinton a James Patterson ; z anglického originálu The president is 

missing ... přeložil Ondřej Duha 

 

Politický thriller, na kterém se podíleli dva nejpovolanější lidé - bývalý 

americký prezident Bill Clinton a špičkový autor politických a 

detektivních thrillerů James Patterson. Svět je v šoku. Americký 

prezident byl předvolán před zvláštní výbor sněmovny reprezentantů a 

obžalován ze zrady. Prezident Duncan se nemůže dostatečně hájit, neboť 

nesmí použít informace podléhající nejpřísnějšímu utajení. Ve chvíli, 

kdy se stává hlavním podezřelým, náhle zmizí a nastává zmatek. 

Americe hrozí fatální útok nevídaného rozsahu a zemi zachvátí strach...  

 

Praktická učebnice zážitkové pedagogiky 
instruktorský slabikář : metodická příručka pro všechny, kdo organizují 

kurzy zážitkové pedagogiky 

editovali: Radek Hanuš & Jana Haková ; zpracovali: Jana Haková, Milan 

Hanuš, Mirek Hanuš, Radek Hanuš, Martin Klusáček, Aleš Pokorný 

 

Zabýváte se zážitkovou pedagogikou? Děláte projekty v neformálním či 

zájmovém vzdělávání? Působíte jako instruktor, lektor, vedoucí dětského 

oddílu, pracovník ekocentra, pedagog volného času? Pracujete jako 

učitel, který hledá účinné přístupy rozvoje svých žáků a studentů? V tom 

případě bude tato kniha neocenitelnou pomůckou pro vaši práci. Naučí 

vás metodické postupy, jak tvořit kurzy — od záměru, témat a cíle až po 

závěrečnou reflexi programů.  

 

Úchvatné evropské trekingové trasy 
poznejte nejúchvatnější trekingové trasy Evropy 

překlad: Michal a Lucie Jonovi, Martin Kolář, Milica Stanford 

 

Cestování je o poznávání nového a nejvíc nových zážitků nasbíráte, 

budete-li cestovat co nejpomaleji, tedy pěšky! Pěší turistika neboli 

treking má mnoho podob a úrovní obtížnosti. Můžete šlapat sami a 

rozjímat, nebo to můžete pojmout jako dovolenou s přáteli a splnění 
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společných snů a výzev. Co může v Evropě překvapit české čundráky, 

uvyklé na propracovanou síť turistických značek? Kulturně bohaté 

stezky z města do města, od památky k památce, na místa, kde se psala 

historie zemí... Dechberoucí výšlapy na vyhlídky s úchvatnými 

panoramaty. Stezky, na niž se stáváte členem celosvětového národa 

poutníků. Nahlédněte do knihy a inspirujte se vybranými trasami z celé 

Evropy. Každá je doplněna tipy na další výšlapy podobného rozsahu, 

náročnosti nebo tématu. Od jednodenních výletů až po ty, na něž si 

musíte vyhradit pár týdnů volna. Přečtěte si příběhy autorů, kteří osobně 

každou trasu prošli. Příběhy 50 úžasných evropských treků od Andalusie 

po Arktidu a 150 dalších návrhů na nezapomenutelné stezky napříč 

Evropou. Příběhy 50 úžasných evropských treků od Andalusie po 

Arktidu a 150 dalších návrhů na nezapomenutelné stezky napříč 

Evropou. Od městských výletů po horské vrcholy, přes vinné stezky, 

pobřežní trasy, několikadenní poutě, kulturní trasy či putování na 

sněžnicích. Všechny tyto trasy pojí jeden společný rys: jsou skutečně 

úchvatné.  

 

Umění vnímat architekturu pro děti a rodiče 
Michael Třeštík ; ilustrovala Věrka Vybíralová 

 

Jak přemýšlet o architektuře pro laiky i znalce od deseti do sta let Albert 

Einstein kdysi řekl: „Pokud to neumíš jednoduše vysvětlit, tak tomu 

dostatečně nerozumíš.“ Michael Třeštík se v architektuře skutečně 

vyzná, a proto dovede jednoduše i s nadhledem vysvětlit její historické, 

stylové a technické souvislosti – od Stonehenge až po moderní stavby. 

Radí, jak o architektuře přemýšlet, čeho si na ní všímat, o čem 

pochybovat a nad čím žasnout. A svým osobitým pohledem zaujme jak 

děti, tak více či méně poučené dospělé.  

 

Zázrak jménem voda 
Jiří Dušek, Petr Kostka ; ilustrovala Michaela Štěpánová 

 

Voda je základ života. Kde se ale na Zemi vzala, kolik jí je a může 

někdy dojít? Jaké má vlastnosti, kde všude ji najdeme a jak moc je 

důležitá pro život? Jak vzniká pitná voda a jakým způsobem se dostává 

do domácností? Srozumitelné odpovědi, další zajímavosti a nečekané 

souvislosti najdete v této krásně ilustrované encyklopedii. Nechybí 

zábavné pokusy a tipy, jak o vodu pečovat.  

 

Zuzka a ztracené kotě 
Věra Hudáčková Barochová ; ilustrovala Markéta Laštuvková 

 

Vyprávění o desetileté dívce, které malé kotě úplně obrátilo život 

naruby. Zuzce je deset, má ráda balet a nemá ráda kočky. Ovšem až do 

chvíle, kdy potká na výletě na Kašperk opuštěné černé kotě. Je tak 

roztomilé! Rodiče ale o novém domácím mazlíkovi nechtějí ani slyšet. 

Cestou z hradu si však Zuzka nešťastně zlomí nohu v kotníku. Všichni 

jedou honem do nemocnice a Zuzka musí na operaci. Maminka i s jejím 

batohem jede domů. Ale co to? Není náhodou v batohu černé kotě? Co s 

ním? Má ho vzít do útulku, nebo si ho nechat? A bude se o něj Zuzka 

chtít starat?  
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Hraničářův učeň 
16. díl Útěk z Falaise. 

John Flanagan ; z anglického originálu Ranger's apprentice: the royal 

ranger - Escape from Falaise přeložila Eva Dejmková 

 

Další kniha fantasy série o hraničářském učni a jeho přátelích. Když 

jejich plán na záchranu galického prince strašlivě selže, Will Dohoda a 

jeho učeňka Maddie jsou uvězněni na hradě Falaise. Nebezpečný baron 

Lassigny má v úmyslu držet je i prince za každou cenu v zajetí, ale Will 

a Maddie jsou odhodláni uprchnout a pokusit se zachránit prince ještě 

jednou. Všechno se však zdá být proti nim. Dokážou i tentokrát zvítězit?  

 

Lenin 
osobnost, ideologie, teror 

Victor Sebestyen ; přeložil Martin Pokorný 

 

Sebestyenova kniha o Leninovi je vzorem politického životopisu pro 

široké publikum: historická přesnost se v textu vyváženě spojuje s 

beletristickou živostí a napínavostí, aniž by se autor musel uchylovat k 

psychologickým spekulacím nebo pompézním generalizacím. Výsostný 

homo politicus je v Sebestyenově portrétu předveden v úplnosti, včetně 

svých primitivních či monstrózních rysů, ale bez velkohubých 

ideologických soudů: Sebestyen rozhodně není Leninovým apologetou, 

má však k osobnosti portrétovaného dostatek respektu na to, aby 

výsledkem nebyl dvourozměrný žalovatelský plakát.  

 

Morgavsa & Morgana 
4. díl Kočkonautky. 

Petr Kopl 

 

Humorné a dobrodružné komiksové příhody čarodějek Morgavsy a 

Morganky, které původně vycházely v časopisu Čtyřlístek. Jasnozřivá 

čarodějka Morgavsa a její neposlušná učednice Morganka se zase musí 

vydat na cestu. Někdo totiž unesl jejich kočku Mikeš. Začíná nová veliká 

výprava za neznámým nebezpečím do dalekého Egypta. Morganka získá 

další kouzelnou schopnost a Krákal se možná dozví, co jsou fidlifouně.  

 

Morgavsa & Morgana 
3. díl Princezna čarodějka. 

Petr Kopl 

 

Humorné a dobrodružné komiksové příhody čarodějek Morgavsy a 

Morganky, které původně vycházely v časopisu Čtyřlístek. Morgavsa a 

její učednice Morgana vyráží na Island, kde se střetnou s mocnou 

čarodějkou Agátou, která si chce podmanit celý svět. Velkou škodu už 

napáchala na Fayerských ostrovech, když ovládla ničivou sílu draků, 

avšak ne všech. S posledním dračím mládětem míří právě obě čarodějky 

přímo do Agátina chřtánu zla, aby zachránily dračí pokolení, přičemž 

Morgavsin průvodce, krkavec Krákal, jejich počínání vždy shrne 

vtipnými bonmoty.  
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Pomalu hořící oheň 
Paula Hawkins ; z anglického originálu A slow fire burning ... přeložila 

Věra Klásková 

 

Když je na říčním člunu v Londýně nalezen brutálně zavražděný mladík, 

v centru pozornosti se ocitají tři ženy, které ho znaly. Laura, 

temperamentní podivínka, s Danielem strávila poslední noc před jeho 

smrtí. Jeho sousedka Miriam ví, že ačkoli Laura odcházela z místa činu s 

krví na oblečení, nemusí to ještě znamenat, že je vražednice. A do třetice 

je tu Carla, teta zavražděného, která dosud truchlí nad nedávnou smrtí 

jiného člena rodiny. Tři ženy, které nemají společného nic kromě zášti, 

kterou k zavražděnému cítily  

 

Proč máma zase pije 
deník vyšťavené matky 

Gill Sims ; přeložil Jakub Chodil 

 

Ellen už je manželkou a matkou tak dlouho, že už neví, jak dál. I když se 

opravdu snaží, její milované dětičky nemají potuchy, kde se v jejich 

domě nachází koš na prádlo, a stále nerozeznají, zda jsou znuděné, nebo 

jen hladové. A taky že by místo řvaní: "Mami, já to nemůžu najít" mohly 

zvednout svoje líné zadky a začít tu věc opravdu hledat. Když se k tomu 

přidají postupové zkoušky na střední škole a testy na řidičák, máma má 

co dělat, aby udržela celou rodinu v chodu a pohromadě, i přesto, že 

každý má namířeno úplně jinam a jeden z těch směrů je ulovit si v 

kuchyni další svačinu. Máma je vyčerpaná a cítí, že si její nikdy 

nekončící péče o rodinu nikdo neváží, a tak jedinou její útěchou je stále 

se zvětšující sklenice vína. Proč máma zase pije je čtvrtým a závěrečným 

dílem úspěšné knižní série spisovatelky a blogerky Gill Sims.  

 

SAS tajemství přežití 
D. I Harrison ; z anglického originálu These men are dangerous přeložil 

Josef Grubhoffer 

 

SAS (Special Air Service), paradesantní jednotky v rámci britských 

vzdušných sil, tvořila skupina mužů schopných nejen zasazovat nepříteli 

citelné rány, ale v podstatě schopných všeho. Jejich pracovištěm byl 

nepřátelský týl a jejich pracovní náplní snaha znepříjemnit nepříteli život 

co možná nejvíc. Nadporučík Harrison, autor knihy, byl se svou 

skupinou a s opancéřovanými džípy vysazen nad střední Francií. S 

namontovanými kulomety Vickers projížděli jeho muži krajinou a 

napadali malé německé a ruské proněmecké jednotky. Jako stíny se 

vynořili pod příkrovem noci, na plný plyn se prohnali městem a pálili na 

překvapené německé vojáky. Často nad zaskočeným nepřítelem vítězili. 

