
  

 

Smolná vteřina 
6. díl 

Håkan Nesser ; překlad Jaroslav Bojanovský 

 

Náhodné setkaní dvou kriminalistů s osamělým cyklistou je počátkem 

k obnovení a znovuotevření neobjasněného případu, který se odehrál 

před více než deseti roky. Komisaři Barbarotti a Backmanová z 

kriminální policie v Kymlinge tráví volné podzimní týdny na ostrově 

Gotland. Při jednom z výletů narazí na cyklistu, jenž se nápadně 

podobá jistému Albinu Rungemu, člověku, který byl před více než 

jedenácti roky účastníkem tragické havárie – řídil totiž autobus, v němž 

zahynulo osmnáct lidí. O několik let později – poté, co mu kdosi 

opakovaně vyhrožoval smrtí – beze stopy zmizel. Policii v Kymlinge se 

tuto záhadu nepodařilo vyšetřit, Rungeho tělo se navíc nikdy nenašlo. 

Může být člověk, kterého nyní Barbarotti s Backmanovou potkali, 

skutečně on? Oba komisaři se k případu vrátí a zjišťují, že všechno je 

daleko komplikovanější, než se jim před lety zdálo…  

 

Tulák po pouštích 
mé putování po písečných mořích světa : Gobi, Taklamakan, Sahara 

Bruno Baumann ; z německého originálu Der Wüstengänger ... 

přeložila Jitka Sládková 

 

Dobrodruh a fotograf Bruno Baumann již více než dvacet let prochází 

ohromujícími krajinami písečných i horských pouští Afriky a Asie, 

které zažil tak intenzivně jako žádný jiný Evropan. V této knize 

dokumentuje své expedice po navštívených pouštích, které právem 

vzbuzují pozornost, ať už je to jeho překonání pouště Taklamakan s 

karavanou velbloudů, osamocená pěší cesta pouští Gobi či jeho dlouhé 

putování z Čadu až do Egypta napříč Saharou. Baumann propojuje své 

osobní dobrodružství s hlubokými znalostmi příslušné kultury a 

vypráví o napínavém setkání s horským národem Tubu, o vysychajících 

řekách, kvetoucích oázách i staletých pokladech. Naléhavě a 

úchvatným způsobem podává hraniční zážitky z pouště; krásu a 

nemilosrdnost, bohatost života i skromnost, fascinaci i absolutní 

odevzdání.  

 

Emily Pírková a tajné zrcadlo 
2. díl 

Holly Webbová ; přeložila Jindra Horynová 

 

Pokračování fantasy příběhu o malé Emily a její kamarádce ze světa za 

začarovanými dveřmi. Emily se konečně dozvěděla pravdu o svojí 

rodině, ale není pro ni lehké se s ní vyrovnat. Její sebedůvěra je tatam. 

Toho využije jedna z jejích spolužaček a začne ji šikanovat. Dřív by jí 

k tomu Emily nedala příležitost, ale teď… A aby toho nebylo málo, 

Emilyina nová kamarádka ze světa za začarovanými dveřmi potřebuje 

pomoc. To by ovšem znamenalo porušit přísný zákaz rodičů… A 

možná tak ohrozit celou rodinu. Dokáže Emily kamarádku zachránit?  



 

Emily Pírková a začarované dveře 
1. díl 

Holly Webbová ; přeložila Jindra Horynová 

 

Emily má velkou, milující rodinu. Přesto má pocit, jako by do ní 

nepatřila. Bydlí v krásném, útulném a starobylém domě. Jenže se v něm 

dějí podivné věci. Dveře nezůstávají na svém místě a v zrcadlech se 

zjevují podivní lidé. Jenže kromě Emily to nikdo jiný nevidí. Že by 

před ní rodiče něco tajili? Je ono tajemství důvod, proč si vždycky 

připadala jiná? Skutečnost se ukáže být ještě horší, než si myslela. 

Alespoň na první pohled…  

 

Fontána 
Jonas Moström ; ze švédského originálu Himlen är alltid högre ... 

přeložila Lucie Podhorná 

 

Nová napínavá detektivní série s ústřední postavou Nathalie 

Svenssonové, psychiatričky specializující se na profily vrahů. 

Psychiatrička Nathalie Svenssonová je konečně spokojená se svým 

životem. Po nedávném rozchodu si koupila vlastní malý byt v centru 

Stockholmu, ve kterém chce vést zajímavější život, než je život 

pracující svobodné matky v Uppsale.  

 

Hledám Colina Firtha 
Mia Marchová ; z anglického originálu Finding Colin Firth ... přeložila 

Helena Šváchová 

 

Román o třech ženách, jejichž životy se v určitém okamžiku protnou. 

Přítažlivý příběh o rodinných vazbách, lásce a naději. V městečku 

Boothbay Harbor se potkávají tři ženy, které spojuje víc než obdiv ke 

Colinu Firthovi. Novinářka Gemma se chystá s hercem udělat 

rozhovor, který má zachránit nejen její kariéru. Bea Craneová se 

dozvídá, že byla adoptovaná, a vydává se proto najít svou biologickou 

matku Veroniku. Ta je široko daleko proslulá svými „léčivými“ koláči, 

a do města se vrací, aby čelila své minulosti. Nalezne trojice kamarádek 

to, co v městečku hledala?  

 

Jednorožci 
strážci tajemství : kouzelné příběhy 

text: María Forero ; překlad Barbora Kalvodová 

 

Tahle kniha vytahuje na světlo staré příběhy z dávných časů, které už 

zavál prach. Hlavní roli hrají jednorožci a jejich přátelé. Kdysi dávno 

jsme si tu mírumilovně žili všichni pospolu. Králové si chodívali pro 

radu k jednorožců a děti se přátelily s draky. Všechno se ale změnilo, 

když se objevili lidé ochotní zaplatit celé jmění za to, aby se zmocnili 

kouzelného tvora, a s nimi i tací, co neváhali riskovat svůj život, aby 

nějakého polapili. Našli se sice dobří lidé, kteří chtěli tomuhle šílenství 

učinit přítrž, ale byla to marná snaha, a tak kouzelným stvořením 

nezbylo, než se nadobro ukrýt. Tahle kniha vytahuje na světlo staré 

příběhy z dávných časů, které už zavál prach. Hlavní roli hrají 

jednorožci a jejich přátelé.  



 

Když mě mí otcové opustili 
Christopher Zacharia Lameck ; přeložila Dana Pětrošová 

 

Mathew vyrůstá se svou chudou babičkou a sestřenicí v chatrči v 

africké vesnici. Osud se s ním nemazlí a dospívání bez otce ovlivní i 

celý jeho další život. Pokud děti vyrostou bez rodičů, kdo jim řekne, že 

je něco dobře či špatně? Bez pomoci své matky nebo otce se děti rodí, 

aby trpěly. Existuje africké přísloví, které říká: "Hladké moře nedělá 

šikovné námořníky." Utváříme se jen těžkými zkušenostmi a utrpením. 

Je to právě tvrdý život, který nás formuje do něčeho lepšího a 

odolnějšího. Mathewův život měl spoustu obratů a utrpení, svého otce 

nikdy nepoznal, vychovávali ho jeho prarodiče v hliněném domě bez 

elektřiny a vody. Jeho těžký dobrodružný život ho ukul do něčeho 

lepšího a silnějšího  

 

Slepá bába 
Jarmila Pospíšilová 

 

Zkušená advokátka Tereza Vrábelová má za sebou více než 

dvacetiletou praxi a zdá se jí, že lidé ji už nemají čím překvapit. Má 

dobrou pověst, žije klidný život, její soukromí je spořádané, nemá s 

nikým problémy, žádné konflikty. Až do jednoho obyčejného pátečního 

dne… Kdosi ji začne sledovat, časem přibudou i výhrůžky a tlak se 

stupňuje. Tereza se začíná bát. O co jde, komu vadí natolik, že 

vynakládá úsilí, aby ji zastrašil? A proč? Váhá, jestli se má obrátit na 

policii, nechce se jí do toho. Začne být podezíravá vůči lidem ve svém 

okolí a její dosavadní pevný svět je rozleptáván strachem a nedůvěrou...  

 

Varvara 
kniha o velrybím putování 

Marka Míková 

 

Věřili byste, že Varvara uplavala na své cestě Pacifikem neuvěřitelných 

22 500 kilometrů? Vesele smutný, smutně veselý příběh, který vznikl 

na základě skutečných událostí. Poznejte, jaké to je být plejtvákem 

šedým a jakým nástrahám musí ve svém životě čelit. Sledujte Varvaru 

od narození přes řadu dobrodružství, kdy poznává, že život není jen 

samá...  

 

Doktore, šťastný a veselý! 
Patrick Taylor ; přeložila Věra Klásková 

 

3. díl beletristické série sleduje mladého irského doktora při práci a 

životě v maloměstě v období Vánoc. Mladý doktor Barry Laverty se 

těší na první Vánoce v útulné vesnici Ballybucklebo, radost mu však 

pokazí jeho dívka Patricie, protože nemíní na svátky přijet. Jenomže 

Barry se nemůže svými srdečními záležitostmi příliš zabývat – on a 

jeho starší kolega Fingal Flahertie O’Reilly mají plno práce s běžnými 

chorobami i s naléhavými případy vyžadujícími plnou pozornost. A 

navíc se objeví velký problém. V blízkém okolí si otevře ordinaci nový 

doktor, jenž podvodně přetahuje pacienty a jehož šarlatánství začíná 

ohrožovat zdraví důvěřivých venkovanů. Je možné, aby se ve zdejším 



kraji uživili tři praktičtí lékaři? Barry o tom začíná pochybovat. Leč i v 

nepříjemném zimním období nastávají bezstarostné chvíle a páni 

doktoři z Ballybucklebo si uprostřed shonu kolem vánočních sešlostí a 

veselic dokážou najít čas, aby obstarali třeba nadílku pro děti osamělé 

matky. Sníh tady sice padá jen zřídka a ani zázraky se nedějí jako na 

běžícím pásu, to ovšem neznamená, že musejí být Vánoce nutně na 

blátě a lidé že by měli přestat doufat a věřit… Ať už jste staří známí, 

anebo se s oběma doktory a jejich bližními setkáváte dnes poprvé, 

vítejte do světa humoru, přátelství a lásky!  

