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Hladoví 
Eliška Pohnerová 
 
Postapokalyptická sci-fi vypráví příběh dívky, žijící v divočině ze skla a 
oceli, plný akce a života na pokraji smrti. Když matička Země nedovede 
uživit hladové krky, nezbývá, než se bít o život. Panika vypukla, když jí 
bylo deset. Tehdy se přelidnění zvrhlo v katastrofu, hladovění a krvavý 
boj o jídlo. Z lidí se stala zvířata bez soucitu, jen se sobeckým pudem 
sebezáchovy. Život se omezil na sháňku po jídle a rvačky. Celie není jiná. 
Dožila se dospělosti jen proto, že se naučila zápasit a lhát o svém 
ženství. Ve světě tělesné síly jsou ženy jen ohroženou výjimkou, téměř 
vymřelým fenoménem odsouzeným k zániku. Ale co když se přeci jen 
najdou muži ochotní je chránit? A co když jejich láska dokáže porazit 
anarchii?  

 

Krevní msta 
3. díl 
Petra Machová 
 
Závěrečný díl původní české young adult trilogie Dračí město. Jak 
poznat, kdo je přítel a kdo nepřítel? Hranice se stírají a nikdo nemá 
pevnou půdu pod nohama. Každý po něčem touží a neváhá pro to udělat 
cokoli. Eldar doufal, že se mu podaří uprchnout a zachránit Janu. Mohli 
by se přidat k boji proti Alarovi Zarnskému. Ale znělo to naivně a on 
zjistil, že nemá šanci — pokud je osobní hračkou paní Černých ještěrů.  

 

Osudy psané dlátem 
Petr Bergmann 
 
Kniha Osudy psané dlátem je přepisem, interpretací Schwanterovy 
schopnosti sdělovat těžké osudy druhých a vyprávěním o jeho neméně 
pohnutém životě. Bohatý obrazový doprovod ilustruje nejen osudy 
Schwantnerových hrdinů, ať už vojáků, horníků, sedláků nebo 
muzikantů, ale také jeho vlastní osud, pokračující v nesmrtelnosti jeho 
díla, kdy každá jeho socha žije svým osudem, mnohdy zasahujícím až do 
naší současnosti a stále rezonujícím v kulturním, společenském, vlivem 
ideologií též politickém a mnohdy také osobním životě. Součástí knihy je 
také zmínka o jeho volné tvorbě, která byla rovněž figurální, věnoval se 
portrétním bustám a reliéfům, Schwantnerova busta J. W. Goetha 
dodnes připomíná v Adršpašských skalách spisovatelovou návštěvu skal 
v roce 1790. Značnou část tvorby věnoval Schwantner zvířatům, od 
modelu pro keramické figurky štěnat z teplické keramické školy, přes 
sochu Slepého hornického koně, za kterou získal cenu za nejlepší 
studentskou ročníkovou práci na pražské Akademii, až po bronzové, 
dřevěné nebo porcelánové sochy šelem, které jezdil studovat do 
vratislavské zoologické zahrady. Publikace poprvé představuje českému 
publiku v takto ucelené formě Schwantnerův životní příběh a 
uměleckou cestu (Žacléř - Teplice - Praha - Vídeň - Lipsko - Berlín – 
Vratislav - Trutnov –Schönebeck) a jeho dílo, zejména jeho tvorbu 
určenou do veřejného prostoru.  
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Pivo za císaře pána 
staré fotografie vyprávějí 
Pavel Scheufler ; s předmluvou Josefa Vomáčky 
 
Říká se, že pivo je český národní nápoj. A žádné jiné řemeslo 
nesouviselo v minulosti tak významně s hospodářským a politickým 
vývojem českých zemí jako pivovarství. Ale jak se pivo dříve vařilo? Jaké 
dnes již zaniklé profese se s ním pojily? Kde se scházeli proslulé pivní 
společnosti? Kniha fotografa a majitele rodinné sbírky starých fotografií 
Pavla Scheuflera představuje pivní kulturu z pohledu fotografů časů 
monarchie, počínaje od sklizně chmele, přes proces výroby a zrání, až po 
pivní radovánky. Jednotlivé fotografie doprovází autor poutavými 
příběhy, které starým snímkům vdechují život.  

 

Šachy pod sopkou 
7. díl 
Hakan Nesser; přeložil Jaroslav Bojanovský 
 
„Autorovy poslední dny a smrt“ – tak zní titul nedokončeného románu 
poměrně populárního spisovatele Franze J. Lundeho o znepokojivých 
událostech, které se mu přihodily na podzim roku 2019. Lundeho text se 
po čase dostane do rukou komisaře Gunnara Barbarottiho. Jak je vidět, 
ve světě spisovatelů se mohou odehrávat podivné věci. Text 
Barbarottiho zcela pohltí, přestože si současně klade otázku, zda by se 
raději neměl věnovat důležitějším úkolům. Do temného příběhu 
vstupuje během roku 2020 také covid-19. K rozluštění záhady dojde až 
začátkem června, v den státního svátku Švédského království.  

 

Grandhotel Schwarzenberg 
1. díl. Cesty osudu 
Sophie Oliver ; překlad Dagmar Hoangová 
 
Román pro ženy, odehrávající se v prostředí bavorských Alp na počátku 
20. století, je první částí rodinné ságy. Bad Reichenhall, rok 1905. V 
exkluzivních lázních v bavorských Alpách se mladá Anna Gmeinerová 
zamiluje do Michaela. Oba touží po lepším životě. Michael se rozhodne 
hledat své ve světě a Annu si později přivézt. Pak však dojde k 
hroznému zločinu a Anna je přinucena provdat se za jiného muže. V 
mondénním lázeňském místě Bad Reichenhall si musí vybojovat místo 
mezi solnými barony, hoteliéry a bohatými lázeňskými hosty z celého 
světa...  

 

Grandhotel Schwarzenberg 
2. díl. Návrat 
Sophie Oliver ; překlad Dagmar Hoangová 
 
Bad Reichenhall, rok 1911 Michael Schwarzenberg se vrací do 
lázeňského městečka Bad Reichenhall jako bohatý a vážený muž. I když 
se Anna provdala za jiného a stala se matkou, Michael cítí, že je mezi 
nimi stále silné pouto, a je proto připraven o svou životní lásku bojovat. 
U Anny je ale ve hře mnohem víc. Bude-li se řídit svým srdcem, může 
navždy ztratit syna. Vzrušující příběh z prostředí Alp plný dramatických 
zvratů.  
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Irena Sendlerová 
anděl z Varšavy 
Lea Kampe ; z německého originálu Die Engel von Warschau ... přeložila 
Marta El Bournová 
 
Irena Sendlerová zachránila během druhé světové války asi 2500 
židovských dětí. Byla mučena gestapem a odsouzena na smrt. Unikla. Po 
roce 1945 byla pronásledována komunistickým režimem. Neustoupila. 
Toto je její fascinující životní příběh. Životní příběh Ireny Sendlerové 
(1910-2008) přibližuje osudy členky polského protinacistického odboje, 
která pomáhala lidem ve varšavském ghettu a podařilo se jí zachránit 
život více než dvěma tisícům dětí. Vyprávění plné těžko uvěřitelných 
hrůz, odvážných činů i obětí se navzdory popisovaným tragickým 
událostem čte jedním dechem a je svědectvím o mladé ženě, která každý 
den riskovala život, aby pomohla těm nejpotřebnějším.  

