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Černé zlato 
4. díl 

Stabenow, Dana, 

 

Ropná pole na severu Aljašky patří k nejdrsnějším místům na planetě a práce na 

nich, třebaže dobře placená, není ani snadná, ani příjemná. Tma, zima, sníh a k 

tomu civilizace tisíc kilometrů daleko. Není divu, že krédo těžařů zní: Po 

pořádné dřině pořádná zábava. Před alkoholem a hazardem vedení obvykle 

přivírá oči, ale nad sérií podezřelých předávkování už Royal Petroleum 

Company rukou mávnout nemůže. Nejde totiž jen o zdraví zaměstnanců, ale 

především o bezpečnost celého regionu. Společnost najme soukromou 

vyšetřovatelku Kate Shugakovou, aby v utajení zjistila, kdo a jakým způsobem 

zásobuje těžaře kokainem. A to se dealerovi pochopitelně líbit nebude. 

Obzvlášť když Kate přijde na to, že drogy nejsou ani zdaleka to nejlukrativnější 

zboží, které pašuje.  

 

Stroje jako já 
McEwan, Ian, 

 

Velká Británie prohrála válku o Falklandy a Alan Turing se věnuje vývoji 

umělé inteligence… To je alternativní historie 80. let minulého století z pera 

jednoho z nejvýznamnějších anglických prozaiků. Důležitým tématem knihy je 

však také láska – respektive otázka, jak se vyrovnáme se skutečností, že umělá 

inteligence patrně nebude umět lhát. Nebude totiž chápat ani naše milosrdné lži, 

na kterých mezilidské soužití stojí a padá a které my lidé tak dobře ovládáme.  

 

Žízeň 
Larkin, Allie 

 

Stěny australské základny na Antarktidě šlehá mrazivý vítr a výzkumný tým je 

krajně nervózní. Pohřešují se totiž dva muži a bílý kontinent je pod útokem 

nebezpečných vrahů. Vedoucí základny Mad posílá kolegu Luka, aby zmapoval 

situaci. Čas ovšem běží a kromě krvelačných zabijáků ohrožuje výzkumný tým 

i katastrofa globálních rozměrů.  

 

Detektivové z Tajemné ulice 
Záhada zmizelé brože 

Guzowska, Marta, 

 

Když se Hanka ve výtahu seznámí s Péťou, jeho sestrou Anďou a potkanem 

Sherlockem, nic nenasvědčuje tomu, že by toho odpoledne měli zažít něco 

zvláštního. Na návštěvě u Péťovy a Andiny babičky se však ukáže, že bude 

zapotřebí detektiva. Nebo rovnou tří. Ztratila se totiž brož – důležitá rodinná 

památka, kopie šperku vévodkyně Isabely Czartoryské. Toho dne vstoupili do 

babiččina bytu jen její sousedka paní Hela, pošťák a opravář televizí. Kdo z 

nich vzácnou kamej ukradl? Série Detektivové z Tajemné ulice kombinuje 

dobrodružný příběh se zajímavostmi z historie a podává jej zábavnou, 

interaktivní formou. Čtenář je pomocí hádanek vztažen do děje a nucen logicky 

přemýšlet. Kniha je určena dětem od 7 let.  
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Město knih 
1. díl 

El-Bahay, Akram, 

 

Fantasy román, v němž zloděj Sam touží stát se pomocí ukradeného dopisu 

členem palácové stráže Bílého krále. Když se místo toho stane strážcem Města 

knih, je zklamán. Přesto ho tam čeká dobrodružství.  

 

(Ne)hodná zvířátka 
Corrigan, Sophie 

 

Vy lidé jste nám přisoudili nehezkou pověst! Říkáte, že jsme strašidelní a děsiví 

a špinaví a nebezpeční a oškliví. Takže jsme si to s vámi přišli ujasnit, protože 

jsme už unavení z těch lží, které o nás šíříte. Máme pro vás čistá fakta o tom, co 

děláme, co jíme, jak spolu mluvíme a jak vám ve skutečnosti OHROMNĚ 

pomáháme.  

 

Prodám 2 děti 
McMorris, Kristina 

 

Začínající novinář Ellis narazil na dvojici dětí, které se choulí pod poutačem 

nabízejícím jejich prodej. Lze se v roce 1931 divit? Pád ekonomiky skoncoval s 

americkým snem a obyčejným lidem zbyly jen oči pro pláč a frustrace. I 

snaživý Ellis ji denně cítí v redakci, v činžáku i v konfrontacích s otcem. 

Snímkem hladovějících sourozenců se sice rázem proslaví, jenže vír událostí 

přerůstá v noční můru. Vypomohl si totiž nepřípustným trikem a tím děti 

vystavil osudu děsivějšímu než chudoba... Dramatický román založený na 

skutečném případu vypráví o chybujících dospělých a nevinných dětech a také 

o sváru touhy po štěstí s psychickými bloky. Peripetie kauzy zasazené do 

stínovlády organizovaného zločinu umocňuje hektické prostředí žurnalistiky, 

které už o Americe vypovědělo leccos nelichotivého.  

 

Psanci 
Wendig, Chuck, 

 

Sci-fi román amerického autora, v němž lidstvo postihne záhadná epidemie 

somnambulismu. Zhýralá rocková hvězda. Hluboce věřící rozhlasový 

moderátor. Zostuzený vědec. A mladistvá dívka, která je možná poslední nadějí 

světa. Shana jednoho dne ráno zjistí, že její mladší sestru postihla zvláštní 

nemoc. Je náměsíčná. Nemluví a ne a ne se vzbudit. A míří s neúprosným 

odhodláním k cíli, známému jen jí samé. Shana a její sestra však nejsou 

samotné. Brzy se k nim přidá celý zástup náměsíčných ze všech koutů Ameriky, 

podnikajících tutéž tajemnou pouť. A kromě Shany je doprovázejí i další 

„pastýři“ chránící své přátele a příbuzné na dlouhé temné cestě, která je čeká. 