To tehdy, když neměl čas se z přepadení vzpamatovat. Někdy však 

umírali oni sami. To tenkrát, když nepřítele podcenili. Neohroženost 

příslušníků SAS hraničila se ztřeštěností; nadporučík Goddard sám 

zaútočil s kulometem Bren na obsluhy dvou německých rychlopalných 

děl. Řadový výsadkář Jemson s jednou rukou následkem zranění 

nehybnou zaměstnával německou zálohu, aby se jeho skupina mohla 

včas stáhnout do bezpečí…  
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Železný vlk 
1. díl 

Siri Pettersenová ; přeložila Jitka Jindřišková 

 

Poutavé mysteriózní fantasy se staroseverskými kořeny, pojednávající o 

krvi, touze a závislosti Představ si, že objevíš tajemství, po němž 

prahnou ti nejvlivnější. Něco z jiného světa. Něco natolik mocného, že 

to může změnit vše. Tvou zemi. Tvůj život. Tvé srdce. Juva nenávidí 

krvezpytce, kteří se těší úctě pro své jasnovidecké schopnosti, a přitom 

jsou to podvodníci, co využívají strachu, hromadí majetek a baží po 

moci. To ví Juva až moc dobře, ke krvezpytcům totiž patří i její rodina a 

ona sama přísahala, že se nikdy nestane jednou z nich. Když ale dívčinu 

rodinu napadnou vardari, záhadné nestárnoucí bytosti, zaplete se do 

honby za dědictvím svého rodu — temným tajemstvím, které kdysi 

změnilo svět a nyní ho může přetvořit znovu. Aby Juva přežila, musí se 

postavit čelem k potlačené vzpomínce z dětství, ke chvíli, kdy uviděla 

ďábla. Železný vlk je prvním dílem trilogie Vardari, kterým začíná 

samostatný příběh z prostředí oceňované série Havraní kruhy.  

 

Až do hořkého konce 
cesta trestního praporu 999 

F. John-Ferrer ; z německého originálu Wenn alles in Scherben fällt ... 

přeložil Lukáš Novotný 

 

Zločinci jsou určení pouze k tomu, aby zemřeli, jak správně tuší hlavní 

hrdina tohoto příběhu, bývalý student práv Helmut Kalmeder, který 

kvůli svému nadšení pro komunistické myšlenky a své tvrdošíjné povaze 

strávil několik let v koncentračním táboře Dachau. Ve skutečnosti je 

nezpůsobil˘ pro službu na frontě, tudíž nemá tu čest bojovat za vůdce. 

Rozkaz z října 1942 změní osud nejen jemu, ale i dalším jemu 

podobným. Muži fyzicky způsobilí k boji jsou převezeni z vězení a 

koncentračních táborů do výcvikového střediska Heuberg, kde absolvují 

výcvik a jsou připraveni na plnění svých povinností řádných německých 

vojáků. Nejen zloději, vrazi nebo defraudanti, ale i političtí a náboženští 

disidenti, tak najdou svůj osud jako příslušníci trestního praporu 999, a 

to nejen na Balkánů, ale později i na východní frontě, aby tam zemřeli za 

vlast, v jejíž ideály stěží někdo z nich věřil, a za vůdce, jehož už téměř 

nikdo neuznával. Kniha na základě osobních zkušeností autora, který se 

sám jako obyčejný voják zúčastnil bojů ve druhé světové válce, přináší 

velmi osobitý a přesvědčivý obrázek o životě trestanců v třetí říši, kteří 

se jako vojenské služby nehodní dostali do „pekla“ výcvikového tábora, 

kde lidský život neznamenal nic. Autor zároveň ukazuje, jak to vypadalo 

za fasádami tzv. velké války, kde probíhaly každodenní malé zápasy o 

přežití.  

 

Dark Web: sex, drogy a bitcoiny 
Dominik Stroukal 

 

Dark Web je tajemné a mýty opředené místo na internetu, kde se za 

virtuální peníze dá koupit leccos ilegálního. Lidé si posílají poštou drogy 

a padělané dokumenty, nakupují ukradené kreditní karty a sledují 
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pornografii za hranou zákona. Dark Web však má i své světlé stránky. 

Ty využívají i novináři BBC, The Guardian nebo samotný Facebook pro 

sdílení informací, které mají zůstat utajeny. Nepředstavujte si ale 

nepřístupné části hlubin internetu — na Dark Web se můžete dostat na 

pár kliknutí myší. Bájí se, co vše se tam děje. Dá se snadno a anonymně 

koupit zbraň? Nebo rovnou objednat nájemný vrah? Anebo si dokonce 

zaplatit sledování vraždy v přímém přenosu? Kniha je průvodcem po 

temné části internetu od jeho počátků po budoucnost. Ukazuje, jakým 

způsobem fungují pravidla mezi lidmi, kteří spolu chtějí obchodovat, ale 

nikdy neodhalí svou identitu. Proč se pod rouškou anonymity neokrádají 

a co se stane, když k tomu dojde. Proč se vládám daří tvůrce nelegálních 

tržišť chytat a jak se tomu tržiště brání. Co je na Dark Webu skutečností, 

a co naopak mýtem? 

 

David Hecl 
mluví k vám kapitán 

Martin Moravec 

 

Dámy a pánové, připoutejte se, protože vás čeká opravdový zážitek. Je 

to už víc než třicet let, co David Hecl poprvé usedl do kokpitu. Tehdy ho 

trochu vylekal rámus motoru a těžko si pomyslel, že jednou to bude 

právě on, kdo do Prahy přiveze největší dopravní letadlo světa. Jako 

první Čech se stal kapitánem na Airbusu A380 ve dvou světových 

společnostech, v Emirates a v Korean Air. Navštívil desítky zemí, 

posbíral spoustu zážitků a v poutavém knižním rozhovoru se teď 

pokouší odpovědět na všechno, co vás kdy o létání napadlo. A možná i 

na to, co vás nikdy nenapadlo. Proč hladké přistání není úplně dobré? 

Mají piloti rádi potlesk? K čemu jsou na palubě pouta a k čemu sekyrka? 

Kdy se cestujícím neříká úplná pravda? Jací pasažéři byli princ Harry či 

Karel Gott? Jak se převážejí zvířata, orgány, zlato nebo lidské ostatky? 

Kde piloti při dlouhém letu spí a co jedí? Co všechno je na palubě 

trestné a proč se na toaletách nesmí provozovat sex? Čekají vás témata 

vážná i nevážná. Odborná i laická. Dojde na turbulence, nouzová 

přistání, únosy i zdravotní problémy na palubě. Na své si přijdou letečtí 

znalci i ti, které létání jen baví. A vlastně i ti, kteří se ho zatím bojí. 

Otázky kladl novinář Martin Moravec, jehož předchozí knižní rozhovor 

s neurochirurgem Vladimírem Benešem byl oceněn v anketě Kniha roku. 

Sdílet 0  

 

Domek u jezera 
Jasinda Wilderová ; přeložila Jana Kordíková 

 

Milostný román o lásce silnější než smrt. Nadia se po ztrátě milovaného 

manžela snaží žít sama svůj vlastní život, ale její vzpomínky a city jsou 

stále příliš silné.  
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Hedvábný řetěz 
Zdeněk Hanka 

 

Citlivě napsaný příběh dotýkající se tématu šikany a života dítěte, které 

se stalo terčem nesmyslných intrik. Třebaže autor nepřekročil hranici 

programové jímavosti, děj spolehlivě chytí za srdce a přiměje čtenáře 

zamyslet se nad lhostejností. Zatímco dospělí vedou svůj komplikovaný 

zápas, na jedné straně vedený záludnými praktikami, hnaný usilováním o 

prestiž a na druhé straně plný sveřepé obrany, přímočarý pohled 

dětskýma očima dává nahlédnout do dětského způsobu uvažování a 

zdánlivě bezradného pátrání po smyslu a řešení. Věrohodnost jednání 

dospělých a přesvědčivá znalost dětského vnímání zařazuje román mezi 

knihy určené každému citlivému čtenáři bez ohledu na jeho věk.  

 

Kavárna 
Zdeněk Hanka 

 

Kniha Zdeňka Hanky Kavárna je poutavý příběh o věcech mezi nebem a 

zemí, ale i těch o nic méně uchopitelných, přesto velmi pozemských. 

Napínavě psaný román, Rudynek a jeho přátelé, kavárnička ve Francii a 

nakonec otázka: Dají se podle aury přečíst lidé?  

 

Leonardo 
génius a rebel 

Massimo Polidoro ; předmluvu napsal Piero Angela ; z italského 

originálu Leonardo ... přeložila Anna Kostková 

 

Román italského spisovatele a vědce přibližuje osudy, myšlenky a 

osobnost fenomenálního muže nejen italské renesance. Na úsvitu 16. 

století je Itálie rozdělena na nesčetné množství hašteřivých království. 

Mezi nimi putuje malíř a sochař, architekt, vědec. Jmenuje se Leonardo 

da Vinci. Kolem jeho jména budou vznikat legendy a fantastické 

příběhy. Přesto v jeho životě stále existuje mnoho hádanek a 

nezmapovaných časových úseků. Prostřednictvím vzpomínek (i když 

imaginárních) Francesca Melziho, který byl roky přítelem a oblíbeným 

žákem mistra, nás autor bere na neuvěřitelnou a bouřlivou cestu. 

Půjdeme spolu s Leonardem, budeme sledovat vývoj a vzestup jeho 

geniality, budeme ho obdivovat v okamžicích vzniku jeho nesmrtelných 

děl a přímo od něj uslyšíme myšlenky, které stvrzují největší talent v 

historii lidstva.  

 

LSD - mé nezvedené dítě 
Albert Hofmann ; [z německého originálu ... přeložil Václav Sigmund] 

 

Kniha LSD mé nezvedené dítě; z pera samotného otce LSD Alberta 

Hofmanna detailně líčí osud LSD od jeho zrození do poloviny 

sedmdesátých let a plodná cesta jeho objevitele na poli výzkumné 

chemie. Jedná se o příběh zrození psychadelického věku, o velice osobní 

vyprávění a pohled na tento objev a na význam, jaký má dnes LSD pro 

dnešek. Už během studií na curyšské univerzitě se věnoval výzkumu 

látek prospěšných při léčbě srdečních chorob. V návazných 

experimentech se mu podařilo vyrobit diethylamid kyseliny lysergové, 
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známé jako LSD a 16. dubna 1943 se nevědomky stal jejím prvním 

uživatelem. "Tuto substanci jsem vyrobil jako lék. Není mou chybou, že 

ji lidé zneužili," hájil později látku, kterou sám označil za "mé 

problémové dítě". Od doby svého vzniku nalezlo LSD své využití v 

psychiatrii. Dokázalo totiž odblokovat pacientovy obranné mechanizmy, 

ten se pak lépe uvolnil a mohl snáze hovořit o svých problémech a 

traumatech. LSD - droga intelektuálů Zanedlouho po vzniku drogy se 

objevili první případy jejího zneužívání. Intelektuál a psychedelický 

guru Timothy Leary dokonce inicioval podávání drogy vězňům, protože 

se tím údajně snižovaly jejich sklony k recidivitě. Hippies a ti další V 60. 

letech minulého století bylo LSD inspirací miliónů členů hnutí Hippie. 

Americká vláda dala tuto látku na index v roce 1966. Poté následovaly i 

další země. Přesto se k jejímu užívání přihlásily takové osobnosti jako 

zakladatel Microsoftu Bill Gates či kytarista Rolling Stones Keith 

Richards. LSD, jak sám přiznal, příležitostně užíval několik desetiletí. 