 

Poslední král Východního Ardu 1 
1/1 díl. Koruna z čarodřeva 
Tad Williams ; přeložila Dana Krejčová 
 
Uběhla desetiletí od chvíle, kdy odvážný Simon se svými přáteli z řad 
lidí, trollů i Sithů porazil děsivého Krále bouří. Strašliví Nornové byli 
zahnáni do své pevnosti daleko na severu a ve Východním Ardu zavládl 
mír. Jenže nic netrvá věčně. Brány Nakkigy se opět otevírají a nocí se 
plíží monstra z legend. A co je nejhorší. Simon už není mladík, ale 
stárnoucí muž zklamaný vlastními potomky. Království se začíná trhat 
na kusy, staří přátelé a spojenci odcházejí či se vydávají po stezkách 
vedoucích k temnotě…  

 

Poslední král Východního Ardu 1 
1/2 díl. Koruna z čarodřeva 
Tad Williams ; přeložila Dana Krejčová 
 
Před třiceti lety byla armáda Inelukiho, Krále bouří, rozprášena a on 
sám zahuben. Ve Východním Ardu zavládl mír pod vládou Simona 
Bělokadeřného, pomocníka z kuchyně, z něhož se stal král, a Miriamele, 
jediného potomka krále Eliáše. Nyní však na jejich vládu doléhá stáří. 
Simon přišel o své sny, staří spojenci umírají a všude se to hemží zradou 
a úklady. Jejich syn a dědic Jan Jošua je už léta mrtvý a jejich vnuk 
Morgan žije jako rozmařilec. Všechny ale čeká cesta vykoupení a objevů, 
která vede stále chmurnějším světem. A na zamrzlém severu v horské 
pevnosti Nakkize se z hlubokého, dlouhého spánku probouzí nornská 
královna a Inelukiho spojenkyně, aby sdělila svým poddaným, že lidé 
musejí být zničeni. Že její čarodějové přivedou z říše smrti mocného 
démona a její válečníci budou ve světě hledat krev živého draka... A 
konečně jí bude patřit nejmocnější artefakt ze všech – koruna z 
čarodřeva.  

 

Sisi, mladá císařovna 
mýtus a pravda 
Martina Winkelhoferová ; z německého originálu Sisis Weg. Vom 
Mädchen zur Frau ... přeložil Vladimír Čadský 
 
Císařovna Alžběta je jednou z nejslavnějších žen historie a nadchne 
každou novou generaci: Sisi – pohádková princezna s tragickým 
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osudem, emancipovaná panovnice, moderní ideál krásy, nesmrtelný 
mýtus. Co o ní ale víme doopravdy? Jaké společenské normy a ideály 
ovlivňovaly její cítění, myšlení a jednání? Co vypovídají o Alžbětině 
životě vztahy k lidem z jejího okolí? Jako každou historickou osobnost 
také Sisi ovlivňovalo a formovalo prostředí a i k její každodenní 
zkušenosti patřilo, že o ní rozhodovali druzí. Její osobní akční rádius byl 
omezen rolí manželky, matky a císařovny. Přesto se jí podařilo stát se 
jednou z prvních ikon ženského sebeurčení.  

 

Dubánek a tajný vzkaz 
napsala Klára Smolíková ; nafotil Petr Václavek 
 
Vyprávění o zvědavém dubánkovi Borkovi je doplněné fotografiemi z 
lesního prostředí.  

 

Noah 
o jednom přeživším 
Takis Würger ; z německého originálu Noah ... přeložila Kateřina 
Krištůfková 
 
Pašerák, vězeň, zloděj, námořník, bojovník, zachránce. Příběh hrdiny. Ve 
třinácti letech se Noah Klieger během německé okupace Belgie připojil k 
podzemní organizaci a pomáhal pašovat do Švýcarska židovské děti. V 
šestnácti přijel za mrazivého rána jako vězeň do Osvětimi. A ve dvaceti 
se po osvobození koncentračních táborů dostal na svobodu. Přežil tři 
pochody smrti a čtyři koncentrační tábory v době, kdy jediné slovo, 
jediný krok či zvednutá ruka znamenaly buď život, nebo smrt. I v 
těžkých mrazivých hodinách vždy našel naději, spolubojovníky, kteří se 
spolu s ním stavěli na odpor Němcům, spojence, kteří mu pomáhali 
krást brambory, lékaře, který mu zachránil život, vhodný úskok i 
poslední pecen chleba.  

 

Pes v lavici 
Irena Ričlová Lachoutová 
 
Děti každý den přivedou do školy pejska, jehož jméno začíná na 
písmeno abecedy, které právě procvičují ve třídě. Veselé povídání 
vhodné pro začínající čtenáře. Každý ví, že v lavicích většinou sedávají 
žáci. Ale co kdyby se jednoho dne v lavici objevil pes? Psi jsou nejlepší 
parťáci dětí. A tak není divu, že jim rádi pomůžou, třeba s abecedou.  

 

Q je O s ocáskem 
Ivona Březinová ; ilustrovala Sylva Francová 
 
Příběh pro začínající čtenáře o ztraceném písmenku, které se v českých 
slovech moc nevyskytuje, ale vyslovujeme jej častěji, než si myslíme. Ve 
třídě 1. A se schyluje k Písmenkové slavnosti. Nikdo nesmí chybět, ani 
žáci ani písmenka. Jedno písmeno se však ztratilo a před prvňáčky, kteří 
budou po prázdninách už druháčky, leží zapeklitý úkol: najít písmeno, o 
kterém ani nevědí, jak vypadá. Kde a jak pátrat? S lupou v ruce, v 
sešitech... ? Nejlepší bude, vypravit se do knihovny, tam je přeci knih 
spousta ... a také Kvílivá Ofélie. Ale strašidla přeci neexistují, jen v 
knížkách. Nezbývá, než se tedy do některé z knih začíst. K příběhu je pro 
malé pátrače připraven i pracovní sešit plný hádanek a úkolů.  



Knižní novinky – červen 2022 
 

 

Sladká pomsta 
Sascha Rothchild ; z anglického originálu Blood sugar ... přeložila Alena 
Amchová 
 
Když malá Ruby vidí chlapce zápolícího s divokými vlnami oceánu, 
ponoří se pod vodu a drží ho za kotník, dokud se neutopí. Čeká, že dřív či 
později pocítí vinu, ale ta se nikdy nedostaví. O mnoho let později Ruby 
studuje psychologii a ve své diplomové práci se zabývá myšlenkou, že s 
jakýmkoli pocitem viny byste měli naložit podobně, jako když si během 
diety dáte kostičku čokolády – stejně už se cítíte špatně, tak proč nesníst 
celou tabulku? Přesně tak Ruby přistupuje k zabíjení, až se nakonec 
ocitne ve výslechové místnosti podezřelá ze čtyř vražd. Jde o lidi, které 
kdysi znala a kteří už zemřeli, včetně jejího manžela Jasona. Ruby je však 
zodpovědná pouze za tři z nich. A přesto ji právě zločin, který 
nespáchala, nakonec dostane do pasti…  

 

Skály a lidé 
Lidé. 2. díl 
Petr Hnyk 
 
V druhém svazku publikace Skály a lidé se autor věnuje především 
lidem, kteří svůj život nějakým způsobem spojili s Adršpašsko-
teplickými skalami. Nejprve jsou to ti, ktěří ve skalách nalezli 
zaměstnání. Vedle tradičních profesí, jako jsou skalní průvodci a 
převozníci, svůj prostor dostávají i profese, které patří již k minulosti 
skal: střelmistři a trubači na ozvěnách, flašinetáři, harfenistky či hráčky 
na lyru, šenkýři ve skalní hospůdce a další. Kapitola věnovaná dobám 
válečným ukazuje místa ve skalách, která v případě potřeby sloužila 
jako úkryty. V souvoslosti s druhou světovou válkou jsou připomínány i 
zajatecké tábory a váleční zajatci, kteří ve skalách nebo blízkém okolí 
nuceně pracovali. Připomenuty jsou také filmy a filmoví tvůrci, jimž 
skalní partie poskytly jedinečné exteriéry. Nezapomíná se ale ani celou 
plejádu herců, kteří si v těchto filmech zahráli. Druhá část knihy nabízí 
poměrně ucelený pohled na činnost mnoha lidí, kteří již několik století 
pro návštěvníky skal připravují památky z cest - suvenýry.  

