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Nepostradatelný rádce včelaře 
100 problémů a jejich řešení 
 James E. Tew 

Kniha poradí začátečníkům i těm, kteří mají s včelařením již zkušenosti, jak vyřešit 
nastalé problémy, ale především, jak jim předcházet. Kniha nastiňuje 100 problémů, s 
nimiž se včelaři běžně setkávají - srozumitelně osvětluje příčiny a nabízí řešení. 

Každá z devíti kapitol pokrývá určitou oblast včelařské práce a je doplněna bohatým obrazovým 
materiálem a praktickými tipy. 

Příručka včelaře 

Základní informace o včelách a včelaření 
 Kim Flottum 

Kniha Příručka včelaře poskytuje moderní pohled na tradiční včelaření. Podává zájemci o 
včelaření základní informace o včelách a jejich moderním chovu, k čemuž přispívá i 25 
pravidel moderního včelaření, které poskytují jasné základy nezbytné k úspěšnému vedení 

včelstev. Zájemce jistě zaujmou i kapitoly o využití včelích produktů, zejména včelího vosku. Text, který je 
podán velmi srozumitelně a s humorem, doprovází velké množství fotografií a tabulek, jež čtenáři pomohou 
ještě lépe pochopit podávané informace. Kapitola o včelaření v trámkových úlech jistě zaujme i zkušenější 
včelaře-kutily. 

Žít s moudrostí včel 
 Karel Sládek 

Mnoho moudrých principů pro život se lze naučit pozorováním života včel, jejich píle 
a starost o společné dobro nám lidem nastavují zrcadlo. Není divu, že včelky 
inspirovaly řadu básníků, umělců i teologů. Kniha teologa a vášnivého včelaře Karla 
Sládka chce přivést čtenáře k novému úžasu nad přírodou a v ní skrytou moudrostí. 
Čtenář se dozví řadu věcných zajímavostí, ale autor vždy směřuje trochu dál a výš – 

rád by nám pomohl, abychom se znovu naučili dívat se srdcem, žít s kontemplativním pohledem na 
svět, který naší generaci tolik schází. 

Ruce v mouce 
Domácí pečivo s kváskem i droždím 
 Iva Trhoňová 

Připravit domácí pečivo není složitá věc. Nechte se autorkou provést světem pečení z 
kvásku i z droždí. V knize najdete všechny potřebné informace: Jak si připravit kvásek, jak 
se o něj starat, jaké pomůcky a suroviny k pečení použít. Inspirujte se fotografiemi 

lahodného pečiva a vyzkoušejte recepty na kváskový chléb, kváskové pečivo, chleby s droždím, bagety, 
rohlíky, žemle a bulky, placky, pizzy nebo kynuté sladkosti. A že nevíte, co si na pečivo namazat nebo k 
němu přikusovat? I na to autorka myslela. 

Zahradníkův rok 
Samozásobitelská zahrada 
 Wolf-Dieter Storl 
Kultovní autor Wolf-Dieter Storl prozrazuje své osobní tipy a triky z úspěšné praxe 
zahradníka – samozásobitele. Vysvětluje všechny důležité práce a dává je čtenáři k 
dispozici krok za krokem. 

Bez ohledu na místní klimatické podmínky, kalendářní měsíc nebo počasí ukazuje Wolf-Dieter Storl 
prostřednictvím přírodních fenoménů – jako například jabloňových květů – kdy nadchází správný okamžik k 
výsevu semen, k výsadbě sazenic, k mulčování či sklizni. Doprovázejte samozásobitele na společné 
úspěšné cestě zahradním rokem. 

 

Bouře nad Atlantikem 1.- 6. díl 
 Andrzej Perepeczko 

Strhujícího vyprávění Andrzeje Perepeczka, důstojníka obchodního loďstva.  Autor na 
základě četných výpovědí a historické dokumentace popisuje líté boje mohutných konvojů 
válečných a obchodních spojeneckých lodí s německými válečnými loděmi jako „Tirpitz“, a 
především s ponorkami U-boot. 
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Cizinec 
 Arno Strobel, Ursula Poznanski 
V Joannině domě náhle stojí cizinec. Tvrdí, že je její životní partner. Ale ona ho dosud nikdy 
neviděla. Erik se večer vrací domů ke své Joanně. Ale ona ho nepoznává. Myslí si, že se k 
ní ten cizí muž vloupal. V době nejsou žádné jeho věci. Žena. Muž. Čím víc se pokoušejí 
situaci pochopit, tím je zamotanější. Někdo tu hraje děsivou hru. Hru, která se brzy projeví 
jako smrtelně nebezpečná pro oba… 

 

Clařino tajemství 
 Francoise Bourdinová 

Jedné noci v červenci 1945 probudí Claru Morvanovou výstřel, který má za následek smrt 
jejího staršího syna Édouarda. Clara tuší, co se tu stalo, ale rozhodne se, že důležitější než 
pravda, je chránit živé, svá vnoučata a především mladšího syna Charlese, a tak se 
rozhodne mlčet a prohlásit Édouardovu smrt za sebevraždu. Charles bojoval ve válce a po 
návratu zjistil, že jeho milovaná žena Judith a jejich dcerka zemřely v koncentračním táboře. 

Od té doby je z něj jen stín bývalého veselého a pohledného muže. Clara se rozhodne zachovat strašné 
tajemství, ale netuší, že to je teprve začátek velkého dramatu. 

Dobrá partie pro Cynstera 
 Stephanie Laurensová 

Marcus Cynster čeká, co mu osud přinese – zůstane ve svém milovaném Skotsku, nebo ho 
zanese někam daleko? On sám by nejraději strávil život po boku Niniver Carrickové, k níž ho 
srdce táhne už od dětství, ale ví, že tahle mladá lairdka klanu se za žádnou cenu vdávat 
nechce! Niniver zůstala z celé rodiny sama a teď je na ní, aby klan přivedla zpátky k 
blahobytu. Není to lehký úkol, takže nemůže riskovat, aby ji případný snoubenec 
rozptyloval… jenže s těmi se právě roztrhl pytel. Kdo jiný ji může uchránit před dotěrnými 

ctiteli než statečný a drsně vyhlížející Marcus Cynster? Jejich společná cesta nebude lehká – bude plná 
výzev, nepředvídaných nebezpečí, vášně a touhy… dokud si Niniver neuvědomí, že ona je pro Marcuse ta 
pravá! 

Dobytí jižního hvězdnatého ráje 
Fascinující cestopis (nejen) o hledání nejkrásnějšího hvězdného nebe na 

světě 
 Petr Horálek 

Zábavné, poučné, sarkastické, romantické, ironické, realistické, bláznivé, dojemné, strhující, 
emotivní, dramatické i uklidňující jak balzám na duši… Kniha „Dobytí jižního hvězdnatého 

ráje“ není jen obyčejným cestopisem, ale pro vášeň autora ke hvězdám a hvězdnému nebi jde o cestopis 
plný krásných odkazů k pohledům do vesmíru, o kterých ani nevíme, jak snadno si je můžeme dopřát. 
Zachycuje 6letou pouť po světě, kterou autor začal ve svých 22 letech a během níž se vyvíjel jak 
myšlenkově, tak cestovatelsky. Postupně si kladl větší a větší nároky pro naplnění svých tužeb. Poznáte 
proto krásu mnohými nepoznaného a také sílu odhodlání člověka, jehož motivace všem ostatním přišla 
fádní, dokud je nevyvedl z omylu výsledkem svého úsilí. Nezvyklý mix cestopisu, osobních výpovědí, 
vzpomínkové kroniky s humornými, romantickými i dramatickými zážitky, plný fotografií (zdaleka nejen) 
hvězdné oblohy i astronomických úkazů z celého světa a krátkých autorových populárně naučných 
poznámek přináší čtenáři opravdu neotřelý zážitek. 

