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Čekání na kocoura 
příběhy o kočkách a jejich lidech 

Klevisová, Michaela, 

 

Alice složitě hledá cestu k dospívající dceři, Delfína už nechce být dál 

single, Théo těžce nese stěhování z venkova do města, malý David se 

musí smířit s rozvodem rodičů... Jedno mají všichni hrdinové společné: 

lásku ke kočkám. Čtrnáct křehkých příběhů o vztazích lidí, kterým 

autorka přezdívá „kočkaři“, vám vykouzlí úsměv na rtech a zároveň vás i 

dojme.  

  

 

Píseň kostí 
Meaney, John, 

 

Píseň kostí je krok do končin námi ještě neprobádaných - mysteriózní 

thriler s výraznými prvky temného hororu. Ale bez ohledu na žánrové 

škatulky je to výborné počtení. Tristopolis, město smrti... Ve spleti 

katakomb pod ulicemi Tristopolisu leží nespočet mrtvých. A generátory 

nekrofluxu z písně jejich kostí čerpají energii. Díky ní žije mnoho 

obyvatel města v luxusu a blahobytu. Jednou však za to budou muset 

zaplatit. Poručík Donal Riordan je dobrý polda. Dost dobrý na to, aby mu 

svěřili ochranu operní divy, která se chystá navštívit město. Musí zajistit 

její bezpečnost, protože vraždy výjimečných zpěváků se v poslední době 

dramaticky množí. U geniálních umělců se pravděpodobnost násilné 

smrti rovná téměř jistotě! Podaří se Donalu Riordanovi ve městě plném 

přízraků a zombií, ve městě, kde ovládat psychiku jiného je tak snadné, 

ve městě, které udržuje při životě sama smrt, uspět? Nový román Johna 

Meaneyho je mimořádným spojením mysteriózního thrileru a temného 

hororu. V Meaneyho vesmíru jsou naše nejtemnější sny chladnou realitou 

a smrt je teprve začátek. Slyšíte píseň kosti…?  

  

 

Pozdní host 
Nowak, Jenny, 

 

Fantastický upírský příběh, který se odehrává převážně v Rumunsku 19. 

století. Po napadení mocnějším vampýrem se Vlad, těžce zraněný, 

doplazí do skal a spustí hluboko pod zem, kde ve smrtícím spánku setrvá 

skoro čtyři století. Když se probudí, píše se rok 1874… Po počátečním 

zděšení z nepochopitelného světa, který ho současně zajímá i odpuzuje, 

se snaží smířit s tím, že vše se nenávratně změnilo. Za nesmírného úsilí se 

pokouší nějak obstát a žít dál... V městečku Ploješti, kde se ocitne, se 

seznámí s místním lékařem a jeho sestrou, ale vztahy se nevyvíjejí tak, 

jak si kdokoli z nich zpočátku představoval… Později Vlad zjistí, že v 

okolí se vyprávějí pověsti o mladé čarodějce a jejím vlkovi, která před 

staletími údajně žila na místě jeho skalního „hrobu“, a usoudí, že to 

musela být Rhia, dcera jeho přítelkyně-čarodějky, kterou zde kdysi 

navštěvoval. Protože má důvodné podezření, že jejím otcem by mohl být 

on sám, zatouží dovědět se pravdu, oddělit fakta od pohádek a zjistit, co 

se tu vlastně ve středověku odehrálo.  
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Svatební plán 
Farago, Sophia, 

 

Romantický příběh z Anglie počátku 19. století z prostředí vyšší 

společnosti.Anglie roku 1811 Frederica, nejstarší dcera zemřelého 

vikomta z Panswicku, sní o báječné sezoně v Londýně. Jenže její otec 

zanechal rodině hromadu dluhů a tak se její matka ve snaze zachránit 

alespoň rodinnou usedlost rozhodne vsadit všechno na jedinou kartu. 

Místo Frederiky má být v Londýně uvedena do společnosti její krásná 

sestra Penelope a Frederica ji má jen doprovázet coby gardedáma. První 

pokusy navázat kontakty s vybranou společností ztroskotají. Podaří se 

Frederice splnit její poslání najít pro svou sestru bohatého ženicha a 

zachránit tak rodinu i Lancroft Abbey?  

  

 

Tvůrce českých moří 
Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan 

Dobrylovský, Jiří, 

 

Naše země sice žádné moře nemá, ale kdo navštíví Třeboňsko, může si 

jako v nějakém přímořském kraji připadat. Za tuto romantickou krajinu 

vděčíme řadě velikánů, kteří v průběhu staletí kdysi zanedbaný kout Čech 

přetvářeli do současné podoby. Nejvýznamnějším z nich byl Jakub Krčín 

z Jelčan a Sedlčan, regent mocného rožmberského rodu a budovatel 

největších rybničních kolosů nejen u nás, nýbrž v celém světě. Že byl 

geniálním stavitelem, ví skoro každý, méně se už ví, že byl též geniálním 

hospodářem a podnikatelem, kterého bychom mohli bez přehánění nazvat 

předchůdcem Tomáše Bati…  

  

 

Ztracená v Galábii 
Chihaoui, Sonja 

 

Příběh mladé české ženy, která se po ovdovění zamilovala do 

atraktivního a pozorného Araba, souhlasila se svatbou, ale brzy poté 

zjistila, že se její život naprosto změní. Odjíždí s manželem do Egypta a 

je nucená se nejen sžívat s novou rodinou, ale především s naprosto 

odlišným životním stylem, jehož součástí je samozřejmě přijetí islámu, 

oblékání (např. nošení galábie, což je bílý svrchní arabský oděv) a 

spousta dalších věcí, na které Evropanka není připravená. Poté, co její 

nový manžel zahyne, se vrací domů. Brzy se však na ni začínají obracet 

ženy, jež po špatných zkušenostech a krachu manželství s Araby přišly o 

své děti, které si bývalý manžel chce ponechat, nebo je unesl do své 

země. Začíná série neuvěřitelných dobrodružství, kdy hrdinka souhlasí, 

že nešťastným ženám pomůže, využívá své znalosti jazyka a prostředí, 

vydává se do Egypta a pomáhá matkám děti unášet zpět do Česka, což je 

samozřejmě spojeno s mnoha riziky…  
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Bhútán, má láska 
Boučková, Tereza, 

 

Krajina a příroda vypadaly na internetu nedotčeně, průzračně, nádherně, 

mimo veškeré kategorie. Ihned jsem zatoužila ještě jednou, naposledy, 

překonat sebe sama, své strachy z létání, výšek, z neznámého, ze své 

kondice a věku – a jet. Napsala jsem do práce muži, který strachy jako já 

netrpí: Jedeme do Bhútánu! Jedeme? Napsal obratem: Jedeme! Číslo osm 

symbolizuje v asijské kultuře štěstí. Proto se nás v pondělí čtvrtého 

listopadu 2019 sešlo na letišti Václava Havla osm cyklistů. Že k sobě 

patříme, bylo jasné už na dálku. Prozradily nás obrovské krabice s koly, 

které jsme před sebou tlačili na vozíku… Putování po zemi hřmícího 

draka, hor, klášterů a všemocných penisů, cesta po království štěstí, jak se 

taky Bhútánu říká, začala. Ještě jsem nevěděla, že krajina a příroda, ale i 

lidé tam jsou opravdu mimo veškeré kategorie a že z toho bude láska na 

první pohled… 

  

 

Doktor Jesenius 
dramatický životní příběh geniálního lékaře, vědce, obětavého manžela i 

milujícího otce... 

Černá, Jaroslava, 

 

Historický román inspirovaný životem Jana Jessenia - od působení u 

dvora císaře Rudolfa II. až po jeho popravu.Píše se červen roku 1621 a 

Jan Jessenius počítá poslední hodiny, které mu na tomto světě zbývají. O 

několik let dříve by si nikdo nepomyslel, že jeho život skončí na 

popravišti. Na dvoře císaře Rudolfa II. si snadno získává přízeň i vliv, 

jeho lékařské úspěchy jsou chloubou Prahy a užívá si váženost i jako 

rektor univerzity. I on však byl jen člověk s běžnými problémy, a 

současně se strmým vzestupem jeho kariéry dochází k vytvoření hluboké 

propasti mezi ním a jeho ženou Marií.  

