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Bídníci 
proč společnost pohrdá nezaměstnanými, ale přesto je potřebuje 

Anna Mayrová ; přeložila Zuzana Schwarzová 

 

O chudobě se dobře diskutuje. Doopravdy ji ale vidět nechceme. Měli se víc 

snažit. Jsou líní. Bez zájmu o vlastní rozvoj. Chybí jim vzdělání. Tyto a 

spoustu podobných vět si o sobě mohou vyslechnout nezaměstnaní a chudí 

lidé všech vyspělých demokratických společností. Včetně rodičů německé 

novinářky Anny Mayrové, která si podobných řečí zažila až dost. A to i od 

lidí, od nichž by čekala větší pochopení. Dříve se za svůj původ i 

nezaměstnanost rodičů styděla, dnes už svůj postoj změnila. Uvědomila si, že 

společnost potřebuje obraz chudých a neschopných, aby se všichni ostatní 

mohli cítit dobře, aby si mohli blahopřát, že v životě uspěli. V nekompromisní 

a úspěšné knize Bídníci se Mayrová vůči této společenské potřebě vymezuje a 

zkouší si představit svět, který se obejde bez obrazu neúspěšných.  

 

Dobrý ročník 
Peter Mayle ; z anglického originálu A good year ... přeložil Paul Millar; čte 

Jiří Schwarz 

 

Hlavní hrdina románu, Max Skinner, má dost londýnského finančního světa, a 

tak využije možnosti přestěhovat se do jižní Francie, kde zdědil po svém strýci 

venkovský dům. Těší se na idylický klid a venkovské tempo života, ale záhy 

zjistí, že nic není tak, jak si představoval. Nejen že se mu do života pletou 

podvodníci, kteří pančují víno, ale na scéně se nečekaně objeví krásná mladá 

Američanka Christie, která má na část dědictví údajně také nárok. Jediný, kdo 

může Maxovi v tuto chvíli pomoci, je londýnský přítel Charlie, velký znalec 

vína. A aby to bylo všechno ještě zamotanější, je tu také krásná a jiskrná 

Fanny - anebo že by snad s Fanny bylo všechno naopak mnohem, mnohem 

snazší? Život je prostě zábava! Dobrý ročník vešel v širokou známost díky 

filmu, který natočil slavný režisér Ridley Scott (Mayleův přítel) a v němž si 

zahrál oscarový herec Russel Crowe. Knižní předloha se od něj liší v několika 

detailech. Posoudit, kterému z příběhů (a zdali vůbec) dát přednost, je jen na 

čtenářích.  

 

Hřebec a Kráska 
kriminální případy Kláry Radové 

Josef Klíma 

 

Populární žurnalista a spisovatel přichází s novými kriminálními příběhy 

vyšetřovatelky Kláry Radové. V centru dění je oddělení vražd v čele s jeho 

šéfem Sloupem a další dva případy.  

 

Kávová dynastie 
1. díl. Dny probuzení 

 

Cáchy 1945: Když se Eberhard Ahrensberg vrátil po válce domů, nalezl jen 

trosky – otec nacista padl v boji, z domu zbyla ruina, rodinný podnik je 

zavřený. Aby uživil rodinu, začne pašovat kávu. Cáchy současnost: Dědičkou 

kávového impéria Ahrensberg se stává Corinne, která miluje vše, co s kávou 

souvisí. Na rozdíl od svého bratra Alexandra neprahne po zisku, ale po 
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originalitě a indivudualiě v přístupu k zákazníkům. Při bádání v rodinné 

historii objevuje pohnutou minulost plnou štěstí, zrady a bojovnosti. Ukáže jí 

cestu? Paula Stern je pseudonym německé spisovatelky Susanne Oswald. Je 

autorkou knih pro děti a mládež, thrillerů a románů pro ženy. V trilogii 

Kávová dynastie propojila svou vášeň pro požitek se zájmem o historické 

události. Čerpala přitom z vlastní zkušenosti s řízením společnosti, jejíž 

poslání spočívá ve vytváření široké škály chutí s jemnými nuancemi vůní. Žije 

s manželem a psem v malém městě v jihozápadním Německu.  

 

Tanec mezi vejci, aneb, Život s inženýrem 
Barbora Černohlávková Večeřová ; ilustrovala Katarina Kratochvílová 

 

Volné pokračování souboru fejetonů a humoristických povídek české autorky.  

 

Zelené pokoje 
inspirace pro zdravou a zabydlenou zahradu 

Ferdinand Leffler 

 

Jak můžete proměnit svou zahradu, aby byla intimnější a útulnější? Jaké 

ověřené postupy a architektonické triky a prvky využít, aby vám přinášela 

radost každý den v roce? Nechte se inspirovat! Zahrada nám dokáže 

zprostředkovat jedinečný kontakt s přírodou, stínem nebo světlem — ale 

zejména je to bezpečné místo setkávání s našimi nejbližšími a také místo, kde 

můžeme být sami se sebou. Zodpovědně a vědomě naplánovaná zahrada nám 

navíc umožní pozorovat postupnou proměnu místa a vtahuje nás do svého 

vlastního času.  

 

Zodpovědně lehkomyslná 
Marcela Mlynářová ; ilustrovala Tereza Budilová 

 

Oblíbená autorka řady populárních knih (Chalupářkou z donucení, 

Důchodkyně nestřílejte, V padesáti na začátku, Asi nejsem ženská, Z lodiček 

do holin, Dvakrát dole, jednou nahoře aj.) přichází s novým titulem. Opět v 

něm otevřeně a bez servítek komentuje dění kolem sebe i ve světě a vypráví 

nenapodobitelným stylem o svých pozoruhodných příhodách, o 

dobrodružných cestách po krásách naší země, o radostech a strastech 

prožívaných na své chalupě, o životních vrcholech, pádech a zvratech. 

Autorka potvrzuje, že není podstatný věk, ale přístup k životu, a navzdory 

všem ranám osudu je třeba vždy hledat to dobré a nikdy se nevzdávat. Kniha 

je vyzdobena půvabnými ilustracemi Terezy Budilové.  

 

Královna ničeho 
Holly Blacková ; přeložila Radka Kolebáčová 

 

On bude zkázou koruny a ničitelem trůnu. Moc je mnohem jednodušší získat 

než si ji udržet. Jude se tuhle lekci naučila, když se vzdala kontroly nad 

podlým králem Cardanem výměnou za neomezené pravomoci. Teď je z ní 

vyhoštěná královna Říše víl, skončila v lidském světě bezmocná a trpící 

Cardanovou zradou, ale odhodlaná získat zpátky všechno, o co ji připravil. A 
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příležitost se brzy naskytne v podobě sestry-dvojčete Taryn, jejíž smrtelný 

život je v nebezpečí.  

 

Neotvírat!!!. 
Rezavé! 

Charlotte Habersack ; ilustrace Fréderic Bertrand ; z německého originálu 

Bitte nicht öffnen! Rostig! přeložila Iva Zündorf 

 

Ding-dong! Nemo je štěstím bez sebe. Konečně přišel nový balíček! A co je v 

něm? Robot z cizí planety! Zdá se, že s ním mizí zemská přitažlivost. Páni! 

Ale jak se to dá zastavit? Tady snad pomůže jen pan Horáček z hračkářství na 

náměstí. Kam ale zmizel? V hračkářství už je několik dní zavřeno a nikdo 

nevěří, že tady něco nehraje! 

Jedno je jasné: Nemo, Otka a Béda musí živou hračku rychle vrátit, kam patří. 

Jinak celý Suchopár uletí, kdoví kam. Zvládnou to tentokrát? 

 

Prázdné domy 
zámky a vily v Čechách 

Radomír Kočí 

 

Příběhy domů mají smutné i dobré konce, ale nejčastěji bývají bez konců, 

pokračují. Ovlivněny historickými událostmi, pokrokem i proměnou 

bezprostředního okolí. Takové příběhy mapuje kniha Prázdné domy 

vycházející ze stejnojmenného webu. Internetové stránky spojily lidi, kterým 

na osudu těchto staveb záleží: Jsme přesvědčeni, že postavený dům nemá být 

prázdný. Zaznamenáváme. Hledáme příčiny. Motivujeme. Ovlivňujeme.  

 

Nevinná léčka 
3. díl 

Stephanie Laurensová ; překlad Nina Šalamounová 

 

Harry je úspěšný chovatel závodních koní, tak trochu dobrodruh a zarytý 

svobodný mládenec, který rozhodně nemá v úmyslu nechat se chytit do léčky 

zvané manželství. Proto se rozhodne před dotěrnými dohazovačkami a 

vdovami z Londýna utéct! Lucinda je mladá vdova, jež po manželově smrti 

společně s nevlastní dcerou cestuje po Anglii a život svobodné dámy, která je 

do značné míry svou vlastní paní, se jí vcelku zamlouvá.  

 

Půlnoční knihovna 
Matt Haig ; z anglického originálu The midnight library přeložila Tereza 

Rotterová 

 

Žena se ocitá v magické knihovně mezi životem a smrtí, aby se zde seznámila 

se svými paralelními životy a snažila se zjistit, v čem spočívá lidské štěstí a 

smysl našeho žití.Nora se rozhodne zemřít. Ocitne se však v podivné 

knihovně, která na každého čeká mezi životem a smrtí. V každé knize, kterou 

vytáhne z regálu, se skrývá paralelní život, k němuž vedla veškerá možná 

rozhodnutí v jejím životě. Nora se může podívat do kteréhokoli z nich, aby si 

vybrala některý, který bude stát za to žít. Najde takový, ve kterém bude chtít 

zůstat? Zjistí, kde se stala chyba, kvůli níž žije svůj nenaplněný a osamělý 

život?  
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Projekt Kraken 
Douglas Preston ; přeložil Roman Lipčík 

 

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

Vyslání sondy do mrazivého metanového prostředí Saturnova měsíce Titanu 

nemá v dějinách dobývání kosmu obdoby. Pozemní zkouška vesmírné sondy 

končí fatálním nezdarem. Přičinila se o něj Dorothy, nejdůmyslnější produkt 

kybernetického programátorství. Místo k nejzazší hranici sluneční soustavy 

pronikla do celosvětové sítě, do internetu, tedy prakticky do každého počítače 

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

kardiostimulátoru.  