Dračí náhrdelník 
 Vlastimil Vondruška 

V průběhu okázalé slavnosti, kterou na svém hradě uspořádá Jaroslav ze Šternberka, zmizí 
jeho krásná neteř Elška, manželka veveřského purkrabího Drslava. Mezi hosty to vyvolá 
posměch, protože nemá pověst ctnostné manželky, jenže její manžel vyhledá Oldřicha z 
Chlumu a se slzami v očích ho prosí o pomoc. Domnívá se, že jeho žena Elška neutekla, ale 
někdo ji unesl. Záhy poté je nalezen zavražděný trubadúr, který se jí předešlého večera 

dvořil. Společnost obviňuje z jeho smrti Drslava. Vše by vypadalo jako banální příběh msty podváděného 
manžela, pokud by mezi věcmi onoho trubadúra nenašel Oldřich z Chlumu důkaz, že jde o záležitost 
nanejvýše tajemnou. 
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Nebeské symfonie (obsahuje CD) 
Fotografie denní i noční oblohy ve spojení s relaxační 

hudbou 
 Petr Horálek, Vladislav Slezák 

Vydejte se na jedinečnou pouť vesmírem a vychutnejte si výhledy do nebe plného hvězd. Nevšední spojení 
dech beroucích fotografií a podmanivých tónů relaxační hudby na přiloženém CD vám zprostředkuje 
neopakovatelný audiovizuální zážitek. Při putování pod hvězdnou oblohou navštívíte 5 kontinentů a spatříte 
vzácné nebeské úkazy. Celá kniha je obrazově a hudebně laděna tak, jako byste prožili jeden den, 
soumrak, noc pod hvězdami a vydrželi až do ranního rozbřesku. 

Nejlepší kniha o fake news 
dezinformacích a manipulacích!!! 
 Miloš Gregor, Petra Vejvodová 
Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, 
kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, 
dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je 
vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Tato kniha se šikovnou manipulací 

v samotném názvu vás dovede k tomu, jak nad záplavou informací, která se na nás denně valí, přemýšlet 
kriticky, ale bez zbytečné paranoie. 

Noc 
Od autora bestsellerů Mráz, Kruh a Tma 
 Bernard Minier 
Během vyšetřování vraždy na ropné plošině narazí norská inspektorka Kirsten Nigaardová 
na sérii fotografií. O pár dní později sedí v toulouské kanceláři kriminalisty Martina Servaze, 
který si snímky se zájmem prohlíží. Je na nich on sám zachycený objektivem 

nepolapitelného sériového vraha Juliana Hirtmanna. To ale není vše. Na dalším snímku je malé dítě, 
Gustav. Pro Kirsten a Martina začíná děsivá výprava s ještě děsivějším nepřítelem na jejím konci. 

 

O život princezny 

Případy královského soudce Melichara 
 Jan Bauer 

Známý autor více než 150 titulů (jako třeba Mrtvola v brnění nebo Klášterem obchází ďábel) 
přichází s novou knihou o případech královského soudce. 
Melichar se doma na roupovské tvrzi opět zmítá mezi dvěma ženami – svou manželkou 

Anežkou a její komornou Kordulou. Z problémů, které toto utajené dvojženství vyvolává, ho vytrhne pozvání 
krále Jindřicha Korutanského na Pražský hrad. Dozvídá se, že královu švagrovou šestnáctiletou Elišku 
Přemyslovnu se v ženském klášteře u svatého Jiří kdosi pokusil otrávit. Panovník na něj naléhá, aby co 
nejdříve odhalil zákeřného traviče. V podezření se ocitá abatyše Ludmila a především bývalá královna a 
Eliščina nevlastní matka Rejčka. Jenže Melichar ke svému překvapení zjišťuje, že všechno se má poněkud 
jinak a že se sám nejspíše ocitl v nebezpečí nejen ztráty svého soudcovského úřadu, ale i života. 

Opatrné city 
 Nora Robertsová 

Dva příběhy v jedné knížce. 
Nedokončená záležitost: Vanessa, světoznámá pianistka, se po smrti otce vrací do 
rodného města, aby se tu po dvanácti letech znovu setkala s matkou – a našla odpovědi na 
řadu otázek, jimiž se tak dlouho trápila. Konečně se dozvídá pravdu o tíživé a pohnuté 
matčině minulosti i důvodech, které vedly její studentskou lásku Bradyho k tomu, že ji 
opustil. Vanessa se teď s Bradym pomalu sbližuje, ale navázat důvěrný vztah se bojí. 

Sama ještě neví, co podnikne s vlastním životem… 
Láska pro vítěze: Johanna je úspěšná televizní produkční. Stálo ji nemálo úsilí prosadit se ve světě, v němž 
prim hrají muži, a je na svůj úspěch patřičně hrdá. Poučena příkladem svého otce, věhlasného producenta, 
nevěří v trvalost vztahů a vyhýbá se mužům, zejména těm ze světa showbyznysu. Potom však potkává 
Sama, talentovaného herce, jehož hvězda strmě stoupá. Samovi cit neomylně říká, že pod maskou 
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nepřístupné, ambiciózní a soběstačné produkční se skrývá křehká, citlivá a po lásce toužící žena. Zároveň 
tuší, že Johanna v sobě nosí jakési dávné tajemství, které jí brání opravdu milovat. 

Quilling, šperky z papíru 
Techniky a postupy na výrobu náušnic a přívěsků 
 Ann Martinová 
Objevte starodávnou techniku papírového filigránu, dnes běžně označovanou jako quilling, 
díky níž získáte moderní, vybrané šperky doslova za hubičku. Autorka a nadšená 
propagátorka quillingu Ann Martinová vám ve své knize předvede, jak lze z papírových 

proužků, které mají jednu hranu natřenou metalickou barvou, vykouzlit úchvatné a dostatečně bytelné 
ozdoby na krk či do uší. 
Ať už jste zkušený šperkař, hledající nové techniky a inspiraci, nebo amatérský tvůrce papírových šperků, 
který chce posunout své umění o kategorii výše k jedinečnosti, tento průvodce výrobou papírové bižuterie je 
přesně to, co potřebujete. 

Quilling vám prostřednictvím ilustračních fotografií doprovázejících podrobný popis výroby cívek, spirálek a 

jiných skládaných tvarů nabízí 20 projektů. Pod odborným vedením Ann Martinové a s pomocí několika 
malých nástrojů či pomůcek si dokážete vyrobit vlastní papírové šperky na míru a mnohem víc!  

 

Skutečný život Sebastiana Knighta 
 Vladimir Nabokov 
Prvním anglicky psaným románem Vladimira Nabokova je životopis fiktivního anglického 
spisovatele s ruskými kořeny (jehož osud se na mnoha místech zřetelně protíná s osudem 
autora). Jeho vypravěčem je hrdinův nevlastní bratr, který se po letech odloučení vydává po 
stopách předčasně zemřelého sourozence, mimo jiné proto, aby se - jak naznačuje titul - 
vypořádal s dříve vydaným svědectvím Knightova bývalého sekretáře. Polemiku s veskrze 

hloupou a tendenční Tragédií Sebastiana Knighta lze číst jako Nabokovův potměšilý komentář k 
soudobému literárnímu životu a především k senzacechtivému, rutinérskému či moralizujícímu psaní. Hravě 
ironický a mnohovrstevný text, jež díky analýzám neexistujících knih a rozsáhlým citátům získává až 
mystifikační potenciál, je zároveň biografií literáta, tragickým milostným příběhem s prvky detektivky i 
jemnou parodií na všechny tyto žánry. Dvojice osudových žen v hrdinově životě se dotýká autorova 
návratného tématu sváru kulturních identit člověka v exilu - přestože hrdina touží stát se Angličanem, 
nakonec miluje a umírá jako Rus. A prostřednictvím rafinované hry s prolínáním vypravěče a jeho hrdiny 
svědčí román o nepoznatelnosti a nepopsatelnosti "skutečného života" kohokoli v jeho celistvosti. 

Srdce v kleci 
Román o něžném rváči Janu Nerudovi 
 Otomar Dvořák 
Zahoďte veškeré školní představy o rozšafném pánovi s plnovousem a hůlkou, jenž laskavě 
popisuje komické figurky malostranských obyvatel! 
V tomto příběhu poznáte skutečného Jana Nerudu, mladého rebela, vzpurného darebáka a 
výtržníka, znalce pivnic a vináren, cynického ironika, vášnivého tanečníka, svůdce žen a 

prokletého básníka, jenž dlouho a bolestně hledal své místo v životě, jenž prožíval osudové a nešťastně 
končící lásky, často se pohyboval po tenké hraně mezi životem a smrtí, aby konečně našel svou cestu, 
která nejen obrazně, ale naprosto reálně mířila ke hvězdám. 

