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Sophiina naděje 
Barvy krásy. 1. díl 

Corina Bomannová ; z německého originálu Die Farben der 

Schönheit. Sophias Hoffnung ... přeložila Dagmar Hoangová 

 

Sophia Krohnová nečekaně otěhotní se svým milencem, který se 

bojí skandálu a Sophii opouští. Její rodiče ji zavrhnou a tak Sophii 

čeká nejistá budoucnost. Berlín 1926. Rozrušená, těhotná Sophia 

opouští dům rodičů. Její otec ji už nechce vidět, matka se utápí v 

slzách. Když posléze Sophia stane před svým milencem, pochopí, 

že musí jejich dítě vychovávat sama. Navíc jako neprovdaná. 

Naprosto zoufalá odjíždí s přítelkyní do Paříže, kde se jí naskytne 

jedinečná příležitost. Slavná Helena Rubinsteinová je Sophiiným 

šarmem a jedním z jejích vlastnoručně zhotovených krémů 

nadšená. A nabídne jí, aby pracovala pro její impérium krásy.  

 

Středověké venkovské kostely východních Čech. 
I. Archidiakonát hradecký (do roku 1378) 

Dalibor Prix, Eliška Racková, Jiří Slavík. 

 

Kniha vychází z výsledků pětiletého systematického studia 

středověké východočeské sakrální architektury. Množství 

dosažených zjištění dovoluje představit románské a gotické 

východočeské církevní stavby v uceleném pohledu, který pro 

severovýchodočeské teritorium dosud nebyl publikován. Kniha je 

složena ze dvou vzájemně provázaných částí: v první jsou seřazeny 

studie věnované středověké historii východních Čech s 

přihlédnutím k vývoji osídlení a zobecňující problematiku 

venkovských farních a filiálních kostelů, včetně rozboru 

společenských, liturgických a provozních funkcí staveb, 

jednotlivých složek jejich dispozic a postižení proměn těchto 

vztahů v závislosti na změnách ritu. Z nich potom vychází celistvé 

podání architektonického vývoje od 12. po polovinu 16. století. 

Druhou složkou je systematický katalog zahrnující 78 staveb z 

území středověkého hradeckého arcijáhenství/arciděkanátu.  

 

Kyberšpion 
thriller 

David Ignatius ; překlad: Jan Benda 

 

Hyper výkonný a rychlý kvantový počítač je digitální ekvivalent 

jaderné bomby. Díky němu bude možné rozluštit jakékoli šifrování 

a prolomit sebelepší kód. Otázka zní: sestrojí ho jako první 

Američané nebo Číňané? David Ignatius, mistr špionážního 

thrilleru, rozehrává na stránkách této knihy jedinečný příběh 

souboje americké a čínské rozvědky o ovládnutí jednoho z 

největších technologických tajemství dneška. Důstojník CIA Harris 

Čang spolu se svým velitelem Johnem Vandelem, skutečným 

veteránem špionáže, musí za každou cenu vypátrat identitu 

tajemného informátora, jenž poskytuje drahocenná data čínským 

protivníkům. Lov na „krtka“ se však stává skutečnou noční můrou, 
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která nutí Čanga zpochybnit vše, čemu dosud věřil. Zápas o životy 

nás všech i hra o pravdu a morálku totiž nikdy nekončí…  

 

Vzpomínky kamenáře, aneb, Jak plynul čas 
Miloslav Werner 

 

Kniha je určena sběratelům minerálů, ale i těm, kteří milují přírodu 

a dokáží vnímat rozmanitost jejích tvarů a pestrost barev. Jsou v ní 

popsány lokality, které autor navštívil. Mnohé z těchto lokalit 

nebyly dosud publikovány, což činí knihu pro sběratele zajímavou.  

 

Asfalt! 
Salla Savolainenová ; přeložila Alžběta Štollová 

 

Jak se staví silnice? Co všechno je k tomu potřeba? A co je to 

vlastně asfalt? Dokonalá naučná knížka pro všechny děti, které se 

nedokážou odtrhnout od plotů kolem všemožných stavenišť. Ale 

hlavně pro vás — nebohé rodiče, jichž se ti zvídaví potomci pořád 

na něco vyptávají. Prostřednictvím příběhu a spousty detailních 

obrázků, průřezů i schémat vám tato knížka ukáže, jak to na stavbě 

silnice chodí, jakou má kdo úlohu, a pojmenuje všechny ty 

fascinující stroje a přístroje. Vysvětlí, co je pro konstrukci silnice 

potřeba, a krok za krokem vás provede její stavbou. A to vše velmi 

zábavně díky naprosto přesným, a přesto vtipným ilustracím Sally 

Savolainenové.  

 

Ďolík 
Emma AdBågeová ; přeložila Pavla Nejedlá 

 

Autorská obrázková kniha o síle představivosti a hry. O 

ustrašených dospělých a touze dětí nikdy se nevzdávat. Ďolík je za 

tělocvičnou. Někdo tam v minulosti odstranil hodně hlíny, teď tam 

rostou keře, jsou tam větve, balvany a pařezy. Můžete tam být a 

hrát si. Tak dlouho a tak zábavné hry. Všichni milují Ďolík - kromě 

dospělých. Ti Ďolík nesnáší.  

 

Tajemství sanatoria 
Anne-Sophie Lunding-Sørensenová ; přeložila Daniela Mrázová 

 

Píše se rok 1928. Do nervového sanatoria na dánském venkově 

přijíždí z Vídně doktorka Hannah Neumannová. Jejím úkolem je 

zastavit opakující se sebevraždy, s nimiž si tým rigidního ředitele 

neví rady. Hannah studovala u samotného Freuda a ve staromódně 

fungujícím sanatoriu začne praktikovat psychoanalýzu. Společně s 

ambiciózní zdravotní sestrou Dagmar se pouští do takřka detektivní 

práce a záhy zjistí, že ke všem úmrtím došlo za úplňku. Celou dobu 

však musí čelit skepsi, kterou její práce vyvolává mezi kolegy, a 

hledá útěchu v rodícím se milostném vztahu, jenž se jí nakonec 

stane přítěží.  
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Závěť Kryštofa Prevíta, pána z Povidliček a Satelitů 
vyjmenovaná slova skrývají tajemné poselství! 

Markéta Chaloupková ; ilustrovala Lucie Novotná 

 

Vyjmenovaná slova jsou ve skutečnosti tajná šifra! Co se jimi 

pokusil slavný vědec, vynálezce a umělec Kryštof Prevít z 

Povidliček a Satelitů sdělit? Co je to „kolo času“ a jaká další 

tajemství ukrývá obraz Mona Lysá? Co obsahuje Prevítova závěť? 