 

Tajemný oheň 
Wilbur Smith & Tom Harper ; z anglického originálu Ghost fire ... přeložil 

Dalibor Míček 

 

Sourozence Thea a Connie Courtneyovy rozdělí v raném dětství smrt rodičů. 

Theo, který chce utéct před svým svědomím, se přidá k Britům v boji proti 

francouzské a indické armádě a Connie odjíždí do Francie vypořádat se s 

vlastními démony. Oba ale záhy poznávají, že dali všanc vlastní životy.  

 

Hravouka 
Tereza Vostradovská 

 

Kravička dělá bů, pejsek dělá haf haf. Hm. Neba? Neba. Co takhle si radši 

počíst o tom, jak v lese tlejí opadané listy, prohlédnout si, jak vypadá noha 

žáby a kdo si nejradši pochutná na myšce? Právě myška žijící v podzemní 

noře je vypravěčkou, průzkumnicí lesa, sadu i rybníčka: obkresluje tvary 

pecek, ohryzává mrkve v zemi a přemýšlí jak rozdělit plody na ovoce a 

zeleninu, zkoumá stáří lesa podle letokruhů a loví živé brouky na kousek 

syrového masa. Všechno pak pečlivě zapisuje do svého sešitu a radí, jak si 

vyrobit herbář nebo udělat zahradní jezírko.  

 

Mám, co jsem si zasloužil 
zpráva o zavraždění Rudolfa Slánského a spol. 

Karel Kaplan 

 

Kniha nazvaná podle posledních slov Rudolfa Slánského před popravou 

detailně a poutavě pojednává o politických motivech a způsobech přípravy 

politických procesů v padesátých letech, věnuje se se zejména procesu s tzv. 

protistátním spikleneckým centrem v čele s R. Slánským. Díky možnostem 

přístupu do archivů KSČ se stal autor jedním z nemnoha historiků přesně 

obeznámených s temným pozadím politiky KSČ v prvních poúnorových 

letech a jeho knihy patří stále k zásadním pramenům.  

 

Zpřetrhaná pouta 
Linda Castillo ; překlad Lenka Faltejsková 

 

Ovdovělý amiš Adam Lengacher, který vzal své děti na projížďku na saních, 

narazí cestou na auto, které uvízlo v závějích, a opodál najde bezvládnou 

ženu. Zavolá tedy náčelnici policejního oddělení v Painters Millu Kate 

Burkholderové. Ta se k nehodě neprodleně dostaví a zažije šok: v oné 
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neznámé poznává Ginu Colorosovou, policistku a spolužačku ze studií na 

policejní akademii. Gina jí prozradí, že je hledaná za vraždu policisty. Tvrdí, 

že ona je nevinná, že za jejím obviněním stojí spiknutí zkorumpovaných 

policistů, které chtěla odhalit. Kate požádá o pomoc svého přítele agenta 

Johna Tomasettiho a společně se pouštějí do vyšetřování případu. Záhy se 

však ukáže, že nikdo o té noci, kdy Gina údajně zastřelila kolegu, nechce 

mluvit…  

 

Deník malého Minecrafťáka 
1. díl 

Cube Kid ; překlad Barbora Antonová 

 

Humorem nabitý deník malého vesničana na cestě za kariérou bojovníka ve 

světě Minecraftu. Včera v noci jsem měl naprosto živý sen. Vesničané 

vytvořili armádu a já jsem byl její součástí. Hleděl jsem Endermanovi přímo 

do očí. Odrazil jsem šíp jednoho kostlivce holýma rukama. Kosil jsem 

zombie, jako když farmář sklízí řepu. A k dovršení všeho jsem poslal jednoho 

plížila jedinou ranou do nebe. Jo, takovým hrdinou chci být. Byl to ale jen 

sen...  

 

Deník malého Minecrafťáka 
5. díl 

Cube Kid ; překlad: Marie Kala 

 

Humorné deníkové zápisky Minuse, obyčejného dvanáctiletého kluka z 

vesnice Minecraftu, který se touží stát bojovníkem. Minus si svého nového 

postavení hvězdy vesnice dlouho neužije. Společně se svým týmem je totiž 

vyslán na dobrodružnou výpravu na sever, kam se ještě nikdy nikdo nevydal. 

Musí najít kováře, aby s jeho pomocí dokázal zachránit svou vesnici a 

všechny její obyvatele před dalším útokem mobů. Dokáže Minus, že už 

opravdu není žádný noob?  

 

Kdo seje vítr 
Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt ; přeložila Petra Hesová 

 

Sebastian Bergman a jeho kolegové z kriminálky jsou zpátky na scéně! 

Uběhly tři roky. Vanja Lithnerová převzala velení stockholmské kriminálky a 

prvním úkolem jejího nového týmu je vypátrat ostřelovače, který třemi 

vraždami během několika dnů děsí Karlshamn. Policie nemá stopy ani svědky 

a zdá se, že vrah si své oběti vybírá náhodně. Tou příští tedy může být kdokoli 

z místních.  

 

Pan Ředkvička a vesmírné úvahy, které končí boulí 
Kateřina Závadová ; ilustrace Jitka Petrová 

 

Veselé vyprávění o dvou kamarádech, kteří jsou už "dědečkové", a zvířátkách 

z lesa. Jejich příhody ukazují, že i se staršími pány je zábava a legrace. Pan 

Ředkvička je starší pán, který se rozhodl, že už nebude chodit do úřadu, ale 

začne konečně žít. A jako každý správný hrdina má svého parťáka do 

nepohody, se kterým prožívá neuvěřitelná dobrodružství. Společně se 

odstěhovali na hausbót, ale ani tam se jim komické situace nevyhnou. Stanou 
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se totiž trnem v oku místním zvířátkům, která žádné vetřelce na svém území 

nestrpí, začnou proto škodit, kde se dá.  

 

Poslední zelené údolí 
Mark Sullivan ; přeložil Petr Jiříček 

 

Historický román o odvaze, přežití a triumfu inspirovaný neuvěřitelným 

příběhem jedné rodiny. Koncem března 1944, když se Stalinovy jednotky tlačí 

na Ukrajinu, musí mladý Emil a Adeline Martelovi učinit strašlivé rozhodnutí: 

čekat na vpád sovětského medvěda a riskovat, že budou posláni na Sibiř? 

Nebo neochotně následovat vlky – vražedné nacistické důstojníky, kteří se 

zavázali chránit „čistokrevné“ Němce?  

 

Probudit se jako delfín 
Johana Kral 

 

Osudy současné rodiny, která se nečekaně ocitne ve finančních a vztahových 

nesnázích. Karolína s Jakubem se po dvacetiletém manželství vzájemně odcizí 

a jejich tři děti se nechtějí nové situaci přizpůsobit. Cesta k nápravě je hodně 

složitá a není jisté, jestli se podaří všechny problémy vyřešit. Příběhy, které se 

vzájemně prolínají, se před čtenářem odvíjejí viděny očima tří členů rodiny – 

matky psycholožky, otce podnikatele a dospívající dcery.  

 

Bitva o Atlantik 
protiponorková válka a zajetí U-505 

Daniel V. Gallery ; z anglického originálu U-505 přeložil Vlastimil Dominik 

 

Na světových oceánech pustošily německé ponorky spojenecké floty. Od 

začátku války probíhala Bitva o Atlantik a Královské námořnictvo, americké 

námořnictvo a spojenecké obchodní lodě zaznamenávaly proti tomuto 

podvodnímu postrachu ohromné ztráty. U-505 byla spuštěna na vodu 25. 

května 1941. Během následujících tří let potopila celkem osm lodí. Ale 

převaha, jakou kdysi ponorky měly, začínala slábnout a situace se pomalu 

měnila ve prospěch spojeneckých námořnictev. Ve svých skvělých 

vzpomínkách Daniel Gallery vysvětluje, jak velel Operační skupině 21.12 v 

bitvě proti ponorkovému nebezpečí. Jako velitel eskortní letadlové lodě USS 

Guadalcanal vedl svou posádku při potopení tří těchto hrozivých ponorek, ale 

jeho největším úspěchem bylo zajetí U-505 u pobřeží Afriky. Byl prvním 

americkým důstojníkem, který od války v roce 1812 zajal nepřátelskou 

válečnou loď. Toto vítězství zajistilo Spojeným státům nejen velký úspěch, ale 

také šifrovací knihy, šifrovací stroj Enigma a další tajné materiály nalezené na 

palubě. Zrekonstruovaná U-505 je nyní vystavena v Muzeu vědy a průmyslu v 

Chicagu.  

 

Knihkupectví u jezera 
Jenny Colganová ; přeložila Jitka Jeníková 

 

Uprostřed skotské Vysočiny, na farmě u vesničky Kirrinfi ef, žije Nina. 

Vlastní pojízdné knihkupectví, ale teď nutně potřebuje někoho, kdo by za ni 

práci na čas převzal. Na kopci nad vesnicí, přímo na břehu jezera Loch Ness, 

stojí velké panské sídlo, v němž žije osamělý muž se třemi dětmi, od kterých 

právě v slzách utekla už šestá chůva. Daleko na jihu se svobodná matka Zoe 
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zuby nehty snaží uživit sebe a svého čtyřletého němého syna. Pak ovšem 

přijde dopis oznamující zvýšení nájmu a Zoe nezbývá než sbalit sebe i syna a 

odjet do Skotska, kde přijme místo Nininy pomocnice a au pair ve 

strašidelném domě.  