Tajemná zatmění 
Fascinující průvodce nejkrásnějšími divy nebe 
 Petr Horálek 
V minulosti se jich lidé obávali. Brali je jako zlá znamení. Doba se však změnila…Poutavá 
populárně-naučná kniha bude vaším průvodcem po patrně nejkrásnějších a zároveň 
jedněch z nejvzácnějších úkazů na obloze – slunečních a měsíčních zatměních. Dozvíte 
se, jak bylo lidstvo od nepaměti fascinováno těmito jevy, poznáte historii pozorování i 

vědeckou současnost. Poznáte zákony, podle kterých se úkazy zatmění řídí a co z nich činí 
nezapomenutelné zážitky. Jedinečnost knihy podtrhují úžasné fotografie a cestovatelské vzpomínky autora, 
ve kterých popisuje dramatické i dojemné momenty z expedic za zatměními. Závěr knihy je pak unikátem – 
najdete zde zevrubný přehled všech zatmění viditelných z České republiky až do roku 2060 s bohatým 
obrazovým materiálem a pro fajnšmekry nechybí ani přehled nejvýznamnějších úkazů ve zbytku světa. 
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Tvář vody 
 Guillermo Del Toro, Daniel Kraus 
Neobvyklý a křehký příběh o lásce, svobodě, sebeúctě a rovnováze v přírodě, odehrávající 
se na pozadí studené války. Němá Elisa žije osamělý život v malé špeluňce nad kinem 
Arcade v Baltimoru. Pracuje jako uklízečka v přísně střeženém výzkumném středisku a 

jedinou radostí pro ni je, když si před noční směnou vybírá, jaké střevíčky si obuje. Její dosavadní život 
však navždy změní setkání s živým vzorkem z utajovaného vládního experimentu.Stejnojmenný film v režii 
Guillerma del Tora, který byl uveden do českých kin v únoru 2018, získal Zlaté glóby za režii a hudbu. 

Vitka 
 Kateřina Tučková 
Původní divadelní hra na motivy životního příběhu brněnské hudební skladatelky a dirigentky 
Vítězslavy Kaprálové (1915-1940) očima jiné brněnské rodačky, spisovatelky Kateřiny 
Tučkové. 
Vitka je příběh o závratném vzestupu mladé talentované ženy, která se dokázala prosadit v 

oblasti dodnes vyhrazené především mužům. Její život byl fascinující směsicí výjimečného nadání, píle a 
neústupnosti, ale také svobodomyslnosti, kterou šokovala své okolí. 
Zemřela v pouhých pětadvaceti letech, válkou odříznutá od domova v jihofrancouzském Montpellieru. 
V té chvíli však už měla za sebou studia v Brně, Praze a Paříži, složila na čtyřicet oceňovaných skladeb, 
dirigovala významné evropské orchestry a byla životní i tvůrčí partnerkou Bohuslava Martinů, s jehož ženou 
Charlottou tvořili proslulý milostný trojúhelník. Či mnohoúhelník, vezmeme-li v úvahu její četné milence, 
mezi nimiž nechyběli známí představitelé meziválečné avantgardy pobývající toho času v Paříži. 
Kdyby přežila, byla by jednou z nejslavnějších českých žen. 

 

Ženy z bloku 10 
Lékařské pokusy v Osvětimi 
 Hans Joachim Lang 

V mužské části osvětimského koncentračního lágru nechalo vedení SS na jaře 1943 
oddělit dvoupodlažní budovu kasáren, blok 10, od ostatního táborového území. 
Prováděly se tam lékařské pokusy na zhruba 800 židovských ženách. Dva doktoři na 

nich zkoušeli metody sterilizace, jíní je podrobovali dalším experimentům. Autor líčí, co se s těmi 
ženami dělo, jak zvládaly úkoly všedního dne a s jakými následky se přeživší vězeňkyně – bylo 
jich kolem 300 – musely po válce vyrovnávat. 

Židovské anekdoty 
 Karel Poláček 

Poláček ve své tvorbě vždy vycházel z dokonalé znalosti prostředí, o kterém psal, a 
dokázal věrně zachytit postavy i situace. Židovské anekdoty čerpají z jeho častých 
návštěv pražské židovské společnosti. Nejvíce anekdot je věnováno šnorerům, 

finančním otázkám, na druhém místě jsou námluvy a rodinný život a na třetím historky kolem 
rabínů a víry. Další anekdoty se týkají obchodu nebo otázek týkajících se smrti. 

Ilustrované včelařství 
Nepostradatelná rodinná příručka pro odvážné včelaře 
 Yves Gustin 

Ilustrované včelařství je ojedinělý průvodce světem včel. Jeho autor Yves Gustin s 
humorem a lehkostí (používá prvky komiksu) a zároveň realisticky popisně provází 

čtenáře základy teorie i praxe včelaření. Dozvíme se zde o včelách a včelařství vše: od anatomie 
včely, přes skladbu a proměnu včelstva během roku, k popisu, jakým způsobem včely mezi 
sebou komunikují, o významu opylení nebo variantách krmení, až k návodům jak se stáčí med, 
vyrábí medovina nebo jak ochránit včely před nemocemi. Kniha je inspirující četbou pro každého. 
Začínajícího včelaře srozumitelným způsobem seznámí se základy včelařství a také pokročilý 
včelař najde v knize inspiraci a zajímavá fakta. Nesporným kladem je fakt, že forma vyprávění je 
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přístupná i těm nejmladším včelařům, a knihu ocení i úplný laik nebo učitel biologie. Pro české 
vydání byla kniha odborně lektorována a přizpůsobena tuzemské praxi a předpisům. 

Včely jinak 
Rostoucí počet lidí si dělá starosti o osud včel. Včely hromadně hynou, trpí parazity a 
nemocmi a vyžadují stále větší péči, maji-li se udržet. Kniha přináší nové pohledy na 
včely, na organismus včelstva ve snaze porozumět jejich tajemstvím. 
Čtenář zde najde podněty k přirozenému chovu včel, k otázce alternativním úlů, které 

více vyhovují potřebám včel. Samostatný oddíl je dále věnován možnostem zvýšení potravní 
nabídky pro včely na zahradách, v zemědělství i ve veřejné zeleni. Kniha obsahuje černobílé 
fotografie. 
Zlepšit situaci včel může každý, stačí jen chtít a vědět - a především mít včely rád. 

 

Cizí i blízcí 
Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století 
 Jiří Holý 

Židovská kulturní tradice, která byla v českých zemích přítomná už od raného 
středověku, byla v desetiletích komunistického režimu soustavně potlačována a marginalizována. 
Do popředí zájmu veřejnosti i badatelů se soustředěně dostala až po roce 1989. Monografie 
navazuje na výsledky dosavadního výzkumu a představuje židovskou tematiku v širokém spektru 
pohledů, přístupů i názorových proudů: od romantického obdivu k Židům, přes židovské 
(auto)stereotypy a protižidovské heterostereotypy až po antisemitismus, od českožidovství k 
sionismu a socialismu, od reflexe Židů v beletrii na počátku dvacátého století k jejich obrazu v 
dobových židovských časopisech a k tematizaci holokaustu v poezii, próze i filmu. 
Kniha nevnímá kulturní paměť jako baštu jediné národní kultury či ideologie, ale představuje 
kulturní dění v českých zemích jako ideově pluralitní a vícejazyčné (sleduje literaturu nejen česky 
psanou, ale i německojazyčnou a hebrejskou). Jádrem publikace jsou širší a přehledové studie, 
založené na rozsáhlém a často objevném materiálovém průzkumu – například Reprezentace 
Židů a židovství na konci 19. století a v prvních desetiletích 20. století, Divadelní a literární 
činnost v terezínském ghettu, „Antisionismus“ jako skrytý i zjevný antisemitismus doby 
komunistického režimu, Mezi tichem a křikem… 

Parsifal 
příběh rytíře Kulatého stolu 
 Tomáš Vondrovic 

Legenda o rytíři Parsifalovi a hledání sv. Grálu, která spadá do okruhu pověstí o králi 
Artušovi, patří k právem k pokladům evropské literatury. Zpracování Tomáše Vondrovice 
vycházející převážně z pramenů Wolframa z Eschenbachu je určené zejména pro srdce a 
představivost dětských čtenářů; kromě etického významu zachovává i rozměr poetický a hlubinně 
archetypální. 

