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I'm your man: 
život Leonarda Cohena 
Simmons, Sylvie 
 
Hudebník a zpěvák Leonard Cohen, jeden z nejvlivnějších umělců 
posledních padesáti let, byl mužem, z něhož čišely emoce a zároveň 
inteligence. To je také důvod, proč dokázal tak neobyčejným způsobem 
zpracovat ve svých písních základní lidská témata: lásku, sex, víru a 
moc. Cohen byl nade vší pochybnost složitou osobností se zjevnými 
rozpory: silně věřící Žid, sofistikovaný muž a miláček žen, stejně jako 
zasvěcený buddhistický mnich. Tato kniha je ucelenou biografií 
začínající v Montrealu, Cohenově rodišti, provázející ho do Londýna, na 
řecký ostrov Hydra a do New Yorku šedesátých let, kde umělec započal 
svou hudební kariéru. Sledujeme jeho výstup na vrchol hudebního 
showbyznysu, jeho ústup do ústraní v polovině devadesátých let a 
provázíme ho na jeho celosvětovém turné o patnáct let později. V 
biografii Leonarda Cohena nalezneme vyvážený pohled na protichůdné 
aspekty umělcova života a hluboce zasvěcený portrét talentovaného a 
oduševnělého muže, který stále umí dojmout lidi jako nikdo jiný.  

 

Osmý život 
(pro Brilku) 
Haratischwili, Nino, 
 
Strhující rodinná sága provázená vůní čokolády se odehrává na pozadí 
celého dvacátého století, za gruzínsko-ruské války a v neklidném 
revolučním období. Gruzie, 1900: Vše začíná jako v pohádce. 
Prapradědeček si z cesty do Vídně přiváží recept na nejlepší horkou 
čokoládu na světě. Je hustá, „černá jako noc před bouří“ a naprosto 
neodolatelná. Její konzumace má ovšem tragické, nezřídka i smrtelné 
následky… Zděšený chocolatier, který stejně jako všichni Gruzínci věří 
na pohádky, záhy dospěje k přesvědčení, že na jeho lahodném nápoji 
spočívá kletba. Přesto však recept předá jako rodinné tajemství své 
nejstarší dceři Anastasii, která se bude k vaření čokolády během svého 
stoletého života opakovaně vracet. Německo, 2006: Anastasiina 
pravnučka Nica přerušila kontakt s rodinou a odstěhovala se do Berlína. 
V Gruzii právě probíhá občanská válka a její neteř Brilka, která se vydala 
na cestu na Západ, se odmítá vrátit do Tbilisi. Nica ji vyhledá a celý 
rodinný příběh jí vypráví. Horká čokoláda připravovaná podle staré 
rodinné receptury přináší po šest generací spásu i neštěstí…  

 

Rožmberkové 
První po českém králi 
Juřík, Pavel, 
 
Kniha „ROŽMBERKOVÉ – První po českém králi“ přibližuje historii a 
osudy nejvýznamnějšího českého panského rodu. Od Vítka I. z Prčic, 
prvního známého předka rodu Vítkovců, zmíněného již v roce 1169, až 
po vymření rodu Rožmberků v roce 1611, zaujímali páni z Rožmberka 
přední místa v zemských a dvorských úřadech. Členové rodu, jako byli 
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Vok I., Oldřich II. či Vilém a Petr Vok z Rožmberka, se významně zapsali 
do našich dějin. Stopy jejich díla vidíme dodnes, ať je to rybniční 
soustava v jižních Čechách, hrady a zámky Český Krumlov, Třeboň, 
Rožmberk, Kratochvíle, Choustník, Vimperk, klášter Vyšší Brod, nebo 
Rožmberský palác na Pražském hradě. Kniha shrnuje nejnovější 
poznatky o životě a díle rodu Rožmberků, které doplňuje na tři sta 
fotografií.  

 

Low carb 
zdravé pochutnání 
Wetzstein, Cora 
 
Hodujeme bez výčitek! Low Carb je výživový směr, kterého se můžete 
držet celý život, a rozhodně vám nemusí chybět žádný chuťový požitek. 
Berte tyto recepty jako návod a pozvání ke šťastnému jídlu – ale 
směřujte ke svým vlastním specialitám. Vaříme jednoduše: Několik 
přísad, osvědčené recepty – skvělý požitek. Low Carb snadno a rychle: 
Všechny důležité informace a pečlivě popsané postupy vidíte na první 
pohled. Jíme pro radost: Zdravé Low Carb recepty s rybou, masem i 
veganské – a všechny vám vykouzlí dobrou náladu.  

 

Magorova oáza 
Jirous, Ivan Martin, 
 
Svazkem Magorova oáza se uzavírá vydávání díla Ivana M. Jirouse v 
nakladatelství Torst. Svazek obsahuje časopisecky publikovaný cyklus 
Na Oáze, množství drobných textů z let 1997–2011 a též všechny 
Jirousovy rozhovory z daného období. Ve své první části je svazek 
doplněn texty vzniklými před rokem 1997, které nebyly obsaženy ve 
výboru Magorův zápisník. Vznikla tak obsažná kniha, která umožňuje 
čtenářům číst spolu s pěti předchozími svazky Jirousovo dílo jako celek, 
jako jedno ze stěžejních děl poválečné české literatury. Knihu k vydání 
připravila a ediční poznámku napsala Adéla Petruželková, úplnou 
bibliografii Jirousova nebeletristického díla sestavil Michael Špirit, 
jmenný rejstřík sestavila Eva Vrabcová. Sdílet 0  

 

Neutěšenci 
Ishiguro, Kazuo, 
 
V románové tvorbě britského nobelisty Kazua Ishigura představují 
Neutěšenci (The Unconsoled, 1995) význačný předěl. Po světově 
úspěšném Soumraku dne (The Remains of the Day, 1989, č. 1997), 
jemuž předcházela dvě raná díla s japonskou tematikou, Vybledlá 
vyhlídka s kopci (A Pale View of Hills, 1982, č. 2018) a Malíř pomíjivého 
světa (An Artist of the Floating World, 1986, č. 1999), se autor rozhodl 
opustit tvůrčí jistoty, jimiž si vydobyl přední postavení na britské 
literární scéně: ať už jde o postkoloniální tematiku, „tichý“, ale 
vycizelovaný jazykový styl, realistický způsob vyprávění ve dvou 
prolínajících se časových rovinách či celkově melancholické ladění próz. 
Nově se pustil do odvážného experimentu: jeho výsledkem je osobitá 
románová tragikomedie, která si v mnohém nezadá s absurdní komikou 
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Kafkova Zámku či Beckettova Čekání na Godota, případně se satirickým 
řízem próz Thomase Bernharda. Do nejmenované evropské metropole, 
připomínající složený portrét Prahy a Vídně, přijíždí světově proslulý 
klavírní virtuóz. Od jeho vystoupení si místní občané slibují nejen 
nevšední hudební zážitek, ale hlavně duchovní obrodu upadající obce. 
Právě hudba představuje ve světě alegorizujícího románu médium, v 
němž se odehrává veškerý kulturně-politický život – od tužeb a snů 
nadaných jedinců přes působení občanských spolků až po dění na 
radnici a krizové zvraty v politickém směřování společnosti. Podaří se 
klavírnímu géniovi naladit místní lid na kýženou hudebně-politickou 
notu dřív, než bude muset na další štaci? Dokáže tento duševně labilní 
spasitel najít v labyrintu neznámého města – kde je snadné zabloudit, 
nebo se s někým nepříjemně zaplést –, ten pravý klíč k nastartování 
obdoby „pražského jara“? Ishiguro získal za dílo, jež v době vydání 
vzbudilo rozporuplné ohlasy, cenu Cheltenhamského literárního 
festivalu. S odstupem času je čím dál tím jasnější, že zcela zaslouženě.  

 

Recepty pro druhou šanci 
Barrett, J. D. 
 