 

Návrat do Lvova 
O kořenech genocidy a zločinů proti lidskosti 
Philippe Sands; přeložila Martin Pokorný 
 
Autor bestselleru Krysí stezka, syn židovských rodičů, rekonstruuje 
osobní a intelektuální genezi dvou mužů, kteří stáli u zrodu myšlenek 
genocidy a zločinů proti lidskosti, přičemž oba, aniž by o sobě věděli, 
studovali na téže univerzitě u stejných profesorů ve Lvově, někdejším 
významném kulturním centru Evropy. Příběh je také vzpomínkou na 
autorova dědečka Leona Buchholze, který manévroval Evropou tváří v 
tvář nacistickým zvěrstvům. Kniha byla vyznamenána Cenou Baillieho 
Gifforda za vynikající dílo literaturu faktu.  



Knižní novinky – červen 2022 
 

 

Ospálek 
Alžběta Votavová; ilustrace Michaela Bergmannová 
 
Možná nevíš, že u vás doma žije kromě jiných bytůstek i skřítek Ospálek. 
Má rád vůni peřinek a nejvíc práce má navečer, když pomáhá dětem do 
postýlek, aby si všechno hezky zapamatovaly a na nic s mámou a tátou 
nezapomněli. Můžeš jít klidně spát a už se nemusíš stokrát vracet, 
protože se chceš ještě napít a vyčurat, anebo nevíš, kde máš plyšáka do 
postýlky. A jéje, vždyť jste si nedali pusu na dobrou noc. A co pohádka? 
Třeba o Ospálkovi! No, a co by to bylo za noc bez pyžamka. A vyčistit 
zuby přece ještě!… Kniha je určena pro děti, které mají obtíže s 
navozením večerního řádu. Ale nejen pro ně. Hravou formou zpracovává 
večerní rituály a obsahuje i část textu pro rodiče, kde se autorka snaží 
pomoci rodičům rozpoznat, jak vypadá dítě zralé na spaní, v čem jsou 
večerní rituály dobré, pro dítě velmi potřebné a že jejich absence jej 
stresuje.  

 

Hovory k Tobě 
(pozdní sběr) 
Lenka Vlková 
 
V knize autorka vzpomíná na historika umění Petra Porcala 
(jihočeského rodáka), který většinu života strávil přednáškami pro 
americké studenty ve Florencii. Její asi pětiletý vzájemný vztah glosuje 
nejen svými poznámkami a postřehy, ale hlavně zde uveřejňuje 
vzájemnou e-mailovou korespondenci. Kniha je vybavena CD diskem, 
kde jsou zachyceny přednášky a různé postřehy k umění – hlavně 
renesančního, takže posluchači mohli zaslechnout a poznat i hlas Petra 
Porcala. Několika jihočeskými písněmi toto uvolněné sezení proložil i 
ředitel knihovny Pavel Kabíček a v závěru přišlo i překvapení v podobě 
několika písní paní Hejkrlíkové za doprovodu kytaristy.  

 

Lady Clementine 
Marie Benedict ; překlad Petra Pechalová 
 
Píše se září roku 1908 a Clementine Hozierová se vdává za mladého, 
geniálního politika s progresivními názory: Winstona Churchilla. Nejde 
však o tradiční spojení, neboť Clementine stojí svému muži po boku 
nejen v manželství, ale i v politice. Třebaže je stižena vlastními démony, 
stává se jeho rádcem i strážcem, nejednou mu dokonce zachrání život. 
Přesto tato ambiciózní žena touží po něčem víc, touží vystoupit z 
manželova stínu. Lady Clementine je strhující příběh ženy stojící za 
Winstonem Churchillem, příběh partnerky, kterou nevyděsily hrůzy 
války a která naopak v její temnotě nalezla vlastní cestu. A na ní nehodlá 
sklonit hlavu ani před očekáváním okolí, ani před nepřítelem.  

 

Prašina 
křídový panáček. 2. díl Klíč. 
scénář Vojtěch Matocha ; kresba, barvy Karel Osoha 
 
Vašek dál pátrá po záhadné postavě, kterou zahlédl při požáru. Od 
místních je těžké získat jakékoliv informace, protože v něm vidí cizáka. 
Pak má ale přece jen štěstí a poodhalí minulost žháře, který za sebou 
zanechává znak křídového panáčka.  
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Prašina 
křídový panáček. 1. díl Skořápka. 
scénář Vojtěch Matocha ; kresba, barvy Karel Osoha 
 
Komiksová série s novými postavami navazující na stejnojmennou 
knižní trilogii. Od událostí knižní trilogie uplynuly dva roky a tajemná 
Prašina se proměnila. Nad starými střechami se tyčí siluety jeřábů, 
kamenné domy vyklízí prostor sklu a oceli. Dávná tma nevyhnutelně 
prohrává svůj boj se světlem. Jenže co když na sebe tma dokáže vzít 
lidskou podobu? Nový domov sem přichází hledat nesmělý mladík 
Vašek a brzy na vlastní kůži pocítí, že zdejší klid je jen zdánlivý - pod 
skořápkou všedního života stále dřímají stará tajemství. Na Prašině 
začne řádit tajemný žhář a na ohořelých stěnách se objeví podivný 
symbol.  

 

Prašina 
křídový panáček. 3. díl Vlaštovka. 
scénář Vojtěch Matocha ; kresba, barvy Karel Osoha 
 
Komiksová série s novými postavami navazující na stejnojmennou 
knižní trilogii. Vaškovi se dostane do rukou podivný klíč se třemi 
propletenými rybami. Jistě o něm něco ví i paní Šimková, u které bydlí v 
nájmu, ale sdílnější je spíše její malá dcerka, kterou musí Vašek hlídat. 
Klíč zavede Vaška až do kostela sv. Pavla, kde se setká s farářem, který 
drží jisté tajemství. Prozradí jej Vaškovi, když jej neřekl jeho strýci při 
vyšetřování?  

 

Ty, moudré ráno - a já, večer hloupý 
Lenka Vlková 
 
Texty Lenky Vlkové jsou psány s hlubokým zaujetím, se snahou o 
maximální průzračnost osobní výpovědi. V básních a próze se autorka 
pokouší jít co nejvíce do hlubokého ponoru a zkoumání vlastní duše, 
zabývá se společenskou problematikou, hledáním víry a nepřeberným 
rejstříkem vzájemných mezilidských vazeb a citů. V souboru jsou 
zachyceny i dojmy z cest či láska ke knihám, jeho základním motivem 
však zůstává otevření dveří vedoucích k poznání vnitřního světa 
autorky, k prozkoumání nitra, jež někdy až s bolestnou upřímností 
vynáší na povrch důvěrná sdělení, která právě vzhledem ke své 
otevřenosti a přímočarosti mají povzbuzující i katarzní účinky.  

 

Zima přichází 
proč je nutné zastavit Vladimira Putina 
Garry Kasparov ; z anglického originálu Winter is coming ... přeložil Petr 
Kovařík 
 
Začátek 90. let 20. století, rozpad Sovětského svazu, éra prezidenta 
Borise Jelcina, čečenské války a 15 let Vladimira Putina ve funkci 
prezidenta nebo premiéra Ruska. Všechny tyto události jsou ve větší či 
menší míře reflektovány v knize Garryho Kasparova Zima přichází. 
Popis prvních deseti let po pádu železné opony otevírá hlavní téma, 
kterým je autorův pohled na Vladimira Putina. Jeho vzestup z pozice 
někdejšího důstojníka KGB až na prezidentský post chápal Kasparov 
jako jeden z prvních jako signál, že se Rusko začíná odklánět od 
demokracie. Jako čelný představitel ruské opozice označuje autor 
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současného prezidenta za diktátora, který má díky obřím zdrojům a 
nukleárním zbraním velkou moc po celém světě, a kritizuje vstřícný 
postoj Spojených států a dalších západních zemí k Rusku. Garry 
Kasparov napsal tuto knihu již v roce 2015 a je zřejmé, že se bohužel v 
mnohém nemýlil. Hrozba Putinova Ruska je nyní mimořádně aktuální a 
svět se k ní musí postavit čelem.  