 

I viděl Bůh, že je to špatné 
Terezínská novela 
 Otto Weiss 

Novela Otty Weisse I viděl Bůh, že je to špatné je jedinečným literárním počinem a 
zároveň silným osobním svědectvím historického významu. Otto Weiss tuto knihu 

napsal v Terezíně v roce 1943, kresbami ji doplnila jeho dcera Helga, autorka Deníku 1938–
1945, tehdy 13letá. Společně pak knihu věnovali Helžině matce Ireně k narozeninám. Krátce poté 
byl Otto Weiss zařazen do transportu do Osvětimi, odkud se už nevrátil. 
Bůh, který na sebe vzal lidskou podobu, se přichází podívat do Terezína, aby se na vlastní kůži 
přesvědčil, jaká je mezi vězněnými Židy situace. Do prostého příběhu je vložena vážnost i 
hloubka, předstíraný úsměv zakrývá hořkost a smutek. Kniha odhaluje zrůdnost a rafinovanost 
lživé nacistické propagandy užívané k utajení pravdy a k oklamání světa. 
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Deník japonské manželky 
 Veronika Ageiwa 

Když se Veronika poprvé seznámila se spolužákem z Japonska, neměla ani tušení, 
že se do něj zamiluje a za několik let s ním odletí do Tokia, kde mu porodí syna a 
začne žít jako skutečná Japonka. Čeká ji celá řada výzev, aby zapadla nejen do 

odlišného kulturního prostředí, ale hlavně do své nové rodiny: koupat se nahá v lázních s tchyní, 
tradiční japonský pohřeb dědečka, kluzké knedlíčky „moči“ a práce v japonském obchodě. 
Zvládne být i přes všechny překážky opravdovou japonskou manželkou? 

 Dvůr mlhy a hněvu 
 Sarah J. Maasová 

Druhý díl série Dvůr trnů a růží získal ocenění Nejlepší kniha roku na portálu 
Goodreads.com v kategorii YA Fantasy. 
Feyre překonala překážky, které jí bránily k návratu na Jarní dvůr. Ovšem za příliš 
vysokou cenu. Dle dohody musí trávit vždy část roku u Rhysanda, knížete 

Půlnočního dvora. A ač je nyní nesmrtelnou vílou, její srdce je stále lidské, a ona se tak musí 
rozhodnout, komu vlastně patří její oddanost. 

 Emil Boček Strach jsem si nepřipouštěl 
 Jiří Plachý 

Životní příběh Emila Bočka je vpravdě fascinující. Narodil se roku 1923 v Brně, 
odkud odešel tajně na konci roku 1939, balkánskou cestou se dostal do Bejrútu. 
Jako vojín pěšího pluku se účastnil ústupových bojů ve Francii v létě 1940. V září 
1940 byl již v Británii a přihlásil se k letectvu. Nejdříve sloužil jako mechanik u 

stíhacích strojů, v říjnu 1942 byl přijat do pilotního výcviku a mohl se tak stát jedním z 
nejmladších československých stíhacích pilotů, kteří měli za sebou operační lety během druhé 
světové války. Emil Boček říká, že z dosud žijících pilotů RAF on je ten úplně nejmladší. Byl přijat 
do RAF, nejdříve sloužil jako mechanik, poté jako pilot-stíhač u československé 310. stíhací 
perutě, za sebou má 26 operačních letů. 
Výjimečný projekt založený na rozhovorech a vzpomínkách Emila Bočka, vedený historikem Jiřím 
Plachým, který se specializuje na problematiku československých vojáků působících v RAF. 
Armádní generál Emil Boček je nositelem Řádu Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a 
bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost. 

 

Já, špion 
 Tom Marcus 

Je to válka. Válka, kterou nevidíte a kde bojištěm jsou ulice evropských měst. 
Nebezpečí je všudypřítomné, na jeden provedený útok připadají desítky zmařených. 

Bitvy s terorismem svádějí bezpečnostní služby, mezi nimi i britská MI5. Tom Marcus je její elitní 
operátor. Pracuje v utajení v terénu, infiltruje nepřátelské organizace a loví teroristy. Díky jeho 
jedinečnému příběhu se seznámíte nejen se „všední“ pracovní náplní speciálního agenta, ale 
nahlédnete přímo do kuchyně legendární britské kontrarozvědky. 

 

Jsi jako slunce 
 Táňa Keleová-Vasilková 
 

Tento příběh není o mně a mém tatínkovi, a zároveň vlastně i trochu je. Ale 
především je to příběh všech dcer, které tragicky přišly o svého otce a nedokázaly se 

s tím vyrovnat, smířit a přijmout smrt milovaného člověka. Je smutný, protože jsem ho – po delší 
přestávce – psala jako první po tom, co od nás tatínek odešel. Vepsala jsem do něj svůj žal, 
smutek a bolest. Zároveň však jde o příběh plný zvratů, překvapení a lásky…“ 
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 Kamkoli půjdeš 
 Camilla Wayová 

Krásná, lehkovážná a trochu divoká – Edie byla přesně ten typ dívky, která okamžitě 
způsobí rozruch, když vstoupí do vašeho života. A měla sny… Netrvalo to však 

dlouho, než se naučila, že věci se nevyvíjejí vždy tak, jak by si člověk přál. Teď je Edie třicet tři, 
pracuje jako servírka, je těhotná, sama a její bezútěšné zoufalství jí začíná pomalu přerůstat přes 
hlavu. 
Jenže někdo Edie sledoval a čekal na příležitost znovu prokázat, jak skvělým, nenahraditelným 
přítelem dokáže být. Není to náhoda, že se Heather objeví na prahu dveří své kamarádky z 
dětství právě tehdy, když ji Edie potřebuje nejvíc. Tolik se toho mezi nimi odehrálo – tolik závisti, 
touhy a zrady, tolik společných tajemství. A Edie záhy poznává, že stíny minulosti možná 
vyblednou, ale nikdy úplně nezmizí… 

 Když vyleze pavouk 
 Fred Vargas 

Komisař Adamsberg opět řeší zvláštní záhadu. Série úmrtí na první pohled nebudí 
podezření, že by se mohlo jednat o zločin, natolik je modus operandi podivný a 
prakticky neproveditelný. Ale Adamsberg za sérií úmrtí něco nejasně tuší, nevzdává 

se a řídí se svým příznačným mlhavým instinktem. Musí však čelit nedůvěřivosti svých kolegů a 
především odporu toho nejbližšího, vševěda a logického analytika majora Danglarda, který má 
tentokrát vůči Adamsbergovým postupům i jiné výhrady, než u něj bývá obvyklé. Vyšetřování 
Adamsberga zavede do poválečného sirotčince na jihu Francie, ke středověkým poustevnicím, 
holubům a starodávným holubníkům – a vše je prazvláštně propojeno smrtícími pavouky. Jako 
obvykle si přijdou na své nejen luštitelé záhad, ale i milovníci dobře psané literatury či 
historických reálií. 

 Lenin ve vlaku 
Lenin On The Train 
 Catherine Merridaleová 

Kniha Lenin ve vlaku sleduje průběh Leninovy cesty z curyšského exilu přes válkou 
rozvrácené Německo na sever k hranicím Laponska až po závěrečné nadšené 

uvítání revolučními davy na Finském nádraží v Petrohradu. Autorka v ní propojuje příběh 
zaplombovaného vlaku i jeho svérázných cestujících s liberální únorovou revolucí v Rusku. 
Detailně zobrazuje vzájemné průniky obou událostí. Při putování ve stopách Lenina vracejícího 
se po mnoha letech do vlasti využívá nepřebernou škálu soudobých očitých svědectví. Pro 
mnohé byl Lenin jen „užitečný hlupák“, jiní očekávali, že bude bez meškání uvězněn nebo 
zlikvidován, a zbytek byl přesvědčen, že má v praxi pramálo stoupenců a ještě menší vliv. Jak 
dnes víme, všichni se v tom fatálně mýlili. Nebýt geniálního nápadu několika německých úředníků 
umožnit nejproslulejšímu revolučnímu radikálovi Vladimiru Iljiči Leninovi, ukrývajícímu se v 
neutrálním Švýcarsku, odcestovat do vlasti, pak by možná v carském Rusku nedošlo k 
rozpoutání takového chaosu, jenž nakonec vedl k rozvrácení země a nastolení brutální 
bolševické diktatury. 

