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

 

 

Stín větru 
 Carlos Ruiz Zafón 

Stín větru, literární thriller s prvky historického, gotického i detektivního románu, se 
stal kultovním knižním fenoménem a celosvětovým bestsellerem vydaným ve 45 
zemích. Carlos Ruiz Zafón v něm poprvé uvedl čtenáře do magického světa 
Pohřebiště zapomenutých knih – a k jejich radosti tak učinil ještě třikrát, v prózách 

Andělská hra, Nebeský vězeň a Labyrint duchů. 
Ukryté hluboko v srdci starobylé Barcelony leží pohřebiště tisíců ztracených či odložených 
svazků. Sem je jednoho chladného rána roku 1945 přiveden desetiletý Daniel Sempere, aby si 
vybral jeden titul. Daniel zvolí román Stín větru záhadného autora Juliána Caraxe – a nastoupí 
spletitou a nebezpečnou cestu iniciace do světa literatury i dospívání. Životní osudy Daniela a 
Juliána se začnou protínat, až nakonec vytvoří složitý mnohavrstevný propletenec… 

Bylo nás pět 
 Karel Poláček 

Rukopis románu Bylo nás pět ležel v tajné zásuvce nakladatelství po celou dobu 
druhé světové války. Překvapení čtenáři jej dostali do ruky poprvé až dva roky po 
Poláčkově tragické smrti. Bylo nás pět nemá v Poláčkově díle obdoby.Válka ho 
zahnala k nostalgii, z kruté reality utíkal ke krásnému snu z dětství. Sám Poláček 
však řekl, že humor není nic jiného než odhalování skutečnosti. Bál se však přiznat 

pravdivost slov Josefa Čapka, že humor bývá mnohdy vlastně výrazem vyvrcholené hrůzy. 

Co neodvál ani čas 
 Hana Marie Körnerová 

Životní příběhy tří žen se odehrávají na konci minulého století. Od nezralého tápání 
na přelomu šedesátých a sedmdesátých let až po věk, který přináší - když ne 
moudrost - tak alespoň nadhled. Laděna, Kamila a Ilona. Jsou každá jiná, jinak 
vnímají a prožívají lásku, manželství, mateřství, ale i těžkou nemoc, sociální a 

politické změny nebo problémy v zaměstnání. Všechny pocházejí z malé, odlehlé vesničky v 
Polabí, odkud se v mládí snažily co nejdříve uniknout, aby se tam pak po zbytek života s pokorou 
vracely. Právě tam se sejdou po dlouhé pauze při povodních v roce 2002. Život ještě zdaleka 
nemají za sebou, dokážou si vychutnat jeho radosti, ale trapasům a průšvihům z mládí se teď už 
mohou smát. 

Góól! Fotbal, jak jste ho ještě neviděli 
Kdo je nejlepší fotbalový útočník všech dob? Jak se dělá Cruyffova klička? Jaké je 
nejlepší místo, kam umístit penaltu? Kolik naběhají hráči během zápasu? Kniha vám 

nejen zodpoví vaše otázky – ona vám je ukáže! Díky úžasnému grafickému zpracování 

na vás fotbalové informace doslova vyskakují ze stránky. Tato obrazová příručka 
nejoblíbenější hry na světě je určena fanouškům a hráčům všech věkových kategorií a 

úrovní. Text doprovází množství zajímavých informací o největších fotbalových turnajích mužů i žen a 
o jejich hvězdách a nejzajímavějších výkonech. 

Holčička, která milovala hřbitovy a jiné 
 P.D. Jamesová 

V detektivkách obvykle odhalíme neblahý osud oběti i vraha. Co ale ta hrstka 
mazaných zločinců, kterým se podaří dokonalý zločin? Jak žijí ti, kteří nebyli nikdy 
odhaleni? Soubor šesti povídek, které vychází poprvé knižně, představuje příběhy 
plné tajemné atmosféry, napětí a zločinu. Hvězda britské detektivky v nich vzdává 
poctu svým předchůdcům a odhaluje temná tajemství, která číhají pod rouškou 

typicky anglického prostředí. 
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Jak se vyléčit bez léků 
 Andreas Winter 
Alergie, migrény, poruchy spánku a dokonce rakovina – příčinou mnoha 
chronických onemocnění není fyzický, ale emocionální stav, a je možné je zahnat 
na ústup odhalením takové příčiny a její reinterpretací. S tímto přístupem Andreas 
Winter kombinuje již mnoho let zavedenou medicínu s duchovní vědou a úspěšně 
léčí tisíce postižených. 

To v žádném případě neznamená ezoterický nebo zázračný lék, ale přísně vědecký proces, který 
zřetelně rozlišuje tělo a psychiku. Psychika je informační komplex, podobný softwaru počítače, 
který ovlivňuje „hardware“, tj. tělo. Místo zbytečného nasazení léků je lépe identifikovat 
biografické pozadí psychosomatických obtíží. Pokud se podaří pochopit "algoritmus psychiky" a 
hlubší význam onemocnění pro dotyčnou osobu, symptomy se často brzy vyřeší. 
Publikace vychází na základě nejnovějších poznatků a rozsáhlých případových studií. Zjistěte si, 
co je za vaším onemocněním a znovu získáte kontrolu nad svým zdravím! 

 

KAMENY a jak jim rozumět 
Úvod do léčení krystaly 
 Cassandra Easonová 

Kniha proslulé Cassandry Easonové zkoumá úžasné vlastnosti přisuzované 
jednotlivým kamenům a krystalům. Můžete ji využít jako velmi srozumitelnou 
příručku pro začátečníky. Už v úvodu vám poradí, kterými dvanácti kameny začít, 
a postupně přibližuje jejich využití v mnoha oblastech života – doma, na zahradě, 

na pracovišti, ale i pro lásku a pohodu. 

Krvavý leden 
 Alan Parks 

Temná, drsná retro detektivka z Glasgowa sedmdesátých let ohlašuje nový talent 
skotské noir krimi. Šest mrtvých v jednom týdnu a k tomu zima jak v morně. 
Detektiv Harry McCoy balancuje na tenké hraně zákona, mezi přísným 
nadřízeným, vrchním inspektorem Murrayem, a kamarádem z dětství Cooperem, 
prodejcem drog a provozovatelem nevěstinců. Když na hlavním autobusovém 
nádraží zastřelí pomatený kluk za jasného světla mladou ženu a potom sám 

sebe, a způsobí tím v celém městě dopravní kolaps, Harryho šéfovi to na náladě nepřidá. A jako 
by nestačilo, že McCoyovi šlape na paty, ještě mu vnutí na zaučení Wattieho, nezkušeného 
nováčka z nějaké venkovské díry. A tak těm dvěma nezbývá než se vrátit do všivého vězení 
Barlinnie, kde to všechno začalo, a snažit se radši moc nevnímat, že všechny stopy vedou k 
nejvlivnější glasgowské rodině. 

Lord John a Bratrstvo čepele 
 Diana Gabaldon 

Diana Gabaldon, autorka úspěšné série Cizinka, vrací do hry jednu z 
nejzajímavějších postav: Lorda Johna Greye. Gabaldon splétá dohromady 
soukromý a veřejný život – zdrcující rodinné tajemství, milostný vztah s 
potenciálně katastrofálními následky a válku dvou světů. 
Je to už sedmnáct let, co byl lordův otec, vévoda Pardloe, nalezen mrtvý s pistolí 
v ruce – obviňován, že jako jakobitský agent navždy pošpinil čest celé rodiny. 