 

Adam ze Zbraslavi a případ královny vdovy Rejčky 
2. díl 
Hana Whitton 
 
Druhý díl ze série historických detektivek z Čech počátku 14. století s 
mladým šlechticem v roli pátrače. Po násilné smrti Václava III. je v 
ohrožení života i jeho nevlastní matka Eliška Rejčka. Adama ze Zbraslavi 
čeká další složitý případ: odhalit původce zločinů, jež mají za cíl 
připravit Elišku Rejčku o život. Oslnivá a vlivná královna-vdova je trnem 
v oku celé řadě lidí. Je však motivem opravdu jen žárlivost a závist? 
Adam ze Zbraslavi se domnívá, že případ je mnohem složitější a že 
spáchané zločiny mají kořeny v dávné minulosti. A když se jednou z 
obětí stane Rejččina dvorní dáma, není už na co čekat. Pachatele je třeba 
odhalit co nejdříve! S napětím budeme sledovat, zda se Adamovi podaří 
zasáhnout včas a zachránit tak nejen královnu vdovu Rejčku, ale také její 
dceru Anežku.  

 

Sestry z vinice 
JoAnn Rossová ; přeložila Veronika Kratochvílová 
 
Příběh silného sourozeneckého pouta, přátelství i nových lásek. Válečný 
fotograf Jackson Swann se účastnil mnoha konfliktů - a když zemřel, 
jeden za sebou také zanechal. Jackson měl tři dcery, každou s jinou 
matkou, a ty teď zjistily, že po něm zdědily nejen podíl na vinici, ale 
především novou rodinu.  

 

Tramvaj plná strašidel 
Petra Braunová ; ilustroval Vojtěch Šeda 
 
Bojíte se tmy? Co když se v ní schovávají strašidla? Davidovi rodiče 
pracují dlouho do noci, a tak musí trávit večery v bytě pod Vyšehradem 
sám. Je rozmrzelý a strašně se nudí. To ovšem skončí ve chvíli, kdy se 
mu za oknem v pátém patře začne zjevovat - tramvaj plná duchů. A je po 
klidném spaní. Naštěstí přijdou prázdniny, David jede za bratranci a 
sestřenicemi do Uničova, a ti mu pomáhají záhadu tramvajového 
přízraku vyřešit. Všechny děti musí překonat pořádnou dávku strachu. 
Davida čeká ale ještě jiná zkouška. Proč se mu vlastně ti duchové 
zjevují? To se dozví při velkém nočním finále na vyšehradském 
hřbitově!  

 

Železná rukavice 
2. díl 
 
Ondřej z Rohatce se usadil na hradě Jenčov, avšak ne všichni jsou z 
takového stavu nadšeni. Co je asi může k tomu bezvýznamnému hrádku 
přitahovat a proč kvůli tomu musí umírat lidé? Jsou to ložiska železné 
rudy nacházející se na přilehlých pozemcích. A tak se křivoklátský 
purkrabí Chval z Valdéře nezastaví před ničím, co by mu mohlo k získání 
onoho území dopomoci. Ondřej je připraven svůj majetek bránit, jenže 
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Chval je člověk Jana Lucemburského a jít proti králi vyžaduje velkou 
dávku odvahy.  

 

Grandhotel Schwarzenberg 
3. díl. Začátek nových časů 
Sophie Oliver ; překlad Dagmar Hoangová 
 
Grandhotel Schwarzenberg je oblíbený u hostů z celého světa. Karel 
navíc uskutečnil svůj sen, otevřel si na Predigtstuhlu horský hotýlek a 
údajně našel velkou lásku. Anna v ni však nevěří. Není její syn láskou 
pouze zaslepený? A problémy jsou nejen uvnitř rodiny. Na budoucnost 
vrhá stíny válka. Přečkají Schwarzenbergovi osudnou dobu?  

 

Kontrakt 
Melanie Moreland ; přeložila: Zuzana Selementová 
 
Erotická romance je další variací na populární téma, jak se z běžného, 
ale zároveň i napjatého pracovního vztahu rodí hluboký cit a láska.  

 

Medailon Emilky Horové 
Naďa Reviláková ; ilustrovala Tereza Janáková 
 
Na Hanku čeká další pátrání v hlubinách rodinné historie. Tentokrát jde 
o tajemství obestírající se kolem zmizení prababiččiny sestry Emílie na 
konci války. Tajemný dopis od neznámého odesílatele připraví 
dospívající Hance pořádné překvapení: její vzdálení příbuzní vlastní 
zámek! Opravdový, skutečný zámek, jako z pohádky! A dokonce je v 
něm i princ! Ve vzduchu je láska, dokáže se ale Hanka prosekat 
spletitým houštím poválečné historie? Vyřeší jednu dávnou historickou 
záhadu a odhalí pravdu o svých předcích?  

 

Nepříliš šťastná rodina 
Shari Lapena ; přeložila Naďa Špetláková 
 
Napínavý román od osvědčené královny psychothrillerů a mistryně 
manipulace. Bohatí rodiče byli zabiti a po nich zůstaly tři děti, které čeká 
závratné dědictví. Dokonalý motiv pro vraždu. Byl ale vrahem opravdu 
někdo z nich? Fred a Sheila Mertonovi jsou postarší manželé žijící na 
lukrativní adrese v Brecken Hill. Drahá auta, značkové oblečení, 
bezstarostný život... Teď jsou ale bílá mramorová podlaha a drahé 
perské koberce v jejich domě potřísněné krví. Někdo je brutálně 
zavraždil. Jejich tři dospělé děti jsou otřeseny. Vždyť je to sotva pár 
hodin, co spolu jedli slavnostní velikonoční večeři. Rychle však vychází 
najevo, že ve šťastné rodině vše až tak dokonalé nebylo. Svého 
nevypočitatelného otce děti považují za kreténa a u matky nikdy 
nenašly potřebnou podporu a zastání. Sice přišly o rodiče, ale vypadá to, 
že až taková ztráta to pro ně není. Vždyť teď mají zdědit nesmírné 
bohatství! Není proto divu, že právě na ně padá podezření. Je vrahem 
opravdu někdo z rodiny? A zajímá to vůbec někoho? Kanadská autorka 
předkládá další psychothriller s dramatickou rodinnou zápletkou a 
nečekanými zvraty.  
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Tma pod srdcem 
2. díl 
Lucie Ortega ; ilustroval Filip Štorch 
 
Pokračování fantasy příběhu Světla nad močálem. Před bludičkou Lenou 
vyvstává nová mise. Za událostmi z minulého léta by Lena nejraději 
udělala tlustou čáru. Nečekaná žádost o pomoc ji však přivede zpět do 
Lukášova penzionu, kde odhalí znepokojivé tajemství. Kvůli němu se 
vydává přes Temný Nav k Ostrovu neviňátek, aby našla duši 
nenarozeného dítěte. Kostějovo království je ale nebezpečnější než kdy 
dřív a Leně by se velmi hodila Divišova pomoc. Dokáže úkol splnit? 
Odolá nové hrozbě, která se Temným Navem šíří?  

 

Everest 
pozoruhodný příběh Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye 
Alexandra Stewartová ; ilustroval Joe Todd-Stanton ; z anglického 
originálu The remarkable story of Edmund Hillary and Tenzing Norgay 
... přeložila Tereza Schlöglová 
 
Nádherně a poutavě pojatý příběh, který se opravdu kdysi stal. Knížku 
jsem přečetla jedním dechem, ač je primárně určena mládeži, protože je 
to napsáno velmi čtivou a originální formou. O prvním dobytí nejvyšší 
hory světa jsem pořádně ještě nečetla, tak jsem se na knížku velmi 
těšila. Čtenář se dozví o pokoření hory, o nezdolné víře v sebe sama i 
jednom neobyčejném poutu mezi dvěma muži různých kultur.  

