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Havětník 
Dvořák, Jiří, 

 

Vši, blechy, roztoči, čmelíci, holubi, faraoni, žravé housenky a jiný neřád, 

hmyz a plísně, cizopasníci a různé další nechutné potvory, které nikdo nemá 

rád, a přece tu jsou. Všechny mají své příběhy, některé jsou dokonce užitečné, 

jiné nakonec i obdivuhodné… tak proč se o nich pro děti nikdy nic nepíše?  

 

Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem 
Stará, Ester, 

 

Příběh plný dobrodružství napsala úspěšná autorka knih pro děti Ester Stará. 

Velkoformátovými ilustracemi ho vypravila Martina Matlovičová, jedna z 

nejtalentovanějších výtvarnic své generace. Autorky se již setkaly při práci na 

knize A pak se to stalo!, za kterou následně získaly prestižní ocenění White 

Raven udělované Internationalen Jugendbibliothek v Mnichově a Zlatou stuhu 

za ilustrace.Chrochtík a Kvilkalka na cestě za blýskavým prasátkem je 

nadčasová a srozumitelná pohádka s poselstvím, ve které nechybí humor, 

napětí ani láska. Výpravné poetické ilustrace plné zvířátek jsou ozvláštněny 

komiksovými bublinami a podpořeny dynamickou grafickou úpravou. 

Strukturovanost textu a odlišení jednotlivých rolí přivede ke čtení i začínající 

čtenáře, probudí chuť ke čtení.  

 

Snadno & rychle 2 
jednoduché recepty pro každý den 

Vaněk, Roman, 

 

Autor Pražské kuchařky a celé řady úspěšných kuchařských knih Roman 

Vaněk navazuje touto novou publikací na knižní bestseller Snadno & Rychle, 

kterého se jen během prvních dnů od vydání prodalo několik desítek tisíc 

kusů. Rozšiřuje tím tzv. „Bílou řadu“ svých kuchařek. Ještě lépe zpracovaná 

kuchařka SNADNO & RYCHLE 2 svou jednoduchostí, dostupností použitých 

surovin a precizně napsanými recepty „krok za krokem“ opět zaujme každého 

milovníka dobrého jídla, včetně začátečníků, a především ty, kteří nemají čas 

stát během týdne příliš dlouho u sporáku. Kniha obsahuje více než 100 

barevných fotografií a 82 rychlých pokrmů, se kterými sklidíte úspěch nejen v 

rodině, ale i u svých přátel.  

 

Cítit znovu. 
3. díl 

Kasten, Mona, 

 

Milostný román z vysokoškolského prostředí vypráví příběh drsné a citově 

neukotvené Sawyer Dixonové.Sawyer vyrostla ve velmi problematické rodině 

a tak má životní krédo, které nemíní porušit. Nikdy se k nikomu nepřipoutat, 

nečekat na laskavosti a vystačit si jen a jen sama. Hradbu osamění ale i 

přílišné hrdosti nabourá chlapec jménem Isaac. Jejich náhodné setkání přeroste 

v přátelství, vztah, který Sawyer ještě nikdy s žádným chlapcem nezažila.  
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Kroniky prachu 
Rina, Lin 

 

Dívčí román německé autorky, zasazený do Anglie konce 19. století, vypráví o 

okouzlení světem knih i o prožitku první velké lásky.Šaty, plesy, plané řeči a 

na konci toho všeho... ideální manžel. Tak si představuje Animantina matka 

nejbližší budoucnost své dcery. Jenže Animant je tento svět pozlátka na hony 

vzdálený. Ona se nejraději pohybuje na mnohem zajímavějším místě - ve světě 

knih a příběhů. Ačkoliv se s pomocí vtipu a sarkasmu snaží odehnat realitu od 

sebe co nejdál, stejně ji doběhne. Nabídce pracovat jeden měsíc v univerzitní 

knihovně se nedá odolat, a tak plna očekávání opouští nudné provinční 

městečko a odjíždí do Londýna. V obklopení tolika knihami se jen těžko 

dokáže soustředit na své pracovní povinnosti. Její už tak rozptýlenou 

pozornost narušuje i vrchní knihovník - nejprotivnější muž na světě, se kterým 

není lehké vyjít. Přesto v ní začne probouzet city, které předtím neznala. A ani 

ta nejučenější kniha jí neporadí, jak se s nimi vypořádat  

 

On. 
1. díl 

Bowen, Sarina 

 

Další z příběhů odehrávajících se v hokejovém prostředí se tentokrát zaměřuje 

na dva muže, jejichž přátelství přerostlo v něco víc.Stačila jedna sázka a 

přátelství dvou kamarádů bylo nenávratně zničeno. Wes byl do Jamieho 

zamilován již dlouhou dobu, nikdy ale nedokázal svému nejlepšímu příteli říci, 

co k němu doopravdy cítí a místo toho se od něj distancoval. Uběhly čtyři roky 

a oba dva teď mají možnost si o tom všem pohovořit. Dokážou během šesti 

týdnů, kdy spolu pracují jako trenéři na letním táboře znovu stmelit své 

přátelství? A existuje šance, že by Jamie mohl k Wesovi cítit to samé, co cítí 

on k němu?  

 

Třetí stříbrná kniha snů. 
3. díl 

Gier, Kerstin, 

 

Je březen, jaro v Londýně je za dveřmi a Liv Silberová stojí před třemi 

zásadními problémy. Zaprvé: Lhala Henrymu. Zadruhé: Ta záležitost se sny je 

čím dál nebezpečnější. Arthur přišel na kloub tajemstvím snového světa, díky 

nimž může páchat neskutečné zlo. Musí ho bezpodmínečně zastavit. Zatřetí: 

Livina matka Ann a Graysonův otec Ernest se chtějí v červenci vzít. A zlá 

Okrb, Graysonova babička, má na svatbu velké plány, každopádně však jiné 

než nevěsta. Liv má zkrátka plné ruce práce s tím, aby odvrátila všechny 

hrozící katastrofy...  

 

V knihovně je lev 
Knudsen, Michelle 

 

Bohatě ilustrované vyprávění o tom, co se může přihodit, když do knihovny 

začne chodit lev. V knihovně paní Kábrtové je každý vítán. Pokud tedy 

neporušuje výpůjční řád, neběhá a nedělá rámus! Takže když do knihovny 
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jednoho dne přijde lev, není důvod, proč by si s dětmi nemohl poslechnout 

pohádku. Zanedlouho si čtenáři už ani nedokážou představit, že by toho 

sympatického lva v knihovně neměli. Pomáhá olizovat obálky s upomínkami, 

vysazuje děti pro knížky do vyšších polic a kdykoli se předčítá pohádka, nesmí 

mezi posluchači chybět. Jenže pak se najednou všechno zvrtne a lev poruší 

výpůjční řád.  