Asi jste se je vždy učili jinak, ale jakmile Linda uslyší seznam 

vyjmenovaných zvířat, dojde této desetileté dívce něco, co většina 

dospělých přehlíží – všechna ta zvířata jsou přece znázorněná ve 

známé jeskyni Altemirka. Odtud už je to jen kousek k rozluštění 

Prevítova tajemného poselství. Je možné, že něco podobného 

napadlo i Lindina tatínka, který se před dvěma roky ztratil? Podaří 

se jí ho ještě někdy najít? Chtěli byste naučit děti vyjmenovaná 

slova opravdu snadno? Tato knížka to dělá třemi způsoby – snoubí 

v sobě krásné ilustrace, plné vyjmenovaných slov, dobrodružný 

příběh, ve kterém se cestuje časem, a několik odboček, které 

napomohou „nalít“ vyjmenovaná slova malým čtenářům do hlavy.  

 

Košenjatko Vuglik a tajemni vorota 
J. Vítová 

 

Text je přizpůsoben velikostí písmen a složitostí příběhu. 

Spisovatelka Jitka Vítová vypráví krásný příběh o kocourkovi, 

který poznává svět. Na konci léta se v dřevěném zahradním altánku 

narodila čtyři roztomilá koťátka. Jakmile povyrostla, začali si pro 

ně chodit noví páníčci. Jenom jedno černé koťátko nikdo nechtěl. 

Lidé se totiž báli pověry, že černá kočka nosí smůlu. Kocourek se 

rozhodl, že si najde nový domov sám, a pln nadšení se vydal na 

cestu. Během svého putování se zastaví před několika zahradními 

vraty, protáhne se jimi a poznává lidi, kteří tam bydlí. Setkání 

nejsou vždy šťastná a kocourek začne ztrácet naději, že si vysněný 

domov vůbec někdy najde. Ale objeví v sobě sílu a putuje dál, až 

naplní svůj sen.  

 

Ohnivé peklo 
Chris Ryan; přeložil Zdeněk Hurník 

 

Třináctiletý Angličan Ben se zrovna nachází v Austrálii, když 

skupina protestujících aktivistů s násilným programem přispěje ve 

spojení s pouličními kriminálníky k děsivému požáru buše, který 

kvůli příhodným podmínkám přeroste v ohnivé peklo, jež zachvátí 

celou oblast. Ve svých spárech zachytí tisíce domů a tisíce lidí 

musí prchat, aby si zachránily holý život. Obrovský požár však také 

poslouží jako zástěrka pro pokus o únos…  
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Kočičí stopa 
Dominik Dán 

 

Detektivové z oddělení vražd právě vyřešili vraždu řidiče dodávky 

známé tabákové společnosti. Radost z úspěchu ale zastiňuje ostuda, 

kterou pachatelé vrhli na celý policejní sbor. Navzdory rozpačitým 

pocitům panuje v kanceláři uvolněná atmosféra, ale jen do chvíle, 

než šéf oddělení pošle Krauze a Chosého vyšetřit vraždu Lívie. 

Zjištění, že Lívie je vlastně kočka, je sice překvapivé, ale propojení 

se starým přítelem je doslova děsivé. Z hlubin minulosti se 

vynořuje Hilda Wolfová, psycholožka s kamennou tváří a přísně 

racionálním myšlením, chladnokrevná zrůda, kterou Burger a 

Hanzel podezřívají z vražd mladých chlapců - a to již od dob 

socialismu. A aby toho nebylo málo, ještě téhož dne cestou ze 

školy unesou devítiletého syna vysoce postaveného úředníka. Je 

unesen jen pár kroků od Hildina domu, což nikdo z detektivů 

nepovažuje za pouhou náhodu. Z dříve prominentní čtvrti Zlatý 

trojúhelník se najednou stává Ďáblův trojúhelník, kde kluci mizí 

jako na běžícím pásu. Detektivové musí zapátrat ve svých 

vzpomínkách, projít zaprášené poznámky, konfrontovat staré 

poznatky s novými a udělat vše pro to, aby záhadu vyřešili. 

 

Neobyčejná dobrodružství deseti ponožek (čtyř pravých a šesti 

levých) 
Justyna Bednareková  

 

Copak vy jste se nikdy nepozastavili nad tím, proč a kam se ztrácejí 

ponožky, které jste hodili do pračky? Je nad slunce jasné, že někam 

mizet musejí, když dovnitř dáme dvě, a ven vytáhneme jenom 

jednu. Alespoň v domě malé Bé to tak chodí.  

 

Noční brána 
7. díl 

Peter May ; přeložila Linda Kaprová 

 

Enzo Macleod se vrací vyřešit dvě vraždy, které od sebe dělí celých 

sedmdesát let. V ospalé francouzské vísce vytrhnou kořeny 

vyvráceného stromu ze země mrtvolu muže s prostřelenou hlavou. 

O týden později je v nedalekém domě chladnokrevně zavražděn 

známý umělecký kritik. Obě vraždy však od sebe dělí více než 

sedmdesát let.  

 

Pomýlené srdce 
Samantha Youngová ; z anglického originálu Black tangled heart ... 

přeložila Renata Heitelová 

 

Pro děvčata McKennovy byla Jane jako sestra. Pro Jamieho 

McKennu byla vším. Když se Jamieho svět začal hroutit, doufal, že 

právě Janina láska ho udrží pohromadě. Jane ho však opustila, když 

ji nejvíc potřeboval, a to jí Jamie nikdy neodpustí. Už léta plánuje 

pomstu těm, kteří ho o všechno připravili. A Jane není výjimkou. 

Přijde si pro ni. Jane to ví, jen to nedokáže pochopit. Byl to přece 
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on, kdo ji tehdy od sebe odehnal. Navzdory vzájemné nevraživosti 

je pojí stejný cíl – chtějí, aby ti, kdo zničili McKennovy, zaplatili 

za své zločiny. On chce pomstu. Ona chce spravedlnost. A aby toho 

docílila, bude muset neochotně spojit síly s chlapcem, kterého 

kdysi milovala. Jejich životy se jednou pro vždy změní, tajemství 

vyjdou na povrch a Jamie zůstane stát před zničující volbou mezi 

láskou a pomstou.  