  

 

Srdce na prodej 
Zadinová, Radka, 

 

Dívčí román, ve kterém se osmnáctiletá Kateřina snaží vyrovnat s 

traumatickým zážitkem z dětství, kdy nešťastnou náhodou zavinila 

tragickou smrt své maličké sestřenice.  

  

 

Zážitky z karantény 
Pawlowská, Halina, 

 

Co si počala Halina Pawlowská, když ji koronavirová karanténa na tři 

měsíce uvěznila v jedné domácnosti s dcerou, zetěm, vnukem, přítelem, 

tchyní, synem, sestřenicí a dvěma psy? Začala si vést deník o tom, jak bez 

úhony přežít i situace, které jsou na zabití!  
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Mlčící pacientka 
Michaelides, Alex, 

 

Thriller britského autora s kyperskými kořeny. Psychoterapeut se snaží 

odhalit tajemství dávné vraždy, které je skryto v autoportrétu mlčící 

ženy.Slavná malířka Alicia Berensonová měla idylické manželství. A pak 

jednoho dne svého muže zastřelila. Do záhadného případu nemá kdo 

vnést světlo, protože Alicia od vraždy už šest let nepromluvila ani slovo. 

Její mlčení chce prolomit psychoterapeut Theo Faber, pro kterého se na 

první pohled nelogická vražda stane posedlostí. Řešení se možná skrývá v 

jednom z Aliciiných obrazů.  

  

 

Nečíst 
Krobot, Miroslav, 

 

Literární všehochuť renomovaného divadelního a filmového režiséra 

obsahuje v nejrůznějších formách autorovy vhledy do minulosti i jeho 

osobité názory na život i na současný svět kolem něho. Koláž Miroslava 

Krobota je nahlédnutím do myšlení umělecké osobnosti, která "loví" 

udicí času ve vzpomínkách, v dnešních vodách, v tom, co ho potkalo v 

životě během jeho výjimečné režisérské pouti. Formou úvah, 

nonsensových střihů, fantazijních motivů, náznaků akčních scénářů i 

povídkami modeluje podivuhodný svět, v němž se pohybuje třeba český 

dobrodruh Eskymo Welzl s beatnickým klasikem Jackem Kerouacem. 

Valí se tu i kameny v postavách legendárních Rolling Stones, jimž 

nesměle konkuruje příběh autorovy maminky. Jsou tu pohledy do 

milovaných krajinných zákoutí i vzpomínky na působení na chebské 

divadelní scéně. Téměř na závěr je pak zařazena "Bouře ve Strakově 

akademii", dramatický přepis jedné klíčové události z listopadu 1989. I ta 

je dokladem toho, jak všestranným tvůrcem Miroslav Krobot je: nečiní 

mu totiž potíže otevřeně se vyjádřit ke společenským či k historickým 

souvislostem.  

  

 

Rytmus, já & Malychin 
Zapata, Mariana 

 

Americká autorka romantických příběhů, obohacených drsnějším 

humorem, nabízí román z hudebního prostředí, jehož dějová zápletka se 

odehrává během tříměsíčního koncertního turné.Šestadvacetiletá Gaby 

Barreto má mnoho tváří. Je čestná, sarkastická, kamarádská i protivná - 

záleží na tom, koho se zeptáte. Když jí brácha nabídne, aby s jeho 

kapelou jela na turné a prodávala merch, nerozhoduje se dlouho. Dvě 

kapely, tři kontinenty, devadesát dní. To bude brnkačka! Kdyby jen Saša 

Malychin, zpěvák té druhé kapely, neměl tak nádherné tělo... výjimečnou 

osobnost... a nebyl tak neskutečně vtipný....  
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Šarlatán 
Klíma, Josef, 

 

Josef Klíma převedl do knižní podoby scénář Marka Epsteina k filmu 

Šarlatán. Vzniklo tak strhující životopisné drama Jana Mikoláška, muže s 

léčitelskými schopnostmi. Příběh vznikl podle skutečné události, na 

Mikoláška se obracely tisíce lidí s žádostí o pomoc, včetně osobností 

politického a kulturního života. I když léčitel neměl medicínské vzdělání, 

dovedl jim svým nevšedním umem chorobu diagnostikovat a pomocí 

bylin ji i vyléčit.  

 

Romantické fleurogami 
květy z kulatých papírů 

Täubner, Armin 

 

Květy fleurogami v jejich rozmanitosti se těší velké oblibě. Nádherné 

květy nikdy neuvadnou a jsou stále krásnou ozdobou vašeho interiéru. 

Díky přesným popisům skládání se vám vše jistě podaří.  

 

Roztomilá zvířátka z papírových koulí 
z proužků papíru, drátků a korálků 

Steffan, Christiane, 

 

Z papírových proužků, korálků a drátku vzniknou veselá zvířátka, ptáčci 

a další figurky. V knize najdete krok za krokem vysvětlené návody 20 

modelů zvířátek z papírových koulí, které čekají na to, až si je vyrobíte.  

 

Vianočný quilling 
filigrány z papierových pásikov 

Schmitt, Gudrun, 

 

Quilling – je umenie, ako vytvoriť z úzkych papierových prúžkov 

stáčaním filigránové motívy. Z niekoľkých základných tvarov vzniknú 

nádherné priania, prívesky na darčeky, vianočné ozdoby, dekorácie 

stolov, obrázky a mnoho ďalších motívov pre vianočný čas.  

 

Andělé 
nebeští poslové pro každý den 

 

V této knize najdete jasné a přesné návody vysvětlené krok za krokem k 

tvorbě malých i velkých nebeských poslů různými technikami z řady 

materiálů: papíru, drátku nebo korálků a mnoha dalších. Jednotlivé 

modely snadno vyrobíte a určitě se pro vás i pro vaši rodinu či přátele 

najde ten pravý. Darujte anděla jako nositele dobrých zpráv, ochránce, 

jako toho, jenž přináší útěchu, dodává odvahu, mírotvorce, průvodce na 

cestách, nositele přátelství nebo posla lásky. Při malých i velkých 

příležitostech přinášejí vlastnoručně vyrobení poslové stylově a s 

půvabem nejkrásnější přání. V této knize najdete jasné a přesné návody 

vysvětlené krok za krokem k tvorbě malých i velkých nebeských poslů 

různými technikami z řady materiálů: papíru, drátku nebo korálků a 

mnoha dalších. Jednotlivé modely snadno vyrobíte a určitě se pro vás i 

pro vaši rodinu či přátele najde ten pravý.  
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Nejlepší nápady pro děti na celý rok 
Karl, Birgit, 

 

Kreativní nápady pro děti od tří let věnované všem ročním obdobím a 

nejdůležitějším svátkům.  

 

Quilling pro děti 
snadné motivy z papírových proužků 

Schmitt, Gudrun, 

 

Navíjení papírových proužků zvané quilling se poprvé objevilo již před 

několika stoletími. Nejprve lidé vyráběli quillingové filigrány z 

pozlacených proužků pergamenu jako imitaci drahocenného zdobení 

oltářů v kostelích. K navíjení používali brk, anglicky zvaný "quill". Odtud 

dostal tento koníček své jméno. V knize najdete jednoduché navíjené 

motivy z proužků papíru, které se jistě podaří vytvořit i těm nejmenším. 

Vytvoříte si tak veselá zvířátka, něžné květinky, strašidelné pavouky a 

mnoho dalšího. Přesné návody vám práci usnadní.  

 

Veselá zvířátka z korálků a papíru 
Kipp, Angelika, 

 

Vyrábět z papíru je opravdu snadné a navlékání korálků skutečně 

zábavné. V této knížce je zkombinováno obojí: tvorba z papíru i z 

korálků. Korálky navléknete na drátky - vytvoříte tak rychlé nohy, špičaté 

bodliny, baculaté bříško nebo pěknou hřívu a nalepíte je veselým 

zvířátkům na papírová tělíčka!  

 

Windcolor v bytě 
dekorace, obrázky, doplňky 

England, Elke 

 

Zářivá slunce, fantaskní ptáci, poletující motýlci, barevné květy a 

umělecké ornamenty - to je jen několik příkladů nápadů z této knížky 

vytvořených barvami windowcolor.  

 

Cookie cups s lahodnou náplní 
Capezzuto, Vito 

 

Máte rádi sušenky - a to nejlépe se sklenicí mléka? V tom případě si 

Cookies cups zamilujete. A to hlavně proto, že tyto lahodné křupavé 

sušenkové pohárky můžete naplnit chutnými náplněmi podle své chuti!  