Vařit ve vlastní restauraci znamená pro Lucy Muirovou mnohem víc než 
jen zdroj obživy. Je to nezkrotná vášeň, naplnění životního snu. A také 
spousta práce. A tak jako šéfkuchařka a spolumajitelka jedné z 
nejlepších restaurací v Sydney Lucy nějakou dobu trpně snáší, že jí 
manžel Leith lže, krade recepty a vydává je za své a že ji podvádí s 
ženami, které se tváří jako její kamarádky. Jenže jejich manželství už 
dlouho za moc nestojí, a v jednu chvíli má Lucy všeho dost. Odchází od 
Leitha a rozhodne se, že začne znovu, úplně od nuly. Lucy poté narazí na 
starý opuštěný dům, kde před lety bývala Fortuna, podnik vyhlášený 
svou jedinečnou kuchyní i excentrickým majitelem. Jen co nakoukne 
špinavými okny do pustého lokálu, okamžitě ví, že to je ono: tady otevře 
novou, vlastní restauraci a udělá tak tlustou čáru za svým životem s 
Leithem. V kuchyni původní Fortuny objeví sešitek receptů, který patřil 
bývalému majiteli a šéfkuchaři, neslavně proslulému hýřilovi a 
milovníkovi žen Frankiemu Summersovi. Lucy se nechá při přípravě 
pokrmů jeho recepty inspirovat a s pomocí pár věrných přátel postupně 
získává ztracenou sebedůvěru i nadšené zákazníky. Ve Fortuně je 
šťastná jako nikdy předtím. Kdo ví, možná že je to právě odvaha, 
vášnivé nasazení a troška kouzel, co tvoří tajný recept na lepší život… 
Lucy opouští manžela, aby mohla zase vařit s chutí a láskou. A čeká na ni 
úžasná výzva… V tomto okouzlujícím románu autorka J. D. Barrettová 
sestavila recepty nejen na vynikající jídla, ale i na druhou šanci na štěstí. 
Je to chytrý a úchvatný příběh o jídle, skvělých receptech na romantiku 
a odvaze, které je zapotřebí, když se chcete znovu zamilovat.  
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Vídeňské bratrstvo 
1. díl 
Johnsrud, Ingar, 
 
První díl série o Fredriku Beierovi Když je vyšetřovatel Fredrik Beier 
přivolán k masové vraždě na předměstí Osla, vše vypadá na případ 
náboženské msty. Oběti totiž patří k podivné sektě Boží světlo, která se 
připravuje na soudný den. Fredrik a jeho nová kolegyně Kafa však mají 
své pochybnosti a brzy objeví podezřelé souvislosti, které vedou až k 
hrůzným vědeckým experimentům z dob druhé světové války. Fredrik a 
Kafa se musí ponořit do temné minulosti členů sekty a to, co na začátku 
vypadalo jako tragický, ale jasný případ, se náhle mění v dramatický hon 
na brutálního zabijáka. Prvotina Ingara Johnsruda Vídeňské bratrstvo 
ohlašuje příchod smělého a nápaditého nového hlasu skandinávské 
krimi. Johnsrud ukazuje své schopnosti mistrovského vypravěče v 
důmyslně utkaném a akčním thrilleru.  

 

Na smrt 
Karika, Jozef, 
 
Československo roku 1928. Dva kamarádi, maturanti z Ružomberku, Žid 
Viktor a Němec Karel, neúmyslně zastřelí syna místního podnikatele. 
Viktor utíká k příbuzným do New Yorku a stává se členem mafiánské 
organizace Murder, Inc. Karel studuje medicínu v Mnichově a pod 
vedením Reinharda Heydricha se mění v oddaného stoupence nacistické 
ideologie. Ocitají se tak na opačných stranách rodícího se válečného 
běsnění… Na smrt je rozsahem a dějovým obloukem největší slovenský 
porevoluční román, čtenáři i kritikou vřele přijatý, propojující svět 
americké mafie s hrůzami nacismu. Detailně a čtivě přibližuje jak válku 
mafiánských rodin v Americe, tak vzestup nacismu v Německu, Noc 
dlouhých nožů, Křišťálovou noc, nacistické programy eutanazie, 
vyhlazovací operace na východní frontě, holocaust a fungování 
nacistických koncentračních táborů, především pak Osvětimi. Na smrt, 
odehrávající se v letech 1928–1945 v Československu, Německu, 
Spojených státech, Polsku, na Ukrajině a v Pobaltí, a vrcholící v době 
Slovenského národního povstání je působivou a děsivou připomínkou 
toho, jak málo stačí k tomu, aby z nás spadla civilizační slupka a stali 
jsme se krutými, bezcitnými monstry. Román Na smrt je unikátní 
žánrový mix historické ságy, thrilleru a hororu.  

 

O žirafě, která se nechtěla mýt 
Beigel, Christine, 
 
Podívejte, žirafa! Jak ta má ráda svoje skvrny! Zbožňuje je tak moc, že 
když přijde čas mytí, schová se. Chcete vědět, jestli se nakonec přece jen 
vykoupe? Trpělivost, slepičí babička vám všechno poví. Nezapomeňte si 
dobře vymydlit uši, abyste všechno slyšeli!  
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Povídání o svaté Anežce České 
Rožnovská, Lenka, 
 
Výlet do dávné historie může být poutavý i poučný. V naší knížce se 
vrátíte v čase více než osm set let zpět, a přesto se dozvíte o princezně, 
na kterou se dodnes vzpomíná s láskou. 
Jmenovala se Anežka a byla dcerou krále Přemysla Otakara I. Odmítla se 
vdát za významné panovníky své doby a raději vstoupila do kláštera, 
aby tak mohla pomáhat chudým a nemocným. 
 
Víte, kdo byla naše svatá Anežka Česká a čím si získala pozornost a 
srdce mnoha lidí? Znát pouze jméno v jejím případě nestačí, proto je 
vyprávění babičky Anny určeno nejen jejím vnoučatům, ale i všem 
zvídavým malým čtenářům. 
 

 

Strašidla z Vidlákova 
Petříčková, Renata, 
 
Humorné pohádkové vyprávění o venkovských strašidlech, která jedou 
na výlet do Prahy.Na hradě Vidlákov žije kastelán Mňuk a s ním 
strašidla Mlhulena, Bouchal, Škrtislav, Ohníček a Smrádek. Na hrad 
nejezdí moc návštěvníků, a tak pomalu chátrá a strašidla nemají koho 
strašit. Až jednoho dne se ze zapomenutých novin dočtou, že v Praze je 
muzeum strašení a rozhodnou se, že se pojedou přiučit strašení ke svým 
pražským kolegům. To se ví, že se jejich pobyt v hlavním městě 
neobjede bez průšvihů a ostudy. Nakladatelská anotace. Kráceno.  

 

Život na rozhraní věků 
Vaňková, Ludmila, 
 
lastní životopis Ludmily Vaňkové začíná jako román o dětském ráji. Její 
otec byl ředitel několika finančních ústavů a později člen nejužšího 
vedení České národní banky. V jeho bohaté knihovně se záhy 
seznamovala s literaturou a historií a v jejích dětských snech nechybělo 
přání zachytit literárně celou českou historii. Rodina žila v harmonii, 
taťka pracovně vytížený si vždycky udělal čas na své dcery Blanku a 
Ludmilu. Mamka se starala o taťku, o rodinu, angažovala se v ženském 
hnutí, dobře se znala s Miladou Horákovou a její osobní zálibou byla 
hudba, hra na klavír. Obě dcery po ní zdědily hudební nadání, Blanka se 
profesionálně věnovala zpěvu a Ludmila, s matematickým talentem po 
otci, tíhla k divadlu a literatuře. Pak ale přišel pád do propasti, inferno, 
taťka byl za heydrichiády popraven, rodina zůstala bez živitele, matka s 
dcerami se musela vystěhovat z Prahy do Řevnic. Hodně jim tehdy 
pomáhal Oldřich Pecl, který byl v odboji stejně jako taťka a krutý osud 
na něj dopadl až v padesátých letech, kdy byl popraven v procesu s 
Miladou Horákovou. Po válce studovala Ludmila Vaňková na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy, opět se setkala se zmizelou přítelkyní Hanou 
Proškovou, mezi studenty měla řadu zahraničních přátel, ale mohla se s 
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nimi znovu vidět až po čtyřiceti letech. Rok 1948 pro ni znamenal 
vyloučení z vysoké školy a svůj doktorát dostala až po listopadu 89.  