„LSD vám může pomoci otevřít oči,“ řekl v roce 1993. „Není návykové 

ani toxické. Jeho nebezpečí spočívá ve velmi hluboké změně vědomí: 

může být krásná a může být strašná. Přijali jsme alkohol a tabák, ale 

nepřijali jsme halucinogeny." Své pocity shrnul už v roce 1976 v knize 

„LSD, mé problémové dítě“. 

 

Obecná didaktika 
a její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních 

Alena Vališová, Miroslava Kovaříková 

 

Studijní materiál je určen pro studenty učitelství bakalářského i 

magisterského typu v prezenční i kombinované formě studia. V 

souvislosti s realizovanou strukturací studijních programů pro 

bakalářskou a navazující magisterskou úroveň může podpůrně sloužit též 

jiným předmětům akreditovaných programů na různých vysokých 

školách pedagogického zaměření. Studijní text je východiskem k 

samostatnému studiu – úkoly, které obsahuje, vedou k práci s odbornou 

literaturou. Při práci s textem jde nejen o osvojení si základních 

informací týkajících se vybraných témat z obecné didaktiky, ale také o 

konfrontaci s představami a dosavadními poznatky čtenářů.  

 

Partitura pro srdce 
Zdeněk Hanka 

 

Příběh úspěšného lékaře, který je donucen k odchodu do Kanady, opustí 

sice skalpel, ale ne víru v sebe sama. "Sám sebe člověk pozná ve chvíli, 

kdy je donucen stát na okraji, dívat se do očí hrozbě. Nikde nejsou otěže, 

které by mohl uchopit, ruce má prázdné."  

 

Platina 
Zdeněk Hanka 

 

Napínavý příběh o hledání ve vnějším i vnitřním světě - neobvyklá 

vidění, operace hlavy a zdánlivě hladká ubíhající cesta; dvě dějové linie, 

které se míjejí a nakonec propojí v nečekaném rozuzlení. Čtivě psaný 

román českého autora, bývalého dětského lékaře, v současné době 



Knižní novinky - listopad 2021 
záchranáře žijícího v Kanadě, kde v pustině kanadských naftových vrtů 

píše svoje texty...  

 

Psáno s nadějí 
2. díl 

Aly Martinezová ; z anglického originálu Written with you ... přeložila 

Anna Poskerová 

 

Pokračování románu Psáno s lítostí přináší další osudy Cavena a Hadley, 

které osud dramaticky svedl dohromady.  

 

Divočarka 
4. díl Dcera krve. 

Lene Kaaberbølová ; z dánského originálu Vildheks 4: Blodsungen ... 

přeložila Markéta Kliková ; ilustroval Jan Patrik Krásný 

 

Další napínavý fantasy příběh o odvážné dívce Kláře, přátelství a lásce 

ke zvířatům. Klára slaví třinácté narozeniny, které ve světě divočarů 

znamenají přechod do dospělosti. O třináctileté noci musí mladí divočaři 

pomoct zvířeti v nouzi. Na naši hrdinku čeká úkol hodný zkušeného 

divočara, nicméně Klára se mu postaví čelem - a stane proti zlovolné 

Bravitě, která po čtyři sta letech unikla z jeskynního vězení  

 

Divočarka 
5. díl Krev nepřítele. 

Lene Kaaberbølová ; z dánského originálu Vildheks 5: Fjendeblod ... 

přeložila Markéta Kliková 

 

Pokračování magické fantasy řady o divočarech, odvážné dívce Kláře, 

přátelství a lásce ke zvířatům. Divočarský kruh tety Isy upadl do 

podivného spánku a Klára se rozhodne vyhledat pomoc u krkavčích 

matek. Cestou ji ale zastihne krutá bouře, která Krkavčí kotlinu fatálně 

zpustoší. Klára se s přáteli vydá na strastiplnou výpravu do Kahlina 

exotického domova, aby vysvobodila ze zajetí tajemného vězně a 

zachránila krkavčí matky. A to ještě neví, že se mezi jejími nejbližšími 

kamarády skrývá nepřítel...  

 

Divočarka 
3. díl Pomsta Chiméry. 

Lene Kaaberbølová ; překlad: Markéta Kliková 

 

Další napínavý fantasy příběh o odvážné dívce Kláře, přátelství a lásce 

ke zvířatům. Chiméra ztratila křídla a spolu s nimi snad i svou moc. 

Jenže na jak dlouho? Když Klára začne znenadání prožívat kritické 

okamžiky neznámých zvířat, začíná být jasné, že zlovolné Chiméry ještě 

není konec. Klára se spolu s Kahlou vydává na dobrodružnou cestu do 

tajuplného lesa a zjistí, že právě odvaha a přátelství mohou dokázat 

zázraky.  
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Divočarka 
2. díl Poselství poštolky. 

Lene Kaaberbølová ; překlad: Markéta Kliková ; ilustrace: Jan Patrik 

Krásný 

 

Další napínavý fantasy příběh o odvážné dívce Kláře, přátelství a lásce 

ke zvířatům. Klára Asková je nenápadná dvanáctiletá dívka. Nečekaně 

zjistí, že je divočarka s nadpřirozenými schopnostmi a posláním porazit 

zlovolnou opeřenou bytost, která si říká Chiméra. Když jednoho dne 

zmizí Klářin nejlepší kamarád Oskar, je jí hned jasné, že po něm bude 

policie pátrat marně. Vydá se ho hledat na vlastní pěst do divočarského 

světa. Musí v sobě najít sílu přemoct temnou magii a zachránit z osidel 

Chiméry nejen Oskara, ale také další divočary, začarovaná zvířata a 

tajemný Zápudov.  

 

Hedvábné stezky 
nová historie světa 

Peter Frankopan ; z anglického originálu The silk roads ... přeložil Aleš 

Valenta 

 

Monumentální publikace, která představuje historii světa v nových 

souvislostech. Dějiny se mnohdy ubíraly jinými cestami, než jsme si 

doposud mysleli. Přelomové dílo britského autora sleduje historii 

perspektivou „hedvábných cest“ – tras, které spojovaly země i 

kontinenty a vytvářely globální svět dávno před moderní dobou. Jaké 

zboží a myšlenky po nich mezi Východem a Západem proudily? Čtivé 

podání dějin přináší nečekané odpovědi a vysvětluje ekonomické i 

politické souvislosti, které měly vliv na podobu dnešního světa.  

 

Neviditelný život Addie LaRue 
V.E. Schwab ; z anglického originálu The invisible life of Addie LaRue 

... přeložila Romana Bičíková 

 

Addie nechtěla být jen něčí ženou a matkou a nikdy neopustit rodnou 

ves - chtěla mít vlastní osud a zapsat se do historie. Místo toho žije život 

bez následků a bez vztahů. Sotva se za ní zavřou dveře, všichni 

zapomenou, že vůbec existovala. Trpělivě se snaží obejít pravidla 

smlouvy, již uzavřela s temným bohem, a zanechat sebenepatrnější stopu 

v historii. Stává se múzou umělců, aby přežila alespoň díla, která 

inspirovala. Jednoho dne, po třech staletích takového života, si poprvé 

někdo vzpomene, že už ji viděl.  

 

Vražda bez soucitu 
Catherine Shepherd ; přeložil Rudolf Řežábek 

 

Julia Schwarzová svou práci na pitevně miluje a se smrtí se umí 

vypořádat. Horší je to s nočními můrami, které ji v poslední době 

připravují o spánek. Soustředí se tedy raději na to, kdo mučil a zavraždil 

mladou policistku, kterou našli mrtvou v kufru jejího vlastního auta. 

Komisař Kessler nejdříve hledá vraha mezi dealery drog, kterým byla na 

stopě. Předpokládaný pachatel ale skončí pod koly vlaku a začnou se 

objevovat nové oběti. 
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Když Julia konečně pochopí, jak spolu jednotlivé stopy souvisejí, dojde 

jí, že uvízla v síti manipulací a intrik nevypočitatelného sériového vraha. 

 

Vražda na blatech 
Catherine Shepherd ; přeložil Rudolf Řežábek 

 

Detektivka německé autorky uvádí na scénu forenzní patoložku Julii 

Schwarzovou v případu sériového vraha, jenž své oběti značkuje 

podivnými symboly. Julia Schwarzová pracuje jako forenzní specialistka 

na pitevně. Spolupráce s kriminální policií a objasňování násilných úmrtí 

jsou u ní na denním pořádku. Když ji komisař Kessler přizve k nálezu 

mrtvého těla mladé dívky na blatech, jsou poznatky z místa činu to 

jediné, z čeho můžou při vyšetřování vycházet. Během přepravy na 

pitevnu je totiž tělo dívky ukradeno. Rozběhne se pátrání, které ale místo 

ztracené mrtvoly odhalí další oběť. Julii vrtá hlavou podezření, že by 

mohlo jít o sériového vraha, přestože provedení obou vražd je rozdílné. 

Jediným spojením mezi případy se zdají být podivné symboly, které mají 

obě mrtvé vytetované na břiše. Bohužel je nalezena další mrtvá dívka a 

pro vyšetřovatele začíná boj s časem. Pokud nemá být obětí mnohem 

víc, musí pochopit, proč a jak si pachatel dívky vybírá a jaký význam 

pro něj mají vytetované symboly.  

 

Deník farářky 
Martina Viktorie Kopecká 

 

Proboha! Tohle všechno se stalo za tři roky?“ Boží cesty jsou 

nevyzpytatelné a nekonvenční farářka Martina Viktorie Kopecká o tom 

ví své. Valnou většinu jejího života to nevypadalo, že bude aspirovat na 

službu v církvi – a přesto je dnes výraznou postavou Církve 

československé husitské. Knižní vydání blogu Deník farářky přináší 

zápisky posledních tří let a provádí čtenáře celým církevním rokem, 

který začíná adventem. Jaké to je být ženou – knězem? Čeho se kvůli 

službě musela vzdát? O čem přemýšlí, jak podle ní vypadá ráj a co by 

nám Ježíš pověděl, kdyby žil v dnes? S jakými předsudky se musí v 

životě vyrovnávat  

 

Hra s ohněm 
5. díl 

Dana Stabenow ; přeložila Hana Láryšová 

 

Další z kriminálních případů z mrazivé Aljašky s vyšetřovatelkou Kate 

Shugakovou a její věrnou psí parťačkou, kříženkou vlka a huskyho, 

Obludou.  

 

Letenka z džungle 
Sandra Brown ; překlad Jana Pešková 

 

Přesně takového muže Kerry hledala – na první pohled nebezpečného 

žoldáka, který se vyzná v džungli a ochrání ji před divou zvěří a 

bandami povstalců. Její úkol nebude lehký – musí zachránit skupinu dětí 

před nelítostným diktátorem a dovést je do bezpečí. Linc O’Neal ale 

není tím, za koho ho Kerry považuje. Souhlasí, že jí pomůže, ale jeho 
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motivace má k ušlechtilosti daleko. Pokud přežijí cestu, která se zdá být 

sebevražedná, hodlá si vzít nejen nabízené peníze, ale i Kerry. V sázce 

jsou životy nevinných dětí, všude kolem panuje zlovůle a nedůvěra… a 

přesto mezi Kerry a Lincem vře zakázaná touha. Ani jednomu z nich 

nechybí odvaha, bojují s překážkami, aby zůstali naživu, a zjišťují, že 

jejich skutečnou výzvou je boj s ďáblem uvnitř…  

 

Oslík a vánoční andělíček 
Otfried Preußler ; ilustrace Christiane Hansen ; z německého originálu 

Das Eselchen und der kleine Engel přeložila Viola Somogyi 

 

Oslík se jednoho rána probudí a zjistí, že maminka je pryč! Naštěstí 

nezůstane dlouho sám. Navštíví ho andělíček, který o mamince ví je u 

jesliček, kde se v noci narodilo Jezulátko. Oslík s andělíčkem se 

společně vydají do betlémské stáje a pozvou každého, koho potkají, aby 

se k nim připojil. Děti, ovčák s ovečkami, pekař s pekařkou a pekaříkem, 

párkařka a dokonce i policejní strážmistr se k nim přidají a společně 

prožijí u jesliček vánoční zázrak.  