 

Začít znovu 
1. díl 

Kasten, Mona, 

 

Román německé autorky o devatenáctileté Allie, která hledá své místo v 

životě.Allie Harperová se kvůli studiu stěhuje do Woodshillu a touží po 

jediném – začít znovu od začátku. Proto se jí úplně nelíbí, když jí nezbyde nic 

jiného než spolubydlet s arogantním grázlíkem. Kaden White je sice 

neuvěřitelně atraktivní, ale se svým potetovaným tělem a nestydatým 

chováním také ten poslední, s kým by Allie chtěla sdílet byt. A k tomu ještě 

hned na začátku vymyslí seznam pravidel, z nichž to nejdůležitější zní: V 

žádném případě spolu nikdy neskončíme v posteli! Allie si však záhy 

uvědomí, že Kaden toho v sobě skrývá mnohem více, než si původně myslela. 

A čím lépe se navzájem poznávají, tím těžší pro ni je odolat vzájemné 

přitažlivosti.  

 

Co jsem prožil 
Šnejdárek, Josef, 

 

Fascinující vzpomínky československého generála, který zahájil svou 

vojenskou kariéru jako poručík rakousko-uherské armády, ale brzy odešel za 

dobrodružstvím do Afriky, kde vstoupil do řad slavné francouzské cizinecké 

legie. Život legionáře v poušti očima českého vojáka. Josef Šnejdárek se 

později účastnil první světové války ve francouzských zákopech. Na frontě 

velel pluku alžírských střelců. Za války se také podílel na budování 

československých legií ve Francii ve spolupráci s Milanem R. Štefánikem, po 

válce (v roce 1919) se účastnil boje československé armády proti maďarským 

bolševikům a Polákům. Poté sloužil v různých funkcích, mimo jiné byl i 

vojenským velitelem města Prahy.  

 

Dobrovolník 
jeden muž, podzemní armáda a tajná mise s cílem zničit tábor v Osvětimi 

Fairweather, Jack, 

 

Rok: 1940. Cíl mise: Infiltrovat koncentrační tábor Osvětim. Ač to zní 

neuvěřitelně, toto je skutečný příběh Witolda Pileckého, polozapomenutého 

hrdiny 2. světové války, který se nechal dobrovolně uvěznit v táboře smrti. 

Více než dva roky shromažďoval informace o nacistických zločinech, aby 

nakonec uprchl a zúčastnil se Varšavského povstání. Jeho životní osudy jsou 

strhující oslavou lidské odvahy a odhodlání bojovat i v těch nejtemnějších 

časech.  
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Neklidné pobřeží 
Ould, Chris 

 

Když detektiv Jan Reyna v dětství opouštěl rodné Faerské ostrovy, myslel si, 

že už je nikdy znovu neuvidí. O několik desítek let později se však neochotně 

vrací zpět, aby se pokusil zachránit vztah s otcem, stiženým mozkovou 

mrtvicí, a také aby se vyrovnal s vlastní minulostí. Faerské ostrovy jsou pro 

něj dávno cizí zemí, jejíž jazyk neovládá a zvyky nezná, přesto se ocitá ve víru 

vyšetřování vraždy. A nejen to. Zdá se, že případ souvisí právě s jeho otcem, 

což v Reynovi vyvolává mnoho let potlačované vzpomínky. Navíc musí čelit 

dvěma nevlastním bratrům, kteří se ze všech sil snaží ochránit pověst rodiny.  

 

Poslední na seznamu 
Mohlin, Peter, 

 

Když se John probudí v nemocnici s rozsáhlými střelnými zraněními, ví, že z 

toho vyvázl lacino. John Adderley je tvrdý chlap – agent FBI, vlk samotář s 

vlastními metodami, který si svoje problémy nechává pro sebe. Jenže ten 

poslední se mu přeci jenom chystá přerůst přes hlavu. Zpackaný pokus 

infiltrovat drogový kartel skončil pistolí u hlavy, krvavou přestřelkou a 

přetrvávajícími záchvaty paniky. Do doby, než bude proti kartelu svědčit u 

soudu, je John umístěn do programu na ochranu svědků… ve svém rodném 

Švédsku.  

 

Učitelské vyhoření 
proč vzniká a jak se proti němu bránit 

Smetáčková, Irena, 

 

Publikace se věnuje profesionálnímu vyhoření u učitelů a jak mu předejít. 

Obsahuje případové studie.Kniha se zabývá rizikem syndromu vyhoření při 

práci učitele. Vyhoření vzniká v důsledku chronického stresu a vede k silným 

psychickým a fyzickým problémům, k nekvalitní výuce, ke špatným vztahům 

ke kolegům a žákům. Cílem knihy je, aby vyučující získali dobré povědomí o 

rizicích, které souvisejí s profesní náročností, získali orientaci v pojmech 

„stres“ a „vyhoření“ a dokázali u sebe vnímat jejich projevy, porozuměli 

příčinám stresu a vyhoření na individuální, školní a resortní úrovni, nabyli 

přesvědčení, že je možné vhodnými kroky snížit nebezpečí vzniku vyhoření, 

vyzkoušeli si sadu konkrétních technik.  

 

Kdo o tom ví? 
Kara, Lesley 

 

Psychothriller o mladé ženě, která se po léčení v protialkoholické léčebně v 

Londýně vrací ke své matce s vidinou, že v poklidném prostředí začne nový 

život. Objeví se ale kdosi, kdo zná tajemství minulosti.  
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Kyselé třešně 
Chalupová, Lenka 

 

Na jaře roku 1944 přichází do malotřídky v Lověšicích, malé železničářské 

vesničce u Přerova, nový učitel. Venkovská škola znamená pro Petra Skálu 

seznámení nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči - zejména pak s vdovou Lotou 

Kiliánovou, maminkou osmileté Helenky. Jejich rodící se vztah, ale také 

Helenčin něžný dětský svět a láskyplné prostředí domova, se střetávají s 

krutou realitou válečných a poválečných dnů...  

 

Svatá hlava 
Lehečková, Hana, 

 

Nemá tátu, nemá práci, nemá přátele, v malé pohraniční vsi poznává krušný 

rodinný život v dluzích, šikanu, výsměch okolí, domácí násilí. Ale když vezme 

do rukou propisku a sešit, už není chudáček, ale svatý člověk obdařený 

nadpřirozenými schopnostmi. Zná smysl života a má tu moc zachránit celý 

svět. Psychotická novela vykreslující život na pomezí reality a bludů 

poodkrývá, jak těžké je vymanit se ze života v sociálně slabé rodině, pokud 

jste jen obyčejná slabá duše.  

 

Špionka z Bastily 
historický román z období francouzské revoluce 

Quinn, C. S. 

 

Historický román z období francouzské revoluce Píše se rok 1792. V Paříži 

vládne značně výbušná atmosféra, věci dospěly do bodu, kdy lidé nemají co 

ztratit a jsou na pokraji vzpoury. Anglie se pokouší zákulisními machinacemi 

svrhnout francouzského krále, zatímco Robespierre se právě chystá chopit se 

moci. Attika Morganová, výstřední a vzpurná dcera vysoce postaveného lorda 

ve službách anglické tajné služby je aktuálně v nemilosti po nevydařené misi. 