Náměsíčnictví totiž rozpoutá v Americe násilí a teror. Skutečným nebezpečím 

tedy možná není samotná epidemie, ale strach z ní. Osud náměsíčníků závisí na 

tom, zda se podaří rozluštit záhadu epidemie, zatímco okolní společnost se 

hroutí a ultra-násilnická domobrana se chystá je vyhladit. Děsivé tajemství buď 

rozeštve národ proti sobě – nebo semkne přeživší při obnově rozvráceného 

světa.  
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Putování za obzor 
tramping v české společnosti 1918-1989 

Randák, Jan, 

 

Ostouzený i oslavovaný, popularizovaný i potlačovaný, především ale více než 

sto let přítomný. Tramping, ryze český fenomén, jenž se zrodil ve stínu 

povltavských lesů na úsvitu československé samostatnosti. Třebaže se jeho 

počátky skrývají v mlze času, jeho osud představuje pozoruhodný příběh touhy 

po svobodě, volnosti a opravdovosti, a to napříč generacemi a v různých 

politických režimech. Trampové se ocitali v hledáčku prvorepublikových 

mravokárců i státních orgánu, byli sledováni úřady v době protektorátu, 

komunistický režim je považoval za problémové pásky a chuligány. Dějiny 

trampingu však nejsou jen historií pronásledování a represí, ale také životní 

radosti, nezaměnitelného humoru a hledání romantiky i čistých mezilidských 

vztahů v záři táborových ohňů nebo jen tak pod hvězdnou oblohou. Kniha 

Putování za obzor ukazuje cestu českého trampování od prvopočátků až do 

sklonku komunistické diktatury.  

 

Vlny štěstí Arnošta Lustiga, aneb, My jsme chtěli jiný svět 
Lustig, Arnošt, 

 

Unikátní, vůbec první výbor z dosud nepublikovaných rozhovorů a 

rozhlasových relací světově uznávaného spisovatele Arnošta Lustiga z let 

1953–2010 přináší nadčasové, stále platné úvahy o životě, svobodě, tvorbě i o 

tom, co si člověk musí za každou cenu udržet, a co naopak mít nemusí. 

Publikace mapuje prostřednictvím dobových publicistických textů i pozdějších 

Lustigových osobitých postřehů jeho novinářské literární začátky, vztah k 

pražskému jaru, emigraci a návrat po sametové revoluci, ale stejně tak jeho 

názory na výuku literatury a filmu a na jeho vlastní literární tvorbu. Kniha 

obsahuje odkaz na audiozáznamy s vybranými rozhlasovými relacemi včetně 

adaptací některých Lustigových literárních děl.  

 

Dítě třetí říše 
Robotham, Mandy 

 

Anke je vězeňkyní v lágru, a aby přežila, dělá to, co umí nejlépe – pomáhá 

svým spoluvězenkyním porodit a starat se o novorozence. Jenže pak si její 

činnosti všimne kdosi důležitý a Anke čelí zdrcující volbě. Eva Braunová totiž 

čeká děťátko. Poslouží Anke budoucnosti říše, kterou nenávidí? Nebo obětuje 

život nevinného dítěte pro lepší zítřky celého světa? V luxusním sídle v 

Berghofu se bude hrát o víc než jen o život jednoho dítěte.  

 

Kočovná nevěstka a jeptiška 
Lorentz, Iny, 

 

První díl historické trilogie o ženě, která musí bojovat o svoji čest i život... 

Marie vyrůstá jako zámožná kupecká dcera. Když se o ni začne ucházet mladý 

hrabě Ruppertus, její otec je štěstím bez sebe. Zlé intriky však záhy zničí 

všechny jeho naděje i dívčinu budoucnost. Aby přežila, je nucena prodávat své 

tělo. Marie se však nevzdává a věří ve svou pomstu...  
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Kořist 
Coates, Darcy 

 

Ve svém novém, samostatném románu servíruje oblíbená hororová autorka 

Darcy Coates svým čtenářkám a čtenářům mrazivý příběh dvaadvacetileté 

dívky jménem Eileen, která se ztratí během pěšího výletu v odlehlém lese 

Ashlough. O pět dní později je na břehu blízké řeky nalezen její fotoaparát 

obsahující podivné snímky, které byly vyfoceny až po jejím zmizení… 

 

Než vybledne den 
Hušeková, Kristína 

 

Dojemný příběh o vztahu Emy a její maminky Nory a o touze mít i ve stáří u 

sebe blízkého člověka.Nora si v seniorském věku najde přítele Josefa, z kterého 

se ale vyklube vypočítavý muž, kterému jde jen o to získat Nořin majetek a co 

nejrychleji se jí zbavit. Nora je na něj citově navázána a slepě mu věří. Pro Emu 

je tak neuvěřitelným problémem dostat maminku z Josefova područí. Když se jí 

to podaří, je matka ve zuboženém stavu a co víc - lékaři u ní objeví počínajícího 

Alzheimera. Nora pozvolna ztrácí paměť a Ema tak pomalu a bolestivě přichází 

o milovaného člověka a navíc se musí vypořádat s nenávistným Josefem 

připraveným za každou cenu získat to, proč přišel… 

 

No a já 
Vigan, Delphine de, 

 

Lou Bertignakové je třináct let, má IQ 160 a v hlavě mraky otázek. Pozoruje 

lidi, sbírá slova, provádí různé pokusy, hltá encyklopedie. Dva školní ročníky 

přeskočila. Ve třídě je nejmladší a nejmenší, ale dělá si největší starosti. Proč ji 

matka už nikdy neobejme, proč otec předstírá dobrou náladu, proč „jsou věci 

tak, jak jsou?“ Když se seznámí s osmnáctiletou bezdomovkyní No, která 

zdaleka nemá ani to, co má Lou – střechu nad hlavou, jídlo, rodiče – vezme si 

na svá bedra víc, než unese. A postupně zjišťuje, jak daleko má realita k 

reklamním billboardům z ulic a metra. S pomocí nejstaršího spolužáka ze třídy 

a největšího lempla, který už dvakrát propadl, zato má něžný úsměv a velké 

černé oči, se Lou vrhne do experimentu, který míří proti osudu... No a já je 

románem o dospívání, které je podrobeno zkoušce reality. Je pohledem na svět 

očima předčasně zralého, naivního i jasnozřivého mladého člověka, který se 

nechce jen tak smířit s během věcí.  