 

Poslední knihkupectví 
Madeline Martinová ; přeložila Marcela Nejedlá 

 

Román americké autorky se odehrává v prostředí knihkupectví v 

bombardovaném Londýně. Grace Bennettová přichází v srpnu 1939 do 

Londýna a sní o novém začátku. Skončí ale jako pomocnice v malém 

zaprášeném knihkupectví. A to je problém - obchodu sice rozumí, jenže 

na čtení zatím nikdy neměla čas. Pak jí jeden milý mladý muž představí 

Hraběte Monte Christo a je z toho láska. Grace dočista propadne knihám 

a příběhům, které ji odvádějí od stále hrozivější situace. Muži odcházejí 

do války a mnozí se už nevrátí, děti jsou evakuovány na venkov a z nebe 

padá zkáza, která obyvatele připravuje o domovy, obživu i blízké. A 

když jednou v krytu vyděšená sousedka požádá Grace, aby četla nahlas, 

stanou se z toho pravidelná setkání s příběhy, která pokračují v 

prostorách knihkupectví. Z posluchačů se stanou přátelé, které spojuje 

nejen útěcha nacházená v síle slov, ale také ochota podat pomocnou ruku 

a nenechat druhého padnout.  

 

Rusovláska u cesty 
Anne Tylerová ; přeložila Marcela Nejedlá 

 

Román držitelky Pulitzerovy ceny za literaturu je milým příběhem o 

muži přes čtyřicet, s pevnými zvyky, které nerad mění. Jednoho dne mu 

ale do života zasáhnou okolnosti, které ho ke změnám donutí. Micah 

Mortimer je otrokem svých zvyků. Počítačový odborník na volné noze a 

správce bytového domu v Baltimoru vede stabilní a pevně ohraničený 

život a zdá se, že mu to tak vyhovuje. Jednoho dne se však jeho rutina 

rozpadne: Přítelkyně mu řekne, že se bude muset vystěhovat ze svého 

bytu, a u jeho dveří se objeví cizí teenager s tvrzením, že je jeho syn. 

Tato překvapení a způsob, jakým obrací Micahův pečlivě zorganizovaný 

život naruby, ho nenávratně změní.  
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Slasti a strasti Tomáše Magnuska, aneb, Jak jsem zhubl 75 kilo 
 

Kniha s mnohoslibným názvem vznikla velmi kuriózním způsobem, v 

době, kdy jsme se nemohli setkávat, a tak vznikala prakticky na dálku a 

ve velmi krátké době. A o čem vlastně je? Snad nejlépe to vystihuje sám 

autor a také hlavní postava příběhu, režisér a herec Tomáš Magnusek: 

Vážení čtenáři, o vzniku téhle útlé knížky jsem velmi dlouho 

pochyboval. Tedy spíše o možnosti mého zhubnutí, díky němuž kniha 

vznikla. Důvod je prostý. Šestnáct let jsem nepřetržitě tloustl. Každý rok 

jsem přibral přibližně sedm kilo. Když jsem odcházel v roce 2004 od 

rodičů bydlet se svou budoucí ženou, měl jsem 78 kilo. O patnáct let 

později byla moje váha téměř o sto kilo větší. Během této doby jsem sice 

po všech stránkách svého života ušel určitou cestu, ale tato součást mého 

já patřila k těm nejsložitějším. Ze své obezity jsem si postupně udělal 

image, dělal si z ní srandu či dokonce ji povyšoval na „přednost“. Proč? 

Upřímně řečeno – bylo to jednodušší, než s ní bojovat. V prosinci roku 

2019 jsem se konečně pro boj rozhodl a téměř o rok později se vy 

můžete díky této knize s mým bojem s přebytečnými kilogramy, ale i 

vlastní leností a touhou po jednoduché cestě seznámit. Pokud by můj 

příběh byl alespoň pro jednoho z vás motivací v boji s nadváhou, má 

moje vyprávění smysl.  

 

Temné osudy Habsburků a jejich příbuzných 
Jan Bauer 

 

Snad žádný z evropských dynastických rodů se nemůže pochlubit 

kontinuitou tak nepřetržitou a plejádou panovníků tak významných jako 

rod habsburský. Zároveň však jako by Habsburky pronásledovala 

podivná nepřízeň osudu. První Habsburk na českém trůnu Rudolf řečený 

Kaše zemřel za podivných okolností při obléhání Horažďovic. Jeho otec 

římský král Albrecht I. byl úkladně zabit vlastním synovcem. Nejhůře 

však postihlo Habsburky 19. století. Fascinující dějiny habsburské 

dynastie jsou sice přehlídkou slavných a úspěšných panovníků, ale 

zároveň nabízejí překvapivě mnoho velmi temných příběhů.  

 

Vůně španělských třešní 
Jo Thomas ; překlad Blanka Šustrová 

 

Práce na statku pod španělským sluncem a s přísným zaměstnavatelem 

je pro hrdinku této milostné romance tím pravým impulsem začít znovu 

a lépe. Po třech neúspěšných zásnubách Beti nutně potřebuje všechno 

hodit za hlavu a začít znova. A přesně na to jsou ideální sluncem zalité 

kopce jižního Španělska. Jenže všechno není jen sangria a siesta. Beti si 

najde práci na starém andaluském statku, kde musí v sadu sbírat třešně, 

zalévat stromy a získat si přízeň svého temperamentního šéfa Antonia. 

Zatímco Beti tráví víc a víc času na horkém sluníčku, oblíbí si španělský 

životní styl. Když se učí umění flamenca, zjistí, že jde o mnohem víc než 

o pouhý tanec plný vášně. Stačí se uvolnit a naslouchat rytmu svého 

srdce ...  
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0 Tu 
2. díl 

Jakub Hussar 

 

Druhý díl sci-fi románu z detailně propracovaného světa, ve kterém se 

odehrává online karetní hra Coraab.0 TU je historickým životopisem 

pojednávajícím 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 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.  

 

Návrat 
Nicholas Sparks ; přeložila Dana Stuchlá 

 

Romantický příběh od oblíbeného amerického autora. Trevor se vrací do 

míst svého dětství, kde by rád vedl jednoduchý život. Jeho plán mu ale 

komplikuje několik místních obyvatel a tajemství jeho zemřelého 

dědečka. Trevor po svém dědečkovi zdědí chatu a zjišťuje, že ho to do 

domova jeho dětství táhne. Vrátí se, aby žil jednoduchý život, ale ve 

skutečnosti to zas tak jednoduché není. Tak například Callie, rozmrzelá 

místní teenagerka, která se zdá, že o smrti Trevorova dědečka ví víc, než 

by měla. A pak je tu Natalie, zástupkyně šerifa, jež nejde Trevorovi z 

hlavy. Ve snaze odhalit tajemství a zjistit, co se skutečně stalo s jeho 

dědečkem, se Trevor začne šťourat v minulosti a pochopí, že abychom 

se mohli pohnout vpřed, musíme se občas vrátit na místo, kde to všechno 

začalo.  

 

Olive Kitteridgeová je zpět 
2. díl 

Elizabeth Stroutová ; z anglického originálu Olive, again ... přeložila 

Radka Klimičková 

 

O životních ztrátách a způsobech, jak se s nimi vyrovnat. Od doby, kdy 

Olive Kitteridgeová, učitelka v penzi z malého městečka v Maine, 

ovdověla, uplynuly už dva roky. Smutek ze ztráty manžela ale nezměnil 

její povahu – dál si nebere servítky, je nekompromisní a naprosto 

jedinečná.  

 

Poupátka 
Hana D. Lehečková ; ilustrace Ondřej Dolejší 

 

Román zpracovává téma sexuálního zneužívání dětí. Jedenáctiletá dívka, 

která nenachází uspokojivé mezilidské vztahy ani odpovědi na základní 

otázky dobra a zla, je o to zranitelnější obětí manipulace a zneužívání. O 

životních ztrátách a způsobech, jak se s nimi vyrovnat.  
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Spolek Jane Austenové 
Natalie Jenner ; z anglického originálu The Jane Austen society přeložila 

Jitka Fialová 

 

Uplynulo už více než století od doby, kdy byl Chawton domovem Jane 

Austenové, jedné z nejvýznamnějších anglických spisovatelek. Tamější 

panství, kde dosud bydlí její vzdálení příbuzní, se nyní potýká s 

finančními problémy. Hrozí nebezpečí, že to poslední, co po 

Austenových zbývá, se rozprodá a padne do neznámých rukou. I proto se 

dá dohromady různorodá skupinka lidí - mimo jiné mladá vdova, 

venkovský lékař, služka či filmová hvězda -, kteří se snad nemohou víc 

lišit, a přesto mají jedno společné: všichni milují romány Jane 

Austenové. Každý z nich se musí v těžké době vyrovnávat s ranami, 

které jim osud zasadil, ale spojuje je vysněný cíl: vybudovat ve své 

vesnici muzeum Jane Austenové a její dědictví zachovat pro budoucnost.  

 

Belgravia 
Julian Fellowes ; z anglického originálu Belgravia ... přeložila Simoneta 

Dembická 

 

Společenský román z prostředí britské společenské smetánky 19. století 

od tvůrce seriálu Panství Downton ukazuje přepychový život 

aristokracie i jeho odvrácenou stranu plnou intrik a bojů. Rodiny z 

nejvyšší aristokracie, které nemají své bohatství a tituly komu odkázat; 

rodiny sice urozené, ale bohaté jen potomstvem, které musí ve sňatku 

hledat zajištění; a rodiny nově zbohatlých podnikatelů, toužící po 

vzestupu mezi šlechtu, která na ně hledí skrz prsty. Osudy, vztahy a 

intriky všech se protnou v paláci na Belgravském náměstí, v 

přepychových salónech panstva i skromných komůrkách služebnictva. 

Toto vše autor vykresluje do nejmenších detailů. Román je barvitým 

popisem anglické společnosti, a to jak horních, tak dolních vrstev.  

 

Brouci čeledi kožojedovití (Dermestidae) České a Slovenské 

republiky 
Beetles of the family Dermestidae of the Czech and Slovak Republics 

Jiří Háva 

 

V dalším z řady zoologických klíčů navazuje autor zpracováním 

hospodářsky velmi důležité čeledi brouků – Dermestidae (kožojedovití). 

Publikace je zpracována podle nejnovějších poznatků vědy. Klíče jsou 

zpracovány dvojjazyčně a umožňují určování pokud možno na 

základěnápadných a dobře zjistitelných vnějších znaků. Pouze tam, kde 

nelze jinak, jsou použity i znaky vnitřní či nesnadno zjistitelné (všechny 

takové jsou vyobrazeny). Klíče jsou modifikovány pro území České a 

Slovenské republiky, ale jsou zde zahrnuty i druhy, jejich začlenění do 

naší fauny lze očekávat z důvodu exportu či importu různých 

skladištních komodit.  
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Můj život s třemi ženami 
Marek Cabák 

 

Zdravím tě, můj milý čtenáři, případně má krásná čtenářko, dovol, abych 

se ti v krátkosti představil. Jmenuji se Kristián Novotný, jsem pohledný, 

ač plešatějící třiceti letý muž. Také jsem úžasný táta dvou dcer, 

žádostivý manžel jedné ženy, ne zcela ambiciózní zaměstnanec v 

nejmenovaném státním podniku, sympatický vtipálek, mírný aviofob a 

hlavně jsem konzervativní jedinec nesnášející změny. Poslední rok byl 

pro však pro mě turbulentní a přinesl mnoho nečekaných jevů! 