 

3 hodiny 
Roslund, Anders, 
 
Švédský bestsellerista Anders Roslund, jehož tituly se prodávají v téměř 
třiceti zemích a získal za ně – společně s Börgem Hellströmem – mimo 
jiné i prestižní žánrové severské ocenění Skleněný klíč, přichází s dalším 
mimořádně akčním a drásavě aktuálním thrillerem. Ve stockholmském 
přístavu Varta je v kontejneru nalezeno třiasedmdesát udušených 
běženců. V nigerské metropoli Niamey pátrá švédský kriminální 
komisař Ewert Grens po muži, o kterém by nevěřil, že ho ještě někdy 
spatří. Bývalý tajný informátor Piet Hoffmann tentokrát pronikl hluboko 
do struktur západoafrického obchodu s nelegální přepravou lidí. Do 
světa, kde lidský život nemá žádnou cenu. Do světa, z něhož sebe – a 
nespočet bezbranných obětí – hodlá osvobodit do dvou týdnů. Nakonec 
na to bude mít jen tři zoufalé hodiny... 

 

Elizino tajemství 
Osvětim : placená láska 
Rettinger, Dominik W., 
 
Čekala je těžká volba na strašlivém místě: buď budou žít dál jako řadové 
vězenkyně koncentračního tábora v Osvětimi, nebo výměnou za 
snesitelnější podmínky začnou pracovat v táborovém nevěstinci. Mladá 
žena Eliza si vybrala druhou možnost. Když se po konci války její 
vzpomínky dostanou do rukou matce bývalého důstojníka SS, s hrůzou 
zjistí, co vše musely zubožené dívky a ženy podstupovat, aby získaly 
alespoň nepatrnou šanci přežít. Sdílet 0  

 

Vzdělaná 
Westover, Tara, 
 
Tara Westoverová poprvé vkročila do školní třídy, když jí bylo 
sedmnáct. K lékaři poprvé zašla ještě o několik let později. Vyrůstala na 
samotě v idažských horách, v mormonské rodině survivalistů a 
náboženských fanatiků psychicky nemocný otec se připravoval na 
konec světa, hromadil zásoby a nedůvěřoval státním institucím a vládě, 
matka se živila jako bylinkářka, léčitelka a asistentka při domácích 
porodech...  

 

Bizarní povídky 
Tokarczuk, Olga, 
 
Odkud se bere pocit podivnosti? Je podivnost vlastností světa, nebo se 
skrývá spíše v nás samých? Slovo „bizarní“ pochází z francouzského 
bizarre, které znamená „divný“, „zvláštní“, ale také „překvapivý“. A 
právě taková — udivující a mimo všechny kategorie — je nejnovější 
kniha Olgy Tokarczukové. Deset povídek, každá se odehrává v jiném 
prostoru: ve Volyni během vpádu švédských vojsk, v současném 
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Švýcarsku, ve vzdálené Asii, na imaginárních místech. Proměnlivý 
rytmus povídek udržuje čtenáře v napětí, takže si ani na chvíli není jistý, 
co se stane na další stránce. Autorka jej vyvádí z rovnováhy, vystrkuje z 
komfortní zóny a ukazuje, že svět je čím dál méně srozumitelný. Prvky 
grotesky, černého humoru, fantastiky a hororu odhalují, že v realitě nic 
není takové, jak to na první pohled vypadá.  

 

Konec hry 
3. díl 
Cole, Daniel, 
 
Hadrovým panákem vše začalo. Loutkářem to pokračovalo. A teď je tu 
Konec hry: případ, v němž půjde o všechno. Případ, kterým se vražedný 
kruh uzavírá. Finlay Shaw, policista v důchodu, je nalezen mrtvý doma v 
zamčené místnosti. Nikdo nepochybuje, že šlo o sebevraždu. Nikdo, až 
na jednoho bývalého detektiva s pošramocenou pověstí – Williama 
Wolfa Fawkese, toho času na útěku. Je ochoten vydat se spravedlnosti, 
pokud ho nechají Finlayovu smrt prověřit. Společně se svými dřívějšími 
kolegy Emily Baxterovou a Alexem Edmundsem se pouští do pátrání v 
Shawově minulosti. Byl Finlay skutečně tak vzorný, jak to vypadalo? 
Nebo se i na něj najde něco, co nikdy nikomu neprozradil? Čím hlouběji 
se ti tři během vyšetřování noří do bahna policejní korupce, tím víc 
dávají v sázku: své kariéry, své nejbližší i svou budoucnost – pokud na 
ně ještě nějaká čeká…  

 

Melmot 
Perry, Sarah, 
 
Již po staletí putuje tajemná postava v rozevlátém tmavém šatu po 
celém světě, vyhledává ty, kdo se provinili činem či pouhou zbabělostí, a 
láká je do své společnosti. Třetí román Sary Perryové se odehrává v 
Praze, městě přetékajícím historií i tajemnými stíny, jež jsou pro cizince 
jak nesrozumitelné, tak děsivé. Anglická překladatelka Helena tu žije už 
léta poté, co prchla z Anglie, aby unikla trýznivým výčitkám svědomí. 
Když se však v Klementinu objeví písemnosti odkazující k dávné 
legendě prostupující dějinami i konkrétními lidskými životy, její pracně 
vybudovaná křehká existence se začne rozpadat… „Mistrovské dílo… 
děsivé a inteligentně vystavěné, funguje jako horor, ale i filosofické 
zamyšlení nad povahou lidské vůle a lásky.“ Washington Post „Další 
gotická bomba… strašidelný román, nad kterým vás bude mrazit do 
morku kostí, i když směřuje k východisku, které je hřejivé a lidské...“  

 

Setkání v Benátkách 
Hannay, Barbara 
 
Rok po smrti manžela Lea pozve vdova Daisy své tři dospělé děti, aby s 
ní strávily dovolenou v romantických Benátkách. Bude báječné mít zase 
svá ptáčata pod jednou střechou, a navíc ve městě, odkud pocházel 
jejich otec. Je však možné vrátit čas? Nejstarší syn Marc se svou ženou 
Bronte přijíždějí z Kalifornie. Jejich manželství je v troskách, ale před 
matkou se snaží své problémy skrývat. Dcera Anna dorazila do Benátek 
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z Londýna. Ani jí se nepodařilo naplnit sny o herecké kariéře, avšak 
navenek se tváří spokojeně a šťastně. Nejmladší Ellie dokončila střední 
školu a ještě není rozhodnutá, kam se budou ubírat její další kroky. 
Navzdory kouzlu Benátek je těžké zadržet napětí, které bublá pod 
povrchem. Rodinné vztahy procházejí nelehkou zkouškou, zvlášť, když 
na povrch vypluje šokující tajemství z Leovy minulosti… Láska, rodina, 
odhodlání a důvěra jsou dány v sázku… Jak jen může jedna rodinná 
dovolená vyžadovat tolik odvahy? Stmelí je tahle Daisyina sentimentální 
cesta? Nebo je zlomí a navždy rozdělí?  

 

Stezka v troskách 
Liviero, Gemma 
 
Australský román o Evropanech, zasažených druhou světovou válkou i 
osobními tajemstvími. Děj knihy, umístěný do poválečného Německa, 
ukazuje ozbrojený konflikt ne jako pár let trvající samostatnou kapitolu 
dějin, ale jako událost ovlivňující celé životy. Hlavní postavy - italského 
vojáka Stefana, vracejícího se domů, německého nacistu Ericha, mlžícího 
o minulosti, Rosalind, pečující o manžela - čtenář nejprve potkává až v 
roce 1945, ale jejich osud je spleten z válečných i předválečných 
událostí, které autorka postupně odhaluje. Rozvrácená země se stane 
zkouškou charakterů, zvláště poté, co citlivý Stefano začíná odhalovat 
osud jisté zmizelé dívky Monique...  