Marie Terezie 
Mýty a pravda 
 Katrin Unterreiner 
 Byla Marie Terezie skutečně láskyplná, obětavá matka, která vedle vykonávání 
vladařských povinností ještě sama vychovávala svých šestnáct dětí, nebo byla 
chladná, vypočítavá panovnice, která se svými dětmi politicky kupčila? Měla mezi 

dětmi oblíbence, které upřednostňovala? Je pravda, že ze žárlivosti na neustále nevěrného 
manžela založila komisi cudnosti, nebo to přece jen bylo šťastné manželství? Vděčíme za velké, 
slavné reformy jako zavedení povinné školní docházky, zrušení nevolnictví a zákaz mučení 
opravdu velké panovnici? 
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Odbornice na historii rodu Habsburků Katrin Unterreiner nahlíží za kulisy a zkoumá kořeny mýtů. 
Klade mnoho otázek a na základě studia nově zpřístupněných zdrojů na ně dává překvapivé 
odpovědi. Odhaluje pravdivý základ tradovaných legend, osobnost legendární panovnice tak 
získává ostré obrysy. 

 Medičejští 
Dynastie u moci 
 Matteo Strukul 
Trilogie MEDICI je ságou o nejvlivnější renesanční italské rodině plné spiknutí, 
morové epidemie, válek, politických her, intrik a zvratů. 
Florencie, 1429. Po smrti patriarchy Giovanniho de'Medici se v čele obrovského 

impéria ocitnou synové Cosimo a Lorenzo, ale zároveň jsou obklopeni zapřisáhlými nepřáteli, 
jako jsou Rinaldo degli Albizzi a Palla Strozzi, zástupci nejsilnějších florentských rodin. 
Inteligentní a schopní bratři se smyslem pro obchod a láskou k umění posilují politickou moc a 
hromadí majetek. Avšak nepřátele spřádají plány na zničení rodiny. Mezi nimi je i žena 
nekonečné krásy, která dokáže pobláznit každého muže. 

 Nebe je naše 
 Luke Allnutt 
Rob Coates v životě dosáhl všeho, po čem toužil. Je úspěšný, šťastně ženatý a má 
báječného synka, s nímž je každý den plný dobrodružství. Poté však jeho rodinu 
zasáhne nelítostná nemoc a vše změní. Rob se ocitne na dně a nedokáže překlenout 
propast, jež ho náhle odděluje od jeho života. Jedinou útěchu nachází ve 

fotografování míst, která navštívil se synem. Pomůžou mu vzpomínky na šťastné chvíle dojít 
odpuštění? 

 

Nejkrásnější alpské silnice pro motorkáře 
 Heinz E. Studt 
30 snových motorkářských tras nejkrásnějšími panoramatickými a vysokohorskými 
silnicemi v Alpách. Ötztaler Gletscherstraße, Große Dolomitenstraße, Villacher 
Alpenstraße – ty všechny lákají maximálním jezdeckým požitkem a úžasnými 

výhledy. Každá trasa je podrobně představena: charakteristika trasy, možnosti kombinací 
jednotlivých výletů, podrobná mapa i skvělý obrazový materiál. 

 Pasažérka 
 Alexandra Brackenová 

Ztratila vše, co znala a milovala… Etta se proto vydává do neznámé země, kde se 
seznámí s Nicholasem, který uniká z dosahu mocného rodu v Koloniích. Navíc jí 
začnou pronásledovat agenti usilující o její život. Etta tak zjistí, že zdědila zvláštní 
schopnosti, o kterých nikdy neslyšela. Aby ochránila své tajemství i svůj život, bude 

muset cestovat nejen mnoho mil od domova, ale i do minulosti… Nepřátelské rody se ale 
nevzdávají a chtějí její moc! 

 Ta naše písnička česká 
 Jiří Zídek, Jenifer Zídková 

Karel Hašler, Karel Gott, Karel Kryl, Inka Zemánková, Marta Kubišová, Lucie Bílá, 
Iveta Bartošová – byli a jsou součástí našich životů. Při poslechu jejich písniček jsme 
žili, milovali se, nenáviděli, snili, plakali, rozváděli se, umírali. A zatímco oni zpívali a 
lidé se snažili vést své obyčejné životy, poválečný život v naší republice si pro nás 

všechny chystal zkoušky. Někteří obstáli, jiní zklamali, několik podlehlo. 
Román Ta naše písnička česká dosud nevídaným způsobem mapuje poválečné dějiny 
Československa, zachycuje životy populárních umělců, kteří se pokoušeli tvořit, ale nejvíce musel 
bojovat s vrchností o svou vlastní svobodu. Zachycuje životy obyčejných lidí, do kterých 
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vstupovaly jak dějinné okamžiky, jako byl Únor 1948, let Jurije Gagarina do vesmíru, podpis 
Charty a Anticharty nebo řádění vrahů Mrázka a Straky. Potkáváme v něm hrdiny, kteří žili (a 
někteří dosud žijí) životy tolik podobné těm našim. Poznáváme životy známých osobností tak, jak 
je dosud nikdo nepopsal. 
Po úspěchu románu Bídníci.cz tak autor Jiří Zídek společně se svou dcerou Jenifer napsali 
výjimečnou knihu, která připomíná listování rodinným fotoalbem. Protože všechno, co v ní 
najdete, jsme byli my – Češi. Jak oba autoři říkají: „Tu knihu jsme vlastně nenapsali my. Napsal ji 

totiž sám život.“ 

 Tanky proti sjezdu 
Protokol a dokumenty XIV. (vysočanského) sjezdu KSČ 
 Jiří Pelikán, Lukáš Cvrček, Milan Bárta 

Záznam jednání mimořádného sjezdu Komunistické strany Československa, který se 
sešel následující den po sovětské okupaci – 22. srpna 1968 – v jedné z budov 

továrenského komplexu ČKD v Praze-Vysočanech. 
První řádné české vydání tohoto veřejně prakticky nedostupného textu vychází ze 
stejnojmenného souboru dokumentů publikovaného ve Vídni v roce 1970 Jiřím Pelikánem.  
Pelikán doplnil svou edici řadou souvisejících pramenů, zejména programovými tezemi, návrhem 
nových stanov KSČ a důvodovou zprávu pro sjezd. Připsal úvod a doslov, který je jedinečnou a z 
historického odstupu překvapivě přesnou analýzou tehdejší situace, důvodů okupace a metod, 
které panovaly v sovětském bloku. Zahrnuje i prognózu důsledků velmocenského potlačení 
československého pokusu o reformu sovětské byrokratické podoby socialismu. Připomíná také 
tehdejší propagandistickou demagogii a informační válku, jejíž součástí byla obdoba pozdějších 
hoaxů. 
Úvodní studii napsali historici Lukáš Cvrček a Milan Bárta. 

 Vlčí proces 
 Neil Mackay 

Brilantní historický román, inspirovaný skutečným příběhem muže, jenž se dopustil 
zločinů tak strašlivých, že byl považován za vlkodlaka. 
V druhé polovině 16. století putuje právník a univerzitní profesor Paulus Melchoir se 
svým mladým asistentem Willym Lessingerem do odlehlého německého města 

Bideburgu, kde je místní bohatý statkář Petr Stumpf obviněn z toho, že brutálně zavraždil desítky 
lidí. Společnost se dožaduje toho, aby byl vrah souzen jako vlkodlak, tedy bytost posedlá ďáblem. 
Pokud bude jejich požadavku vyhověno, ani Stumpfova nevinná manželka a děti neujdou coby 
Satanovi spřeženci a tvorové nakažení vlčí krví popravě, jež bude provedena tím 
nejbarbarštějším možným způsobem... 

 Život bez pšenice: 150 receptů pro 

zdravou kuchyni 
 William Davis 

Jak praví název, obsahuje 150 neotřelých a výtečných receptů v bezpšeničném 
provedení, které vám pomohou zhubnout a zvítězit nad nemocemi. Pochutnáte si hned u snídaně 
na lahodných quesadillách, oceníte restovanou roštěnou se zeleninou, velice lákavý koláč s 
arašídovým máslem a nanejvýš překvapivé bezpšeničné hity, jako je francouzský toust s 
borůvkami, kuře ? la bruschetta s těstovinami angel hair, boloňské špagety či sametové čajové 
koláčky. 