 

Po pravdě 
... každý lže 

Macmillan, Gilly 

 

Lucy Harperová je talentová spisovatelka a autorka několika bestsellerů, díky 

kterým získala slávu, peníze i miliony fanoušků. Kromě toho má Dana – 

zneuznaného a žárlivého manžela, jehož pokusy stát se spisovatelem nedopadly 

valně. Teď Dan zmizel, a navíc to není poprvé, kdy se ztratil někdo z Lucyina 

okolí. Před třiceti lety zmizel i její bráška Teddy a nikdy ho nenašli. Lucy, 

jediná svědkyně, si o tom, co se stalo, bezradně vymýšlela jeden příběh za 

druhým. Vyšetřující detektiv zuřil a její rodiče propadali zoufalství. Právě tehdy 

zjistila, že dokáže vyprávět poutavé příběhy, a ze svého talentu těží dodnes. Z 
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Lucy se však stala dospělá žena, která se nemůže věčně skrývat za smyšlenými 

historkami. Celý svět ji pozoruje, její život je pod drobnohledem… život plný 

příběhů, z nichž některé jsou uvěřitelnější, jiné už méně. Mohla tenkrát 

Teddymu ublížit? Zabila svého muže? Přichází chvíle, kdy Lucy Harperová 

konečně řekne pravdu.  

 

Případ čůrací panny 
Ludvíková, Jitka, 

 

Je únor. Většina lidí tráví dny sledováním přenosů z olympijských her, ale lidé 

z charity vyrážejí do ulic, aby rozdali jídlo a deky potřebným. Vypadá to na 

poklidnou směnu, než za zastrčenou popelnicí v Holešovické tržnici naleznou 

tělo mrtvého muže. Vše nasvědčuje tomu, že jde o bezdomovce, ale postupně se 

vynořují indicie, které naznačují, že mrtvý pochází z lepších kruhů. Kdo to je a 

proč byl zavražděn? To je úkol pro vyšetřovatele Pavla Matouše z pražské 

kriminálky. Odhalit vraha však není snadné, protože lidí, kteří budou z jeho 

smrti profitovat, je hodně. Ještě víc těch, kteří by si jeho smrt přáli…  

 

Spiknutí oběšenců 
Vondruška, Vlastimil, 

 

Na královských statcích poblíž městečka Benešova u Ploučnice zakládá 

panovník hrad Ostrý. Od počátku však stavbu provázejí potíže, a proto je 

dohledem pověřen Oldřich z Chlumu. Jenže dříve, než se může svých 

povinností ujmout, dojde v Benešově ke vzpouře, jejíž okolnosti jsou velice 

nejasné. Co je však podstatné, její aktéři, tři bratři a sestra, jsou z rozhodnutí 

královského rychtáře oběšeni. Ráno však těla na šibenici nejsou a rychtář je 

zavražděn. Podle svědectví jeho ženy spáchali tento mord právě ti čtyři 

oběšenci. Lidé mají strach a s královskými úřady nechce nikdo z nich mluvit. 

Proto do kraje vyráží v převleku panoš Ota, jehož cesta však neproběhne tak 

snadno, jak si Oldřich z Chlumu představoval. Zlo jako by se vršilo a mrtví 

přibývají…  

 

Uprdelismus 
Menděl, Jan 

 

Autor poznal všechny možné příručky k lepšímu životu, k němuž mají pomáhat 

různé meditace, cviky či dechová cvičení. Proti tomuto trendu se však obrátil a 

řešení našel v obráceném gardu. Podle něj je mnohem účinnější mít všechno u 

prdele. Proto také vymyslel svůj novotvar, který v knize rozvíjí. Až se postupně 

naučíte věci okolo nevnímat tak vážně a dokážete se nad ně jednoduše 

povznést, teprve tehdy docílíte opravdové osobní svobody.  

 

Velká výstava 
Hermanson, Marie, 

 

Píše se rok 1923 a v Göteborgu právě probíhá velká Jubilejní výstava. Město 

stojí na prahu moderní doby a jeho obyvatelé oplývají optimismem a hrdostí. 

Devatenáctiletá Ellen dostává poprvé v životě práci jako novinářka v redakci 

výstavních novin. Doma u své tety se stává náhodně svědkem tajné sešlosti. V 

šoku z toho, co slyšela, se obrací na Nilse Gunnarssona, ambiciózního mladého 

detektivního konstábla.  
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Všichni jsou psychopati jenom já jsem letadlo 
Hnízdil, Jan, 

 

Žijeme v neklidné době, která od politiků žádá neustálou improvizaci. 

Problémy, se kterými se společnost v dalších letech utká, budou složité a nové. 

Jednu krizi vystřídá jiná. O to důležitější bude osobnostní integrita lidí ve 

vedoucích pozicích, jejich morální kompas. Volba politika s poruchou 

osobnosti do vysoké funkce nikdy žádné zemi neprospěla. Argumentovat 

pragmatickými důvody se vždy ukázalo jako liché. Psychopat, který nezná 

empatii, pocit odpovědnosti ani hlas svědomí, pro kterého je jazyk prostředkem 

manipulace, a nikoliv nástrojem komunikace, dnes dokáže fatálně ohrozit nejen 

své společenství, ale celou planetu. Jak je možné, že psychologické posudky 

vyžadujeme od vrcholných manažerů a pilotů letadel, ale politiku může dělat 

každý? Zkusme na chvíli nepřemýšlet o tom, co nám politici říkají a slibují, ale 

o něčem mnohem důležitějším. Jací jsou to lidé.  

 

7 tajemství odpovědného vedení lidí 
Jenkins-Scott, Jackie, 

 

Kniha představuje proaktivní vedení, které pružně reaguje na aktuální podněty a 

změny situace. Jde o to umět reagovat na skutečné potřeby organizace a 

vytvářet vizi, kterou budou sdílet lidé usilující o naplnění těchto potřeb.  

 

Bretaňská pýcha 
4. díl 

Bannalec, Jean-Luc, 

 

Na břehu malebné řeky Belon, v oblasti, kde se pěstují světově proslulé ústřice, 

objeví svéhlavá stárnoucí herečka mrtvolu muže. Jen o něco později obdrží 

komisař Dupin zprávu z legendami opředených kopců Monts d’Arrée, z kraje 

pověstí o vílách a ďáblovi. Také tam byl nalezen mrtvý člověk, jehož identitu 

policie nezná. Když komisař zjistí, že stopy vedou k mafii, keltským bratrstvům 

a záhadným druidským kultům, začne tušit, že tohle bude jeho nejbizarnější 

případ...  