 

Přítelkyně z kamenné vily 
Frances Mayesová ; přeložila Zuzana Mayerová 

 

Americká autorka se opět vrací do slunné Itálie, aby vyprávěla 

příběh čtyř žen, které se rozhodnou společně objevovat krásy 

Toskánska. Strávit rok v Itálii, pít víno, cestovat a potkávat nové 

přátele. K tomu se spontánně rozhodne trojice žen, které odmítnou 

jen usedle dožít. Vyberou úspory a pronajmou si starý kamenný 

dům v Toskánsku. O příhodách nadšených cestovatelek vypráví 

jejich sousedka, americká spisovatelka, která na toskánském 

venkově pracuje na biografii své blízké přítelkyně. Příjezd nových 

obyvatelek ji vytrhne od práce a ona se stane průvodkyní po jejich 

toskánském dobrodružství. Všechny tři ženy se s chutí vrhnou do 

italského života a vydají se za dávno zapomenutými vášněmi - s 

radikálními a nepředvídatelnými výsledky.  

 

Stín ve dveřích 
Tim Weaver ; přeložila Alžběta Lexová 

 

ČTYŘI ZÁHADY. ČTYŘI PŘÍBĚHY. JEDEN SPOLEČNÝ 

KLÍČ… Pro Conisterovy to byl večer jako každý jiný, dokud Paul 

nevyšel po schodech do prvního patra. Dlouho se nevracel, a tak se 

Maggie, jeho manželka, vydala nahoru za ním. U postele našla jeho 

telefon a peněženku, všechna okna byla zamčená zevnitř.  

 

Až půjdeš, zavři za sebou 
Mori 

 

Na první pohled chytrá a bezproblémová holka, stejná jako všechny 

ostatní chytré a bezproblémové holky. Ve skutečnosti ale 

pětadvacetiletá Lucie neukotveně proplouvá životem a snaží se 

najít bezpečný přístav. Každodenně přitom bojuje s démony 

přítomnosti i minulosti. Když se seznámí s Tomášem, všechno je 

konečně, jak má být.  

 

Pompon má starosti 
2. díl 

Benjamin Chaud ; přeložila Eva Sládková 

 

Další dobrodružství medvídka Pompona ve velkoformátové knížce 

plné barevných stop. Medvědi se na zimu ukládají k zimnímu 

spánku. I u Pompona doma se gruntuje a chlupatí bráchové u toho 

rodičům jen překážejí. Pompon tak dostane za úkol pohlídat 

malého brášku Bonbónka. Pěkná nuda. A navíc i zodpovědnost! 
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Pompon by chtěl uspořádat večírek na rozloučenou s uplynulým 

rokem, jenže malý bráška mu u toho moc nepomáhá.  

 

Skutečný Hawking 
jak se prodává vědecká celebrita 

Charles Seife ; přeložili Jan Klíma a Pavel Stránský 

 

Ve své knize autor zkoumá, jak došlo k tomu, že Steven Hawking 

je považován za jednoho z největších géniů lidstva. Hawking sice 

strávil svou vědeckou dráhu řešením hlubokých fyzikálních 

problémů, jeho proslulost však nespočívá na vědě. Byl totiž i 

mistrem sebepropagace – pořádal večírky pro cestovatele časem, 

prohlašoval se za řešitele problémů, které nevyřešil, vlichocoval se 

miliardářům. Byl sice upoután na invalidní vozík a odkázán na péči 

oddaných příznivců, přesto si však dokázal lidi kolem sebe 

podmanit a využít pro své cíle.  

 

Hravý průvodce Českem 
výlety, na které se děti budou těšit. 1. díl 

napsala Iva Petřinová ; ilustroval Vojtěch Šeda 

 

24 jedinečně ilustrovaných výletů od autorů oceněného bestselleru 

Hravý průvodce Prahou. Čekají vás prázdniny nebo volný víkend? 

Tak nazujte toulavé boty a objevujte spolu se svými dětmi krásy 

naší vlasti! S tímto hravým průvodcem se z každého výletu stane 

nezapomenutelný zážitek. Poznáte kraj blanických rytířů, půvaby 

Šumavy nebo největší skalní město v Evropě.  

 

Jezevčíkova láska 
Frauke Scheunemannová ; z německého originálu Dackel Liebe! ... 

přeložila Blanka Pscheidtová 

 

Další příběh z volné série o jednom nezbedném jezevčíkovi. 

Tentokrát o tom, že milostná trápení nemají jenom lidé. All you 

need is love. To se pokouší jezevčík Herkules vysvětlit svému 

novému příteli, malému kocouru Schröderovi. Protože jen tak je 

možné pochopit podivné chování babičky Hedwig a vnučky Luisy. 

Zatímco Hedwig si užívá své druhé jaro, Luisa prožívá první 

milostné trápení. Ale láska není vyhrazena jen lidem. Také 

Herkules už jednou věnoval srdce krásné retrívřici Cherie, na 

kterou nedokáže zapomenout  

 

Království slepých 
případy vrchního inspektora Gamache 

Louise Pennyová ; přeložila Lenka Uhlířová 

 

Přestože je Armand Gamache stále suspendovaný, rozhodně 

nezahálí. Snaží se vystopovat zásilku nebezpečných drog, než se 

dostanou mezi lidi a začnou je zabíjet. Vše se ještě víc 

zkomplikuje, když obdrží podivné pozvání na starý opuštěný statek 

a zjistí, že ho úplně cizí žena jmenovala likvidátorem své závěti – 

spolu s Myrnou Landersovou, majitelkou knihkupectví ve Three 
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Pines, a jakýmsi mladíkem z Montrealu. Nikdo z nich zesnulou 

neznal. Navíc stará paní odkazuje dědicům bohatství, které nikdy 

neměla. Nebo měla? Zatímco se Gamache s ostatními pokouší onu 

záhadu rozlousknout, ukazuje se, že nic není, jak se zdá, a situace v 

sobě skrývá netušené nebezpečí – zvlášť když se na scéně objeví 

mrtvola. 

 

Půlměsíční město 
1. díl Rod země a krve. 