Do Paříže se tak vydá, přes přísný zákaz nejvyššího nadřízeného, hledat svou 

oblíbenou sestřenici Grace, které hrozí nebezpečí, neboť byla bez svého 

vědomí zapletena do sítě intrik kolem takzvaného “královnina náhrdelníku”, 

který měl kompromitovat královnu Marii Antoinettu v očích francouzského 

lidu. Po svém příjezdu odhaluje spiknutí vzbouřenců a sama se tak dostává do 

smrtelného nebezpečí. Attice záhy začíná její závod s časem, ve kterém však 

může zachránit více životů, než pouze ten svůj.  

 

Vražda v hotelu Sacher 
Maxian, Beate, 

 

Detektivní román z prostředí vídeňské smetánky, ve kterém se novinářka 

Sarah Pauliová vydává po stopě vraha věhlasné cukrářky.Nic nedokáže zkazit 

jarní ples tak, jako mrtvola. Když se na dámských toaletách hotelu Sacher 

nalezne mrtvé tělo Iris Reuterové, média věří, že za vraždou stojí její bývalý 

přítel. Jenže Sarah se něco nezdá na tom, že by se opravdu jednalo o zločin z 

vášně. Sama se pouští do vyšetřování a brzy zjistí, že nic není tak, jak by se 

mohlo zdát. Kdo jiný by ale mohl mít motiv? Klíč k vyřešení záhady se možná 

skrývá v Irisiných dortech...  
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Aristokratka u královského dvora. 
5. díl 

Boček, Evžen, 

 

Již v pátém dílu ze série mimořádně úspěšných humoristických románů o 

"poslední aristokratce" mimo jiné dojde k následujícím událostem: Marie 

Kostková se rozzuří na Maxe Launa, zorganizuje výpravu do Nizozemského 

království, dostane briliantové šperky nesmírné hodnoty, objeví v sobě vášeň 

pro nakupování, v doprovodu své matky a paní Tiché odletí do Haagu, kde se 

setká s královnou Beatrix, omylem navštíví obchod s marihuanou, zažije 

oslnivý úspěch na recepci v královském paláci a potká sympatického mladého 

muže. Paní Tichá poprvé poletí letadlem a Jejímu Veličenstvu Beatrix se při 

audienci představí jako "nějaká Tichá." ViVien hraběnka Kostková zastaví 

přísun Prozacu a dočká se ocenění jako dvojnice princezny Diany. Zámecký 

zahradník překoná úzkost ze smrti a začne toužit po lásce. Kastelán Josef 

zůstane stejný.  

 

Eleonora Akvitánská 
Weir, Alison, 

 

Eleonora Akvitánská patřila k předním a zároveň nejspornějším ženským 

osobnostem středověku. Byla krásná, inteligentní a svéhlavá a za života se o ní 

šířily nejrůznější, a zdaleka nikoli nepodložené pikantní zvěsti. Vyrostla na 

nevázaném okcitánském dvoře, na němž působili slavní trubadúři, a dokonce 

se tvrdilo, že předsedala soudům lásky. Nejprve se provdala za francouzského 

krále Ludvíka VII. a poté za anglického Jindřicha II., jemuž porodila syny 

Richarda Lví srdce a Jana Bezzemka. Dožila se dvaaosmdesáti let, ale 

protivenství a tragédie z mladších let překonala teprve v pokročilém věku a 

stala se prakticky suverénní vládkyní Anglie.  

 

Foukneš do pěny -  Audiokniha 
Třeštíková, Radka, 

 

Sbalte si do tašky všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek, křivdy, nevyřčená 

slova i nevyřešené záležitosti a vydejte se spolu s hlavní hrdinkou na svoji 

vlastní cestu.  

 

Hotýlek na Islandu 
Caplin, Julie 

 

Panenská příroda Islandu a útulná atmosféra ve stylu hygge ve vás vyvolají 

touhu zachumlat se do hřejivé deky u kamen a popíjet horkou čokoládu… 

Lucy nic nechybí, má dobrou práci v hotelu a přítele. Jenže stačí jedna jediná 

nehoda a vše se změní - Lucy dostane padáka a kopačky. Její život je náhle v 

troskách, nedaří se jí najít novou práci, docházejí jí úspory a už brzy nezbude 

nic jiného než se přestěhovat zpátky k rodičům, a to za žádnou cenu nechce. 

Takže když jí personální agentura nabídne místo manažerky hotýlku Polární 

záře na Islandu, okamžitě přijme i přes to, že nesnáší zimu. Po příjezdu se 

nemůže zbavit dojmu, že udělala chybu. Jako šéfová se navíc uvede naprostým 

trapasem, takže pochybuje, jak ji podřízení přijmou. Jenže pak jako by jí osud 
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dal znamení, že má zůstat. V noci se na nebi roztančí polární záře a Lucy se při 

sledování toho fascinující podívané rozhodne vytěžit z téhle životní příležitosti 

co nejvíc. Využije všech svých znalostí a zkušeností a postará se, aby se z 

Polární záře stal nejúžasnější romantický hotel na celém Islandu! Problém je, 

že hotel má špatné hodnocení a je poloprázdný, takže ji čeká pořádně tvrdá 

práce. Lucy dělá, co může, ale má pocit, že se jí někdo snaží škodit. Jsou k ní 

všichni kolegové upřímní? Může jim důvěřovat? Navíc ji začíná zneklidňovat 

barman Alex… Mezi ním a Lucy to sice jiskří, ale záhy se ukáže, že skrývá 

nějaké tajemství…  

 

Jak přejít řeku 
o životě v antropocénu, cestě indiánského šamana do Detroitu, kamenech 

Dunaje a taky o přílivech a odlivech civilizací, vděčnosti a naději 

Cílek, Václav, 

 

Tato kniha představuje několik let uvažování o společnosti, přírodě a nás 

samých. První část se týká naší současné situace, která se ocitá na hraně mezi 

hněvem a soucitem, mezi ničením a tvorbou. Na změnu jsme málo 

psychologicky připraveni, a proto je nutné si vybudovat nějakou formu aktivní 

obrany. Dále se však ukáže, že pouhá sebeobrana nestačí, protože je také nutné 

být tvořivý. Tři různé druhy kreativity autor ukazuje na příkladu tří umělců, u 

nichž cesta vede přes důkladnou znalost řemesla, dějin umění a poslouchání 

hudby, přes schopnost být prodlouženou rukou přírodních sil, anebo dokonce 

může pramenit ve škvíře do jiného prostoru. Závěrečná část knihy je věnována 

cestě s indiánským šamanem do prvního post-amerického města Detroitu a 

civilizacím, které se rozpouštějí a znovu v jiné podobě krystalizují. V Detroitu 

jsme viděli konec jedné civilizace a nebylo to špatné.  