 

Lákavá nabídka ke zločinu 
Ladislav Beran 

 

Čtenáři oblíbených krimi povídek známého píseckého autora, emeritního 

komisaře kriminální služby Ladislava Berana vědí moc dobře, že velitel 

písecké četnické pátračky štábní kapitán Votruba, štábní strážmistr Hřebejk s 

koronerem doktorem Cafourkem, stejně tak jako šéf písecké kriminálky 

kapitán Karas s poručíky Studničkou, Machem a vyšetřovatelkou Vandovou, 

patří už léta do Písku, stejně jako patří do tohoto města Otava, starý most a 

Putimská brána. Aby o tom autor přesvědčil další čtenáře, rozhodl se v této 

knize představit práci jak už dnes legendární písecké četnické pátračky, tak i 

písecké kriminálky. A opět slibuje potřebné napětí, humor a příjemné čtení.  

 

Samotářky 
Barbora Šťastná 

 

Román úspěšné české bloggerky a spisovatelky je inspirován skutečnými 

událostmi, které v minulém století ovlivnily život i soudržnost jedné rodiny a 

promítly se až do současnosti. Ludmila, Amálie, Věra. Tři ženy, které kromě 

samotářství spojuje i rodinné tajemství, z něhož zná každá jenom střípek. 

Nejmladší Věra se snaží hádanku rozluštit: Proč její babička Ludmila nikdy 

nevychází z bytu? Proč se její matka Amálie schovává v rozpadlé usedlosti? A 

kdo je vlastně stará Škrlandová - přízrak, nebo skutečná osoba? Hledání 

odpovědí vede až k jednomu dávnému létu, kdy se spustil řetězec událostí, 

který se dosud nezastavil.  

 

Zachraň tuhle knihu! 
François Hanozet, Grégoire Mabire ; z francouzského originálu Délivre ce 

livre! ... přeložila Kristýna Brunclíková 

 

Obrázková interaktivní publikace o zakleté knize a hrdinských činech. V téhle 

knize žije kouzelník Biblius a má starostí nad hlavu. Neznámý zloduch zaklel 

jeho knihu. Jestli nevyřknete správné protizaříkadlo pořádně nahlas, knihu už 

nikdy nikdo neotevře.  

 

Anna Karenina=Anna Karenina 
Lev Tolstoj ; pro výuku upravila: Aljona Podlesnych ; překlad: Jana Hrčková 

 

Slavný psychologický román ruského klasika v rámci příběhu tragické lásky 

provdané ženy řeší mnoho závažných problémů ruské společnosti 

devatenáctého století. Zkrácené a zjednodušené vydání. Zpracování 

světoznámého románu se snaží zpřístupnit středně pokročilým studentům 

ruštiny tragický příběh ženy, která se nebála kvůli lásce vymknout konvencím 

doby. V publikaci najdete zkrácený příběh v jazyce originálu, zrcadlový český 

překlad, komentáře gramatických a lexikálních jevů a poznámky k ruským 

historickým a současným reáliím.  
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Děravé paměti 
šedesát báječných let pod psa 

Michal Viewegh 

 

Jak se z nesmělého kluka ze Sázavy dočasně stal hédonistický seladon a 

nadlouho i nejpopulárnější porevoluční spisovatel? Co dělal 17. listopadu 

1989 a na čem psal Báječná léta pod psa? Jaký byl vrátný, voják, učitel a 

redaktor, jaký je otec, bratr, syn a dědeček a kolik milenek bohužel pozval na 

oslavu svých padesátin? A proč pak hned neumřel? Michal Viewegh slaví 

šedesáté narozeniny a první dárek si rozhodl nadělit sám – vlastní životopis, 

psaný s nadhledem i ručením omezením.  

 

Habsburkové a nadpřirozeno 
Bílá paní na Hofburgu a další zjevení 

G. Praschlová-Bichlerová ; peložila Pavla Lutovská 

 

Kniha o paranormálních jevech, různých zjeveních, předpovědích budoucnosti 

a jiných vizích, které jsou spjaty s habsburským rodem. Rakouská historička, 

která se specializuje na dějiny Habsburků se tentokrát soustřeďuje na 

nadpřirozené jevy, se kterými někteří členové rodiny přišli do styku. 

Vyprávění začíná v pozdním středověku a zabývá se Nostradamovými 

proroctvími, věštbami a dávnými (ale zaznamenanými) paranormálními jevy v 

habsburských sídlech. Autorka popisuje podle zachovaných záznamů 

údajných očitých svědků různá strašidla, záhadná zjevení, věštby, prokletí a 

další jevy. V tomto vyprávění pokračuje až do 20. století. Text doprovází 

množství fotografií, jak jmenovaných vznešených osobností, tak i snímky z 

různých spiritistických seancí, záhadných strašidelných domů aj. Celou knihu 

uzavírá "zasvěcený" rozbor parapsychologa a seznam použité (výhradně 

německé) literatury.  

 

Mami, přidej!, aneb, Jak se (ne)stát supermatkou 
Barbora Vajsejtlová 

 

Je jí skoro čtyřicet, má dvě děti, lehkou nadváhu, práci, kterou nenávidí, a 

pocit, že se s tím nedá vůbec nic dělat (tedy ne s těmi dětmi). Ženy v jejím 

okolí jsou na tom podobně, i když každá z nich pojímá mateřství jiným 

způsobem. Jaké máte šance, když toužíte být alespoň ucházející matkou, a 

přitom nechcete, aby náplní vašeho života byly jen děti? A dá se krize 

středního věku překonat běháním?  

 

Master i Margarita = Mistr a Markétka 
Mistr a Markétka 

Michail Bulgakov ; pro výuku upravila Aljona Podlesnych ; překlad: Jana 

Hrčková 

 

Bulgakovovo vrcholné a poslední dílo, které autorovi právem získalo světovou 

proslulost. V Bulgakovově groteskním mnohavrstevném mystériu se rozvíjí a 

prolíná více rovin: je stejně tak fantaskním a symbolickým obrazem doby jako 

realistickým vylíčením dusné atmosféry Moskvy 20. a 30. let, biblickým 

apokryfem, eschatologickou vizí i ostrou satirou na poměry. Svůj „příběh 
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novodobého Fausta“ začal Bulgakov psát v r. 1929 a poslední úpravy diktoval, 

už slepý, své ženě pět dní před smrtí roku 1940.  

 

Na cestě létem 
Cecilia Vinesseová ; přeložila Ivana Svobodová 

 

Letní dívčí román, který nám ukáže, jakým nástrahám musí čelit pětice 

britských středoškoláků při své cestě napříč kontinentální Evropou. Na 

počátku všeho byl skvělý nápad Aubrey a její nejlepší přítelkyně Rae: 

rozhodly se, že během jednoho léta procestují pět evropských měst. Chtěly za 

poslední měsíce před nástupem na univerzitu navštívit Paříž, Amsterdam, 

Prahu, Florencii a Barcelonu, ale hned od počátku vše nevychází podle plánu. 

Nejprve se jejich dvoučlenný tým rozroste o Aubreyina přítele Gabe, 

kamaráda Jonaha a Claru, pak přijdou neplánované zastávky, nečekaná setkání 

a technické problémy. Ovšem nakonec se ukáže, že přesně naplánovaný 

rozvrh nejvíce naruší překvapivá láska a zrazené přátelství. Všichni budou 

muset poupravit své představy o budoucnosti a rozhodnou se, co pro ně 

znamená víc, jestli letní láska nebo nejlepší přítel.  

 

Ruské byliny 
Russkije byliny 

úprava původních textů a český překlad: Jana Hrčková ; ilustrace: Aleš Čuma 

 

V knize najdete celkem 8 bylin, které byly zpracovány pro účely těch 

zájemců, kteří teprve začínají se čtením v cizím jazyce. Jazyk bylin jsme 

velmi zjednodušili. Český zrcadlový překlad vám umožní obratem 

zkontrolovat, zda jste ruskému textu porozuměli správně. Po každém příběhu 

následuje dvojstránka se cvičeními a poznámkami k bylinám.  

 

Tragédie v habsburském domě 
Sigrid-Maria Größingová ; [z německého originálu ... přeložila Pavla 

Lutovská] 

 

Marie Antoinetta byla provdána na francouzský dvůr, doplatila však na 

politické dědictví francouzských králů, na odpor společnosti a svou vlastní 

nerozumnost. Leopoldina, byla na radu císařského rádce a kancléře Klemense 

knížete Metternicha provdána za korunního prince Portugalska a Brazílie. 

Politicky schopná žena se sice stala zakladatelkou císařství Brazílie, zemřela 

však ve třiceti letech na následky psychického a fyzického týrání brutálním 

manželem. Maxmilián, mladší, nadaný bratr císaře Františka Josefa, který 

nemohl očekávat žádnou vysokou úlohu v evropské habsburské monarchii, 

viděl v Mexiku svou šanci pro politicky naplněný život. Karel I., poslední 

císař monarchie na Dunaji, podědil mnohonárodnostní stát uprostřed války. 

Ačkoli se skutečně poctivě snažil nalézt pokojné řešení, nedokázal zabránit 

rozpadu říše.  
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Vojna i mir 
Vojna a mír 

Lev Nikolajevič Tolstoj ; pro výuku upravila Aljona Podlesnych ; překlad: 

Zdislava Hnízdilová ; ilustrace: Aleš Čuma 

 

Zjednodušená dvojjazyčná verze slavného historického románu klasika ruské 

literatury.  

