
Knižní novinky – za únor 2022 

 

 

 

Převrat 
2. díl. Události 17. listopadu dnešníma očima 

Olin Jurman a kolektiv 

 

Čtenář v knize najde názory a vzpomínky protagonistky Charty 77 i 

tehdejších studentů nyní sociologů, spisovatelů a hybatelů vysokých 

postů našeho státu. Dozví se, jak se rozložilo a „rozebralo“ ROH, co se 

dělo na Hradě v ochrance nového prezidenta a v generálním štábu 

armády. Nalezne pohled velvyslance v OSN a USA a odkryje utajované 

hledí našeho posledního zpravodajského důstojníka v Americe. Pozná boj 

a stanoviska vedení mezinárodního svazu studentstva. Přečte si obsáhlý 

výslech „mrtvého studenta Šmída“ a objeví vzpomínky důstojníka 

Pohraniční stráže, posledního nejvyššího představitele ÚV KSČ i několik 

úhlů pohledu na zradu posledního sovětského představitele Gorbačova, 

jenž prodal své satelity jako nepohodlné společníky i se svými zásadami. 

Protagonisté však zároveň vidí tehdejší události i dnešníma očima, a tato 

podívaná často není příliš příjemná. Čtenář v knize nalezne pohled na 

tehdejší události a další vývoj z mnoha úhlů, různých východisek, otrlých 

vyprávění a nebojácných stanovisek.  

 

Tajemství 
Radka Třeštíková 

 

Román české autorky o mezilidských vztazích a tajemstvích, která je 

rozdělují jako nepřekonatelné hory. Napínavé vyprávění o lidech v 

horách a horách mezi nimi, které už nejde obejít, ale dá se z nich 

spadnout a dá se v nich ztratit. Stejně jako v té šílené spoustě tajemství, 

co si v sobě pečlivě střeží dospělí i děti. Budete se modlit, aby vám aspoň 

někdo z nich něco prozradil a aby si řekl o pomoc hlasitěji než úplným 

tichem. Všichni občas potřebujeme někoho, kdo nás zachrání.  

 

Třešně v rumu 
Michaela Janečková 

 

Štvou vás příbuzní u nedělního oběda? Nemůžete pochopit, koho to zas 

volili, proč si vzájemně posílají konspirační maily, nadávají na novináře a 

skuhrají, že za jejich mládí bylo lip? Vydechněte a počítejte do deseti. Ne 

vždy je hloubení příkopů mezi generacemi ten nejlepší nápad. Třicetiletá 

Michaela, profesí redaktorka veřejnoprávní televize, proto potlačila svůj 

pud sebezáchovy, a rozhodla se se svým o čtyři dekády starším dědou 

měsíc cestovat po Kubě. Když oběma balila kufry, ještě netušila, že za 

pár dní: stráví večer na policejní stanici na okraji Havany, že se děda 

patnáckrát ztratí, že rum je oficiální snídaně šampionů a troje trenky na 

měsíc v pohodě stačí. Pokud se chcete opravdu od srdce zasmát a pobavit, 

pak si přečtěte svérázné zápisky z cest, jež ve výsledku nejsou 

cestopisem, ale spíš deníkem bizarních situací v kubánských kulisách. A 

pokud čtenáře kdy zajímalo, co se stane, když sejmete rudé třešničky z 

loga KSČM a naložíte je do řízného kubánského rumu, v této knize najde 

odpověď.  
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Co se šeptá v trávě 
Eva Horáková ; ilustrace Vendula Hegerová 

 

Krátké příběhy ze života obyvatel travní říše. Kniha vychází ze zásad 

genetické metody výuky čtení.  

 

Jak se chtěl čaroděj stát kouzelníkem 
napsala Lenka Hoštičková ; ilustroval Mirek Vostrý 

 

Vyprávění o malém čaroději, který nechce být čarodějem, jak si přejí jeho 

rodiče, ale touží se stát kouzelníkem, aby lidem pomáhal. Rodiče zapsali 

Kvída do prázdninové školy pro čaroděje, kde se má učit, jak škodit 

lidem. Kvído však nechce být čaroděj, ale kouzelník jako jeho dědeček. 

Kvídova spolužačka Frída si přeje to samé. Stanou se z nich čarodějové 

nebo kouzelníci?  

 

Měsíční zrnko 
Katarína Macurová 

 

Knížka s celostránkovými ilustracemi vypráví snový příběh o putování 

dvou podivuhodných tvorů. Nola a Tula jsou sestry a také nerozlučné 

kamarádky; je proto naprosto samozřejmé, že když Nola prozradí Tule 

své nejtajnější přání, udělá Tula všechno pro to, aby jí ho pomohla splnit. 

Tak začíná dojemný a křehký příběh o síle přátelství a cestě za 

vytouženým snem. Za snem, který objevuje jiné podoby světa, jenž nás 

běžně obklopuje, a nachází v něm nové obzory. Popusťte spolu s Nolou a 

Tulou uzdu fantazie a vydejte se s nimi na jejich čarovnou výpravu... na 

výpravu za snem. Na samém jejím konci zjistíte, že snít, klidně i ty 

nejneuvěřitelnější sny, stojí vážně za to  

 

Pokojíček plný hraček 
genetická metoda 

Hana Zobačová ; ilustrace Michaela Bergmannová 

 

Příhody hraček pro nácvik čtení genetickou metodou. Kniha plná 

krátkých příběhů vypráví a o tom, co se stane, když se plyšový lev v noci 

ztratí, když si loutky spolu nechtějí hrát nebo když hračky pořádají 

narozeninovou oslavu. Kniha vychází ze zásad genetické metody výuky 

čtení, příběhy jsou řazeny od jednodušších převážně jednoslabičných až 

po ty složitější dvoj- a trojslabičné. Jednotlivé příběhy jsou svojí délkou 

přizpůsobené začínajícím čtenářům.  

 

Rudá galerie 
1. díl 

Tiffany Reisz ; z anglického originálu The red přeložila Hana Catalano 

 

Mona Lisa St. Jamesová učinila u matčiny smrtelné postele slib, že udělá 

cokoliv, aby zachránila její uměleckou galerii. Naneštěstí je Rudá galerie 

nejen vymalovaná červeně, ale topí se i v červených číslech. Zrovna když 

Moně dojde, že nemá jinou volbu než galerii prodat, objeví se po zavírací 

době záhadný muž a učiní jí nabídku. Zachrání Rudou galerii, pokud 
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bude Mona souhlasit s tím, že se mu na dobu jednoho roku podvolí. Ten 

muž je hezký, Angličan, a nadto neskutečně svůdný. Matka však určitě 

nezamýšlela, aby se její dcera prodala nějakému cizímu člověku. Na 

druhou stranu však Mona dala slib, že udělá cokoliv, aby galerii 

zachránila…  

 

Růže 
2. díl 

Tiffany Reisz ; z anglického originálu The rose přeložila Hana Catalano 

 

Román z autorčiny volné série erotických romancí, jež se točí i kolem 

uměleckých děl. Tentokrát to bude vzácný pohár, který oplývá záhadnou 

mocí...V den večírku na oslavu Liiny promoce jí její rodiče - bohatí 

sběratelé umění s přáteli na vysokých místech - darovali nádherný pohár 

na víno, vzácný artefakt zdobený růžemi. Je to úžasný dárek, na který má 

zálusk i August Bowman, přítel rodičů a host na večírku. August Lie 

sdělí, že tento pohár, zvaný Růžový kylix, je ve skutečnosti mnohem víc 

než jen kus nádobí. Byl používán při chrámových obřadech Erota, 

řeckého boha lásky, a má moc přivést k životu ty nejintimnější sexuální 

fantazie. Lia je však vůči mytologii a kouzlům skeptická - koneckonců 

August je sběratel umění, takže nejspíš prostě jen chce ten vzácný kousek 

pro sebe. Zanedlouho se však dívka ze zvědavosti z Růžového kylixu 

napije...  

 

Motýlí kniha 
Martina Macháčová ; ilustrovala Sofie Helfert 

 

Kniha ukrývá příběhy pro děti, dobrodružství pro všechny, velký kus 

přírody a také malé, ale statečné skřítky. A motýly. Představte si opravdu 

hluboký les a rozkvetlou louku, jejíž tráva vám sahá klidně až po pás. 

Představte si sluneční paprsky lechtající vás na tváři a malující vám na 

nose pihy. Představte si, jak bosí kráčíte loukou a chladná půda mírní 

letní horkost. S každým dalším krokem vylétají z vysoké trávy motýli s 

křídly v barvě sluníčka a titěrní i trochu větší brouci s tvrdými krovkami 

se rozbíhají do všech stran. Zavřete oči a zaposlouchejte se do bzučení, 

které se nese nad loukou. Nadechněte se. Cítíte tu vůni vlhké hlíny, 

sladkého maliní a pylů všech těch modrých, fialových, bílých a žlutých 

květin?  