 

Jak se stát hvězdou 
interaktivní čtení pro malé zpěváky, herce & umělce 

napsaly Petra Bartíková & Eva Obůrková ; ilustrovali Kateřina 

Hikadová, Ondřej Dolejší, Tomáš Pernický, Martina Lišková 

 

V této knize se dozvíš, jak založit kapelu a uspořádat koncert, jak 

napsat divadelní hru a vymyslet senzační divadelní představení nebo 

jak připravit fantastickou výstavu, ze které se lidem bude tajit dech. 

Kniha obsahuje: plakát, vstupenky, katalog výstavy, divadelní masky i 

„oskarovou“ sošku.  

 

Letuška z economy, aneb, Co na Instagramu neuvidíte 
Petra Jirglová 

 

Chtěli byste snídat v Paříži, obědvat v New Yorku a večeřet v 

Bangkoku? Tak to si vysněte jiné zaměstnání. Vtipné historky o mé 

kariéře letušky na Blízkém východě, o práci a životě v Dubaji, o lidech, 

se kterými jsem se setkala i o tom, že není všechno zlato, co se třpytí. 

Knížka vás potěší, možná i trošičku dojme, otevře oči, ale hlavně 

pobaví!  

 

Ohlédni se, nezkameníš 
almanach české poezie 2021 

Vladimír Stibor & kolektiv ; ilustrace Jitka Píšová 

 

V roce 2021 do tradičního básnického almanachu Vladimíra Stibora 

přispěli tito autoři - Erika Ena Adamcová, Jiří Alexa, Věra Bartošková, 

David Bátor, Lenka Bittová, Hana Brázdová, Jiří Břešťák, Karla 

Cikánová, Jan Cimický, Zdeňka Čechová, Jarmila Hannah Čermáková, 

Eva Černošová, Karel Dachovský, Jan Dawidko, Mircea Dan Duta, 

Karla Erbová, Vítězslava Felcmanová, Jitka Fialová, Dana Floriánová, 

Štěpán Folget, Ivan Fontana, Radomír Hanák, Ingrid Hanušová, Tomáš 

Herman, Markéta Terezie Hlasivcová, Tomáš Hlinka, Jana 

Hochmannová, Monika Hojná, Oldřich Antonín Hostaša, Miloš 

Hromádka, Eva Hrubá, Radka Hryzová, Klára Hůrková, Viola Jíchová, 

Tomáš Jirgl, Vojtěch Kinter, Alena Klímová-Brejchová, Marie 

Kofroňová, Věra Benešová-Kofroňová, Radek Kolínský, Věra 

Kopecká, Petr Koudelka, Pavel Kovář, Emilie Kozubíková, Josef Král, 

Martina Mareček-Krejčí, Luciána Křížová, Stanislav Kubín, René 

Kuchař, Pavel Kukal, Alen Malina, Libuše Matysíková, Bořek Mezník, 

Ladislav Muška, Terezie Neradilová, Delicie Nerková, Táňa Kindl 

Nováková, Olga Nytrová, Lucie Ottová, Martin Pašek, Katarína 



Poláková, Eliška Pospíchalová, Vít Procházka, Tomáš Přidal, Lída 

Rážová, Marcel Rejmánek, Robert Creeley, Rozárka Riegrová, Daniela 

Řeřichová, Markéta Řeřichová, Květoslava Salmonová, Barbara 

Semenov, Tereza Smetanová, Katka Soustružníková, Michal Stein, 

Vladimír Stibor, Libuše Stráníková, Roman Szpuk, Radana Šatánková, 

Lucia Štefanová Šafránková, Radana Šatánková, Lenka Šídová, 

Hedvika Šlápotová, Anna Šochová, Jana Švýcarová, Hana Tonzarová, 

Irena Topinková, František Tylšar, František Uher, Eliška Úlehlová, 

Martin Vídenský, Luboš Vlach, Radek Vohlídka, Františka Vrbenská, 

Lubor Vyskoč, Jana Witthedová, Dajana Zápalková, Martin Zborník, 

Teodora Žůrková.  

 

Prach, který se snáší ze snů 
Louis de Bernières ; přeložil Viktor Janiš 

 

Na začátku dvacátého století vyrůstá Rosie McCoshová se svými třemi 

sestrami v idylické domácnosti v Kentu. Čas nevinnosti a dětských her 

ovšem přeruší válka. Před mladou Rosie leží cesta plná nástrah: 

ucházejí se o ni dva muži a její smysl pro povinnost a touha žít naplno 

ji ve válečných letech přivádějí do situací, na které jako venkovská 

dívka není ani zdaleka připravená. Dokážou ona a její sestry začít nový 

život na troskách zničeného světa?  

 

Serafina a rozštěpené srdce 
3. díl 

Robert Beatty ; přeložila Jana Jašová 

 

Velká a ničivá bouře se blíží… Serafině se stalo něco zvláštního. 

Probudila se do temnoty a světa, kterému nerozumí. Biltmorské panství 

se tolik změnilo, její staří přátelé dělají nemyslitelné věci a zdá se, že 

nepřátelé jsou všude okolo. Biltmorem prochází síla beze jména, která s 

sebou přináší násilné bouře, jež smetou vše, co jim stojí v cestě. A 

Serafina musí přijít na to, co se stalo, aby mohla zachránit nejen sebe, 

ale i ostatní.  

 

Amulet 
(román) 

Roberto Bolaño ; přeložila Anežka Charvátová 

 

Román výrazného chilského prozaika je volně založen na skutečném 

zážitku ženy, která byla nucena se během policejního zásahu proti 

studentským bouřím po řadu dní skrývat na univerzitních toaletách. 

Román Amulet navazuje na Divoké detektivy, podobně jako Vzdálená 

hvězda navazovala na Nacistickou literaturu v Americe. Vypravěčkou 

je Auxilio Lacouture, uruguayská básnířka a „matka všech mexických 

básníků“, která se v září roku 1968 při policejním zásahu na mexické 

univerzitě schovala na záchodě, kde přečkala několik dnů. Čas strávený 

na záchodě filozofické fakulty se stane tunelem času, který ji přenáší do 

minulých let v Mexiku i do těch, která má ještě před sebou. Ve 

strhujícím toku vyprávění, které sám Bolano přirovnává k partituře pro 

jediný nástroj, kdežto Divocí detektivové a 2666 jsou skladba pro 

orchestr, se objevují slavní skuteční i smyšlení básníci, malíři a další 



umělci včetně Artura Belana, a vypráví se také o cestování, o severním 

pólu a zapomenutých vraždách.  

 

Háčkované zvířecí bačkory 
Ira Rottová ; přeložila Eva Fuková 

 

Uháčkuje si roztomilé bačkory pro celou rodinu. Je to jednoduché, 

nejprve si vyberte typ – nízké, nazouvací nebo kotníčkové –, potom 

velikost, a nakonec už zbývá se jen rozhodnout, které z 20 

háčkovaných zvířátek pozvete k sobě domů.  

 

Patchwork pro každého 
obecné základy, rychlé postupy, 15 projektů 

Jitka Chumchalová a Karla Altmannová 

 

Kniha je zaměřena na šití scrapových dek rychlými postupy a je určena 

pro začátečníky, mírně pokročilé, ale i pokročilé pachtworkářky a 

patchworkáře. V 20 představených projektech se naučíte zpracovat 

větší i malé zbytky látek v mnoha barevných kombinacích a různými 

technikami šití a následného quiltování.  

 

Technologická past 
Carl Benedikt Frey ; přeložil Martin Štefl 

 

Vynálezy můžou být pro lidstvo požehnáním. A pro člověka 

katastrofou. V roce 2013 se takřka do všech světových médií dostala 

znepokojivá ekonomická analýza — téměř polovinu současných 

pracovních pozic prý může nahradit umělá inteligence. Z automatizace 

se od té doby stalo jedno z hlavních společenských i politických témat. 

Robotizaci se dál věnuje i jeden z autorů původního analytického textu, 

ekonom Carl Benedikt Frey.  

 

Usínací knížka 
Robin Král ; Linh Dao 

 

Udělejte svým dětem usínání ještě krásnější! Některé zavřou oči hned, 

jiným to trochu trvá. Všechny děti ale ocení, když se před spaním 

otevře knížka a něco hezkého se přečte. Třeba básničky, které navodí tu 

správnou atmosféru. Mluví se v nich o čištění zubů, navlékání do 

pyžama, tmě, choulení do peřin, mamince a tatínkovi To vše v lehkých, 

vtipných verších doprovázených nádhernými, snovými ilustracemi 

výtvarnice Linh Dao. Usínací knížka by neměla chybět u žádné dětské 

postýlky.  

 

Bůh a neonové žabky 
Zuzana Froňková ; ilustrace Alena Brunhilda Burneleit 

 

Ve čtyřiceti se přestěhovala z Prahy na úplnou samotu, aby poznala, že 

náruč venkova nevoní jen levandulí, ale taky hnojem. Ovšem ani ten 

vám díky této knize tolik páchnout nebude. A s ním ani žádná 

překážka, kterou vám život hodí do cesty. Pokud se strhne na Sněžce 

vichřice, zrovna když se naposledy loučíte s tatínkem, pokud vás vítr 

připraví o wow vlny, jen co opustíte kadeřnictví, nebo pokud skončíte 



na dálnici v protisměru v nepojízdném autě, je důležité neztrácet hlavu. 