 

Dokonalá manželka 
Delaney, J. P., 
 
Dokonalý život. Dokonalá láska. Dokonalá lež. Nový thriller autora 
bestsellerů Ta přede mnou a Věř mi, který neodložíte, dokud ho 
nedočtete. Když se vzbudí, bolí ji každičký kousek jejího těla a 
nepamatuje si, kdo je, kde se nachází, ani jak se tam ocitla, a tak ji hned 
napadne, že je v nemocnici – že měla těžkou nehodu. Muž sedící vedle 
její postele tvrdí, že je její muž. Ona se prý jmenuje Abbie, je nadaná 
umělkyně, vášnivá surfařka, milující matka a dokonalá manželka. A také 
jí tvrdí, že měla před pěti lety děsivou nehodu a jen díky tomu, že je Tim 
vizionář a obrovskému technologickému průlomu byla přivedena zpět z 
propasti. Abbie je zázrakem vědy. Ovšem když se Abbie začnou 
vybavovat střípky vzpomínek, zjišťuje, že její předchozí život asi nebyl 
tak úžasný, jak jí Tim tvrdí. Může mu věřit? A co se vlastně před pěti lety 
stalo?  

 

Miloval jsem Ingrid Bergmanovou 
Greenhalgh, Chris, 
 
Je březen 1945. Válečný fotograf Robert Capa, proslavený svými 
fotografiemi ze španělské občanské války i z vylodění Spojenců v 
Normandii, seskakuje padákem na německé území, aby zdokumentoval 
postup vítězící americké armády. Střih. V Graumanově Čínském divadle 
v Los Angeles se udělují ceny Akademie filmového umění a věd. Cenu za 
nejlepší ženský herecký výkon přebírá půvabná herečka Ingrid 
Bergmanová, manželka zubaře Pettera Lindströma a matka malé dcery. 
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Střih. O tři měsíce později. Paříž. Setkají se v lobby hotelu Ritz a v 
momentu, kdy okouzlený Capa nechá pode dveřmi hereččina pokoje 
pozvání na večeři, začíná milostná aféra jako žádná jiná. Nezávazný flirt 
přerůstá ve vášnivý vztah, sužovaný komplikovanými charaktery a 
emocionální zátěží obou protagonistů. Bohémský Capa nejradši tráví 
rána čtením ve vaně a odpoledne sázením na dostizích. Jeho 
bezstarostnost je ale jen fasáda. Uvnitř ho svírají vzpomínky na válku, 
sebevraždu otce a tragická smrt bývalé milenky, ze které viní sám sebe. 
V náručí Ingrid hledá spásu, ale předtím musí porazit své démony: 
závislost na adrenalinu, hazardu a pití – a nutkání zapojit se do další 
války. Bergmanová manévruje mezi prohýřenými nocemi ve světlech 
Paříže a manželstvím bez jiskry ve snaze vyhnout se skandálu, který by 
mohl nenávratně poškodit její kariéru i reputaci. V zoufalém úsilí být s 
Capou Ingrid přísahá, že manželství ukončí. Do hry ale vstupují 
okolnosti, které ani jeden z nich nemůže předvídat…  

 

Najdi Rebeccu 
Dempsey, Eoin, 
 
Christophera a Rebeccu nemohlo nic rozdělit – ani její tyranští rodiče, 
ani snoubenec, kterého si našla po útěku do Anglie. Ale když vypukne 
druhá světová válka a nacisté obsadí ostrov Jersey, je Rebecca 
transportována do Evropy v rámci „konečného řešení“. Christopher 
mezitím vstoupí dobrovolně do SS – jen tak má šanci najít ženu, kterou 
miluje. Ženu, jejíž poslední stopy vedou do nechvalně známého tábora 
Osvětim. Najdi Rebeccu je strhující příběh obětavé lásky v nejtragičtější 
době lidských dějin z toho nejstrašlivějšího místa…  

 

Návrat do divočiny 
Palán, Aleš, 
 
V knize Raději zešílet v divočině přinesl spisovatel Aleš Palán rozhovory 
s šumavskými samotáři. Zaznamenal jedinečné příběhy lidí, kteří žijí 
skryti v maringotkách a na horských samotách, někteří zcela bez 
identity. Výpovědi solitérů z nejrozsáhlejšího českého pohoří 
zaznamenaly mezi čtenáři nebývalý ohlas, titul se stal bestsellerem a v 
anketě Lidových novin získal ocenění Kniha roku. Aleš Palán i fotograf 
Jan Šibík ovšem jezdí na Šumavu dál. Výsledkem jejich návštěv je kniha 
Návrat do divočiny. Jan Šibík v ní spolu se svou partnerkou fotografkou 
Danielou Matulovou přináší nové fotky, Aleš Palán pak své zamyšlení 
nad tím, co mu tři roky se samotáři daly, čím ho tito lidé nejvíc oslovili a 
proč je má tak rád. Zveřejňuje také příběhy, které se do knihy Raději 
zešílet v divočině nedostaly.  

 

Úžasný pan Darcy 
Wilson, Teri 
 
Převyprávěný klasický příběh pana Darcyho a Elizabeth Bennetové 
oděný do moderního hávu. Elizabeth Scottová nesnáší bohaté, mocné a 
nabubřelé muže, vždyť kvůli jednomu takovému musela opustit 
vytoužené místo učitelky na exkluzivní manhattanské škole. A tak není 
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divu, že když potká pohledného a očividně dobře situovaného Donovana 
Darcyho, automaticky ho považuje za arogantního a přezíravého 
protivu, jemuž je nejlepší se vyhnout. Navíc je to chladný a sarkastický 
Angličan s bezchybným windsorským uzlem na kravatě a manžetovými 
knoflíčky od Tiffanyho! Jenže ať už za to může náhoda, osud, společná 
láska ke psům nebo duch Jane Austenové, jejich cesty se neustále kříží. 
Nakladatelská anotace. Kráceno.  

 

Nanos 
určují, co si myslíš 
Leibig, Timo, 
 
Německo 2028: Obyvatelstvo je poslušné. Díky nanočásticím v 
potravinách a pitné vodě věří lidé všemu, co jim vládnoucí strana 
namluví. Jen málo lidí je „free“, tedy rezistentních proti manipulativním 
nanos – a ti se přidávají k rebelům bojujícím proti systému. Mezi nimi se 
nachází uprchlý trestanec Malek, muž, který má jen jeden cíl: přežít. Tím 
se stává nebezpečným pro vládu a cenným pro rebely. Ale toho, kdo 
jako on nemá co ztratit, boj za svobodu nezajímá – pouze slib, který dal 
svému umírajícímu příteli.  

 

Paroháč 
Cimický, Jan, 
 
Detektivní román s částečně psychiatrickou zápletkou. Psychiatr 
Vaněček má podezření, že mu jeho žena zahýbá s jedním z jeho 
pacientů. Vše nasvědčuje tomu, že je asi paroháč. Má pátrat po 
důkazech? Do ordinace psychiatra Vaněčka se dostaví mladý trenér z 
fitness centra, který cítí stres z toho, že jedna z jeho četných milenek mu 
zřejmě cosi tají. Doktor Vaněček s ním jeho situaci probírá, ale posléze 
mu začne docházet, že tou milenkou by mohla být jeho mladá manželka. 
Snaží se získat důkaz, který by jeho podezření potvrdil nebo vyvrátil, ale 
situace se značně zkomplikuje, když je trenér nalezen mrtvý před 
dveřmi garsoniéry, která patří jeho ženě. Přibývající podivné náhody je 
těžké rozplést, ale to už doktor Vaněček nechává na kriminálce.... Autor 
využil příběh i k vysvětlení problémů a příčin deprese a úzkosti, 
problémů organizace zdravotnictví i k upozornění na obtíže, které 
souvisejí s inkluzí ve školství.  