 

O záhadném semínku 
Barbora Vajsejtlová ; ilustrovala Jana Doubková 

 

Veselé i dobrodružné příběhy rostlinek a semínek. Myslíte, že na zahradě 

je nuda? Velký omyl! Pod zemí i nad zemí to totiž žije! Chcete vědět, co 

se nakonec vyklubalo ze záhadného semínka, jak to dopadlo s 

nafoukaným rajčetem, marnivou cuketou nebo okurkou, která nechtěla, 

aby skončilo léto? Tak hurá na zahradu!  
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Sazínkové a Mračná země 
Martina Macháčová ; ilustrace a obálku nakreslila Jana Uhlířová 

 

Pohádková dobrodružství skřítků zvaných sazínkové, kteří žíjí na lukách, 

v lese i v zahradách a starají se o semínka. Dva bratři sazínci, skřítci 

stvoření pro semínkovou práci, se musí vypravit do Mračné země 

zachránit domov a ostatní sazínky před suchem, které je ohrožuje. 

Statečný Fousek a Jeník se ponoří až na dno jezera a spolu s přáteli z 

Mračné země se jim podaří přemoci kouzelníka, uchránit Mračnou zemi 

před potopou a svůj domov před suchem.  

 

Divočina v zahradě, neboli, Inspirace pro přírodní zahradničení 
David Goulson ; přeložila: Lenka Adamcová 

 

Divokou přírodu máme přímo pod nosem - v zahradách a parcích, v 

mezerách v chodníku a v zemi pod svýma nohama. Dave Goulson nahlíží 

do kompostu, vrtá se v hlíně a noří se do zahradního jezírka. Zaníceně 

vysvětluje, jak jsou naše životy a osud celého lidstva neoddělitelně 

propojené se životy škvorů, včel, zlatooček a pestřenek, nedoceňovaných 

hrdinů přírodního světa. Zásadní kniha pro každého, kdo má zahradu a 

není mu lhostejná naše planeta.  

 

Od semínka v prach 
o životě, přírodě a jedné zahradě 

Marc Hamer ; přeložil: Vojtěch Ettler 

 

Představte si nádhernou rozlehlou zahradu. Sytě rudé hortenzie se 

uklánějí popínavým žlutým růžím, pásy narcisů kynou jiřinám, tulipány si 

na hlavy pod zlatavým sluncem uvazují růžový turban. Na staré okrasné 

jezírko shlíží z nebe natržený mrak. V zadní části přechází zastřižený 

trávník v louku plnou divokých květin, a kdo by šel ještě dál, až za 

mokřiny v koutě, toho by obklopily vzrostlé javory a buky. Jenže do téhle 

zahrady nikdo nechodí. Paní je pryč nebo se dívá oknem z kuchyně a 

jediným člověkem, který šlape mezi záhony, je stárnoucí vousatý 

zahradník. Jmenuje se Marc Hamer a donedávna přes zimu chytal krtky.  

 

Semínka 
přírodní zdroje energie v desítkách zajímavých receptů 

Vicki Edgsonová a Heather Thomasová ; fotografie Yuki Sugiorová ; z 

anglického originálu Amazing edible seeds ... přeložila Barbora 

Růžičková 

 

Každý recept obsahuje ingredience, informaci o době přípravy a 

fotografii. V knize je podrobně představeno 20 semínek (kmín, koriandr, 

konopí, hořčice, vojtěška, kardamon, římský kmín, pískavice, černucha, 

granátové jablko, vanilka, fenykl, mák, dýně, slunečnice, pohanka, chia, 

len, quinoa, sezam), způsoby jejich pěstování, následné zpracování, obsah 

živin a jejich přínos pro lidské zdraví.  



Knižní novinky – za únor 2022 

 

Semínka z vlastní zahrady 
Petr Dostálek 

 

Proč semenařit doma, když je nabídka osiv v obchodech tak bohatá? Nač 

se vracet k pracným a zapomenutým postupům, navíc s nejistým a těžko 

předvídatelným výsledkem? • Zachováte dědictví předků - Domácím 

semenařením pomáháte uchovat cenné rodové, krajové a staré odrůdy, 

mnohdy výborně přizpůsobené místním podmínkám • Poznáte koloběh 

přírody - Zjistíte, jaké jsou potřeby rostlin a co všechno musíte udělat, 

než z původního semínka získáte semínko nové • Objevíte pestrou paletu 

chutí a vůní - Ve vaší kuchyni se objeví zapomenuté odrůdy, často 

skromné a odolné, které můžete pěstovat bez použití chemie • Pomůžete 

přírodě - Přispějete k přírodní rovnováze, biodiverzitě a přilákáte do 

zahrady užitečný hmyz • Budete soběstační a nezávislí  

 

Augiášův chlév 
Roman Cílek 

 

Renomovaný český spisovatel literatury faktu a kriminálních příběhů 

přináší další sérii deseti detektivních povídek, v nichž se opět profiluje 

zločin v nejrůznějších podobách."Finito! Život dobrodruha na volné noze 

Roberta Balcara za pár hodin ukončily dvě kulky. Byly vypáleny z 

dalekonosné pušky, přičemž první ze střel ho nezasáhla zcela přesně, 

čímž mu byly dopřány ještě dvě vteřiny vědomí. V zhuštěném 

kaleidoskopu myšlenek a vjemů se mu mihla i výseč pohledu na nebe..." 

Úryvek z nové knihy zkušeného autora Romana Cílka ukazuje, v čem 

jsou jeho přednosti: přitažlivý děj, neotřelý jazyk, nevšední prostředí.  

 

Jak se žije u Wohllebenů 
samozásobitelství v praxi 

Miriam a Peter Wohllebenovi ; překlad z německého jazyka: Kateřina 

Krause 

 

Vlastní ovoce a zelenina, vlastní vajíčka i vlastní maso – Wohllebenovi se 

zásobují sami a po více než 25 letech již vědí, co funguje. Nyní můžete z 

jejich bohatých zkušeností čerpat i Vy.  

 

Nyxia nespoutaná 
2. díl 

Scott Reintgen ; z anglického originálu Nyxia unleashed přeložila Jolana 

Navrátilová 

 

Pokračování dobrodružné space opery pro mladé i dospělé čtenáře o 

skupině teenagerů, která se ocitne ve vzdáleném koutě vesmíru, kde se 

tváří v tvář nebezpečí musí rozhodnout a riskovat doslova všechno. 

Zpočátku si Emmett Atwater říkal, že to bude snadná výhra. Posbírat 

body. Shrábnout prachy. Vrátit se domů. Ale netrvalo dlouho a zjistil, že 

Babylon nehraje čistě. Jejich plané sliby vystřídaly temné vyhlídky. Teď 

si spolu s dalšími členy posádky Genesis musí poradit v neznámém a 

nebezpečném světě. I tato mise měla být jasně daná: těžit nyxii, 

nejcennější surovinu vesmíru, a dobře vycházet s původními obyvateli 

Adamity. Ale Emmett a ostatní si záhy uvědomí, že se ocitli uprostřed 
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bitvy mezi silami Babylonu a Adamitů, jejichž zájmy jsou podstatně 

odlišné. Podaří se Genesis uniknout z planety včas, nebo už je pozdě?  

 

Poutníci ze Svaté země 
detektivní případy mnicha Blasia 

Jan Bauer 

 

V odborných historických kruzích vyvolal nedávno rozruch nález 

latinských rukopisů z počátku 15. století na zámku v Českém Krumlově. 

Původně byly považovány za náboženské traktáty sepsané jako polemika 

s názory Jana Husa a jeho následovníků. Pečlivější překlad však ukázal, 

že se ve skutečnosti jedná o vzpomínky rožmberského levobočka 

františkánského mnicha Blasia na kriminální případy, které kdysi 

pomáhal řešit svému příteli Jakubu Protivovi z Protivce, rychtáři na 

Novém Městě pražském. První z nich byl případ poutníků ze Svaté země, 

kteří se při svém návratu z míst spojených s životem Ježíše Krista a jeho 

apoštolů na čas zastavili v Praze. Shodou okolností se tito zbožní muži a 

ženy dostali do podezření z velkých loupeží a krvavých mordů. Jaká však 

byla pravda?  

 

Přerušený řetězec 
Petr Eidler 

 

V centru dění detektivního románu je muž, který si přijíždí z Francie do 

Čech pro velké jmění - ale i pro něco horšího.  Oskar Rosen se sice 

narodil koncem druhé světové války v Čechách, ale sedmdesát let prožil 

ve Francii. Když se nyní od notáře dozvídá, že dědí po své dosud 

neznámé tetě Vilemíně Pokorné dům a další nemovitost v Praze, 

rozhodne se přiletět, aby zjistil, jaké jsou vlastně jeho kořeny, a najímá si 

soukromého detektiva, který hovoří francouzsky, aby mu s pátráním 

pomohl. Jednoho dne dostane detektiv Rosenovu textovku, že ho 

urgentně potřebuje. Když však dojede do jeho bytu, najde Rosena 

umírajícího. Je zřejmé, že šlo o zabití. Nezbývá než zavolat majora 

Hackenschmieda z oddělení vražd...  