Třeba se objeví zachránce v neonových žabkách…  

 

Ludmila z Poděbrad 
v zajetí sňatkové politiky : román 

Hana Whitton 

 

Ludmila, nejmladší dcera krále Jiřího z Poděbrad, se stala loutkou v 

otcově sňatkové politice. Proti její vůli se rozhodl provdat ji za 

Vladislava Jagellonského, aniž by bral v potaz její lásku ke knížeti z 

Lehnice. Za toho chtěl král totiž provdat druhou dceru Sidonii. Jiří ani 

netušil, jak tímto bezohledným rozhodnutím naruší už tak křehké 

vztahy mezi Ludmilou a Sidonií.  

 

Můj Everest 
nejvražednější den v dějinách Everestu 

Jim Davidson ; z anglického originálu The next Everest ... přeložil Zdík 

Dušek 

 

Když jsem se v roce 2015 vypravil se skupinkou horolezců na Mount 

Everest, netušil jsem, jaké katastrofě šplháme vstříc. Při výstupu na 

horu zasáhlo oblast velmi silné zemětřesení. Jen zázrakem jsem přežil. 

Nepál je ovšem neustále v ohrožení a je jen otázkou času, kdy se 

podobná tragédie zopakuje. Jmenuji se Jim Davidson a toto jsem zažil 

na vlastní kůži.  

 

Pohřeb bez nebožtíka 
Milan Macho 

 

Společensko-kritický román pojednávající o normalizačním a 

porevolučním období z pohledu jedné české rodiny. V cizině žijící 

Michal přicestuje do Prahy na pohřeb svého bratra Erika. Smutná 

událost se dramaticky zkomplikuje: bratrova rakev je prázdná, postrádá 

se nebožtík! Zděšen je Michal, zděšena je bratrova manželka Eva i její 

dospělé děti. Začíná pátrání, do něhož se vedle policie pouští na vlastní 

pěst i Michal. Vtahuje ho do minulosti, do doby dětství, prvních 

milostných zkušeností a zásadního rozhodování, co dál s vlastním 

životem… Nejde však jen o bohaté osobní vzpomínky, do nichž se 

promítají složité dějiny Československa ve 20. století. Michal teprve v 

dramatických týdnech svého prodlouženého pobytu v Praze odhaluje 

skrývaná tajemství v životech svých nejbližších a musí se s novým 

poznáním vyrovnat. Navíc na něj čeká složité rozhodnutí jak se 

zachovat v situaci, kdy sám potkal už nečekanou novou lásku…  

 

Poslední dny Johna Lennona 
James Patterson, Casey Sherman a Dave Wedge ; z anglického 

originálu The last days of John Lennon ... přeložila Jana Michalcová 

 

Příběhy vraždy, která změnila celou jednu generaci „Byli jsme nejlepší 

kapela, jaká kdy existovala,“ prohlásil kdysi John Lennon. „Nikdo nás 

nemohl zastavit!“ Nikdo, kromě jednoho obyčejného muže z Texasu 

jménem Mark David Chapman. Ten kapelu bezmezně obdivoval, ale 



později došel k závěru, že ho John Lennon zradil. Proto se Chapman 

vzdal práce v ostraze a nastoupil do letadla mířícího do New Yorku – 

zbraň i s náboji bezpečně schovanou v zavazadle. A rozhodl se spáchat 

největší zločin v historii hudby…  

 

Skvělé časy 
Gaby Hauptmannová ; z německého originálu Unsere allerbeste Zeit ... 

přeložil Rudolf Řežábek 

 

Román německé autorky vypráví příběh Katji, emancipované ženy, 

která je zvyklá o svém životě rozhodovat samostatně a bez ohledu na 

druhé. To se však brzy změní.Katje je čtyřiačtyřicet, žije single a má 

vlastně všechno, co žena potřebuje: pohodlný byt, prestižní práci i 

přátele, se kterými je jí dobře. A pak jí zavolá kamarádka Doris, že 

našla její matku, jak bloudí zmateně ulicemi. Katja všeho nechá a vrátí 

se do rodného města. Je toho na ni ale trochu moc. Prosadit se v práci, 

kde jsou všichni mladší než ona, je výzva. V novém bytě na ni téměř 

každý den čeká nějaké překvapení, a to jak v osobě pana domácího a 

ostatních obyvatel domu, tak díky nefunkčnímu a zastaralému zařízení. 

Navíc musí řešit nejen péči o matku, ale i problémy bratra, který opustil 

rodinu a teď se skrývá před příbuznými své mladé turecké milenky.  

 

Tajemství 
Kathryn Hughesová ; z anglického originálu The secret ... přeložila Iva 

Bartíková 

 

Román anglické autorky vypráví dojemný příběh jedné rodiny, která 

má, stejně jako všechny ostatní, svá tajemství. Tady jsou ale trochu 

tíživější a mohou být zničující.Mary má tajemství. Před 40 lety učinila 

volbu, která změnila celý její svět a změnila cestu někomu, koho má 

velmi ráda. Beth hledá odpovědi. Nikdy nezjistila pravdu o své rodině, 

díky které by mohla zachránit své dítě. Když najde staré noviny, 

uvědomí si, že klíč k budoucnosti jejího syna spočívá v její vlastní 

minulosti. Musí se vrátit tam, kde to všechno začalo a začít odemykat 

tajemství. 

 

Tajemství mého otce 
Rachel Givney ; z anglického originálu Secrets my father kept ... 

přeložila Božena Chovancová 

 

Zatímco nad Evropou se stahují mračna druhé světové války, Marie se 

v Krakově pokouší najít matku, která před šestnácti lety záhadně 

zmizela. Zároveň se zamiluje do židovského mladíka, což je vzhledem 

k dané době velmi nebezpečné. Šok ze zvěrstev, která se začínají dít, 

ale rozhodně není tak velký jako pravda, kterou se dozví o vlastní 

matce.  



 

Zelené střechy 
souhra architektury s přírodou 

Jitka Dostalová a kolektiv autorů, Samuel Burian, Jitka Dostalová, 

Karel Chaloupka, Jana Šimečková, Martin Dubský, František Šrámek, 

Jiří Komzák, Roman Paťava, Petr Vacek, Pavel Dostal, Jiří Mrtka, 

Josef Hoffmann, Jaroslav Nádvorník, Marek Novotný, Jiří Plachý 

 

Zelené střechy, často nazývané také vegetační střechy, ozeleněné 

střechy nebo střešní zahrady, jsou střechy záměrně pokryté vegetací. V 

knize určené projektantům i stavebníkům jsou shrnuty zásady 

správného návrhu a provedení zelených střech. Najdete v ní také 

důležité informace o vegetačním souvrství a vhodné druhy vegetace pro 

konkrétní prostředí. Po přečtení publikace budete znát rozdíly mezi 

jednotlivými druhy ozeleněných střech a vyvarujete se také chyb, které 

se v projektech nebo na stavbách často vyskytují.  

 

Bičování mrtvého koně 
Roman Cílek 

 

„Nezavraždila jsem ho, ale když se nyní o něm dozvídám to, o čem 

jsem neměla ani tušení, přeji si, aby byl skutečně mrtev!“ vykřikla při 

výslechu manželka úspěšného, ale nyní nezvěstného podnikatele. 

Krátce nato se zhroutila a musela jí být poskytnuta lékařská pomoc. 

Dramatická scéna v jedné z povídek naznačuje bolestně vypjaté lidské 

vztahy, v jejichž líčení je Roman Cílek nadmíru zkušeným tvůrcem.  

 

Brutalita 
Luděk Kubát 

 

Detektivní román z českého prostředí s kapitánem Petrem Beránkem a 

výtvarníkem Ctiradem Karafiátem, který v tomto příběhu zažije horké 

chvíle. Když v Klášterci zmizí učitelka a tři tamní výtvarníci obdrží 

obálku s fotografií sochařského díla, nikdo tomu nevěnuje příliš 

pozornost. Teprve když se začne pohřešovat druhá žena a když se 

objeví další tajemná obálka, začne se o vše zajímat známá trojice 

kriminalistů v čele s kapitánem Petrem Beránkem. Do zapeklitého 

případu se zapojuje i výtvarník Ctirad Karafiát, který stane tváří v tvář 

brutálnímu pachateli a musí bojovat o holý život...  

 

Freed 
padesát odstínů svobody pohledem Christiana Greye. 6. díl 

E L James ; přeložila: Zdenka Lišková 

 

Prožijte znovu vášeň, romantiku a napětí Padesáti odstínů svobody 

očima Christiana Greye prostřednictvím jeho myšlenek, sebereflexí a 

snů. E L James se vrací do světa Padesáti odstínů v hlubším a 

temnějším pohledu na milostný příběh, který okouzlil miliony čtenářů 

celého světa. Jste srdečně zváni na svatbu desetiletí, kde Christian Grey 

učiní z Anastasie Steeleové svou manželku. Ale je vůbec Christian 

schopen obstát v roli nastávajícího manžela? Jeho otec má jisté 

pochybnosti, jeho bratr chce uspořádat divokou rozlučku se svobodou a 

jeho snoubenka nechce složit manželský slib poslušnosti.  



 

Jak se dostat do nebe (aniž doopravdy zemřeme) 
Robert Kopecky ; přeložila Michaela Ponocná 

 

,Robert Kopecky v této knize odpovídá na odvěké otázky. Sám se s 

prožitkem blízkosti smrti vrátil do světa živých a zdůrazňuje tři důležité 

pravdy, které mají osvobozující a léčivý účinek a zavedou nás na 

transformativní cestu k nalezení života naplněného radostí.“ Takto 

charakterizuje bestsellerová autorka Anita Moorjani fascinující knížku 

amerického autora, jehož doporučení nám nabízejí vynikající vodítka k 

dosažení vnitřní harmonie.  

 

Na Afriku zapomeň 
pravdivý příběh Češky v Angole 

Vladana Gomes Adolfo 

 

Vladana snad od malička toužila žít v Africe. Aby se svému snu 

přiblížila, otevřela v Ostravě Afro kavárnu. A když jí do života vstoupil 

sympatický Angolan Eurico, mohla se konečně přestěhovat na černý 

kontinent. Stala se součástí africké rodiny, začala podnikat a dočkala se 

svých vysněných dobrodružství. Jaká ve skutečnosti jsou? Jaké to je být 

Evropankou v africké rodině? Splněný sen, nebo africké peklo?  