Nespoutaní duchové minulosti se vrací na scénu. Bratr Lorda Johna dostal stránku chybějící 
stránku z deníku svého zesnulého otce a John je přesvědčen, že se někdo rodině Greyových 
vysmívá. A tak se obrátí na jediného muže, kterému může důvěřovat: skotského Jakobita 
Jamese Frasera. Ale je válka a osobní záležitosti musí jít stranou. Navíc Fraserovo vlastní 
tajemství zkomplikuje život lorda Johna. James Fraser nakonec získá chybějící kousek skládačky 
a lord John se musí rozhodnout, zda čest jeho rodiny stojí za riskování vlastního života. 
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Loutkář (Hadrový panák 2) 
Detektiv, který nemá komu věřit. Vrah, který nemá co 
ztratit. 
Hadrový panák se stal globálním krimithrillerem roku 2017. Teď je tu jeho 
pokračování, neméně děsivý a napínavý Loutkář. Od případu Hadrového panáka 
uplynulo osmnáct měsíců. Hrůza z něj se stále vznáší nad Londýnem, detektiv 
Wolf zmizel. A jeho kolegyně seržantka Emily Baxterová čelí další sérii 

nezvyklých vražd – jejich oběšené oběti mají na hrudi vyřezáno slovo „NÁVNADA“. Stejně 
označená těla se začnou objevovat také v New Yorku a do vyšetřování se tak vloží i speciální 
agenti FBI Damien Rouche a Elliot Curtisová. S přibývajícími mrtvolami stoupá tlak médií. Stopy 
vedou k dvojici psychiatrů, k nimž zavraždění docházeli, ale ti jsou nalezeni rovněž mrtví – a na 
hrudi mají vyřezáno slovo „LOUTKA“. Kdo je však ten, který tahá za nitky? 

Nádherná bouře 
 Johanna Lindseyová 

Přichází čas odplaty. James Malory konečně zjistil, kdo stojí za únosem jeho 
milované dcery do Karibiku. Ano, Jack se sice vrátila bez újmy domů, ale nikdo 
neunikne pomstě Maloryů. Ovšem do dění se zapojuje i samotná Jack se svým 
bratrem Jeremym. Podaří se jim znovu se střetnout s únoscem, ovšem ke svému 
překvapení zjistí, že se nejedná o obyčejného piráta – a dost možná ani o piráta 
vůbec! Před nimi totiž stane šlechtic, který zoufale touží srovnat skóre s 

Jamesem Malorym, který byl kdysi znám jako kapitán Černý jestřáb… 

Odpojte své dítě od sítě 
101 způsobů, jak se odtrhnout od přístrojů a úžít si 
skutečného života 
 Liat Hughes Joshiová 

Kniha nabízí různé aktivity, jak v dnešní přetechnizované době trávit volný čas 
jinak než před obrazovkou, ať už jsou to mobilní telefony, tablety, notebooky či 
televize. Uvádí nepřeberné množství možností, jak děti „odpojit“ a co jim 
nabídnout jako náhradu, která by je natolik zaujala, aby aspoň občas žily v 

reálném světě. Uváděné aktivity vyžadují minimální finanční náklady a jde o rozmanité činnosti, 
například zahradní kempování, tematické focení, zajímavé míčové hry, závody papírových 
vlaštovek, večerní černá hodinka při vypnuté elektrice, nechybí ani kapitoly věnované uměn a 
řemeslům, jídlu a vaření, vědě či přírodě. 

Prohnilé město 
Když nemůžeš vyhrát, změň pravidla 
 Leigh Bardugo 

Kazu Brekkerovi a jeho lidem se podařil nevídaný kousek, za který měli 
přislíbenou tučnou odměnu. Jenže místo toho, aby se o ni rozdělili, čekala na ně 
zrada. Proto musí napnout všechny své síly, aby získali to, co jim patří. V 
temných ulicích zkorumpovaného Ketterdamu se mezitím schyluje k válce. 
Nebezpečná smrtící droga jurda parem se tu stává předmětem boje o moc. 

Obstojí Kazova prohnanost proti nepřátelům a zůstanou mu jeho lidé vůbec věrni? 
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Prokletí jantarové komnaty 
Mysteriózní thriller 
 Tomáš Kozák 

Thriller pro fanoušky Šifry mistra Leonarda a Maratonce Kořeny zla sahají 
hluboko. 
Jantarová komnata – perla evropského umění, která záhadně zmizela na konci 

druhé světové války, je snem snad všech romantiků a sběratelů. Mezi ně se počítá i hlavní hrdina 
strhujícího mysteriózního thrilleru Tomáše Kozáka. Když se této vzácnosti dostane shodou 
okolností na stopu, netuší, že po ní vyjma amatérských hledačů pokladů pasou i členové 
prastarého tajného řádu, profesionální zabijáci, kteří neváhají nemilosrdně odstranit každého, kdo 
jim stojí v cestě. Bude rychlejší než oni? A přežije tento dostih vůbec? 

Prostírání s kolibříky 
 Eliška Novotná 

Humorné příběhy ženy, která  má  od Boha talent vidět věcí i z jiného úhlu 
pohledu a dokáže je osobitým způsobem převyprávět do podoby, kterou byste 
nikdy nečekali. Toto vtipné vyprávění / Rekonstrukce, Letní semestr, Hodila srp 
do žita / se nese na vlnách plynoucího času v  nesnázích i potěšeních 
soběstačné seniorky, která vše co život přináší, bere jako výzvu k dalšímu kroku 

a příležitost si to užít. 

Sezdány válkou 
 Soraya M. Lane 

Londýn, 1944. Na nádraží se potkají mladé zdravotní sestřičky, obě míří za 
stejným cílem: pomoci své zemi ve válce. Scarlet touží po šanci najít svého 
pohřešovaného snoubence Thomase a chce dokázat rodině i sama sobě, že je 
silnější, než si všichni myslí. Ellie má ošetřovatelství v krvi, ale pochází z mnohem 
skromnějších poměrů, na hony vzdálených od Scarletiny privilegované výchovy. I 
když se naoko tváří statečně, při myšlence na to, co je možná čeká ve Francii, cítí 

stejnou nervozitu jako Scarlet. 
V Normandii tyto dvě kamarádky brzy poznají Lucy, zkušenou sestru, kterou zdánlivě nedokáže 
nic otřást. Svou odvahou a schopnostmi ohromí obě začátečnice, ale sama si je moc dobře 
vědoma, jaká nebezpečí jejich povolání přináší… a i ona se bojí, jestli se vrátí domů živé. 
Surovost světa zmítaného válkou je dožene až na hranici vlastních sil. Scarlet, Ellie a Lucy se 
budou muset spolehnout jedna na druhou a na sílu jejich vzájemného přátelství, aby přežily. 

Skoncujte s alzheimerem, 

parkinsonem a dalšími nemocemi 
Kokosový olej a nízkosacharidová dieta jako řešení v 
léčbě neurodegenerativních 
 Mary T. Newport 
Předejít, či oddálit nástup demence, Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy 

choroby, roztroušené sklerózy, ALS a dalších neurodegenerativních chorob pomáhá kokosový 
olej a dieta výrazně snižující příjem sacharidů. Autorka díky případu vlastního nemocného 
manžela předává čtenářům užitečné rady týkající se jídelníčku a denního režimu, jejichž 
dodržování zcela viditelně zlepšuje stav pacientů. Doplněno i inspiračními recepty používajícími 
kokosový olej. 
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Stíny nad zálivem 
 Lucy Clarkeová 

Před sedmi lety unese dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na 
pevninu se vrátí jen jeden… Sářin syn Jacob sice před sedmi lety přežil, ale na 
své narozeniny, v den neblahého výročí, zmizí beze stopy. Postupně se začínají 
vynořovat nová i stará tajemství a komunitu na poloostrově Sandbank plíživě 
ochromuje napětí a nezodpovězené otázky. Sára je stále více a více zoufalá a 

přestává věřit všem, které zná a kterým dosud důvěřovala – a dobře dělá… Co se vlastně před 
sedmi lety událo? Jak to, že v komunitě, kde se pořád někdo dívá, zrovna tehdy nikdo nic 
neviděl? Kdo všechno a proč má důvod tajit, co se doopravdy stalo? 