 

Půjdeš s námi ven? 
objevitelské výpravy za přírodou ve městě 

Peter Wohlleben ; přeložila: Marie Voslářová 

 

Příroda je všude kolem nás – i ve městě. Na mnoha nečekaných místech 

se překvapivě daří různým živočichům i rostlinám. Bydlí tam s námi 

třeba myši, králíci, a někdy dokonce lišky či divočáci. Úzké škvíry mezi 

dlažebními kostkami a praskliny v asfaltu zase pohotově obsadily 

lišejníky, mechy či pampelišky.  

 

Víš, kde bydlí zvířata? 
poznáváme život na loukách a v lesích 

Peter Wohlleben ; přeložila: Magdalena Havlová 

 

Ve své nejnovější knížce pro děti se Peter Wohlleben, autor řady 

úspěšných knih o lese, tentokrát věnuje zvířatům. Známý lesník 

doprovodí malé čtenáře ke zvířatům, která žijí docela blízko – v lese, na 
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zahradě, u vody a s námi v domě. Budou při tom, když divoká prasata a 

mouchy přivedou na svět mladé, když se vydají za potravou, budou se 

bránit nebo je tu a tam postihne nějaká nemoc. Od mušek třásněnek až po 

vlka – o všech těchto bytostech se děti dozví spoustu zajímavých věcí. 

Vydejte se s námi do tajemného světa zvířat!  

 

Moudrost lesa 
Peter Wohlleben ; přeložila: Magdalena Havlová 

 

Les umí dostat z lidí to nejlepší! Romantický hvozd – hluboké ticho, vůně 

mechu a pryskyřice, ševelení v korunách stromů: představujete si les také 

tak? Tato nádherná místa se stávají vlivem lidské chamtivosti a 

znečišťování čím dál vzácnějšími.  

 

Než stromům dojde dech 
jak se stromy učí zvládat změnu klimatu a proč nás les zachrání, když mu 

to dovolíme 

Peter Wohlleben ; přeložila: Dagmar Heeg 

 

Kniha Než stromům dojde dech je vyznáním lásky stromům a současně 

výzvou, abychom konečně začali chránit přírodu a pečovat o její 

nekonečnou mnohotvárnost, i když se nám doposud nepodařilo zcela 

pochopit její provázanost. A také cestou k pochopení, že to děláme ve 

vlastním zájmu. Stromy se totiž bez lidí hravě obejdou, ale lidé bez 

stromů ne.  

 

Plevel na talíři 
28 druhů plevelu a jak se ho zbavit anebo si na něm báječně pochutnat : 

50 receptů z divokých bylin 

Susanne Hanschová, Elke Schwarzerová ; přeložila Monika Řezníčková 

 

Bez varování se objeví v zahradě, nestydatě se tam roztahuje a stojí nás 

čas a nervy – to je plevel. Tato kniha zábavnou formou radí, jak nezvané 

návštěvníky vykázat do patřičných mezí nebo jak si na nich pochutnat.  

 

Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou 
ohromující zjištění o 7 lidských smyslech, srdečním tepu stromů a otázce, 

zda mají rostliny vědomí 

Peter Wohlleben ; přeložila: Marie Voslářová 

 

Peter Wohlleben čtenářům opět s využitím nejnovějších vědeckých 

poznatků a v kontextu svých vlastních zkušeností otevírá oči pro 

podivuhodné jevy přírody a ukazuje, jak blízcí si my lidé s přírodou jsme 

a nakolik s ní zůstáváme propojení.  

 

Zahrada bez zalévání 
chytré zahradničení se 44 rostlinami, které dobře snášejí sucho 

Annette Leppleová ; přeložila: Jana Čeřenová 

 

Nechce se vám stále zalévat záhony a udržovat anglický trávník? 

Nabídneme vám 44 odolných trvalek, keřů, popínavých rostlin a rostlin 

do květináčů užitečných i pro obyvatele z řad živočichů. Vybudujte si 

zahradu, které sucho nevadí.  
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Divoké rostliny 
lahodné recepty, jedlé dekorace a nápady na dárky 

Celia Nentwig ; fotografie: Celia Nentwig, Michael Nentwig, Marion 

Weinberg ; překlad a redakční úpravy: Daniela Urešová 

 

Kniha ukáže kouzlo přírody prostřednictvím rostlin, se kterými se můžete 

běžně setkat a stane se zdrojem inspirace pro ostřílené sběrače bylinek i 

pro naprosté začátečníky. Snadné a nápadité recepty jsou doplněny 

poutavými fotografiemi. Objevujte přírodu prostřednictvím chutí a 

zjistěte, že z obyčejných bylin, které jsou všude kolem, vykouzlíte snadno 

neobyčejná jídla.  

 

Einstein 
myšákova fantastická cesta prostorem a časem 

Torben Kuhlmann ; z německého originálu Einstein ... přeložil Radek 

Malý 

 

Bohatě ilustrovaný příběh malého myšáka, který hledá způsob, jak čas 

vrátit zpět. Pocta Albertu Einsteinovi. Malý myšák zmešká největší 

slavnost sýra o jeden jediný den. U hodináře zjišťuje, co přesně je čas a 

zda se dá vrátit. Ten ho pošle pátrat po vědci, který žil v městečku před 

osmdesáti lety a časem se zabýval. V patentovém úřadu myšák objeví 

knihu Alberta Einsteina Teorie relativity a podle ní sestrojí stroj času.  

 

Jedlá semena z přírody 
hledáme, sbíráme a všestranně vychutnáváme 

Anke Höllerová, Doris Grappendorfová ; z německého originálu Essbare 

Wildsamen - finden, sammeln, vielseitig genießen ... přeložil Rudolf 

Rada 

 

Planá semena můžete všestranně využívat: jako hodnotný doplněk stravy, 

díky němuž budou dovážené superpotraviny (například chia semínka 

nebo blešníkové semeno) zbytečné, jako přídavek do jídel, ke kořenění, k 

přípravě hořčice, jako ořechový požitek, do mouky a kávy, na jedlý olej, 

nebo také naklíčená.  

 

Převratné kvašení 
kombucha, kefír, miso... : 70 receptů vždy po ruce 

Sébastien Bureau a David Côté ; z francouzského originálu La révolution 

fermentation ... přeložila Hana Jovanovičová 

 

Zdravotní výhody kvašených potravin jsou známé již dlouho. Pokud 

nevrtíte hlavou při pomyšlení, že byste pod svou střechou poskytli domov 

tisícům maličkých podnájemníků v podobě bakterií mléčného kvašení, je 

toto kniha přesně pro vás. Fermentovaná zelenina, nápoje, mléčné 

výrobky a dokonce i maso – to vše si můžete bezpečně připravit i doma, 

jen s minimem pomůcek a námahy. Kvašení je dobrodružství, nebojte se 

na něj vydat!  
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Superpotraviny 
tuzemské divoké rostliny : energie ze zahrady, lesa a louky 

Karin Greiner; Helena Uhrová 

 

Superpotraviny jsou všude okolo nás. Jestli jste si doposud mysleli, že 

pocházejí jen ze vzdálených zemí jako chia semínka nebo goji, můžete to 

nyní přehodnotit: rostlinné energetické balíčky pro detoxikaci a anti-

aging, posílení imunity a wellness rostou také přímo před vašimi 

domovními dveřmi. Ať je to medvědí česnek nebo pampeliška, bršlice, 

jetel luční, šípky nebo trnky - co vypadá jako plevel, je ve skutečnosti 

superpotravinou z nejlepších, plnou vitality. Kdy a jak sklízet jedlé 

divoké rostliny, aby jejich účinek byl nejlepší, najdete v této knize. * 

Super informace: poznáte a sami nasbíráte 28 divokých rostlin * Super 

zdraví: obsahové látky a jejich účinky na tělo * Super chuť: vydatné a 

sladké recepty s regionálními a sezónními divokými bylinkami a plody - 

to je trumf!  

 

Uchovávání úrody 
tradiční i nové způsoby, jak zachovat potraviny v chutném stavu přes 

zimu a déle 

editorka: Eva Hauserová 

 

Publikace: Uchovávání úrody. Tradiční i nové způsoby, jak zachovat 

potraviny v chutném stavu přes zimu i déle - Hauserová Eva. Příručka vás 

seznámí s tím, jak nejlépe uchovat úrodu ze zahrady i jídlo nasbírané ve 

volné přírodě s využitím obnovitelných zdrojů energie, a to různými 

metodami včetně polozapomenutých postupů našich babiček a 

prababiček. Zkušené autorky a jeden autor vás provedou správným 

skladováním, osvědčenými metodami jako zavařování a sušení, ale 

největší pozornost věnujeme různým typům kvašení. Nechybí texty 

vysvětlující, jak to všechno souvisí s permakulturou (Katka Horáčková), 

jak porozumět procesům probíhajícím v jídle po mikrobiologické stránce 

(Eva Hauserová), a konečně v brožurce najdete řadu vynikajících, 

prověřených a chutných receptů  

 

Vaříme z divokých bylin 
sběr rostlin z okolní přírody, rady na jejich použití v kuchyni a jiné 

zpracování 

Peter Becker, Claudia Wilhelmi ; překlad Helena Piková 

 

Sběr rostlin z okolní přírody a jejich využití v kuchyni i jinde. Autor 

receptů + vaření je Peter Becker. Autorkou kosmetických receptů + 

dekorace je Claudia Wilhelmi.  