 

Amulet 
5. díl Elfí princ. 

Kazu Kibuishi ; z anglického originálu Amulet - Prince of the elves ... 

přeložil Michal Prokop 

 

Další příběh z komiksové série odehrávající se v paralelním magickém 

světě Alledia. Max se dopustil zrady a přidal se k nepříteli. Maxův osud 

je mnohem tragičtější, než se zdálo. Proč by Elfímu králi pomáhal 

probudit dávného netvora? Zoufalý elf Trellis si zahrává se 

schopnostmi svého amuletu v naději, že se mu povede změnit minulost. 

A mezitím se zdá, že tajemný hlas posouvá Emily jako figurku po 

šachovnici. Ale vstříc čemu? Sázky se zvyšují s tím, jak celá sága 

vstoupila do druhé poloviny.  

 

Amulet 
1. díl Paní kamene. 

Kazu Kibuishi ; z anglického originálu Amulet: the stonekeeper ... 

přeložil Michal Prokop 

 

Kazu Kibuishi napsal a nakreslil sérii komiksů Amulet. Paní kamene je 

první díl, kde se Emily, Navin a jejich maminka dostávají do zvláštního 

světa. Tam Emily dostává tajemný a mocný amulet. V tomto díle se 

Emily spolu s bratrem snaží zachránit svou maminku. Obrázky 

komiksu jsou skvělé. Tato fantasy sága je ve světě velmi známá a zatím 

vyšlo v angličtině osm dílů. Do češtiny jsou však dosud přeloženy jen 

tři.  



 

Amulet 
4. díl Poslední strážci. 

Kazu Kibuishi ; z anglického originálu Amulet, The last council ... 

přeložil Michal Prokop 

 

Další příběh z komiksové série odehrávající se v paralelním magickém 

světě Alledia.Aby zachránila náš svět, musí zachránit ten jejich... Po 

všem, co prožila v předchozích dvou dílech, se Emily dozvídá, že síla, 

která ohrožuje říši Alledia, může zničit i její domov. Tajemný Leon 

Rudovous vede Emily, Navina a jejich výpravu do ztraceného města 

Cielis, které se má údajně nacházet vysoko v oblacích. Proti nim 

poprvé stane hrozivý lovec Gabilan, který by sám rád usedl na trůn. 

Hlas Amuletu zároveň našeptává Emily čím dál nebezpečnější 

myšlenky a k výpravě se přidává Trellis, syn elfího krále.  

 

Amulet 
2. díl Prokletí kamene. 

Kazu Kibuishi ; z anglického originálu Amulet: the stonekeeper's curse 

... přeložil Michal Prokop 

 

Alledia, alternativní verze naší planety Země. Nová nositelka mocného 

amuletu Emily a její bratr Navin pokračují v cestě za záchranou své 

matky. Jejich výprava v doprovodu mechanického králíka Miskita a 

nové robotické rodiny vede do rušného Kanalisu, města vodopádů. 

Pozemští sourozenci poznávají roztodivné obyvatele říše, ale také zlo, 

které ohrožuje celou Alledii. Elfí král a jeho armáda jsou jim v 

patách…  

 

Amulet 
3. díl Výprava v oblacích. 

Kazu Kibuishi ; z anglického originálu Amulet: the cloud searchers ... 

přeložil Michal Prokop 

 

Další příběh z komiksové série odehrávající se v paralelním magickém 

světě Alledia.Aby zachránila náš svět, musí zachránit ten jejich... Po 

všem, co prožila v předchozích dvou dílech, se Emily dozvídá, že síla, 

která ohrožuje říši Alledia, může zničit i její domov. Tajemný Leon 

Rudovous vede Emily, Navina a jejich výpravu do ztraceného města 

Cielis, které se má údajně nacházet vysoko v oblacích. Proti nim 

poprvé stane hrozivý lovec Gabilan, který by sám rád usedl na trůn. 

Hlas Amuletu zároveň našeptává Emily čím dál nebezpečnější 

myšlenky a k výpravě se přidává Trellis, syn elfího krále. 

 

Čaroděj ze země Oz 
L. Frank Baum ; z anglického originálu The wonderful wizard of Oz 

přeložil Jakub Markovič 

 

Neuvěřitelná dobrodrodružství dívenky Dorotky, kterou cyklón přenese 

do kouzelné země Oz, v níž se sblíží se třemi podivnými přáteli.  



 

Deník farářky 
Martina Viktorie Kopecká; čte Tereza Kostková a Marek Polanecký 

 

Boží cesty jsou nevyzpytatelné a nekonvenční farářka Martina Viktorie 

Kopecká o tom ví své. Valnou většinu jejího života se nezdálo, že bude 

aspirovat na službu v církvi – a přesto je dnes výraznou postavou 

Církve československé husitské. Jak vypadá život moderní farářky? To 

se dozvíte v jejích zápiscích, které se odvíjejí v rytmu církevního roku a 

nabízejí neopakovatelný vhled do zážitků ženy-kněze: od bohoslužeb 

až po setkání s papežem Františkem.  

 

Ecce homo Forman 
Miloš Forman pohledem blízkých kolegů a přátel 

Radim Kratochvíl 

 

Kniha přináší možnost seznámení se slavným režisérem optikou lidí, 

kteří měli to štěstí s ním spolupracovat anebo s ním nějaký čas pobýt 

napříč dekádami jeho života. Převážnou část tvoří vzpomínky Radima 

Kratochvíla, nevlastního bratra Petra a Matěje Formanů, na jejich více 

než třicetileté setkávání.  

 

Ještě že nejsem kat 
Vlastimil Vondruška; čte Jan Hyhlík 

 

Dobrodružný detektivní příběh, který se odehrává v renesanční Praze. 

Román vznikl na podkladu autorovy stejnojmenné divadelní hry. 

Nabízí plno zvratů, napětí, ale i zábavných situací a nečekané 

rozuzlení. Hlavními hrdiny nejsou detektivové, známí z jiných 

Vondruškových románů, ale zdánlivě nesourodá trojice hrdinů –

staroměstský rychtář, katovka a zběhlý student teologie. Součástí knihy 

je jako bonus i CD s písněmi v renesančním duchu Petra Traxlera z 

divadelních her V. Vondrušky Ještě že nejsem kat a Gaudeamus 

konšelé.  

 

Mimochodem 
Woody Allen ; z anglického originálu Apropos of nothing přeložil 

Michael Žantovský; čte Tomáš Černý 

 

Slavný režisér, komik, herec a spisovatel ve svých pamětech nic 

neskrývá a jeho pohled na vlastní bouřlivé životní osudy nepostrádá 

humor. Popisuje své dětství v Brooklynu; jak získával autorské ostruhy, 

když za dřevních časů televize po boku slavných komiků psal pro 

oblíbenou varietní show Sida Caesara.  

 

Narrenturm 
Andrzej Sapkowski ; z polského originálu Narrenturm přeložil 

Stanislav Komárek 

 

Nevyplnila se temná proroctví chiliastů, předpovídající příchod Konce 

zcela přesně na rok 1420, měsíc únor, pondělí po svaté Scholastice. Hle 

minulo Pondělí, přišlo úterý, po něm středa a nic. Nenadešly dny 

Hněvu a Trestu, nebyl propuštěn Satan z žaláře svého, nezhynuli 



všichni hříšníci a odpůrci pravého Boha mečem, ohněm, hladem, 

krupobitím, zuby šelem, žihadly štírů či jedem hadů. Konec světa 

nepřišel. Svět neshořel v ohni a nezahynul. Přinejmenším ne celý. Ale i 

tak bylo veselo.  

 

Pojízdný krámek snů 
Jenny Colganová ; z anglického originálu Little shop of happy ever 

after přeložila Magda Pěnčiková; čte Jana Štvrtecká 

 

Nina Redmondová je devětadvacetiletá knihomolka s hustými 

dlouhými hnědými vlasy, bledou pihatou pletí a neustálým plachým 

ruměncem ve tváři a právě dostala padáka! Jako introvertka to má v 

současném hlučném světě těžké a nikdo nechápe, že má ráda něco tak 

zbytečného, jako jsou knihy a že sní o tom, že si otevře knihkupectví. 

Knihám totiž rozumí a je v nich vážně dobrá. Proto její přátele 

překvapí, že se doopravdy rozhodne jít za svým snem koupit si 

dodávku a přeměnit ji na pojízdné knihkupectví. Jenže ona žije v 

Birminghamu a dodávka, která vyhovuje jejím nárokům je ve Skotsku.  

 

Tajemství kamenného království Middlestone 
1. díl Klíč k minulosti. 

Pavel Horna ; ilustroval Nikkarin 

 

Nebezpečná mise skřítků z podzemního království Middlestone do 

světa nadzemek (lidí) na záchranu kamarádů zákeřně zajatých 

nejmenovaným knížetem z malé země uprostřed Evropy. To je stručný 

obsah rukopisu plného napětí a tajemných náznaků, který zanechala 

budoucím generacím záhadná autorka.  

 

Tyrkysová hora 
Dina Štěrbová 

 

Čo Oju je šestá nejvyšší hora světa. Čtyři roky po jejím prvním zdolání 

se o její pokoření pokusila i první ženská expedice. Skončila tragicky. 

Cho Oyu – šestý nejvyšší vrchol světa leží na hranicích mezi Nepálem 

a Čínou. V tibetštině může jméno této hory znamenat také „Tyrkysová 

bohyně“. Čtyři roky po jejím prvním zdolání se o její pokoření pokusila 

i první ženská expedice. Skončila tragicky. Dině Štěrbové se podařilo 

jako první ženě na světě na horu vystoupit roku 1984.  