 

Lávové koláčky 
fondanty s tekutou náplní 

Schlaich, Jasmin 

 

Lahodné moučníky s tekutou náplní si můžete vychutnat po celý rok. 

Lávové koláčky - fondanty s klasickou čokoládovou náplní nebo 

příhodně k ročnímu období jako jarní jahodové dezerty, letní levandulové 
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moučníky, podzimní oříškové dortíky nebo vánoční marcipánové zákusky 

najdou jistě své obdivovatele.  

 

Malované rolády 
piškotové rolády překvapivě jiné 

Capezzuto, Vito 

 

Roládu z piškotového těsta dokázaly ocenit už naše babičky. Tenké 

upečené těsto potřené marmeládou je rychle hotové a hosté ji mají velmi 

rádi. Pojďte s námi krok za krokem připravit klasickou piškotovou roládu 

ve zcela novém provedení. Z barevného dekoračního těsta vykouzlíte na 

roládě srdíčka, sovy nebo hvězdičky a díky tomu z ní bude opravdová 

krasavice. Chutné náplně z mascarpone z nich navíc udělají opravdový 

požitek pro vaše jazýčky.  

 

Nakrájej, zabal a upeč! 
jednoduché recepty z trouby se šablonami 

Hiekmann, Stefanie, 

 

Nejjednodušší vaření, které jste kdy vyzkoušeli. Zkuste novou metodu a 

netravte v kuchyni zbytečné hodiny. S našimi extra jednoduchými, 

lehkými a zdravými recepty už nebudete chtít vařit jinak. Stačí si na 

knihu připravit pečicí papír, naskládat na něj suroviny a pak celý balíček 

upéct v troubě. Naučte vařit třeba i své děti. Jednoduše a zábavnou 

formou.  

 

Origami pro každého 
od jednoduchých po náročnější 

Täubner, Armin 

 

Fascinace technikou origami je nekonečná. V naší knize najdete mnoho 

tradičních i nových modelů – čerty, hvězdy, lodě, zajíce, tučňáky, želvy, 

pelikány, dinosaury a mnoho dalších. Můžete je použít k různým účelům 

– jako obrazy na stěny, dovedností hry, závěsné kolotoče, adventní 

kalendář… Skládání technikou origami vám usnadní přehledně 

zpracované postupy krok za krokem, fotografie a nákresy.  

 

Na horské dráze 
Evropa 1950-2017 

Kershaw, Ian, 

 

Renomovaný britský historik moderních dějin Ian Kershaw, mj. autor 

dvojdílného životopisu Adolfa Hitlera, v této práci navazuje na předchozí 

knihu Do pekel a zpět. Evropa v letech 19818–1949, již věnoval 

nejtragičtějšímu období evropských dějin 20. století (vyšla v Argu v roce 

2017). Ve druhém díle se Kershaw zabývá poválečným vývojem v 

rozdělené Evropě a sleduje vzestupy a pády, které Evropa žijící dlouho 

pod hrozbou jaderného nebezpečí a v trvalé úzkosti, zažila. Evropané 

prošli zkušeností, již Kershaw popisuje jako „jízdu na horské dráze", ať 

už kvůli řadě událostí, které pro ně mohly skončit katastrofou, či proto, že 

přestali být do velké míry pány vlastního osudu a stali se jen figurkami ve 

hře tzv. studené války mezi SSSR a USA. V 90. letech sice Evropa 
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dosáhla jistých úspěchů: rozpadl se komunistický blok i sovětské 

impérium a Německo se znovu sjednotilo, avšak zrychlující se proces 

globalizace způsobil komplikace a krize po roce 2008 Evropany jasně 

varovala, že mír ani stabilita nemusejí trvat dlouho.  

 

Dívka, která se dotkla nebe 
Di Fulvio, Luca, 

 

Historický román o lásce křesťanského mladíka a židovské dívky se 

odehrává v Římě a Benátkách v letech 1515-1516.Na podzim roku 1515 

v Římě šestnáctiletý pouliční zloděj Mercurio okrade se svými přáteli 

židovského kupce Šimona Barucha. V následné potyčce ozbrojený 

oloupený muž jednoho ze zlodějů zabije a Mercurio jej těžce zraní. V 

domnění, že Baruch nepřežil, uprchnou zloději do Benátek. Během cesty 

se seznámí s židovským šarlatánem Isaccem di Negroponte, synem 

osobního lékaře benátského guvernéra, a s jeho patnáctiletou dcerou 

Giudittou. Od první chvíle jsou oba mladí lidé k sobě neodolatelně 

přitahováni. Jejich láska je však vystavena těžkým zkouškám, když 

musejí čelit nenávisti pomstychtivého Barucha, antisemitismu i žárlivé 

Benedettě, která Giudittu obvinila z čarodějnictví. Dramatické osudy 

protagonistů se prolínají na pozadí historických událostí v Benátské 

republice na počátku 16. století, kdy pronásledování a segregace 

židovských obyvatel vyvrcholí založením prvního ghetta.  

 

Emma, faun a zapomenutá kniha 
Gläser, Mechthild, 

 

Když Emma při úklidu knihovny narazí na omšelý zápisník s potrhanými 

rohy, má za to, že objevila starou školní kroniku. Ukáže se však, že tahle 

kniha funguje právě naopak: Vše, co se do ní zapíše, se stane skutečností. 

Emma si umane, že svůj život i životy ostatních studentů internátní školy 

na zámku Stolzenburg s pomocí magické knihy trochu vylepší. Brzy však 

zjistí, že ne všechno se odehraje tak, jak si představovala… Vzrušující 

fantasy román plný překvapivých zvratů, vzdávající hold románům Jane 

Austenové.  

 

Němý viník 
Johnson, Maureen, 

 

Stevie toužila rozlousknout ellinghamskou záhadu, ale místo toho našla 

svého spolužáka mrtvého. Když si začne dávat jedna a jedna dohromady, 

její rodiče se rozhodnou ze školy odvézt. Aspoň už neuvidí Davida. 

Davida, kterého políbila a který jí lhal o své identitě. Pak ovšem k ní 

domů dorazí jeho otec, nenáviděný politik King, a navrhne dohodu: 

Dostane ji zpátky na Ellinghamovu akademii. Na oplátku musí být na 

Davida hodná. Tajemství stále čeká na vyřešení a Stevie ví, že je blízko.  
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Stará tajemství 
3. díl 

Gibney, Patricia, 

 

Další díl detektivní série s inspektorkou Lottie Parkerovou. Vyšetřované 

vraždy mají tentokrát přesah až do minulosti, k Lottiinu otci, který 

spáchal sebevraždu. Čeho všeho jsou lidé schopni, aby zamaskovali svá 

tajemství?Inspektorka Lottie Parkerová řeší další temný případ: Když 

policie najde starší ženu, zavražděnou v domě své dcery, vyšetřování 

připadne inspektorce a jejímu parťákovi detektivu Boydovi. Jakmile 

zjistí, že dcera oběti se pohřešuje, začnou se obávat o bezpečí celé rodiny. 

Pak kdosi zapálí nedaleký dům. Počet obětí roste a Lottie a její tým 

začínají rozplétat pavučinu tajností a lží. Vraždy podle všeho vedou 

daleko do minulosti, k události, kterou vyšetřoval Lottiin otec, než 

spáchal sebevraždu. Lottie stále neví, jak to tehdy s jejím otcem skutečně 

bylo, zdá se však, že by jí stávající případ mohl poskytnout nějaké 

vysvětlení. Jenže kolik toho vlastně chce vědět? A kam až je ochotná se 

kvůli nalezení pravdy vydat?  

 

Až se ti zatočí hlava 
Štindl, Ondřej, 

 

Román o střetnutí dvou velmi rozdílných mužů hořce reflektuje 

atmosféru české společnosti, čím dál více rozdělované politickou i 

sociální situací.Česko, leden 2018. Miloš Zeman byl podruhé zvolen 

prezidentem, občanstvo si vylévá srdce na sociální sítě a v redakci 

nejmenovaného deníku nedobrovolně končí vyhořelý komentátor Johan 

Souček. Antihrdinou lomcují bezmoc, vztek a strach, a když si pod svým 

článkem na webu přečte výsměšný komentář, udělá nesmyslné, zoufalé 

rozhodnutí. Začíná temně groteskní příběh, v němž o sebe křísnou dva 

muži z opačných táborů. Je možné v něm vidět stísňující karikaturu 

rozdělené společnosti i obraz existenciální krize, strachu z nicoty a touhy 

uniknout. Štindl v Johanových výlevech nechává zaznívat deformované 

echo základních životních otázek, které ovšem ani v pokřivené podobě 

neztrácejí vážnost. A z nich probleskuje smutek člověka schopného jen 

„hýčkat si tu díru v srdci“ a mučeného tušením, že to nestačí.  