 

Encyklopedie traktorů 
české a slovenské traktory od r. 1912 do současnosti 

Marián Šuman-Hreblay 

 

Encyklopedie traktorů popisuje české i slovenské kolové a pásové 

traktory, lokomobily a motorové pluhy, používané od přelomu 19. a 20. 

století až do současnosti. Kniha obsahuje historii výroby traktorů a 

informace o desítkách firem, z nichž většina v dnešní době již neexistuje. 
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V závěru knihy autor pro čtenáře shromáždil zajímavosti ze života 

českých konstruktérů, černobílé i barevné fotografie a kresby.  

 

Matčin hrob 
Josie Quinnová musí vykopat hluboko pohřbená tajemství 

Lisa Reganová 

 

Když dva malí chlapci při hře v lese nedaleko parkoviště pro karavany 

najdou pohřbené tělo, policejní náčelnici Josie Quinnové se začínají 

vracet nepříjemné vzpomínky. I ona si v tom lese jako dítě hrávala, co 

nejdál od své nevyzpytatelné matky Belindy Roseové. Josie ale nemůže 

své vzpomínky dál potlačovat. Dentální analýza totiž prokáže, že 

nalezené tělo patřilo mladé ženě, která byla zavražděna před třiceti lety. 

Ženě jménem Belinda Roseová  

 

Spasitel 
Andy Weir 

 

Nové úžasné, napínavé meziplanetární dobrodružství od autora světového 

bestselleru Marťan. Ryland Grace zůstal jako jediný přeživší na zoufalé 

misi poslední naděje. Pokud selže, lidstvo zanikne. Je tu však drobný 

háček – Ryland to neví. Nedokáže se vybavit ani své jméno, natož že má 

nějaký úkol a jak ho asi tak splní.  

 

Válka královen 
Eliška Přemyslovna & Eliška Rejčka 

Jaromír Jindra 

 

Historický román nás zavádí do doby tzv. války královen – Elišky 

Přemyslovny a její nevlastní matky Rejčky Polské. Jako každý boj, tak i 

tento se vede všemi dostupnými prostředky včetně intrik, jedu či zrady. 

Nepřehledné situace využívá české panstvo ke vzpouře proti králi Janovi 

z Lucemburku; ten však v rozhodující chvíli opouští nejen Elišku, ale i 

svou zemi, kterou zanechává napospas hrabivosti místní šlechty. Po bok 

královny se tak staví zbrojnoš Matouš Rozoumek, který nejenže zachrání 

život malého kralevice Václava, ale vyvede Elišku z mnohých 

nebezpečných situací.  

 

Zloději ostatků II. 
Vladimír Vondruška 

 

Druhý díl trilogie o mladém zemanovi, skvělém trubadúrovi a 

příležitostném obchodníkovi s ostatky Martinovi ze Stvolna se odehrává 

záhy po návratu z římské jízdy císaře Karla IV. domů. Martin nalézá svou 

manželku Johanku, kterou považoval za mrtvou, jenže osvobodit ji z 

kláštera není snadné  
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Dům myšek. 
ABC 

vyrobila Karina Schaapman ; z nizozemského originálu Het muizenhuis - 

ABC ... přebásnil Petr Stančík 

 

Další kniha z cyklu Dům myšek pro malé čtenáře! Tentokrát v podobě 

hravého leporela pro ty nejmenší děti. Naučte se abecedu se svými 

oblíbenými kamarády, myškami Julií a Samem. Ke každému písmenu 

abecedy najdete jeden výjev Domu myšek a jednu rýmovačku.  

 

Dům myšek. 
Piknik 

vymyslela, vyrobila a napsala Karina Schaapman ; nafotil Allard 

Bovenberg ; z nizozemského originálu Het muizenhuis - De Picknick ... 

přeložila Lenka Sovová 

 

Sam a Julie vyrážejí s trojčaty na výlet. Sbalili si s sebou spoustu dobrot, 

protože jdou uspořádat opravdický piknik! Cestou na piknik potkávají 

další myšky, které mají různá povolání. Seznamují se spolu s dětmi s 

různými činnostmi.  

 

Dům myšek. 
Pouť 

vymyslela, vyrobila a napsala Karina Schaapman ; nafotil Alan 

Bovenberg ; z nizozemského originálu Het muizenhuis - Op de kermis ... 

přeložila Lenka Sovová 

 

Do města přijela pouť! Sam a Julie se nemohou dočkat, když pozorují, 

jak se staví jednotlivé atrakce: házení míčků, autodrom, strašidelný 

zámek… a co teprve to nejlepší! Velikánská horská dráha, která bude 

sahat až do třetího patra Domu myšek. Ale je tu jeden problém: za atrakce 

se platí a oni nemají peníze. Kde by si tak mohli přivydělat?  

 

Dům myšek. 
Slavnost 

text Karina Shaapman a Maurits Rubinstein ; nafotil Jaap Vliegenthart ; z 

nizozemského originálu Het muizenhuis - Het Grote feest ... přeložila 

Lenka Sovová 

 

Další příběh Domu myšek přinese něco opravdu nečekaného! Tři zvídavé 

malé holčičky objeví ve městě tajnou chodbu a ta je přivede k našim 

kamarádům, Samovi a Julii.  

 

Deník malého Minecrafťáka 
3. díl 

Cube Kid ; překlad Barbora Antonová 

 

Deník jednoho obyčejného kluka v neobyčejném světě Minecraftu. 

Minusův trénink pokračuje. Po nedávném útoku mobů se celá vesnice 

rozhodla na jejich další nájezd připravit. A Minus dělá vše, aby byl 

jedním z pěti nejlepších ve škole, a stal se tak bojovníkem, po čemž touží 

z celého srdce. Herobrine to vidí ale úplně jinak. S pomocí svých přátel 
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Alizée, Maxe, Émeraude i Řízka musí Minus čelit ještě větším 

překážkám, než jaké kdy poznal.  

 

Deník malého Minecrafťáka 
4. díl 

Cube Kid ; překlad: Marie Kala 

 

Minus už sice dávno není žádný zelenáč, má ale skutečně na to, aby se 

stal opravdovým bojovníkem? Minus zažívá těžké časy. Jeho vesnici 

ohrožuje nejhorší útok, jaký ji kdy potkal, a on sám musí čelit jednomu ze 

svých spolubojovníků. Navíc ho čeká nelehká zkouška s ruditem, o 

kterém vůbec nic neví. Naštěstí je tu ale Lola, která zná rudit víc než 

kdokoliv jiný. Podaří se Minusovi překonat všechny překážky a posunout 

se zase o kousek blíž svému snu?  

 

Deník malého Minecrafťáka 
6. díl 

Cube Kid ; překlad Barbora Antonová 

 

Minuse ani Alizée ani ve snu nenapadlo, že by se na své cestě za Věčnou 

kovárnou mohli setkat se svými kamarády. I je totiž vyslal starosta na 

zvláštní misi... Jde tu totiž o čas. Zdá se, že Ten Bez Očí shromažďuje 

velkou armádu a chystá rozhodující útok. Minus se mu společně se svými 

přáteli musí postavit a dokázat, že jsou skvělými bojovníky, na které se 

svět Minecraftu může spolehnout.  

 

Vystupte z myšlenkových pastí 
David A. Clark ; z anglického originálu The negative thoughts wokbook 

... přeložila Eva Klimentová 

 

Příručka, která se zaměřuje na pozitivní myšlení, změnu postoje a 

zvládání negativních myšlenek a emocí. Určeno široké veřejnosti.  

 

Do hrobu si to nevemu 
Karel Šíp ; ilustrace Jiří Slíva 

 

Karel Šíp s velkým nadhledem glosuje a komentuje svět kolem něj i nás. 

Otevírá zajímavá témata, předkládá vlastní životní příběhy a staví je tak, 

aby působily vtipně, a mnoho také vysvětluje, aby čtenáře příliš 

nezatěžoval přemýšlením, ale umožnil mu příjemný relaxační odpočinek. 

Literárně tak jde prošlapanou cestičkou bez odboček, po rovince, spíše 

trochu z kopce.  

 

Než udeří stín 
J.D. Robb ; z anglického originálu Shadows in death ... přeložil Zdík 

Dušek 

 

Krimi z dlouhé série o Evě Dallasové. Vyšetřovatelka se tentokrát zabývá 

případy, které zasahují nebezpečně do její vlastní rodiny. Eva Dallasová 

je pod tlakem. Na jedné straně musí vyřešit šokující vraždu bohaté matky, 

na straně druhé jí dělá starosti manžel Roarke, který v davu okolo 

mrtvoly zahlédne ke svému velkému znepokojení stín z minulosti. Eva si 
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rychle uvědomí, že tento případ bude úplně jiný než ostatní a že její role 

lovce se může v mžiku obrátit a zvrhnout v nebezpečnou hru  

 

Pád vzhůru 
spiritualita pro obě poloviny života 

Richard Rohr ; z anglického originálu Falling upward ... přeložila Julie 

Žemlová 

 

Spiritualita pro obě poloviny života / Průvodce na cestě k tajemství a 

kráse skutečné duchovní dospělosti. První polovina lidského života je 

dobou budování identity, dosahování výsledků, výkonu. S postupujícím 

věkem se však před člověkem otevírá nová cesta – cesta, jež zahrnuje 

omyly, ztráty, bezmoc, utrpení, všechno to, co nás vytrhuje z našeho 

dřívějšího pohodlí. Tato nová fáze vyžaduje změnu pohledu na sebe 

sama, v němž se odvážíme dát větší průchod samotnému životu.  