 

Zpět o sto let na výlet 
gamebook 

Renata Šindelářová ; ilustrace Libor Drobný 

 

Vojta s Klárkou jsou opět tu a tentokrát se společně vydávají na cestu 

20. stoletím. Jak se tlučou špačci, jak dopadne setkání s německým 

vojákem nebo s partyzány? Mohou přijet v tanku kamarádi? Jak to 

vypadalo ve škole za normalizace, co to byl prvomájový průvod a proč 

nám kdysi nenosil dárky Ježíšek? Vojtova prababička je sice stará a 

možná trochu popletená, zažila ale věci, které si Vojta s Klárkou ani 

neumí představit. Vydejte se s Vojtou, Klárkou, babičkou a jejím 



deníkem na dobrodružnou výpravu naší nejbližší historií. Kniha 

kombinuje čtení s luštěním.  

 

Pietas 
Sigismund Bouška 

 

Bouškovy Piety nabízejí mnoho úhlů pohledu na svého autora i sebe 

samé: jsou autentickým svědectvím o lidové zbožnosti sklonku 19. 

století, zároveň reflektují světovou katolickou literaturu své doby a 

velké umělce, s nimiž se Bouška většinou dobře znal, stejně jako jsou 

oknem do duše kněze a řeholníka jako docela malého, upřímného 

člověka; zrcadlí společenskou situaci a mnohdy i bolest z těžkých 

zkoušek, kterou nelze nést bez křesťanské lásky. Převážnou část této 

sbírky napsal v Machově na Broumovsku, kde působil jako kaplan. 

Sbírka Pietas je první jeho vydanou básnickou sbírkou.  

 

Bossing na jehlách 
o kobrách, kudlankách a jiné havěti v práci 

Julie Růžičková 

 

Příběhy z firmy, které mají poukázat na problematičnost vztahů na 

pracovišti, které mohou eskalovat až v šikanu. Přestože ústředním 

tématem knihy je sugestivní popis tíživých gradujících projevů 

patologického jednání v pracovním prostředí, dokázala autorka 

prostřednictvím své hrdinky, tiché bojovnice Bizárky, nahlédnout 

stísňující dějové pasáže s notnou dávkou ironie a humoru. Tragično, 

kterému nechybí existenciální rozměr s prvky jisté nostalgie ztraceného 

času, vyčerpání, hořkosti, se střídá s polohami komickými, přičemž 

dané situace jsou podtrženy specifickým literárním jazykem, který 

kombinuje výstižná metaforická pojmenování s neologismy, slangem, 

korporátní mluvou. Analýza nezdravého jednaní a toxického milieu je 

tak zabarvena osvobozujícím rozměrem ironického nadhledu, jenž 

hlavní hrdinku zachraňuje od pádu do bezútěšné propasti zoufalství, 

bezmoci, letargie.  

 

Druhá derivace touhy 
3. díl. Pravdoláskaři a bohémové : úvahy nad (ne)končícími otázkami 

Tomáš Sedláček 

 

Třetí kniha trilogie úvah Druhá derivace touhy nadčasově komentuje 

události, které se během našich životů dotýkaly nás všech. Tomáš 

Sedláček je však nazírá veskrze jinak, čerstvě: politiku a ekonomii 

vnímá optikou filozofie, teologie a psychologie, rád hledá náš odraz ve 

filmech a příbězích, po původu dějů pátrá až v prastarých mýtech, 

zamýšlí se nad českou velikostí v malé Evropě či západní civilizací a jí 

prožívanou katarzí. Jeho obdivuhodně široký záběr a dechberoucí styl z 

něj udělaly světoběžníka, který je žádaným řečníkem po celé planetě 

napříč velmi rozsáhlou odbornou škálou.  



 

Duše objevitelů pólu 
Erling Kagge ; z norského originálu Alt jeg ikke lærte på skolen ... 

 

Uvažujete někdy nad tím, jaký je hlubší smysl pobytů v přírodě v 

extrémních podmínkách, za nízkých teplot a jen s nejnutnějším 

vybavením? Podle norského pokořitele obou zemských pólů je jednou z 

odpovědí tzv. vnitřní rekalibrace. Erling Kagge ve své nové knize 

shrnuje zkušenosti z těchto expedicí, které ho dovedly až na samou 

hranici lidských možností, a popisuje, jak jej přežití v náročných 

situacích dovedlo ke změně pohledu na život a větší vnitřní 

vyrovnanosti. Je potřeba neustále si rozšiřovat obzory, naučit se chápat 

pozitivní aspekt samoty,  

 

Hyena 
Hana Lundiaková 

 

Hyena se zlověstně pochechtává ve stínu svých blízkých. Cení ostré 

tesáky a vyhlíží další bytost, kterou by mohla ohodnotit a zchladit si na 

ní žáhu. Hyena se hrbí nad každodenním kalichem hořkosti a slastně 

nasává to jediné, co ji dokáže opravdu ukojit - alkohol. To vše v 

přesvědčení, že plnými náručemi rozdává lásku. City, kterých si nikdo 

neváží. Hyena trpělivě číhá, aby zardousila i poslední zbytky svých 

životních příležitostí. Hyena je magický, naturalistický, barbarský a 

hluboce (ne)lidský příběh pětapadesátiletého kybernetika Adama, jehož 

existence je jedna obrovská otevřená rána. Přetékající nenaplněnou 

touhou. Hyena je románové podobenstvím o rozsévání nenávisti ve 

jménu hledání lásky.  

 

Kronika železnic českých zemí 
a nejkrásnější tratě 

Zdeněk Meitner 

 

Výpravná publikace ve své první části detailně líčí dějiny železnice v 

českých zemích – od prvopočátků souvisejících s průmyslovou revolucí 

přes období zakladatelské horečky a triumfy i pády spjaté s dějinami 

20. století až po výzvy doby nejnovější. Ve druhé části představuje na 

40 nejhezčích železničních tratí u nás, jejich historii, technická 

specifika i krásy okolí. Vše je doplněno o stovky archivních i 

současných fotografií – a psáno železničními nadšenci pro železniční 

nadšence.  

 

Lidsko-psí konverzace 
jak si vytvořit komunikační signály pro snazší život 

František Šusta 

 

My lidé a naši psi jsme dva zcela rozdílné živočišné druhy. Jakkoli 

žijeme tisíce let pohromadě, oddělují nás miliony let evoluce našich 

předků. Vnímáme odlišně citlivými smysly, chápeme svět jiným 

způsobem, komunikujeme rozdílně. Pod společnou střechou ale 

musíme najít společnou řeč, které obě strany porozumějí stejně.  



 

Mizení 
Jiří Březina 

 

Temný případ od dvojnásobného držitele ceny za nejlepší českou 

detektivku Tomáš Volf řeší nejotřesnější případ své kariéry. Na 

opuštěném statku zemře v den výročí Hitlerova narození několik lidí. 

Jde o zločin s rasistickým podtextem, nebo o snahu vytvořit falešnou 

stopu? Na dětské krizové centrum zazvoní uprostřed noci 

dezorientovaný chlapec. Tvrdí, že mu někdo vyměnil rodinu za cizí 

lidi. Když se však o situaci začne zajímat soukromá vyšetřovatelka Eva 

Černá, jeho zdánlivé blouznění se rýsuje v děsivých detailech.  

 

Ruka 
kompletní průvodce 

napsala Magda Garguláková ; ilustroval Vítězslav Mecner 

 

Od zápěstí až po konečky prstů, od anatomie až po kulturu. Lidská ruka 

ze všech úhlů pohledu. Ruka. Skládá se ze zápěstí, dlaně a pěti 

šikovných prstů – je to zkrátka spolehlivý parťák, bez kterého bychom 

se obešli jen stěží. Máme ji denně po ruce, ale téměř ji nevnímáme. 

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak vlastně funguje? Proč je někdo 

levák a jiný pravák? Jak se liší ruka sochaře od ruky pianisty? A věděli 

jste, že rukama se dá i mluvit, když vám dojdou slova? Garantujeme, že 

po přečtení této knihy budete své ruce vnímat jinak než doposud.  

 

Hilda uvádí: Tvorové a netvorové 
napsala Emily Hibbsová ; ilustrovali Jason Chan P.L. a Sapo Lendário ; 

z anglického originálu Hilda's book of beasts and spirits ... přeložila 

Martina Knápková 

 

Lexikon bájných tvorů, které můžete potkat v Trolbergu. Podle 

komiksové série a animovaného seriálu. Jednoho dne objeví kocourek 

Fiškus na Pettsonově půdě zelený váleček. Nejprve se mu zdá jako 

výtečné cirkusácké náčiní, ale pak se ukáže, že je to sbalený stan. 

Fiškus takovou věc ještě nikdy neviděl a tak spolu s Pettsonem vyrazí 

na výlet po horských masivech a za rybařením u horského jezera. Do 

cesty se jim však připletou neodbytné slepice, které mají též zájem 

vyzkoušet to úžasné stanování. Pettson s Fiškusem si ale rozhodně 

legraci vzít nenechají.  

 

Jak Fiškus s Pettsonem vyrazili stanovat 
6. díl 

Sven Nordqvist ; přeložila Jana Chmura-Svatošová 

 

Trochu netradiční stanování a rybaření bláznivého dědy Pettsona a jeho 

kocoura Fiškuse. Jednoho dne objeví kocourek Fiškus na Pettsonově 

půdě zelený váleček. Nejprve se mu zdá jako výtečné cirkusácké 

náčiní, ale pak se ukáže, že je to sbalený stan. Fiškus takovou věc ještě 

nikdy neviděl a tak spolu s Pettsonem vyrazí na výlet po horských 

masivech a za rybařením u horského jezera. Do cesty se jim však 

připletou neodbytné slepice, které mají též zájem vyzkoušet to úžasné 

stanování. Pettson s Fiškusem si ale rozhodně legraci vzít nenechají.  



 

Jak Fiškus sázel masovou kuličku 
5. díl 

Sven Nordqvist ; přeložila Jana Chmura-Svatošová 

 

Děda Pettson se na jaře chystá na zahradě zasadit zeleninu a brambory. 

Ale kocour Fiškus zeleninu nemá rád a tak zasadí masovou kuličku. 