Sarah J. Maasová ; přeložila Ivana Svobodová 

 

Úvodní díl epické fantasy ságy oblíbené autorky. Hlavní hrdinka 

Bryce s pomocí mocného padlého anděla mstí smrt jejích přátel a 

bojuje proti zlu. Bryce měla perfektní život, skvělou práci a na 

programu jeden legendární večírek za druhým, jenže pak démon 

zavraždil její přátele a ona zůstala sama a zlomená. Když údajný 

zabiják skončí za mřížemi, ale zločiny pokračují, Bryce se pustí do 

vyšetřování. A hodlá se pomstít. Spolu s Huntem, padlým andělem 

obdařeným brutální silou, sestoupí do podsvětí města, které 

rozežírá temnota. Dokážou se zlu postavit dřív, než pohltí vše, na 

čem jim kdy záleželo  

 

Terapie 
B.A. Paris ; přeložila Karolina Medková 

 

Příběhem o tajemství jednoho domu se britská autorka vrací ke 

svému nejúspěšnějšímu žánru "sousedských thrillerů". Když se 

Alice a Leo přestěhují do exkluzivního obytného komplexu, splní 

se jim celoživotní sen. Existuje však jeden temný důvod, proč 

luxusní rodinnou vilu v uzavřené komunitě mohli koupit tak 

výhodně - a tím je bývalá majitelka, psychoterapeutka Nina. Co se 

s ní přede dvěma lety stalo? A proč o tom nikdo ze sousedů nechce 

mluvit? Alicina zvědavost se změní v posedlost a ve zdánlivě 

dokonalém domě se začnou odehrávat nevysvětlitelné věci.  

 

Ďáblova čísla 
Vlastimil Vondruška 

 

Další případ královského písaře Jiřího Adama z Dobronína. 

Tentokrát pátrá po pachateli vražd, jejichž oběti jsou označeny 

vpravdě ďábelským cejchem - a sice číslem šelmy 666. Při běžné 

úřední cestě královského písaře Jiřího Adama z Dobronína do 

Dvora Králové dojde ve městě k vraždě. I když se radnice snaží 

utajit její okolnosti, mezi lidmi se rychle šíří panika, protože 

okolnosti napovídají, že jde o zásah temných sil. A tak navzdory 

tomu, že to není jeho povinnost, začne Jiří Adam z Dobronína s 

pomocí bakaláře Petra vyšetřovat. Jde však o závod s časem, 

protože brzy dojde k další stejně záhadné vraždě.  
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Pod císařským orlem 
Zdeněk Grmolec 

 

Mladší syn císaře Ferdinanda III. Leopold se připravuje na 

kněžskou dráhu, „učí“ ho jeho strýc Leopold Vilém, který byl 

biskupem a velmistrem Řádu německých rytířů. V roce 1654 však 

náhle umírá jeho starší bratr Ferdinand IV. a Leopoldovi se otevírá 

cesta k trůnu. Vynořují se spekulace o bratrově zavraždění, 

podezření padá na Leopoldova zpovědníka, obávaného jezuitu 

Raúla, pocházejícího ze Španělska Ferdinand zajistil svému synovi 

nástupnictví ve Vídni, Uhrách a Čechách, nepodařilo se mu však, 

aby Leopold získal císařský titul. Po dlouhém vyjednávání a 

různých peripetiích, kde svoji nezastupitelnou roli hraje opět Raúl, 

se Leopold stává r. 1658 císařem. Přinese mu ale císařská orlice 

úspěch a štěstí…? 

 

V jeho stínu 
Audrey Blake ; přeložila Anna Křivánková 

 

Román odehrávající se v první polovině 19. století vypráví příběh 

statečné dívky, která se navzdory osudu a době stane jednou z 

nejlepších lékařek chirurgie. Londýn, 1845: sirotek Eleonora 

Beadyová, vychovaná výstředním chirurgem Horacem Croftem, 

neboť ve smrtící pandemii přišla o rodiče, toho o běžném životě 

moc neví. Ostatní mladé dámy jsou vychovávány, aby uměly 

vyšívat a malovat květiny, Nora se zdokonaluje v sešívání 

otevřených ran a anatomických ilustracích pitevních nálezů. Jsou to 

časy, kdy ženy čelí drastickým následkům, pokud jsou přistiženy 

při praktikování medicíny, ale na Croftově soukromé klinice je 

Nora jeho nejdůvěryhodnější - a ovšem také nejtajnější - 

asistentkou. A to až do příchodu nového chirurgického rezidenta 

doktora Daniela Gibsona.  

 

Zahradníci ve městě 
Maija Hurmeová a Lina Laurentová ; přeložila Olga Bažantová 

 

Příběh o kamarádech, kteří si uprostřed města vytvoří zahrádku. 

Spolu s nimi se dozvíte spoustu zajímavostí o semínkách, 

mikroorganismech, půdě, zahradničení bez rytí, kompostování, 

bokaši a biozemědělství. A navíc společně vyřešíte i několik téměř 

detektivních záhad, třeba kdo ukradl vzácné pivoňky.  

 

Čokoládovna 
3. díl Osudová léta. 

Maria Nikolai ; z německého originálu Die Schokoladenvilla, Zeit 

des Schicksals ... přeložila Libuše Staňková 

 

Závěrečný díl rodinné ságy přibližuje další osudy dynastie 

Rothmannových, odehrávající se na sklonku 30. let 20. století.  
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Maminka vaří líp, miláčku 
Alena Jakoubková 

 

Zdánlivě banální kritika kuchařského umění se může stát zásadním 

kamenem úrazu. Další z řady ženských románů plodné české 

autorky.  

 

Pačinko 
Min Jin Lee ; z anglického originálu Pachinko ... přeložila Petra 

Andělová 

 

Pačinko je hazardní hra, kterou všichni hrají, ale společnost jí 

opovrhuje. Pačinko jsou peníze a jakuza. Sundža je negramotná 

dívka z malé jihokorejské vesnice, která za celý život pozná hodně 

dřiny a jen málo vlídnosti a pochopení. Těsně před válkou ji osud 

zavane do Japonska, kde se kromě bídy musí potýkat i s pohrdáním 

a diskriminací. Rodina je pro ni vším, požehnáním i prokletím. 

Svým dětem se ze všech sil snaží zajistit lepší život, ale vzdělání 

samo o sobě nestačí. Podnikat v pačinku je pro Korejce v Japonsku 

jediný způsob, jak zbohatnout, ale peníze nejsou zárukou štěstí.  

 

První herečka 
román o Sarah Bernhardtdové 

C.W. Gortner ; z anglického originálu The first actress přeložila 

Barbara Hajná 

 

Proslulá francouzská divadelní herečka Sarah Bernhardtová, 

přezdívaná "božská Sarah", vypráví svůj životní příběh, jak se z 

dcery židovské kurtizány vychovávané v klášteře stala hvězdou 

mezinárodního formátu. Román přibližuje složité rodinné i 

milostné vztahy herečky, ale soustředí se také na její profesní život 

a kariéru, popisuje intriky z divadelního zákulisí a líčí vzlety a pády 

slavné hvězdy. Vedle Sarah Bernhardtové v románu vystupují i 

další osobnosti Paříže přelomu 19. a 20. století, jako např. 