Ta druhá 
 Joy Fieldingová 

Přitažlivá televizní reportérka Jill připravuje s úspěšným chicagským právníkem 
Davidem Plumleym interview o rozvodech. Oba se vzájemně přitahují tak, že 
David opustí manželku, dvě děti i svůj dům. Davidovo navenek šťastné a 
vyrovnané manželství s Jill narušuje svými nehoráznými požadavky první 
manželka, děti marně hledají k maceše cestu, Jill se vzdává své milované práce a 

poslední ránu jejich vztahu zasadí krásná právnička Nikola, která je na praxi v Davidově 
advokátní kanceláři a na své cestě za úspěchem a kariérou je ochotná jít přes mrtvoly. Jill je 
ochotná vzdát se všeho a obětovat cokoli, třeba se obrátit naruby, pokud David ukončí svůj 
poměr s Nikolou. Která z těch dvou žen bude "ta druhá"? Která jako první najde odvahu svou 
situaci řešit? Která najde cestu ke smysluplnému životu s partnerem, o něhož se může opřít? 

To že byl život? 
z „podzemní církve“ do labyrintu svobody 
V autobiografické knize Tomáše Halíka sledujeme autorovo dětství, atmosféru 
rodinného zázemí a jeho vysokoškolská studia na pražské filozofické fakultě v 
době pražského jara. Po této zdánlivě příznivé době přichází ostrý zlom, když se 
autorovy životní osudy svazují s prostředím „podzemní církve“ i bytových 
seminářů. Obojí ilustruje dobu „normalizace“, nejen její sdílenou konspirační 

schizofrenii, ale i ústrky, kterým bylo prostředí disentu vystaveno ze strany režimu. Napínavý 
příběh pokračuje jak v dobách těsně předrevolučních, tak během událostí sametové revoluce. 
Autobiografickou linku provázejí osobní vzpomínky na zajímavé osobnosti, které ho formovaly – 
Jana Patočku, Jiřího Reinsberga, Josefa Zvěřinu, Otu Mádra, Václava Havla, kardinála Tomáška, 
Jana Pavla II. –, ale objevují se i výrazné postavy současného světa, jakými jsou papež Benedikt 
XVI., papež František, tibetský dalajláma a mnozí další. Stejně tak přicházejí i mezinárodní 
ocenění a pocty za dosavadní práci, které ovšem pronásledují různé formy osobní zášti. Tomáš 
Halík využívá autobiografii k přiblížení východiska svých úvah nad závažnými otázkami 
společnosti, které nezahrnují pouze církev a její směřování, ale i směřování a místo člověka v 
dnešní době. 

Vaříme poctivě po domácku 
Více než 100 inspirativních receptů 
 Michael Koch 

Uvařte si všechno sami – protože je to zábava a prostě to lépe chutná. Kdo si 
myslí, že „vlastní produkce“ je příliš nákladná a obtížná, ten se hodně plete. S 
kuchařkou obsahující přes 100 receptů zvládnete snadno a kreativně zaplnit spíž 
i ledničku. Připravte si pesto, naložené bylinky, nudle, kysané zelí, likéry, husí 

sádlo a rilletes. Pochutná si nejen vaše rodina, ale také hosti. A vždy budete vědět, co vzít s 
sebou na návštěvu. Doma vyrobené dobroty nabízejí navíc spoustu „bez“ – od aromat, barviv, 
konzervantů až po další přísady. Vzbuďte v sobě vášeň pro domácí vaření a ještě si skvěle 
pochutnejte. 
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Zahrada nových začátků 
 Abbi Waxman 

Lilian přišla o manžela a zůstala sama se dvěma malými dcerami. Už tři roky se s 
tím snaží smířit a útěchu nachází mimo jiné ve své práci ilustrátorky, kvůli které 
navštěvuje zahradnický kurz. Tam se nejen učí pěstovat zeleninu, ale také 
poznává svéráznou skupinku studentů a sympatického instruktora Edwarda, který 
v ní probudí touhu po blízkosti, ale i pocity viny. Zvládne Lilian překonat manželův 

odchod a začít znovu? 

Zrádné srdce 
Kroniky pozůstalých 2 

 Mary E. Pearson 

V zajetí barbarského krále mají Lia a Rafe jen malou šanci na útěk. Jejich jedinou 
nadějí je spoléhat na to, že král bude příliš ohromen jejím darem, než aby je 
popravil. Královo zaujetí Liou je však větší, než se na první pohled zdá. Stále je tu 

i Rafe, který jí lhal, ale pro její ochranu obětoval vlastní svobodu. Zatímco se probouzí Liinym dar 
a ona poznává sama sebe, je jí jasné, že ji čekají rozhodnutí, která ovlivní její zemi… i její vlastní 
osud. 

Bouře mečů 
Píseň ledu a ohně 3. 
 George R.R. Martin 

 
Třetí díl cyklu Píseň ledu a ohně zastihuje přeživší hrdiny v překotných 
událostech. Název knihy Bouře mečů doslova a do písmene vystihuje vražedné 
tempo, v němž George R. R. Martin pokračuje ve svém vyprávění. Královská 

vybíjená pokračuje, a i když rod Starků nadále drží sever, nad Robbem se stahují mračna, a také 
jeho sourozence čeká nejedna těžká zkouška. Tyrion stále obtížněji manévruje mezi intrikami 
vlastní sestry, která větří příležitost rodu Lannisterů na ovládnutí Západozemí. Zdivočelí se 
odhodlají překročit Zeď a Jon Sníh učiní závažná rozhodnutí. A Daenerys? Krom krmení 
rostoucích draků musí posbírat armádu, jež jí pomůže znovu dobýt její dědictví – všech Sedm 
království. Epické vyprávění s desítkami jednajících postav se díky seriálu HBO stalo 
nejúspěšnější fantasy ságou od dob Pána prstenů. Na celém světě má miliony nadšených 
fanoušků, kteří netrpělivě čekají na každé pokračování. Píseň ledu a ohně vychází v novém 
překladu a úpravě. 

Dcera Sherlocka Holmese 
 Leonard Goldberg 

Netradiční napínavý příběh o dceři Sherlocka Holmese od mezinárodně 
úspěšného amerického spisovatele Leonarda Goldberga. Hlavní hrdinové se v 
něm pokouší vyřešit vraždu v nejvyšší společenské třídě britské společnosti. 
Elegantní Joanna propojí své síly a pronikavý úsudek se znalostmi šarmantního 
Johna Watsona juniora a jeho již stárnoucího otce, aby navzdory všem 

překážkám, společně objasnili zdánlivou nehodu známého aristokrata, kterou následují i další 
podivná úmrtí. 

Hotel Pastis 
 Peter Mayle 

Simon Shaw si zdánlivě nemá nač stěžovat: je mu dvaačtyřicet, je zdravý, bohatý 
a úspěšný. Jenomže se zrovna rozvedl a jeho bývalá žena se ho snaží připravit 
nejen o spoustu peněz, ale (za vydatného přispění jeho klientů) i o všechnu 
energii. Na radu svého majordoma, přítele i důvěrníka Ernesta se Simon vydává 
odpočívat do jižní Francie. Náhoda (či nehoda) uvězní Simona v jedné 

https://www.knihcentrum.cz/autor/abbi-waxman-1
http://t.opa-knihy.cz/popis.php?ID=23165
https://www.knihcentrum.cz/autor/mary-e-pearson
https://www.knihcentrum.cz/autor/george-rr-martin
https://www.knihcentrum.cz/autor/leonard-goldberg
https://www.knihcentrum.cz/autor/peter-mayle


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

 

 

luberonské vesnici a přivede mu do cesty okouzlující Nicole, která ho nadchne pro úžasný plán: 
koupit ve vsi opuštěnou četnickou stanici s nádherným výhledem do kraje a proměnit ji v útulný 
provensálský hotýlek. Simon, Nicole a pochopitelně Ernest se po hlavě vrhnou do nového života. 
Všechno běží jako na drátkách, idyla je na spadnutí…,  

Jizvy zůstávají - Dědictví zla stále živé 
Lubomír Vejražka 
Kniha Jizvy zůstávají / Dědictví zla stále živé zpracovává téma dětí politických 
vězňů a nepřímo navazuje na titul Nezhojené rány národa, který vyšel v roce 
2012, kde však toto téma bylo zmíněno jen okrajově. 
 