 

Chrámová věž 
Cimický, Jan, 

 

Detektivní román odehrávající se částečně v Paříži a Praze. Hlavními 

hrdiny jsou vědci, řešící přelomový objev na poli genetického 

ovlivňování zemědělských plodin.Hlavní hrdina, Richar Pokora, je 

talentovaný mladý vědec, který získal prestižní ocenění již jako student. 

Má proto příležitost dál pracovat na svých vědeckých objevech ve 

významném centru v Paříži. Ve volných chvílích chodí Pokora k Notre 

Dame a píše si svůj deník. Dokonce přímo ve francouzštině, aby se 

pocvičil v jazyce. Život a hlavně práci mu narušují anonymní výhružky, 

které dostával již v Praze, ale v Paříži to pokračuje.  
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Kudy ke hvězdám 
Bennett, Jenn, 

 

Prázdninový příběh sedmnáctileté Zorie, která nade vše miluje hvězdy a 

vesmír. A také přesný harmonogram, co bude kdy dělat. Její plány však 

toto léto začínají mít vážné trhliny.Kdysi dávno byli Zorie a Reagan 

nejlepší kamarádky a také s Lennonem to nemělo chybu - byli jako jedno 

tělo a jedna duše. Pak ale Reaganiny rodiče přišli k velkým penězům a 

přátelství se sesypala jako domek z karet. A teď má jet Zorie kempovat s 

Reagan a jejími kamarády do kalifornské divočiny? Ani omylem - Leda, 

že by to spojila s návštěvou třídenní astronomické konference, která se 

bude konat nedaleko. Ale když se kempování v divočině zvrtne, ocitne se 

Zorie s Lennonem sama uprostřed divoké přírody, kde nevedou žádné 

značené trasy. Zatímco se ti dva snaží najít cestu zpět do kempu, 

vyplouvají na povrch křivdy, tajemství, nevyřčená slova a skrývané 

pocity.  

 

Modrý diamant 
Horowitz, Anthony, 

 

V tomto napínavém románu je literární legenda JAMES BOND zpátky na 

vzestupu v padesátých letech minulého století. Píše se rok 1957 a James 

Bond jen tak tak přežil souboj s Auricem Goldfingerem v pevnosti Fort 

Knox…  

 

Poustevník 
27 let sám mimo civilizaci! 

Finkel, Michael 

 

Beletristicky zpracovaná reportáž o muži, který strávil sedmadvacet let 

svého života o samotě v lesích státu Maine.V roce 1986 odjel dvacetiletý 

Christopher King do lesů Maine a skoro na třicet let zmizel z dosahu 

civilizace. Do kontaktu s jiným člověkem se nedostal ani jednou, dokud 

ho nezatkli za krádež jídla. Jak přežíval brutální zimy? Co jedl a pil? A 

jak se mu podařilo skrývat se tak dlouho před zraky ostatních? Na 

základě rozhovorů se samotným Knightem vznikl neskutečně živý a 

hluboce jímavý portrét samotáře, který se rozhodl žít po svém a zcela bez 

lidí.  

 

Teď je řada na mně 
Thomas, Angie, 

 

Americký román o tom, jak je důležité nevzdávat se snů, i když se zdá, že 

se celý svět spiknul proti vám.Šestnáctiletá Bri touží stát se tou nejlepší 

raperkou všech dob. Ostatně její táta býval undergroundová hiphopová 

legenda, bohužel však zemřel ve válce gangů, když byla ještě malá. Rap 

je pro ni způsob, jak se vymanit z prostředí ghetta, a pomoci své rodině, 

zvlášť když Briina máma nedávno přišla o práci, takže se teď potýkají i s 

hrozbou vystěhováním. A zatímco se jim doma hromadí účty, Bri si 

uvědomuje, že tohle je její chvíle. Musí uspět - teď, nebo nikdy...  
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Démon alkohol 
London, Jack, 

 

Americký spisovatel, novinář a aktivista, který se narodil jako John 

Griffith Chaney a proslavil se svými nejčtenějšími knihami Volání 

divočiny a Bílý tesák. V civilním životě byl lovec tuleňů, zlatokop, 

kotelník v elektrárně a člen pobřežní rybářské hlídky. Již v dětství si však 

zamiloval dobrodružnou literaturu, kterou posléze začal i sám psát. 

Proslavil se mnoha námořnickými povídkami, romány z aljašské přírody 

a podobně drsných prostředí lidské civilizace. Tento původně 

individualista se pod vlivem životních zkušeností a čtení Marxových 

myšlenek stal socialistou a vstoupil do socialistické strany. Pracoval v 

odborovém hnutí, byl kritikem individualismu. Dostal se na universitu, 

kterou však musel ze zdravotních důvodů opustit. Stal se ve své době 

nejlépe placeným spisovatelem, podnikl cestu kolem světa, koupil si ranč 

a ve velkém utrácel. Přes své velké příjmy měl stálé finanční potíže, celý 

život také bojoval s alkoholismem.  

 

Když 
3. díl 

Gleitzman, Morris, 

 

Píše se rok 1945. Židovský sirotek Felix se už dva roky schovává v jámě, 

aby jej nenašli nacisté, a laskavý muž jménem Gabriek mu v noci nosí 

jídlo a vynáší nočník. V den svých třináctých narozenin chlapec uslyší 

nad svým úkrytem hlasy a je přesvědčený, že si pro něj přišli. Má za 

sebou mnoho velice zlých zkušeností. Proto se tentokrát rozhodne za 

cenu vlastního prozrazení zachránit svého dobrodince. Ale hlasy, jež 

slyšel, nepatří ani nacistům, ani tajné policii, nýbrž partyzánům. A tak se 

třináctiletý židovský sirotek stává členem partyzánského oddílu, který na 

polském území bojuje proti nacistům. Felix je přidělen jako pomocník k 

doktoru Zajakovi. Zůstává mezi neznámými drsnými chlapy a neustále 

musí dokazovat, že si zaslouží být partyzánem. Nemazlí se s ním ani 

sychravý zimní les, ani zběsilá atmosféra konce války. Je mu teprve 

třináct, ale zkušeností má víc než dospělý…  

 

Potom 
2. díl 

Gleitzman, Morris, 

 

Felix je Žid. A být Žid, když kolem zuří druhá světová válka, je 

nebezpečné. Felix měl nějakou dobu štěstí, schovával se v katolickém 

sirotčinci, pak ve sklepě. Jenže úkryt byl odhalen a Felix se ocitne ve 

vlaku jedoucím do koncentračního tábora. A přece znovu získá naději: z 

vlaku se jemu a šestileté Zeldě podaří uprchnout. V bezpečí ovšem nejsou 

ani zdaleka. Jak dokážou bez pomoci přežít? A komu můžou důvěřovat, 

když všude je tolik lidí lačnících po odměně za dopadeného Žida? Štěstí 

se však na ně opět usměje v podobě laskavé statkářky Genii. Ta je nechá 

u sebe v domě, vybělí jim vlasy a dá německá jména. Felix však tuší, že 

je jen otázkou času, kdy někdo odhalí jeho pravou identitu. A to bude 

konec - pro něj, pro Zeldu i pro Genii...  
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Ta druhá paní Millerová 
Dickson, Allison M., 

 

Psychologický thriller pro ženy pozvolna odhaluje mrazivé situace 

především prostřednictvím zvědavých tváří sousedů za záclonou.Co je 

peklo? Sousedi! Napínavý, ryze ženský thriller z amerického předměstí. 

Phoebe Millerová, kdysi lvice chicagských salonů, se dobře vdala, je teď 

ženuškou v domácnosti a nudí se tak, že jí z toho začíná přeskakovat. 

Téměř nevychází, pocucává bílé víno a cpe se zmrzlinou. Jednoho dne si 

všimne orezavělého modrého auta před domem a jindy je tam vůz znova. 