Alexandre Dumas, Victor Hugo, George Sandová, Oscar Wilde 

nebo český malíř Alfons Mucha, který herečku zvěčnil na svých 

plakátech. Zkušený autor historických románů se inspiroval 

skutečnými osobami a historickými událostmi, přesto je ale román 

z velké části fikcí a dílem autorovy fantazie.  

 

Pohlednice z Paříže 
Alex Brownová ; přeložila Jitka Jiterská 

 

Mnohovrstevnatý román odehrávající se během bouřlivého 20. 

století. Píše se rok 1917, Evropou zmítá první světová válka a 

mladá zdravotní sestra Beatrice Crawfordová opouští bezpečí 

svého domova ve Velké Británii, aby se mohla na francouzských 

bojištích starat o zraněné vojáky. Ani o desítky let později, když 

Francie podlehne nacistické okupaci a Paříž přikryje temný stín, 

Beatrice nedokáže jen nečinně čekat na záchranu. Komu však v 

tomhle novém, nebezpečném světě může věřit  
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Pohřbená tajemství 
Joseph Finder ; přeložila Kateřina Kuncová 

 

UNESLI JI A POHŘBILI ZAŽIVA. JEJÍ JEDINOU NADĚJÍ JE 

NICK HELLER… Když je Alexa Marcusová, dospívající dcera 

multimilionáře a titána hedgeových fondů, unesena, obrátí se její 

zoufalý otec na rodinného přítele Nicka Hellera, soukromého 

vyšetřovatele, který se vyzná jak v zasedacích místnostech 

korporátních společností, tak v temných uličkách.  

 

Světla nad močálem 
Lucie Ortega ; ilustroval Filip Štorch 

 

Vydejte se do světa bludiček. Vítězná kniha 4. ročníku soutěže 

Hvězda inkoustu. Lena si vzala život naprosto dobrovolně – mezi 

lidmi už žít nemohla. Teď je z ní navka, budoucí bludička. Aby se 

jí skutečně stala, musí kromě nových dovedností zvládnout to 

hlavní: nalákat do močálu lidskou duši. Jenže po střetnutí s 

nepřátelskou strigou má na splnění úkolů místo sedmi let jen sedm 

dnů. Lena u bludiček našla milující rodinu a udělá cokoli, aby s 

nimi mohla žít i nadále. Zvládne přivést duši člověka, nebo ji čeká 

věčné zatracení?  

 

Ostrov tisíce hvězd 
3. díl 

Anne Jacobsová alias Leah Bach ; z německého originálu Insel der 

tausend Sterne ... přeložil Iva Daňková 

 

Příběh mladé berlínské ženy z počátku dvacátého století, která se 

rozhodne pátrat na dalekém africkém kontinentu po tajemství svého 

skutečného původu. Píše se rok 1913 a mladá Paula von Dahlen 

žije v Berlíně. Nenadále získá z matčiny pozůstalosti zažloutlou 

fotografii z Německé východní Afriky. Zachycuje snímek jejího 

otce, kterého nikdy nepoznala? Paula se odvážně vypraví do 

přístavního města Tanga a vydává se po stopách dávného obrázku. 

Cesta ji zavede až ke Kilimandžáru a později na ostrov Zanzibar. V 

pátrání jí pomáhá novinář a vzájemné sympatie přerůstají v 

milostný cit. Jenže v Evropě vypuká válka a Tom se zapojí do 

ozbrojených bojů. Paule tedy nezbývá než si poradit na vlastní 

pěst...  

 

Sestry Chanelovy 
Judithe Little ; z anglického originálu The Chanel sisters přeložila 

Jana Muriel Preti 

 

Román o neutuchající touze po „něčem lepším“ Hlavní hrdinkou 

románu a vypravěčkou příběhu o neúnavném hledání lásky a 

důstojného místa ve společnosti překvapivě není ikonická 

návrhářka Coco Chanel. Ona sama by svůj příběh otevřeně nikdy 

nevyprávěla, ba přímo naopak - až do své smrti mnohé přepečlivě 

tajila, včetně existence svých dvou mladších sester.  
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Smrt na kůru 
román o Adolfu Opálkovi a výsadku Out distance 

Dalibor Vácha 

 

Román, jehož hlavní osou je příprava k likvidaci zastupujícího 

říšského protektora Heydricha. Ústřední postavou je Adolf Opálka, 

velitel československých parašutistů, který dosud stál ve stínu 

hrdinů Kubiše s Gabčíkem či zrádce Karla Čurdy.  

 

Džudi Mudi 
M. MacDonald; ilustrace P. H. Reynolds 

 

Humorná dobrodružná kniha pro menší děti, v ukrajinštině.  

 

Koumákův fotbalový tým 
Timo Parvela 

 

Humorný fotbalový příběh tvůrce důmyslných vylepšováků 

Pateho.Pate tentokrát miluje fotbal! Má i svůj nejoblíbenější tým 

Medvědů a před sebou velký turnaj. K překvapení všech Pate na 

nominaci středového hráče v týmu nedosáhne. Pate je ale koumák a 

jen tak se nevzdává. Založí si vlastní tým! Messi ani Ronaldo jeho 

nabídku členství v týmu nepřijmou, ale Pate naštěstí najde nové, o 

to však zapálenější hráče: co na tom, že jednomu je devadesát, 

druhý spí a bydlí v parku a třetí je třínohý pes. A když se do týmu 

navíc přidá také strýček Teemu s Karoliinou, o vítězství je jistě 

rozhodnuto  

 

Manuel i Didi 
E. Mozer; L. Hop překlad 

 

Kniha dobrodružství malých myšk, pro menší děti, v ukrajinštině.  

 

Monografie poslance Rakousko-Uherského sněmu, rytíře Řádu 

Františka Josefa I. a významné osobnosti 
Josefa Düricha 19. 8. 1847 - 12. 1. 1927 

vydal Jiří Dürich 

 

Monografie k výročí 175 let od narození poslance Josefa Düricha, 

vydána pravnukem Jiřím Dürichem.  