Protože životní pouť dětí nelze oddělit od rodičů, sleduje nová kniha stejně jako 
kniha předchozí též život žen, persekuci rodin. Neopomíjí situaci doma po 

propuštění, ani jak se nový stav promítal u dětí a jak se vyvíjel život a vztah rodičů, kniha je tedy 
spjata i s tématem muklovským. Časová linka zasahuje až do normalizace potažmo do dnešní 
doby. 
 
Rodiny politických vězňů zůstaly po roce 1990 ne zcela zapomenutým, ale do jisté míry 
opomíjeným rozměrem komunistické persekuce. Dostalo se jim mnohem menšího prostoru než 
vězňům. Děti se ocitly ještě více stranou než jejich mámy. Toto se snaží kniha napravit. Podobně 
jako u titulu Nezhojené rány národa nejde jen o ztvárnění dějových částí života. Čtenář se též 
dostane hluboko pod viditelný povrch a do citlivých niterných rovin osobních vztahů vězeň/žena, 
vězeň/dítě, dítě/matka, vězeň/rodiče. Kniha sleduje různé psychologické okolnosti, zamýšlí se, 
rozebírá, dovozuje. 

Lord John a důvěrná záležitost 
 Diana Gabaldon 

Píše se rok 1757. Jednoho jasného rána uprostřed června lord John Grey vyjde 
z londýnského klubu Biftek a v mysli má zmatek. Šlechtic a vysoce postavený 
důstojník v armádě Jeho Veličenstva se právě stal svědkem něčeho šokujícího. 
Ale snaha vyhnout se skandálu, který by mohl zničit jeho rodinu, přebije něco 
ještě důležitějšího: Koruna mu určí, aby vyšetřil brutální vraždu kamaráda ve 
zbrani, který byl možná zrádce. 

Přinucen sledovat dvě vyšetřování zároveň, octne se major Grey v pavučinách intrik a zrad, jež 
se dotýkají všech vrstev anglické společnosti – a ohrožují vše, co je mu drahé. Od vykřičených 
domů nočního Londýna do nablýskaných salonků šlechty a od krve zavražděného k bouřícím 
mořím, které ovládá majestátní flotila Východoindické společnosti. Lord John sleduje mlhavé 
stopy zmizelého lokaje a ženy v zeleném sametu, kteří by mohli být klíčem ke všemu - nebo také 
ne. 

 

Mengeleho děvče 
 Veronika Homolová Tóthová, Viola Stern Fischerová 

Skutečné osudy mladé židovské Slovenky, která byla svědkem nejhorších 
osvětimských hrůz. Kniha popisuje její život v prvorepublikovém Lučenci, anexi 
Maďarskem a stále se zhoršující situaci Židů. Nakonec je Viola se svou rodinou 
poslána na transport. Na rozdíl od jejích příbuzných si jí všimne nechvalně 
známý dr. Mengele a Viola se stává jedním z jeho „děvčat“ – skupiny žen a 

dívek, na kterých byly prováděny nejrůznější experimenty. Její vítězství nakonec nespočívá 
„pouze“ ve skutečnosti, že přežila, ale i v tom, že navzdory všemu dokázala založit rodinu a mít 
děti. 
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Modrý medailon 
 Martha Sophie Marcus 

Benátky 1667. Jednoho dne se Alessin život změní od základů. Její teta umírá 
krátce poté, co jí dala tajemný medailon a téhož večera je zavražděn také její 
dědeček, který ji vychovával po smrti rodičů a připravoval ji na řemeslo zlodějky. 
Alesse se podaří se štěstím uniknout nástrahám a před problémy utíká z 
Benátek do Celle, kde žije její jediný příbuzný. Ale ani tady, na dvoře brunšvicko-
lüneburského vévody, není v bezpečí. Vrah jejího dědečka je jí v patách a hodlá 

získat medailon za každou cenu… 

Morgenland Za největším tajemstvím 

třetí říše 
 Richard Sklář 
„Nevěř všemu, co vidíš. I sůl může vypadat jako cukr.“ 
Nevinně vypadající telegram oživí vzpomínky na jednu letní studentskou brigádu 
před téměř třiceti lety. Odpověď na telegram způsobí zemětřesení nejen v 
samém srdci Evropy, ale odkryje také mnohem starší souvislosti, patřící k 

nejstřeženějším tajemstvím třetí říše. Průsečíkem všeho je prastará, až mystická oblast s 
původním názvem Morgenland… Rudolf Honig, veterán z první světové války, je prostý vesnický 
kovář ve vesnici Malá Morávka v Jeseníkách. Koncem druhé světové války i u něj doma dojde ke 
krveprolití, které zásadním způsobem zasáhne do zbytku jeho života. Je zajat, ale před 
postupující frontou se mu podaří i se svým věznitelem, důstojníkem SS, uniknout. Oba jsou 
ranění a několikrát přežijí svou smrt. Cesty osudu je vedou do přísně utajené továrny na území 
dnešního Polska, kde sídlí Vůdcova poslední naděje – zbraň odplaty. Konec války je zastihne na 
druhé straně Hrubého Jeseníku, nicméně pořád jako oko v hlavě střeží tajemství, svěřené jim 
nejzáhadnější ženou třetí říše. Ono tajemství v paralelním příběhu prosákne i do dnešních dní a 
protne se ve vzrušujícím závěru. 
Většina osob a událostí, vyskytujících se v příběhu, jsou výplodem autorovy fantazie. Ledaže… 

Odpusť, že jsem se vrátil 
 Iva Tajovská 

Ve svém románu se Iva Tajovská vrací do doby před sto lety, kdy skončila první 
světová válka a vznikla Československá republika. Na příběhu jedné 
východočeské rodiny ukazuje, jak válka poznamenala tragicky nejen osudy a 
životy lidí, ale i elementární mezilidské vztahy. Dějovou osu tvoří narůstající 
manželská krize mezi navrátilcem z italských legií učitelem Vojtou a jeho ženou 
Annou. Její příčinou jsou odlišné životní zkušenosti. Zatímco Vojta v italském 
zajetí vstupuje jako pravý vlastenec do československých legií a domů se vrací 

plný nadějí v souvislosti se vznikem nové republiky, Anna je nucená dřít na venkovském 
hospodářství, starat se o nemocného tchána, a především se musí vyrovnat se ztrátou mladšího 
syna během epidemie španělské chřipky, jakož i s tím, že starší syn je nezvěstný někde na 
italské frontě. V citové krizi obou hlavních postav se však projevuje i odlišnost mužského a 
ženského pohledu, respektive jiná hodnotová hierarchie mužského a ženského světa. A tak i to, 
na co je Vojta jednoznačně hrdý – boj za svobodu, vyšší ideály a vojenskou statečnost –, vnímá 
Anna jako cosi problematického, až nezodpovědného, totiž trápí ji, že zbytečně riskoval, nemyslel 
na rodinu, šel proti svým, a dokonce možná obrátil zbraň i proti vlastnímu, nyní nezvěstnému 
synovi. Odpusť, že jsem se vrátil je román o lásce, přátelství a rodičovství, o tom 
nejpodstatnějším v mezilidských vztazích. Zároveň je zasazen do konkrétních společenských a 
historických souvislostí kolem roku 1918 a čtivým způsobem tak zpřítomňuje současnému čtenáři 
toto přelomové období našich dějin. 
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Operace Dunaj 
Krvavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968 
 Daniel Povolný 

Kniha přináší ucelený a zatím neznámý pohled na srpnovou okupaci ČSSR 
vojsky pěti států Varšavské smlouvy v roce 1968. Díky v ČR dosud 
nepublikovaným vzpomínkám účastníků z řad vojáků základní služby, důstojníků 
i generálů Sovětské armády doplněným fakty o podílu Bulharské, Maďarské a 

Polské lidové armády i Národní lidové armády NDR může čtenář doslova nahlížet přes rameno 
vysokým důstojníkům Varšavské smlouvy. Publikace do nejmenších podrobností sleduje 
plánování, přípravy i provedení operace DUNAJ a umožňuje čtenáři udělat si základní představu 
o činnosti východních zpravodajských služeb proti „bratrskému“ Československu. Podrobný 
výklad o průběhu a výsledcích této největší vojenské akce na evropské půdě od dob 2. světové 
války je doplněn o přehledy zúčastněných vojsk jednotlivých armád, jejich velitelského sboru i 
výčty nasazených sil, techniky a lidských ztrát. 