Co když ji někdo sleduje? Ještě se přes ulici nastěhovali noví sousedé, 

Ron a Vicki Napierovi a jejich pohledný syn Jake, který se chystá na 

vysokou. Až moc pohledný! Phoebe se s novými sousedy spřátelí… taky 

až moc, hlavně s Jakem. Netrvá dlouho, než se ozve anonymní vyděrač…  

 

Dějiny československých legií v datech 
Fidler, Jiří, 

 

První ucelené dějiny českých legií, které doposud nebyly do takové míry 

zpracovány. Renomovaný historik Jiří Fidler díky svému archivnímu 

výzkumu získal zevrubný materiál, který je doprovázen více než třemi sty 

unikátními fotografiemi. Historie legií je rozdělena do let 1914 až 1920. 

Formou válečného deníku jsou předkládány informace o vývoji 

organizačních struktur, o bojových akcích či o přesunech legionářských 

jednotek, a to od jejich vzniku až po návrat do vytvořeného 

československého státu.  

 

Ema Naopak 
Wolde, Gunilla, 

 

Ema je skoro pořád veselá. Ale někdy se vzteká, je protivná a má špatnou 

náladu. To se potom změní v Emu Naopak. Co všechno tahle Ema 

provádí? Ledacos! Ve dvou krátkých příbězích švédská autorka a zároveň 

ilustrátorka vede děti k pořádkumilovnosti, ovládání svéhlavých nálad a k 

poznání, co je správné a co ne. Obrázková knížka pro děti předškolního 

věku.  

 

Jak se koník ztratil a zase našel 
Lukešová, Tereza, 

 

Autorské leporelo mladé neformální výtvarnice Terezy Marianové 

Lukešové (To jsem z toho jelen, Příběhostroj, Jak na to?, vše 2018) o 

dřevěném koníčkovi, který vypadl z nákladního auta mířícího do 

hračkářství, je příběhem o jinakosti.  

 

Léčba psem 
pět voříšků před vraty 

Morenová, Dagmar 

 

Povídky a příběhy o přátelství mezi člověkem a psem. Náměty k 

povídkám čerpá autorka především z vlastní rodiny.Vtipná knížka o 

soužití nás lidí s našimi psími kamarády. Čtení je nabité spoustou situací, 
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které jejich protagonisté opravdu prožili. Překvapivých, veselých, 

úsměvných, dojemných a občas i smutných. Stejně jako je život sám. 

Čtyřnozí kamarádi nás věrně provázejí na všech cestách životem, nezištně 

a oddaně, a my lidé bychom jim to měli vracet. Možná že v některých 

příbězích poznáte momenty, které jste se svými pejsky prožili i vy. Třeba 

vás bude knížka také inspirovat, jak se v určitých situacích zachovat. 

Rozhodně se při čtení nebudete nudit!  

 

Medvídek Popo 
Kahoun, Jiří, 

 

Veselé i dobrodružné příhody malého pandího medvídka.Medvídek PoPo 

žije v domečku v bambusové zahrádce. Bydlí tam se svou pandí babičkou 

a každý den objevuje něco nového a zajímavého. A jednoho takového dne 

se PoPo a babička vypraví hledat nejsladší bambusový strom.  

 

Morgavsa & Morgana 
Dračí chůvy 

Kopl, Petr, 

 

Morgavsa a Morganka jsou dvě čarodějky. Tedy vlastně jenom 

Morgavsa. Morganka se toto řemeslo teprve učí a zatím si nevede moc 

dobře. To se ale změní, když se našim hrdinkám dostane do ruky dračí 

vejce... 

 

Nevinným se neodpouští 
Dán, Dominik, 

 

Detektivní román populárního slovenského autora se tentokrát zabývá 

tématem viny v případě sebevraždy blízkého člověka.  

 

Počítání oveček 
Malý, Radek, 

 

Německá verze našeho Halí, belí – tak by se asi dala označit dětská píseň, 

která stojí na počátku leporela s ovečkami.  

 

Poslední řecké léto 
Baggot, Mandy 

 

Další romantický příběh z autorčina oblíbeného ostrova Korfu, kam se po 

deseti letech vrací na dovolenou kamarádky z Londýna Heidi a Beth, 

která je čerstvě rozvedená, a setkává se tam s Lexem, svou prázdninovou 

láskou.Beth Martinové je třicet jedna let, právě se rozvedla a čeká, co jí 

život přinese... Její nejlepší kamarádka Heidi je přesvědčená, že všechny 

odpovědi leží na Korfu - ostrově, kde byly před deseti lety na 

nezapomenutelné dovolené. A tak se opět vydají na sluncem zalitý řecký 

ostrov, na cestu do minulosti za skvělým jídlem, koktejly... a Alexem 

Hallasem, na kterého Beth nikdy nezapomněla. Když spolu tančí pod 
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hvězdami, s pískem pod bosými chodidly, začnou se vynořovat staré city 

a Beth má možná šanci na nový začátek. Pokud se oba dokážou naučit 

milovat lidi, kteří se z nich stali...  

 

Srabáček 
...průvodce začínajícího hrdiny 

Epstein, Marek, 

 

Příběh plyšového prasátka, které se vydává zachránit své 

kamarády.Prasátko Srabáček se trochu bojí. Bydlí v postýlce s miminkem 

Mrňákem a plyšovou houbou Kačenkou. Jednoho dne zmizí postýlka, 

Mrňák i Kačenka. Srabáček se statečně vydává na dobrodružnou výpravu, 

aby je našel. Na konci ho však čeká velké, ale veselé překvapení.  

 

Tvýma očima 
Høeg, Peter, 

 

Román renomovaného dánského autora je zneklidňující vizí z blízké 

budoucnosti, zabývající se možnostmi manipulace s lidským vědomím.V 

době, kdy navštěvovali mateřskou školu, tvořili tři malí kamarádi 

společenství, které později pojmenovali jako Klub nespavých dětí. 

Objevili v sobě zvláštní schopnost: proniknout do snů člověka a ovlivnit 

jeho život. I když bylo toto nadání pouze dočasné, poznamenalo všechny 

aktéry svou magičností a přesahy v jejich dalším životě. Simon se 

dokonce pokusil o sebevraždu a vypravěč Peter, jeho nejbližší přítel, se 

mu proto snažil zajistit odbornou péči. Zjistil, že Lisa, poslední z jejich 

trojlístku, vede neuropsychologický ústav, kde dochází k 

experimentálnímu skenování mozku. Lisa ovšem trpí částečnou amnézií a 

Peter chce tuto její ztrátu paměti odstranit. Postupně si oba vybavují a 

připomínají události, které je spojovaly do věku sedmi let, zároveň se ale 

při klinických testech přesvědčí, že prolomit slabou hradbu lidského 

vědomí může mít nedozírné a tragické následky.  

 

Fridolína, Antonína a malá Mína 
Volfová, Eva, 

 

Na látku vyšitý příběh o třech malých panenkách a kočičce 

Míce.Vyprávění o tom co se děje, když malé děti spí nebo jsou ve školce. 

V tomto domě hospodaří tři malé panenky. Každá je jiná, všechny si rády 

hrají a kočka Míca dohlíží na to, aby bylo všechno tak, jak má být.  

 

Je ráno 
Plachý, Jakub, 

 

Krátký veselý obrázkový příběh o tom, co všechno musí Slunce ráno a 

během dne stihnout.I Slunci se někdy nechce z postele, a přitom ho čeká 

tolik práce! Kromě ranní hygieny a snídaně musí probudit kohouta, svítit 

na lidi, kytky a zvířata, vyrábět mraky, sušit prádlo a mnoho dalších věcí. 

Přece nebude Měsíc pracovat přesčas.  
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Mona 
Bellová, Bianca, 

 

Po velkém mezinárodním úspěchu knihy Jezero vychází nový román 

Bianky Bellové Mona. Ona je zdravotní sestra, on skoro ještě dítě. 

Setkávají se na troskách svých životů, na troskách starého světa, na 

troskách jedné nemocnice, do níž jako všudypřítomné šlahouny 

plevelných popínavek proniká svět nový. Lepší asi nebude. Ale co když 

třeba ano? Anebo… co když je možné zmizet? Uniknout před palbou, 

která neúnavně kropí rozpálenou zemi kolem, před všemi těmi pravidly, 

jak se má chovat žena a jak muž, před vzpomínkami, před sebou 

samým…  

 

Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse, poctivého piráta ve 

službách madam L. 
Toman, Marek, 

 

Jak souvisí Robinson Crusoe s J. A. Komenským? A co má společného 

dobrodružství se vzděláním? To se dozvíte v příběhu hocha z dobré 

rodiny, který se ocitl na pirátské lodi pod velením nejkrutějšího kapitána. 