 

O lásce a lidech 
Hana Mezerová ; ilustrace: Adam Dvořák 

 

Co si mu na to řekla? A choval ses jako chlap? Hlavně mu teď 

nepiš. Hlavně mu teď napiš. Vy jste ještě spolu? A vy už spolu 

nejste? Je tohle správné rozhodnutí? Vztahy nás provází celý život. 

Ať už jsou to ty partnerské, romantické, sexuální, rodinné, nebo 
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třeba přátelské, řešíme je všichni. Každý den. Denně se jim se 

svými klienty věnuje i psycholožka a koučka Hana Mezerová. Ať 

už rozebírá individuální příběhy, nebo mluví s páry, společně se ve 

vztazích posouvají. Autorka za svou praxi nasbírala už tolik 

zajímavého materiálu o lidské duši, že by to vystačilo na několik 

knih. Rozhodla se ale začít tím nejpodstatnějším, tím, co vychází z 

hloubky každého z nás, z našeho srdce – vztahy milostnými. Kniha 

O LÁSCE A LIDECH vás provede otázkami i odpověďmi na téma 

co je to láska a co naopak zamilovanost.  

 

Příběhy dávného času 
Staré pověsti české dnes 

Petr Charvát 

 

Nenastal čas podívat se na bájné postavy českých dějin trochu 

kacířským pohledem? Renomovaný historik Petr Charvát s pomocí 

poznatků archeologie, religionistiky a dalších vědních oborů 

zasazuje mýty našeho dávnověku do širších souvislostí. Jaké je 

skutečné historické pozadí proslulých vyprávění o českých 

dějinách? Poutavé pátrání po Krokovi, Libuši, Přemyslovi a dalších 

legendárních postavách tak přináší mnohá nečekaná jištění.  

 

Rodrigo Rozdijgoloka 
Michael Ende; Biland Frojna 

 

Dobrodružný příběh pro děti klasika dětské literatury, v 

ukrajinštině. Špunt je malý chlapec, který neví, co je strach. 

Potulný život loutkáře ho nebaví a nudí. Od rodičů stále slyší, co 

musí a nesmí, že něco nejde a že se něco nedělá. Sní o 

dobrodružném životě plném nebezpečí. A tu se jednoho dne dozví, 

že nedaleko něj žije rytíř Rodrigo Raubíř, kterého se bojí celé 

široké daleké okolí a příkopy jeho hradu lemují ohlodané vybělené 

kosti. Malý Špunt se rozhodne okamžitě: uteče z domova a vstoupí 

do Rodrigových služeb. Kniha o odvaze a strachu a o tom, že ne 

vždy jsou věci takové, jaké se na první pohled mají zdát, je určena 

především čtenářům od 7 do 10 let.  

 

Vražedné sklony 
Cass Greenová ; z anglického originálu The killer inside ... 

přeložila Šárka Kadlecová 

 

Thriller z pera osvědčené anglické autorky. Elliott má úžasnou 

ženu, kterou nesmírně miluje. Pak ale začne odhalovat tajemství z 

její minulosti a vše se začne rozpadat. Ani Elliott ale nemá úplně 

čisté svědomí...  

 

Dino meditace 
Lorena V. Pajalunga ; ilustrace Anna Láng;překlad E. Venkrbcová 

 

Seznamte se se čtyřmi roztomilými dinosaury, kteří vás naučí 

meditovat! Dino meditace jsou zábavný způsob, jak se děti mohou 

naučit meditovat pomocí roztomilých ilustrací. Každý z návodů 
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vysvětluje, jak přesně provádět tyto jednoduché meditace. Každá z 

meditací má jiný účel a pomáhá dětem se uvolnit, soustředit, zlepšit 

si sebejistotu a mnoho dalšího.  

 

Až uvidíš moře 
Scarlett Wilková 

 

Cizincem ve vlastní zemi. Románový debut známé novinářky. V 

roce 1948 přijalo Československo tisíce uprchlíků, kteří za 

dramatických okolností opustili občanskou válkou rozdělené 

Řecko. S první vlnou emigrantů přichází i desetiletá Sotiria – 

neumí česky, o svých rodičích nemá zprávy a neví, co s ní bude. 

Roky plynou a na pozadí jejího osudu se odvíjí rodinná sága plná 

tajemství a stesku po rodné zemi. Uvidí někdy Sotiria řecké moře? 

Pokud se do své vlasti skutečně vydá, možná tam najde víc, než 

čekala…  

 

Hon na Cassandru 
6. díl 

Lisa Kleypas ; přeložila: Jana Pacnerová 

 

Romance s jemně erotickým nádechem, odehrávající se v 

přitažlivých kulisách života anglické aristokracie na sklonku 

devatenáctého století. Železniční magnát Tom Severin je dost 

bohatý a mocný, aby si mohl splnit každé přání. Stačí říct a má 

všechno - nebo každého - co si zamane. Najít dokonalou ženu by 

mělo být jednoduché - a od chvíle, kdy poprvé uvidí lady 

Cassandru Ravenelovou, je rozhodnutý ji získat. Jenže krásná a 

bystrá Cassandra je stejně odhodlaná provdat se z lásky - což je to 

jediné, co jí Tom nemůže dát. Severin je nejpoutavější a 

nejpřitažlivější muž, s jakým se kdy Cassandra setkala, i když má 

srdce z kamene. Ona však nestojí o život v rychlém tempu světa 

nemilosrdného muže, který vždy hraje tak, aby zvítězil. Když se 

objeví nový nepřítel, jemuž se téměř podaří zničit Cassandřinu 

pověst, Severin se chopí příležitosti, na niž čekal. Jako vždy 

dosáhne svého - nebo snad ne?  

 

Konec dobrý 
Irena Dousková 

 

Soubor devíti komorních povídek. Časový oblouk klenoucí se jako 

duha od sovětské okupace naší země v roce 1968 přes pohřeb 

Václava Havla po covidovou současnost tvoří dějinné pozadí 

groteskně-melancholických příběhů. Ačkoli je život často fraška, 

občas - na zlomek vteřiny - probleskne vyprávěním paprsek 

něčeho, co nás možná přesahuje… Ale jisté to není. A jak by taky 

mohlo, když se nám možná "všechno jen zdálo a jen ty sny tu 

nakonec zůstanou".  
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Kouzelná země víl 
ilustrace Claudia Bordin 

 

UŽ JSTE NĚKDY VIDĚLI VÍLU? Při čtení této knížky se setkáte 

rovnou se třemi! Vydáte se na cestu královstvím víl, kde společně 

objevíte tajnou řeč květů, jak včely vyrábějí med, jak se tvoří 

sněhové vločky nebo duha a další neuvěřitelná tajemství Matky 

přírody. Už se těšíte? Pojďte kousek blíž, nebojte se! Teď zavřete 

oči a – PUF – hned, jak začne vílí prach působit, můžete odletět s 

lesními stvořeníčky pryč!  