 

Kód růže 
Kate Quinn; překlad Lenka Faltejsková 
 
Rok 1940. Zuří druhá světová válka a Británie se připravuje k boji s 
nacistickým Německem. V zámečku Bletchley Park je založeno speciální 
kryptografické pracoviště, kde se ty nejbystřejší hlavy učí dešifrovat 
tajné informace nepřátelských vojsk. Energická Osla, dívka z dobré 
rodiny, je krásná a bohatá a zdánlivě jí nic nechybí. V hloubi duše však 
touží prokázat své schopnosti a inteligenci. Naopak neústupná Mab 
pochází z chudé londýnské čtvrti a touží si především najít výhodné 
manželství. Domácnosti blízko Bletchley Parku, které mají volné pokoje, 
u sebe musejí z nařízení vlády ubytovat zaměstnance kryptologického 
štábu, a tak se tyto dvě zdánlivě odlišné dívky ocitnou v jednom pokoji. 
Při práci se spřátelily, ale stačila malá roztržka a přátelství vzalo za své.  

 

Palec a selská pýcha 
0 
Jarmila Pospíšilová 
 
Do jedné z místních částí Kročína, tedy obce, v níž Viktor Palec vykonává 
funkci starosty, se přistěhuje mladá rodina původem z města. Koupili 
jeden ze starých gruntů a s elánem se pouští do rekonstrukce. Při 
vyklízení stodoly najdou pod podlahou malý sklípek a v něm lidské 
ostatky. Zjistí se, že jde o bývalého majitele, posledního z rodu, který tu 
hospodařil po řadu generací. Starousedlíci si pamatovali, že po statkáři 
bylo vyhlášeno pátrání, a nakonec byl úředně prohlášen za mrtvého…  
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Štěstí hřeje jako slunce 
Pauline Maiová ; přeložila Kateřina Prešlová 
 
Romantický příběh ze slunné Florencie. Carli zde zdědila hračkářskou 
dílnu a při jejím vyklízení objevila příběh dávné lásky. A možná tu najde 
i svůj vlastní příběh...Carli je něco přes třicet a pracuje jako servírka v 
kavárně, kterou kdysi vedli její italští prarodiče. Na krku má dluhy za 
nedokončené studium, a tak živoří v pronajatém pokoji. Jednoho dne se 
Carli dozví, že zemřel stálý host kavárny Fabrizio a odkázal jí starou 
hračkářskou dílnu ve Florencii. Že by osud přece jen nabídl způsob, jak 
uniknout neuspokojivému životu v deštivém Marburku? Mohla by dílnu 
prodat, zaplatit dluhy, a třeba i dokončit školu. Když se Carli ocitne ve 
Florencii, ucítí na kůži hřejivé paprsky italského slunce, toskánský vítr 
ve vlasech a ve vzduchu se mísící vůni bylinek, citronů, sladkého pečiva 
a skvělé kávy. Během vyklízení dílny objeví příběh dávné lásky, který jí 
pomůže pochopit spoustu věcí o sobě i své rodině. A pak si uvědomí, že 
už se nechce vrátit, protože možná právě tady a teď začíná prožívat 
úplně nový příběh...  

 

Tibbles 
Michal Šanda, David Dolenský 
 
Kocourek Tibbles objevil vzácný druh dosud nepopsaného nelétavého 
ptáka – pokřovníka ostrovního – a zároveň se stal příčinou jeho 
vyhubení. Tento zvláštní komiks vypráví skutečný příběh z roku 1894. 
Odehrál se na malém ostrůvku poblíž Nového Zélandu. Jeho 
tragikomickým hrdinou je kocourek Tibbles, patřící strážci tamního 
majáku. Tibbles objeví vzácný druh dosud nepopsaného nelétavého 
ptáka, pokřovníka ostrovního, a zároveň se stane příčinou jeho 
vyhubení. Nechtěně tak přispěl k celosvětovému uvědomění si 
nebezpečí plynoucího ze zdomácnění nepůvodních živočišných druhů 
na jiných kontinentech.  

 

Černý korál 
Andrew Mayne ; z anglického originálu Black coral ... přeložil Milan 
Lžička 
 
Když začne floridská policejní potápěčka rozplétat dávno odložený 
případ obestřený tajemstvím, netuší, že tím vypudí z úkrytu 
mnohonásobného vraha… Sloan McPhersonová, vyšetřovatelka z 
Programu podvodního pátrání, objeví na dně kalného floridského 
jezírka starou dodávku. V útrobách vozu se nacházejí mrtvoly čtveřice 
mladých lidí, kteří před třiceti lety zmizeli po návštěvě rockového 
koncertu. Úřady se domnívají, že šlo o tragickou nehodu, Sloan je ovšem 
přesvědčená, že se stali obětí vraždy – a důkazy navíc ukazují na dlouhý 
řetězec neobjasněných zmizení po celé Floridě. Stopu po stopě Sloan 
prohledává teplé temné vody, kde loví přirození predátoři, přitom 
ovšem ví, že ten ze všech nejnebezpečnější dosud číhá kdesi v skrytu 
nad hladinou…  
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Hájovna 
příběh o ztrátě svobody a mateřské lásce 
Karla Kubíková 
 
Román, ve kterém po osudném omylu musí hlavní hrdinka svést boj o 
vlastní dceru a najít sílu začít nový život. Píše se rok 1985. Linda žije na 
hájovně, která je součástí vojenského prostoru, v němž jsou umístěni 
ruští vojáci. Jedné noci změní hloupá legrace nezvaných hostů její osud v 
tragédii a Linda se ocitne ve vězení. Oporou jí je mimo manžela i 
kamarádka Hanka. Po propuštění z vězení se vrací na hájovnu, na které 
ji pomalu, ale definitivně nahradila Hanka  

 

Matky 
Brit Bennett ; přeložila Irena Steinerová 
 
Nadia Turnerová je krásná, avšak rebelující a smutkem zmítaná 
sedmnáctiletá dívka. Luke Sheppard je syn místního pastora, který býval 
fotbalovou hvězdou. Zranění ho ale přimělo skončit a teď obsluhuje v 
bistru. Oba jsou mladí a ani jeden z nich nehledá nic vážného. I přesto je 
výsledkem tohoto teenagerského románku těhotenství a následné 
tajnosti mají dopad, který daleko přesahuje jejich mládí. Nadia skrývá 
pravdu přede všemi, včetně své nejlepší kamarádky Aubrey. Roky rychle 
ubíhají. Nadia, Luke a Aubrey už jsou dospělí, a ještě pořád sklízejí plody 
rozhodnutí, která onoho léta učinili. Chyceni v milostném trojúhelníku, 
kterým jsou nuceni opatrně manévrovat, se snaží najít odpověď na 
vtíravou otázkou: Co kdyby se tenkrát rozhodli jinak?  

 

Nejsem jako džbán 
Viola Ardone ; přeložila Alice Macková 
 
Píše se rok 1960, Olivě Denarové je patnáct let, žije v malé sicilské 
vesnici a už od malička ví (protože jí to její matka jako posedlá stále 
opakuje), že „žena je džbán – kdo ho rozbije, ten si ho nechá“. Ráda 
studuje a učí se těžká slova, běhá, až sotva popadá dech, potajmu si 
překresluje do sešitu tváře filmových hvězd (i když jít se podívat na film 
nemůže, protože „člověk má potom jenom brouky v hlavě“), chodí s 
otcem sbírat šneky, střílí prakem kameny po těch, kdo se posmívají 
jejímu kamarádovi Sarovi.  

 

První osoba jednotného čísla 
Haruki Murakami ; přeložil Tomáš Jurkovič 
 
Od japonského vydání posledního románu Komturova smrt uběhly už 
více než čtyři roky. Haruki Murakami nyní přichází s novou sbírkou 
povídek, kterou identifikuje už názvem: První osoba jednotného čísla. 
Pro autora bylo dlouho typické, že psal v první osobě. Třetí vyprávěcí 
osobu začal používat až v pozdních dílech. Nejen tímto prvkem, ale i 
stylem a tématy se teď vrací ke kořenům. A také bilancuje.  

 

Vaše rodinná kronika krok za krokem 
Lenka Peremská 
 
Podařilo se vám prokousat matričními záznamy? Získali jste desítky 
informací o svém rodě a chcete z nich sepsat kroniku, do které shrnete 
své pracné bádání? Potom je tato publikace pro vás. Pomůže vám od 
prvních krůčků v samotném začátku sepisování, s určováním toku 
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příběhu, s tím, jak přehledně představit jednotlivé členy rodu i jak text 
obohatit dalšími rozšiřujícími informacemi, statistikami a grafickými 
přehledy tak, abyste ve výsledku vytvořili přehlednou a ucelenou 
rodinnou kroniku.  