Aby přežil, musí splnit neobvyklé literární úkoly. Spolehnout se může jen 

na pomoc pochybných existencí kolem sebe – a na vlastní důvtip. 

Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse jsou humoristickou 

knihou o přežití mezi pirátskou cháskou, ale také knihou o svobodě, 

kterou hledají piráti, stejně jako Florentin. Příběh z Karibiku počátku 

osmnáctého století je určen pro chlapce i dívky od devíti let. S lehkostí a 

vtipem krouží mezi skutečnými pirátskými zákoníky a klasickými 

literárními díly. Florentin ve svém příběhu objevuje sám sebe, ale i to, jak 

fungují vztahy mezi lidmi a lidská společnost vůbec.  

 

O naší milé paní 
dědictví mariánských legend a pohádek 

Vondrovic, Tomáš, 

 

Soubor legend a pohádkových příběhů, jejichž společným motivem je 

postava Panny Marie.Příběhy se odehrávají na místech spojených s 

mariánskou tradicí u nás. Najdete zde vyprávění o původu Palladia země 

české, které je uchováno ve staroboleslavském chrámu Nanebevzetí 

Panny Marie. O malých pasáčcích, kterým se zjevila Panna Marie u 

pramene v Klokotech... Text je protkám verši a informacemi k tématu.  

 

Střípky času 
Slováková, Petra, 

 

Kdyby Jana neměla schopnost cestovat zpátky časem, byla by obyčejnou 

středoškolačkou. Jana se musí postarat sama o sebe, a tak si přivydělává 

prodejem starožitností přenesených z minulosti. Nejednou při své cestě 

bezohledně poruší časové předivo, a upoutá tak na sebe pozornost bytostí 

střežících kontinuitu. Když si při jednom z přesunů opět nedává pozor, 

málem přijde o život. Před jistou smrtí ji zachrání policejní vyšetřovatel, 

který jí posléze nabídne práci ve zvláštním oddělení. Jana se musí 
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začlenit do týmu cizích lidí a naučit se svou schopnost ovládat. Zjišťuje, 

že existují i mnohem silnější bytosti, než je ona — čarodějové, kteří si 

podmanili město a vedou mezi sebou tajné války. Brzy se zaplete do 

nebezpečné hry — ten, kdo dokáže měnit běh věcí, je cenný spojenec a 

zároveň mocný nepřítel. Vše se navíc zkomplikuje, když jí jeden z 

čarodějů, pravá ruka největšího nepřítele, zachrání život. A tento jeho čin 

nebyl ani zdaleka náhodný. Petr ji totiž dobře zná, zatímco Jana ho nikdy 

neviděla. I když v čase se může stát cokoliv…  

 

Báječná Florentýna 
1. díl Tajemství statku Štístko 

Szillat, Antje, 

 

Příběh netradičního přátelství kocoura a dívenky s kouzelnými 

schopnostmi odehrávající se na starém statku.Tatínek malé Florentýny, 

který je veterinář, získal starý statek s opuštěnou velkou zahradou, kde si 

plánuje vybudovat novou veterinární stanici s ordinací. I když statek nese 

v názvu slovo "Štístko", Florentýna se tu necítí vůbec ve své kůži. Vše se 

ale změní, jakmile potká tajemného dávného obyvatele této zahrady - 

kocoura s leopardím kožichem, který Florentýně rozumí. A nejen to, 

dívka zjistí, že i ona rozumí nejen kocourovi, ale i ostatním zvířatům a 

dokonce jim může pomoci v jejich nesnázích. Na zahradě se však objeví 

ještě jeden tajemný kocour. Příběh s nádechem magie pro všechny 

milovníky zvířat.  

 

Čarodějova nevěsta 
11. díl 

Yamazaki, Kore 

 

Pobyt na Akademii má na Čise velký vliv a Elias se pomalu vyrovnává se 

změnami, které jejich nový život přináší. Na scéně se objevují noví hráči 

– „sedm štítů“, církev a tajuplná čarodějka Rahab cestující časem – a 

opona se zvedá! 

 

Hry z lesní škol(k)y 
zábavné, rukodělné a dovednostní aktivity pro malé dobrodruhy 

Worroll, Jane 

 

V této příručce naleznete některé z nejoblíbenějších aktivit, které Peter 

Houghton a Jane Worroll provádějí ve vlastní lesní škole, a zároveň 

nasajete filozofii lesní pedagogiky založené na budování sebevědomí a 

sociálních dovedností prostřednictvím pobytu v přírodě. Přestože je kniha 

psána především pro rodiče, vychovatele a učitele, kteří budou hry 

usměrňovat v roli průvodců lesní školy, pokynům a obrázkům bez potíží 

porozumějí i děti.  
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První, statečné, jedinečné 
Češky, které zvolily tu méně pohodlnou cestu 

Renner, Jana, 

 

Jak se jmenovala naše první pilotka, první lékařka, první kandidátka na 

prezidentku? A kdo uskutečnil první módní přehlídku v Československu? 

Originální publikace autorské dvojice Jany Renner a ilustrátorky Silvie 

Vondřejcové nabízí odpovědí mnohem více. Přibližuje osudy třiceti žen, 

jejichž jména by neměla být zapomenuta a na první pohled spolu zdánlivě 

nesouvisí. Jedno mají ale společné, všechny byly v něčem první, statečné 

a jedinečné.  

 

Sny a sekyry 
Padevět, Jiří, 

 

Další autorův soubor malých příběhů z velkých dějin, v nichž kromě 

vlastní fabulace využívá i dobových textů.Jiří Padevět předkládá další 

sérii svých typických historických miniatur, zasazených do dynamických 

okamžiků českých dějin mezi lety 1918 a 1989. Vypráví drobné příběhy 

obyčejných lidí, kteří tak či onak podléhají tlaku doby, soustřeďuje se na 

nejvšednější starosti těch, kdo brzy zasáhnou do chodu dějin, zaostřuje na 

malé problémy, zatímco velké nenápadně, ale viditelně čekají v pozadí. 

Každou z minipovídek doplňuje krátká citace z dobového tisku, deníku či 

korespondence, která s příběhem přímo souvisí, dokresluje ho nebo s ním 

naopak kontrastuje.  

 

Soustředěni na poslech 
sborník zkušeností a inspirací k využití audioknih ve čtenářských klubech 

i ve vyučování 

Rutová, Nina 

 

Sv. Outdoor 
Iljašenko, Marie, 

 

Druhá sbírka nakladatelské redaktorky, překladatelky a básnířky, 

pocházející z rodiny s českými, ukrajinskými a polskými kořeny, 

porovnáva vnitřní a vnější světy a zároveň hledá náznaky, jež jsou pro ně 

společné.Vnitřní svět se v poezii Marie Iljašenko objevuje hned na 

úvodních stránkách: domov s oknem do dvora však ani tady není úplně 

uzavřený, i z něho se totiž dá pozorovat život v neobvyklých výřezech: i 

tady lze cítit "za pozdní noci na žižkovském dvorku" cvrčkovu serenádu 

nebo sledovat dění v protější kanceláři. To podstatné se však odehrává ve 

chvíli, kdy pevné zdi příbytku opouštíme, kdy se vydáváme v jakýchsi 

odysseovských stopách a prozkoumáváme svou minulost, přítomnost i 

vazby na budoucnost. Touha "vyjít z uzamčených pokojů" však není 

samospasitelná, může se dokonce stát i poměrně rizikovou záležitostí, 

pokud ale s pokorou přijmeme poznání nového prostoru, lze obnovit i 

lásku či získat naději, že "všechny překážky pominou".  
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Deník ze dna 
Řepka, Tomáš, 

 

Bývalý fotbalový reprezentant, kapitán Sparty, hráč italské Fiorentiny a 

anglického West Hamu, legendární obránce Tomáš Řepka vydává svou 

nejosobnější zpověď. Během výkonu trestu si psal deník, který obsahuje 

exkluzivní svědectví o tom, jaké byly jeho poslední dny na svobodě a co 

se po její ztrátě odehrávalo v jeho nitru, jak velký náraz prodělal první 

dny za mřížemi, na co myslel, k čemu se upínal a jak se ve vězení 

změnil… V připravované knize se dočtete o jeho každodenní rutině, o 

tom, jak si zvykal na vězeňskou stravu, jak musel přijmout omezení 

dosavadních hygienických zvyklostí, jak na něj reagovalo jeho nové 

okolí, jak se začlenil do pevně daných pravidel, do řádu věznice, co mu 

nejvíc chybělo a co mu dávalo naději… Řepkův deník v knižní podobě 

doplňují i exkluzivní fotografie a zpovědi jeho nejbližších i fotbalových 

legend, které stály při něm.  