Krásný jarní den přímo vybízí k práci na zahradě. Děda Pettson zryl 

půdu, zasel semínka a vysadil brambory. Filuta Fiškus, který s 

Pettsonem rozhodně nesdílel představu, že v zeleninové zahradě se má 

pěstovat zelenina, si zasadil své nejoblíbenější jídlo - masovou kuličku! 

Zasadit je jedna věc. Ale uhlídat, aby ze sadby vůbec něco vzešlo, to je 

věc druhá, a jak se ukázalo, náramně zapeklitá! Zvlášť když se do toho 

zapletou nenechavé slepice, nenasytné prase a věčně přežvykující 

krávy.  

 

Příliš mnoho podezřelých 
Jan Bauer 

 

Kniha obsahuje dvě historické detektivky ze sklonku českého 

středověku, ve kterých spletité případy řeší pomocník královského 

sudího Jakub Protiva z Protivce a jeho přítel mnich Blasius.V Kutné 

Hoře se schází zemský sněm. Na jeho úvod se v chrámu sv. Jakuba 

koná mše, během níž je kýmsi zavražděn Hynek z Lichtenburka. 

Několik dní nato dojde k další vraždě. V jedné kutnohorské uličce je 

nalezeno mrtvé tělo dalšího účastníka sněmu Břeňka z Riesenburka. 

Úkolem najít pachatele obou vražd je pověřen pomocník královského 

sudího Jakub Protiva z Protivce, kterému při vyšetřování pomáhá jeho 

důvtipný přítel mnich Blasius. Druhý příběh začíná na Karlštejně, kde 

za nepřítomnosti krále Václava IV. rokuje královská rada. Hned první 

večer se její jednání zvrhne v divokou pitku, která se neobejde bez 

následků. Ráno je totiž v hradní studni nalezeno tělo významného 

předáka českého panstva Ctibora Berky z Dubé. Zahynul jen náhodou, 

nebo byl úkladně zabit?  

 

Deník malého poseroutky 
16. díl Velká šance. 

by Jeff Kinney ; z anglického originálu Diary of a wimpy kid: Big shot 

... přeložila Veronika Volhejnová 

 

Školní sportovní den dopadne pro Grega naprostou katastrofou. Jen 

díky své mamce se rozhodne dát pohybu ještě jednu šanci… a trochu 

nečekaně se dostane do basketbalového družstva. Toho nejhoršího. 

Když Greg a jeho noví spoluhráči zahajují sezónu, jejich šance na 

vítězství jsou naprosto mizivé. Ale ve sportu se může stát cokoli. 

Překoná Greg sám sebe, když se míč ocitne v jeho rukou? Nebo svou 

velkou šanci jen tak zahodí?  



 

Do pelíšku 
Petr Horáček 

 

Klidně spi, velký medvěde, ať se vám něco hezkého zdá, ptáčkové v 

hnízdě pod hvězdnou oblohou. Petr Horáček je výtvarník a autor velmi 

úspěšné série dětských knih. Jeho knihy byly přeloženy do několika 

jazyků a vyhrály řadu mezinárodních cen. Žije a pracuje ve Velké 

Británii, kam se přestěhoval po studiích. V Portále vyšly jeho úspěšné 

knihy Papuchalk Petr, Husa Líza, O myšce, která se nebála, aj...  

 

Dvojčata paní Karoliny 
Ronald H. Balson ; z anglického originálu Karolina's twins přeložil Jan 

Netolička 

 

Román, v němž během detektivního pátrání židovská žena z Polska 

vypráví příběh o hrůzách nacismu a o nesmrtelném přátelství. Lena 

Woodwardová, elegantní a kultivovaná dáma, začala po druhé světové 

válce nový život v Americe, ve vyšší společnosti města Chicaga. Nyní 

ji znovu něco trápí a ona to nedokáže dostat z hlavy. Dávno daný a 

nesplněný slib, který ji nenechá spát.  

 

Proč je mámě všechno u ! 
3. díl 

Gill Sims ; přeložil Jakub Chodil 

 

Mámina sladká děťátka dospěla do klátících se teenagerů a místo 

dohadů, kdo by vyhrál v souboji mezi dračím jezevcem a ninja koněm, 

tráví noci na Snapchatu a dorozumívají se výhradně posunky a 

vrčením. Kolik „období“ ještě přijde, než se z nich stanou funkční 

členové společnosti? Nejdřív to byly celonoční symfonie řevu, pak 

zvykání na nočník a teď neschopnost vstát před polednem bez kopance 

do zadku. Jak to má ale máma přežít? A kdy už to skončí? KDY?  

 

Tajemství 
neskutečný příběh Svaté Anežky České 

Tereza Dobiášová ; ilustrace Petr Nikl 

 

Co vedlo vzdělanou dívku plnou života, dceru českého krále Přemysla 

Otakara I., o jejíž ruku žádal sám císař, k rozhodnutí vzdát se světské 

moci, tělesné lásky a stát se jeptiškou? Příběh, který Tajemství vypráví, 

stojí na půdorysu dochovaných historických faktů. Nahlíží 13. století 

jako období protichůdných mocenských i duchovních proudů, v jehož 

centru stojí Anežka: nejdřív jako osamělé dítě putující po evropských 

dvorech, později jako dívka s hlavou popletenou rytířskými mýty, 

zrazovaná, a přesto toužící po lásce a naplnění – zároveň ale i dívka 

vědomá si vlastní zodpovědnosti – vůči své rodině a zemi. Možná, že 

její život skrýval tajemství, které by křesťanské legendy nedovolily 

vyprávět. Při hledání pravdy o dívce, která nad českou zemí z hlubin 

13. století stále drží ochrannou ruku, vstoupily do vyprávění obrazy 

bytostí lesů, démonů přítomných v gotických chrámech a magické 

myšlení středověkých příběhů – i když o nich už Anežčini legendisté 

mlčí.  



 

Matčina panenka 
Abby Davies ; z anglického originálu Mother loves me ... přeložila 

Markéta Jansová 

 

Temný psychologický thriller, vyprávěný třináctiletou dívkou žijící v 

zajetí své psychopatické matky, balancuje na úzké hranici mezi láskou 

a šílenstvím. Matka miluje svou dceru Mirabelle. Je to její panenka - a 

tak ji v domě se zabedněnými okny i dveřmi obléká, maluje jí tvář a 

češe vlasy. Jenže jak dívenka roste, šaty už jí tak nepadnou a Matka 

není spokojená. Ke třináctým narozeninám proto Mirabelle dostane 

dárek, pětiletou sestřičku Clarabelle, kterou Matka zachránila z 

vnějšího světa. Mirabelle postupně dochází, že její život není tak 

normální, jak si myslela... a že život panenky nebývá nikdy dlouhý.  

 

Přísaha královny Isabely 
román o Isabele Kastilské 

C.W. Gortner ; z anglického originálu The Queen's wow přeložila 

Barbara Hajná 

 

V dětství a dospívání Isabela prožila mnohé: náhlou smrt svého 

královského otce, život v odloučení spolu s milovaným bratrem 

Alfonsem a duševně labilní matkou, přesun ke dvoru, kde vládne 

nevlastní bratr Jindřich, sváry uvnitř královské rodiny i mezi dvořany, 

které vedou až k vnitrozemské válce, a kupodivu i pravou lásku a 

přátelství. Nikdy ji však nenapadlo, že jí osud chystá kastilský trůn… 

Přesto se právě z ní stává proslulá i kontroverzní královna Isabela 

Kastilská. Sňatkem s Ferdinandem Aragonským umožňuje vznik 

nového, silnějšího Španělska, osobně se účastní války s Maury, 

podporuje výpravy do zámoří (včetně těch vedených Kryštofem 

Kolumbem), pod vlivem „otce inkvizice“ Torquemady pronásleduje 

židy a kacíře. Zápasí s intrikami, složitými rodinnými vztahy i vlastním 

svědomím. Přísaha královny Isabely je jedním z prvních děl C. W. 

Gortnera, který si od doby vydání této knihy (2012) již získal 

mezinárodní uznání jako autor řady románů o významných ženských 

postavách světových dějin.  

 

Rodinný hotel 
1. díl Nový začátek. 

Michaela Grünigová ; z německého originálu Palais Heiligendamm. 

Ein Neuer Anfang ... přeložila Pavla Lutovská 

 

Heiligendamm, rok 1912. Rodina berlínského hoteliéra Kuhlmanna má 

veliké plány: vytvořit konkurenci slavnému Grand Hotelu. Bohužel 

High Society i nadále raději navštěvuje podnik již známého, 

etablovaného podniku. V těchto těžkých časech projevuje zvláště 

hoteliérova dcera Elisabeth obchodní nadání, na rozdíl od syna Paula, 

jehož hlavní vášní je hudba. Když se situace nebezpečně vyhrotí, cítí 

Elisabetin otec nutnost požádat o pomoc zbohatlíka Julia Falkenhayna. 

Jeho velice nekonvenční názory ovšem zpočátku velice popuzují 

ctižádostivou Elisabeth… Úvod rodinné ságy o hoteliérské rodině 

v Heiligendammu.  



 

Srdcaři 
Josef Veselka 

 

Zkuste si představit, že jste na sále a stojíte nad nemocným člověkem, 

jehož srdce budete za chvíli operovat. Co by vám v tu chvíli běželo 

hlavou? Mysleli byste víc na pacienta, na sebe, anebo snad na někoho, 

koho milujete? Báli byste se? Možná za dveřmi sedí někdo, kdo čeká 

na každou vaši chybu, a třeba je to váš bývalý přítel. Lékaři Burian 

Kremnický a Daniel Kryl právě takové situace řeší. Od poloviny 

šedesátých let sledujeme proplétání jejich kariér i osobních životů a na 

pozadí proměňující se společnosti s nimi zažíváme velké úspěchy, ale i 

chvíle, v nichž se jim jejich vlastní osud vymyká z rukou…  

 

Tančící medvědi 
Witold Szabłowski ; z polského originálu Tańczące niedźwiedzie 

přeložila Lenka Kuhar Daňhelová 

 

V další knize Witolda Szabłowského najdete nezvyklý příběh 

posledních bulharských medvědářů a jejich cvičených medvědů, 

kterým sundali řetězy a učí je žít volně, bez drilu. Autor nachází 

překvapivou paralelu mezi osudem zvířat a vývojem 

postkomunistických zemí východního bloku. Pomocí metafory nám 

ukazuje, jak složitá může být cesta ke svobodě pro společnost, která 

žila dlouhá léta za železnou oponou, a jak nelehké je pro mnohé 

vyrovnat se s novou realitou.  