 

Bretaňský odkaz 
8. díl 

Bannalec, Jean-Luc, 

 

Osmý případ pro komisaře Dupina, milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého 

Pařížana za trest přeloženého do Bretaně – na konec světa. KOMISAŘ DUPIN 

TENTOKRÁT VYŠETŘUJE PŘÍMO PŘED VLASTNÍM PRAHEM V 

„Modrém městě“ na břehu moře slaví Bretaňci začátek léta a vše by bylo 

báječně veselé nebýt mrtvoly nalezené přímo před Amiralem, Dupinovým 

oblíbeným restaurantem. Komisař se vrhne takříkajíc po hlavě do dramatického 

vyšetřování, jehož výsledek jím značně otřese. Protagonistou napínavého, 

bretaňskou atmosférou prodchnutého krimi románu je nádherné městečko 

Concarneau: jeho přístavy a pláže, galerie a restauranty, tradice a neobyčejné 

dějiny.  
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Cvičení paměti na celý rok 
Suchá, Jitka, 

 

Publikace obsahuje mnoho cvičení paměti, která pomáhají v prevenci poruch 

paměti. Určeno široké veřejnosti.  

 

Informační detox 
Jak si zjednodušit život v digitální době 

Dombrovská, Michaela, 

 

S pomocí této knihy si dokážete poradit se záplavou informací, které se na nás v 

současné digitální době bez ustání valí. Užitečná doporučení, zajímavé tipy a 

sdílené zkušenosti vás provedou nejen oblastí informačního detoxu, ale také 

informačním minimalismem, tedy udržitelnějším systémem práce s 

informacemi, a informačním wellness, který přináší inspiraci pro relaxaci a 

restart. Tyto tři oblasti společně tvoří informační pohodu, ve které se budete 

cítit dobře bez zbytečného úsilí. Získáte dostatek prostoru k práci, tvoření i 

radosti.  

 

Knížka pro začínající učitelky mateřských škol 
Kotová, Marcela 

 

Náplní práce paní učitelky není jen zajistit předškolní výchovu, ale i vzdělávání 

předškolních dětí. Tato kniha vám zjednodušeně vysvětlí některé pojmy, 

přiblíží práci učitelky, vysvětlí režim v mateřské škole a poslouží jako návod k 

tvoření příprav.  

 

Pekárna s vůní skořice 
Kvarnström-Jones, Ruth, 

 

Milostný román odehrávající se na švédském maloměstě. Lovisa se vrací do 

svého rodného města, aby otevřela pekárnu svých prarodičů, ale letitá nenávist 

dvou stále soupeřících rodin jí v tom brání.  

 

Rozum a cit 
Austen, Jane, 

 

První publikovaný román Jane Austenové Rozum a cit (1811) dodnes nachází 

vděčné čtenáře a především čtenářky, neboť hrdinkami jsou dívky a ženy, které 

se musí smířit s tvrdostí života a najít rovnováhu mezi rozumem a citem. I po 

téměř dvou stoletích překvapuje autorka neobvyklou zápletkou, jemným 

humorem, skvělými dialogy i vřelostí citu. Mnohými čtenáři i kritiky je proto 

považována za největší autorku anglické prózy...  

 

Trauma u dětí 
kategorie, projevy a specifika odborné péče 

Jochmannová, Leona, 

 

Publikace se zabývá psychickými traumaty u dětí. Určeno odborné 

veřejnosti.To, co se nám stane v dětství, je v hlubinách našeho těla a naší mysli 
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uloženo navždy. Můžeme to potlačit, zmanipulovat vlastní pocity, dokonce i 

vzpomínky, ale nemůžeme to vymazat. Nejdůležitější ze všeho je pochopit: pak 

je s tím možné s pomocí odborníků pracovat a nacházet východiska.  

 

Váňa 
dělám si, co chci! 

Hašek, Martin 

 

Je živým symbolem Velké pardubické. Žokej Josef Váňa nejslavnější český 

dostih vyhrál osmkrát, poslední vítěznou jízdou krátce před svou šedesátkou 

navíc spustil v zemi regulérní Váňamánii. Je to muž se srdcem žokeje. Vždycky 

měl v sobě, co je třeba. Odvahu, cílevědomost, tvrdost. Také chytrost. Odolnost 

proti bolesti, která se naprosto vymyká chápání normálního člověka. A ačkoli 

často jezdil favority, k smrti rád prožívá příběhy outsiderů, které si jdou k 

úspěchům proti všem. Tak to dělal celý život. Víra ostatních ho nezajímá. Má 

svou vlastní. Dělá si, co chce. V knize reportéra deníku Sport Martina Haška 

otevřeně vypráví o své cestě z malé vesničky do světa sportovních legend. Je to 

drsný příběh, bolavý. Zároveň úchvatný a zcela neobyčejný. Váňa mluví 

přímočaře a nejde daleko pro ostřejší slovo. Nemá také problém vytáhnout na 

světlo světa i velmi osobní momenty, které ovlivnily jeho život. Kniha je navíc 

doplněna všemi jeho starty ve Velké pardubické, galerií koní, které ovlivnily 

jeho kariéru, dále unikátním slovníčkem jezdeckého slangu i fotkami z jeho 

soukromí.  

 

Ženy, které běhaly s vlky 
mýty a příběhy o archetypech divokých žen 

Estés, Clarissa Pinkola, 

 

V každé ženě žije nezkrotitelná síla naplněná zdravými instinkty, tvořivostí a 

nesmrtelným poznáním. Archetyp Divošky zde představuje instinktivní povahu 

ženy. Divoška je ale ohroženým druhem, neboť snaha společnosti zcivilizovat 

ženu do strnulých rolí utlumila tyto dary přírody. Autorka se v této knize 

zabývá mýty, pohádkami a příběhy (z nichž mnohé pocházejí z její vlastní 

rodiny) s cílem pomoct ženám spojit se znovu se zdravými vlastnostmi 

instinktivní povahy. V příbězích a komentářích poznáme prototyp Divošky a 

zjistíme, jak úžasné je být odvážnou ženou.  