 

Profesor Astrokocour 
křížem krážem lidským tělem 

Walliman, Dominic 

 

Fascinující putování lidským tělem od hlavy až k patě. Proč mají naše uši tak 

legrační tvar? K čemu kýcháme? Jak funguje imunitní systém? Na co jen nám 

kůže a proč máme dva druhy paměti? Lidské tělo je jedna z nejsložitějších 

věcí v celém vesmíru! Zvídavý profesor Astrokocour a celá jeho parta nás ve 

výpravné obrazové encyklopedii provedou všemi částmi lidského těla. Nová 

kniha z naučné série, z níž česky vyšel před rokem svazek HRANICE 

VESMÍRU, oceněný Zlatou stuhou České sekce IBBY. Dominic Walliman 

vystudoval ve Velké Británii fyziku a nyní se v kanadském Vancouveru 

věnuje programování kvantových počítačů. Vynikl jako znamenitý 

popularizátor přírodních věd pro děti a mládež. Ben Newman je držitelem řady 

cen za knižní ilustrace a komiksy, žije a pracuje v Londýně.  

 

Saturnin zasahuje. 
3. díl 

Macek, Miroslav, 

 

Legendární sluha Saturnin je zpátky - a pojede lyžovat! Do malebného 

prostředí zasněžených Orlických hor se vydá opět v doprovodu starých 
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známých: věčně nesnesitelné tety Kateřiny, jejího neotesaného synka Milouše, 

sarkastického doktora Vlacha i laskavého dědečka, který nosí po kapsách 

nevyčerpatelnou zásobu povedených historek. Kdo tímto dobrodružstvím 

prosviští s elegantními obloučky? Komu se podaří salto nazad? A pro koho se 

tentokrát rozezní svatební zvony?  

 

Soukromá tajemství 
Mornštajnová, Alena, 

 

Soubor 8 povídek renomovaných českých autorů, tentokrát na téma 

soukromých tajemství.  

 

Už zase sloužím o Vánocích 
vánoční deníky mladého lékaře 

Kay, Adam, 

 

Autobiografická kniha byla sestavena z autorových poznámek, které si vedl v 

době, kdy působil jako lékař v nemocnici. Lékaři si zkrátka neodpočinou ani o 

Vánocích. Občas se ale v nemocnici pořádně zasmějí. Sbalte si do tašky 

všechna svoje trápení, úzkosti, zmatek, křivdy, nevyřčená slova i nevyřešené 

záležitosti a vydejte se spolu s hlavní hrdinkou na svoji vlastní cestu.  

 

Donbas 
reportáž z ukrajinského konfliktu 

Forró, Tomáš, 

 

Strhující a mrazivá reportáž je očitým svědectvím slovenského novináře přímo 

z místa konfliktu a živým kaleidoskopem mnoha životních příběhů, jež autor 

na východě Ukrajiny posbíral na obou stranách fronty. Osudu Gruzínce 

Mamuky, bojujícího s ruskou agresí s kalašnikovem v ruce už od čtrnácti let, 

Jirky, českého dobrovolníka v řadách doněckých separatistů, Lízy z Luhanska, 

smiřující se s údělem uprchlice a zneužívané ženy, a řady dalších. Forró 

nevytvořil jen plastický obraz válečné každodennosti, ale také brilantní 

analýzu příčin zamrzlých konfliktů v prstenci obklopujícím Ruskou federaci, v 

gruzínské Abcházii a Jižní Osetii, moldavském Podněstří či naposled na 

Ukrajinském Donbasu.  

 

Hladoví a sytí 
Vermes, Timur, 

 

Máte na uprchlickou (nebo i jakoukoli jinou) krizi jasný názor a nic už vás 

nemůže překvapit? Jak hluboce se mýlíte. Kniha Hladoví a sytí je mimořádně 

aktuální společenská satira: Odhaluje cynickou senzacechtivost médií, která v 

zájmu vyšší sledovanosti a vyšších příjmů z reklamy manipulují čtenáři i 

událostmi. Pranýřuje politiky, kteří ukájejí své osobní ambice a sledují jen 

stranické cíle a volební preference. Hladoví a sytí začínají tam, kde končí 

veškerá legrace. Německo uzavřelo svou jižní hranici, aby zabránilo přílivu 

azylantů. Na Sahaře vznikají obrovské uprchlické tábory, v nichž čekají 

miliony uprchlíků na vyřízení žádosti o azyl. Čekají a čekají… tak dlouho, že 

by vlastně celou trasu mohli urazit pěšky, kdyby to neznamenalo jistou smrt. 
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Když největší africký tábor navštíví hvězdná německá moderátorka, mladý 

uprchlík Lionel okamžitě zavětří jedinečnou příležitost: Spolu s dalšími 150 

000 nešťastníky využije zájmu televizního publika a vyrazí na pěší pouť do 

Evropy. Kráska a uprchlíci se stanou hitem, soukromá televize jásá nad 

rekordní sledovaností a milionovými příjmy z reklamy. A co na to německá 

vláda a politici? Bezradně doufají, že se problém vyřeší sám od sebe. Uprchlíci 

se ale blíží a ministr vnitra se ocitá pod stále silnějším tlakem. Ať je nechá 

dojít až do zaslíbeného Německa, nebo je násilím zastaví, vše bude špatně. Co 

může způsobit jedno chybné rozhodnutí ctižádostivého politika? Jak média 

ovlivňují společenské dění a veřejné mínění? Nový román autora knižního hitu 

Už je tady zas je mimořádně aktuální společenská satira, radikální, skličující i 

komická zároveň.  

 

Krvavé levandule 
Kechlibar, Marian, 

 

Jižní Francie blízké budoucnosti. Pouliční nepokoje v pobřežních městech se 

vymknou úřadům z rukou a přerostou v povstání. Proti džihádistům pod 

vedením samozvaného emíra Abdulláha bojuje směsice veteránů, partyzánů a 

zločinců z povolání. A armádní velitelé, vystavení nemožným situacím, čím 

dál méně respektují názory vzdálené Paříže… Znepokojivá vize světa, ve 

kterém se snění o multikulturalismu změnilo v noční můru.  

 

Sešit s tátovými recepty 
Durand, Jacky, 

 

Hlavního hrdinu zastihneme u lůžka umírajícího otce. Starý muž má za sebou 

pohnutý život, který poznamenala chudoba v dětství, druhá světová válka, 

ztráta ženy, ale i celoživotní a osamělá starost o jeho chlapce. Dospělý Julien 

tráví každý volný večer u otce a vzpomíná na jedinečné chvíle, smutky, ale i 

úžasné okamžiky, kterými jeho otec i on naplnili společný život.  

 

Zapomenuté příběhy 
1. díl 

Kechlibar, Marian, 

 

Historie, to nejsou jenom data událostí a šipky na mapě. Historie se skládá z 

příběhů lidí a příběhů celých národů. Ve spoustě okamžiků stáli lidé jako my 

před složitými rozhodnutími. Někdy se rozhodli dobře, jindy špatně. Někdy 

měla jejich rozhodnutí dlouhodobé nebo neočekávané následky. Z jejich 

zapomenutých příběhů se můžeme poučit i dnes.  