 Hračky a domečky pro křečky 
 Carin Oliverová 

Po ty, kteří si pořizují svého prvního domácího mazlíčka, jsou křečci jako stvoření. 
Není těžké se o ně starat; když je ale člověk dostatečně nezaměstná, prokousali by 
se vším. Řešením je hřiště pro křečky! To totiž vašeho mazlíčka zabaví – a udělá mu 

radost. 
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S pomocí této příručky vytvoříte svému chundeláčkovi svět plný překvapení. 
Obsahuje více než 20 návodů, jak křečkovi vytvořit něco jako malé hřiště. Projekty nejsou 
náročné na výrobu a většinu potřebného materiálu máte běžně doma. Vyzkoušejte je všechny a 
uvidíte, které se vám a vašemu chlupáčkovi zalíbí nejvíce! 

 Jednoduše & dokonale Kuře 
 Roman Vaněk, Jana Vaňková 

Ve své nové edici Jednoduše & dokonale vydává autor kuchařských bestsellerů 
Roman Vaněk první kuchařskou knihu v pořadí: Jednoduše & dokonale – KUŘE. 
Jako vždy spolu s Vaňkem na této publikaci pracovala jeho manželka Jana a tým 

předních českých šéfkuchařů, kteří jsou zároveň lektory Pražského kulinářského institutu. Kniha 
obsahuje více než 140 barevných fotografií. Téměř 80 nových, nápaditých receptů připravených z 
běžně dostupných surovin, kde hlavní roli hraje kuře, je v knize opět zpracováno osvědčeným 
systémem „krok za krokem“. 
Svou jednoduchostí kniha zaujme každého milovníka dobrého jídla za rozumnou cenu a zároveň 
svým tradičním formátem a typickým vzhledem doplní kolekci „bílé řady“ Vaňkových kuchařek 
mnoha kulinářským sběratelům. 

 

Pán světa (3) 
Karel IV. 
 Ludmila Vaňková 

Pán světa (1362 - 1378) 
V třetí knize historické ságy předčasně zemře Karlova první císařovna Anna Svídnická. Ze ztráty 
milované ženy se nedokázal dlouho vzpamatovat a sňatkem se čtvrtou manželkou Eliškou 
Pomořanskou, vnučkou polského krále, se snažil jen vyřešit napjatou politickou situaci v Polsku a 
Uhersku, kde Kazimír i Ludvík zůstali bez mužských potomků. Přestože si Karel zpočátku Elišku 
ošklivil, Prozřetelnost mu otevřela oči a později ocenil její vlastnosti a schopnosti. Z jejich 
šťastného manželství se rodí dcery i synové, kterým bude patřit polsko-uherské dědictví. Druhá 
Karlova římská jízda poskytne Elišce zadostiučinění: ona jediná v Římě přijala korunu císařovny z 
rukou samotného papeže. Lucemburské dynastii se na českém trůnu otevírá skvělá budoucnost 
a Karel IV. je právem považován za pána světa, který může zasahovat do událostí v celé Evropě, 
ale jako moudrý panovník hledá spojence k řešení krize dosud jednotného křesťanství, kterým 
otřásá nespokojenost se zlořády v církvi. Kvůli tomu vedla jeho poslední velká cesta do Paříže k 
francouzskému králi. Karel se svými vladařskými činy dotkl nebe, aby křesťanstvu pomohl už zde 
na zemi. Děj ságy pokračuje až do dne Karlovy smrti, která ho v dvaašedesáti letech nepotkala 
sešlého věkem, ale nešťastnou náhodou na samém vrcholu úspěšného života. 

 Pečení 500 receptů s vůní domova 
Velká kniha pečení s osvědčenými recepty pro každé roční období a pro každou 
příležitost 

 Přes 500 bohatě ilustrovaných receptů ve 13 kapitolách 

 Tipy na moučníky pro slavnostní příležitosti 

Tradiční sladkosti nenáročné na čas pro pohoštění vašich blízkých 

Rady a nápady, které zaručují úspěch při přípravě dezertů 

Výběr specialit na cestu do království dezertů 

 Případy pro kriminálku 
 Ladislav Beran 

I ostřílený pachatel je okolnostmi donucen nakonec říct pravdu – o tom vypráví nové 
krimi případy píseckého emeritního komisaře kriminální služby Ladislava Berana, 
který už léta patří mezi stálice české detektivky. 
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 Smrt konvertity 
 Petr Eidler 
Pětadvacetiletý Jiří Stein se rozhodne radikálně změnit svůj život. Připravuje se na 
konverzi k židovství, víře svých prarodičů. Zasnoubí se s Miriam, plánují sňatek. Jiří 

však najednou zmizí a ani policie ho nedokáže najít. 

 Vaše želva 
 Hartmut Wilke 

Fascinují vás tvorové, kteří žili na Zemi před dávnými časy? A myslíte, že už všichni 
vyhynuli? Tak to ještě neznáte želvy! Ty totiž obývají naši planetu už 250 milionů let. 
Pokud vás láká pořídit si želvu domů, můžete si nejprve vyzkoušet v testu, jak moc 
toho o želvách víte. Získali jste málo bodů? Nevadí, všechny potřebné znalosti 

načerpáte v knize. Dozvíte se, co všechno želva potřebuje ke spokojenému životu, jak ji ubytovat, 
krmit a jestli jí zajistit výběh. Rodiče ocení speciální rubriku o soužití dětí a želv. V knize najdete i 
důležité informace o tom, jak se starat o zdraví želvy a jak provádět preventivní kontrolu jejího 
zdravotního stavu. 

 Alpy Velký turistický průvodce 
Německo, Rakousko, Slovinsko, Itálei, Švýcarsko, Francie 
Koupit eknihu 
3. české ( aktualizované a doplněné ) vydání oblíbeného průvodce - 170 vysokohorských 
turistických tras různé náročnosti v Německu, Rakousku, Slovinsku, Itálii, Švýcarsku a 
Francii. U každé z popisovaných túr naleznete: 
- barevnou mapku s vyznačením průběhu trasy 

- výchozí bod a příjezdové možnosti 
- info o náročnosti a tipu trasy 
- nejvyšší bod a převýšení 
- horské chaty 
- dobu pochodu 
- doporučení na vhodnou turistickou mapu 
- podrobný popis putování 
- info o historii 
- barevné fotografie 
Doplněno: 
- 34 stranami automapy Alp v měřítku 1:750 000 s lokalizací jednotlivých tras popsaných v průvodci 

 Vraždy ve znamení hvězdy 
Detektivní příběh z doby Karla IV. První díl trilogie 
 František Kalenda 

Rok 1350. Mladému králi Karlovi se konečně podařilo ukončit letité boje a sjednotit 
rozpolcenou Říši. České království si vydechlo a také pražská města se probudila z 

noční můry morové nákazy. Obchází je však nový strašák – vrah, který za sebou nechává těla 
zohavená znamením židovské hvězdy.A tak zatímco pražští židé opět trpí falešným nařčením, 
arcibiskup Arnošt z Pardubic povolává zpět do služby svého nejschopnějšího vyšetřovatele, aby 
vraha dopadl, dokud je ještě čas. 
Ve znamení hvězdy je historický detektivní román z období Karla IV. od Františka Kalendy, 
autora historické detektivky Ordál (Vyšehrad, 2012) nebo dobrodružné knížky pro děti Pes, 
kocour a sirotek (Vyšehrad-Meander, 2016). 

 1813 Válečný požár (1) 
 Sabine Ebertová 

Evropa sténá pod Napoleonovou vládou. Po dramatické porážce Grande Armée v 
Rusku přecházejí Prusko a carská říše do protiútoku. Ve vykrváceném, válkou 
zdeptaném Sasku čeká mnoho lidí rozhodování, které neodvolatelně změní jejich 
životy. Je uzavřeno příměří a lidé čerpají naději. Ale v zákulisí si vládcové už dávno 
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rozdělili Evropu mezi sebou, a vyvolali tak ohromnou bitvu u Lipska – do té doby největší válku na 
světě. 

1815 Krvavý mír (2) 
 Sabine Ebertová 

Podzim 1813, po bitvě národů u Lipska 
Spojenci na vítězné přehlídce slaví vítězství nad Napoleonem – a lidé doufají v mír. 
Ale než se kvadriga z Braniborské brány, kterou Francouzi ukořistili, následující léto 
konečně vrátí do Berlína, čekají zemi další krvavé boje. V mnoha německých 

městech panuje hlad, zkáza a choroby. Vídeňský kongres má nově uspořádat Evropu – ale 
Napoleon se v březnu 1815 vrací z Elby. Vojska se znovu dají na pochod a lidé – ať už králové, 
vojevůdci nebo občané – musejí činit životně důležitá rozhodnutí. Mladá Henrietta se bojí o svou 
zemi a svou velkou lásku. 