Saláty 
Mísa plná čerstvého štěstí 
 Martin Kintrup 

Co je nejlepšího na salátech? Hodí se ke každé příležitosti! Ať už s sebou na 
cesty do kanceláře, jako zdravá varianta ke slavnostnímu stolu nebo jako hvězda 
na party - saláty jsou zkrátka univerzální pochoutkou. A díky zajímavým 

kombinacím, geniálním a raz dva hotovým dresinkům a zálivkám rozhodně nikdy nemohou být 
nudné! Úspěch zaručen: Každý recept je alespoň třikrát vyzkoušený Barevná rozmanitost: 
Překvapí v každém ročním období Novinky: Saláty, které stačí protřepat a saláty ze super 
potravin. 

To byl můj život?? 
Druhý dil 1979-1992 
 Pavel Kohout 
V druhém díle vzpomínkové knihy To byl můj život?? se Pavel Kohout vrací k 
období svého života, které je jeho čtenářům i oponentům pravděpodobně 
nejméně známé. Jedná se o dobu ohraničenou rokem 1979, kdy byl 
protiprávně zbaven československého občanství a přinucen k emigraci, takže 
se ze dne na den změnily jeho perspektivy i profesní a existenční situace, a 
rokem 1992, který považuje za jiný milník, neboť to byl rok, v němž se rozpadla 

Československá republika. Zatímco k událostem předcházejícím první z obou časových hranic 
jakož i ke svému zrání občanskému i uměleckému se autor již několikrát vrátil ve svých dřívějších 
memoárománech, o deseti letech jeho života a práce ve ‚zbytku světa‘, stejně jako o jeho 
nejednoduchém navracení domů po listopadu 1989 se ke čtenářům dostává autentická zpráva 
vlastně poprvé. 

Věž úsvitu 
Velkolepá cesta, která může spasit svět 
 Sarah J. Maasová 

Chaol byl vždy věrný svému vládci. To se ale změnilo, když byl skleněný zámek 
zničen a král Adarlanu se ho pokusil zabít. Chaol sice přežil, ale utrpěl těžká 
zranění. Jeho jedinou nadějí jsou léčitelé v Atice, pevnosti na Jižním kontinentu. 
S blížící se válkou se do potíží dostanou i Dorian a Aelin. Aby přežili, musí Chaol 
přemluvit krále Jižního kontinentu, aby se do války zapojil na té správné straně. 

Avšak to, co odhalí v Atice, je mnohem důležitější. 
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Zkušební piloti Luftwaffe 
 Fritz Kienert 
Kniha Zkušební piloti Luftwaffe je autentickým dokumentem z doby, kdy se v 
přímé souvislosti s připravovanou nacistickou expanzí rodilo moderní německé 
letectvo. Druhá polovina třicátých let znamená definitivní odklon od dříve 
uznávaných koncepcí a předznamenává rychlý nástup letounů nové generace. 
Jakkoliv dílo vzniklo v nacistickém Německu, není typickou propagandistickou 

příručkou, jejímž cílem by byla apologetika zvrácené ideologie NSDAP. Svým technicky věcným 
a objektivním přístupem, který pamatuje i na ty nejmenší detaily, jsou Zkušební piloti Luftwaffe 
právě dnes, po mnoha letech, která již uplynula od prvního německého vydání, zajímavým a 
poučeným svědectvím o jedné z etap vývoje letectví. 

Vegetariánka 
 Kang Han 

Ten pocit syrového masa rozžvýkaného mezi mými zuby. 
Jonghje se jednoho dne probudí z krvavé noční můry a její život se začne 
dramaticky měnit. Ze všeho nejdřív přestane jíst maso. Ovšem v dravé 
patriarchální společnosti její náhlé vegetariánství a zejména neoblomný postoj, s 
jakým se vzepře svému muži i rodině, představuje pro její okolí ohromný šok. 
Jihokorejská autorka získala za román roku 2016 ocenění Man Booker 
International. 

 

Artemis 
Vítejte na Měsíci ... 
 Andy Weir 
Autor celosvětového hitu Marťan se znovu hlásí o pozornost milionů čtenářů: 
tentokrát sci-fi thrillerem z blízké budoucnosti – napínavou noir kriminálkou 
odehrávající se na Měsíci. 
Jazz Bašarová pracuje jako kurýrka. Občas i nelegálního, čili pochopitelně lépe 
zaplaceného zboží. Jak jinak přežít v Artemidě, jediném městě na Měsíci, když 

nejste bohatý turista nebo výstřední milionář? Když si tu poctivě vyděláte sotva na jídlo? Když ani 
příležitostné pašování nestačí na slušnější bydlení? Všechno se ale změní v okamžiku, kdy Jazz 
dostane nabídku provést velkou věc. A to za odměnu tak závratnou, že se prostě neodmítá. 
Jenže tahle zakázka jí brzy přeroste přes hlavu – zaplete se totiž do vysoké hry, v níž jde o 
ovládnutí Artemidy. A kterou by nemusela přežít… 

Bojiště 
Do poslední vteřiny 
 Chris Ryan 

Probudíte se z bezvědomí. Jste sami v místnosti, kolem vás je tma. Nemáte 
představu, kde jste. A potom vás spoutají a naloží do nastartovaného auta. 
Co byste dělali vy? 
Čtrnáctiletého Bena unesou a drží v zajetí. Odvážejí jej kamsi do Afghánistánu 
a spolu s ním přenosnou atomovou bombu. Ben si rychle uvědomí, že se stal 

nedobrovolným aktérem chystaného teroristického útoku, jehož cílem je zmaření tisíců lidských 
životů. 
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Deníky z krypty 
Poslední dny sedmi parašutistů za heydrichiády 
 Jana Raila Hlavsová 

Deníky o osudu sedmi parašutistů skrývajících se uprostřed nacisty okupované 
Prahy. Deníky, které nikdy nemohly být napsané, ale jejichž vytvoření bylo 
inspirováno historickými fakty a dokumenty, vzpomínkami pamětníků a dopisy i 
deníky padlých účastníků těchto událostí. Kniha autentickou formou líčí 
vyhrocené okamžiky po atentátu na Reinharda Heydricha až po slavný 

sedmihodinový boj sedmi parašutistů proti obrovské přesile v kostele sv. Cyrila a Metoděje v 
Resslově ulici. Příběh inspirovaný geniem loci místa, kde se tito muži skutečně ukrývali 
posledních jednadvacet dnů svého života. 