 

To není můj problém 
Ciara Smythová ; přeložily Hana Netušilová a Kristýna Vítková 

 

Dívčí román je příběhem šestnáctileté Aideen, která to nemá v životě 

jednoduché. Aideen má spoustu problémů, které nedokáže vyřešit. 

Nejlepší kamarádka se jí odcizuje. Matka se pokouší přestat pít. Ovšem 

hysterický záchvat ambiciózní Meabh Kowalské žádný problém 

nepředstavuje. Aideen ji prostě strčí ze schodů. Jenže když za ní přijde 

další spolužák s žádostí o pomoc, odstartuje tím kolotoč podivných 

dobrodružství, neuvážených hloupostí a šance na lásku  

 

Jak vyprávět příběhy dětem 
Silke Rose Westová a Joseph Sarosy ; přeložila: Lenka Adamcová 

 

Pomozte svým dětem postavit most mezi realitou a představivostí. Tím 

mostem je příběh. Vyprávění příběhů buduje vztah mezi rodičem a 

dítětem a prohlubuje vzájemnou důvěru. Příběhy dětem pomáhají 

porozumět vlastním emocím, soucítit s ostatními a lépe chápat složitý 

svět, který je obklopuje. Kniha přináší rodičům, prarodičům a pedagogům 

návod na to, jak vyprávět příběhy pomocí souvislostí a tak, aby 

vypravěče i dětského posluchače pohltily. Z klíčových pravidel 

intuitivního vyprávění autoři sestavili překvapivě snadnou metodu – díky 

ní se dobrým vypravěčem může stát skoro každý. Srozumitelně 

vysvětlují, jak lze využívat události a objekty z každodenního života, 

vyprávět pomocí souvislostí a tak, aby vás i vašeho potomka příběhy 

pohltily. Od vytváření příběhu se totiž vaše pozornost přesune k 

posilování vzájemného vztahu a probudí ve vás netušené dovednosti. 

Vyprávění příběhů je něco, v čem jste už teď dobří. Možná si to jenom 

neuvědomujete.  

 

Píseň o nás dvou 
J. D. Barrettová ; přeložila Marie Frydrychová 

 

Hlavní hrdinka Zoe tak trochu připomíná Bridget Jonesovou v kulisách 

krásné pláže Bondi v Sydney. Zoe je harfenistkou, ovšem její posluchači 

postupně ubývají. V rámci paliativní péče totiž hraje umírajícím 



Knižní novinky – za únor 2022 

pacientům a poslouchá jejích životní příběhy. Na rozdíl od ostatních 

členů své rodiny má aspoň fungující vztah! Ačkoliv... její partner je "tak 

trochu" ženatý. Možná je načase přeladit… Stará písnička se už jaksi 

obehrála. Najde Zoe odvahu píseň svého života přepsat?  

 

Pohádky skřítka Penízka 
o penězích, životních hodnotách a situacích 

Iva Jančíková 

 

Pohádková kniha pomůže rodičům jako motivační prvek při probírání 

tématu peněz s dětmi. Zároveň rozvíjí představy dětí o světě, hodnotách a 

některých ekonomických pojmech.  

 

Později 
Stephen King ; z anglického originálu Later ... přeložil Miroslav Jindra 

 

Syn svobodné matky, Jamie Conklin, nechce nic víc než prožít obyčejné 

dětství. Jenže Jamie není obyčejné dítě. Jamie se narodil s nadpřirozenou 

schopností, matka ho ale nabádá, aby to tajil. Může vidět to, co nikdo jiný 

nevidí, a naučit se to, co se nemůže naučit nikdo jiný. Ale cena za užití 

této schopnosti je vyšší, než si Jamie dokáže představit. Zjistí to ve chvíli, 

když ho detektiv vtáhne do pronásledování vraha.  

 

Prvotřídní vražda 
Ann Granger ; překlad Michaela Martinová 

 

Historická detektivka z viktoriánského Londýna konce 19. století. Říční 

přízrak loví prostitutky a inspektor Ben Ross a Lizzie Martinová mají 

zase co dělat. Když inspektor Ben Ross ze Scotland Yardu jedné sobotní 

noci koncem října 1867 kráčí domů, Londýn halí neproniknutelná 

nažloutlá mlha. Než se ráno zvedne, leží v Green Parku zavražděná žena. 

Allegra Benedictová byla krásná italská manželka obchodníka s uměním. 

Ale co dělala odpoledne v Londýně a proč jen pár hodin před svou smrtí 

prodávala brož v nákupní pasáži Burlington Arcade? Kolik toho ví 

vyděšená slečna Marchwoodová? Existuje nějaká spojitost mezi 

zavražděnou a charismatickým knězem Joshuou Fawcettem? A kdo - 

nebo co - je Říční přízrak, který za mlhavých nocí loví prostitutky 

pracující na břehu řeky?  

 

Tři kroky od pekla 
Veronika Černucká 

 

Další z detektivních příběhů soukromé vyšetřovatelky Tary. Soukromou 

vyšetřovatelku Taru přivede do Svárova pátrání po dvou malých 

chlapcích. Brzy dojde k vraždě člověka, jehož smrt všechny překvapí. 

Následují další vraždy a Tara má plné ruce práce. Případ je čím dál 

zamotanější a nic nedává smysl.  
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Dračí město 
1. díl 

Petra Machová 

 

Lidé bádají hluboko ve vesmíru, a přitom netuší, kdo s nimi sdílí planetu 

Zemi. Ještěři, potomci Věčného ohně, vědí, jak splynout s davem. Jejich 

společnost však skomírá na prahu nového tisíciletí. Mezi jednotlivými 

rasami doutnají staré sváry – jedni se přizpůsobili lidem za cenu vlastní 

individuality, druzí se skryli hluboko pod zemí, neteční k problémům 

povrchu. Sevřeni z jedné strany lidmi a z druhé agresivními bestiemi, 

mají ještěři opravdu namále. Stačila by jediná jiskra a celý jejich známý 

svět se zhroutí… pak se nelze divit, že někteří vezmou věci do vlastních 

rukou. Napínavý příběh vypráví lidská dívka Jana, proti vlastní vůli 

proměněná v ještěra. Vyděšená novými schopnostmi narazí v lese na 

chrám Temného draka. Neví, jaké nebezpečí jí hrozí. Jedno je ale jisté: 

její rozhodnutí ovlivní celou ještěří civilizaci, ačkoliv by to nikdo 

nečekal.  

 

Pouto stínu 
2. díl 

Petra Machová 

 

Svět utajených ještěřích tvorů žijících tajně mezi lidmi dovedl Janu k 

výcviku pro post bojovnice Tajemných a Lianeu k tomu, aby se utkala se 

stíny své minulosti. Ještěři, potomci Věčného ohně, dokáží své odlišnosti 

maskovat a zapadnout tak nepoznaně do světa lidí, mezi které se však 

příliš nehrnou. Bytostně také nesnáší tzv. proměněnce, kteří byli do 

ještěří podoby proměněni proti své vůli. Jedním z proměněnců je i lidská 

dívka Jana, která se stala bojovnicí Tajemných. Ovšem nyní se jí vše 

hroutí, ztratila svou zvířecí podobu a dostavil se strach a noční můry. 

Vedle strachu z bestií se objevuje nový velký problém, ke kterému 

vzývaní dračí bohové také mlčí.  

 

Hon na střízlíka 
Mary Watsonová ; přeložila Petra Miketová 

 

Fantasy romance o nekonečném boji mezi dvěma frakcemi druidů. Válka 

mezi augury a soudci se přiostřuje. Každoroční oslavy svatého Štěpána 

vypadají pro augurku Wren stejně. Její hloupé jméno (Wren = střízlík) z 

ní dělá oběť honu na střízlíka. Letošní hon byl však jiný. Během 

pronásledování se jí zjevila věštba, která rozhodla o její budoucnosti. Je 

načase proniknout do řad nepřátel a získat zpět, co její rodině patří.  

 

Nyxia povstává 
3. díl 

Scott Reintgen ; z anglického originálu Nyxia uprising přeložila Jolana 

Navrátilová 

 

Závěrečná část space opery o skupině teenagerů, které čeká poslední 

bitva s Babylonem. Emmett se spolu s ostatními členy týmu Genesis 

zoufale snaží vrátit domů a získat slibovanou odměnu. Spojí se přitom s 

Imago, jejichž město leží po útoku Babylonu v troskách. To však bylo 
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součástí plánu, neboť jednu věc Babylon netuší. Zdejší svět se chýlí ke 

svému konci. Oba měsíce Edenu spějí ke srážce, jíž už nelze zabránit. 