 

Temnota 
1. díl 
David Lagercrantz ; přeložila Karolína Kloučková 
 
Úvodní díl nové detektivní série představuje geniálního, i když pro život 
naprosto nepraktického profesora a mladou policistku, která se kromě 
vyšetřování musí potýkat i s vlastními démony. Novodobý Sherlock 
Holmes od pokračovatele Stiega Larssona - švédský bestsellerista David 
Lagercrantz přichází s novou detektivní sérií a jedinečnou dvojicí 
vyšetřovatelů: charismatickým profesorem Hansem Rekkem a 
odhodlanou policistkou Micaelou Vargasovou. Případ, který řeší, se 
zpočátku zdá banální - krátce po dohrání fotbalového zápasu v jedné 
stockholmské čtvrti byl zabit rozhodčí. Z vraždy je obviněn Beppe Costa, 
otec jednoho z hráčů, důkazy do sebe zapadají. Rozhodčí Jamal Kabir byl 
ale afgánský uprchlík, píše se rok 2003 a v Iráku zuří válka. A někdo má 
až příliš velký zájem na tom, aby se Costa co nejdřív přiznal a nikdo 
nepátral po Kabirově minulosti..  

 

Třinácté okno 
Vlasta Dušková 
 
Třinácté okno je rodinnou ságou klenoucí se přes polovinu dvacátého 
století. Od konce monarchie po léta komunistické diktatury sleduje osud 
statečné ženy, která se odmítla sklonit a vytrvala.  

 

Amulet 
7. díl. Ohnězář 
Kazu Kibuishi ; z anglického originálu Amulet, Firelight ... přeložil Michal 
Prokop 
 
Další příběh z komiksové série odehrávající se v paralelním magickém 
světě Alledia. Od událostí v prvním svazku uběhly dva roky. Emily a Vigo 
se vydávají na cestu do ztracených vzpomínek, aby odkryli tajemství 
ukryté v Trellisově dětství. Díky tomu zjistíme, jak princ elfů přišel k 
jizvám na duši i na těle. Výpravu zaskočí návrat lovce Gabilana a 
konečně odhalíme původ a záměry tajemného hlasu, kvůli kterému 
Emily znovu prožije nejtěžší okamžik svého života.  

 

Cesta z chaosu 
krize ve Středomoří a na Blízkém východě 
Gilles Kepel ; z francouzského originálu Sortir du chaos. Les crises en 
Méditerranée et au Moyen-Orient ... přeložila Šárka Belisová 
 
Přehledová práce jednoho z nejvýznamnějších a nejpřekládanějších 
francouzských arabistů Gillese Kepela předkládá zasvěcenou a 
informačně nabitou analýzu dění na Blízkém východě v posledním 
půlstoletí. První část knihy podává genealogickou syntézu čtyř 
desetiletí, které předcházely bouřlivému období, pro které se vžilo 
označení „arabské jaro“: s ohledem na mezinárodní kontext, počínaje 
sovětskou invazí do Afghánistánu a iránskou revolucí, popisuje vzestup 
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islamizace politiky v tomto regionu a tři fáze džihádismu, který 
postupně zachvátil celou planetu. Druhá část knihy začíná evokací 
ohromné naděje, kterou přinášely události let 2010–2011 v Tunisku, 
Egyptě, Libyi, Bahrajnu, Jemenu a Sýrii a popisuje následný vývoj až po 
vyhlášení tzv. Islámského státu. Chaotickému období po pádu „chalífátu“ 
na podzim roku 2017, provázenému návratem autoritativních režimů a 
rozčarováním Západu z vývoje událostí v Sýrii, je věnována poslední 
část knihy. Krize otřásající Blízkým východem Gilles Kepel reflektuje 
jako složitou partii dynamicky se proměňujícího rozložení politických, 
ekonomických i náboženských sil celé řady hráčů.  

 

Kniha o Kladském pomezí 
Jan Ježek 
 
Kladské pomezí – česko-polský region na rozhraní východních Čech a 
Dolního Slezska. Bezesporu jedna z nejkrásnějších a nejzajímavějších 
oblastí střední Evropy. Jan Ježek se ve své knize pokusil slovem i 
obrazem zachytit a přiblížit kulturní i přírodní krásy tohoto nádherného 
koutu. Autor nás provází krajinou prostřednictvím příběhů, jež 
odkrývají zvláštností místní přírody i kulturní fenomény pro Kladské 
pomezí typické. To vše doplňuje velkým množstvím fotografií, 
pořízených v průběhu posledních dvaceti let, přičemž mnohá atraktivní 
místa či přírodní i kulturní objekty jsou v této podobě zachyceny vůbec 
poprvé. Autorovou nespornou předností je, že zdejší výjimečnou krajinu 
i to, čím vším ji místní lidé od nepaměti kultivovali a přetvářeli z 
divočiny v krajinu kulturní, líčí bez ohledu na státní hranice. S ohledem 
na skutečnost, že převážná část zdejšího území byla dříve osídlena 
Němci, a region byl tedy silně ovlivněn poválečnou obměnou 
obyvatelstva, nezůstávají stranou ani historické aspekty a příběhy, jež v 
poválečném vývoji upadly v zapomnění či byly z kolektivní paměti 
záměrně vytěsněny. Kapitoly věnované broumovskému ještěru, zmínky 
o Třípanském kameni na Janovičkách, hřbitovním Kostelu Panny Marie 
v Broumově.  

 

Myšák jménem Julian 
Joe Todd-Stanton ; překlad: Katarína H. Belejová 
 
Půvabně ilustrovaný příběh o nečekaném přátelství Myšák Julian má 
rád své soukromí a ostatních zvířátek se spíše straní. Není divu, když se 
ho každou chvíli snaží někdo sníst. Jednoho dne si ho všimne mlsná liška 
a vrhne se na něj. Julian je ovšem rychlejší, zmizí ve svém doupěti a liška 
se zasekne hlavou hned u vchodu do jeho nory. Ocitají se doslova tváří v 
tvář. Jak si myšák poradí s nečekanou návštěvou?  

 

Poslední král Východního Ardu 2 
Říše trav 2/1. díl. 
Tad Williams ; přeložil Petr Kotrle, Píseň o rybce přeložil Miroslav 
Macek 
 
Nejvyšší král Východního Ardu, Simon, kdysi porazil draka a odvrátil 
hrozbu nemrtvého prince Sithů, Inelukiho, známého jako „Král bouří“. 
Jenže to bylo před dávnými časy. Staří přátelé zestárli nebo zemřeli, 
zatímco mocní nepřátelé zesílili. Východní Ard souží magií vyvolaná 
nemoc a děsivé nestvůry  



Knižní novinky – červen 2022 
 

 

Strašidelnická 
Lucia Magašvári ; ilustrace Libuše Vendlová 
 
Pohádkové příběhy z pražského metra. Dobrodružná jízda metrem za 
tajemstvím podzemních strašidel! Jednoho dne si bráškové Ondra a 
Vítek přinesou domů z metra, kde dřív pracoval jejich děda, opravdické 
strašidlo - střapáče! Hned se s ním spřátelí, ale to ještě netuší, co má 
tenhle tvor za lubem. A že rozhodně nestraší sám  

 

V jednom zapadlém koutě galaxie 
Becky Chambersová ; přeložila Michaela Šprtová 
 
Čtvrté volné pokračování sci-fi série Poutníci zachycuje svět nehostinné, 
ale významné planety Gora, na jejíž tranzitní stanici vzhledem k závažné 
technické nehodě na oběžné dráze nedobrovolně tráví čas tři cizinci. 
Planeta Gora je bez vody, bez vzduchu, bez života, a tudíž zcela 
nezajímavá. Její výhodou je jen to, že se nachází v blízkosti zajímavějších 
světů -- to z ní dělá příhodnou zastávku pro lodě cestující červími dírami 
Galaktického společenství. V kopuli Pětkrát Hop Jednou Stop si 
vesmířani můžou na dlouhých cestách protáhnout nohy (pokud je mají), 
sehnat palivo, cestovní povolení a zásoby. Dopravu na Goře však 
ochromí podivné technické selhání a v Pětkrát Hop Jednou Stop spolu 
uvíznou tři naprostí cizinci: každý jiné rasy a každý s jinými plány. 
Nezbývá jim nic jiného než čekat. A tak se umělec ve vyhnanství, 
nákladní pilotka stojící před složitým životním rozhodnutím a tajemná 
osoba pomáhající druhům z okraje společnosti snaží vypořádat s tím, co 
dělali, co by mohli dělat a čím jsou -- nebo by mohli být -- jeden pro 
druhého.  