 

Geniální přítelkyně (1) 
 Elena Ferrante 

Román Geniální přítelkyně je prvním dílem stejnojmenné tetralogie, která už 
uchvátila čtenáře bezmála na celém světě a vzbudila zaslouženou pozornost 
literární kritiky (poslední díl byl mj. nominován na italskou cenu Strega a dostal 
se mezi šestici kandidátů na The Man Booker International Prize). 
Neapolská periferní čtvrť Luzzatti (v textu však její název nikdy nezazní), 
padesátá léta minulého století. Právě tam a tehdy začíná příběh jednoho 
ženského přátelství. Jeho vypravěčkou je Elena, která už jako stará žena 

vzpomíná na svůj život, který byl, kam její paměť sahá, vždycky ovlivňován silnou osobností 
geniální Lily. Sama je přitom klíčovou postavou zas pro Lilin osud, v jejích očích je tou geniální 
kamarádkou naopak ona. Úhelným kamenem jejich komplikovaného vztahu je snaha obstát v 
mužském světě, jehož konvenční hranice jsou pro ně stejně tak svazující jako hranice jejich čtvrti 
plné pokrytectví a násilí. 
Čtenář se v románu seznamuje nejen se dvěma protagonistkami, ale i s celým mikrokosmem 
neapolské čtvrti propojené hustým předivem konvencí a vášní, jehož kořeny sahají až do doby 
fašismu, do let druhé světové války, do světa „před Elenou a Lilou“. Vypravěčka nás sice na 
vzorku jedné čtvrti provede vývojem italské společnosti od poválečné chudoby až k 
ekonomickému zázraku šedesátých let, zasvětí nás do ideologických i přízemních sporů mezi 
komunisty a camorristy, ale ústředním tématem románu i celé série zůstává přátelství vzájemně 
odlišných hrdinek, vylíčené s až nemilosrdnou otevřeností jako systém „spojených nádob“, jako 
bolestné zrcadlení, jako celoživotní soupeření, jako pevné pouto, které často škrtí. 

Příběh nového jména (Geniální přítelkyně 2) 
Geniální přítelkyně 2 
 Elena Ferrante 

Ve druhém dílu tetralogie Geniální přítelkyně italské autorky Eleny Ferrante je 
přesvědčivě zachyceno období dospívání dvou přítelkyň Eleny a Lily, 
objevování vlastního těla a sexuality. Toto téma rezonuje s historickým 
pozadím děje, s báječnými šedesátými lety, kdy se Itálie jakoby probouzí k 
životu, poznává zábavu, bezstarostnost, hmotný blahobyt (či alespoň jeho 
iluzi). Přichází sexuální revoluce, ale i studentské a dělnické nepokoje, 
vyostřují se střety mezi pravicí a levicí… 
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Příběh těch, co odcházejí, a těch, co 

zůstanou (3) 

Geniální přítelkyně 3 
 Elena Ferrante 

Po zlatých šedesátých letech přišla jako drsné procitnutí ze snu „olověná“ léta 
sedmdesátá, kdy se v Itálii přihlásí o slovo pravicový i levicový extremismus. 
Tato doba se podepisuje i na osudech Eleny a Lily, nyní už dospělých žen. 
Opět se objevuje leitmotiv vzájemného ovlivňování osudů obou protagonistek. 
Předmětem jejich soupeření už není „genialita“, ale muž. Elena a Lila se na 
dlouho ztratí jedna druhé z očí a stanou se jen „střípky hlasů“ při občasných 

telefonních rozhovorech. Za příběhem jejich přátelství se ale dále otáčí kaleidoskop životů 
obyvatel jejich čtvrti, propletenec lásek, křivd, nevraživosti, žárlivosti, věrnosti i zrady. 

Hledání příslibu věčnosti 
 Jennifer Probstová 

Závěrečný díl série Hledání od populární autorky současných romancí. – Arylin 
Meadsowsová pracuje v seznamovací agentuře Kinnections jako 
psychologická poradkyně. Učí jógu, radí osamělým duším, stará se o zvířata v 
útulku a pomáhá milovanému dědečkovi a na hledání své spřízněné duše jí 
nějak nezbývá čas ani chuť. Poté, co svého posledního partnera přistihla při 
výuce jógy s žačkou ve velmi nejógové pozici, rozhodla se, že svoje srdce 
raději věnuje těm, co ji opravdu potřebují. Když k ní do kurzu na zvládání 
hněvu dorazí důstojník Stone Perry, Arilyn ho hodlá ignorovat, anebo rovnou 
nesnášet. Ale jiskru, která mezi nimi přeskočí, už nic neuhasí. 

Hořká sezona 
 Tami Hoag 

Nikki Lisková ze svého přeložení do oddělení pro odložené a nevyřešené 
případy rozhodně radost nemá – chybí jí akce, frmol při celonočních službách, 
nejvíce ze všeho jí však chybí její starý parťák Sam Kovac. Ten sám toto 
odloučení snáší ještě hůř. Z chmur ho vytrhne až obzvlášť brutální dvojitá 
vražda: známý univerzitní profesor a jeho manželka byli ve svém domě 
rozsekáni obřadním japonským samurajským mečem. Oproti tomu případ 
Liskové – nevyřešená vražda vyznamenaného detektiva z oddělení sexuálních 
zločinů – nebudí příliš pozornosti, po dvaceti pěti letech je jen malá naděje, že 
by byl vrah najednou dostižen. Když se však stopy dvou zločinů, které dělí 

čtvrtstoletí, náhle zkříží, musí Kovac s Liskovou rychle nalézt odpovědi, než vrah znovu udeří. 

Ještě můžu vzlétnout 
Laskavý průvodce ženy středního věku 
 Monika Hodáčová 

Pamatujete si, o čem jste snila, když vám bylo dvacet? Stále ještě sníte nebo 
jste se už se všemi sny rozloučila? Možná by stálo za to některé z nich oprášit. 
A jestli už je na něco příliš pozdě, neznamená to, že nemůžete mít sny úplně 
nové, a možná dokonce i takové, o kterých se vám kdysi dávno ani nesnilo… 
Tato knížka je laskavým průvodcem pro ženy, které přemýšlejí, jak naloží s 
druhou polovinou svého života. Autorka, zkušená psycholožka, která na vlastní 
životní cestě řešila stejné otázky jako vy, vám pomůže zamyslet se nad vlastní 

minulostí, která ovlivňuje váš život. Otázkami, zajímavými příběhy a podnětnými myšlenkami vás 
podpoří při vstupu do nové životní etapy, která může být plná velkých příležitostí, radosti z práce 
na sobě, na vztazích, na tom, co nás těší a dává našemu životu smysl. Oproti dřívějším dobám 
máme mnohem více možností, můžeme více. Ale nemusíme. Nemusíme spasit svět ani být 
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dokonalé. Možná by stačilo být k sobě laskavější a zkusit plnit si své sny. Nikdy není pozdě 
vzlétnout! 

 

Kam až mě nohy donesou 
 Josef Martin Bauer 
 
Kniha Kam až mě nohy donesou líčí trpký osud válečného zajatce Clemense Forella, 
který byl v zajetí odsouzen na pětadvacet let a transportován na Sibiř do dolů. První 
pokus o útěk mu nevyjde, podruhé však mizí v nekonečnu tundry a tajgy, vydán na 
milost a nemilost lidem i přírodě… 
 

 

Knížecí život 
Rozhovor s Karlem Schwarzenbergem 
 Karel Hvížďala, Karel Schwarzenberg 

Po více než dvaceti letech vychází zrevidovaný a rozšířený rozhovor Karla 
Hvížďaly s knížetem Karlem Schwarzenbergem. Ten vzpomíná na svoje předky 
či přátele, charakterizuje roli současné šlechty či se zaobírá aktuální politickou i 
společenskou scénou. 
 

 

Marián Labuda 
 Marie Formáčková 

 
Velký herec a skvělý člověk Marián Labuda nás v tomto roce opustil. 
Prostřednictvím této knihy na něj můžete zavzpomínat a dočíst se o jeho dětství, 
vážné nemoci, hereckých začátcích i největších filmových a divadelních rolích. 
 