 

Zapomenuté příběhy 
2. díl 

Kechlibar, Marian, 

 

Historie, to nejsou jenom data událostí a šipky na mapě. Historie se skládá z 

příběhů lidí a celých národů. Ve spoustě okamžiků stáli lidé jako my před 

složitými rozhodnutími. Někdy se rozhodli dobře, jindy špatně. Někdy měla 

jejich rozhodnutí dlouhodobé nebo nečekané následky. Z jejich zapomenutých 
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příběhů se můžeme poučit i dnes. O tom a mnohém jiném ve druhém díle 

Zapomenutých příběhů.  

 

Zapomenuté příběhy 
3. díl 

Kechlibar, Marian, 

 

Třetí pokračování série Zapomenutých příběhů. Dalších dvanáct zábavných, 

poučných i udivujících kapitol z historie světa. Londýn zahalený příliš 

neprůhledným smogem. Osudy vikingů na samotném konci známého světa. 

Agent, který vodil za nos Třetí říši, a ještě za to od ní dostal vyznamenání. Jak 

bavlna změnila dějiny světa obecně a USA zvláště. Hora plná pohádkového 

bohatství. A lidé, kteří za něj zaplatili cenu nejvyšší. Pátrání po kostech 

svrženého krále. Sovětský sen o přistání na Měsíci. A na závěr něco jasného a 

zářivého. Až moc zářivého, jak už to u fyziky bývá.  

 

Den, kdy jsme se potkali 
Cooper, Roxie 

 

Láska, která se rozhořela i přesto, že oba aktéři žijí ve vztazích, které vnímají 

jako zcela šťastné. Je proto nutné, zodpovědné a rozumné si tento nový cit 

odepřít. Nebo možná ne...Stephanie a Jamie se setkali na víkendovém 

uměleckém kurzu a nezůstali si lhostejní. Protože však Jamie žije ve šťastném 

manželství a Stephanie se chystá brzy vdávat, nedávají svým citům prostor a 

vracejí se do svých životů, aniž by své partnery zradili. Hloubka porozumění 

mezi nimi během času vzrůstá i na dálku, své city však úpěnlivě drží v rovině 

tajeného, stále zcela platonického, ale o to hlubšího přátelství. Roky běží, 

manželství, v nichž žijí, se postupně s lety vyvíjejí a oba budou muset zjistit, 

zda platí to, co si spolu přečetli v den, kdy se seznámili: "Svůj osud potkáš na 

cestě, kterou sis vybral proto, aby ses mu vyhnul."  

 

Juraj Jánošík® a parní templ 
2. díl 

Olovrant, Svetozár 

 

Steampunkový, pardon, parokokový Juraj Jánošík je zpět! Nové dobrodružství 

jej zavede z Terchové až do Paříže, Haagu a Londýna. Příběh však začíná v 

Praze, kde je Juro svědkem vraždy českého krále Hirama I. (dříve Františka II. 

Antonína hraběte Šporka), ba co hůř, je z atentátu okamžitě podezřelý. A tak 

musí náš hrdina nejen uprchnout na svém parním kempelenu před Janem 

Sladkým Kozinou, ale taktéž vypátrat, kdo za podlým útokem stojí, aby očistil 

svoje jméno. Druhý příběh parokokové ságy tajemného Svetozára Olovranta 

má ještě víc páry než ten předchozí. Vy se tak spolu s Jánošíkem můžete 

prohodovat, prosmilnit a probojovat Evropou poloviny 18. století, která sice 

taková nebyla, ale úplně klidně být mohla.  
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K tabuli půjde vrah 
epitaf bohyně lovu 

Adlerová, Martina 

 

Krátké humorné texty ze života Diany, jedné české učitelky. Je česká učitelka 

na zabití? Jak se projevuje takzvaná teenagefobie? Proč se vyplatí nad propastí 

zavřít oči? Naše stále dokonalejší a alternativnější školství je nekonečným 

zdrojem překvapení. S Dianou nezavítáte do Školy na výsluní, ale poznáte, 

jaké to je doopravdy balancovat v každodenní učitelské praxi na hraně 

slušnosti i zákona. Diana je bojovnice na život a na smrt, bojuje nejen o práci, 

ale také o lásku. Té má na rozdávání, ale najít pořádného chlapa je jako trefit 

jackpot. Diana to nikdy nevzdá, přesto nakonec prohraje. Anebo možná ne.  

 

Mámino poslední objetí 
co nám emoce zvířat prozrazují o nás samých 

Waal, Frans de, 

 

Mámino poslední objetí začíná smrtí Mámy, šimpanzí matriarchy, která si 

utvořila silné pouto s biologem Janem van Hooffem. Když Máma umírala, van 

Hooff učinil neobvyklé gesto a navštívil ji v její noční kleci, aby se mohli 

naposledy obejmout. Příběh Mámy tvoří jádro de Waalova přesvědčení, že lidé 

nejsou jediným druhem se schopností pociťovat lásku, nenávist, strach, 

zahanbení, vinu, radost, znechucení či empatii. De Waal zde probírá výrazy 

obličeje, emoce bublající pod povrchem a samozřejmě i život a smrt Mámy. 

Díky knize Mámino poslední objetí se srdce a mysl čtenářů stanou vnímavější 

vůči hlubokému propojení mezi lidmi a zvířaty a promění jejich pohled na 

život okolo nás.  

 

Psí parkour 
Kjær, Anna Louise 

 

Psí parkour využívá k různým tréninkovým účelům vaše bezprostřední okolí. 

Tím, že svého psa povzbuzujete k interakcím s prostředím a k překonávání 

různých překážek formou zábavných her, mu můžete pomoci překonat různé 

úzkosti a zároveň tak posílíte vaši vzájemnou vazbu. Psí parkour se vám bude 

hodit, pokud chcete, aby se na vás váš pes lépe soustředil, aby méně tahal na 

vodítku na procházkách, aby si zvýšil sebedůvěru nebo prostě proto, že vy i 

váš pes máte rádi nové vzrušující výzvy. Anna Louise Kjærová trénuje psy už 

více než dvanáct let v různých psích sportech, jako jsou například agility, 

obedience, běžná poslušnost, triky, tanec se psem a psí parkour. V roce 2012 

se stala nejmladší dánskou certifikovanou trenérkou psů a od té doby se 

specializuje na výcvik psů založený na hrách. Prostřednictvím her totiž podle 

ní můžete nemožné změnit v možné.  

 

Soběstačný 
Dostálová, Zuzana, 

 

Příběh o neradostném dospívání, rozpadlé rodině, prvních láskách, smrti a 

dozrávání k odpovědnosti a samostatnosti. Štěpánovi je jedenáct a celý jeho 

svět závisí na dospělých. Jenže co si počne ve chvíli, kdy se jeho táta nejspíš 
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zbláznil - odstěhoval se, nechal si narůst plnovous a z kalhot mu koukají 

kotníky. Tátova nová přítelkyně nemá Štěpána moc v lásce, přijde si 

nadbytečný. Jeho máma vzdychá, šetří úplně na všem a vypadá to, že jí není 

dobře. Štěpán si proto přeje hlavně jednu věc - co nejrychleji vyrůst a být 

soběstačný. Zuzana Dostálová napsala román o dospívání a dospělosti, o 

samotě a samostatnosti. Hrdinův život sleduje v rozmezí několika let a 

vyprávění nenechává jen na něm.  