 

Alyin dům 

 Leila Meachamová 

Aly milovala jen jediného muže, ale ten byl donucen opustit město, k čemuž přispěl 
i Alyin otec, když rodinu jejího milého připravil o dům. No ale její miláček se po 
letech vrací do města a je to pak známý starý příběh: ona už není holka, ale žena, 
co ví, co chce, zatímco on je muž se srdcem rozervaným mezi láskou, které se 

brání, a touhou po pomstě na Alyině otci, který zničil vše, na čem mu záleželo… 

 Bohatství lásky 
 Barbara Cartland 

Strathcarronové žijí na hradě ve skotském Lednocku už po mnoho generací. Pak 
však jednoho dne přijdou o všechny své peníze. Hrabě se s obtížnou situací - 
kterou navíc sám zavinil - obtížně vyrovnává, a místo aby se k ní postavil čelem, 
uzavře se ve svém pokoji. Jeho syn Ewen je však mužem činu a bez váhání přijde 
se smělým plánem. On i jeho sestra Moira se vydají do Londýna a nevrátí se do 

rodného Skotska dříve, než si najdou vhodné partnery - takové, jejichž bohatství zabrání tomu, 
aby hrad padl do rukou věřitelům. Moira s plánem souhlasí - to však ještě netuší, že se cestou 
seznámí s pohledným a laskavým Stuartem Westonem, jenž ji doslova uchvátí. Stuart však nemá 
žádné peníze - a Moira přece přísahala, že přinese do rodiny bohatství. 
Dokáže Moira najít opravdovou lásku, nebo se bude muset provdat pro peníze? A jak dopadne 
její volba mezi osobním štěstím a štěstím celé rodiny? 

 Bůh tomu chce 
Češi a Moravané na 3. křížové výpravě do Svaté země 
Na základě historických dokumentů a studia pramenů autor odhaluje málo známou 
kapitolu z dějin křížových tažení - účast českého vojska na Třetí křížové výpravě, 
vyhlášené papežem Řehořem VIII. v roce 1197. Jako první z evropských vládců 
přijal výzvu císař Friedrich zvaný Barbarossa, na jehož plán osvobodit křesťanský 

Jeruzalém reagoval tehdejší český vládnoucí kníže Konrád Ota II. po svém: vyprázdnil všechny 
žaláře a do čela kontingentu postavil nevlastního bratra, knížete Děpolda... 

 Matčino tajemství 
 Dilly Court 
Když se sedmnáctiletá Belinda zamiluje do pohledného anglo-indického důstojníka, 
ví, že je to láska na celý život, přesto si uvědomuje, že vzhledem k 
nekompromisním společenským pravidlům nemá jejich společná budoucnost 
sebemenší naději. Poté co se dovídá, že padl při střetu britské armády na hranici s 

Afghánistánem, Belinda zjistí, že je těhotná. Aby se vyhnula hanbě a s vědomím, že narození své 
dcery musí navždy uchovat v tajnosti, se z donucení provdá za padesátiletého vdovce, britského 
diplomata. 
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Po návratu do Londýna nemá jinou možnost než svěřit tříměsíční Cassy do pěstounské péče, 
aniž ovšem tuší, že opatrovnice Biddy Henchardová vede v chudinské čtvrti prolezlé nemocemi a 
špínou takzvanou dětskou farmu. Cassy však nelidské podmínky i kruté zacházení přežije, přitom 
sní o matce, kterou nikdy nepoznala, a doufá, že pro ni přijde a zachrání ji před životem v bídě a 
utrpení. Když stará pěstounka umírá, desetiletá Cassy se ocitne na ulici, bez domova, bez 
pomoci a bez nejmenší šance, že svou matku ještě někdy spatří. 

 Obchodník 
 John Grisham 

Zlodějskému gangu s uměním se podařilo uskutečnit loupež století – z přísně 
střežených prostor knihovny Princetonské univerzity odnesli lup nevyčíslitelné 
hodnoty, pojištěný na 25 milionů dolarů. Bruce Cable vlastní oblíbené knihkupectví v 
ospalém letovisku Santa Rosa na floridském ostrově Camino. Peníze si ale 

vydělává jinak – obchoduje se vzácnými knihami, sem tam i na černém trhu kradených tisků a 
rukopisů. Mercer Mannovou, mladou spisovatelku a čerstvě propuštěnou učitelku, osloví záhadná 
elegantní dáma s nabídkou vysoké odměny, když se Mercer pokusí proniknout do Cableova 
okruhu literárních přátel a odhalit tajemství jeho transakcí. Mercer přijímá – a John Grisham 
rozehrává další napínavou zápletku svého dalšího mistrovského románu. 

 Petr Prokop Siostrzonek - Opat 

břevnovského kláštera 
Siostrzonek Prokop  
Narodil se do doby, v níž měly u nás být řeholní řády s jejich mnohasetletým 

duchovním posláním vymazány ze života i z paměti. Co mladého muže Petra, úspěšného 
studenta českotěšínského gymnázia, vedlo k rozhodnutí této svévoli čelit, zasvětit svůj život 
kněžskému poslání a tajně vstoupit do pronásledovaného benediktinského řádu? Po sametové 
revoluci přišel s několika stovkami korun v kapse do zchátralého Břevnova, který dnes vzkvétá po 
všech stránkách. Vzkvétá nejen Břevnov, ale také benediktinský Broumov. Osudy převora 
břevnovského kláštera Petra Prokopa Siostrzonka, na jejichž základě vznikla knižní podoba cyklu 
vysílaného Českým rozhlasem Vltava, vypovídají o síle víry a touhy, o smyslu života v 
pospolitosti. Nečekaně se stáváme svědky jedinečné dějiné události - v listopadu 2017 byl 
Prokop Siostrzonek zvolen 61. opatem - 2. arciopatem břevnovského kláštera. 

 Pod zámkem 
Byla jsem obětí sektářského otce 
 Maude Julien 

I po více než padesáti letech si Maude Julienová pamatuje ten zvuk, když se za ní 
zavřela mříž. Její otec právě koupil pochmurný dům obklopený parkem v oblasti 

Saint-Omer. Maude, které tehdy byly tři roky, zde bude žít zavřená, aniž by kdy šla do školy, aniž 
by kdy měla přátele. Je také uzavřená psychicky, protože patriarcha chce ze své dcery udělat 
„nadčlověka“. Musí se učit překonávat strach, nouzi, bolest i samotu, aby byla schopná uskutečnit 
poslání, k němuž ji předurčil. Až po dlouhé době pochopí, že její otec, vysoký hodnostář 
ezoterické zednářské instituce, vytvořil závratný projekt, v němž ona hraje hlavní roli. 
Jak se zbavit tak extrémního vlivu? Kde najít sílu uniknout z takového zajetí? 
Maude se podařilo v osmnácti letech opustit vězení svého dětství. A pak, po dlouhém úsilí, si 
vydobýt svou svobodu. 

 

 Podzimní trůn 
 Elizabeth Chadwicková 

Závěrečný díl úchvatné trilogie o nejmocnější panovnici středověku. Eleonora 
Akvitánská, jinak také Alienor, je dlouhý čas vězněná svým manželem Jindřichem. Z 
exilu ji vysvobodí až jeho smrt a Alienor coby královna vdova opět vládne Anglii. 
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Rozkol, který zavládl mezi jejími syny ještě před královou smrtí, se však nechystá utišit. Když 
Alienor sama putuje přes Alpy, aby Richardovi přivedla nevěstu, jiný syn upadne do zajetí. A 
zatímco zuří boj o moc, královna musí obratnou diplomacií zajistit dobrý sňatek i pro svoje dcery. 