 

Bez vody to nejde ! 
encyklopedie pro školáky 

Steinlein, Christina 

 

Dá se vypotřebovat všechna voda? Odkud vlastně pochází? Komu patří? Kromě 

odpovědí na podobné otázky se děti dozvědí také o vodě v lidském těle, v 

přírodě, v historii, v hospodářství, o fyzikálních vlastnostech vody, o její 

souvislosti s klimatem. Ráno si vyčistit zuby, přes den pít a jít si zaplavat, večer 

zalít zahradu a vysprchovat se. K tomu všemu potřebujeme vodu. Na druhou 

stranu děti stále slyší, že by měly vodou šetřit. Proč? Dá se vypotřebovat 

všechna voda? Odkud vlastně pochází? A co dělá vodu tak zvláštní? Komu 

patří? Kromě odpovědí na podobné otázky se děti dozvědí také o vodě v 

lidském těle, v přírodě, v historii, v hospodářství, o fyzikálních vlastnostech 

vody, o její souvislosti s klimatem. Bohatě ilustrovaná encyklopedie pro děti 



Knižní novinky – únor 2021 
 

mladšího školního věku pojímá téma vody skutečně komplexně a také ukazuje, 

jak si zachovat tento veledůležitý přírodní zdroj, aby z něj mohl mít prospěch 

každý. Christina Steinlein vyrostla u moře a studovala žurnalistiku a biologii 

(mimo jiné vodní ekologii) na Mnichovské univerzitě. Pracuje v oblasti 

zdravotnictví. Mieke Scheier vystudovala ilustraci a živí se jako ilustrátorka ve 

svobodném povolání.  

 

Bretaňské světlo 
6. díl 

Bannalec, Jean-Luc, 

 

Šestý případ pro komisaře Dupina, milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého 

Pařížana za trest přeloženého do Bretaně – na konec světa. Uprostřed 

impozantních skal proslulého pobřežního masivu z růžového granitu stojí 

komisař Dupin před obtížným úkolem: má absolvovat letní dovolenou u moře, 

dva týdny sladkého nicnedělání, aby si pořádně odpočinul. Děsivá vyhlídka! 

Naštěstí pro něj, chtělo by se říct, zmizí přímo před jeho očima turistka. A brzy 

nato otřese malebným přímořským městečkem Trégastel zločin děsivých 

rozměrů.  

 

Čínou nahoru i dolů 
Stibalová, Kateřina 

 

Katka Stibalová projela s batohem na zádech řadu asijských zemí a nevynechala 

ani komunistickou Čínu. Vzdor všemu, co o ní věděla, ji zatoužila vidět na 

vlastní oči. Velkou zeď, posvátná pohoří, soutěsky i Tibet. Žádné velké 

dobrodružství ani politické soudy, chtěla jen pohodu a krásu všude kolem. Jak 

byla naivní! Možná by se hodilo říct spíš pitomá. Přecenila se. Výběrem 

destinace i výběrem parťáka, kterého ulovila na cestovatelské seznamce. Snad 

si myslela, že ji nic nerozhodí, že dokáže vyjít s každým, ale spletla se. V sobě i 

v parťákovi. Výčet svých naivních chyb předkládá v knize pro pobavení i 

inspiraci. Po přečtení vám totiž bude jasné, že člověk přežije ledacos a to 

nejšílenější ho nakonec nejvíc obohatí.  

 

Hilda a kamenný les 
5. díl 

Pearson, Luke, 

 

Ani zarach nezabrání Hildě v dalším velkolepém dobrodružství! Modrovlasá 

rozumbrada je už zkušenou průzkumnicí, která vyzrála na obry i pidilidi, přežila 

setkání s černým psem na skautském táboře a zachránila ptáka bouřliváka, 

mytický symbol města Trolberg.  

 

Sharpova rota 
13. díl 

Cornwell, Bernard, 

 

Zima roku 1812 je krutá sama o sobě, ale pro Richarda Sharpa se stává 

nejkrutějším obdobím, jaké kdy zažil. Velitel jihoessexského regimentu 

podplukovník Lawford je těžce raněn a Sharpe tak dostává nejen nového 

velitele, ale navíc přichází o svou nepotvrzenou kapitánskou hodnost, kterou si 

koupil jiný důstojník. A k dovršení všeho zlého přichází z Anglie k 
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jihoessexskému regimentu Sharpův úhlavní nepřítel, nejhorší, jakého kdy měl, 

Obadiah Hakeswill, který začne dělat vše, aby Sharpa zničil. Sharpe je však 

rozhodnutý nepřízeň osudu zvrátit a nejlepší cestou k tomu je, vést útok proti 

nedobytnému pevnostnímu městu Badajozu. Je to však cesta, která ho může 

dovést stejně tak ke slávě, jako k jisté smrti.  

 

Sharpův meč 
14. díl 

Cornwell, Bernard, 

 

Další z příběhů Richarda Sharpa je zasazen do období, které předchází bitvě u 

Salamanky v létě roku 1812. Sharpe se dostává na jiné bitevní pole, na pole 

politických a vojenských intrik, na němž se střetává se sadistickým 

francouzským plukovníkem Lerouxem, jemuž se podařilo proniknout do britské 

špionážní sítě. Sharpovým úkolem je Lerouxe odhalit a zajmout...  

 

Sharpův regiment 
17. díl 

Cornwell, Bernard, 

 

Richard Sharpe a invaze do Francie, červen až listopad 1813 Jihoessexský 

regiment se ocitá ve smrtelném nebezpečí. Neohrožují ho však Francouzi, ale 

byrokraté ve Whitehallu. Pokud nepřijdou z Anglie posily, bude jihoessexský 

regiment zrušen. Sharpe je rozhodnutý, že něco takového nesmí připustit, a 

spolu s Harperem se vrací do Anglie, kde odhaluje hnízdo vysoce postavených 

intrikánů, kteří jsou schopni jediným slovem zničit celou jeho kariéru. Za této 

situace je nucen jít do nejriskantnějšího boje svého života, v němž mu nemusí 

stačit ani vliv prince regenta.  

 

Vše o pirátech 
Nieländer, Peter, 

 

Co piráti na svých loupeživých výpravách jedli, kde se ukrývali před 

spravedlností, co se dělo s kořistí a jak vypadaly jejich lodě? Na tyto i další 

otázky odpoví všem malým pirátům a pirátkám nová kniha z naučné edice Už 

vím proč. Vyrazte s námi na širé moře.  