 

Chci to vědět 
Jak zachránit Zemi 

De la Bédoyère, Camilla 

 

O záchraně naší planety tě jistě napadá jedna otázka za druhou. Odpovědi 

najdeš v této knize, kde tě čekají mraky zajímavostí, legračních ilustrací a 

dalších otázek na zamyšlení. Nejdřív se dozvíš, proč je Země vlastně v 

ohrožení. A pak jsou tu další odpovědi na dotazy – proč potřebuje Země 

atmosféru, jestli je pravda, že se naše planeta zahřívá, co je to špinavá energie, 

solární park nebo uhlíková stopa... A postupně se dozvíš, jak můžeš i ty přispět 

k záchraně naší planety. Myslíš, že lze pomáhat jízdou na kole nebo tím, že 

šetříš vodou, či zachraňovat zvířata, když omezíš plasty? Poradíme ti, jak 

zorganizovat výměnný bazar, jak se ideálně chovat v přírodě, prostě žít 

ekologicky, ohleduplně k naší planetě. Možná se pak staneš i poradcem 

dospěláků, ne všichni totiž vědí, jak se správně chovat a chránit místo, kde 

žijeme.  

 

Chlapec, který rozdával sny 
Di Fulvio, Luca, 

 

Syrový historický román, odehrávající se ve dvacátých letech dvacátého 

století, je příběhem čtrnáctileté italské dívky, která prchá se svým synem za 

vidinou amerického snu.Roku 1909 Cetta Luminita se synem Natalem přijíždí 

zaoceánským parníkem do Ameriky, aby zde našla americký sen. Její syn 

Natale získává americké jméno Christmas a Cetta věří, že jednou bude 

opravdovým Američanem, šťastným a svobodným. Cetta ale zjišťuje, že 

ghetto je jako věznice, že nikdo vlastně nemůže utéct a stát se svobodným 

Američanem. O patnáct let později Christmas dospívá v ghettu ovládaném 

gangstery v typického přistěhovalce a sám si vytváří imaginární gang, který 

mu pomáhá v tomto krutém prostředí přežít. Jeho život se zásadně změní, když 

najde znásilněnou třináctiletou židovskou dívku Ruth, která tak rázem ztratila 

všechny iluze. Jediné, co jí zůstává, je nevysvětlitelná láska a zároveň nenávist 

ke Christmasovi, který ji zachránil. A Christmas se zase díky Ruth může dostat 

na vrchol, ale i padnout na úplné dno.  

 

Jasmína, lovkyně záhad 
1. díl Zkamenělá zoo 

Chamblain, Joris, 

 

Úžasný komiksový příběh pro všechny holky a kluky s dobrodružstvím v 

srdci! Jedenáctiletá Jasmína se chce stát spisovatelkou. Na radu maminky si 

tedy založí deník a začne do něj zapisovat všechny zajímavosti, které se kolem 
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ní odehrávají. Nejvíc ji ovšem baví pozorovat dospělé. Jaká mají tajemství či 

přání? Tak třeba Michel. Pročpak tento starý pán popadne každou neděli 

kyblík s barvami a zmizí s ním v lese? A proč se tváří tak smutně, když se 

večer vrací? Jasmína tomu prostě musí přijít na kloub. Vydej se pátrat spolu s 

ní!  

 

Od slackline k tiché radosti 
Hanuš Kuchařová, Anna, 

 

Vyprávění nejznámější české slacklinerky, která chodila kilometr nad zemí na 

čtyřech kontinentech. Opustila práci architektky, aby se stala profesionální 

provazochodkyní. Láska a touha ji ženou do prvních rozechvělých krůčků 

vysoko nad zemí. Skáče po hlavě do odvážného života a tím probouzí své 

vnitřní démony. Vír dobrodružství ji prožene Evropou i Amerikou, kde se 

potká s lidmi, kteří ji fascinují. Nejvíc ji ale oslňuje pravidelné chvění tenkého 

popruhu pod jejími chodidly, na kterém závisí její život. Jak je možné, že 

lidské tělo dokáže chodit ve volném vzduchu? Co se to děje s její myslí, když 

překonává vlastní ego? A co na ni čeká ve stavu změněného vědomí, do 

kterého ji dostává rytmická chůze prostorem mezi skalami?  

 

Porodní bábou navždy 
Harman, Patricia, 

 

Volné pokračování životního příběhu porodní báby, Patience Hesterové, která 

musí tentokrát čelit těžkostem během druhé světové války. Ještě ani 

nepominul dopad velké hospodářské krize a nový problém je na obzoru. 

Evropa je ve válce a je jen otázkou času, než se do konfliktu vloží i Spojené 

státy. Zatímco někteří se směle vrhají do boje, Daniel Hester mezi ně nepatří. 

Manžel Patience je sice vlastenec, ale během první světové války viděl příliš 

mnoho krveprolití a přísahal, že už nikdy nepozvedne zbraň. Svým postojem 

uvrhne sebe i svou rodinu v nemilost.  

 

U Ra No vA 
Elbe, Lenka, 

 

Anglická dívka Angela, která má těsně před svatbou, se v srpnu 1968 vydá do 

Československa navštívit rodinu svého otce, jehož nikdy nepoznala. Poslední, 

co od ní její snoubenec Henry uslyší ze sluchátka telefonu, je slovo "chleba". 

Pak se po Angele prostě slehne zem. Angela však oproti očekávání nezahyne 

pod pásy ruských tanků, její život pohltí historie ještě hlubší a síly ještě 

temnější. O mnoho let později se z terapeutických důvodů po Angeliných 

stopách vydává Henry v doprovodu nové, teď už dlouholeté partnerky. 

Hlavním hrdinou románu je ovšem město Jáchymov, město lázní a lágrů, 

stříbra a uranu, město s historií slavně krásnou i neslavně strašnou.  
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Hon na mrtvého 
Weaver, Tim, 

 

Syn Mary Towneové Alex před šesti lety zmizel. Pět let nato ho konečně 

našli… mrtvého ve vraku auta. David Raker, který se specializuje na pátrání 

po pohřešovaných osobách, tenhle případ nechce vzít: nepochybuje o tom, že 

Alexovu matku jen přemohl žal a viděla to, co vidět chtěla. Jenže sám dobře 

ví, jak obtížné je vyrovnat se se ztrátou někoho blízkého, a tak nakonec 

neochotně svolí. Čím hlouběji Raker do případu zabředá, tím palčivěji si 

uvědomuje, že Alex nebyl ani zdaleka tak nevinný, jak se jeho matka 

domnívala. V jeho minulosti je pohřbeno mnoho tajemství, která neměla nikdy 

spatřit světlo světa – a střeží je velmi, velmi nebezpeční lidé. Raker brzy zjistí, 

že člověka můžou potkat i mnohem horší věci než je smrt.  