Nedobrovolně jsem navštívil Japonsko, Egypt a Francii. Neplánovaně se 

mi narodila druhá dcera, u které by mohly panovat jisté pochyby ohledně 

otcovství. Proti veškeré logice k nám do práce nastoupila kolegyně, u níž 

by si snad i člověk myslel, že ke mně chová jistou náklonost a díky všem 

těmto nepředpokládaným novinkám má duševní rovnováha vzala zcela 

za své. Můj svět se začal překotně měnit a já tě teď milý čtenáři, má 

krásná čtenářko, do něj zvu, abys spolu se mnou prožil všechny peripetie 

a nejistoty a přitom se nechal unášet na vlně mého něžného a vkusného 

humoru, díky kterému jsem se velmi statečně popasoval s obtížnými 

životními situacemi.  

 

Nevěsta, která se nevzdala 
Janna MacGregorová ; z anglického originálu The luck of the bride ... 

přeložila Alžběta Lexová 

 

Romantický příběh odehrávající se na počátku 19. století v Anglii 

vypráví příběh neohrožené March, která se ze dne na den stává 

opatrovatelkou svých tří sourozenců. March Lawsonová v šestnácti 

letech náhle osiří a nejen to, musí se sama postarat o své tři mladší 

sourozence – dvě sestry a bratra. Na živobytí dostává pouze hubený 

příspěvek od poručníka, jenž se děti nikdy nesnažil ani navštívit. V 

bezvýchodné situaci se March uchýlí k podvodu a zfalšuje podpis 

Michaela Cavenshama, markýze z McCalpinu, správce jejich 

svěřenských fondů, aby se dostala alespoň k malým částkám ze svého 

dědictví. Markýz je však krásnou a odvážnou podvodnicí okouzlen a 

začíná se konečně zabývat situací celé rodiny. Ani March není pohledný 

markýz lhostejný a zdá se, že se na ni i na sourozence konečně usmálo 

štěstí. To však netrvá dlouho a do jejich života zasáhne nelítostně 

Marchin bratranec s krutou intrikou…  

 

Nevlastní dcera 
Georgina Cross ; přeložil Jiří Hanuš 

 

Thriller, v němž podezření postupně padá na všechny postavy, a na 

povrch vyplouvají různá temná tajemství. Třináctiletá Mia zmizí v době, 

kdy v sousedství hoří. Je to náhoda? Nebo spolu obě události souvisejí? 

Poslední, kdo dívku viděl, byla její nevlastní matka, kterou teď manžel 

obviňuje, že dceři nevěnovala pozornost. Sousedé se spojí a začnou po 

ztracené dívce pátrat, ale přesto se navzájem podezírají ze žhářství. 

Policie zaměří svou pozornost na nevlastní matku a onu kritickou 

hodinu, kdy dívka zmizela. Byl to zinscenovaný únos, nebo o něco 
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zlověstnějšího? A je to, co si všichni původně mysleli o jednotlivých 

členech rodiny, pravda? Jenže předpoklady o narušeném vztahu 

nevlastní matky a nevlastní dcery nebyly nikdy mylnější. Thriller 

Nevlastní dcera se bude líbit především čtenářkám a čtenářům Liane 

Moriarty.  

 

Panther 
Thomas Anderson ; z německého originálu Panzer V Panther ... přeložil 

Stanislav Mareš 

 

Historie, výzbroj a bojové nasazení německého tanku Panther na 

různých frontách druhé světové války.  

 

Pomluva 
Rosa Ventrella ; přeložila Pavla Přívozníková 

 

Teresa a Angelina jsou dvě sestry, které nemůžou být odlišnější. Jedna 

jemná, plachá a tichá, druhá živá a zvídavá. Jsme na začátku čtyřicátých 

let minulého století na italském jihu v Apulii. Kraji stejně tak krásném, 

jako chudém. Obyčejní venkované svádějí marný boj s bohatou šlechtou, 

která je vykořisťuje. Když otec odejde od rodiny do války, matka 

Caterina zůstane sama s krásnými dcerami a dává se do služeb bohatého 

barona. Od té doby se do osudu celé rodiny jako jed vpíjí hanba a 

pomluvy a drží se jí jako klíště. Ostuda se ještě více prohlubuje, když se 

Angelina zamiluje do baronova syna a uteče z domu. Silný příběh o 

hanbě jedné rodiny se prolíná s dějinami Itálie.  

 

Putzi 
Hitlerův pianista a mecenáš 

Thomas Snégaroff ; z francouzštiny přeložil Tomáš Havel 

 

Ernst Hanfstaengl, navzdory dvoumetrovému vzrůstu přezdívaný Putzi 

(„prcek“), se ve 20. letech stal Hitlerovým pianistou a důvěrníkem. Jeho 

život je dalším neuvěřitelným příběhem, který napsala druhá světová 

válka. Narodil se americké matce a německému otci roku 1887 v 

Mnichově, poté žil v bohémském New Yorku, kde obchodoval s 

uměním a ve volném času se věnoval hudbě. O deset let později se 

seznámil s Hitlerem, finančně ho významně podporoval a hrál mu na 

piano Wagnera, kdykoli si to Hitler přál. Výstřední muž se širokými 

kulturními obzory vzbuzoval žárlivost nacistů, zejména Goebbelsa a 

Goringa, ve skutečnosti snil o spojenectví Německa se Spojenými státy. 

Hitler ho jmenoval v roce 1933 vedoucím říšského oddělení pro 

zahraniční tisk, ale po čtyřech letech Hanfstaengl upadl v nemilost a v 

obavě o život byl nucen z Německa uprchnout. Přes Švýcarsko se dostal 

do Anglie, odkud ho vyhnal Churchill, a pak do Spojených států, kde se 

stal hlavním Rooseveltovým zdrojem informací o Hitlerovi. Ernsta 

Hanfstaengla považovali jedni za neškodného šaška, druzí za zrádce a 

jednoho z architektů zla. Putzi byl po válce omilostněn a zemřel v roce 

1975 v Mnichově.  
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Saturnin se představuje 
napsal Miroslav Macek 

 

Román, který našel inspiraci v klasickém díle české humoristické 

literatury, popisuje Saturninův původ a počátky jeho kariéry. Ač se to 

může zdát k neuvěření, Saturnin nebyl sluhou odjakživa. Přesto už jako 

jinoch prožíval řadu neuvěřitelných příhod. Jak vypadaly jeho mladické 

eskapády, do nichž byla skoro vždy zapletená nějaká ta žena? Proč se 

jeho matka rozhodla pro jméno Saturnin? A jak se dostal až do služeb 

svého pána v obklopení tety Kateřiny a dalších příbuzných? Saturninova 

minulost je pestrá jako jeho představivost - a nyní ji poznáte do všech 

zábavných podrobností!  

 

Bájná lhářka 
Šárka Zmátlíková 

 

Marcela pracuje řadu let jako pedikérka v salonu v Pařížské ulici. Se 

zákaznicemi, které patří do pražské smetánky, intenzivně prožívá 

všechny jejich příběhy a starosti. Ona sama je ráda, že se svými 

dospělými dětmi konečně žádné trápení nemá. Jeden telefonát ale 

všechno změní. Marcelina šestadvacetiletá dcera Diana je nalezena ve 

svém bytě bez známek vědomí. Zatímco Diana si „poklidně odpočívá v 

kómatu s úsměvem na rtech“, Marcele se převrátí život na ruby. Ze dne 

na den se stane z babičky “matkou” dvouleté Viktorky. Musí se poprat s 

alkoholismem Dianina bývalého manžela, ale hlavně musí přijít na to, co 

se dceři v onen osudný večer stalo. Dostali Dianu do bezvědomí špatní 

muži, výstřední milostné praktiky nebo tajemství, které se chystala 

prozradit? Čím více Marcela ví, tím více svou dceru nepoznává. Přes to 

všechno ji chce ale zpátky. Podaří se jí zjistit, kdo a co stojí za Dianiným 

zraněním, a dostanou ony dvě v životě ještě šanci? Nechte se unést 

napínavým příběhem, který byl inspirován skutečným životem jedné 

rodiny.  

 

Čekání na spoušť 
Lidmila Kábrtová 

 

Román v osmi příbězích o špatných rozhodnutích, nepochopení i naději. 

Zuzana jede k moři, aby vymazala děsivý sen. Josef se rozhodl vsadit 

všechno na jednu kartu. Jitka se stydí za faldy na břiše a nechce se s 

nikým srovnávat. Hana při náhodné cestě autem nalezne svoji babičku. 

Jarmila roky vzdorovala, ale teď jen touží odejít úplně tiše. Pavel našel 

klid při práci v lese a už nechce nic pokazit. Iveta obléká mrtvé a skrývá 

vytetovaného hada. A Libor prostě jen fotografuje… Patří k sobě, jsou 

svým způsobem rodina, přesto se míjejí. A křivdy, bílá místa a bolest se 

množí. I oni by však rádi věřili, že bude líp…  
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Nenávist 
Chris Carter ; přeložila Jana Pacnerová 

 

Poprvé se setkali jako spolubydlící na vysokoškolské koleji. Dva 

nejchytřejší mozky, co kdy promovaly z psychologie na Stanfordově 

univerzitě. Jako protivníci se znovu setkali ve virginském Quantiku. 

Robert Hunter se stal šéfem Útvaru ultranásilných zločinů 

Losangeleského policejního sboru. Lucien Folter se stal nejvýkonnějším 

a nejnebezpečnějším sériovým vrahem, s jakým se kdy FBI střetla. Teď, 

po třech a půl letech věznění na samotce, se Lucienovi konečně podařilo 

dostat na svobodu. A zuří. Tři a půl roku nemyslel Lucien na nic jiného 

než na pomstu. Ten, kdo nese odpovědnost za jeho uvěznění, musí 

pykat, musí trpět. Ten někdo je… Robert Hunter. A konečně přišel čas 

uskutečnit plán.  

 

Proč drak sežral rytíře? 
pracovní listy k pohádkové knize O princeznách, dracích, lidech a 

podobné havěti 

Anna Langerová 

 

Karel a Kája jsou kamarádi, kteří stejně jako ty četli pohádkovou knížku 

O princeznách, dracích, lidech a podobné havěti. Bohužel si ji již moc 

nepamatují, a tak potřebují tvojí pomoc, aby si vzpomněli. Pomůžeš jim? 

Projdi s nimi všechny úkoly v pracovním listě a možná i ty zjistíš, proč 

drak sežral rytíře a další zajímavé věci. Karel a Kája tě budou na každém 

kroku provázet. Listy jsou určené pro děti od 4 do 8 let.  

 

Téměř nesmrtelná láska 
Andrea Sedláčková 

 

Příběh lásky dvou lidí, kterým se vztah pod rukama proměnil v milostný 

zápas. Tomáš, šarmantní a uznávaný pražský intelektuál, se seznámí s 

režisérkou Martinou, která žije a pracuje zároveň v Paříži i Praze a píše 

scénář dokumentárního filmu o Milanu Kunderovi. Vášnivá láska netrvá 

příliš dlouho, Martina postupně objevuje, že s partnerem není ve vztahu 

sama, až se z ní stane neúnavná rozkrývačka Tomášových dalších a 

dalších nevěr, přičemž Tomášovy milenky se postupně stávají jejími 

spiklenkami.  