 

Zdání a manžel vždycky klamou 
Jakoubková, Alena, 

 

Příběh mladé ženy, která se pokusila neúspěch v "nalinkované" hvězdné kariéře 

vyřešit sňatkem s úspěšným hokejistou. Stella Sterlingová byla už svým 

jménem, které jí vybrali rodiče, předurčena k hvězdnému životu. Narodila se v 

krásném velkém domě v Jižních Čechách a vyrůstala v blahobytu. Její matka ji 

posílala do baletu a snila o tom, že její krásná dcerka životem protančí. Jenže 

Stella vyrostla do výšky sto osmdesáti centimetrů a na kariéru baletky tak 

mohla zapomenout. Její matka se tedy rozhodla, že Stellu pošle na konkurz pro 

modelky. Stella ve svých osmnácti letech potkává hokejistu Martina Radu, do 

něhož se zamiluje a o dva roky později si ho bere za muže. Samozřejmě si oba 

slibují, že si na rozdíl od ostatních hvězdných párů zůstanou věrní.  
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Znám tvou minulost 
Robb, J. D., 

 

Zaměstnanci zavražděného podnikatele McEnroye netuší, že má na svědomí 

horší zločiny než jen sexuální obtěžování na pracovišti. Paní Spravedlnost v 

podobě vysoké blondýny to ale ví a během jediné noci ho přinutí za své hříchy 

zaplatit. Jak počet podobných obětí narůstá - a žádné nejsou nevinné - rozšiřuje 

se i okruh podezřelých. Totožnost vraha však policii stále uniká.  

 

Bretaňské tajemství 
7. díl 

Bannalec, Jean-Luc, 

 

Sedmý případ pro komisaře Dupina, milovníka tučňáků a kofeinu, rodilého 

Pařížana za trest přeloženého do Bretaně – na konec světa Bróceliandský les se 

svými malebnými jezery a zámky je považován za poslední říši víl. Váže se k 

němu velké množství legend. Která lokalita by se tedy lépe hodila pro dlouho 

plánovaný a neustále odkládaný podnikový výlet komisaře Dupina a jeho týmu? 

Ale vražda badatele zabývajícího se postavou krále Artuše udělá komisaři čáru 

přes rozpočet. Proti své vůli je Dupin jmenován mimořádným vyšetřovatelem 

extrémně brutálního zločinu, po němž rychle následují další.  

 

Bretaňské zlato 
3. díl 

Bannalec, Jean-Luc, 

 

Na rozlehlé solné zahrady na poloostrově Gzérande se snáší soumrak. Vzduch 

je prosycen fialkovou vůní fleur de sel, o níž místní obyvatelé tvrdí, že často 

vyvolává haluciance. Podobný pocit má i komisař Georges Dupin, když na něj 

někdo začne nečekaně střílet.  

 

Dům na samotě 
Klevisová, Michaela, 

 

Detektivní román odehrávající se ve zdánlivě poklidné středočeské vesnici.V 

malé vesničce poblíž Prahy dojde záhy po sobě ke dvěma vraždám mladých 

žen. Na první pohled se zdá, že se staly obětí sériového vraha, zvaného 

Kadeřník, který zatím páchal své činy pouze v Praze. Proto případ přijíždí 

vyšetřovat kriminálka z Prahy a záhy zjišťuje, že mezi obyvateli vesnice 

zdaleka nepanují pouze idylické vztahy a skoro každý cosi skrývá. Aby bylo 

pátrání úspěšné, rozbíhá se více směry...  

 

Když zpívají labutě 
Cílek, Roman, 

 

Soubor povídek, která je součástí nové knihy Romana Cílka, zavádí čtenáře 

přímo do centra dramatické situace. Také v této knize ocení čtenáři neotřelou 

volbu námětů, skvěle napsané postavy a nevšední prostředí, v němž se děj 

odehrává. Ne nadarmo je Cílek řazen mezi klasické autory detektivního žánru.  
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Kniha o tichu 
Formánek, Josef, 

 

Z krátkých příběhů, vzpomínek, zamyšlení, dopisů i veršů sestavil výrazný 

český literát a cestovatel knihu, v níž vypráví o svých láskách, vzletech a 

pádech, o zvláštních náhodách a věcech mezi nebem a zemí, o klidu, tichu a 

vnitřních tajemstvích. Asi nejosobnější román autora. Píše v něm o svých 

nejbližších, o pádech i vzletech. Příběhy z celého světa o lásce v jejích různých 

podobách. Kniha o zvláštních náhodách, které se stávají, o věcech mezi nebem 

a zemí, o tichu a klidu, o tajemství nalezeném v údolí volavek. Josef Formánek 

ke knize napsal: „Je jinak psaná než moje ostatní. Sama se poskládala podle 

toho, koho jsem potkal. Stal se ze mne obyčejný vypravěč neobyčejných 

příběhů opsaných od života.“  

 

Levoboček Rožmberků 
Bauer, Jan, 

 

Společné vydání dvou titulů z řady historických detektivek, zasazených do doby 

vlády Václava IV., v nichž roli pátračů hrají rychtář Protiva a mnich Blasius.Ve 

dvou příbězích z počátku 15. století se ke čtenářům vrací oblíbení středověcí 

detektivové Jakub Protiva z Protivce a Blasius. V prvním příběhu je mnich 

Blasius jako rožmberský levoboček povolán do Krumlova k umírajícímu 

nevlastnímu bratrovi Jindřichovi III. z Rožmberka. Po jeho smrti se záhadně 

ztratí jeho poslední vůle a Blasius je obviněn z vraždy hradního kaplana 

Zachariáše. Z vězení se mu sice podaří uniknout, ale teprve s pomocí svého 

přítele zástupce královského sudího Jakuba Protivy z Protivce se skutečně 

zachrání a zbaví křivého obvinění. Druhý příběh se odehrává v královském 

horním městě Jihlavě na pomezí Moravy a Čech. Jakub Protiva a Blasius zde 

mají objasnit záhadu výskytu falešných mincí. Navíc v blízkosti bývalých 

stříbrných dolů narazí na hlomozící duchy či permoníky, kteří se neštítí ani 

vraždy. Skrývají se za těmito nadpřirozenými bytostmi lidé, jak je přesvědčen 

Jakub Protiva? A kdo je tajemný krasavec Václav z Jihlavy, který se jim 

připlete do cesty? Pod tímto názvem vycházejí v novém vydání romány 

Rožmberské dědictví a Jihlavský zlý duch.  