Imago zbudovali tajná odpaliště a rozhodli se vylákat Babylon na svou 

planetu, odsouzenou k zániku. Dokonalý plán, jenže cesta k úniku týmu 

Genesis je zničená. Obě strany se snaží získat výhodu a boj se 

nevyhnutelně přesouvá zpět do vesmíru, kde se Emmett se svými přáteli a 

novými spojenci bude muset s Babylonem utkat v poslední bitvě o 

kontrolu nad loděmi. Pokud v ní zvítězí, pak v této neférové hře mohou 

jednou provždy vyhrát. Pro Imago, jejichž svět končí katastrofou, je to 

jediná šance na přežití.  

 

Nyxia 
1. díl 

Scott Reintgen ; z anglického originálu Nyxia přeložila Jolana 

Navrátilová 

 

Dobrodružná space opera pro mladé i dospělé čtenáře vypráví o 

nebezpečné výpravě za vzácnou vesmírnou materií. Osm rekrutů z řad 

lidí, kteří by rádi získali od osudu více nežli věčný úděl ztroskotanců, se 

vydává na nebezpečnou misi za nejcennější látkou ve vesmíru. Členem 

výpravy je i mladík Emmett, který by rád pomohl své živořící rodině a 

těžce nemocné matce. Projekt Genesis 11 je lákavý, ale také nesmírně 

záhadný, s velkou pravděpodobností selhání i smrti. Přesto se Emmett s 

ostatními účastníky chytá příležitosti a vydávají se na planetu Eden získat 

zde v komplikovaných podmínkách vzácnou Nyxiu. Látku, která může 

proměnit bídný život ve slávu a bohatství. Ovšem sám v sobě si každý 

musí srovnat, jak daleko až pro dosažení cíle hodlá zajít.  

 

Deník parkouristy 
Tomáš Zony Zonyga 

 

Ahoj. Jsem Tomáš Zonyga, ale nikdo mi neřekne jinak než Zony. Jestli tě 

zajímá parkour, chceš s ním začít nebo se o něm zatím jenom něco 

dozvědět, máš teď skvělou příležitost. V téhle knížce zjistíš, co vlastně 

parkour je, jak se dá dělat bezpečně i jakou potřebuješ výbavu. Najdeš tu 

spoustu tipů a nápadů na trénování těla i mysli. Dozvíš se taky hodně věcí 

o světě parkouru. Jsem rád, že se můžu podělit o své zkušenosti nasbírané 

za tolik let a možná tě inspirovat k hledání a vytrvání na tvé cestě 

životem.  

 

Lehká kuchyně 
Vyladěné recepty pro zdraví a energii 

 

Kuchařka je schopna všem, kdo chce odlehčit jídelníček a jíst zdravě, 

znát při tom rezignovali na skvělou chuť. Nabízíme v ni Přes 100 receptů 

, Které Jsme vyzkoušeli v redakční kuchyni časopisu Apetit, je osvědčené 

Tipy, Jak vařit více zeleniny luštěnin i Jak na talíř dostat nové ČI neotřelé 

suroviny . V knize nejbližší a nejoblíbenější kašle , svačiny, které vám 

dodají energii, vyvážené hlavní jídlo s masem i bez , nápady na obědy s 

sebou , superzdravé přílohy a nezapomněli jsme ani na sladkosti s 

minimem tuku a přidaného cukru . S námi čeká žít líp a cítit se brzy fit!  
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Parkourista 
Eva Dolejšová ; ilustroval Michael Petrus 

 

Dospívající David tápe životem, hledá sám sebe, svůj životní směr. 

Náhodné setkání s parkouristy mu ukáže cestu ke sportu, který posouvá 

hranice fyzického těla i mentality. David v parkouru nachází sám sebe i 

opravdové přátelství. První láska a falešní kamarádi ho ale dovedou až ke 

spáchání trestného činu, při kterém se stane tragická nehoda. David řeší 

morální boj, svou vinu, poznává zradu.  

 

Benediktini a střed Evropy 
křesťanství, kultura, společnost 800-1300 

editoři Dušan Foltýn, Pavlína Mašková, Petr Sommer ; původní texty 

přeložili z angličtiny Jiří Knap, z němčiny Jiří Knap a Jakub Izdný, z 

polštiny Martin Nodl 

 

Kolektiv více než třiceti domácích a zahraničních autorů nabízí pohled na 

benediktinství jako na jev, který již téměř půldruhého tisíciletí 

spolupůsobí v dějinách Evropy a jehož stopy jsou dobře čitelné v její 

vzdělanosti a kultuře. Úvodní kapitoly knihy vytváří svým zaměřením na 

mnišství v rodící se středověké Evropě obecný rámec tématu. Na něj 

navazuje soubor studií o křesťanství a působení benediktinů v nově 

vznikajících státech střední Evropy a o jejich kontaktech se 

západoevropským mnišstvím. Součástí svazku je také „Monasticon“, 

katalog vybraných benediktinských klášterů.  

 

Co když jsme to my 
Becky Albertalli, Adam Silvera ; přeložila Kateřina Stupková 

 

Román o těžkém hledání lásky v New Yorku v situaci, kdy neznáte ani 

jméno toho druhého a víte o něm jenom pár indicií. Arhtur a Ben se 

potkali na poště a během necelé hodinové konverzace mezi nimi tak 

trochu přeskočila jiskra. Benovi, který na poštu nesl krabici s věcmi 

bývalého přítele, připadá, že je na nový vztah moc brzy, na Arthura ale 

nemůže přestat myslet. Sám Arthur je na tom podobně, jak ale najít v 

New Yorku někoho, když znáte jenom jméno a nevíte, zdali je to jméno 

kluka, který Vás okouzlil nebo jeho bývalého přítele? Podaří se Arthurovi 

a Benovi vzájemně se najít? A pokud ano, bude to doopravdy tak velká 

láska, jakou si Arthtur vysnil?  

 

Kletba 
Chris Ryan ; z anglického originálu Tenth man down přeložil Petr Tůma 

 

Příběh knihy se odehrává v jedné středoafrické zemi, zmítané občanskou 

válkou. Do země je vyslána skupina vojáků SAS, aby zajistila přípravu 

jednotek oficiální vlády. Původně poklidný výcvik nakonec vyústí v 

konflikt mužů SAS s oběma znesvářenými stranami. Hlavní hrdina, 

Geordie Sharp, vypravěč příběhu, jedná pod tlakem času a únavy, dělá 

chyby a podléhá svým emocím. Schopnosti a jednání domorodých 

Afričanů jsou pro něj často těžko pochopitelné…  
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Kodaňská Píseň písní 
Annette Bjergfeldtová ; přeložil Robert Novotný 

 

Životem kypící román o hledání lásky století, velkých ztrátách i druhých 

šancích Rodinná sága, v níž plachá malířka Esther líčí osudy tří generací 

žijících pod jednou střechou, se odehrává v Kodani, na scéně Pařížské 

opery a v cirkuse Sovalskaja na předměstí Petrohradu. Když Hannibal v 

roce 1921 koupí dům v Kodani, představuje si domov naplněný operou, 

bohémským duchem a láskou, která by byla stejně opojná jako v 

Šalamounově Písni písní. Jenomže pro jeho nevěstu, ruskou artistku 

Varinku, skončilo období zázraků už ve chvíli, kdy na vlastní oči viděla, 

jak její první milý mizí v hroším chřtánu.  

 

Mrazivá kletba 
co kdyby se Anna a Elsa neznaly? 

Jen Calonita ; přeložila Petra Babuláková 

 

Fanfikce slavné animované pohádky Ledové království. Po nečekané 

smrti svých rodičů se z Elsy stane jediný vládce Arendelle a vše magické 

začne vyplouvat na povrch. Elsa si začne vybavovat zlomky svého 

dětství, na něž už dávno zapomněla... Střípky a úlomky, které dohromady 

skládají obrázek něčím povědomé dívky. Elsa se odhodlaně vrhne do 

dobrodružství, jež má vyplnit chybějící části jejího života, a vydá se přes 

celé království, aby odvrátila děsivou kletbu... a nalezla další princeznu 

Arendelle.  

 

Někam jsem to ukryl 
zápisky 77 

Václav Havel ; uspořádal Michael Žantovský 

 

Na podzim roku 1977, po dramatických událostech „roku Charty“, sepsal 

Václav Havel reportáž líčící první hodiny Prohlášení Charty 77, následné 

vyšetřování, čtyřměsíční vyšetřovací vazbu, kterou na něj uvalil 

komunistický režim, propuštění a posléze mučivé sebezpytování. Jak 

Havel uvádí v Dálkovém výslechu, asi stostránkovou reportáž někam 

ukryl a „už dávno nevím, kde je. Třeba ji někdy najdu“. Za svého života 

už reportáž nenašel, ale objevila se v pozůstalosti jeho blízkého přítele 

Zdeňka Urbánka, kde ji nalezl jeho vnuk David Dušek.  

 

Nenasytnost 
Chris Ryan ; z anglického originálu Greed přeložil Pavel Janeček 

 

K Mattu Browningovi, který právě skončil u SAS, se obrací štěstí zády. 