 

Cyklo P 
Zdeněk Bělonožník 

 

Pavel a Mirek jsou čerství vysokoškoláci, kterým na první pohled nic 

neschází. Žijí v okresním městě kdesi na severu Čech a většinu volného času 

tráví v sedlech bicyklů. To, že jeden z nich začne při trénincích vozit do 

Německa pervitin, je výsledek několika náhod. Jenže pro Pavla se z pašování 

perníku nestane jen výnosný byznys, ale nevědomky i lék na bolístky 

dospívání. Snad proto neumí včas přestat, a jeho “obchody” se v cyklistickém 

oddíle provalí...  

 

Dcery Marie Terezie 
Friedrich Weissensteiner ; [z německého originálu ... přeložil Milan Churaň] 

 

Marie Terezie přivedla na svět šestnáct dětí, z toho jedenáct dcer. Osmi z nich, 

jež se dožily dospělosti, je věnována tato biografie. Autor v souladu s 

historickou pravdou vyvrací u nás zakořeněné předsudky o císařovnině 

sexuální frivolnosti, zobrazuje ji jako vzornou manželku a matku, která své 

děti hluboce milovala a spojovalo ji s nimi silné citové pouto. Okolnosti a 

postavení habsburského rodu s sebou ovšem nesly tu nezáviděníhodnou 

skutečnost, že její dcery leckdy sehrály na poli velké dynastické hry roli 

šachových figurek.  

 

Lov 
7. díl 

Bernard Minier ; překlad Jiří Žák 

 

Oblíbený kriminalista Martin Servaz je opět na místě činu. Jasná záře úplňku 

osvětluje hranici lesa, ze kterého se vynoří vyděšený jelen. Není to ale 

obyčejné zvíře, jeho oči jsou lidské. Kriminalistu Martina Servaze přivolají na 

místo nehody, kde auto srazilo nahého muže s jelení hlavou. Muže, který má 

na hrudi vypálené slovo "spravedlnost". Ať už to znamená cokoli, jedno je 

jasné - v lesích francouzského Ariège se stal lovnou zvěří člověk. A to je 

pouhý začátek děsivých událostí, které se daly do pohybu.  

 

Nevěsta, kterou potkalo štěstí 
2. díl 

Janna MacGregorová ; z anglického originálu The bride who got lucky ... 

přeložila Alžběta Lexová 

 

Milostná romance o komplikovaném sbližování dvou nepoddajných duší. 

Svobodomyslná Emma se pokouší vypátrat okolnosti smrti nejlepší přítelkyně, 

z níž podezřívá jejího manžela. Ohrožuje tím své bezpečí i pověst, takže 

pomocnou ruku jí musí podat čestný a charizmatický Nick, dosud nezadaný 
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šlechtic. Spolu pak čelí problémům, které je dovedou až k náruživé lásce. 

Milostný příběh je zasazen do historických kulis konce 19. století.  

 

Poštou havraní 
Radek Malý, Pavel Čech 

 

Pavel Čech je malíř a jeho obrazy jsou okna do jiných světů, které je radost 

prozkoumávat. Tak nějak mi přišlo líto, že některé ty obrazy, které toho tolik 

říkají, zůstanou u malíře v ateliéru a případně u někoho doma na zdi. ... A tak 

jsem ty Pavlovy obrázky, které mi toho šeptaly nejvíc, zkusil dopovědět. 

Copak dopovědět, prostě jsem zkusil napsat ve verších, co jsem v nich – taky 

– četl. Protože ty obrazy vyprávějí. Každému vyprávějí něco trochu jiného a 

tomu se říká umění. Ze všeho nejraději bych byl, kdybyste slyšeli, jak si ty 

obrazy s těmi básničkami povídají.  

 

Synové Marie Terezie 
Friedrich Weissensteiner ; [z německého originálu ... přeložila Ingeborg 

Churaňová] 

 

Ze šestnácti dětí, které Marie Terezie přivedla na svět mezi svým dvacátým a 

devětatřicátým rokem, bylo pět synů. Na rozdíl od svých sester všichni 

úspěšně přežili dětský věk. Marie Terezie se chovala k synům stejně jako k 

dcerám. Věnovala jim mateřskou péči, lásku a přízeň. Dostali ovšem 

důkladnější výchovu a pečlivější výuku, protože se měli připravovat na 

postavení panovníků. Své syny a dcery kárala Marie Terezie i v době jejich 

dospělosti. Vytýkala jim nedostatky a málokdy je chválila. Starala se o jejich 

vývoj a zajímala se také o jejich pozdější osudy. Byla s nimi v pravidelném 

osobním nebo písemném styku. Nejhůře vycházela se svým spoluvládcem 

Josefem, který se měl stát jejím nástupcem. Bylo to nejspíše tím, že mezi nimi 

bylo více třecích ploch než u ostatních synů, protože působil v její 

bezprostřední blízkosti.  

 

Josef II. 
cesta Rakouska do moderní doby 

Hans Magenschab ; [z německého originálu ... přeložil Milan Churaň] 

 

Podle hodnocení současníků i pozdějších generací snad neexistuje v novějších 

evropských dějinách rozporuplnější postava než císař Josef II. Pro některé byl 

velkým "liberálem", osvícencem a tolerantním přítelem lidí, který umožnil 

protestantům, aby si mohli budovat kostely, vysvobodil Židy z ghet, dovolil 

svobodu tisku a Mozartovi otevřel nejpřednější jeviště v zemi, zřídil 

"všeobecnou nemocnici" a stál také u vzniku vídeňského Burgtheatru a La 

Scaly v Miláně. Pro jiné zase představuje přítele svobodných zednářů a 

"vymítače víry", který rušil stovky klášterů, způsobil zánik rakouského baroka 

a byl byrokratickým despotou a cynickým reformátorem.  
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Ludvík II. Bavorský 
jeho život, jeho země, jeho doba 

Franz Herre ; [z německého originálu ... přeložila Emílie Harantová] 

 

Díky svým kouzelným zámkům zůstal pohádkový král Ludvík II. Bavorský 

dodnes živoucí, nesmrtelnou legendou. Autor představuje bavorského krále z 

nového úhlu pohledu, jako tragickou postavu v kontextu své země a doby, 

jako historický příklad člověka, který se odmítal přizpůsobit a začlenit do 

společnosti a reality, která ho obklopovala. Ačkoli od záhadné smrti Ludvíka 

II. ve Starnberském jezeře 13. června 1886 uplynulo již více než sto dvacet let, 

stále se na něho nostalgicky vzpomíná a je milován jako tragická postava. 

Ludvík Bavorský z rodu Wittelsbachů, jenž trpěl dědičným zatížením a 

nesprávnou výchovou, podléhal vlivu pozdního romantismu a Richarda 

Wagnera a v osmnácti se stal králem, se dostal do rozporu s realitou života a 

své doby.  

 

Metresy 
tajemná moc žen 

Yury Wintenberg ; [z německého originálu ... přeložila Hana Vočková] 

 

Tři osudy vydržovaných milenek mocných mužů: mladičké Giulie Farnese, 

která přichází jako naivní děvče z prostředí venkovské šlechty do hříšného 

světa renesančního Říma a posléze v posteli papeže Alexandra VI. připravuje 

půdu pro nevídaný vzestup své zchudlé rodiny. Evropská otrokyně Roxelana 

svádí v pověstném istanbulském harému boj o lásku sultána Suleymana. 

Krásná intrikánka Madame de Montespan se v zápase o přízeň Ludvíka XIV. 

zbavuje všech konkurentek. 

 

Sisi a její děti 
život ve stínu excenterické matky 

Hanne Egghardtová ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Führmann 

Vízdalová] 

 

Životní osudy dětí císařovny Alžběty byly odlišné stejně jako se lišil její vztah 

k nim. Smrt malé Žofie a Rudolfova sebevražda uvrhly císařovnu do 

nejhlubšího smutku, Giselin život kolem ní plynul, aniž mu věnovala zvláštní 

pozornost. Nejmladší dceru Marii Valérii naopak zahrnovala až přemrštěnou 

mateřskou láskou. Autorka citlivě líčí vývoj nesourodého čtyřlístku urozených 

dětí a zároveň nám přibližuje Sisi coby matku.  

 

Vraždy v rodě Habsburském 
ve jménu zrady a touhy po moci 

Sigrid-Maria Größingová ; [z německého originálu ... přeložila Věra 

Houbová] 

 

Závist, osobní zášť či mocichtivost maří lidské životy, dělají z mužů i žen 

vrahy a otáčejí kolo dějin. Historie je plná krvavých příběhů a násilná smrt si 

vybrala svou daň i v rodě Habsburků, kde v důsledku nečekaných úmrtí došlo 

k řadě politických zvratů. Albrecht, kterému se po dlouhém boji s papežem 

Bonifácem i vzbouřenými kurfiřty konečně obratnými machinacemi podařilo 

zasednout na římskoněmecký trůn, se stal obětí vražedného spiknutí, jehož 
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iniciátorem byl vlastní synovec. Juanu d'Austria, slavnému vítězi u Lepanta, 

prorokovali skvělou budoucnost a sám císař do něj vkládal velké naděje, avšak 

slibnou kariéru nakonec zhatil jed. Rakouský korunní princ - jediný dědic a 

následník trůnu - pravděpodobně spáchal sebevraždu, poté co zastřelil svou 

milenku Mary Vetserovou. Život císařovny Alžběty zcela náhodně ukončil 

nezaměstnaný dělník pouze proto, aby mohl světu demonstrovat své 

anarchistické ideje. Dalekosáhlé následky neblahého atentátu v Sarajevu, kdy 

dva výstřely zasáhly následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho manželku 

Žofii Chotkovou, jsou dostatečně známé - tento čin uvrhl tehdejší svět do 

chaosu, který vyústil v konec celé jedné éry a jeho následky jsou patrné 

dodnes.  