 

Řád času 
Rovelli, Carlo, 
 
Autor, přední teoretický fyzik, spolutvůrce smyčkové kvantové 
gravitace, ale také výtečný spisovatel, se ve své nejnovější knize zabývá 
tajemstvím času, možná vůbec největší záhadou světa. V první části 
srozumitelným způsobem shrnuje, co o čase zjistila moderní fyzika. 
Vysvětluje, že fyzikální čas vůbec není unikátní, všude stejný a stejně 
plynoucí, dokonce není ani spojitý, a na kvantové úrovni se úplně 
vytrácí...  
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Skvělá partie 
Deveraux, Jude, 
 
Terri Rayburnová je dívka s jistou pověstí. Nezaslouží si ji, ale protože 
vyrostla na předměstí Summer Hillu, ví, jak to na maloměstě chodí. 
Jediný způsob, jak se vypořádat s klevetami, je ignorovat je. Takže si 
hledí svého a vede letní resort u jezera Lake Kissel. Když se ovšem 
jednoho dne vrátí domů z krátké pracovní cesty a objeví ve svém domě 
u jezera pohledného cizince, zavětří něco nekalého. Někdo si tu hraje na 
dohazovače a Terri musí přiznat, že Nate Taggert je přesně její typ. 
Jenomže je zároveň zasnoubený s dcerou starosty a naprosto 
nedostupný. Ti dva se kupodivu spřátelí, zatímco si Nate zvyká na život 
u jezera. Když však Nate zaslechne drby o Terri, je opravdu překvapený. 
Ví, že je Terri inteligentní, krásná a silná dívka, a tak se rozhodne odhalit 
zdroj těch pomluv. Terri chce hodit minulost za hlavu, jenže Nate se 
nezastaví, dokud neodhalí pravdu – i když by ta pravda mohla být víc, 
než oba dokážou unést.  

 

To bylo tvé jméno 
2. díl 
Shinkai, Makoto, 
 
Už několik měsíců si Taki vyměňoval tělo s Micuhou, ale to nečekaně 
skončilo. Přesto není schopen zbavit se přetrvávajících vzpomínek na 
městečko, v němž nikdy nebyl, a na dívku, s níž se nikdy nesetkal - a 
proto se vydává najít podhorskou oblast, kde Micuha žije. Jako jediné 
vodítko mu k tomu slouží pouhých několik skic krajiny, které zpaměti 
načrtl. Zdá se to jako marná, bláhová výprava, ale dovede ho k realitě, 
která je ještě neuvěřitelnější, než cokoli, co dosud zažil…  

 

Mengeleho dvojče A-782 
Baroch, Pavel, 
 
Příběh Jiřího Fišera, který jako osmiletý přežil Osvětim i zvrácené 
pokusy Doktora smrti. Před tři čtvrtě stoletím přijeli Jiří a jeho dvojče 
Josef do Osvětimi. Malí kluci vystupovali z nacpaného dobytčáku a 
klopýtali přes koleje. Ještě nevěděli, že se dostali do skutečného pekla 
na zemi. Ale po prvních okamžicích, poté, co kolem sebe onu osudnou 
noc v květnu 1944 viděli, tušili, že bude zle, a že to bude mnohem horší 
než v Terezíně. Maminka a sestra Věra skončily o pár měsíců později v 
plynové komoře. Zemřel rovněž otec, i když v jiném koncentračním 
táboře. Jirka s Josefem měli větší štěstí – vlastně štěstí v neštěstí. Vybral 
si je Josef Mengele, přezdívaný Doktor smrt, pro své zvrácené 
experimenty. Bratři na vlastní kůži poznali, jak tenká byla tehdy hranice 
mezi životem a smrtí. V osmi letech. Přežili. Dočkali se osvobození a 
vrátili se domů. Sedmdesát pět let po osvobození Osvětimi vypráví Jiří 
Fišer svůj příběh.  



Knižní novinky – březen 2020 
 

 

Nebe v kleci 
Leunens, Christine 
 
Románová inspirace oscarového filmu Králíček Jojo. Neobvyklý pohled 
na zaslepenost a rozdílnost lidského přístupu k utrpení uprostřed 
válečné Vídně a na lásku proměněnou v posedlost. Blonďatý desetiletý 
kluk Johannes má v budované nacistické Třetí říši celkem jasnou cestu. 
Stát se úspěšným členem Hitlerjugend a nastolit si kariéru 
plnohodnotného nacisty. Vše jde podle plánu až do chvíle, kdy Jojo zjistí, 
že jeho maminka doma ukrývá židovskou dívku. Přítomnost Elsy 
prostupuje i z její skrýše celým domem a fatálně ovlivní další 
Johanessův život. Jeho vztah k ukrývané se postupně mění v posedlost, 
která dokáže ničit.  

 

Ovečka Nina a jiné pohádky 
Burešová, Jana 
 
Krátké a jednoduché pohádkové příběhy vhodné pro první samostatné 
čtení a určené pro genetickou metodu výuky.  

 

Pravdivý příběh o prasátku 
Emilie Chayerabd ; ilustrace Amandine Piu; překlad Martin Bedřich 
Chayerand, Emilie 
 
Jednoho dne našli Líza a Petr v lese malé selátko, a protože nemělo 
maminku ani tatínka, vzali si jej domů. Ze selátka se vyklubala malá 
slečna Miriam, která brzy věděla, kdy poprosit, poděkovat, jak jíst 
příborem a kdy se chodí včas spát. Měla svoje rodiče moc ráda, a 
protože to byla zvídavá prasečí slečna, začala jednoho dne chodit do 
školy. Stejně jako ostatní děti i Mirinka ráda běhala, skákala panáka, 
hrála páku, dělala hlouposti. Nikomu nevadilo, že Miriam není obyčejná 
holčička. Že ona totiž vůbec není holčička. Až se jednoho dne Mirinka 
zamilovala… Pro děti od 4 do 6 let.  

 

První setkání 
Pan Jezevec a paní Liška 1. díl 
Luciani, Brigitte, 
 
Věděli jste, že když některá zvířata přijdou o svou noru, s klidem se 
zabydlí v domě někoho jiného? To přesně se stalo jezevčí rodince! Až 
dosud spokojeně bydleli ve svém doupěti pod velkým ořešákem, když se 
u nich najednou objevila liška s malou lištičkou. Mezi rodiči to zajiskřilo. 
Byla to láska na první pohled, a tak se zrodila nová rodina pana Jezevce 
a paní Lišky. Budou spolu všichni vycházet? Zvládnou každodenní 
starosti?  
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Baletky 
Čechová, Miřenka, 
 
Příběh mezinárodně uznávané taneční performerky a pedagožky je 
drsným pohledem do světa adeptek baletního umění. Hlavní hrdinka od 
deseti let žije snem o baletní kariéře a začíná studovat na pražské 
konzervatoři. Představy křehkých a éterických dívenek jsou krutě 
nabourány realitou nemilosrdného tréninkového drilu, který láme tělo i 
duši. Nemá daleko k ponižování a vede nejen ke ztrátě iluzí o velkém 
světě umění, ale i vlastní sebeúcty a sebedůvěry.  

 

Morušový strom 
Kainitská trilogie 1. díl 
Białkowski, Tomasz, 
 
Rok 2004. Na severu země dojde k sérii vražd, jejichž oběťmi jsou starší 
muži. Pavel Werens, mladý novinář jednoho z varšavských deníků, 
dostane úkol o těchto otřesných událostech napsat reportáž. Počáteční 
honba za senzací se brzy změní v souboj s démony minulosti. Jakou 
souvislost mají současné brutální vraždy s mučednickou smrtí prvních 
křesťanů? Dokáže novinářské pátrání vedené Werensem vyřešit záhadu 
a zadržet zločince před dokončením šíleného plánu, nebo zafunguje jako 
katalyzátor a způsobí další oběti? A co znamenají motýli, nalezení v 
ústech mrtvých?  