Dluží půl milionu dolarů a pokud je včas nevrátí, zemře. Z ničeho nic se 

ale objeví záchranné lano - zásah proti al-Káidě schválený a provedený s 

pomocí MI5. Matt shromažďuje malý tým bývalých kolegů z SAS, aby 

nejnebezpečnější světové teroristické organizaci ukradli 10 milionů ve 

zlatě a diamantech. MI5 jim poskytne veškeré vybavení a informace, 

které potřebují. Matt je přesvědčen, že je to dokonalý zločin - bezpečný, 

rychlý a vlastenecký. Ale poté, co jsou peníze ukradeny, začne zabíjení 

členů týmu - umírají jeden po druhém. Matt ví, že je na řadě  
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Norra Latin. 
Škola snů 

Sara Bergmark Elfgren ; ze švédského originálu Norra latin přeložila 

Kateřina Látalová 

 

Starobylá budova školy Norra Latin vrhá dlouhé stíny. Legendami 

opředené temné tajemství ukrývající se za jejími zdmi pomalu vyplouvá 

na povrch. Příběh ze Stockholmské série s prvky magického realismu. 

Sebejistá a všemi obdivovaná Clea vyrůstající v uměleckém prostředí a 

na druhé straně nejistá a tápající Tamar, dívka z provinčního města. 

Osudy obou dívek se protnou na prestižní škole Norra Latin na oboru 

herectví. Společně jsou vtaženy do řetězce událostí, jejichž počátek je v 

době, kdy školu mohli navštěvovat výhradně chlapci.  

 

Usáma 
Chris Ryan ; z anglického originálu Osama přeložil Petr Tůma 

 

Někdo chce, aby Joe Mansfield zemřel. Podílel se na akci v Pákistánu, při 

které se to stalo. Viděl jednotku SEAL, jak vyráží do akce; viděl její 

vojáky, jak odnášejí bin Ládinovo mrtvé tělo. Joe se dovídá o rozsáhlém 

teroristickém útoku, k němuž má dojít po obou stranách Atlantiku. Pokud 

chce přežít, musí zjistit, co se skutečně stalo tu noc, kdy Američané vtrhli 

do bin Ládinova úkrytu v Pákistánu. A nakonec, navzdory všemu, odhalí 

zlověstnou pravdu…  

 

Odpočinek v neklidu 
biopolitika spánku a bdění 

Nikola Ivanov (ED.) 

 

Spánek považujeme za samozřejmost. Nic není vzdálenější skutečnosti. 

Současná civilizace funguje v módu 24/7. Tento režim však koliduje s 

naší biologickou potřebou spánku a odpočinku. Spánek se proto často 

považuje za projev lenosti nebo ztrátu času stává se z něj problém k 

vyřešení. Západní medicína i různá průmyslová odvětví se tak v 

posledních letech stále více zaměřují na to, jak zmenšovat dopady 

spánkové deprivace na lidské zdraví. Tím se však řeší až důsledky, nikoli 

příčiny celé epidemie spánkových poruch, a vzniká paradoxní situace: 

problémy průmyslově řízených životů řeší opět průmysl. Antologie 

Odpočinek v neklidu přináší pohledy kulturních teoretiků, historiků, 

filozofů a sociologů na současnou krizi spánku, která až donedávna 

zůstávala na okraji zájmu humanitních a sociálních věd. V textech 

zásadních autorů se ukazuje, jak moderní kapitalistické řízení formuje 

biopolitiku moc, jíž se podřizují naše těla i sny.  

 

Tisíce metrů ode dna 
Jasmin Schreiber ; přeložila Michaela Řeřichová 

 

Paula toho k životu moc nepotřebuje: domov, trochu peněz na jídlo a 

malého bratra Tima, kterého miluje nade vše na světě. Pak ale dojde k 

hrozné nehodě, která ji uvrhne do hluboké deprese. Z beznadějného stavu 

ji dostane teprve Helmut, starý mrzout, který jí paradoxně vlije do žil 
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novou chuť do života. Nakonec se Paula a Helmut společně vydávají na 

dobrodružnou cestu, která je oba vede k sebepoznání…  

 

Vražda v Jekatěrinburgu 
poslední dny Romanovců 

Helen Rappaportová 

 

Po své abdikaci strávil někdejší car Mikuláš II. s carevnou Alexandrou 

Fjodorovnou a dětmi měsíce v domácím vězení. Posledním dějištěm 

rodinného dramatu se stal „Dům zvláštního určení“ v uralském 

Jekatěrinburgu. Zanedlouho po příjezdu na místo, 17. července 1918, 

byla rodina i s doprovodem zastřelena v suterénu domu – ve jménu 

bolševické „revoluční spravedlnosti“. Zmapovat poslední dny 

Romanovců je velkou výzvou – Helen Rappaportová k ní přistoupila s 

pokorou, poctivě a s darem velké vypravěčky.  

 

Vědomostní pexeso 
pohádková místa 

grafika Martina Lásková 

 

Hra vychází z klasického pexesa. Nehledají se však dva stejné obrázky, 

ale dvě informace, které k sobě patří. Text je doplněn i motivem tvořícím 

celek, jakmile se dvě k sobě patřící kartičky položí vedle sebe či pod 

sebe. Díky vědomostnímu pexesu si můžete projít místa spjatá s 

pohádkami. Vědomostní pexesa obsahují 48 kartiček (tj. 24 párů).  

 

Čtenářská věž 
Lada Kudláčková a Jana Štěpánková; ilustrátor Libor Drobný 

 

Čtenářská věž od Kvída netradičním způsobem podporuje a rozvíjí 

čtenářskou gramotnost, vlastní fantazii, znalost klasických děl a autorů 

dětských knih a zároveň prověřuje zručnost a koncentraci jednotlivých 

hráčů. Součástí Čtenářské věže jsou 3 hry: Čtenářské kameny - Motivační 

úkoly určené pro práci s dětmi před, v průběhu a po přečtení knihy. 

Dokončovací kameny - Podpora dětské fantazie skrze dokončování vět v 

souvislosti s knihou. Znalostní kameny - Zábavné procvičování názvů 

děl, autorů a hlavních postav známých dětských knih. Hra Čtenářská věž 

- Kvído obsahuje: 54 herních kamenů, malou knížku s příběhem 

Štěpánovy děsy a pravidla.  

 

Evropa na talíři 
interaktivní mluvicí kniha 

ilustrace: Jan Laštovička ; text: Kublanka 

 

Interaktivní kniha Evropa na talíři z edice Kouzelné čtení je určená pro 

děti od 6 do 12 let, které zavede do kuchyní nejznámějších evropských 

zemí a představí jim typické místní pokrmy. V knize nechybí barevné 

ilustrace, zajímavé dialogy ani vědomostní kvízy na ověření vašich 

znalostí. Sourozenci Laura a Oliver milují cestování. Proto se vydali na 

cestu po evropských zemích, do kterých je pozvali jejich kamarádi 

šéfkuchaři. Přidejte se k nim a zjistíte, na čem si pochutnávají v Itálii, 

Francii, Španělsku, Velké Británii, Švédsku, Maďarsku nebo Řecku. 
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Navíc si s nimi můžete jejich nejoblíbenější recepty i uvařit. Knížku 

plnou jídla, vtipu a cestování pro vás připravila zkušená rodičovská a 

foodblogerská dvojka Kuba a Blanka. Kniha Evropa na talíři obsahuje 

přes 2 500 zvuků a textů.  

 

Naše tradice 
interaktivní mluvicí kniha 

ilustrace: Lenka Vybíralová ; text: Eva Obůrková 

 

Jaké jsou svátky a tradice typické pro náš národ? Kdy se daný svátek 

slaví, jaké jsou důvody jeho slavení a co je pro něj typické? Dětská kniha 

Naše tradice z edice Kouzlené čtení přehledně představuje jednotlivé 

svátky tak, jak jde kalendářní rok, a nejen dětem poutavou formou 

přibližuje pestrou paletu lidových zvyků a obyčejů. Kniha Naše tradice 

obsahuje přes 1800 zvukových stop.  

 

Vědomostní pexeso 
osobnosti 20. století 

grafika a ilustrace M. Lásková 

 

Hra vychází z klasického pexesa. Nehledají se však dva stejné obrázky, 

ale dvě informace, které k sobě patří. Text je doplněn i motivem tvořícím 

celek, jakmile se dvě k sobě patřící kartičky položí vedle sebe či pod 

sebe. Díky vědomostnímu pexesu si můžete připomenout si osobnosti 20. 

století. Vědomostní pexesa obsahují 48 kartiček (tj. 24 párů).  

 

Vesmír 
interaktivní mluvící kniha 

ilustrace a text: Honza Smolík 

 

Kdo byl první na Měsíci? A jak dlouhou cestu ušel dnešní výzkum 

vesmíru od prvního pozorování hvězd? To i mnoho dalšího se malí 

čtenáři dozvědí na stránkách této interaktivní mluvící naučné a zábavné 

knížky, ve které nechybí do detailu propracované ilustrace. K nim stačí 

přiložit elektronickou tužku od Albi a začne se přehrávat čtený text. 