 

 

Moudrost vlků 
Jak myslí, jak vnímají a pečují o sebe 
 Elli H. Radingerová 

Miluj svoji rodinu, starej se o ni, nikdy se nevzdávej a nikdy si nepřestávej hrát – 
to jsou zásady vlků. Vlci se empaticky starají o staré a zraněné příslušníky 
smečky, láskyplně vychovávají své potomky a mají schopnost při hře na 
všechno zapomenout. Přemýšlejí, sní, spřádají plány, inteligentně spolu 

komunikují – a jsou nám podobnější než jakákoli jiná živá bytost. 
Elli H. Radingerová, nejrespektovanější německá odbornice na život vlků, vypráví napínavé 
příběhy, které dokládají vlčí smysl pro hodnoty, jako jsou smysl pro rodinu, důvěru, trpělivost, 
pozornost, zpracování neúspěchů nebo smrti. 
Autorka nám představuje zásadní a mnohdy dosud neznámé poznatky o životě vlků a ukazuje: 
vlci by byli lepšími lidmi, než jsme my… 

Labyrint pohybu 
 Renata Červenková, Pavel Kolář 
„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z 
medicíny,“ 
tvrdí profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na 
poli rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní. V důmyslném soustrojí 
lidského těla a mysli se snaží najít skutečné příčiny, které ho porouchaly, a 
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správnou léčbou navrátit pacientům ztracené zdraví. V rozhovorech s novinářkou Renátou 
Červenkovou vysvětluje základní principy lidského pohybu a jeho vývoje a také roli, jakou v něm 
sehrává náš mozek a třeba i špatné geny, stres, přetěžování, neuspokojivé vztahy, absence 
spirituality, touha „užívat si“... Odhaluje překvapivé souvislosti, neboť v našem organismu se nic 
neděje náhodně, jak se nám, laikům, často zdá. Proč nás bolí rameno, když máme nádor plic? 
Proč sušinka uveze na kolečku víc než kulturista? Proč magnetická rezonance nic neobjeví, i 
když nás záda pekelně bolí? Proč je někdo pohybově šikovnější než ti druzí? Proč si tsunami 
fotíme, místo abychom před ní utíkali? 

Nahoru a dolů Hedvábnou stezkou 
 Karel Svoboda, Martin Štourač 

Cestou, necestou 24 000 km, 18 zemí, 15 pohoří – 8 měsíců, z České 
republiky do Nepálu. Od Jadranu až po vrchol osmitisícovky Manáslu. Cesta 
domů – drama s koncem v nedohlednu. Cestopis dvou nadšených 
skialpinistů – advokáta Karla a horolezce Martina, jejichž koníčkem jsou 
vysoké hory a adrenalinové zážitky. Uskutečnili osmiměsíční putování podél 
tzv. Hedvábné stezky, dílem v postarším džípu zvaném Ponorka, dílem 

pěšky nebo na lyžích při výletech do nepříliš prozkoumaných pohoří, včetně výstupu na 
nepálskou osmitisícovku Manáslu a sjezd z jejího vrcholu. Kniha je psána s vtipným nadhledem 
jako autentický cestovatelský deník. Podobně jako stejnojmenný dokument zprostředkuje silné 
osobní zážitky z úchvatné, člověkem často nedotčené přírody a ze setkávání s místními lidmi z 
odlišných kultur. Čtenář může spoluprožívat výpravu, která skýtala jak nezapomenutelné 
okamžiky, tak nebezpečné situace na hranici života a smrti a cestovatelům přinesla cenná 
poznání a prověření vlastních sil v extrémních podmínkách. 

Nezvaný host 
 Nora Robertsová 

Do Charitina malebného prázdninového penzionku na ostrově Orcas jezdí hosté 
za klidem a odpočinkem. Avšak agent FBI Roman DeWinter tuší, že právě tohle 
je úkryt, odkud někdo řídí nebezpečnou zločineckou organizaci. Všechny 
důkazy směřují právě k Charity Fordové. Pro Romana je to jen jeden z dalších 
rutinních a bezproblémových úkolů… jenže nepočítá s tím, že tahle milá 
majitelka hotýlku v něm dokáže probudit hluboko pohřbené city a ukáže mu, co 

je teplo domova! Charity sice Roman přitahuje, jenže o něm neví vůbec nic! Představuje pro ni 
tento cizinec hrozbu? Nebo je mužem, na něhož celý život čeká? 

Panský dům a jeho dcery 
Druhý díl rodinné ságy 
 Anne Jacobsová 

Marie a Paul Melzerovi si užívají rodinného života, ale jejich štěstí netrvá 
dlouho. Vypukla první světová válka a muži narukují na frontu. Paul jako dědic 
průmyslnické rodiny je zpočátku zproštěn vojenské povinnosti, neboť je 
potřebný doma jako odborník v továrně. Jenže i on posléze dostane povolávací 
rozkaz – a právě v den, kdy Marie rodí jejich dvojčata. Marie se však nezalekne 
žádné překážky. Brzy pochopí, že je na tom melzerovská textilka špatně, a 

pustí se do boje za zachování rodinného dědictví. Její pomoc potřebují i obě švagrové Kitty a 
Elisabeth. Později ale dostane zlou zprávu, že Paul padl do zajetí. A záhy nato se objeví jeho 
přítel, elegantní Ernst von Klippstein, který čím dál víc vyhledává její blízkost... 
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Řím - Společník cestovatele 
Poznávejte svět na vlastní oči. Více než 750 barevných fotografií vám ukáže 
nejkrásnější tvář Říma. Tabulky Nenechte si ujít vás upozorní na nejvýznamnější 
památky a zajímavosti. Podrobné a přesné mapy vám přiblíží čtvrti, ulice a 
budovy. Jedinečné průřezy a plány podlaží vám umožní nahlédnout do 

veřejných budov a památek - nepotřebujete žádné další průvodce. V Nezbytných údajích se 
dozvíte, jak používat místní měnu, hromadnou dopravu a telefony. Hotely, restaurace, kavárny a 
bary ve všech cenových kategoriích. 

S každou padající hvězdou 
 Susan McClellandová, Sungdžu Lee 

S každou padající hvězdou je hutně podaná autobiografie severokorejského 
chlapce jménem Sungdžu, který se ve dvanácti letech musel naučit žít na ulici a 
postarat se o sebe. Aby vůbec přežil, vytvořil s několika dalšími dětmi gang, 
naučil se krást, prát se, žebrat i jezdit nákladními vlaky. Sungdžu barvitě líčí svůj 
drsný příběh a popisuje, jaké to je, když si nedospělý kluk musí najednou vystačit 
se skupinkou „bratrů“ z ulice, hladovět a prožívat strach z věznění nebo i 

popravy. Naděje je často jediné, čeho se dá držet. Tyto poutavé vzpomínky rozkrývají mladému 
čtenáři odlišnou kulturu, kde mnohé z toho, co považujeme za samozřejmé, vůbec neexistuje. 
„V jedenácti letech jsem přišel skoro o všechno: o rodinu, o svoje sny i o vzdělání. Ale neztratil 
jsem úplně všechno. Pořád jsem měl naději, že se zase setkám s rodiči. A tohle přání jsem si 
opakoval vždycky, když jsem zahlédl, jak padá hvězda.“ 

Střet králů 
Píseň ledu a ohně 2 
 George R.R. Martin 

Král i jeho místokrál jsou mrtví. Západozemí čelí největší krizi od rebelie proti 
šílenému králi. Roberta Baratheona rozpáral kanec, Eddard Stark se stal obětí 
intrik, které se snažil sám rozplést. Království je bez silného panovníka a svou 
šanci větří velcí i malí hráči. Robb Stark je korunován králem Severu, na jihu o 

trůn usilují bratři krále Roberta. Druhý díl dnes již legendárního cyklu Píseň ledu a ohně se 
odehrává v ještě zběsilejším tempu než Hra o trůny. George R. R. Martin bez uzardění ničí ve 
své knize celé armády, o jednotlivcích nemluvě. Nečekané zvraty, krutá politika, závist i pomsta 
jsou kořením, kterým autor rozhodně nešetřil. Střet králů může propuknout naplno. Vychází v 
novém překladu. 