 

Údolí 
Minier, Bernard, 

 

Malá vesnice v srdci Pyrenejí je po sesuvu půdy naprosto odříznutá od 

okolníhosvěta a zdejší obyvatele navíc děsí sériový vrah, který za sebou 

nechává znetvořené oběti. Kriminalista Martin Servaz čelí discipolnárnímu 

řízení, přesto se do případu pouští. Nemůže jinak - v izolovaném údolí uvízla i 

jeho bývalá partnerka Marianne. Dokáže vyšetřovatel najít pachatele dřív, než 

dojde k dalšímu neštěstí ?  
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Ztracený na Nevděku 
Šlik, Petr Hugo, 

 

Pokus o stmelení třídního kolektivu na školním výletě nevychází. Žák 

neprávem obviněný z krádeže telefonu se ztratí v lese. Do pátrání se zapojuje 

policie.David Bílek je nejproblémovějším žákem ve třídě: věčně odmlouvá, 

pošťuchuje se s ostatními a navíc je hyperaktivní. Křehkou harmonii mezi ním a 

jeho třídním učitelem Cihlářem naruší školní výlet do Žlutic. Podle pověsti se 

zde nachází vchod do samotného pekla. A když David uteče skupině do lesů, 

zjistí, že pověsti nemusí být jen báchorky určené k vyprávění u nočního 

táboráku, ale mohou v sobě skrývat tajemství, které mělo zůstat navždy 

pohřbeno  

 

16-03-20 
Pekárková, Veronika, 

 

Eddie žije v době, kdy se lidstvu podařilo zničit si matičku Zemi pod nohama. 

Ty si dnes užíváš přírodní jídlo a v zimě řádíš v kupách sněhu, ale Eddie se 

musí ze Země odstěhovat, aby přežila. Jako jedna z mála dostane šanci začít 

nový život na Marsu. Má štěstí, protože naprostá většina lidí bude prostě 

ponechána napospas pomalé a bolestivé smrti. Některé lidi na palubě evakuační 

lodi to opravdu hodně naštve. Tak moc, že jsou schopni zabít.  

 

Císařův levoboček 
Glockner, David, 

 

Historický román na pomezí fikce o původu prvního československého 

prezidenta. Cesta mladého Tomáše Masaryka za tajemstvím svého původu.  

 

Československo 
stát, který zklamal 

Heimann, Mary, 

 

Kniha Mary Heimannové, která se dostává českému čtenáři do ruky, je na 

historickou práci nezvykle vášnivá, neúprosná a tvrdá. Popisuje vznik 

Československa od jeho založení v roce 1918 až po rozdělení v roce 1992 - od 

začínající demokracie, přes nacistickou okupaci, komunistickou diktaturu, 

Sovětskou invazi, normalizaci a konečně opět přechod k demokracii. Její 

největší přednost je právě v tom, že se nesnaží českému nebo slovenskému 

čtenáři zalíbit. Jako by z každé stránky textu znělo poslání – Historie by neměla 

být propagandou. Neměla by „vychovávat“ skládáním nepravdivých mýtů o 

vlastní výlučnosti, hrdinství či utrpení. Neměla by zamlčovat nebo omlouvat. 

Protože jedině pravda je v historii jedinou hodnotou a měřítkem. A jedině 

taková pravda může vytvářet společnost v demokracii.  
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Četnická pátračka versus galerka 
Beran, Ladislav, 

 

Závěrečné volné pokračování trilogie kriminálních případů 

písecké četnické pátrací stanice. Čtenáři se opět setkají se členy četnické 

pátračky, kteří budou řešit skutečné případy, které se udály ve 30. letech 

minulého století na Písecku. 

 

Děvčátko 
Goffa, Martin 

 

Třetí příběh ze série s neodbytným novinářem Markem Vrázem z pera 

ikonického autora české krimi.  

 

Farma 
moje první pohybové leporelo 

Kawamura, Yayo, 

 

Posunuj a objevuj zábavná zvířátka na farmě. Kdo to stojí na hromadě hnoje? 

Kdo se nenápadně schovává ve stáji a kdo se prohání na pastvině? Toto leporelo 

s pevnými stránkami a posuvnými prvky nejen pomůže nejmenším čtenářům s 

jemnou motorikou, ale také představí nejdůležitější obyvatele farmy.  

 

Nacisté, kteří unikli oprátce 
Picaper, Jean-Paul, 

 

Ačkoliv je druhá světová válka již dávnou minulostí, zůstává stále v živé paměti 

evropského lidstva. Zločiny, jichž se tehdy němečtí nacisté dopustili, 

poznamenaly osudy mnoha evropských rodin, jejichž příslušníci a potomci stále 

ještě žijí. Není proto divu, že po skončení druhé světové války tolik lidí volalo, 

aby byli její strůjci a pachatelé zločinů, které ji provázely, po zásluze potrestáni. 

Hitler spáchal sebevraždu a nejvyšší představitelé nacistického režimu byli 

postavení před mezinárodní soudní tribunál v Norimberku. Ale ne všichni se 

dočkali zaslouženého trestu. Někteří mu unikli sebevraždou, jiní vyvázli 

shovívavostí soudců, další se za pomoci církve či jiných organizací včas 

„vypařili“ nebo přešli do služeb bývalých válečných protivníků. A právě těmto 

lidem je věnována Picaperova kniha.  

 

Přiznat vinu 
Goffa, Martin 

 

Kriminálně psychologický thriller populárního českého autora o jednom 

zapomenutém zločinu, vině a svědomí, které si po více než dvaceti letech 

vyžádá svou daň.  
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Spící nymfa 
Tuti, Ilaria, 

 

Komisařka Battagliová má před sebou zdánlivě neřešitelný případ brutální 

vraždy, k níž došlo na konci druhé světové války. Vracíme se do úchvatné 

horské přírody, mezi uzavřenou komunitu nedůvěřivých obyvatel. Teresa musí 

sbírat střípek po střípku a pomalu proniknout pod vnější zdání. Práce a 

kolegové jsou pro ni vším, její těžká choroba se však plíživě zhoršuje, takže 

musí bojovat nejen sama se sebou, ale i s novým nadřízeným, dávným známým, 

který ji chce za každou cenu profesionálně zničit. Bude to Teresin poslední 

případ?  