 

Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky 
J.R.R. Tolkien ; ilustroval David Wenzel ; adaptovali Charles Dixon a Sean 

Deming ; [přeložila Stanislava Pošustová-Menšíková s využitím překladu 

Hobita od Františka Vrby] 

 

Ilustrovaná verze pohádkového příběhu o velké cestě družiny trpaslíků a 

hobita Bilba Pytlíka za uloupeným pokladem.  

 

Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky 
John Ronald Reuel Tolkien ; [ilustroval Alan Lee ; přeložil František Vrba] 

 

Hobit je v prvním plánu pohádkový příběh o velké cestě čaroděje Gandalfa, 

družiny trpaslíků a hobita Bilba Pytlíka za pokladem střeženým drakem 

Šmakem. V plánu druhém je to ovšem jeden z prvních kamenů rozsáhlého a 

světoznámého cyklu příběhů, legend a mýtů z dávné Středozemě, které svého 

autora proslavily po celém světě.  

 

Marie Valérie 
deník nejmilejší dcery císařovny Alžběty Rakouské 

Martha Schadová, Horst Schad ; [z německého originálu ... přeložila Ivana 

Vízdalová] 

 

V deníku arcivévodkyně popisuje své rodiče Františka Josefa a Alžbětu, 

sourozence Rudolfa a Giselu, jsou zachyceni strýcové a tety, bratranci a 

sestřenice rozvětvené rodiny, takzvaní císařští, italští z Toskánska a uherští. 

Kriticky, s pochybnostmi o sobě, pochybujíc o době i monarchii, popisuje 

autorka deníků také sebe - jako dítě, nevěstu, ženu a matku.  

 

Nevěry Habsburků 
dynastie ve víru vášní 

Robert Seydel ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Vodvárko] 

 

Vévoda Zikmund Tyrolský měl údajně 50 nemanželských dětí, císař 

Maximilián prý dokonce 70. Král Filip IV. byl v posteli s polovinou ženského 

pokolení Španělska a nepohrdl ani jeptiškou. Císař Josef I. nakazil manželku 

pohlavní chorobou. Manžel Marie Terezie byl erotoman. Císař Josef II. 

navštěvoval vídeňské bordely. Arcivévoda Leopold Ferdinand Salvátor 

dovlekl k oltáři dokonce prostitutku.  
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Pravda, nebo lež 
Colleen Hooverová; přeložila Jana Jašová 

 

Mladá spisovatelka Lowen Ashleighová se právě ocitla ve finanční tísni. 

Rozhodne se proto přijmout nabídku, které by se za normálních okolností 

vyhnula. Najme si ji manžel bestsellerové spisovatelky Verity Crawfordové, 

aby za jeho ženu dokončila veleúspěšnou knižní sérii. Ta se totiž po tragické 

nehodě nemůže práci věnovat a fanoušci už začínají být netrpěliví… Lowen se 

proto na pár dní nastěhuje do sídla Crawfordových, aby navázala tam, kde 

Verity skončila. Není to ovšem tak jednoduché, jak by si Lowen přála, a 

odzbrojující přitažlivost Veritina manžela Jerremyho jí práci příliš 

neusnadňuje. Je však odhodlaná nenechat se rozptýlit. Dokud mezi Veritinými 

poznámkami neobjeví její kompletní autobiografii, která se nejspíš neměla 

nikomu dostat do rukou. Jde o děsivou a krutou zpověď, která Lowen odhalí 

nejen co je Verity skutečně zač, ale také co se v rodině Crawfordových 

doopravdy děje…  

 

Deníček moderního fotra, aneb, Proč by muži neměli mít děti 
Dominik Landsman ; [ilustrovala Michaela Slezáková] 

 

Deníček moderního fotra vznikl na základě úspěšného blogu, který Dominik 

Landsman založil s příchodem prvního dítěte. Věren názvu popisuje zážitky, 

situace a strasti obyčejného „chlápka“ odvedle, kterému se narodil první syn. 

Zprvu nezúčastněný fotr, který miminko zažívá trochu zdálky, se brzy stává 

„otcem na mateřské dovolené“ a s tím také začíná boj o přežití obou a 

zachování rodinného blaha. Nutno říct, že synek Čeněk je dítě velmi aktivní a 

také destruktivní. Každý Čeňkův pokrok většinou odnese vyčerpaný tatínek 

jizvami na duši i na těle, ale hlavní je, že dítě prospívá, ať už to stojí, co to 

stojí. V sympaticky drsňácké a humorné výpovědi moderního fotra se autor 

nebojí svěřit se s lecjakými trably a přináší výjimečný pohled současného 

muže na situace, které obvykle zažívají spíše ženy.  

 

Jak nemít na pikniku o jeden sendvič míň 
Hana Parkánová-Whitton 

 

Řekne-li se v Anglii o někom, že má na pikniku o jeden sendvič míň, znamená 

to, že je dotyčný excentrik, který to nemá v hlavě zcela v pořádku. Podobné 

rčení se jistě hodí na manželskou dvojici, která se přistěhuje do Kingstonu, 

malebné vísky nedaleko Oxfordu, kde už nějakou dobu žije Češka Hana se 

svým anglickým manželem Williamem. Ti se mezitím po létech konečně 

zařadili téměř mezi starousedlíky, a tak se zájmem sledují nelehké sžívání 

nových přistěhovalců s tradičním a poněkud konzervativním Kingstonem. A 

ani tentokrát není o dramatické situace a barvité příhody nouze!  

 

Kingston? Přece nalevo od Oxfordu 
Hana Parkánová-Whitton 

 

Další pokračování vtipného vyprávění o životě na anglickém venkově. Hana a 

William patří téměř ke starousedlíkům, to ovšem ani v nejmenším neznamená, 

že jim příjemný životní stereotyp co chvíli nenaruší nějaká překvapivá či 
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strhující událost. Kniha začíná novým rokem v poklidné vísce Kingstonu, 

kterou postihne sněhová kalamita.  

 

Království těla a ohně 
2. díl 

Jennifer L. Armentroutová ; z anglického originálu A kingdom of flesh and 

fire ... přeložila Kateřina Hejnová 

 

Pokračování temné fantasy převážně pro dívky. V nebezpečném světě plném 

magie, upírů a dalších monster hlavní hrdinka bojuje za svůj předurčený osud 

i zakázanou lásku.  

 

Milostné pletky v habsburské monarchii 
Sabine Fellnerová, Katrin Unterreinerová ; [z německého originálu ... 

přeložila Helena Čížková] 

 

Tato kniha vypráví o překvapivých i dojemných osudech řady milenek a 

nelegitimních dětí ve Vídni na přelomu 19. a 20. století – od císařského domu 

po prosté služky. Autorky nahlížejí do zákulisí c. a k. společnosti, v níž 

mimomanželské vztahy patřily k běžnému životu.  

 

Mladá léta velkých císařoven 
Marie Terezie, Alžběta, Zita 

Beate Hammondová ; [z německého originálu ... přeložila Věra Houbová] 

 

Marie Terezie, „silná žena“, zajistila své monarchii prestiž velmoci a těšila se 

velké vážnosti celé Evropy. Ale její narození bylo pro rodiče zklamáním, 

protože Karel VI. potřeboval mužského potomka, aby habsburský dům neměl 

problémy s pokračováním rodu. Nikoho ani nenapadlo, že by právě narozené 

děvčátko mohlo jednou stát v čele habsburské monarchie. Proto výchova a 

vzdělání Marie Terezie nebyly zaměřeny na velké úkoly, nýbrž sestávaly v 

první řadě z náboženství a krásného umění, obzvláště hudby. Uměla výborně 

zpívat a na dvorních koncertech sklízela velké úspěchy. Vztahy s rodiči byly 

odtažité: žena, které říkala „mami“, byla její vychovatelka, hraběnka 

Fuchsová. Provdala se z lásky za Františka Štěpána Lotrinského a porodila mu 

16 dětí.  

 

Praha, hlavní město dvacátého století 
surrealistická historie 

Derek Sayer ; z anglického originálu Prague, capital of the twentieth century 

... přeložil Jindřich Veselý 

 

Derek Sayer ve své monumentální knize Praha, hlavní město dvacátého století 

skládá střípky kulturních dějin Prahy a Československa mezi dvěma 

světovými válkami, aby ukázal, jak zapadají do mozaiky evropských dějin. 

Autor si všímá kontaktů Guillaumea Apollinaira, André Bretona, Paula 

Eluarda a dalších světových surrealistů s Vítězslavem Nezvalem, Karlem 

Teigem, Toyen, Jindřichem Štýrským, ale i Prahou obecně. V jednom 

fragmentu dějin umění se často zrcadlí celá meziválečná situace. Události v 

Sayerově Praze se jeví jako úryvky z prorockých snů předznamenávajících 

události evropského či světového významu. Sny avantgardy se v tomto 

prostoru snadno překlápějí do těch nejhorších nočních můr dvacátého století, a 
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naopak, kruté žerty dějin se z odstupu jeví jako příklady černého humoru 

doprovázené osvobozujícím smíchem. V Sayerově knize čtenář prochází 

tkanivem meziválečné Prahy, tak jako spáč ve snu prochází noční krajinou, v 

níž se mu objevují fragmenty jeho vlastních dějin, jeho zklamání i touhy.  