 

Vesnice 
Kristýna Trpková 
 
V polích nedaleko obce Lipová jsou objeveny lidské ostatky. S největší 
pravděpodobností patří jednomu z pohřešovaných dětí, které zde 
během uplynulých let beze stopy zmizely. Nejenže vše nasvědčuje tomu, 
že chlapec byl dlouhé roky vězněn někde bez přístupu na denní světlo, 
dokonce se zdá, že se i navzdory rozsáhlému pátrání a nejrůznějším 
hypotézám policistů vesnici nikdy neopustil. Kriminální komisařka 
Laura Linhartová a její kolega Adam Beneš znovu otevírají dávno 
odložený případ a pouštějí se do dalšího napínavého vyšetřování. Je 
možné, že se pachatel ukrývá mezi zdejšími obyvateli? A existuje naděje, 
že jsou zbylé dvě děti ještě naživu?  

 

Dítě války 
Renita D'Silva; překlad Štěpánka Svobodová 
 
Rodinná romance indické autorky, rozkročená mezi Indií a Británií, přes 
obě světové války.  
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Malířka z Benátek 
Rhys Bowen ; přeložila Květa Palowská 
 
Příběh zakázané lásky odehrávající se na nejromantičtějším místě na 
světě. Benátky. Tak znělo poslední slovo Carolininy pratety Juliet. 
Caroline se proto vydává do Itálie se záhadnými klíči a skicákem a 
pokouší se rozluštit tajemství, které její prateta střežila přes šedesát let. 
Mladá Juliet přijíždí roku 1938 do Benátek studovat umění a setkává se 
tu s okouzlujícím Leonardem. I když je Leova budoucnost předurčena 
jeho rodinou, bezhlavě se do ní zamiluje. Avšak i do bohémských 
Benátek začne doléhat realita války.  

 

Pokoj č. 9 
autentická zpověď matky o nemoci anti-NMDA encefalitidě své dcery 
Kateřina Strnadová-Leboutte 
 
Autobiografický příběh jedné česko-belgické rodiny, do jejíhož života 
vstoupí závažná nemoc dospívající dcery. Román, který napsal sám 
život. Tak by se dal označit příběh autorky a její rodiny. Žije si krásně a 
spokojeně do doby, než jejich 16 letá dcera Karolína onemocní 
autoimunitní encefalitidou NMDA. Postupně přestává mluvit, ztrácí 
paměť a svou osobnost. Začíná skoro osmileté peklo, které všechny 
poznamená. Jak to nakonec dopadne? Uzdraví se Karolína? A co její 
matka Kateřina?  

 

Pro hrst dukátů 
kapitán Stein a notář Barbarič vyšetřují zločin v kremnické mincovně 8. 
díl. 
Juraj Červenák ; přeložil Robert Pilch 
 
Kapitán Stein a notář Barbarič vyšetřují zločin v kremnické mincovně. 
Žhavé léto roku 1601. V kremnické mincovně, kde z drahých kovů 
vytěžených v uherských hornických městech razí nejlepší dukáty, tolary 
a groše v celé říši, došlo k vážnému incidentu – z pokladnice zamčené na 
tři zámky zmizela razidla. Nevysvětlitelný zločin si žádá zkušeného 
vyšetřovatele, a proto komorský hrabě vyšle do zlatého města notáře 
Barbariče. Schemnitský vyšetřovatel doufá v rychlé vyřešení záhady, 
jenže ke krádeži želez přibude loupež mincí ze zásilky střežené 
proslulými stříbrnými jezdci a vzápětí i první vražda. Navíc Barbariče 
vyhledají kapitán Stein a seržant Jaroš – jejich přítomnost celý případ 
ještě více zkomplikuje.  

 

Balada o snech 
spřátelily se ještě před tím, než pochopily, že by se měly nenávidět 
Markéta Prášková 
 
Rodinná sága o hloubce lidské touhy chránit svoje milované a o desítky 
let skrývané vině. Klára se po rozchodu se svým přítelem stěhuje do 
babiččina domu v Praze. Společnost jí dělá spolubydlící Viktor, s jehož 
pomocí se pustí do rekonstrukce nového domova. Když náhodou 
nalezne na půdě starý kufr, ještě netuší, že díky jeho obsahu odkryje 
tajemství, které mělo zůstat navždy ztraceno v minulosti. Klára tak 
postupně odhaluje příběh rodiny mladičké Lucie, jíž po strastech druhé 
světové války začínají ještě další, mnohem větší útrapy. Staletá pravidla 
venkova se pod nátlakem socialistického režimu rozpadají, sedláci jsou 
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zatýkáni, jejich majetek znárodňován a rolnické rody přicházejí o 
domovy. Také Luciina rodina je nucena snášet opakovaná příkoří a 
pokorně přijímat nenávratné životní ztráty. Jakou roli ale hraje v celém 
příběhu Klářina babička a proč nechce, aby Klára ve svém pátrání 
pokračovala?  

 

Nevídaná podívaná 
Daniela Fischerová ; ilustrovala Anna Kulíčková 
 
Veršovaná procházka cirkusem v ilustrované knížce s pevnými listy.  

 

Příběh bydlení 
lidská obydlí od pravěku do současnosti 
napsala Štěpánka Sekaninová a Martin Urbánek ; ilustrovala Eva 
Chupíková 
 
Žijeme v domech a bytech a spoustu věcí uvnitř nich bereme jako 
samozřejmost. Vždycky to tak ale nebylo! Jak vypadala starověká 
ložnice? Používali naši předci tapety? Kdo vymyslel koupelnu a koho 
napadla kuchyně? A kdy se začalo vařit na opravdovém sporáku? Na 
celou hromadu otázek o domech a bydlení teď najdete spolehlivé 
odpovědi, ze kterých vám někdy možná spadne brada až na podlahu.  

 

Sirotci ze Svatého Halibuta 
Sophie Wills ; ilustroval David Tazzyman ; z anglického originálu The 
Orphans of St Halibut's přeložila Jana Hrdličková 
 
Humorný příběh o třech dětech, které (ne)šťastnou náhodou zůstanou v 
sirotčinci, kde byly vychovávány, bez dozoru dospělých a rozhodně na 
tom nehodlají nic měnit. Život je od doby, kdy sirotci ze svatého 
Halibuta pohřbili svou hospodářku, perfektní. Tig, Stef, Herc a koza 
Pamela se jen musí postarat, aby nikdo nepřišel na to, že jsou v domě 
sami. Pak ale zjistí, že se k nim chystá na návštěvu inspektor a budou ho 
muset přesvědčit, že je všechno v nejlepším pořádku. Inspektor ale není 
úplně tím, za koho se vydává...  

 

Úsměv pro Žabku 
Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubaková ; přeložila Barbora 
Kolouchová 
 
Co zaručeně zvedne náladu, když je jednomu smutno? Byla jedna malá 
žabka a ta si vyrazila do lesa. U jezírka na ni ale náhle padl smutek a 
nikdo ji nedokázal rozveselit. Její maminka, která byla v té chvíli daleko, 
však v srdci ucítila, že se něco děje, a poslala své dcerce zvláštní vzkaz. 
Ten putoval lesem od zvířátka ke zvířátku, až dorazil k malé smutné 
žabičce. A víte co? Všechny chmury byly rázem pryč! Co jen může mít 
takovou moc?  