 

Odpovědi z nebe 
život po životě a neuvěřitelná setkání 

Francis-Cheung, Theresa, 

 

Odpovědi z nebe napsala oblíbená autorka s médiem Claire. V tomto 

působivém bestselleru najdeme fascinující skutečné příběhy obyčejných 

lidí, kteří zažili přímou komunikaci s duchovním světem, a také záznamy 

prožitků těch, kteří prostřednictvím výkladu média získali doklad o tom, 

že život smrtí nekončí. Poznejme nejnovější vědecký výzkum, který 

poodhaluje mnohé o zážitcích blízkosti smrti a vrhá světlo na „život po 

životě“.  

 

Víme svý 
3. díl 

Nosková, Věra, 

 

Co by se asi tak muselo stát, abych v takové krajině nebyla šťastná? ptá 

se Pavla, když se po fiasku v Praze vrací do Jižních Čech. Hrdinka 

románů Bereme, co je a Obsazeno se konečně dostane k zajímavé práci, 

ovšem z rukou těch, kterými vždy pohrdala. Hraničov a blízký Liňov žijí 

střežením hranic a špehováním téměř všech všemi. Zatímco nadřízení 

chtějí, aby jim Pavla šla na ruku, ona kličkuje a mate je tichovodním 

stylem. Krajina kolem malebného příhraničního městečka s posádkou 

Pohraniční stráže, kamarádka erotomanka, montérkoví chlapíci, kteří po 

šichtě zaplní hospodu U mrtváka, – to jsou silní hráči v příběhu, který je 

téměř až do konce nerozhodný. Zlomyslnost okolí i pokleslé zábavy 

funkcionářů kontrastují s hrdinčinou dychtivostí po nepřikrčeném životě a 

spontánní lásce. Pavla je vystavena požadavku i pokušení být už konečně 

normální, směnit svou nepřizpůsobivost za slušnou práci a bydlení. 

Vymýšlí úniky, blufuje, pochybuje o své cestě. Víme svý je kniha o 

životním rozcestí, hledání snesitelného kompromisu, radostech těla i duše 

v líbezné krajině, o jedné nepodařené a druhé nadějné lásce v 

nepřátelském obklíčení, ale také o životě v bývalých Sudetech na začátku 

sedmdesátých let, kdysi zraněných a nyní zabydlených lidmi odjinud.  
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Vykoupení a zatracení 
dějiny reformace 

Kaufmann, Thomas, 

 

Kniha Vykoupení a zatracení na rozdíl od Kaufmannových 

specializovaným studií reprezentuje sevřený pokus o syntetický výklad 

dějin reformace v Německu, Francii, Anglii a Skandinávii. Detailně zde 

zkoumá nejen politický průběh zápasu o Lutherovu reformaci ve 20. a 30. 

letech 16. století, ale spolu s tím řeší i otázky rozvoje knihtisku jako 

iniciátora mohutného rozvoje reformačního myšlení a spolu s tím i 

reformačního školství. V centru jeho zájmu ale samozřejmě stojí i 

teologické otázky, tzn. problematika myšlenkového rozrůznění se 

reformačních myšlení, jež ve svém důsledku vedla k ostré náboženské 

netoleranci jednotlivých věroučných směrů. Spolu s tím zkoumá i vliv 

reformace na rozvoj umění, včetně ikonoklasmu, a vrací se i ke stále 

diskutovaného problému vztahu reformace a rozvoje kapitalismu a 

kapitalistických forem podnikání.  

 

Albert, Norbert a nemocný svět 
Laňka, David, 

 

Umíte si představit, co by se stalo, kdyby všichni čerti onemocněli? 

Kdyby se najednou hříšníci nemuseli bát, že budou za své hříchy 

potrestáni? Právě takovou situaci musí vyřešit malý čertík Norbert. Dostat 

všechny hodné lidi do bezpečí a všechny hříšníky k nim do pekla. Není to 

lehký úkol, ale Norbert je po čertech šikovný a statečný čert a hned tak 

něčeho se nelekne. Tím spíš, když mu v tom bude pomáhat samotný 

Lucifer. Pohádková kniha, která volně navazuje na oblíbenou knihu 

Vítejte v Pekle! a objevně reaguje na nedávnou celosvětovou situaci, je 

doprovázena ilustracemi Markéty Vydrové.  

 

Muzeum nesplněných slibů 
Buchan, Elizabeth 

 

Praha, 1986. Angličanka Laure přijíždí do Československa, aby se 

vyrovnala se smrtí svého otce. Život v nesvobodné zemi jí pomůže 

pochopit až mladý muzikant, disident, s nímž prožije vášnivý vztah. 

Paříž, současnost. Muzeum nesplněných slibů je místem zmařených 

nadějí a ztrát. Laure spravuje muzejní sbírky, které sama obohatila 

bolestnou vzpomínkou na události ze svého pobytu v Praze a těsně po 

něm.  

 

Nečekaná dobrodružství sester Šergilových 
Jaswal, Balli Kaur, 

 

Poutavý příběh o třech sestrách, které se vydají na pouť do Indie, aby 

splnily své matce její poslední přání. Rádžní, Džesmín, Širín, tři sestry 

paňdžábského původu narozené v Británii, sice vyrůstaly spolu, ale nikdy 

si nebyly zvlášť blízké. Jak by taky mohly, když jedna je puntičkářská 

učitelka, druhá se touží stát herečkou a třetí se provdala za velice 

bohatého muže, s nímž žije život jako z obrázkového katalogu? Na 
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smrtelné posteli ale vysloví jejich matka poslední přání: všechny tři mají 

společně vykonat pouť na posvátné místo v Indii a rozprášit tam její 

popel. Na cestu, kterou žádná ze sester nechce podniknout, si vezou i 

bolestná tajemství, jež budou muset být předtím, než dospějí k cíli, 

odhalena.  

 

O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi 
Martišková, Petra, 

 

Příběh s malou detektivní zápletkou o jedné malé čarodějnici, která 

musela nastoupit do lidské školy. Rozárka se stěhuje do města a začíná 

chodit do lidské školy, kam se jí ale vůbec nechce. A ještě k tomu sedí v 

lavici s Pepíkem, který je snad nezlobivější kluk na světě. Pořád ji 

popichuje, žaluje na ni a dělá samé naschvály. A tak se Rozárka 

rozhodne, že mu dá pomocí čar a kouzel za vyučenou. Budou ale na 

záškodníka Pepíka její zaklínadla stačit?  

 

Pseudokras na Broumovsku 1980 – 2020 

Kopecký, Jiří 
40 let jeho výzkumu, evidence a dokumentace základní organizací České 

speleologické společnosti 5-03 Broumov v letech 1980 - 2020 

 

 

Rákosníček a rybník 
Kincl, Jaromír, 

 

Kdo by neznal Rákosníčka, ať už z knížek, nebo z televizních večerníčků! 

Skřítka v zeleném tričku, s velkým nosem a sedmi vlásky na hlavě, 

neposedného, zvědavého jako opička, trochu popletu, ale velikého 

dobráka, který je připravený pomoci každému, kdo se dostal do nějaké 

bryndy. Do všeho se hrne po hlavě, ale o rybník Brčálník se stará jako 

skutečný hospodář. A že se mu věci tak úplně nedaří, to mu snad kapr 

Matěj, bludička Julinka, tři žabáci a všichni pulci, šneci a ryby odpustí. 

Čtenáři, kteří se pobaví jeho veselými kousky, jistě rádi také. 

 

Skleněný oceán 
Williams, Beatriz, 

 

Dramatický milostný příběh na pozadí jedné z největších katastrof první 

světové války. Luxusní zaoceánský parník Lusitania se na poslední 

plavbu z New Yorku do Liverpoolu vypravil 1. května 1915. O týden 

později jej jen několik kilometrů od irského pobřeží zasáhlo německé 

torpédo a loď šla během několika minut ke dnu. Zemřelo 1 195 osob. 