 

Zázračný léčitel císařovny Marie Terezie 
jeden z nejkrásnějších milostných příběhů ze staré Vídně 

Hademar Bankhofer; přeložila Ivana Vízdalová 

 

Když Wolfgang Amadeus Mozart navštívil svého přítele, léčitele Franze 

Antona Mesmera, měl jenom jedno přání: aby Mesmer uzdravil slepou 

klavíristku Marii Terezii von Paradis. Mladá umělkyně, která již slaví 

úspěchy, je kmotřenkou císařovny Marie Terezie. Mesmer nejprve Mozartovo 

přání odmítá. Když ale jednoho dne pozná krásnou Marii Paradisovou na 

koncertě v Schönbrunnu, okouzlí ho její půvab a na první pohled se do ní 

zamiluje. Navzdory silnému odporu z řad kolegů lékařů, stoupenců školské 

medicíny, se Mesmer rozhodne klavíristce pomoci. Na pozadí nemilosrdného 

boje mezi školskou medicínou a přírodním léčitelstvím, který tou dobou zuří v 

celé Evropě, autor vypráví tklivý příběh klavíristky Marie Terezie von 

Paradis, podle níž je dodnes pojmenována ulička v 19. vídeňském okresu, a 

přírodního léčitele Franze Antona Mesmera, jehož působení představuje 

počátky vítězného tažení alternativní medicíny.  

 

Atlas řek pro děti 
objevujte řeky světa na šesti rozkládacích mapách 

Štěpánka Sekaninová ; ilustrace: Tomáš Tůma 

 

Objevte svět nejznámějších řek všech kontinentů v rozkládacích mapách. 

Pokud byste se podívali z výšky, viděli byste, že je naše planeta doslova 

protkána stuhami řek. Řek divokých, dlouhých, prudkých, hlubokých i těch 

úplně mělkých. Atlas řek Vám ukáže, co je pro jednotlivé řeky typické, jak 

vypadají, kdo v nich žije či kudy protékají, které řeky jsou pro lidstvo důležité 

a životodárné, které jsou průzračně čisté, které hrají všemi barvami a které 

patří mezi řeky posvátné!  

 

Černobylské dívky 
Anne Blankmanová ; přeložila Tereza Schlöglová 

 

Historický YA román o černobylské havárii a životě v Sovětském svazu z 

pohledu dvou dospívajících dívek. Valentina žije v roce 1986 sovětské Pripjati 

a čelí diskriminaci kvůli svému židovskému původu. Jednou ze spolužaček, 

které ji šikanují, je Oksana. Havárie v černobylské jaderné elektrárně, v níž 

pracovali jejich otcové, však dívkám otočí život naruby a přiměje je překonat 

vzájemné nepřátelství. Obě se stěhují do Leningradu, kde mají najít útočiště u 

babičky jedné z nich. O několik desítek let dříve, v roce 1941, židovská dívka 

Rivka prchá z Kyjeva a čelí nebezpečí jak ze strany Němců, tak i Rusů. 

Román o útrapách dospívání v totalitním režimu a o síle přátelství, které nám 

pomůže překonat životní těžkosti.  



Knižní novinky za duben 2022 
 

 

Dívka u mostu 
Arnaldur Indriðason ; překlad Tomáš Butala 

 

Detektivní román ze série o komisaři Konráðovi. Nikdy není pozdě dopřát 

mrtvému dítěti spravedlnost...Mladá žena beze stopy zmizela. Její zoufalí 

prarodiče se obrátí na penzionovaného komisaře Konráða, s nímž se znají z 

dřívějška. Vědí, že vnučka pašovala drogy. Nyní je nezvěstná. Konráð se svou 

profesní minulostí sice skoncoval a věnuje se hlavně jedné záležitosti z 

historie své vlastní rodiny. Když však při pátrání narazí na malou dívku, která 

se před desetiletími utopila v jezeře Tjörnin v Reykjavíku, rozhodne se za 

každou cenu zjistit pravdu. Byla dívenčina smrt skutečně jen tragickou 

nehodou? A existuje souvislost se zmizením té mladé ženy?  

 

Místo, odkud není návratu 
Mihrigül Tursunová, Andrea C. Hoffmannová ; přeložil Matouš Hájek 

 

Lidé se musejí dozvědět, co Ujguři v Číně zažívají. Mihrigul Tursunová se 

stala jednou z obětí čínských snah o totální asimilaci ujgurské menšiny. Prošla 

si takzvanými převýchovnými tábory, ve kterých zažila nepopsatelné hrůzy. 

Během jejího pobytu za mřížemi navíc zemřel jeden z jejích synů. Přestože i v 

exilu čelí výhrůžkám, našla v sobě odvahu promluvit o tom, co všechno musí 

Ujguři v Číně snášet. Její svědectví přibližuje čtenářům osudy lidí, které jinak 

zůstávají skryty za zprávami z daleké Číny.  

 

Prokletí hradu Mydlovar 
Martina Novotná 

 

Detektivka ze středověku se odehrává na hradě Mydlovar neboli Kostomlaty. 

Mladý voják dostane za úkol od hradního pána, aby vypátral, kdo zabil jeho 

oblíbeného psa, nebo půjde na šibenici. Případ se komplikuje a začnou umírat 

i lidé. Na nově budovaném hradu Mydlovar, vystavěném ve druhé polovině 

13. století, došlo k podivnému úmrtí oblíbeného psa hradního pána Jana. Ten 

se s jeho smrtí nehodlá tak snadno smířit, chce odhalit viníka, aby ho mohl 

náležitě potrestat. Jeho vypátráním je pověřen Martin, mladý voják, kterému 

hrozí přísný trest za jeho předchozí provinění. Rázem tak dostává na výběr - 

buď se mu podaří objasnit, k čemu v hradním psinci došlo, nebo ho za svítání 

čeká popraviště. Martin se pouští do vyšetřování, čímž píchne do vosího 

hnízda. Na hradě se stávají další nešťastné náhody a dochází ke zdánlivě 

přirozeným úmrtím. Mrtvoly se vrší, trpělivosti hradního pána ubývá a stopy 

stále nikam nevedou. Když Martin zjistí, co - a hlavně kdo - za zločiny stojí, je 

přesvědčen, že šibenice, která mu hrozila na začátku, je nic proti tomu, čemu 

bude muset čelit nyní ...  

 

S Jirkou do světa 
autor Jiří Mára ; fotografie: Jiří Mára, Alena Márová, Monika Márová 

 

Fotografická kniha je vzpomínkou na deset let našeho cestování po všech 

obydlených světadílech. Každá kapitola začíná úvodním slovem a 

představením navštívených zemí. Následuje ilustrovaná mapa s trasou naší 

cesty a poté se můžete díky komentovaným fotografiím podrobně seznámit s 

největšími zážitky a zajímavostmi, které se nám podařilo v cizině nasbírat.  
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S Jirkou po Evropě 
autor Jiří Mára ; fotografie: Jiří Mára, Alena Márová, Monika Márová 

 

Fotografická kniha představuje cestování po 16 evropských zemích. V úvodní 

kapitole vždy najdete základní informace o expedici a navštívené destinaci. 

Následuje ilustrovaná mapa s trasou cest a poté se můžete díky 

komentovaným fotografiím podrobně seznámit s největšími zážitky a 

zajímavostmi, které se Jirkovi a jeho blízkým, podařilo v cizině nasbírat.  

 

Bělásek 
neobyčejný svět motýlů 

Irena Ričlová Lachoutová 

 

Pohádky z hmyzí říše, které dětem představí život housenek a motýlů. Jednou 

na jaře, pod velikým kopcem, z kukly vykoukl Bělásek. Jako motýl ale 

nevypadal, byl to motýlí človíček. Prozkoumejte spolu s ním neobyčejnost 

motýlí říše a vydejte se na dobrodružnou výpravu. Setkáte se s housenkami 

všemožných tvarů a s motýly vodními, zimními, těmi bez křídel i takovými, 

kteří umějí hlasitě pištět. Odhalte neuvěřitelné zázraky přírody.  

 

Co s odpadem? 
encyklopedie pro školáky 

Gerda Raidt ; z německého originálu Müll přeložil Erik Schwarzbach 

 

Široce pojatá kniha pro děti mladšího školního věku popisuje, co je odpad, jak 

vzniká, jak se třídí a recykluje, jak vznikají smetiště a odkladiště odpadu, jak 

lze předcházet jeho vzniku, kde všude se nachází. Děti se při četbě této 

encyklopedie učí, jak se vyznat v nástrahách konzumního života a jak si 

osvojit různé strategie, které jsou přátelštější k jejich životnímu prostředí.  

 

Ďábel v přestrojení 
7. díl 

Lisa Kleypas ; přeložila: Jana Pacnerová 

 

Romantický příběh ovdovělé hrdinky, která velmi odhodlaně řídí dopravní 

společnost po smrti svého manžela. Vše má pevně v rukou do chvíle, kdy 

potkává skotského výrobce whisky.  

 

Domek v Irsku 
Julie Caplinová ; přeložila Ivana Čejková 

 

Hannah Cambellová se rozhodla pro velkou životní změnu a vyměnila kariéru 

úspěšné právničky z uspěchaného Manchesteru za studium na vyhlášené 

kulinářské škole v Irsku. První den si v Dublinu užívá všechno, co nové město 

nabízí – speciality, skvělé drinky a také společnost charismatického Conora, 

se kterým se náhodou seznámí. Když se další den přesune na malebný venkov, 

kde se škola nachází, zjistí, že „to, co se stane v Dublinu, nezůstane jen v 

Dublinu“… Kulinářská škola ukrytá mezi krásně zelenými kopci naučí 

Hannah mnohem víc než kuchařské základy.  
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Krtek a kalhotky 
Zdeněk Miler, Eduard Petiška 

 

Leporelo o Krtečkovi, který toužil po kalhotkách s velkými kapsami.  