 

Coco Pinchardová 
Moje tlustá opilá svatba 2. díl. 
Robert Bryndza ; z anglického originálu ... přeložila s přihlédnutím ke 
slovenskému překladu Ivana Skenderija 
 
Coco Pinchardová má za sebou dost nepříjemných, ale pro pozorovatele 
zvnějšku vtipných kotrmelců. Teď to vypadá, že se její život konečně 
vrací do normálu: Po bouřlivém rozvodu a kariérní krizi má 
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nádherného, o čtyři roky mladšího přítele Adama, její spisovatelská 
kariéra se rozjíždí, a učí se dokonce vycházet se svojí příšernou bývalou 
tchyní Ethel.  

 

Pravda nebyla k dostání 
Lucie Hlavinková 
 
Román české autorky s tématem dívčího dospívání, rodinného tajemství 
i atmosféry normalizačního Československa. Píše se rok 1982 a v 
patnáctileté Janě se kromě dospělosti probouzí i poznání, že s minulostí 
její rodiny není cosi v pořádku. Otec před rokem zemřel a v matčině 
ložnici se ukrývá sešit plný nepochopitelných zápisků. Prarodiče se 
chovají přinejlepším výstředně a mluvit před nimi o některých tématech 
je tabu. Jana dospívá v totalitním bezčasí, přesto není otupělá - a tak se 
pouští do pátrání. Dokáže najít pravdu o rodinné historii i vlastní 
identitu?  

 

Robinsoni a donkichoti 
každý člověk je jedinečný : někteří lidé jsou však jedinečnější 
Aleš Palán ; foto Karel Cudlín 

 

Dokonalá tma 
Helen Fieldsová ; přeložila Nela Knapová 
 
Inspektor Luc Callanach se vydává do Francie, aby s Interpolem rozkryl 
síť obchodníků s bílým masem. Když se ale v Paříži najde tělo skotského 
občana, kterému někdo odebral vnitřnosti, musí se Callanach spojit se 
svou šéfinspektorkou Avou Turnerovou v Edinburghu. Té však v 
márnici také přibývají těla znepokojivou rychlostí. Záhy se ukáže, že 
jejich starosti mají společného jmenovatele... a sebemenší chyba ve 
vyšetřování může zničit desítky dalších životů.  

 

Esterčini otcové 
příběh židovské dívky vychované v rodině nacistického soudce 
Hana Radulićová ; z chorvatského originálu Esterini očevi přeložil 
Jaroslav Otčenášek 
 
Román chorvatské autorky zpracovává téma nacismu a druhé světové 
války a následné morální dilema, s nímž se musí vypořádat hlavní 
hrdinka. Charlotte vyrůstá v rodině nacistického soudce Wilhelma 
Langeho. Život jí připadá naprosto idylický - až do chvíle, kdy po válce 
zjistí, že jejím skutečným otcem je muž jménem Josef Goldenberg. 
Opravdu ji jako malou s falešnými doklady ukryl u cizí rodiny v Lidicích? 
Jak je ale možné, že ji vychovali němečtí rodiče? Jak Charlotte zjišťuje 
fakta o svém původu, její svět se otřásá v základech. A dívku zasáhne 
morální dilema, které si nikdy nedokázala představit.  
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Pohřbené lži 
Elle Marr ; z aglického originálu Lies we bury ... přeložila Hana Dubovská 
 
Thriller americké autorky. Fotografka s traumatickou minulostí se 
dostává k případu brutálních vražd, v nichž nachází děsivá připomenutí 
vlastních zážitků.  

 

Růžové bludičky 
Marie Čtyřoká 
 
Román z prostředí lázeňského městečka se soustředí na místní 
knihovnu. Čtenářky i knihovnice nad knihami řeší vlastní očekávání od 
života i problémy ve vztazích se svým okolím. Knihovnice "Růžového 
oddělení" lázeňské knihovny v malém jihočeském městě se všemožně 
snaží pomáhat čtenářkám, převážně klientkám z místního léčebného 
zařízení, posílit těla a duše týrané neurózou či depresemi. I ony samy při 
tom procházejí ozdravným procesem, vedoucím ke zvýšení sebevědomí, 
ke schopnosti znovu se přátelit i zamilovat, k obrození smyslu pro 
humor. Z hnízda jim odlétají nejen děti, ale i manžel, hříchy mládí jim 
brání ve spokojeném rodinném životě, z romantických vztahů je 
najednou vlažné pivo u televize. Úsměv ale nakonec najdou všichni.  

 

Továrna na maso 
Miloš Urban 
 
Inženýr Leon Hebvábný je stejně výstřední jako jméno, které nese, a 
přesto se snaží žít výhradně svou prací a pro svou rodinu. Vystudovaný 
technik, který stál u počátků neonového rozsvěcení Prahy ve 20. letech 
20. století, je pro svou tvořivost a činorodost zlákán zdánlivě jiným 
oborem: má vylepšovat společenský obraz Ústředních pražských jatek. 
Těm totiž vymyslí přezdívku „továrna na maso“, která se chytne nejdřív 
v pozitivním, později ale v čím dál negativnějším smyslu. Největší jatka 
ve střední Evropě jsou neohrozitelná a jejich pověst je čištěna a bělena 
Leonovým šarmem a důvtipem, když tu přijde do podniku nová 
zaměstnankyně a obrátí Leonův svět naruby. Jako by nestačilo, že v 
kafilerii na Maninách byly mezi zvířecími objeveny i lidské kosti…  

 

Neklidná krev 
5. díl 
Robert Galbraith ; z angličtiny přeložil Ladislav Šenkyřík 
 
Pravé zlo nezničí ani čas. Pátý případ Cormorana Strika a Robin 
Ellacottové. Soukromého detektiva Cormorana Strika osloví s prosbou o 
pomoc žena, jejíž matka před čtyřiceti lety zmizela za podivných 
okolností. I přes malou šanci na objasnění odloženého případu se Strike 
a jeho parťačka Robin Ellacottová pouštějí do vyšetřování. Záhy 
pochopí, že před sebou mají ďábelsky složitou záhadu související s 
tarotovými kartami, pochybnými svědky a psychopatickým sériovým 
vrahem. A zjistí, že i případy staré desítky let mohou být smrtící.  
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Pro oči nevidím 
Marie Horová 
 
Psychologa Martina Steina jednoho dne navštíví jeho přítelkyně, se 
kterou se již řadu let neviděl, a požádá ho, aby jí pomohl nalézt 
desetiletého syna, který se ztratil. Všichni, včetně policie, jsou 
přesvědčeni o tom, že chlapec již nežije, ale jeho matka se s tím odmítá 
smířit a stále ho hledá. Martin se proto obrátí na svou známou, která 
pracuje u kriminální policie. Díky ní je vtažen do ještě temnějšího 
případu série brutálních vražd žen. Ocitá se tak najednou mezi dvěma 
případy, které mají jedno společné – nikdo nic neviděl.  

 

Sophiina naděje 
Barvy krásy. 1. díl 
Corina Bomannová ; z německého originálu Die Farben der Schönheit. 
Sophias Hoffnung ... přeložila Dagmar Hoangová 
 
Sophia Krohnová nečekaně otěhotní se svým milencem, který se bojí 
skandálu a Sophii opouští. Její rodiče ji zavrhnou a tak Sophii čeká 
nejistá budoucnost. Berlín 1926. Rozrušená, těhotná Sophia opouští 
dům rodičů. Její otec ji už nechce vidět, matka se utápí v slzách. Když 
posléze Sophia stane před svým milencem, pochopí, že musí jejich dítě 
vychovávat sama. Navíc jako neprovdaná. Naprosto zoufalá odjíždí s 
přítelkyní do Paříže, kde se jí naskytne jedinečná příležitost. Slavná 
Helena Rubinsteinová je Sophiiným šarmem a jedním z jejích 
vlastnoručně zhotovených krémů nadšená. A nabídne jí, aby pracovala 
pro její impérium krásy.  

 