 

Výhled přes střechy 
Suzanne Kelman ; překlad Michaela Teličková 

 

Profesor Josef Held přišel o svou milovanou ženu a stal se z něj 

zapřisáhlý samotář. To jeho student Michael Blum je jeho pravý opak - 

spontánní, vášnivý a bláznivě zamilovaný do Elke. Není divu, že Josef 

nemůže Michaela vystát. Když v roce 1941 obsadí Amsterodam nacisté, 

Michaelovi, který je Žid, jde o život. Josef náhle učiní spontánní a 

nerozvážné rozhodnutí - nabídne Michaelovi úkryt. Uprostřed války tak 

Michael svádí boj o zakázanou lásku i o holý život. Dokáže v sobě tichý 

samotář Josef najít odvahu a riskovat vlastní život, aby zachránil 

protivného studenta, který se mezitím stal jeho jediným přítelem?  
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Dámský gambit 
Walter Tevis ; přeložila Hana Ulmanová 

 

Osmiletá Beth Harmonová je po matčině smrti umístěna do sirotčince. V 

odcizeném prostředí jsou jen dvě věci, které ho dělají snesitelným - 

uklidňující pilulky a tajné šachové partie s místním správcem. Obojí se 

velmi rychle stává závislostí. Talent a geniální intuice vynesou "zazračné 

dítě" do výšin úspěchu, světa velkých turnajů a luxusu. Ztráta dětství, 

nevinnosti, pocit osamělosti a zranitelnosti jsou daní pro ty, kteří se 

pohybují ve světě výjimečných.  

 

Jak Amálka k poznání přišla 
Vítek Formánek a Eva Csölleová 

 

Patří Vaše dítě k těm, které nepustí mobil z ruky a nemůžete je dostat od 

obrazovky PC do reálného světa? Tato ekologicko-sociálně -fantastická 

pohádka s výchovně-vzdělávacími prvky je určená přímo pro Vás. Kde 

si může dítě popovídat s mravencem o tom, jak to v mraveništi funguje, 

s motýlem, který mu vysvětlí, proč má různě barevná křídla, s 

hlemýžděm, který zdůrazní, jak je pro něj ulita důležitá, s odhozenou 

PET lahví, která mu poví svůj příběh o tom, jak je smutná, když se 

někde povaluje mimo kontejner? Hrdinka Amálka si při komunikaci s 

hmyzem a zvířátky, které běžně ignoruje, uvědomuje své zlozvyky, 

nedostatky a ignoraci, a zjistí, jak je důležité přírodu a druhé kolem sebe 

respektovat. Kniha je doplněna vlastními tématickými fotografiemi..  

 

Naši ptáci za úsvitu 
překlad: Hana Marsault 

 

Zaposlouchejte se do zvuků ranního rozbřesku Skřivánci, kosi, strnadi 

nebo třeba elegantní vlaštovky nás probouzejí časně ráno, a mnohdy 

dokonce i v neměnném pořadí. Můžeme tak odpočítávat minuty do 

východu slunce a ještě se dozvědět, jací ptáci zrovna zpívají, jak 

vypadají a co si zpěvem sdělují. Stačí otevřít okno anebo stisknout 

tlačítko této knihy a hra na poznávání může začít!  

 

Srdce Evropy 
Pavla Horáková 

 

Román nabízí dialog dvou vyprávěcích hlasů, které dělí více než sto let: 

z naší přítomnosti se ozývá učitelka Anežka, která se snaží vyznat ve 

vlastních zmatcích i ve zmatené době, a přitom přemýšlí nad 

rukopisnými paměťmi moravské venkovanky Kateřiny, svérázné ženy, 

která nedostatek vzdělání vynahrazuje vrozenou bystrostí. Mezi mnoha 

tématy, jež obě roviny vyprávění spojují, vyniká jedno: fascinace, kterou 

obě ženy pociťují tváří v tvář Vídni. Kateřina pobývala ve Vídni v roce 

1912, tedy v době, kdy sláva pyšné císařské metropole vrcholila. V roce 

2020 se do Vídně v jejích stopách vydává Anežka. Přitom zjišťuje, jak 

pevně provázané jsou dějiny českých zemí a Rakouska, objevuje 

skutečnosti, o nichž se u nás příliš nemluví, do toho řeší svůj milostný 

život, a jakoby mimoděk přichází na to, kým vlastně je - a kým by chtěla 

být - ona sama.  
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Ve vteřině 
Suzanne Redfearnová ; přeložila Milena Havlová 

 

Příběh je vyprávěn z pohledu mrtvé dívky, která po autonehodě, při které 

zemřela, sleduje další osudy svých příbuzných a přátel, které nedokáže 

opustit. Během zlomku vteřiny šestnáctiletá Finn Millerová zemře. Ale 

její příběh teprve začíná... Po tragické autonehodě se Finn ocitne mezi 

nebem a zemí. Bezmocně sleduje, jak se její nejbližší zoufale snaží 

přežít. A zatímco někteří se nečekaně projeví jako hrdinové, v jiných 

neštěstí probudí to nejhorší. Finn by se chtěla posunout dál, jenže jak by 

mohla svou rodinu a přátele opustit, když se jejich životy roztříštily na 

milion kousíčků?  

 

Winterbergova poslední cesta 
Jaroslav Rudiš ; z německého originálu přeložila Michaela Škultéty 

 

Jan Kraus kdysi opustil rodnou zem a usídlil se v Berlíně, snad aby utekl 

vlastní minulosti. Už léta se jako pečovatel stará o umírající, kterým dělá 

kapitána na jejich poslední plavbě v životě. Ta má jasně daná pravidla - 

námořníci plují jedním směrem, zpět se vrací jen kapitán znavený roky 

služby. Jenže pak se objeví Wenzel Winterberg, který mění zajeté 

pořádky a přes všechna očekávání se ze své plavby vrací. Probouzí se a 

chce od Krause splnit poslední přání - chce společně podniknout tu 

skutečnou poslední cestu, cestu po stopách své dávno ztracené lásky. 

Podle průvodce po Rakousko-Uhersku z roku 1913 se společně vydávají 

na cestu napříč dávno neexistující Evropou. Jak putují chladnou krajinou 

mezi Berlínem a Sarajevem, zapomenutá historie ožívá prostřednictvím 

Winterbergových příběhů, které jakoby se samy hlásily o slovo...  

 

Zpomal ...a dobrou noc 
napsala Rachel Williams ; ilustrovala Freya Hartas 

 

Kniha z řady Zpomal, která učí děti vnímavosti k okolnímu světu, je 

trochu jiná než ostatní. Stále upozorňuje na jedinečné jevy odehrávající 

se v přírodě, ale činí tak ve verších. Jako by zpívala věčnou ukolébavku 

o tom, co se odehrává venku, když se my lidé chystáme spát. Můžete si 

ji s dětmi číst společně před spaním, nebo jim nechat volnost, ať její 

kouzlo objevují samy, třeba s baterkou pod peřinou. Jemnými 

ilustracemi a verši směřuje pozornost čtenářů ke zklidnění jejich vlastní 

mysli. Stačí se nadechnout, vydechnout... stále pomaleji a pomaleji. 

Dobrou noc, sýčku, lekníne, Měsíci.  

 

Aby po nás něco zůstalo 
zpověď novodobých zámeckých pánů 

text Anna Novotná ; fotografie Kateřina Sýsová 

 

S předmluvou Constantina Kinského a Karla Schwarzenberga „Zámek, 

ten vás vychová! Ten z vás udělá úplně jinýho člověka.“ Jiří Češka, 

Zbenice „Je to jako v životě, máte periody, kdy jste nahoře nebo kdy jste 

dole, a říkáte si: Tady stojí barák, do kterýho jsem nacpal tolik, že mám 

v kapse jenom desetikorunu a nemám na to, abych synovi koupil něco do 

školky. Je to jako na houpačce." Pavel Kuře, Martinice Co takhle pořídit 
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si zámek? Tato kniha přináší pozoruhodný portrét patnácti svérázných 

osobností – novodobých „zámeckých pánů“, kteří v sobě našli dost 

odvahy, touhy a dobrodružné povahy, aby si koupili zámek. Přesněji, 

většinou jen jeho ruinu.  

 

Carmen 
skutečný život Hany Hegerové 

Tomáš Padevět 

 

První a jediný komplexní dokumentární román o největší česko-

slovenské šansoniérce. Vznikl s jejím souhlasem, s podmínkou, že může 

být zveřejněn až po její smrti. Po celou kariéru se takovému odhalení 

vyhýbala. Důsledně si bránila své soukromí. Umožnila do něj vstoupit až 

autorovi, který patřil k jejím nejbližším přátelům. Od roku 2011, kdy 

ukončila kariéru, až do jejích posledních březnových chvil 2021 se stal 

jejím zpovědníkem. Zaznamenal desítky hodin rozhovorů, měl přístup 

do jejího soukromí, k archivním materiálům i osobní korespondenci, k 

rodině Hany Hegerové a také jako jeden z prvních mohl nahlédnout i do 

jejích soudních spisů.  

 

Klukoviny Uršuly Klukové 
Uršula Kluková a Patrik Rozehnal 

 

Kniha je humorně laděným životopisem známé české herečky a komičky 

Uršuly Klukové, který vůbec poprvé vychází v knižní podobě, a to u 

příležitosti jejích 80. narozenin. Je plná příhod, vyprávění a vzpomínek 

na setkání se zajímavými a inspirujícími lidmi. Najdete v ní vyprávění o 

Josefu Dvořákovi, Miloslavu Šimkovi, Jiřím Krampolovi, Věře 

Křesadlové a dalších výrazných osobnostech české kultury. Uršula 

Kluková v knize líčí i své zážitky z dětství, popisuje profesionální dráhu 

porodní asistentky i svoji cestu k divadlu. V knize nechybí ani veselé 

životní příběhy a historky. Kniha bude doplněna o fotografie z archívu 

Uršuly Klukové doprovázející vyprávění v textu. Kniha Klukoviny 

Uršuly Klukové je určena pro všechny vyznavače memoárové literatury, 

zejména pak pro milovníky životních příběhů slavných českých herců a 

komiků.  

 

Kniha náboženských a filosofických sekt a škol 
(díly věnované islámským směrům a odnožím) 

Muhammad aš-Šahrastání ; z arabského originálu Kitáb al-milal wa an-

nihal přeložil a úvodní statí a poznámkami opatřil Bronislav Ostřanský 

 

Kniha náboženských a filosofických sekt a škol perského učence 

Muhammada aš-Šahrastáního (1086–1153) je všeobecně pokládána za 

nejvýznamnější islámské středověké dílo věnované náboženstvím a 

filosofickým směrům na tehdejším Blízkém východě a ve Středomoří.  
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Neříkej autista, to se nehodí 
z deníku Zrzavé holky 

Natálie Ficencová 

 

Jmenuji se Natálie a jsem autistka. „To neříkej!“ říkají mi někdy lidé 

zděšeně. „To se nehodí.“ Jiní reagují překvapeně: „Vždyť mluvíš.“ 

„Vždyť chápeš vtipy!“ Občas přijde i rozhodné: „Podle mě žádný 

autismus nemáš.“ Člověk musí mít trochu nadhled. Proto se většinou 

zasměju a odkážu lidi na svůj blog, na kterém o těchto věcech píši. 

Začala jsem je zaznamenávat už celkem dávno; vše začalo, když mi bylo 

kolem dvaceti. Tenkrát jsem zjistila, že se mě autismus týká. Pojďte se 

podívat, jak přemýšlí autista...  