 

Křišťálový klíč 
3. díl Jarmarečník 

Vondruška, Vlastimil, 

 

Pokračování kroniky severočeského sklářského rodu Heřmanů. Dědicové 

Ignáce Heřmana přijdou o Falknovskou huť, kterou získá Leopoldova bývalá 

snoubenka Hildegarda, jejímž hlavním cílem je pomstít se rodu Heřmanů. 

Ignácovi vnuci tak musí čelit nejen jejím intrikám, ale i hospodářským 

potížím, které s sebou nese nový styl manufakturního podnikání. Tradiční 

obchod nahrazují dravé obchodní kompanie. To samozřejmě přinese rodu 

Heřmanů nové problémy a konflikty. Klid není ani v zemi, neboť císař Karel 

nemá mužského dědice a rodu, který po staletí vládl ve střední Evropě, hrozí 

ztráta moci. Děj románu zavede čtenáře zpět do severních Čech, nejen do 

Kamenice a Haidy, ale i do Děčína, Duchcova a Liberce. Tam všude žijí vnuci 

a vnučky Ignáce Heřmana. Sklářství se však věnuje už jen pár z nich, ostatní 

se zabývají obchodem, plátenictvím, krajkářstvím, ale živí se i ve službách 

šlechty. Falknovskou huť však stále neztrácejí ze zřetele.  

 

Můj grónský rok 
Střihavková, Eva, 

 

Hlavní hrdinka románu líčí svůj život v dalekém a mrazivém Grónsku, kam se 

přestěhovala kvůli svému muži. Co se stane, když se žena kvůli svému muži 

přestěhuje do Grónska a on jí k narozeninám věnuje plavbu s partou 

zbohatlíků na severní pól? A co když si vědec z Ruska vypůjčí zdánlivě 

nepotřebnou knihu, kterou už nikdy nevrátí? A co teprve, když jediný muž, 

který o vás na ostrově uprostřed ledu a mrazu jeví opravdový zájem, je 

šedesátník s revolverem u pasu? Nakonec se rozvedete. Ale to dobrodružství 

za to stojí!  

 

Muž bez minulosti 
Weaver, Tim, 

 

Další kniha ze série detektivních thrillerů s vyšetřovatelem Davidem Rakerem, 

specialistou na pátrání po pohřešovaných osobách. Soukromý vyšetřovatel 

David Raker je tentokrát postaven před netypický případ. Nehledá ztracenou 
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osobu, ale identitu mladého zbitého muže nalezeného na břehu řeky v 

Hampshiru. Přes veškerou snahu policie není ani po deseti měsících jasné, o 

koho jde, a tak se do pátrání zapojuje i Raker. Ale brzo začne pochybovat o 

tom, zda to bylo dobré rozhodnutí, zdá se, že milulost mladého muže je plná 

nebezpečných tajemství.  

 

O ostatních nevím nic 
Májová, Kristina, 

 

O ostatních lidech nevím nic, zjistí Alice už jako malá. Celé dny se cítí 

osamělá, matka mizí do práce a babičku, která ji hlídá, nesnáší. Věčně to tak 

ale nebude. Je tu totiž On, se kterým po nocích mluvívá Tajnou řečí. On, který 

jí plní všechna přání. Někdy hned, někdy za mnoho let, ale splní je všechna. 

Alice si je naprosto jistá, že jde jen o to, kolikrát musí přání zopakovat. Přesně 

5647krát. V dětství vše funguje, získá kamaráda, tajnou lásku a nakonec i 

jinou babičku. Jenže čím je Alice starší, tím víc si uvědomuje, že se přání splní 

vždy trochu jinak, než jak se dohodli. Až ji napadne, jestli to s ní On vlastně 

myslí dobře. A pokud ne, jak dokáže žít ve světě, kde se každé její přání může 

obrátit proti ní?  

 

Uchem jehly 
2. díl 

Czendlik, Zbigniew, 

 

Nejen farář, ale i moderátor rozhlasových a televizních pořadů a autor knih. 

Zbigniewu Czendlikovi vyšla další kniha Uchem jehly 2 o zajímavých lidech, 

které pozval k rozhovorům na lanškrounskou faru.  

 

Já, Poutník 
Hayes, Terry, 

 

Mladá žena zavražděná v hotelu na Manhattanu – nelze identifikovat ji ani 

pachatele. Otec veřejně sťatý pod palčivým sluncem v Saúdské Arábii a syn, 

jenž přihlížel. Muž ze syrského výzkumného ústavu, kterému někdo zaživa 

vyoperoval oči. Ohořelé ostatky tří těl na horském úbočí Hindúkuše. Plán 

spáchat děsivý zločin proti lidstvu… Mám s tím vším něco společného. Proto 

se vydávám na cestu. Já, Poutník.  

 

Láska a válka 
Trenow, Liz 

 

Červenec roku 1919. První světová válka skončila. Zpustošená oblast Flander 

poblíž Ypry už není domovem vojáků, ale hloučků turistů. Kontroverzní 

turismus nyní přivádí na bojiště plné autobusy lidí, kteří chtějí vidět na vlastní 

oči, kde jejich milovaní padli a zemřeli. Do hotelu de la Paix ve vesničce 

Poperinghe přijíždějí tři ženy, aby se dozvěděly něco víc o mužích, které 

milovaly a které ztratily. Ruby, teprve jednadvacetiletá plachá Angličanka, 

hledá manželův hrob. Alice je sice jen o málo starší, ale překypuje 

sebedůvěrou. Přijela až z Ameriky, přesvědčená, že její bratr stále žije a 

zůstává ve Francii. A Martha se synem Ottem nejsou tak úplně těmi, za koho 

se vydávají… Tyto tři ženy pocházejí z odlišného prostředí, ale spojuje je 



Knižní novinky – říjen 2020 
 

touha po smíření: vnitřnímu smíření kvůli tomu, co jim válka vzala, ale také 

kvůli tomu, co jim život možná stále slibuje do budoucna…  

 

Město světla 
Barba, Andrés, 

 

Román, který získal ve Španělsku prestižní ocenění, se skrze fantaskní příběh 

zaobírá otázkou, co je to dětství a svoboda, a co se stane, když se začne 

zpochybňovat naše víra v nevinnost dětství. V jihoamerickém městě San 

Cristóbal se náhle objeví skupina 32 dětí. Nejstarším je třináct let, mluví 

neznámým jazykem, oblečené jsou ale současně. Nemají vůdce, chovají se 

jako roj včel. Skupina se sice dopouští výtržností, ale zpočátku jde jen o 

drobné přestupky a nedorozumění. Každý večer navíc děti mizí v pralese, kde 

mají nejspíš svůj úkryt. Když se ovšem šéf místního sociálního úřadu pokusí 

jedno z dětí chytit, ostatní ho začnou zuřivě bránit a později dojde k prvnímu 

vážnému napadení. Policie pročesává okolní prales několik dní, ovšem bez 

úspěchu. Zdá se, že tlupa nadobro odešla. Pak ale začnou mizet i děti občanů 

městečka San Cristóbalu a představitelé radnice se rozhodnou "skryté město" 

dětí vypátrat a dobýt. Román španělského autora spojuje sociální naléhavost s 

tajemnou atmosférou a díky tomu bývá přirovnáván jak ke slavné knize Pán 

much, tak i k tvorbě Javiera Maríase.  