 

Marie Terezie 
všichni věrní a nevěrní. 2. díl 

Mirka Zlatníková 

 

Druhý díl trilogie o nejvýznamnější panovnici na českém trůnu. 

Prohrává válku o habsburské dědictví. Prohraná se ale zdá i bitva o její 

manželství s Františkem Štěpánem. Bavoři míří na Vídeň, Prusové na 

Prahu a slíbená uherská pomoc nepřichází. Nejsou peníze, chybějí 

zbraně, z velké části vojáků jsou invalidé. V zemi vládne hladomor. 

Všechny dostupné prostředky selhávají, a tak Marie i František sáhnou 

ke krajním řešením.  

 

Motýlí klan 
Papežův oblíbenec 

Troels M. Palshof ; z dánského originálu Sommerfugleklanen: Pavens 

yndling přeložil Jan Šimral 

 

Tajemné volání o pomoc z podivného obchodu s motýly v New Yorku 

vyústí ve vraždu. Případem se začnou zabývat Tristan a Clara ze CIA, 

kteří brzy zjistí, že je všechno mnohem složitější, než se na první 

pohled zdá. Pustí se do neúnavného hledání pravdy, které je zavede do 

Pekingu, Říma i Ria de Janeira. Oba agenti CIA odhalí souvislost 

případu s prezidenty i papeži, se starobylými kulturami i moderními 

technologiemi.  



 

Notting Hill pod sněhem 
Jules Wake ; přeložila Světlana Pavlíková 

 

Londýnská vánoční romance o milostných snech a nadějích. Violu v 

londýnském metru zaujme muž, který musí být tím pravým. Mají totiž 

spolupracovat na stejném školním vánočním představení, což nemůže 

být náhoda. Hráčka na violu touží po svátcích plných lásky. Ale Nate 

není zrovna ideálním adeptem. Kromě dcerky má také manželku, která 

dala přednost kariéře v zahraničí, ale kdykoliv se může vrátit domů. 

Vysnila si Viola příliš nereálný dárek? Vánoce jsou přece časem 

splněných přání... i těch nejodvážnějších.  

 

Poslední cesta císařovny Sisi 
historický krimiromán 

Uwe Klausner ; přeložila Ingeborg Fialová 

 

Historická detektivka zachycuje pátrání redaktora prestižního 

ženevského listu po okolnostech a pozadí atentátu na rakouskou 

císařovnu Alžbětu Bavorskou.  

 

Příběh v řeči nepřímé 
Alena Zemančíková 

 

Do pohraničí se v padesátých letech odcházelo kvůli bytu, práci, 

utíkalo se sem před životními pády a manželskými krachy. Postavami 

této knihy jsou lidé, kteří zde v době nesvobody hledali nekonvenční 

život, jiné možnosti a nezávislost. Lidé, kteří tu později ze svých dětí, v 

dobré víře, vychovali ztracenou generaci outsiderů. Příběh v řeči 

nepřímé je neobvyklou rodinnou historií prodchnutou rozháranými 

životy, citovými zmatky, poraněnými srdci, ale také odvahou přijímat 

rány a vzdorovat.  

 

Šťastná za všech okolností 
Ivanka Devátá 

 

Autobiografické příběhy známé české spisovatelky a herečky, psané 

jakoby pod heslem "nic není tak černé, aby se na to nešlo dívat 

růžovými brýlemi", jsou plné nezměrné vitality, elánu a optimismu a 

potvrzují, že "život je dar, štěstí je volba"."Až umřu, kluci," říkám 

svým synům, "chci, abyste věděli, že jsem byla šťastná, protože já 

dovedla být šťastná za všech okolností." Úspěšná herečka a ještě 

úspěšnější spisovatelka Ivanka Devátá se po letech odhodlala k sepsání 

autobiografie, které se tak dlouho bránila. I když její život nebyl 

vždycky šťastný, i když i ji potkávaly problémy, zrady a zklamání, i 

když i jí bylo často spíš k slzám než k radosti, její talent na štěstí 

vždycky zvítězil.  



 

Výměna 
Beth O'Leary ; přeložila Lucie Libovická 

 

Romantický příběh, v němž si mladá žena vymění bydlení se svou 

babičkou a obě se snaží na novém místě najít nové štěstí.Když si 

přepracovaná Leena musí vzít dvouměsíční dovolenou, odjede nabrat 

síly do domu své babičky. Z Eileen se na prahu osmdesátky stala 

svobodná žena, ale v malé vesničce v Yorkshiru je o vhodné nápadníky 

nouze. Leena proto přijde s geniálním řešením: vymění si bydliště. 

Zatímco babička objevuje on-line seznamku a vychutnává si život v 

centru Londýna, vnučka se potýká s nečekanými problémy na 

venkově... včetně jednoho otravného učitele, který je ale neodolatelně 

sexy.  

 

Žít lehce 
Janek Sedlář, Lucie Sedlářová 

 

Lucie a Janek Sedlářovi si plní sen – společně s dětmi cestují starým 

obytným autem po zapadlých, ale dechberoucích krajích naší země a 

hledají svůj vysněný pozemek, rodový statek, místo, kde by se usadili, 

tvořili a žili v souladu s přírodou. Při tomto putování navštěvují 

inspirativní lidi, kteří již udržitelným způsobem života žijí, jsou 

částečně soběstační, respektují sebe, ostatní i Matku Zemi.  

 

Anglická zahrada 
psychologický thriller 

Petra Klabouchová 

 

Psychologický krimithriller, inspirovaný skutečným případem zmizení 

dvou malých chlapců. Náhlé zmizení dvou desetiletých chlapců 

zasáhne dramatickým způsobem do životů všech obyvatel malého 

městečka. Obětí bezhlavého vyšetřování se stává rodina zmizelých 

chlapců, stejně jako celá řada dalších místních postav. Příběh je 

inspirovaný skutečnými událostmi z roku 2006.  

 

Cesty za štěstím 
Bhútán, Izrael, Island. 1. díl 

Kristýna Tronečková 

 

Říká se, že některé věci je lepší prožít, než se je pokoušet definovat. O 

štěstí to platí dvojnásob. Vydejte se spolu s autorkou do třech různých 

zemích – do Bhútánu, Izraele a na Island – a zjistěte, co jejich 

obyvatele činí šťastnými. Je to rodina, příroda, poznání nebo 

náboženství? Tento cestopis kromě zážitků, nenadálých situací a 

dobrodružství dává také prostřednictvím rozhovorů nahlédnout pod 

pokličku života obyčejných lidí a ukazuje, co pro ně znamená štěstí a 

jak prožívají svoji spiritualitu  



 

Cesty za štěstím 
Norsko, Arménie, Čína. 2. díl 

Kristýna Tronečková 

 

Kniha je pokračováním prvního dílu Cesty za štěstím, kdy se autorka 

od Bhútánu, Izraele a Islandu posunula k dynamické trojici – Norsku, 

Arménii a Číně. I zde díky poznávání místní kultury, nahlížení za 

oponu a provádění hloubkových rozhovorů s obyvateli skládá obrázek 

toho, co činí místní šťastnými a co pro ně znamená samotná esence 

štěstí. Vzniká tak nezaměnitelný koktejl namíchaný z ingrediencí 

osobních zážitků z cest a samé podstaty dané kultury.  

 

Fiškus a vánoční skřítek 
7. díl 

Sven Nordqvist ; přeložila Jana Chmura-Svatošová 

 

Roztomilé vyprávění pro nejmenší děti, ale i pro malé čtenáře, o 

vánočních přípravách dědy Pettsona a jeho kocoura. Děda Pettson a 

jeho vykutálený kocour spolu hospodaří v malém domku na švédském 

venkově. Jsou to nerozluční kamarádi a zažívají spolu spoustu 

dobrodružství. Před Vánocemi se Pettson rozhodne, že kocourovi 

vyrobí vánočního skřítka, aby vypadal jako živý. Ale vyrobit takového 

skřítka není žádná hračka. Není ani jednoduché před kocourem něco 

utajit, protože je to hrozitánsky zvědavý kocour. Doufejme, že se jim 

Vánoce nakonec vydaří tak, jak se sluší a patří.  

 

Na druhý pokus 
2. díl 

T.L. Swanová ; přeložila Zdenka Lišková 

 

Tristana Milese jsem poznala na jednání, při němž se snažil převzít 

mediální společnost – moje dědictví po zesnulém manželovi. Tristan je 

bohatý, mocný – a taky arogantní a naprosto nesnesitelný. Nenávidím 

ho každou buňkou svého těla! Tak proč je, ksakru, tak neuvěřitelně 

přitažlivý?!  

 

Pomnichovské osudy Čechů z Broumovska 
Eva Koudelková a kol. 

 

Cílem této knihy je upozornit na téma z naší historie, jež je v 

posledních desetiletích naší historiografií spíše opomíjené, a tudíž v 

širším povědomí nepříliš známé. Avšak i pro ty, kdo o situaci v 

Sudetech kolem Mnichova něco vědí, jsou události s ní spojené nejasné 

a obestřené množstvím dohadů. Proč se autoři zaměřují právě na 

Broumovsko, je snadno vysvětlitelné: ve skromném počtu novodobých 

titulů, které na toto téma vyšly, mu bylo vždy věnováno nejméně 

prostoru.  