 Posledních 100 dnů 
Pozoruhodné události konce druhé světové války v Evropě 
 Karel Richter 
Každé velké drama má své finále, své osudové vyvrcholení. Nebylo tomu jinak ani se 
závěrem druhé světové války na evropské půdě. Odpočítáme-li od data německé 
kapitulace (8. květen 1945) sto dnů nazpět, ocitneme se na přelomu ledna a února 

1945. Byl to čas, kdy si hitlerovci mohli připomínat dvanácté výročí nástupu k moci. Slibovali 
tehdy mocnou "tisíciletitou říši". Nyní už z ní zbývaly jen trosky, ale stále se toho ještě mnoho 
dělo, především umraly na forntách i v zázemí statisíce lidí. Posledních sto dnů války je v tomto 
unikátním knižním projektu zmapováno fakty, analýzami, každodenními zajímavostmi z 
protektorátu i zahraničí, svědectvími přímých účastníků a silnými lidskými příběhy. 

 Poznejte stromy podle listů 
64 listnatých a jehličnatých stromů 
 Meike Bosch 

Poznávat a určovat stromy je s touto příručkou docela snadné. Listy i jehlice stromů 
jsou zde vyobrazeny ve skutečné velikosti, takže stačí list položit na obrázek v 
knize, porovnat, a rychle a jednoduše přijdete na to, o který druh se jedná. Celkem 

zde najdete 64 listnatých a jehličnatých stromů rostoucích v přírodě, ale i v parcích a zahradách. 
U každého stromu je fotografie listu (či jehlic), kresba tvaru koruny a potřebné informaci pro to, 
abyste strom mohli určit. Na klopách knihy jsou navíc podrobnosti o plodech a šiškách. 

 

Tajemný sir Argus 
 Hannah Howell 
Lorelei Sundunová se jednoho dne setká v zahradě svého otce s duchem 
přitažlivého mladého muže, jenž ji požádá o pomoc. 
Dívka nikdy neslyšela o zvláštních schopnostech členů rodiny Wherlocků a nemůže 
uvěřit svým očím, když se Argus před ní najednou rozplyne. Po rozhovoru s otcem, 

jenž nepochybuje o nadpozemských schopnostech lidí z rodu Wherlocků, se Lorelei rozhodne 
Arguse zachránit. O setkání s ním napíše jeho rodině, ale pak se za ním vydá sama. Nedokáže 
nečinně čekat, protože Argus Wherlocke měl tělo poznamenané známkami krutého bití. Jeho 
věznitel z něj chce násilím dostat rodové tajemství a zneužít je ve svůj prospěch. 
Argus ví, že krásná Lorelei je jeho jedinou nadějí na záchranu - a také největším pokušením, 
kterému kdy čelil. 

 Techniky osobnostního rozvoje a 

duševní hygieny učitele 
 Markéta Švamberk Šauerová 

Nároky na pedagogickou profesi stále vzrůstají, zvyšuje se počet žáků a studentů 
se specifickými vzdělávacími potřebami, stoupá pedagogická odbornost řady rodičů 

a jejich zájem o spolupráci se školou. Na druhé straně se však učitelé setkávají i s výrazným 
nezájmem některých zákonných zástupců žáků o školní vzdělávání jejich dětí. Stresové faktory, 
které na osobnost učitele působí ze všech stran, vedou u pedagogů nejen k častému poškození 
jejich zdraví, nárůstu psychosomatických obtíží, ale zejména ke stále častějšímu výskytu 
syndromu vyhoření. Právě na uvedený fenomén moderní doby se snaží reagovat tato publikace, 
která nabízí teoretická východiska pro porozumění vzniku a vývoji daného jevu. Předkládá 
techniky účinné prevence, jimiž mohou učitelé pečovat o vlastní duševní zdraví a předcházet 
vzniku syndromu vyhoření (případně redukovat jeho dopady v situaci, kdy k projevům vyhoření již 
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došlo). Důraz je mimo jiné kladen také na hledání pozitivní motivace k výkonu svého povolání 
(tzv. pozitivního scénáře života), na využití metod koučinku i autokoučinku, tutoringu, 
kazuistických seminářů či bálintovských skupin. Nechybí ani obvyklé metody osobnostního 
rozvoje a duševní hygieny. 

 Ve tvých očích 
 Nicholas Sparks 

Colin Hancock má za sebou divokou minulost, a přestože se snaží žít správně, stále 
se nad ním vznáší hrozba vězení. Maria Sanchezová, dcera mexických 
přistěhovalců, je jeho zdánlivý opak; úspěšná, tvrdě pracující, dokonalá. Ani jeden 
nehledá vážný vztah, ale náhodné setkání na deštivé silnice zkříží jejich cesty 

nečekaným způsobem. Silně zakořeněné předsudky nakonec nejsou tak silné jako pouto, které 
se mezi nimi vytvoří. Nový román Nicholase Sparkse připomíná, že ti, kdo nás dokážou vidět v 
nejjasnějším světle, se zprvu mohou skrývat ve stínu… 

 Vzdálená řeka 
 Barbara Woodová 

Schallerovi a Newmanovi jsou odvěkými nepřáteli. Když se na pozemku 
Schallerových najde lidská kostra, je zřejmé, že se jedná o oběť odporného zločinu. 
Nenávist mezi rodinami vzplane mohutným plamenem a na denní světlo se vynoří 
děsivá tajemství, kterým by bylo lépe ve věčné tmě. 

 

 Zlomení andělé 
 Gemma Liviero 

Příběh tří lidí, tří ztrápených duší v nacistické Nové Evropě. 
Dívka v lodžském ghettu se snaží přežít a získat šanci i pro svou rodinu… Mladá 
Rumunka je umístěna do Říše pro své modré oči a blonďaté vlasy, aby si na ní 
všichni vyzkoušeli arizaci v praxi. A jeden nacistický doktor zjišťuje, co všechno se 

páchá ve jménu vědy… 
Každý z nich má své bolesti a děsy. Každý z nich se musí porvat s osudem o budoucnost a 
prostou naději. 

 

Zlomený král 
Detektivní příběh z doby Karla IV. 
 František Kalenda 

Když je nedaleko hradu Lichnice nalezeno zmrzačené tělo českého a římského 
krále Karla IV., na slezského lékaře Siegfrieda připadá nelehký úkol pokusit se 
panovníka zachránit. A zároveň přežít v nehostinném prosředí Železných hor, kde 

zjišťuje, že nemůže věřit ani vlastním přátelům, natožpak příslušníkům intrikami prolezlého 
panovníkova dvora. Zlomený král je napínavá historická detektivka z českého středověku a druhý 
díl volné trilogie o lékaři Siegfriedovi a židovské dívce Rivce. V pořadí již pátý román mladého 
českého spisovatele Františka Kalendy (*1990) čtenáře opět zavádí do blízkosti Karla IV. a 
poutavým způsobem jim přibližuje historické postavy a události spojené s raným obdobím vlády 
„největšího Čecha“. 

Zmizení Samanthy Shipleyové 
 Joy Fieldingová 

Pro Caroline a Huntera Shipleyovi to měla být báječná oslava desetiletého výročí 
svatby. Týden si užívali v nádherném přímořském mexickém letovisku Rosarito s 
přáteli a svými dvěma malými dcerkami a těšili se na poslední slavnostní večer. 
Když se však vrátili do apartmá, jejich dvouletá dcera Samantha byla beze stopy 
pryč… Celých patnáct let, které uplynuly od únosu, Caroline víceméně jen přežívá. 
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S Hunterem se rozvedli a Michelle, starší z obou dcer, je čím dál tím více nezvladatelná. K tomu 
jí rok co rok volají novináři, takže když se v den patnáctiletého výročí zmizení v telefonu ozve 
„Myslím, že se ve skutečnosti jmenuju Samantha, asi jsem vaše dcera,“ je Caroline zprvu 
přesvědčená, že je to jen další trik, kterým se z ní snaží někdo vymámit důvěrné informace… 

 Zrušené zásnuby 
 Amanda Scott 
Jenny Easdalová je připravena smířit se se svým osudem. Souhlasila, že se provdá 
za muže, jehož nikdy nebude milovat - ale ještě předtím se vydá zažít poslední 
dobrodružství. Doprovází skupinu kočovných umělců a poznává svět opojné 
svobody. A potom se, příliš brzo, ocitá v nebezpečí - ohrožuje ji tajný pomstychtivý 

plán politického spiknutí a muž, který přijel, aby ji odvezl domů. Sir Hugh Douglas, jehož 
povinností je vrátit se se vzpurnou nevěstou svého bratra, není připraven na to, že Jenny je 
důvtipná a odvážná, a její uhrančivé oči zapůsobí na jeho srdce bojovníka. 
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