 

Ztracená princezna 
Zápisky z Rosewoodu 3. díl 
Glynn, Connie 
 
Princezna Ellie je rebelka skrývající svou pravou identitu. Lottie je její 
dvojnice, která místo ní vystupuje na veřejnosti a chrání ji před 
zvědavým zájmem veřejnosti. Jamie je princeznin osobní strážce, 
odhodlaný chránit ji za každou cenu. Všichni společně se snaží uniknout 
Leviatánům, nepřátelské skupině, která jde po princezně. Ve snaze 
dostat se od nich co nejdál odjedou na sesterskou pobočku 
Rosewoodské školy až v dalekém Japonsku. Brzy se ale ukáže, že ani 
tam nejsou v bezpečí. Jedinou útěchou je zjištění, že i zde existuje tajná 
skupinka studentů zvaná Banshee, která proti Leviatánům také bojuje. 
Tajemství, která společně odhalí, změní jejich životy. Navždy!  

 

A jako Antarktida 
pohled z druhé strany 
Böhm, David, 
 
Nejméně známý světadíl, který lidé objevili až jako poslední. Prázdný 
kontinent, který patří všem a kde můžeme žít s méně věcmi, než máme 
doma. Dějiště příběhů potvrzujících věčnou lidskou touhu po poznání a 
překonávání vlastních možností. Antarktida dnes klade znepokojivé 
otázky, jestli se víc mění svět okolo nás, nebo náš pohled na něj. 
Unikátní ilustrovaná kniha pro malé i velké čtenáře ukazuje, co se stane, 
když se na vše podíváme z jiné strany. Na světě už není moc míst, kde 
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člověk ještě nebyl. Jako by už nebylo co objevovat. A právě to je ten 
nejnáročnější úkol: objevovat svět znovu a způsobem, jakým jsme ho 
ještě neviděli. Naučit se užívat jeho bohatství a pestrost tak, abychom po 
sobě nenechali ekologickou pohromu, aby zůstal fascinujícím místem i 
za tisíc let a uživil ty, kdo tu budou po nás. Nová kniha výtvarníka 
Davida Böhma (1982), mj. spoluautora oceňovaných knih Hlava v hlavě, 
Jak se dělá galerie a komiksu Ticho hrocha.  

 

Hornické vdovy 
Hladká, Kamila, 
 
Víte, jaký je to pocit, když vám ze dne na den nepřijde domů manžel? 
Představte si, že vám odejde do práce zdravý člověk, že už nikdy 
nepřijde, že vás nikdy nepohladí, že se nikdy nepomilujete, že vás 
nechytne za ruku… Nejde říct: chlapů je milion. Ten váš je jeden. Kniha 
Hornické vdovy přináší autentické autorizované příběhy hornických 
vdov od nejstarších až po nejmladší na pozadí historických proměn 
Československa a České republiky, kdy bylo hornictví vnímáno jednou 
jako výkladní skříň socialismu, jindy jako jev zatracovaný a 
zesměšňovaný. Kniha se tak snaží poodkrýt fenomén hornictví v jiném 
světle a relativizovat mnohaletá klišé, jež se k němu vážou. Publikace 
vychází s předmluvou Martina Jemelky, historika českého dělnictva, a 
množstvím doprovodných dobových materiálů.  

 

Jízda v levém pruhu 
rozhovor s Jožinem Valentou 
Vácha, Marek Orko, 
 
Svůj první knižní rozhovor poskytl Marek Vácha svému příteli, 
bývalému studentu a vedoucímu táborů pro mládež Jožinu Valentovi. 
Vácha v něm vydává svědectví o své cestě k Bohu a ke kněžství, o 
radostech i bolestech kněžského života, hovoří o svých zkušenostech 
učitele a cestovatele, o tématech duchovních i společenských, a to vše v 
atmosféře rozhovoru dvou přátel, která se při jednotlivých setkáních 
příliš nelišila od momentu, kdy vzešel nápad knihu rozhovorů vydat – 
když spolu oba autoři v jedné únorové noci 2018 seděli u ohně kdesi v 
argentinských horách.  

 

Skály a lidé 
1. díl Skály 
Hnyk, Petr 
 
Publikace Petra Hnyka vybočuje z vydavatelského standardu 
propagačních a průvodcovských brožurek či jiných, čistě komerčních 
publikací. Autor v ní prezentuje stěžejní část své mnohaleté badatelské 
práce. Pro tento region to je historicky první a mimořádně obsáhlé dílo, 
v němž autor popisuje jak vlastní historii regionu, tak i životní osudy 
lidí, kteří svůj život nějakým způsobem spojili se skalami. První svazek 
dvoudílné publikace Skály a lidé nazvaný Skály je zaměřujen na historii 
skalních měst Adršpašsko-teplických skal. V několika kapitolách je 
čtenář provázen po skalních cestách, kde je seznámen nejen s vlastní 
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historií postupného objevování a zpřístupňování skalního labyrintu, ale 
i s archeologickými nálezy a dalšími zajímavostmi, které běžný 
návštěvník při prohlídce skalních měst nemá šanci objevit ani 
zaregistrovat. Autor při přípravě knihy čerpal z veškerých dostupných 
archivních a muzejních fondů, které doplnil osobními vzpomínkami a 
výpověďmi dnešních obyvatel, nebo potomků těch, kteří ve skalním 
světě strávili určitou část života. Vše je pak doplněno velkým 
množstvím obrazového materiálu – rytin, obrazů, ilustrací a starých i 
současných fotografií, které jsou v mnoha případech dosud nebyly 
publikovány.  

 

52 keramických projektů s Golemem pro děti 
 
Kniha je výběrem 52 nejlepších keramických projektů, které jsou 
přehledně rozděleny na 4 tématické celky dle ročních období. Všechny 
projekty se zaměřují na modelovací techniky a k jejich výrobě není 
třeba hrnčířského kruhu.  

 

Canisterapie 
zvíře v sociálních službách 
Tvrdá, Andrea 
 
Publikace přináší obraz současné canisterapie, s důrazem na welfare 
canisterapeutických psů. Praktická příručka.  

 

Černobyl 01:23:40 
Neuvěřitelný příběh nejhorší jaderné katastrofy 
Leatherbarrow, Andrew 
 
3,6 rentgenu není žádná hrůza... Psal se 26. duben 1986. V 01:23:40 v 
noci stiskl vedoucí směny Alexandr Akimov nouzové tlačítko na 
ovládací konzoli 4. bloku Černobylské jaderné elektrárny. Co nastalo 
poté, vyústilo v nejhorší jadernou katastrofu v dějinách. Ta si vyžádala 
trvalé uzavření velkého, dosud prosperujícího města a rozsáhlé oblasti 
kolem něj. Došlo k evakuaci desetitisíců lidí. Katastrofa způsobila 
přímou i nepřímou smrt několika dalších tisíců lidí. Urychlila rozpad 
Sovětského svazu. Likvidace následků už spolykala astronomickou 
sumu finančních prostředků ve výši několika desítek miliard dolarů a 
dodnes není vyřešena. Nešlo o první, ani poslední vážnou jadernou 
havárii, ale nepochybně se jedná o tu nejhorší ze všech. A vzalo si lidstvo 
z této události vůbec nějaké ponaučení? Vydejte se společně s 
Andrewem Leatherbarrowem, fotografem a vyznavačem urbex (urban 
exploration), na výpravu do stále nebezpečné Pripjati a k Černobylské 
jaderné elektrárně. Během cesty vás provede tímto neblaze proslulým 
místem, ale také vás seznámí s příčinami, průběhem a následky jaderné 
havárie, která navždy změnila svět. Autor se tématu věnuje již mnoho 
let a sesbíral ohromné množství informací, které vám nyní 
zprostředkovává v přehledné a zajímavé podobě. Andrewova kniha, 
kterou právě držíte v rukou, se po právu stala světovým bestsellerem a 
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Andrew se mimo jiné stal odborným konzultantem nedávno vysílané 
televizní minisérie, která vévodí žebříčkům sledovanosti.  