 

Poslední důkaz 
třetí případ Coltera Shawa. 3. díl 

Jeffery Deaver ; z anglického originálu The final twist ... přeložil Jiří 

Kobělka 

 

Colter Shaw přijíždí do San Franciska, aby tam sledoval tajemná 

vodítka a dokončil misi, na kterou se před lety vydal jeho otec. Musí 

najít ztracenou tašku s důkazy, které by mohly zničit nebezpečnou 

korporaci zodpovědnou za obrovské množství zmařených životů. 

Zatímco si Colter hraje s krutými zabijáky na kočku a myš, sám se 

ocitne v jejich pasti.  

 

Zakousněte se do knihy 
pracovní listy k rozvoji čtenářství 

Klára Smolíková & ilustrovala Bára Buchalová 

 

Soubor pracovních listů je určený pro žáky 1. až 3. tříd. Jednotlivé 

úkoly směřují především k podpoře čtenářství a k rozvoji pozitivní 

vazby na knihy, ale i k podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní 

zásoby a jsou různého typu (dokreslování, doplňování, spojování, 

dopisování atd.) Každý pracovní list doplňuje na druhé straně 

metodika, legenda a další náměty. Děti například zjišťují, jak se dá do 

knihy zakousnout a pochutnat si na ní, na čem si lze naopak při četbě 

vylámat zuby, vytvářejí ilustrace k příběhu, zamýšlejí se nad 

významem knižní obálky, ujasňují si, které typy příběhů mají rády a 

proč. Úkoly jsou řazeny se vzestupnou náročností, první třetina není 

příliš textová a postupně přibývá úkolů textových a ubývá výtvarných.  

 

Mravenčí ukolébavka 
Zdeněk Svěrák, Ladislava Pechová 

 

Rozkládací leporelo pro nejmenší s motivem známé písničky od 

Zdeňka Svěráka a plné veselých obrázků, potěší všechny malé děti i 

jejich rodiče.  

 

Bezesný 
detektivní román 

Jørgen Brekke ; z norského originálu Drømmeløs ... přeložila Veronika 

Vladimírová 

 

Jsou skladby, které vám zní v hlavě, ale nedokážete si je zařadit. Co 

když je taková melodie klíčem k vyřešení vraždy? Na mýtině v lese je 

nalezeno mrtvé tělo zpěvačky a na něm je položená hrací skříňka. K 

případu je povolán inspektor Odd Singsaker s kolegyní Felicií 

Stoneovou. Vzápětí je objevena další mrtvola. Jde o nového sériového 

vraha? A jakou roli v tom hraje tajemná ukolébavka, která případy 

spojuje?  



 

Čarokrásné knihkupectví 
Vánoce s paní Sovovou 5. díl 

Katja Frixeová ; s ilustracemi Florentiny Prechtelové ; z německého 

originálu Der zauberhafte Wunschbuchladen - Weihnachten mit Frau 

Eule ... přeložila Alena Bezděková 

 

Další Klárčino dobrodružství v kouzelném knihkupectví se odehrává v 

předvánočním čase.  

 

Hořící kříž 
5. díl 

Diana Gabaldon ; přeložila: Jana Novotná 

 

Píše se rok 1771 a válka je na spadnutí. Manželka Jamieho to tvrdí 

také. A Jamie jí chtě nechtě musí věřit, neboť jeho žena ví to, co mohou 

znát jen cestovatelé časem. Claire se narodila v roce 1918 a během 

druhé světové války pracovala jako sestra a jako Cizinka putovala 

drsnou skotskou vysočinou. Anglická dáma se ocitla na místě, kde by 

žádná lady v roce 1743 neměla být. Jedinými Angličany ve Skotsku 

totiž tehdy byli pouze vojáci armády krále Jiřího. Claire – manželka, 

matka a sestra – je stále Cizinkou, putující časem, a jejím jediným 

záchytným bodem je láska k milovanému Jamiemu. Její znalost 

budoucnosti už Jamiemu několikrát pomohla, ale uvrhla ho i do mnoha 

nebezpečí. A revoluce se blíží... Shoří jejich životy jako papír, nebo 

budou dál plát jak velký oheň?  

 

Marie Terezie 
tchyně Evropy. 3. díl 

Mirka Zlatníková 

 

Závěrečný díl trilogie o významné panovnici. Fascinující příběh o 

střetu historie, politiky a lidských vášní představuje vrchol vlády jediné 

panovnice, která kdy seděla na českém trůnu.  

 

Rodina a jiné katastrofy 
Alexandra Borowitzová ; z anglického originálu Family and other 

catastrophes ... přeložila Naďa Funioková 

 

Emily ví, že je neurotická. Ale není to žádná katastrofa, se svými 

slabostmi už umí docela dobře pracovat. Má je pod kontrolou. 

Víceméně. Když musí letět letadlem, nosí kompresní punčochy (přece 

aby nedostala trombózu, to je jasné). Když se jí zdá, že ji lidé považují 

za starší, než ve skutečnosti je, začne chodit častěji cvičit a omezí 

lepek. Naštěstí má vedle sebe stabilního a spolehlivého Davida, který 

se už brzy stane jejím manželem – tedy za předpokladu, že přežijí 

svatbu, na niž se chystá dorazit celá Emilyina dysfunkční rodina.  



 

Temná cesta 
Linda Castillo ; překlad Lenka Faltejsková 

 

Další z případů policejní vyšetřovatelky Kate Burkholderové z 

prostředí amišské komunity. Uprchlý vrah a únosce dětí žádá Kate, aby 

prokázala jeho nevinu.Před osmi lety byl Joseph King za vraždu své 

ženy odsouzen na doživotí. Podle místní policie to byl „padlý“ amiš a 

známý uživatel drog se vznětlivou povahou. Teď King utekl z vězení a 

míří do městečka Painters Mill. Novinky o uprchlém vrahovi se šíří 

jako požár a v týmu policejní náčelnice Kate Burkholderové panuje 

nervozita. Když se King v městečku ukáže s pistolí a z domu jejich 

amišského strýce unese svých pět dětí, noční můra se stane skutečností. 

Kate má o děti strach, a tak se vrhne do akce, jenže v průběhu zběsilého 

pátrání po vrahovi sama padne do jeho spárů. King ji ale propustí 

nezraněnou a požádá ji, aby dokázala jeho nevinu. A tak se Kate začne 

pídit po pravdě.  

 

V moci zla 
Linda Castillo ; překlad Lenka Faltejsková 

 

Kriminální thriller z volné série případů s vyšetřovatelkou Kate 

Burkholderovou se odehrává opět v prostředí amišské komunity - 

tentokrát ale mimo její domovský rajón, takže bude muset pracovat v 

přísném utajení. Proniknout do uzavřené náboženské sekty vyznačující 

se specifickým způsobem chování i jazyka a ostražitostí vůči většinové 

společnosti je velmi nesnadné. Když vyšetřovatelé z venkovské oblasti 

státu New York potřebují vyšetřit podivné okolnosti smrti mladé dívky 

z velmi uzavřené místní komunity amišů, obrátí se proto na policejní 

náčelnici Kate Burkholderovou, která podobnou amišskou komunitu 

kdysi opustila a tomuto prostředí rozumí. Nyní má tedy proniknout do 

této vzdálené komunity pod falešnou identitou jako nově příchozí 

amišská žena a zjistit, co se skrývá za neproniknutelnou hradbou 

mlčení. Ví, že práce v utajení je vždy nebezpečná, že právě v tomto 

prostředí bude mít velmi omezené možnosti komunikace s vnějším 

světem a ještě menší možnost přivolat si pomoc v ohrožení. Už první 

kontakt s místními začíná odkrývat, že se v této komunitě děje cosi 

velmi znepokojivého.  

 

Arnyho dílna 
[ilustrace] Martin Sodomka 

 

Arny je neuvěřitelně šikovný krysák, který se svými kamarády postavil 

auto, letadlo a nakonec i motorku. Na takovou práci ale potřebuje mít 

pořádné nářadí. Pojďme se tedy podívat do jeho dílny.  

 

Jak postavit železnici 
technická pohádka ze století páry 

napsal a nakreslil Martin Sodomka 

 

Naprosto úžasná knížka, kterou považuji za ojedinělou svého druhu, 

nadchne hlavně kluky, kteří se zajímají o technickou stránku věcí, 



našeho malého od nejútlejšího věku bavili vláčky, zvolila jsem tedy 

pak, když byl starší tuto knížku Jak postavit železnici od Martina 

Sodomky, díky které jsme propadly jeho technickým pohádkám a již 

jich máme několik. Malého fascinují hlavně obrázky, které jsou 

naprosto úžasné.  

 

Jak si postavit auto 
napsal a nakreslil Martin Sodomka 

 

Dva kamarádi, krysák Arny a vrabčák Zíla, se rozhodnou, že si postaví 

auto. Získají důležitého spojence, žabáka Kristiána, který má možnost 

obstarat vše potřebné a práce může zvesela začít. Naši hrdinové nejsou 

žádní svatouškové a nepatří ani mezi hvězdy zvířecí říše. Bydlí na 

okraji města mezi starými ohradami, autodílnou a velkou skládkou. V 

tomto světě jim bystrá hlava a ostrý jazyk rozhodně nejsou na škodu. 

Během příběhu, kde Arny s kamarády musí při stavbě auta překonávat 

tisíce nečekaných překážek, se čtenář dozví, jak je sestrojen a jak 

funguje automobil. Z knihy je možné pochopit princip motoru, spojky, 

brzd, rozdělovače a mnoho dalších věcí.  

 

Jak si postavit motorku 
napsal a nakreslil Martin Sodomka 

 

Série "Jak si postavit..." se opravdu vyvedla. Tématem, které tu ještě 

nikdy nebylo, zprostředkovávají všem vášnivým kutilům, nevšední 

zážitek. Knihu jsou sice z oblasti technických záležitostí, ale i ti co této 

tématice neholdují si zde přijdu na své. Neboť kniha není encyklopedií, 

ano, obsahu nákresy a náčrty (v dětské formě), ale jednotlivé příběhy, 

zápletky a především ilustrace nade vším převyšují.  

 