 

Logopedické písničky 
napsaly Jana Havlíčková a Ilona Eichlerová ; ilustrovala Michaela 

Bergmannová ; nazpíval Petr Stach 

 

Procvičování správné výslovnosti pomocí říkanek napsaných na melodie 

známých lidových písniček? To je ono! Z povinnosti cvičit logopedii se stane 

zábava, kterou si užijí děti i dospělí.  

 

Nevyšlapanou cestou 
nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu 

M. Scott Peck ; přeložil Jan Jařab 

 

Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu z pera 

praktikujícího psychoterapeuta.  

 

Líný manžel, holé neštěstí 
Alena Jakoubková 

 

Ženský román neúnavné české autorky, jehož hrdinka podlehla kouzlu 

vypočítavého lenocha  

 

Luna z lůna 
Barbora Englischová 

 

Luna je zvláštní holčička. Mluví s hvězdami, duhu má jako klouzačku, a 

mraky bere jako přátele. Jenže poslední dobou často pozoruje pozemský život, 

a i když vnímá, že se tam dějí i složité věci, jedno jí nedá spát. Chtěla by 

poznat dotek. A aby toho nebylo málo, tak na hřiště, kam dobře vidí, chodí 

jeden kluk, co touží po sestře. Kouzelný příběh pro děti, i jejich rodiče, který 

otevírá jiné možnosti vnímání běžných starostí.  

 

Místa, kam se nechodí 
Jakub Venglář 

 

Kam až člověka může dovést touha bloudit a objevovat? Jak se nenechat 

zaskočit průšvihy a vypořádat se s kulturním šokem? Jaké to je doopravdy 

cestovat sám? Takové myšlenky mi obvykle táhnou hlavou, když strávím delší 

dobu na dostatečně zvláštních stezkách. Kromě mých úvah však v knížce 

najdete především spoustu zábavných příběhů z odlehlých horských údolí či 

zapadlých uliček – zkrátka z míst, kam se povětšinou moc nechodí, ale kde 

čekají ty nejznamenitější krásy i podivnosti našeho světa.  
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Podezřelá smrt 
brněnská mordparta vyšetřuje 

Stanislav Češka 

 

Standa Berka je povýšen na plukovníka a po desetiletích je opět šéfem 

brněnské mordparty. Když usedá za svůj pracovní stůl, aby začal první 

pracovní den ve staronové funkci, ani ve snu by jej nenapadlo, že o první 

případ se mu postará jeho starý „zákazník“ ještě z dob socialismu. Josef 

Chudárek, v odborných kruzích známý kdysi jako Pepan Otevřito. Skvělý 

kasař, nyní ovšem čilý pětaosmdesátník a obyvatel penzionu důchodců v 

Brně-Lesné. Nějak se mu nezdá smrt jeho přítelkyně z penzionu, na svůj věk 

svěží devadesátnice a bývalé prostitutky, tehdy zvané Dlouhonohá Nelly…  

 

V zahradě zášti 
příběh černé vdovy z La Porte 

Camilla Bruce ; z anglického originálu In the garden of spite přeložil Pavel 

Kolmačka 

 

V Chicagu se o ní leccos povídalo. Dobrým sousedům v Indianě se možná 

občas něco nezdálo, ale kdo by čekal něco zlého od dobromyslné vdovy, které 

v životě nepřálo štěstí, je vzorná matka a poctivě chodí do kostela? Kdyby jen 

věděli, čím prošla... Muži k ní přijížděli plni očekávání a nadějí s celým svým 

majetkem, avšak odjíždět je nikdy nikdo neviděl. Belle Gunnessová na farmě 

v La Porte totiž dávno přišla na to, že muži nejsou složití. Že žena se na 

tomhle světě musí o sebe postarat sama. A že nesmí zaváhat a pohrdnout 

jakýmikoli prostředky, třeba i krvavými, jinak nedosáhne toho, po čem touží a 

co si zaslouží.  

 

Výměna 
Robyn Harding ; z anglickoho originálu The swap přeložila Dana Křepelová 

 

Thriller kanadské autorky o nebezpečném vztahu čtyř lidí po noci sexuálního 

dobrodružství a jedné manipulativní puberťačce se šokujícím tajemstvím.  

 

Zaslíbené země 
Jean-Michel Guenassia ; z francouzského originálu přeložila Iveta 

Šimpachová 

 

Po deseti letech, která uplynula od vydání úspěšného románu Klub 

nenapravitelných optimistů, se opět setkáváme s jeho hrdiny na jejich cestě za 

láskou, poznáním a pochopením, při hledání jejich zaslíbených zemí. 

Michelovi Marinimu je už sedmnáct let a právě odmaturoval. Poflakuje se po 

Paříži, hraje fotbálek, hledá sám sebe a chystá se zapsat na univerzitu. Další 

plány? Odjet do Izraele za Camille, která tam žije v kibucu, s Leicou v ruce 

objevovat svět a najít Cécile, milou svého bratra Francka. Ten dezertoval z 

armády, skrývá se, a k tomu řeší, zda vyměnit rudou hvězdu za mnišský hábit. 

Poslední „nenapravitelní optimisté“ se točí ve víru svých lásek a tajností, a 

srdce jim plní všechny naděje převratné doby, v níž žijí. Paříž se svými kluby, 

Alžírsko v čase vyhlášení nezávislosti, Florencie v době nebývalé pohromy, 

ale i Tel Aviv, Praha, Petrohrad závratné víření kultur, idejí a snů... A čtyři 



Knižní novinky za duben 2022 
 

desetiletí mezi roky 1964 a 2007, mezi rozkladem koloniálních říší a pádem 

železné opony, desetiletí plná příslibů a nadějí, to je rámec, do nějž Jean-

Michel Guenassia zasadil intimní epopej o jedné generaci, vzrušující a barvitý 

obraz doby, velkolepé vyprávění o našich iluzích.  

 

Knihkupectví na Riverside Drive 
Frida Skybäck ; ze švédského originálu Bokhandeln på Riverside Drive 

přeložila Vladimíra Mužíková 

 

Charlotte je příliš mladá na to, aby byla vdovou, příliš mladá na to, aby ztratila 

milovanou osobu. Jediné, co jí pomáhá překonat těžké životní období, je její 

úspěšné podnikání, ale ani to už jí nepřináší dřívější radost. Pak však dostane 

nečekanou zprávu: Zdědila dům v Londýně po tetě, kterou sotva znala. A 

spolu s ním i knihkupectví. Charlotte, rozhodnutá dům prodat, odletí do 

Anglie, kde se zdá, že Riverside Bookshop s excentrickým personálem již 

nelze zachránit před krachem. Ale navzdory skutečnosti, že Charlotte neví nic 

o tom, jak provozovat knihkupectví, začíná si ke vzpurným spolupracovníkům 

pěstovat přátelský vztah. Zatímco se Charlotte snaží podnik zachránit, 

uvědomí si, že něco není v pořádku. Proč nikdy nepoznala svou tetu a co je to 

za temné tajemství, co se ukrývá v domě?  

 

Kontrastní leporelo 
moje první zvířátka 

 

Rozkládací knížka z tuhého papíru, s černobílými kontrastními obrázky zvířat, 

žijících ve volné přírodě.  

 

Kontrastní leporelo 
zvířátka ze dvora 

 

Rozkládací knížka z tuhého papíru, s černobílými kontrastními obrázky 

převážně hospodářských zvířat.  

 

Krtek jde do školy 
[text] Michal Černík ; [ilustrace] Zdeněk Miler 

 

Leporelo pro nejmenší přibližuje dětem školu jako svět, na který se mohou 

těšit.  

 

Leviar 
1.díl Králova mlha. 

Aleš Diviš 

 

Hrdinská fantasy plná zvratů, napětí a úžasné magie Sylothys, rozmanitá říše 

pěti království bez jediného krále, je v nebezpečí. Nekonečný příliv satyrů a 

mlhy neustává a hrozí, že celou zemi zahalí bílá tma. Zloděj Nydeon a jeho 

pět přátel nehodlají jen přihlížet a rozhodnou se vyrazit do boje. Pomůže jim 

nejen síla a důvtip, ale i magické schopnosti Leviar, se kterými lze dokázat 

takřka cokoli. Třeba i rozhodnout bitvu proti Bílému králi. Ten má ale vlastní 

děsivý plán a nehodlá si ho nechat překazit…  
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Společenství 
Bentley Little ; z anglického originálu The association přeložil Milan Žáček 

 

Barry a Maureen hledali dům, který by splňoval jejich požadavky na moderní 

a bezpečné bydlení. Toužili po klidu, zajištění a životě v sepětí s přírodou. 

Vysněnou nemovitost našli na utažském venkově, v chráněném rezidenčním 

komplexu Bonita Vista, co by kamenem dohodil od městečka Corban. 

Maureen může jako účetní pracovat i z domu, Barry je spisovatel hororů. Vše 

se zdá být ideální. Musejí se sice stát členy společenství vlastníků nemovitostí, 

ale to je běžné i všude jinde.  

 

Greenwich Park 
Katherine Faulkner ; z anglického originálu Greenwich Park přeložila Jana 

Patschová 

 

Helenin idylický život – pohledný manžel architekt, nádherný viktoriánský 

dům a konečně i vytoužené miminko na cestě – nabere nečekaný směr poté, co 

poprvé navštíví předporodní kurz. Potká tam totiž Rachel, nepředvídatelnou 

budoucí svobodnou matku. Rachel neprojevuje příliš mateřské chování: kouří, 

pije a o rodičovství se moc nezajímá. Helen to k ní přesto přitahuje. Možná, že 

Rachel prostě potřebuje kamarádku. A popravdě, Helen si taky připadá tak 

trochu osamělá. S Rachel je alespoň zábava. Dokáže Helen rozesmát a vzbudit 

v ní důvěru. Když je s ní, zapomíná na svoje starosti.  