 

Pletichy ve Versailles 
příběh madame du Barry, poslední milenky Ludvíka XV. 3. díl 

Sally Christie ; přeložila Anna Křivánková 

 

Historická romance je třetím dílem řady Milenky z Versailles a je 

inspirována osudem madame du Barry, milenky Ludvíka XV. 

Vláda Ludvíka XV. se chýlí ke konci, ale jeho pověstná touha po 

ženské společnosti není o nic slabší než za časů sester de Mailly či 

vévodkyně de Pompadour. Na scénu přichází poslední ze slavných 

milenek poživačného krále - překrásná Jeanne du Barry, která si 

stárnoucího muže omotá kolem prstu. Jenže čím větší je její triumf, 

tím zuřivější nenávisti se jí dostává od mnohých dvořanů, zejména 

zahořklé princezny Adelaidy, která by svého otce ráda přivedla 

zpět k bohabojnému životu. Soubojem obou těchto žen o královu 

přízeň pak vrcholí celá versailleská trilogie plná vášně a intrik.  

 

Předehra k Nadaci 
Isaac Asimov ; přeložila Daniela Orlando 

 

První ze série sci-fi románů o Nadaci. Hlavním tématem je vznik 

teorie psychohistorie, která má uchránit lidstvo před 

zánikem.Román byl napsán jako poslední, ale časově se odehrává 

před ostatními pěti romány o Nadaci. Děj se odvíjí na planetě 

Trantor, kde matematik Seldon objeví teorii psychohistorie, která 

umožňuje předvídat a řídit další vývoj lidstva. Zájem vládců využít 

tento objev ve svůj prospěch se střetává s vůlí Seldona uchránit 

lidskou civilizaci před zánikem. V této jeho snaze mu účinně 

pomáhá inteligentní robot.  

 

Bílá Voda 
Kateřina Tučková 

 

Dlouho očekávaný přelomový román o ženách, víře a zlu. Bílá 

Voda. Takto poeticky se jmenuje pustá vesnice skrytá ve stínu 

pohraničních hor, kam kdysi přicházely zástupy poutníků vyprosit 

si pomoc u zázračné sošky Panny Marie. Právě sem o několik 

století později přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu skryla před svou 

minulostí, která ji přivedla na pokraj sebevraždy. Namísto kláštera 

s početnou řeholní komunitou tu však najde pouze několik 

řádových sester, vedených svéráznou řeholnicí Evaristou.  



Knižní novinky – květen 2022 
 

 

Jak se král Země víl naučil nenávidět příběhy 
4. díl 

Holly Blacková ; ilustrovala Rovina Cai ; přeložila Radka 

Kolebáčová 

 

Bohatě ilustrované střípky ze života elfhamského krále Cardana 

doplňují o nové příběhy Férskou trilogii.Než se z něj stal krutý 

princ nebo podlý král, byl jen obyčejným vílím dítětem se srdcem z 

kamene. Odhalte nová tajemství Cardana, záhadného krále Země 

víl Elfhame! V pohádkově snivém vyprávění nahlédněte do 

různých období Cardanova života, která byla plná intrik, nebezpečí, 

zrady, humoru i dramatických událostí.  

 

Traktor 
Jak to funguje 

napsala Amelia Hepworth ; ilustroval David Semple; přeložil Josef 

Vyskočil 

 

Vrrrm, vrrrm! Traktor má plno práce. Sledujte, kam jede. První 

seznámení s traktorem pro děti, budoucí farmáře a farmářky. 

Ilustrace, výřezy, zábavná fakta a myška, ukrytá na každé 

dvojstraně. Toto první traktůrkové leporelo vás seznámí se 

základními částmi, z nichž se traktor skládá. Dozvíte se, s čím vším 

traktor farmářům pomáhá.  

 

Evropou na kole 
5 751 km z Čech až do Afriky 

Martin Stiller 

 

Jaké je to, když si podáte inzerát se zněním: Hledám holku, která 

by měla chuť vydat se v létě 2001 na kole na Gibraltar, pojednává 

cestopisná novinka známého cyklocestovatele a beskydského 

chataře na Malé Prašivé Martina Stillera. Jeho vůbec první velká 

transkontinentální expedice vedla v roce 2001 z rodného Broumova 

až na africký kontinent do marockého Fésu. 5 751 km dlouhou 

trasu podnikl společně s kamarádkou Lenkou Jarou, která s 

Martinem cestovala právě díky zmíněnému cykloinzerátu. 

Nakoukněme tak pod pokličku expedičního deníku dvou mladých 

cyklocestovatelů, kteří se na trase museli vyrovnávat s mnoha 

nástrahami, zejména s enormním horkem.  

 

Klub stopařů a... pátrání po truhle boha Anúbise 
María Mañeruová ; ilustrace E. Losada ; překlad: Hana 

Jovanovičová 

 

Sourozenci Callenderovi, členové Klubu stopařů, nevěří všemu, co 

jim někdo vykládá, nýbrž to chtějí vidět na vlastní oči, jsou velice 

zvídaví a mají veliký smysl pro dobrodružství. Všichni členové 

Klubu stopařů, tedy sourozenci Callenderovi a opičák Thovtík, 

odjíždějí spolu se svými rodiči do Londýna. Nejprve si myslí, že se 

v Anglii budou nudit, ale brzy zjistí, že je tomu úplně jinak. 

Seznámí se s vědcem Alekem Simmonsem, který jim ukáže krásný 
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papyrus pocházející z Knihy mrtvých. Při návštěvě muzea si 

všimnou podezřelé dvojice, která z muzea odnáší truhlici s 

vyobrazením boha Anúbise. Začíná zběsilá honička ulicemi 

Londýna, která končí v Královské opeře. I tam se dějí věci, když se 

za jevišti odehrává slavná Verdiho opera Aida, jejímž místem děje 

je… Egypt! A na jevišti Královské opery se dějí věci! Podaří se 

tentokrát Klubu stopařů uspět?  