 

Lapka 
Poklad tří králů 3. díl 
Kukkonen, Janne, 
 
Další pokračování dobrodružného fantasy komiksu o mladé zlodějce. 
Neohrožená loupežnice Lili už prošla tajuplné hrady, prozkoumala 
ponurá sklepení i hrobky ukrývající drahocenné poklady. Poradila si 
zatím se vším, ale Klan ohně jí nelítostně šlape na paty. Jak se zachová 
tváří v tvář dávno pohřbeným silám, které nikdy neměly za cíl nic jiného 
než zničit lidské pokolení? Nakladatelská anotace. Kráceno.  

 

Singl 
Franta, Jiří, 
 
Hrdina příběhu se chvíli před plánovaným výletem do Říma rozchází se 
svou přítelkyní, respektive dostává "kopačky" přes smsku. Výlet si však 
nenechává ujít a svou nedobrou náladu utápí se svým kamarádem v 
nočním alkoholovém opojení v ulicích italské metropole. Po nějaké době 
potkává ostravskou dívku, která mu vlévá alespoň na chvíli novou krev 
do žil. Komiks plný fotbalu, alkoholu, čekání, naděje i zklámání, humoru, 
nadávek či třeba hudebních názorů je protkán snovými sekvencemi a 
letmo tak rozmělňuje hranici mezi realitou a fikcí.  

 

To bylo tvé jméno 
1. díl 
Shinkai, Makoto, 
 
Co se stane, když nutí venkovská rodina dceru (Na střední! Ta ostuda!) 
dodržovat hloupé tradice spojené s něčím tak starobylým jako folkor a 
obřady? Vykřičí nespokojenost do světa… a dojde k tomu, co si přála: 
vymění si tělo s někým jiným. Jak se vyrovná s rolí bezstarostného 
velkoměstského kluka? A on s nečekanými povinnostmi? V příběhu 
plném setkávání a míjení není nic jednoduché. Dokážou překonat osud, 
čas i vesmír a najít jeden druhého?  

 

Zachraňme planetu 
French, Jess 
 
Naše planeta volá SOS. Zachraňme ji dřív, než bude pozdě. Obyčejné 
smetí, zbytky jídel, tovární zplodiny nebo staré přístroje. To je jen 
zlomek odpadů, které každý den vyprodukujeme. Zjistěte, kam se 
zahazují, jakým způsobem to zatěžuje naši planetu a co můžeme udělat 
pro to, aby dopady naší činnosti na životní prostředí byly co nejmenší. V 
této knize najdete spoustu skvělých nápadů, jak přispět k tomu, aby se 
naše planeta stala lepším a čistějším místem pro život.  
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Co nám pomůže, když... 
praktický domácí lékař od A do Z 
Mandžuková, Jarmila, 
 
Kniha je praktickou příručkou plnou jednoduchých rad na drobná 
trápení i nepolevující zdravotní problémy. Navazuje na úspěšné tituly 
Co jíst, když…, Co pít, když…, Co nejíst, když… a Co nám chybí, když…, 
které vyšly v desetitisícových nákladech v Čechách i na Slovensku. 
Vychází z toho, že nejdůležitější léčebné prostředky najdete v kuchyni či 
v přírodě kolem nás a oživuje moudré rady našich babiček. Díky 
informacím uvedeným v této knize si můžete vylepšit zdravotní stav, 
podpořit vitalitu a také předejít mnoha zdravotním problémům.  

 

Čarokrásné knihkupectví 
3. díl Čokoládové dortíky pro všechny! 
Frixe, Katja, 
 
Další Klárčino dobrodružství v kouzelném knihkupectví, kde se chystá 
narozeninová párty. Čarokrásné knihkupectví paní Sovové je 
nejoblíbenější místo Klárky, která bude mít brzy už jedenácté 
narozeniny. Kde jinde je oslavit než ve společnosti mluvícího zrcadla, 
rýmujícího kocoura Gustava a knížek? Jenomže z ničeho nic musí paní 
Sovová odjet a místo ní bude obchod spravovat pan Hibou. Zpočátku se 
zdá, že je nový knihkupec v pohodě, má vytříbený vkus francouzského 
elegána a ukáže, jak mohou knihy rozmanitým způsobem obohatit 
lidský život. Avšak na druhou stranu zruší objednávku dortíků na 
Klárčinu oslavu a záhadně se ztratí i kocour Gustaf.  

 

Kdo chytá v síti 
Pecháčková, Marika, 
 
Dokumentární kniha o zneužívání dětí na internetu Internet je jediné 
místo, které neodděluje svět dětí a dospělých. Režiséři Vít Klusák a 
Barbora Chalupová založili na internetové seznamce fiktivní profily tří 
dvanáctiletých dívek jako výchozí bod výbušného dokumentu o 
internetových predátorech V síti. Do pěti hodin se jim ozvalo přes 
osmdesát mužů. V navazujícím souboru rozhovorů najdete hlubší 
rozbor postav z filmu, který vyvolal obrovský rozruch ještě před 
vlastním odvysíláním.  

 

Na zemské stezce 
Nesměrák, Martin, 
 
Historický román s detektivní zápletkou, který vypovídá o politicko-
společenských poměrech v českých zemích na počátku 13. století. 
Adalrik ze Sichelbachu, přáteli nazývaný Odo, je velitelem vojenské 
posádky na stavbě hradu Landštejn na Slavonicku. V příhraničních 
oblastech probíhá čilý obchodní ruch a obranné hrady mají chránit 
zemské stezky před nájezdy lapků. Jejich obětí v poslední době stále 
přibývá a Odo je pověřen vše vyšetřit. Na počátku 13. století panují v 
českém království těžké časy. Přemyslu Otakaru I. se sice podařilo získat 
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na římském císaři významná privilegia, ale na jeho nástupce Václava I. 
čeká ještě těžší úkol - obhájit je proti rakouskému vévodovi Fridrichu II. 
Bojovnému. V tom bude svému panovníkovi Odo i se svou družinou 
oddaným a horlivým pomocníkem.  

 

První vlna 
hrdinové Dne D, kteří prošlapávali cestu k vítězství ve II. světové válce 
Kershaw, Alex 
 
Kdo byli muži, kteří vsadili za rozbřesku 6. června 1944 vše na jednu 
kartu? Například první americký výsadkář, který se dotkl půdy v 
Normandii, nebo pilot kluzáku, jenž přes těžkou palbu nechal dosednout 
svůj stroj až u klíčového mostu. Seznamte se s památným příběhem 
vylodění v Normandii jinak – očima vojáků, kteří šli na smrt, a přesto 
určili osud invaze do Hitlerovy „pevnosti Evropa“. A také osud 
samotného dvacátého století.  

 

Zlodějská přísaha 
2. díl 
Pearson, Mary, 
 
Pokračování dobrodružně romantického fantasy příběhu o bývalé 
zlodějce Kazi a králi Jasovi.Kazi a Jase se vracejí domů jako manželé, 
Kazi s obavami, co tomu řekne Jasova rodina. Když se s Ballengerovými 
viděla naposled, zradila jejich důvěru a bojí se, že nebude snadné získat 
ji zpět. Novomanžele však čeká něco mnohem horšího než nesouhlas 
příbuzenstva. Jsou přepadeni, rozděleni a ani jeden z nich neví, je-li ten 
druhý vůbec naživu. Oba musí čelit mnoha příkořím, zradám a bolesti, 
aby se znovu mohli setkat a zachránit království před uzurpátorem.  

 

Chlapec, který následoval svého otce do Osvětimi 
skutečný příběh 
Dronfield, Jeremy, 
 
Vídeňský židovský čalouník Gustav Kleinmann a jeho dospívající syn 
Fritz patřili mezi ty, kterým se podařilo přežít holocaust od samotných 
začátků až do konce. Prošli společně 4 koncentrační tábory - od 
Buchenwaldu, který dokonce budovali, přes Osvětim, což tehdy 
znamenalo rozsudek smrt, Mauthausen, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen. 
Absolvovali bok po boku transporty, pochody smrti. Fritz odmítl svého 
otce opustit, raději riskoval život, jen aby spolu zůstali. Láska a 
oddanost jednoho k druhému bylo to, co je udržovalo naživu a dodávalo 
jim odvahu. Kniha je založena na skutečných událostech. Vychází z 
tajného deníku Gustava Kleinmanna.  