Tajemství plodnosti 
Holistický přístup k plodnosti 
 Gerad Kite 

Nejmocnějším hnacím motorem lidstva je láska k miminkům a instinktivní 
potřeba reprodukce. V naší DNA je pevně naprogramována touha vidět, jak 
vzkvétá další generace, a dokonce i ti z nás, kteří z nějakého důvodu děti 
nemají, závisejí na tom, co přinese další generace, a radují se z ní. 
V posledních letech nás trápí snižující se míra plodnosti, a proto jsme začali do 

této činnosti fušovat. Západní medicína rozhodla, že neplodnost je moderní problém, který je 
třeba řešit moderními prostředky. Avšak co se týká početí potomků, jsme pouzí amatéři. Příroda 
dělá svou práci už od počátku časů. 
Tato kniha vás zve, abyste se podívali na plodnost a početí v novém pozitivním světle. Potíže 
způsobující tuto epidemii neplodnosti jsou mnohem větší, než byste si mohli myslet. Odrážejí 
kvalitu života nejen u potenciálních rodičů, ale u lidstva jako celku. Zatímco moderní život nás 
opatřuje všemi možnými materiálními potřebami a technologie nám přenáší svět přímo do našich 
domovů, naše kreativita a zkoumání sama sebe začínají být vážným problémem. 
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Toto všechno ti dám 
 Dolores Redondová 

Když se spisovatel Manuel Ortigosa dozví, že jeho manžel Álvaro zemřel při 
dopravní nehodě, je to pro něj zdrcující zpráva. Ale není poslední. Po příjezdu 
do Galicie, kde Álvaro zemřel, zjistí, že policie případ rychle uzavřela jako 
tragickou nehodu. Tam se také dozví, že Álvaro před ním skrýval tajemství a že 
muž, s kterým žil patnáct let, není tím, za koho ho považoval. 

Snaha odhalit Álvarovu minulost Manuela zavede až do srdce jedné z nejmocnějších galicijských 
rodin, která si přísně střeží své soukromí. Za zdmi jejich zlověstného zámku je Manuel jen 
nevítaným a nepřátelským vetřelcem. Nečekaně však získá dva spojence: tvrdohlavého a 
podezíravého policistu a Álvarova přítele – a zpovědníka – z let semináře. Společně skládají 
střípky z Álvarovy minulosti a jeho dvojího života, aby odhalili pravdu o jeho záhadné smrti. 
Nicméně ve stínu šlechtických privilegií Manuel odhalí síť korupce a zrady, která se pro něj může 
stát osudovou pastí, stejně jako se jí stala pro muže, kterého miloval. 

 

Vždyť jde jen o manželství 
 Jo Beverley 

Anglie truchlí nad smrtí princezny Charlotty, ale lady Ariana Boxstallová má jiné 
starosti. Její bratr Norris je fešný mladík, ale je taky šťastně nezadaný a 
bezdětný. Norris slíbí, že se ožení pod jednou podmínkou: jestli se Ariana vdá 
jako první. Ačkoliv si uvědomuje, že riskuje celý život v manželství bez lásky, 
pro dobro rodiny Ariana jeho výzvu přijme. 
Když se hrabě z Kynastonu před osmi lety s Arianou seznámil, zlomil jí srdce. 
Od té doby už také poznal zklamání v lásce a zapřísahal se, že už nikdy milovat 

nebude… dokud se nesetká s Arianou už úplně dospělou a jeho rozhodnutí se neocitne 
v ohrožení. 
 

Za Alpami 
 David Zábranský 

Mathias s Marií jsou úspěšní němečtí lékaři, šťastní manželé. K tělu si pouštějí 
pouze to, co chtějí. Z Evropy bez hranic těží pouze výhody; pokud si usmyslí, 
dokáží mezi sebou a okolím postavit nepropustné bariéry, mají na to 
prostředky. Pro oba se vše mění ve chvíli, kdy Maria odjíždí na misi Lékařů bez 
hranic do afrického Čadu. Nad životy manželské dvojice přebírají vládu hluboce 
skryté a zdánlivě překonané principy… Román o současné Evropě a o 

uprchlické krizi, která do Evropy jen zdánlivě přichází odkudsi z vnějšku. Román o barvě kůže, o 
mládnutí a stárnutí lidí i kultur. Jsme coby kontinent na cestě k vrcholku, na vrcholku, nebo již za 
vrcholem? 

 

Florencie 
Průvodce s mapou NG 
Od kopule Duomo až po galerii Uffizi, od Ponte Vecchio po Otrarno, od San 
Lorenzo po San Minato – díky tomuto jedinečnému průvodci s rozkládacími 
mapkami se hlavní město Toskánska před vámi v mžiku otevře! 60 turistických 
atrakcí, muzeí a památek vyznačených v mapkách, 150 dalších míst 
(restaurace, kavárny, bary, obchůdky, divadla…), která autoři vyzkoušeli na 
vlastní kůži, a veškeré nezbytné praktické informace. 
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Florencie a Toskánsko 
Velký průvodce National Geographic 
 Tim Jepson 

„Senzační fotografie, vynikající mapy a bezchybný doprovodný text.“ San 
Francisco Chronicle Společnost National Geographic odhaluje při svých 
každodenních cestách skrytá tajemství kultury, historie a života lidí po celém 
světě. I vy můžete prožít tuto nezapomenutelnou zkušenost – pomohou vám k 
tomu naše Velké průvodce National Geographic, v nichž najdete: Tipy pro 

plánování cesty: ucelené, podrobné informace o Florencii a Toskánku, které vám umožní 
naplánovat si návštěvu podle vlastních zájmů a časových možností. Zážitky: jedinečné a 
praktické, zahrnující přípravu toskánských pokrmů, práci na farmě, žití s Florenťany. Užitečné 
tipy: zasvěcené rady fotografů, autorů, cestovatelů i místních znalců, tipy na oblíbená místa a 
mnohem více. Pěší prohlídky a projížďky: doporučené trasy zakreslené na mapách a popsané v 
textu, jako např. procházka ze Santissima Annunziata k Santa Tr?nita ve Florencii nebo okolo 
Campo v Sieně, projížďka oblastí Chianti a Casentino. Výpravy mimo hlavní turistické trasy: sběr 
lanýžů v Chianti, hodina jógy na statku ze 14. století, umělecká stezka vedoucí po stopách Piera 
della Francesca. Místa, která nesmíte vynechat: detailní popisy památek a míst v každé oblasti, 
která by neměla ujít vaší pozornosti. Stovky překrásných, barevných fotografií, ilustrací a map 
Praktické informace o hotelech, restauracích, možnostech nakupování a zábavy. 
 

Sardinie 
Výlety nově za zážitky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sardinie 
Inspirace na cesty 
Popis Sardinie coby „evropských Seychel“ či „italského Karibiku“ v turistických 
brožurách není tak úplně od věci. Těžko budete jinde ve Středomoří hledat 
takovou koncentraci nádherných pláží. K tomu má přes 300 slunečných dnů v 
roce a teplé počasí bez dešťů od května do září. Nejvíce turistů přijíždí 
přirozeně v létě, ostrov však láká k návštěvě během celého roku. 
 

 

AudioCD 

Julius a Albert 
 Miroslav Horníček, Jiří Žák 

Humoristický román o tom, jak se nenápadný staromládenecký 
knihovník Julius z Levého Brodu na prahu padesátky ztotožnil se 
slavným francouzským spisovatelem Albertem. Povzneste se s tímto 

pozoruhodným dvojhrdinou nad všednost každodenního života a prožijte fascinující milostné i 
tvůrčí napětí! S nadsázkou sobě vlastní autor vykresluje obraz českého maloměsta z období 
první republiky a tajemné jevy v lidském chování a literární tvorbě. 
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Zločin na Bezdězu 
Čte Jan Hyhlík 
Královský prokurátor a správce Bezdězu, Oldřich z Chlumu, svolává na 
své sídlo rodový sněm. Na hrad Bezděz, obklopený neprostupnými lesy, 
neočekávaně dorazí také dcery českého krále se služebnou Dagmar. Ta 
je však záhy zavražděna a s ní i sluha z nedaleké vesnice. Dvacátý 
případ Oldřicha z Chlumu pomáhá opět rozplétat i také odvážná paní 

Ludmila z Vartemberka, která s oblibou pomáhá svému manželovi ve vyšetřování. Jejich pátrání 
je zavede až do doby před dvaceti lety, k úmrtí hradní paní, kterou nebyl nikdo jiný, než matka 
Oldřichovi první ženy Blanky... 

 