 

Upálené 
C.J. Tudor ; přeložila Jana Kunová 

 

Další thrillerová lahůdka s hororovou příchutí od autorky Kříďáka, Jámy 

a Těch druhých. Před pěti sty lety tady upálili osm mučedníků. Před 

třiceti lety tu beze stopy zmizely dvě dívky. A před dvěma měsíci tu 

tragicky zemřel místní farář. Vítejte v Chapel Croft, zapadlé vísce, jejíž 

tajemství leží ukrytá hlouběji než v hrobě a kde se zlo začíná znovu 

probouzet. Nahradit zesnulého duchovního sem přichází někdo, komu 

temnota také už mnohokrát zasáhla do života. Někdo, kdo bude muset 

otevřít staré rány a hlavně ochránit svou dospívající dceru před démony, 

kteří tady umějí být až příliš skuteční.  

 

Einstein 
kvantové salto 

texty Jordi Bayarri a Tayra MC Lanuza-Navarro ; překlad: Kateřina 

Brouk 

 

Neklidná inteligence Alberta Einsteina ho přivedla k přemýšlení o 

nejzásadnějších tématech, které vesmír nabízí, jako jsou světlo, čas, 

hmotnost, energie a další. Komix sleduje Einsteinovu cestu z jeho 

domovské země Německa ke studiu ve Švýcarsku až do doby jeho 

pobytu a proslavení se ve Spojených státech.  

 

Gentleman v Moskvě 
Amor Towles ; z anglického originálu A gentleman in Moscow ... 

přeložila Martina Šímová 

 

„Nenapravitelný aristokrat“ Rostov, uhlazený vzdělanec s důvtipem na 

rozdávání, jenž v životě neodpracoval jediný den, je nucen opustit své 

apartmá moskevského hotelu Metropol a žít v podkrovním kamrlíku pro 

personál, zatímco venku se odehrávají nejbouřlivější události ruské 

historie. Avšak hrabě je rozeným optimistou; v souladu s životní 

filozofií svého kmotra velkovévody – totiž že pokud se člověk 

nevypořádá s okolnostmi, okolnosti se vypořádají s ním – nezahořkne a 

postaví se osudu čelem. Jeho prostřednictvím sledujeme nejen specifický 

život za zdmi luxusního hotelu, ležícího na dohled od Kremlu, ale také 

vliv historických zvratů na jeho obyvatele. Výsledkem je úžasné 
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dobrodružství, přinášející nečekaná přátelství, jež nám dává nahlédnout 

do nejhlubších zákoutí ruské duše.  

 

Marie Curie 
neviditelné záření 

texty: Jordi Bayarri a Tayra MC Lanuza Navarro ; překlad: Kateřina 

Brouk 

 

Marie Sklodowska Curie je držitelkou dvou Nobelových cen, 

objevitelkou prvků Polonia a Radia, radioaktivity a jednou z 

nevýznamnějších světových vědkyň. V komixovém životopise 

zachycená už v raném věku jako nejmladší z pěti dětí. Příběh pak sleduje 

její vzdělávání ve Francii až k jejím převratným objevům.  

 

Newton 
gravitace v akci 

Jordi Bayarri, Tayra MC Lanuza-Navarro historicko-vědecký dohled ; 

překlad: Kateřina Brouk 

 

Komixová biografie vykresluje Isaaca Newtona od jeho dětství, kdy s 

touhou pochopit, jak co funguje, provedl mnoho experimentů a objevů, 

např. sestavil zrcadlový dalekohled. Tuto zvídavost pak rozvíjel na 

studiích v Cambridgi až k svým průlomovým teoriím v mechanice, 

optice, matematice i alchymii.  

 

Pasteur 
mikrobíální revoluce 

texty a kresby Jordi Bayarri ; překlad Kateřina Brouk 

 

Komiks pro děti, který se zaměřuje na život dílo Louise Pasteura.Louis 

Pasteur je považován za otce klinické mikrobiologie a imunologie. 

Objevil vakcíny proti vzteklině a sněti slezinné. Životopisný komiks 

popisuje Pasteurovy počátky jako studenta, jeho další studia i jeho 

obavy. Zachycené jsou také chemické experimenty, které pak vědce 

vedly k rozvoji jeho teorií a lékařských objevů na nich založených. 

Soubor komixově zpracovaných biografií zaměřující se na známá jména 

ve světě vědy (Louis Pasteur, Isaac Newton, Marie Curie, Albert 

Einstein) líčí určitou etapu života každé osobnosti i s podrobnostmi o 

jejích vědeckých objevech a životní práci. Autor předkládá nejen 

základní informace každé z postav, ale dotkne se také konceptů jejího 

výzkumu, jako je např. teorie relativity či objev záření. Tyto jednoduché 

formy seznámení se slavnými osobnostmi vědy mohou děti dovést k 

dalšímu zájmu o vědce i vědu.  

 

Poslední den 
3. díl 

William R. Forstchen ; přeložil Pavel Pokorný 

 

Poslední část realistické postapokalyptické trilogie, jejíž hrdinové čelí 

následkům ničivého útoku, jenž vyřadil veškeré elektrické přístroje a 

připravil obyvatele o dodávky proudu.Je to už více než dva roky od 

chvíle, kdy útok elektromagnetickým pulzem připravil Spojené státy o 
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elektřinu a přinesl temnotu, hlad a umírání. Komunita horského 

městečka v Severní Karolíně vedená Johnem Mathersonem začíná 

zprovozňovat dřívější technologie a obnovovat společenský řád. 

Vojenské síly, které zbyly z vládní armády, potlačují všechny rebelie. 

Johnův někdejší velitel, generál Bob Scales, má svého přítele zatknout. 

Podvolí se John novému autokratickému režimu? Nebo dojde k převratu, 

jenž rodící se národ roztrhá ve švech?  

 

Reverz 
2. díl Pohraničí. 

Sergej Lukjaněnko, Alexandr Gromov ; z ruského originálu Zastava ... 

přeložila Iva Dvořáková 

 

Sergej přišel o práci, a tak mu nabídka nového zaměstnání přijde vhod. 

Netuší však, že podmínkou k jejímu získání je pašerácký výcvik. Sergej 

totiž umí otevírat portál na Centrum, svět, který je středem mnoha světů, 

a jeho schopnost se nové organizaci, pro niž pracuje, náramně hodí. Max 

poklidně žije na placatém světě zvaném Homeostat. Každý týden zemře 

a o hodinu později se opět probere. Není to však už on, jen jeho trochu 

pozměněná kopie. Kým je Max ve skutečnosti, a proč jeho průvodci po 

únosu na Centrum tvrdí, že je někdo úplně jiný? A hlavně – co mají Max 

a Sergej společného s Virou, světem, z něhož se rozšířila nákaza, která 

Centrum nevratně poškodila?  

 

Sidonie 
komiksový román 

Tereza Srbová, Petra Josefína Stibitzová 

 

Komiksový portrét Sidonie Nádherné, známé šlechtičny a majitelky 

Vrchotových Janovic.Baronku Sidonii Nádhernou (1885-1950) si 

historie pamatuje jako múzu, kterou na zámku Vrchotovy Janovice 

pravidelně navštěvovali Rainer Maria Rilke a Karl Kraus. 

Prostřednictvím čtyř kapitol o vztazích k nejdůležitějším mužům jejího 

života však objevujeme ještě jinou osobnost. Sidonie byla nejen 

vnímavou a vzdělanou femme fatale, ale také silnou a emancipovanou 

ženou s bohatým vnitřním světem. Milovala umění, cestování a přírodu, 

byla jednou z prvních ekoložek i držitelek řidičského průkazu u nás. Ve 

svých dopisech a denících komentuje dramatické zvraty 20. století i 

marnou snahu o záchranu rodinného dědictví.  

 

Vše o chování, zvycích a zlozvycích slepic 
Antje Krause, Wilhelm Bauer ; z německého originálu Warum Hühner 

scharren nicken & picken ... přeložila Anna Štorkánová 

 

V žádném případě neplatí hloupá jako slepice. Proč naše slepice dělají 

to, co dělají? A proč často nedělají to, co od nich chceme? Pozorovat 

slepice uklidňuje a je zábavné – některé způsoby chování zná každý 

chovatel slepic, jiné překvapují a zarážejí. Jisté jsou dvě věci: chování 

slepic docela jistě není nudné. A slepice jsou všechno jiné než hloupé. 

Mnoho výjimečných a okouzlujících fotografií zachycuje mnohé, ale ne 

všechno - slepice jsou prostě příliš rychlé… Zaručeně ale každému 

vykouzlí úsměv na tváři. Antje Krause a Wilhelm Bauer s humorem 
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popisují a vysvětlují to, co naše slepice po celý dlouhý den dělají: hrabou 

a zobou, jedí a pijí, popelí se a sluní, čistí se a podřimují, dorůstají a učí 

se, povídají si…  

 

Zachariáš a studená voda 
napsal Daniel Rušar ; ilustrovala Adela Režná 

 

Příběh o otužování. Zachariáš se rozhodne navzdory počáteční nedůvěře 

svého okolí následovat svoji touhu po koupání v ledové vodě.Příběh o 

utužování vztahů otužováním a taky o úsměvech i obavách ze studené 

vody. „Na začátku? Chlapec Zach a jeho zážitek, na který nemůže 

zapomenout: plavec pravidelně zabírající ve studeném moři. Na konci? 

Taktéž plavec v chladné vodě. A možná se při tom usmívá... A mezi 

tím? Máma, táta, spolužáci a spousta nepochopení, nevíry, obav a 

marných pokusů. Ale rovněž trpělivosti a důvěry v ty nejbližší a ve 

vlastní tělo...“ (Petr Švec) Studená voda umocňuje hluboké a silné 

zážitky. A navíc zlepšuje imunitu, zoceluje duši a v příběhu i vztah otce 

a syna. Přečtete si příběh o Zachariášovi a zažijte i vy kouzlo studené 

vody.  

 

Beauchamp Hall 
Danielle Steel ; přeložila Marie Macháčková 

 

Winnie vždycky toužila pracovat v New Yorku a stát se spisovatelkou, 

ale když jí onemocněla matka, musela se vrátit domů, aby se o ni 

postarala. Po letech na své sny zapomněla, uvízla v malém městě a ve 

vztahu s mužem, s nímž zůstávala už jen ze zvyku. Potom se však v 

jednom dni všechno změní: Winnie přijde o práci, přítele i svou nejlepší 

kamarádku a musí se znovu postavit na nohy. Když jí je nejhůř, 

rozhodne se hodit opatrnost za hlavu a udělat osudový krok do 

neznáma...  

 

Cvičíme s kojenci a batolaty 
Iva Dolínková 

 

Cvičení s kojenci a s batolaty přispívá k jejich zdravému vývoji. Kniha 

postupuje po jednotlivých věkových obdobích dítěte od narození do 3 

let, u každého poukazuje na specifika tohoto období, radí, co je vhodné 

procvičovat a jak příznivě působit na celkový vývoj. Hlavním obsahem 

jsou vhodná cvičení pro každý věk, u nichž nechybí upozornění na to, co 

můžeme u dítěte ovlivnit a jakým způsobem, na co si máme dát pozor, a 

co bychom naopak dělat neměli. Nejmenší děti se projevují a rozvíjejí 

hlavně pohybem, a rodiče tak mohou pozitivně zasáhnout do jejich 

celkového vývoje. Knihu mohou využít i rehabilitační pracovníci.  