Tato katastrofa výrazně ovlivnila průběh první světové války.  

 

Všudybyl Avery 
Den ve starověkém Egyptě 

Olivieri, Jacopo, 

 

Dnes z něj bude egyptský chlapec Averion. Prožijte s ním jeho 

neuvěřitelná dobrodružství! Objevíte tajemství mumifikace, poplujete po 

Nilu až k pyramidám a seznámíte se s pestrým světem egyptských bohů.  



Knižní novinky – srpen 2020 
 

 

Andělé smrti 
1. díl 

Gibney, Patricia, 

 

Irský kriminální thriller s inspektorkou Lottie Parkerovou, která hledá 

vraha, jehož stopy vedou až do bývalého dětského domova v kláštěře 

svaté Anděly.V katedrále je nalezena zavražděná žena a krátce poté kdosi 

oběsí i jejího nadřízeného z okresního úřadu. Inspektorka Lottie 

Parkerová, proslavená svojí neústupností při pátrání po zločincích, vede 

vyšetřování. Stopy ji zavedou do kláštera, který býval dětským domovem 

a za jehož zdmi se odehrály velmi ošklivé věci.  

 

Karanténa 
May, Peter, 

 

Detektivní thriller, který se odehrává na pozadí pandemie ptačí 

chřipky.Londýn, epicentrum celosvětové pandemie, je kompletně 

izolovaný. V ulicích bují násilí a občanské nepokoje. Na dodržování 

zákazu vycházení dohlíží armáda. Před smrtícím virem, který si vyžádal 

tisíce obětí, není nikdo v bezpečí. Na staveništi, kde má vyrůst nouzová 

nemocnice, najdou dělníci tašku s kostmi zavražděného dítěte. 

Nemilosrdný vrah se volně pohybuje po městě, odhodlaný udělat cokoli, 

aby policii zabránil vypátrat, komu kosti patřily. Inspektor Jack MacNeil, 

který odpočítává poslední hodiny u sboru londýnské Metropolitní policie, 

musí až do poslední chvíle vést vyšetřování. Jeho kariéra je v troskách, 

manželství rozvrácené a virus zasáhne i jeho vlastní rodinu. Co ho zastaví 

dřív? Virus, nebo vrazi?  

 

Koláč s kapkou jedu 
případ Flavie de Luce 1. díl 

Bradley, C. Alan, 

 

Největší vášní jedenáctileté Flavie de Luce, dcery britského aristokrata, je 

chemie – a brzy bude mít příležitost uplatnit své poznatky (zvláště o 

jedech) při vyšetřování zločinu. Jednoho dne najdou de Luceovi přede 

dveřmi svého domu mrtvého ptáka s poštovní známkou v zobáku, což 

Flaviina otce filatelistu velmi rozruší. Nedlouho poté objeví dívenka na 

zahradě umírajícího muže. Z vraždy je obviněn Flaviin otec a Flavie 

začne vyšetřovat na vlastní pěst. Zdá se, že současný zločin nějak souvisí 

s dávnou děsivou smrtí jednoho z otcových učitelů… Malá, ale 

inteligentní a odvážná vypravěčka nás s nadhledem a často překvapivě 

pronikavou ironií zavede do prostředí anglického venkova 50. let 

minulého století. Koláč s kapkou jedu připomíná klasická díla anglické 

detektivní školy a ocení ho nepochybně každý milovník napínavých 

příběhů bez rozdílu věku.  



Knižní novinky – srpen 2020 
 

 

Příliš mnoho pokladů 
3. díl 

Hardenová, Helena 

 

Rodinným sídlem Ronov nad Bělou bloudí po nocích podivné stíny. 

Ozývají se strašidelné zvuky a ráno jsou otevřené dveře, které byly 

zamknuté. V jedné místnosti archivu dokonce hořelo. Bloudí snad po 

zámku rodové strašidlo Eusebie Frebonie s ohnivým závojem? A 

znamená to snad, že se na Ronov valí zlé časy? Nebo to dokonce věští 

smrt někoho ze členů rodu? Navíc se zdá, že je v ohrožení i rodinný 

poklad, který Berkova rodina dokázala uchránit po dlouhá staletí. 

Polyxeně Berkové tak nezbývá, než zmobilizovat všechny síly, aby přišla 

na kloub záhadě, která ohrožuje ji i celý zámek…  

 

Sedm kamenů lásky a ztráty 
sbírka povídek ze světa série Cizinka 

Gabaldon, Diana, 

 

Knihu tvoří sedm různě dlouhých povídek odehrávajících se především v 

18. století v Americe, ve Skotsku a ve Francii. Dva příběhy vycházejí v 

tomto souboru poprvé, a to Prchavá zeleň a V obležení. V několika 

povídkách sledujeme osudy lorda Johna Greye, který musí řešit nejen 

armádní záležitosti, ale svůj rodinný a milostný život. Lord John často 

unikne smrti jen o vlásek, stejně jako Jamie Fraser a několik dalších 

hrdinů. Dozvíme se něco víc o historii rodiny Rogera MacKenzieho nebo 

osudech Hala Greye. Každá z povídek odkrývá nový kousek skládačky, 

čímž poodhalí další střípek v dlouhém a napínavém příběhu Claire a 

Jamieho Fraserových.  

 

Sofiin svět 
světově nejžádanější dějiny filosofie 

Gaarder, Jostein, 

 

Norský učitel Jostein Gaarder kombinací zdánlivě neatraktivních témat, 

jako jsou dějiny filosofie a příběh dospívání patnáctileté dívky, vytvořil 

knížku, která slaví mezi čtenáři neuvěřitelný úspěch; vzápětí po svém 

norském vydání vyšla v desítkách zemí a v roce 1995 se stala 

nejprodávanější knihou na světě.  

 

Umrlčí cesta 
May, Peter, 

 

Pokud byste někoho zabili, pamatovali byste si to. Nebo snad ne? Na 

opuštěnou pláž na hebridském ostrově Harris moře vyplaví neznámého 

muže. Je těžce podchlazený a sotva naživu. Neví, kdo je, ani jak se tam 

dostal. U sebe má mapu takzvané Umrlčí cesty. Netuší, kam ho zavede, 

ale ví, že se po ní musí vydat. Detektiv George Gunn vstupuje na břeh 

ostrůvku ležícího dvacet mil západně od Vnějších Hebrid se zlou 

předtuchou. Na skále tu byl nalezen muž utlučený k smrti a detektiv musí 

zjistit, kdo to udělal a proč. Dospívající dívka leží ve svém pokoji v 

Edinburghu a zoufale se snaží zjistit pravdu o smrti svého otce, 
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průkopnického vědce. Čím víc se dozvídá o povaze jeho výzkumu, tím 

víc tuší, že za jeho zmizením stál někdo jiný.  

 

Zážitky rozvedeného muže 
Galambica, Ivan, 

 

Humoristické povídky o starostech a trampotách rozvedeného 

pětačtyřicátníka, který však za žádných okolností neztrácí optimismus a 

zdravou chuť do života.Rozvod jako takový s sebou většinou příliš 

humoru nenese. Rozvodem ale dozajista něco končí - a něco začíná! 

Hrdina knihy Ivana Galambici je toho zářným příkladem, neboť po této 

neblahé události zažívá situace, které jsou někdy humorné, někdy 

tragikomické, sem tam neuvěřitelné. Jak říká náš 45letý hrdina plnou 

vahou svých 100 kil: život je nádherný a smích je dar!  

 

Zvěrolékař na cestách 
od domácích mazlíčků k nosorožcům: můj život se zvířaty 

Cranston, Jonathan 

 

Skutečné příběhy mladého anglického veterináře, který s úsměvem 

vypráví o začátcích své praxe nejen na anglickém venkově.Jonathan 

Cranston se během své praxe setkává nejen s běžnými zvířecími pacienty. 

Jeden z prvních jeho "oříšků" byl malý pásovec, kterému bylo třeba 

vpravit identifikační čip. Ale kam, když má všude tvrdý krunýř? Jak sám 

autor upozorňuje, jeho práce je jedno velké dobrodružství a "emocionální 

horská dráha, kde si člověk jednu chvíli myslí, že problém rozlouskl, ale 

vzápětí se vynoří něco, co vám připomene, že se stále máte co učit".  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