 

Hedy Lamarr 
filmová bohyně a vynálezkyně 

Michaela Lindingerová ; z německého originálu Hedy Lamarr : Filmgöttin, 

Antifaschistin, Erfinderin ... přeložil Rudolf Řežábek 

 

Hedy Lamarr se proslavila prvním zobrazením ženského orgasmu v dějinách 

filmu, ve snímku Gustava Machatého Extase. Její cílevědomost a doslova 

nadpozemská krása nakonec našly své uplatnění v Hollywoodu, kde se Hedy 

stala obdivovanou bohyní filmového plátna. Do širokého povědomí se ale 

zapsala také jako vynálezkyně. Její práce na frekvenčním přelaďování, které 

se stalo „pradědečkem“ technologie Bluetooth, byla významnou součástí 

protinacistického odboje. Sexuální symbol, kleptomanka závislá na 

plastických operacích, zahořklá žena, která se nikdy nesmířila s úpadkem své 

slávy? O Hedy Lamarr koluje spousta legend. Michaela Lindingerová na 

základě nových zdrojů vyvrací zažitá klišé a vykresluje zcela nový obraz 

bývalé „nejkrásnější ženy světa“.  

 

Jak barevná je modrá 
letem světem autismem 

Markéta Vítková, Kateřina Čížková 

 

Říkáte si, co je to za název? Jak barevná je modrá? Naše kniha pro děti je totiž 

o autismu a s ním je spojována právě modrá barva. Každý autista je však jiný, 

takže škála barevnosti modré je opravdu veliká.  
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Královská láska 
2. díl Opravdová královna. 

Jodi Ellen Malpasová ; z anglického originálu His true queen ... přeložily 

Hana Netušilová a Kristýna Vítková 

 

Princezna Adeline a hollywoodský idol Josh Jameson dobře věděli, že 

jakákoliv jejich společná budoucnost je nemožná. Spalující vášeň, která mezi 

nimi náhle vzplála, se však brzy přetavila v silný vztah. Do nádherné lásky 

však zasáhl osud – Adeline se má stát po tragické události v rodině královnou, 

to ale znamená nechat se spoutat okovy povinností... Zvítězí moc monarchie, 

nebo síla lásky?  

 

Mezi dvěma světy 
C.D. Major ; přeložila Ingeborg Fialová 

 

Psychologický thriller se znepokojivou atmosférou, v němž se podivuhodně 

prolínají osudy tří žen. Když se mladá novinářka Ava rozhodla odhalit temná 

tajemství Overtounské usedlosti, netušila, co všechno tím způsobí. Zprvu vřelé 

přivítání se brzy změnilo ve studenou sprchu odmítání a ústrků. Když ale Ava 

narazí na tragický příběh dívky, která v usedlosti kdysi žila, pochopí, že není 

cesty zpět. Dům má svá tajemství a udělá cokoliv, aby si je udržel. Ale Ava dá 

všanc svůj život, aby je odhalila... dokáže však obětovat i své nenarozené dítě?  

 

Rozsudek ráže 9 
Michael Connelly ; z anglického originálu The brass verdict přeložil Jiří 

Kobělka 

 

Soudní thriller, v němž si advokát Michael Haller musí poradit se zděděným 

případem, ožehavým a ne zrovna čistě vedeným. Michael Haller převezme 

advokátní praxi svého zavražděného kolegy a s ní i případ vlivného 

průmyslníka, obžalovaného z vraždy. Jak ale postupně zjišťuje, lukrativní a 

médii sledovaný případ má zásadní právní háček. Haller se pokouší změnit 

vedení případu, ochránit klienta a zároveň neporušit zákon. Jedná na vlastní 

pěst a za cenu značného rizika, v čemž mu pomáhá detektiv Harry Bosch, 

známý z jiných autorových románů. Kniha volně navazuje na román Advokát.  

 

Tajemství zámku Ashmore 
Cynthia Harrod-Eagles ; přeložila Marie Macháčková 

 

První román historické série anglické autorky vypráví rodinné drama ze staré 

šlechtické rodiny na počátku 19. století. Historie rodiny Staintonových a jejich 

služebnictva začíná nešťastnou smrtí lorda Staintona na lovu, po níž se musí 

ujmout titulu a rodinného majetku nejstarší syn Giles. Zjišťuje, že nezdědí jen 

majetek, ale i tajemství, která rodinu tíží, a obrovské dluhy. Nezbývá mu než 

se bohatě oženit, aby zachránil panství. Také ostatní členové rodiny stejně 

jako služebnictvo mají své sny, touhy, zájmy a ctižádosti, prožívají lásky, sex i 

životní zklamání.  
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Bridgertonovi prequel 
4. díl. Skandál na spadnutí 

Julia Quinnová ; z anglického originálu First comes scandal ... přeložila 

Zdeňka Zvěřinová 

 

Pověst Georgiany Bridgertonové je v troskách. S mužem, který ji unesl kvůli 

věnu, strávila nějaký čas bez gardedámy a nikdo nevěří, že si uchránila svou 

nevinnost. Teď má jen dvě možnosti – buď si toho ničemu vzít, nebo se nikdy 

neprovdat. Kmotr Georgiany, hrabě Rokesby, soused rodiny Bridgertonových, 

poručí svému nezadanému synovi Nicolasovi, aby Georgianu požádal o ruku. 

Ten je nejdřív v šoku, ale nakonec to pro mladou ženu udělá. Ona ho nejprve 

odmítá, nakonec však se sňatkem souhlasí a oba odjíždějí na líbánky do 

Skotska. Může však v manželství z rozumu vzplanout osudová láska?  

 

Chováme kozy 
chytré hlavičky v zájmovém chovu 

Ann-Marie Hagenkötter ; překlad Jaroslav Hofmann 

 

Kozy jsou nejen hezká zvířata, ale také mají – jak se říká – „pod čepicí“. A 

jsou to velké komediantky. Stále více lidí se věnuje jejich zájmovému chovu, 

při němž lze zažít spoustu legrace. Tato knížka obsahuje všechny informace, 

které takový milovník a chovatel koz potřebuje k tomu, aby se jeho zvířatům 

vedlo dobře. Navíc autorka představuje mnoho činností, které udělají radost 

kozám i jejich chovateli.  

 

Korálky z klokočí 
Naďa Horáková 

 

V rámci doktorandské práce přijíždí Eliška Fibichová uspořádat obecní archiv 

do místa svého dětství. Její prababička Klotylda byla porodní bába a před 

mnoha lety beze stopy zmizela. Zdá se, že Eliščin příjezd do vesnice probouzí 

k životu stará a téměř již zapomenutá tajemství. Eliška se navíc zamiluje do 

muže, který odporuje jejím dosavadním představám o princi na bílém koni. 

Pochází z místní bohaté rodiny a má pověst nezodpovědného floutka… 

Tajemný příběh s milostnou a detektivní zápletkou vykresluje na osudech 

několika postav spletité vesnické vztahy, které sahají hluboko do minulosti  

 

Německý rok 1968 
předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN 

Aleš Valenta 

 

Zatímco konzervativci interpretují rok 1968 na Západě jako první krok na 

cestě, která přivedla Západ na práh „měkké“ varianty totalitarismu, názor 

dnešních západních elit i mnoha společenskovědních intelektuálů v bývalé 

„východní“ Evropě je právě opačný. Podle jejich soudu rozbili studentští 

rebelové autoritativní struktury poválečné společnosti ve prospěch vyššího 

stupně demokracie a osvobodivé plurality. Tyto dva postoje jsou zcela 

protichůdné, jelikož první z nich klade na první místo svobodu, zatímco druhý 

upřednostňuje rovnost, resp. permanentní levicovou radikalizaci 

„liberalismu“. Studie Německý rok 1968. Předpoklady, průběh a důsledky 

kulturní revoluce v SRN se zevrubně zabývá tímto tématem, které je v českém 
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prostředí – ostatně jako i pojem samotný – stále velmi málo známé a chápané. 

Přitom se jedná o fenomén, který je základní příčinou nynější fatální 

degenerace západního liberalismu a těžké krize západní Evropy a Spojených 

států. Úvodem autor věnuje značnou pozornost specifické mentalitě Němců, 

která hluboce poznamenala dějiny Německa ve 20. století, a to včetně roku 

1968.  

 

Tajemná služebná 
Barbara Cartland ; přeložila: Kristina Volná 

 

Mladičká Giselda se ocitne v situaci, kdy je ochotná pro peníze udělat takřka 

cokoli. Nemá totiž prostředky na operaci, kterou její mladší bratr nutně 

potřebuje, a nemá se ani na koho obrátit. Sužována chudobou sebere odvahu a 

nabídne jedinou cennou věc, kterou má – svou čistotu.  

 

Ženy ze statku Falkensee 
západopruská sága 

Luisa von Kamecke ; z německého originálu Die Frauen von gut Falkensee 

přeložila Taťána Štefánková 

 

Západní Prusko 1904: Hrozící neúroda a epidemie, která se šíří chovem 

vzácných koní, přivádějí statek Falkensee na pokraj zkázy. Aby zachránila 

zadlužené rodinné sídlo, zasnoubí se dcera statkáře, mladá Charlotta von 

Bargelow, se zámožným vdovcem Baldurem von Krammbach. Krátce před 

svatbou se ale za dramatických okolností seznámí s mladým Polákem 

Karolem, do kterého se navzdory veškerému zdravému rozumu zamiluje. 

Zvítězí vášnivé srdce a touha po seberealizaci nad zodpovědností a láskou k 

rodnému kraji? Podaří se jí vzepřít se tehdejším společenským pravidlům 

šlechty?  

 