 

Číslo na tvém předloktí je modré jako tvé oči 
vzpomínky 

Eva Umlaufová a Stefanie Oswaltová ; z němčiny přeložila Michaela 

Škultéty 

 

Radši na to děcko zapomeňte, beztak nepřežije…“ S touto větou byla 

matka Evy Umlaufové konfrontována na začátku roku 1945 po příjezdu 
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do Osvětimi. Její dceři jsou dva roky, patří k nejmenším dětem v 

koncentračním táboře, je vyhladovělá k smrti a velmi vážně nemocná. 

Eva Umlaufová si později nebude schopná tuto část svého života 

vybavit, dědictví její minulosti však bude neustále dřímat kdesi pod 

povrchem a formovat celou její životní cestu. Evě Umlaufové se po 

několikaletých rešerších podařilo odhalit a zachytit rodinnou minulost, 

která se čte jako živá, napínavá reportáž. Její mnohovrstevnatá 

autobiografie dalece přesahuje osud jedné rodiny. Eva Umlaufová se 

narodila v roce 1942 v pracovním táboře pro Židy ve slovenských 

Novákách. Vystudovala medicínu v Bratislavě a v roce 1967 odešla do 

Mnichova, kde do současnosti působí jako terapeutka. Stefanie 

Oswaltová je nezávislá novinářka a autorka. Žije v Berlíně.  

 

Dívka, která utekla z Osvětimi 
Ellie Midwoodová ; z anglického originálu The girl who escaped from 

Auschwitz ... přeložila Petra Andělová 

 

Osvětim nikdo neopouští živý…Miliony lidí prošly osvětimskou bránou, 

ale ona byla první ženou, která utekla. Tento silný román je inspirovaný 

pravdivým životním příběhem Maly Zimetbaumové, jejíž hrdinství 

nebude nikdy zapomenuto. Mala začala chápat, co se děje až v 

okamžiku, kdy vystoupila z dobytčáku přímo do spárů pekla. Jako 

tlumočnice SS využívala svoji pozici k tomu, aby zachránila tolik životů, 

kolik bylo v jejich silách, pašovala kousky chleba těm, co měli hlad. 

Edward, politický vězeň, je členem odbojové skupiny. A také má plán na 

útěk. Když se poprvé setkají, tmavé přítmí osvětimských bloků je náhle 

projasněno zábleskem naděje. Mala díky Edwardovi začne věřit v 

nemožné. Že mohou tento smrtonosný tábor opustit, i když jsou všude 

kolem nich ostnaté dráty, na nekonečných strážných věžích číhají 

automatické zbraně a kužely světel neúnavně bloudí po zemi. Slib je 

stvrzen – utečou spolu nebo spolu zemřou. To, co následuje, je jedním z 

největších milostných příběhů v historii.  

 

Jednou snad 
Debbie Johnsonová ; přeložila Jana Jašová 

 

Román pro ženy úspěšné britské autorky vypráví příběh o nekonečné 

síle lásky a naděje. Pravda obrátí její svět vzhůru nohama. Jess roky 

věřila, že Joe - otec jejího dítěte a jediný muž, kterého kdy milovala - ji v 

době, kdy prožívala největší životní krizi, zbaběle opustil. Ta myšlenka 

ji téměř zničila. O sedmnáct let později Jess při úklidu domu své matky 

objeví v podkroví krabici plnou pohledů a dopisů a najde něco, co změní 

úplně všechno.  

 

Mé lži, tvé lži 
Susan Lewis ; přeložila Markéta Jansová 

 

Joely se rozpadá osobní život – její manžel má poměr s její nejlepší 

kamarádkou. A tak se Joely, která jako ghostwriterka píše o tajemstvích 

a skandálech jiných lidí, raději vrhá na nový pracovní úkol: má sepsat 

příběh slavné spisovatelky Fredy. O této zakázce nikdo nesmí vědět, 

takže Joely odjede potají do Fredina domu na opuštěném místě. Freda je 
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od začátku tajemná a zdá se, že tenhle úkol bude opravdu Joelyin 

nejpodivnější. Vyslechne si příběh, který se stal před více než padesáti 

lety, kdy se Freda jako mladá patnáctiletá dívka zamilovala do svého 

učitele hudby. Během vyprávění se Freda chová stále záhadněji a 

nakonec jakoby náhodou zamkne Joely ve věži svého domu a odjede. 

Zoufalá Joely je uvězněná vysoko nad zemí, na naprosté samotě bez 

telefonního signálu. Neví, kam zmizela její hostitelka, a začíná se obávat 

o své blízké. Proto vymyslí riskantní plán úniku…  

 

Poslední stanice Hamburk 
Martin Vopěnka 

 

Psychologicko-pornografický román o vině, prázdnotě a naději. Život 

Marka Stejskala je poznamenaný jakýmsi vrozeným pocitem viny. Jeho 

máma trpěla těžkou duševní nemocí, a když byl na druhém stupni, 

spáchala sebevraždu. On sám dostal z nepochopitelných důvodů v 

dvaceti devíti letech rakovinu kůže, ze které se uzdravil za cenu operace 

a silné chemoterapie. Celkem oprávněně má pocit, že mu život něco 

dluží. A tím něčím je štěstí. Jeho vztah s manželkou Romanou je 

vyhořelý, studující dcera se od nich odstěhovala a žije vlastní život. 

Přestože je Marek úspěšným spekulantem na burze a investorem, tento 

druh obživy ho duševně neuspokojuje. Cítí, že spekulacemi nic 

nevytváří, jen těží ze systému. Marek potkává bývalého spolužáka Jirku, 

někdejšího třídního grázla a nynějšího mocného bosse a pornomagnáta, a 

vydává se s ním do Hamburku, kde objevuje jiný svět a potkává 

Veroniku. Jeho život se začne ubírat zcela novým směrem, ale dojde 

konečně kýženého pocitu štěstí? Jakou útěchu, vizi anebo smysluplnou 

cestu nabízí vlastně současný svět ztraceným, nešťastným a hledajícím? 

A nabízí vůbec nějakou?  

 

Rozhodni se být zdráv 
Jan Vojáček 

 

Nehaste příznaky – pochopte příčiny! Pokračování bestselleru Umění 

být zdráv. Rozhodnout se je prvním krokem na vědomé cestě ke zdraví. 

Naslouchat vlastnímu tělu však nemusí být tak snadné. Které techniky 

pomáhají zlepšit naše životní nastavení? Jak prohlédnout iluze, které si 

vytváříme o světě? Jan Vojáček hledá odpovědi spolu s osobnostmi, 

kterých si váží a které mají k tématu zdraví co říct. Oblíbený funkční 

lékař v praktických návodech ukazuje, jak najít odvahu k životu v 

radosti a lásce – a inspirovat se může skutečně každý.  

 

S večerem přichází tíseň 
Marieke Lucas Rijneveld ; přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková 

 

O svém soukromí a každodenním dění na mlékařské farmě vypovídá 

desetiletá dívka přezdívaná Bunda. Poté co život rodiny rozvrátí tragická 

smrt nejstaršího ze sourozenců, je na prahu puberty ponechána na pospas 

vlastním nejistotám a neodbytným pocitům viny. Bez pomoci rodičů, 

kteří se neprostupně uzavřeli ve vlastním zármutku, se marně snaží 

vyznat sama v sobě a oddává se čím dál nebezpečnějším fantaziím. 

Kniha získala prestižní Mezinárodní Bookerovu cenu za rok 2020.  
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Spasitel 
Andy Weir ; přeložil Michal Prokop 

 

Napínavé meziplanetární dobrodružství od autora světového bestselleru 

Marťan. Osamělý astronaut v dalekém vesmíru má důležitý úkol, ale 

nepamatuje si jaký.  

 

Včelař z Aleppa 
Christy Lefteri ; z anglického originálu The beekeeper of Aleppo ... 

přeložil David Weiner 

 

Autentický a sugestivní příběh o ztrátě domova a síle zármutku, lásky a 

odvahy, o lidskosti a nezlomné naději na nový začátek. Milionové syrské 

Aleppo je prozářené sluncem a vůní oliv a pistácií. Klidný a spokojený 

život tu prožívá i včelař Nuri a jeho žena Afra, obklopeni rodinou a 

přáteli, dokud se nestane nepředstavitelné a nepřijde všeničící hrůza. Ti 

předvídavější odešli včas, ale Nuri se nedokázal vzdát rodného města, 

svých včel a života, který znal. Za svoji nerozhodnost však zaplatí 

strašlivou daň. Přijde o syna a jeho manželka o zrak. Jako bezdomovci 

spolu putují rozvráceným světem a snaží se vypořádat s bolestí z 

nevýslovné ztráty i s nebezpečími, která by přemohla i ta nejstatečnější 

srdce.  

 

Vzestup vlka 8 
neuvěřitelný příběh vlka, který to z outsidera dotáhl až na alfa samce 

Yellowstonu 

Rick McIntyre s předmluvou Roberta Redforda ; přeložil Vojtěch 

Skvovajsa 

 

Americký národní park Yellowstone se kdysi honosil početnou vlčí 

populací, avšak ve dvacátých letech minulého století strážci parku zabili 

posledního z nich. Ve snaze navrátit místnímu ekosystému rovnováhu se 

pak o několik desetiletí později pokusili přivést vlky zase zpátky. V 90. 

letech byl spuštěn projekt na obnovení populace vlků v Yellowstonu, 

jehož důležitou součástí byl autor této knihy. Svým osobitým stylem nás 

nechává nahlédnout do života vlčích smeček a prožít příběhy 

jednotlivých vlčích jedinců. Tedy především jednoho z nich – vlka 8, 

který se dokázal z nejmenšího, šikanovaného mláděte vypracovat v 

největšího vlka, který kdy žil. Rick McIntyre strávil studiem a 

sledováním vlků v amerických národních parcích více než čtyřicet let. 

Tyto šelmy se mu podařilo zahlédnout na stotisíckrát a deník, v němž si 

vede záznamy z pozorování, čítá dvanáct tisíc stránek. Jeho práce 

přinesla zatím nejdetailnější obraz o tom, jak vlci žijí, jak se chovají a 

jak pravděpodobně přemýšlejí. Nyní je McIntyre v důchodu, jeho vášeň 

pro vlky ho však stále neopouští.  
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Zimní zámek 
Alexander Stainforth 

 

Dramatický příběh s milostnou zápletkou se odehrává v Anglii v 19. 

století. Isabel Prestonová byla v osmi letech obviněna ze žhářství a 

vraždy. Měla založit požár v sídle hraběte Hamiltona, při kterém zahynul 

jeho zeť a byl jím navždy poznamenán i jeho nejstarší syn Nicholas. 

Isabel ani po deseti letech nenachází klid – trýzní ji noční můry, které 

považuje za vzpomínky, a společnost jí ten skandál nedokáže odpustit. 

Když ji Nicholas Hamilton, nynější hrabě z Corby, požádá o ruku, je 

zmatená. Má se stát jeho ženou a odjet s ním na Zimní zámek, místo 

tragického neštěstí?  

 

Zrcadlo 
Táňa Keleová-Vasilková ; ze slovenského originálu Zrkadlo ... přeložila 

Draha Smutná 

 

Helena s Vladem žijí v takovém... obyčejném manželství. Bez větších 

konfliktů, ale i bez potřebné jiskry, která by mu dávala laskavost a 

hřejivost. Stereotyp a nuda se bohužel dostali i do jejich vztahu a Helenu 

to hodně trápí, ale neví, co s tím, jak to změnit. A tak zatímco se její 

manžel ve volném čase věnuje svému hobby, ona bloudí po internetu a 

sní... o tom jak by mohli žít, jak nebýt jen spolubydlící. Naštěstí má 

tento manželský pár dceru, která jim nevědomky nastaví zrcadlo.  

 