Kromě poslouchání je však k dispozici také plno dalších interaktivních 

módů, které dětem veselou formou pomáhají dozvědět se více o 

kosmonautice a záhadách vesmíru. Celá tato knížka z edice Kouzelné 

čtení obsahuje více než 2200 zvukových stop.  

 

Ranhojička 
Královna rebelů 

Lynette Noniová ; z anglického originálu The prison healer ... přeložila 

Pavla Kubešová 

 

Young adult fantasy od úspěšné australské autorky je úvodní knihou 

trilogie o mladé, odvážné vězeňské léčitelce. Už deset let přežívá 

sedmnáctiletá ranhojička Kiva ve věznici Zalindov. Když přivezou těžce 

nemocnou královnu rebelů, dostane za úkol udržet ji naživu, aby mohla 

podstoupit trýznivou zkoušku čtyřmi elementy. Pak obdrží Kiva vzkaz od 

své rodiny: "Nenech ji zemřít. Už jdeme." Dívka si uvědomuje, že 

zkouška by královnu zabila, a tak se nabídne, že trest podstoupí místo ní. 
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Má ale vůbec nějakou šanci? A jak se k její volbě postaví záhadný nový 

vězeň Jaren?  

 

Znovu a lépe 
Catherine Bybee ; přeložila Soňa Tobiášová 

 

Romantický příběh několika kamarádek, které se po deseti letech od 

ukončení střední školy opět setkávají v rodném maloměstě. Jejich sny a 

nynější realita na ně dolehnou plnou vahou. Melanie byla na střední škole 

hvězda, jenže nyní její život už tak hvězdný není. To, že jako svobodná 

matka skončí v městečku, jež jí kdysi bylo domovem, je překvapením 

nejen pro místní, ale i pro ni samotnou. Po boku kamarádek Jo a Zoe se 

nový začátek ale nejeví tak strašný - obzvlášť když její roztomilá dcera 

Hope okouzlí pohledného stavaře Wyatta. Ale ustojí křehké základy 

nového domova zemětřesení, které nečekaně způsobí její problémový ex?  

 

Budoucí úča, aneb, Převážně nevážně o studiu v době covidu 
Martina Abrahámová 

 

Autobiografický příběh studentky Matematicko-fyzikální fakulty. 

Autorka popisuje s humorem sobě vlastním nelehké situace během studia, 

ale i první zkušenosti coby vyučující. Život je jako sinusoida - někdy v 

plusu, někdy samý zápor. Hlavně když jste, krom jiného, pro většinu 

„normálních lidí“ ocejchovaní jako „ta divná z matfyzu“. Jsou z toho sem 

tam, od první do druhé instantní čínské polévky, v intervalu mezi 

analýzou a cvičeními, docela vtipné situace. Na pocitu vlastní 

nedotknutelnosti vám obvykle nepřidá ani to, že si vaši vlastní studenti na 

první dobrou myslí, že jste nová spolužačka. Když obrečíte zkouškové a 

přežijete svoji úplně první hodinu fyziky, dojde vám, že to celé byla jen 

průprava k tomu, abyste se přestali brát tak vážně.  

 

Houslistka z Osvětimi 
Ellie Midwoodová ; z anglického originálu The violinist of Auschwitz ... 

přeložila Radka Klimičková 

 

Historický román založený na skutečných událostech a životě slavné 

rakouské houslistky Almy Rosé. Její statečnost zachránila nespočet 

životů a dodala naději těm, kteří už zapomněli, co to slovo znamená… "V 

Osvětimi je každý den bojem o přežití. Alma má na ruce světle modrým 

inkoustem vytetované číslo 50381 a odtržená od svých milovaných je 

spolu s tisíci dalšími namačkaná v labyrintu ostnatých drátů.  

 

Obhájce 
Michael Connelly ; z anglického originálu The Lincoln lawyer přeložil 

Jiří Kobělka 

 

Detektivní thriller přibližuje další případ z neobvyklé právnické praxe 

advokáta Michaela Hallera. Michael Haller je advokát "bez kanceláře". 

Úřaduje na zadním sedadle svého vozu Lincoln Continental, aby mohl 

být co nejblíže svým klientům - opilým řidičům, drobným podvodníkům, 

překupníkům drog a podobným existencím. Právo pro něj není otázkou 

viny či neviny, nýbrž záležitostí týkající se manipulace a vyjednávání. 
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Když si ho jako obhájce najme playboy z Beverly Hills, kterého zatkli za 

napadení mladé ženy, získá po letech prvního bohatého klienta. Kromě 

toho je přesvědčen, že se mu konečně naskytla šance obhajovat 

nevinného člověka. Postupem času ale odhaluje, že případ nebude tak 

jednoduchý, jak se na první pohled zdálo... Pokud chce uniknout 

skrytému zlu, musí využít veškeré své schopnosti. V sázce totiž není jen 

ostře sledovaný soudní případ, ale i jeho život...  

 

Po italsku do hubky 
Marta Kučíková 

 

Jaký je ten správný recept na vynikající oblíbený šťavnatý pokrm, který s 

sebou Italové berou na rozpálenou pláž či na dlouhou horskou túru? Co je 

chutnější než famózní pizza spacca bicchieri čili rozflákaná sklenička? 

Jak je možné, že nevařící praktik zvládne levou zadní přípravu oblíbené 

peperonaty čili paprikového blaha? Proč nedostanete v italském baru na 

talíř lasagne, ale něco zcela jiného? Jakou tajnou ingredienci přidává 

pravá echt italská hospodyně do svého lahodného houbového rizota? Jak 

se připravuje ragú a proč ho domorodci nenazývají boloňskou omáčkou?  

 

Smrtící skalpel 
Tess Gerritsenová ; překlad Zdeněk Uherčík 

 

Měl to být běžný zákrok, ale pacientka na operačním sále nečekaně 

zemřela. Pro advokáta Davida Ransoma je to jednoduchý případ, kterých 

před soudem už několik vyhrál. Jako právní zástupce truchlící rodiny je 

odhodlaný zničit nedbalou anestezioložku, která chybovala. Jenže pak do 

jeho kanceláře vtrhne doktorka Kate Chesneová s tvrzením, že za úmrtím 

pacientky se skrývá něco mnohem horšího a že se to na ni někdo snaží 

hodit. Vypadá to, že Kateina kariéra je v ohrožení. Když je ale objeví 

další mrtvé tělo, David jí začne věřit. Najednou jde o mnohem víc – v 

nemocnici v Honolulu se mezi pacienty a personálem volně pohybuje 

vrah! A David si začne klást stejné otázky, na které Kate zoufale hledá 

odpověď. Kdo je další na řadě? A proč?  

 

Violoncellistka 
Daniel Silva ; překlad Jan Rozbroj 

 

Viktor Orlov si už dlouho zahrával se smrtí. Kdysi nejbohatší muž Ruska 

nyní žije v exilu v Londýně, kde vede neúnavné tažení proti 

autoritářským kleptokratům, kteří se zmocnili vlády v Kremlu. Jeho sídlo 

je jednou z nejpřísněji chráněných soukromých budov v Londýně. Přesto 

se jednoho deštivého letního večera vrahovi podaří ochranku přelstít. 

Před sebou měl sluchátko telefonu, napůl vypitou sklenku červeného vína 

a hromádku dokumentů… Výsledky testů nenechávají nikoho na 

pochybách: dokumenty v Orlovově domě byly kontaminovány smrtící 

látkou. Scotland Yard z vraždy podezírá investigativní novinářku z 

protikremelských novin, která s Orlovem spolupracovala. Gabriel Allon 

se však domnívá, že se jeho přátelé z britské rozvědky mýlí. Jeho pátrání 

po pravdě ho zavede z Londýna do Amsterdamu a nakonec do Ženevy, 

kde soukromá zpravodajská služba řízená přítelem ruského prezidenta 

používá „aktivní opatření“ ve stylu KGB, aby podkopala Západ zevnitř. 
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Zastavit ji může pouze Gabriel s pomocí geniální mladé ženy zaměstnané 

v nejšpinavější bance světa!  

 

Za to mi zaplatíš 
Teresa Driscollová ; přeložila Ivana Nuhlíčková 

 

Je to jen další obyčejná středa, dokud v redakci nezazvoní telefon a ze 

sluchátka se neozve děsivá výhružka: „Vezmu na tebe ocelovou strunu.“ 

Novinářka Alice Hendersonová je přesvědčená, že to není osobní. Že se 

jedná o útok na celé noviny. Brzy však pochopí, že opak je pravdou. 

Policejní vyšetřování nikam nevede, a tak Alicin přítel najímá 

soukromého detektiva Matthewa Hilla, aby na ni dával pozor. Situace se i 

tak s každým dnem vyostřuje. Někdo ji pronásleduje, ale proč? Někdo 

chce, aby trpěla, ale za co? Možná se někoho dotkla v některém ze svých 

článků? Alice je rozhodnutá zachovat chladnou hlavu, někdy je ale strach 

silnější než zdravý rozum…  

 