 

Oblečené k tanci na sněhu 
Zgustová, Monika, 

 

Monika Zgustová v díle na pomezí románu a literatury faktu Oblečené k tanci 

na sněhu zachycuje autentická svědectví devíti „silných, vnímavých a 

statečných“ žen, které se dostaly do spárů jednoho z nejděsivějších totalitních 

režimů lidských dějin, a přece se nezlomily a dokázaly se vrátit do alespoň 

zčásti normálního života. Zgustové hrdinky líčí nejen své děsivé zkušenosti s 

prostředím stalinských lágrů, ale také strázně onoho „návratu do civilu“, jenž 

byl nejednou stejně nesnadný jako pobyt v místech s běžným lidským životem 

skoro neslučitelných. Všechny se shodnou na tom, že přežily zejména díky 

skutečnosti, že se upnuly na literaturu a poezii a nalezly krásu i ve zcela 

odlidštěných podmínkách a že jim pobyt v táborech pomohl si uvědomit, jaké 

hodnoty jsou skutečně důležité. Drásavému tématu navzdory je kniha oslavou 

života a vyznívá pozitivně v tom smyslu, že i takto drastickou zkušenost je 

možné přežít.  

 

Pozdrav z Itálie 
Wake, Jules 

 

Romantický příběh cesty z Anglie do Itálie, během níž se dá dohromady 

nesourodá dvojice lidí, kteří si zpočátku nebyli nijak sympatičtí. Laurie po 

svém excentrickém strýčkovi zdědila Ferrari GT250. Získání tohoto starého 

skvostu je ale podmíněno cestou tímto vozem do Itálie, a to společně s 

nerudným Cameronem, který má ke společnému cestování vlastní skryté 

důvody. Na cestě, během níž projedou nejen tunelem pod Lamanšským 

průlivem, ale i krásným údolím Loiry, Basilejí či Curychem, se Laurie s 
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Cameronem více a více sbližují. Bude ale tento road trip dostatečná zkouška 

pro společný život? A jaké jsou Cameronovy skryté motivy?  

 

Tak daleko, tak blízko 
půl Evropy mezi matkou a dcerou 

Zindelová, Barbora, 

 

Milostný román s částečně autobiografickými rysy vypráví příběh třicetileté 

Terezy, která se vydává za svou láskou z Čech do Španělska. Příběh Terezy je 

částečně konfrontován s poznámkami její matky, která přidává svůj úhel 

pohledu.Tereza právě prožívá své šťastnější období. Na kurzech španělštiny se 

zamiluje do zahraničního lektora, se kterým po čase odchází žít do jeho rodné 

země. Záhy však procitá ze svého snu o společné budoucnosti. Přichází realita 

všedního dne a s ní i komplikovanější životní cesty.  

 

Útěk do divočiny 
Krakauer, Jon, 

 

V dubnu 1992 se mladý muž z dobré rodiny vydal stopem na Aljašku a pak se 

sám pustil pěšky do divočiny severně od Denali. Předtím poslal ušetřených 25 

000 dolarů na charitu, opustil své auto, spálil hotovost a nyní se vydal hledat 

své největší dobrodružství. O čtyři měsíce později bylo jeho mrtvé tělo 

nalezeno náhodně procházejícími lovci sobů...  

 

Cestou knihovníka 
Suchý, Jaroslav, 

 

Knížka fejetonů, projevů a kreseb dlouholetého ředitele knihovny v Náchodě, 

neúnavného propagátora knihovnictví a výrazné kulturní osobnosti 

Náchodska, PhDr. Jaroslava Suchého.  

 

Kulturní Hradec Králové 
knihovna města Hradce Králové 1894-2012 

 

Publikace věnovaná dějinám městské knihovny v Hradci Králové v letech 

1894-2012.  

 

Marlow 
Kutscher, Volker, 

 

Detektivní román ze série s komisařem Gereonem Rathem se odehrává v roce 

1935 v Berlíně a mimo jiné se vyšetřování týká i Hermanna Göringa a krále 

podsvětí Johanna Marlowa.  
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Prodejce 
Hart, Rob, 

 

Dystopická satira zasazená v orwellovské budoucnosti, jíž dominuje jediná 

diktátorská korporace. Kyberthriller o nebezpečné i nebezpečně blízké 

budoucnosti, v níž je základem společnosti konzum a člověk jen o málo víc 

než spotřebitel a zároveň stroj na práci. Obří výrobní koncern se pro mnohé 

své zaměstnance stává nechtěným domovem, který není snadné opustit - a to i 

přesto, že rodinné vztahy nejsou zrovna zdravé. Jenže na průmyslového 

giganta sociálku nezavoláte, a tak si Paxton, Cínie a ostatní zaměstnanci musí 

poradit po svém.  

 

Koně 
Svět koní na 200 barevných fotografiích 

Kerswell, James 

 

Velký formát knihy láká především zpracováním a fotografiemi. Obsah 

sleduje osvědčenou osnovu popisu světa koní (historie, minulost, anatomie, 

zábava, sport, ustájení, výstroj, krmení, péče, trénink, chov, zdraví a první 

pomoc, povaha), nepřináší však nic nového ani důležitého. Text spíše doplňuje 

místo vedle fotografií, které jsou hlavním důvodem vydání této knihy.  

 

Koně 
velká kniha o chovu a výcviku koní 

 

Kniha Chov a výcvik koní pojednává o původu koní, jejich historii i o 

nejvýznamnějších plemenech. Podrobně a všestranně informuje o každodenní 

péči o koně, o jejich životě, o výchově hříbat i o výcviku mladých koní.  

 

Američtí koně snů 
 

Tato kniha vás zavede do drsných amerických hor a hlubokých údolí, na 

široké pláně a břehy klikatících se řek, a ke koním, jejichž povahu tato příroda 

utváří.  

 

Kůň & já 
péče o koně a jezdecký výcvik 

Dickins, Rosie 

 

Deník oblíbeného koně, pro malé milovníky koní a jezdectví. Deník obsahuje 

základní informace o jezdectví a chovu koní. Doplněn je fotografiemi, 

barevnými obrázky, místy, kam lze vlepovat vlastní snímky svých oblíbenců a 

tabulkami, kam se se vpisují informace o daném koni i o tom, komu deník 

patří.  
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Tažní psi 
Pfirstinger, Rico 

 

Tažní psi fascinují čím dál tím více lidí. Jsou to hravé děti přírody, které se 

musí často pohybovat. Tato kniha důkladně a srozumitelně informuje všechny 

přátele a majitele tažných psů o správném chovu, ošetřování, výchově a 

potřebách všech plemen. Sibiřský husky, aljašský malamut, grónský pes, 

samojed nebo aljašský husky - alaskan? Který je ten pravý?  

 