 

Osiánův cestovní kotlík, aneb, S Kelty nejsou žerty 
Glaserová, Světlana, 
 
Fantasy příběh, v němž se propojuje současnost s keltskou minulostí. 
Prázdniny u babičky v Bojanově na Chrudimsku začínají pro druháka 
Honzíka velkým překvapením. Šramot na půdě prozradí skřítka Roryho, 
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který pamatuje ještě dobu železnou a znal všechny Honzíkovy 
prapředky. Při návštěvě keltského skanzenu Honzík objeví cenný nález, 
kotlík druida Osiána, s nímž se údajně dá cestovat v čase. Rory vysloví 
dávné zaklínadlo a Honzíka přenese do doby před 2000 lety, kde se 
setká se svým prapředkem Aedánem. Ten naopak odcestuje do naší 
doby.  

 

Princezna v nesnázích 
2. díl Zápisky z Rosewoodu 
Glynn, Connie 
 
Z Lottie a Ellie se staly nejlepší kamarádky a nyní je čeká druhý rok 
studia v Rosewood Hall. Zvládání jejich nových rolí ale není to jediné, co 
mají před sebou. Ve škole se totiž dějí podivné věci. Několik studentů 
bylo otráveno a vypadá to, že ohroženi jsou všichni. Dívky a jejich 
přátelé jsou připraveni tajnou organizaci leviatánů, která za vším patrně 
stojí, zastavit. Nebezpečí je ale mnohem blíž, než všichni čekali.  

 

Válka růží 
4. díl Drak 
Iggulden, Conn, 
 
Historický román z občanské války v Anglii mezi rody Lancasterů a 
Yorků. Čtvrtý díl historické série. Anglie, 1470. Devět let po bitvě u 
Towtonu se karta obrací a král Eduard musí prchnout i se svým bratrem 
Richardem do Francie. Královskou korunu chce ale za každou cenu 
získat zpět, nicméně jeho plán na vylodění u anglických břehů je 
nesmírně riskantní. Hrabě Warwick navíc netouží po ničem jiném než 
zbavit se Yorků jednou provždy. A na svou příležitost čeká také Jindřich 
Tudor, který se ve francouzském vyhnanství rozhodne k zásadnímu 
kroku. Nakladatelská anotace.  

 

Jednou nohou v hrobě 
Dán, Dominik, 
 
V detektivním románu úspěšného slovenského autora pátrají osvědčení 
kriminalisté po pachatelích, kteří si počínali s mimořádnou krutostí. 
Oddělení vražd pod vedením kapitána Burgera má před sebou těžký 
případ. Na skládce byla nalezena část lidského těla a nedostatek stop 
nedává velkou naději na dopadení pachatele. Jak spolu souvisí ohavný 
nález, bankovní loupež a vykradení bytu majitelky módního salonu? Aby 
mohl být pachatel dopaden, musí policisté na tyto otázky najít odpověď.  

 

Kdo zradil krále 
případy královského soudce Melichara 
Bauer, Jan, 
 
Další historická detektivka se soudcem Melicharem a jeho pomocníkem 
Božetěchem, odehrávající se za vlády Jana Lucemburského. Po návratu z 
tažení do Uher je zatčen jeden z předních velmožů království Jindřich z 
Lipé a uvězněn na hradě Týřově. Král Jan Lucemburský ho obviňuje ze 
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zrady a požaduje jeho smrt. Království hrozí vzpoura mocného rodu 
Ronovců a krvavá domácí válka. Zároveň je ze zrady obviněn i královský 
soudce Melichar z Roupova, je uvězněn na Křivoklátě a zřejmě ho čeká 
mučení a poprava. Jeho pomocník Božetěch usilovně hledá někoho, kdo 
by pomohl soudce osvobodit a zbavil ho nařčení ze zrady. Času je málo, 
a proto využije i nabídky, se kterou přijde obávaný lapka a vládce 
pražského podsvětí Šilhavý Otmar. Jenže tím uzavře smlouvu s ďáblem, 
na kterou soudce málem doplatí. Zachrání ho sama královna Eliška 
Přemyslovna, nebo snad nepředvídatelná náhoda? Neskončí nakonec 
soudce na popravišti? Nakladatelská anotace.  

 

Když jsi odešel 
Harris, Brooke 
 
Psychologicky laděný román o křehkosti lidského štěstí a o 
znovunalezení naděje a síly postavit se trpkému osudu. Když Holly 
jednoho krásného dne zjistí, že je těhotná, je štěstím bez sebe. Netrvá 
však dlouho a splněný sen se mění v noční můru - miminko se špatně 
vyvíjí. Holly je na pokraji zhroucení a obrovskou emocionální zátěž 
nevydrží ani její vztah. A aby toho nebylo málo, její milovaná babička 
Annie umírá. Před svou smrtí má jen jediné přání: Chce, aby si Holly 
přečetla její knihu vzpomínek. Holly pročítá zažloutlé stránky a před 
očima se jí odvíjí dojemný příběh Annie a její první a poslední velké 
lásky, který se doslova obětoval, aby ona mohla žít v bezpečí. Jak se 
dojemný příběh pomalu chýlí ke konci, Holly díky němu nachází v sobě 
sílu čelit budoucnosti. Nakladatelská anotace. Kráceno.  

 

Poslušná 
román pro ženy 
Toulavá, Ema 
 
Román pro ženy o složité cestě hrdinky od sebeobětování k vlastní 
hrdosti a seberealizaci. Být poslušná v dnešní době neznamená být dost 
dobrá, natož šťastná... S podobnými pocity se potýká hlavní hrdinka 
Ema, ne příliš sebevědomá, pětatřicetiletá cukrářka na mateřské 
dovolené, která vzorně plní roli manželky, milenky, matky i hospodyňky 
až do události, která zbourá všechny jistoty, pro které žila a její vysněný 
život o veliké rodině se rázem otřese v základech. Nakladatelská 
anotace. Kráceno.  

 

Příběh Christophera 
Hraba, Radek, 
 
Devatenáctiletý Christopher je umístěný do léčebny za údajný pokus o 
sebevraždu. Příběh plný magie a čarodějných schopností. Christopher 
právě oslavil devatenácté narozeniny a plánuje strávit letní prázdniny 
cestováním po exotických destinacích se svými kamarády. Tento plán se 
ale změní, když se po jednom večírku probouzí v nemocnici a zjišťuje, že 
se „předávkoval". Jeho rodiče, stejně tak policie i doktoři, usoudí, že to 
udělal kvůli rozchodu s holkou, načež ho umístí do léčebny, a pro jistotu 
mu nechají spoutat jeho magické schopnosti. V léčebně Christopher 



Knižní novinky – březen 2020 
 

dochází na sezení s psycholožkou, které vypráví o magických i 
nemagických událostech, jemuž se dosud přihodily, díky kterým se 
psycholožka snaží přijít na důvod vedoucí k jeho „předávkování“. 
Christopher si to ale v žádném případě nechce přiznat, tak se za pomoci 
svých kamarádů tajně pouští do vyšetřování vlastního „pokusu o 
sebevraždu". Nakladatelská anotace.  

 

Spolu to zvládneme 
Varáčková, Miroslava, 
 
Hudba, kapela, kamarádi a housle. Timea moc dobře ví, co je pro ni v 
životě nejdůležitější a kam to chce dotáhnout. To by ale nesměla mít ty 
nejpřísnější rodiče na světě, kteří jí určují, co má dělat, kam chodit a s 
kým se stýkat. Příkazy a zákazy jsou každodenní realitou jejího života. 
Takže když se jí naskytne příležitost vydat se se školou na 
několikadenní výlet do Berlína, neváhá ani vteřinu. Ovšem místo 
divokého večírku plného nespoutané volnosti ji čeká zážitek, na který 
nikdy v životě nezapomene.  

 