 

Eliška není strašidlo 
Simona Čechová ; ze slovenského originálu Eliška nie je strašidlo 

... přeložil Joachim Dvořák 

 

Eliška je mládě netopýra, které se vypraví z lesa mezi lidi a netuší, 

co všechno tím způsobí. Příběh o hledání místa k životu i tam, kde 

na první pohled nejsme vítáni. Kniha nám připomíná známou 

pravdu, na kterou často zapomínáme: Než někoho odsoudíme, 

zkusme ho trochu poznat. Největší strach totiž většinou máme z 

toho, co neznáme. Pro malé čtenáře od autorky knih Včelař Josífek 

a František z kompostu.  

 

Luk faraona Ramsese II. 
María Mañeruová ; ilustrace E. Losada ; překlad: Hana 

Jovanovičová 

 

Klub stopařů musí navštívit přednášku o Ramsesovi II. Všechny 

děti jsou už dopředu otrávené a na přednášku se vůbec netěší. 

Laurie však sourozencům řekne, že na přednášce bude ukázka ze 

střelby z Ramsesova luku. To všechny nadchne.  

 

Neuvěřitelný, leč pravdivý příběh o dinosaurech 
Guido Van Genechten ; z nizozemského originálu Het 

ongelooflijke maar waargebeurde verhaal over de dino's ... 

přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková 

 

Autorská knížka s celostránkovými ilustracemi přináší příběh 

pravěkých předků slepice domácí. V příběhu o dinosaurech najdete 

dlouho zatajovanou pravdu. Docela malá obyčejná slepice 

vysvětluje, že potomci praještěrů žijí dodnes, jen vypadají jinak, 

než jejich předkové před desítkami milionů let. A jak? No, třeba 

jako obyčejné slepice. Malý opeřenec na to má důkazy: rodinné 

album, kde se objevují její obrovští příbuzní, dinosauři.  

 

Téměř zapomenuté recepty 
Michaela Smolová ; ze slovenského originálu Takmer zabudnuté 

recepty přeložila Anita Ponešová 

 

Autorka je sesbírala ze starých zápisníků babiček a ze zažloutlých 

kuchařských knih a upravila tak, abyste si je mohli upéct i dnes. 

Kdykoliv dostanete chuť na něco dobrého, kdykoliv si budete chtít 

nostalgicky zavzpomínat na dobu dětství. 
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Tutanchamonova kletba 
María Mañeruová ; ilustrace: J. Barbero a E. Losada ; překlad: 

Hana Jovanovičová 

 

Sourozenci Callenderovi, členové Klubu stopařů, nevěří všemu, co 

jim někdo vykládá, nýbrž to chtějí vidět na vlastní oči, jsou velice 

zvídaví a mají veliký smysl pro dobrodružství. Když dorazí do 

Káhiry, seznámí se chlapcem stejného věku, který se jmenuje 

Ahmed a žije sám jen se svým opičákem Thovtem. Společně 

podniknou neuvěřitelné dobrodružství a to je spojí navždycky.  

 

Marie Curie-Skłodowská 
odvaha snít : životní osudy výjimečné osobnosti světové vědy 

Susanna Leonardová ; z německého originálu Madame Curie und 

die Kraft zu träumen ... přeložila Jaromíra Borecká 

 

Snít nestačí, je třeba si sny i plnit. Tímto heslem se řídila Marie 

Curie-Skłodowská (1867–1934), která už v dětství toužila studovat 

na univerzitě, ale v 19. století musela jako dívka, která navíc 

pochází ze skromné rodiny polského učitele, za svůj sen tvrdě 

bojovat. Marie však ví, co chce, a nakonec se jí podaří získat 

stipendium na francouzské Sorbonně. Když v Paříži potká 

uznávaného fyzika Pierra Curieho, otvírá se před ní nový život. 

Biografický román zpracovává zrození výjimečné osobnosti 

světové vědy. 

 

Oko za oko 
Carol Wyerová ; přeložila Naďa Funioková 

 

Inspektorka Kate Youngová bere léky a vyrovnává se s traumatem. 

Je sice nejlepším detektivem u policie, ale poté, co její špatný 

úsudek málem zapříčiní veřejnou katastrofu, její šéfové usoudí, že 

jediné, co potřebuje, je dovolená. Když ji však vedení povolá zpět 

kvůli novému případu, Kate se vrací tvrdší a ostražitější. 

Nemilosrdně se pouští do pátrání po sériovém vrahovi, který své 

oběti mučí a zanechává stopy, jejichž prostřednictvím se vysmívá 

policii. Povzbuzována svým mužem reportérem začíná Kate tušit, 

že vrah je možná blíž, než si vůbec dokázala představit. A při 

odhalování pravdy rozplétá síť tajemství a lží, přičemž co skrývat 

mají i její nejbližší. 

 

Statek 
strhující příběh podle skutečných událostí : o touze uchránit vlastní 

majetek 

Ladislav Vrchovský 

 

Neobyčejný příběh o nezlomné lásce k rodné hroudě a také o 

hrdinném boji proti lidské závisti i zaslepené touze po cizím 

majetku. Zcela unikátní svědectví o statku rodiny Zíků se odvíjí na 

pozadí rozpadu Rakousko-uherského císařství, zrodu 

Československé republiky, první i druhé světové války a v 

neposlední řadě také totalitního komunistického režimu po roce 
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1948 až do současnosti. Přes všechnu nepřízeň osudu se nakonec 

potomkům Františka Zíky podařilo znova úspěšně hospodařit na 

svém statku, a to hlavně díky nezdolné víře, neutuchajícímu 

přesvědčení o své pravdě a zároveň neskutečně tvrdé práci, i když 

často za cenu nejvyšší – za cenu krve i lidských životů. Statek je 

symbolem lidského odhodlání bojovat v nelehkých dobách za svůj 

osud, právo na svobodu a bránit svůj majetek mnohdy doslova i 

vlastníma rukama. 

 

V cizím zájmu 
Matthew Richardson ; přeložil Milan Lžička 

 

Strhující špionážní thriller o vraždě, která může mít katastrofální 

následky. V londýnském hotelu je nalezena mrtvola ruského 

miliardáře. Jen pět lidí na světě vědělo, že pracoval pro MI6. 

Někdo z těch pěti, nejvyšších britských představitelů národní 

bezpečnosti, tedy musí být zrádce, ruský krtek. Odhalit ho znamená 

vyšetřovat v absolutním utajení – a této mise se ujímá Solomon 

Vine, bývalý špičkový agent. Musí být rychlý a opatrný a nesmí se 

prozradit ani splést, protože budoucnost jeho vlasti visí na vlásku. 

A s ní patrně i osud celého světa... 

 