 

Anděl v podsvětí 
Stein a Barbarič pátrají v Plzni po ďábelském vrahovi 

Červenák, Juraj, 

 

Sedmá kniha z řady historických detektivek o kapitánu Steinovi a notáři 

Barbaričovi. V Praze zuří mor a císař Rudolf II. se s celým dvorem přestěhoval 

do Plzně. Pověst tohoto mravopočestného, panovníkovi oddaného města však 

ohrožuje série zločinů. Nejprve se záhadně ztratil synovec ruského velvyslance 

Vlasjeva, který přijel vyjednávat jménem cara Godunova. Kvůli hrozícímu 

skandálu pověří radnice hejtmana Leopolda Steina, aby mladíka našel. Případ je 

ale složitější a stopy vedou k osobám vysoce postaveným, a tak hejtman požádá 

o pomoc svého bratra, proslulého vyšetřovatele Joachima Steina. Kapitán se v 

Plzni objeví se seržantem Jarošem po boku. Čekají tu na ně ale příšerné zprávy 

a rozbíhá se nebezpečné pátrání, ve kterém nescházejí umučení andělé, tajné 

bratrstvo zhýralých kacířů, alchymisté dvou tváří, vražední špióni a démon, jenž 

loví duše v labyrintu podzemních chodeb pod královskou Plzní.  

 

Čas riskovat všechno 
Finn, Clodagh 

 

Čas riskovat všechno je skutečný příběh o „irském Wintonovi v sukních“ – 

Mary Elmesové, zapomenuté válečné hrdince, která zachránila desítky dětí před 

smrtí. Clodagh Finnová procestovala Evropu, aby sestavila příběh této 

pozoruhodné neznámé Irky a setkala se s mnohými z dětí, které Mary Elmesová 

zachránila. Tato kniha překypující odvahou, hrdinstvím, dobrodružstvím a 

tragédií konečně zachycuje vzpomínky na ni. Děti ji nazývaly „miss Mary“ a 

dodnes si pamatují její vlídnost.  

 

M+B+M 
Mašín, Balabán, Morávek : román 

Vácha, Dalibor, 

 

Tři králové z doby nacistické okupace. Nezpochybnitelní hrdinové, kteří 

neváhali riskovat a položit životy za osvobození Československa. A přesto to 

byli i normální lidé toužící po obyčejných věcech jako láska, rodina nebo klidný 

večer beze strachu, kdo zaklepe na dveře konspiračního bytu... Román barvitě 

popisuje všechny jejich dobrodružné a nebezpečné eskapády i postupně 

narůstající únavu ze života po konspiračních bytech, každodenně na hraně 

života a smrti, kdy nepřítel může stát za každým rohem a zrádcem bývá i blízký 
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přítel. Vše pak dokresluje ponurá, klaustrofobní atmosféra okupované Prahy 

plná gestapáků a špiclů, vylidněné ulice a strach ležící na tomto krásném městě 

jako tlustá deka. Svět, kde jste nevěděli dne ani noci, kdy vás gestapo zatkne a 

postaví ke zdi... .  

 

Mašínovi 
ve stínu šibenice 

Mertlík, Vladimír, 

 

Téma bratří Mašínů stále rozděluje společnost. Lépe pochopit tehdejší situaci 

čtenářům pomohou intimní rozhovory spisovatele Vladimíra Mertlíka s Josefem 

Mašínem, Zdenou Mašínovou a dalšími žijícími pamětníky, které zasáhl teror 

komunismu po odchodu skupiny bratří Mašínů do Berlína. Kniha obsahuje 

desítky dosud nezveřejněných fotografií z rodinných alb.  

 

Nenuťte mě na nočník! 
vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím 

Velemínský, Miloš, 

 

Malé dítě potřebuje čas, aby se naučilo udržovat moč a stolici. Netrpělivost 

rodičů, nerespektování individuálního zrání potomka a uspěchaná výchova k 

„suchým“ nocím se mohou vymstít stresem. Dalším zdrojem stresu jsou 

například konflikty v rodině nebo citové zanedbávání. U takto stresovaného 

dítěte se pak enuréza a enkopréza mohou rozvinout se všemi důsledky a vnášet 

další nepohodu do života celé rodiny. Rodiče se za problémy spojené s 

enurézou a enkoprézou stydí a dlouho je neřeší – to vede jen k prohloubení 

stresu. Cílem této publikace proto je upozornit včas, přiměřenou a přístupnou 

formou na možnosti předcházení těmto potížím. Text využijí také začínající 

pedagogové, vychovatelé i dětští lékaři a sestry, kteří s problematikou 

seznamují rodiče. 

 

To že je Kafka? 
99 odhalení 

Stach, Reiner, 

 

Při pátrání v knihovnách i archivech a během badatelských cest do Prahy či 

Izraele nalézal Kafkův životopisec Reiner Stach nečekané poklady: 

nesrovnalosti v rukopisech, dosud nezveřejněné fotografie a úryvky z dopisů i 

svědectví Kafkových současníků. Nálezy stavěly osobnost a dílo velkého 

spisovatele do nového, překvapivého světla. 99 nejzajímavějších nálezů Stach 

shromáždil v knize nazvané To že je Kafka? a fundovaně je okomentoval. 

Množství dosud neznámých fotografií činí z tohoto doplňku k trojdílné Kafkově 

biografii další jedinečný literární zážitek a bezpochyby i senzaci. „Kdo se 

zajímá o Kafku a jeho svět, ten ať rychle otevře Stachovu pokladnici…“  

 

Vatikán 
odhalené hříchy svatého města 

Miko, Václav, 

 

Vatikán je považován za historicky nejvýznamnější posvátné místo na světě, 

které je zahaleno značným tajemstvím. I když římskokatolická církev vždy 

proklamovala křesťanské principy dobra a laskavosti, stala se v poslední době 
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kvůli skandálům a korupci terčem značné kritiky. Není proto divu, že se 

novináři a badatelé zaměřují na záhady, které se dějí za nepřístupnými zdmi 

Vatikánu. Kniha popisuje případ Emanuely Orlandiové, který odhalil 

skutečnosti kolem praní špinavých peněz vatikánské banky a její částečnou 

spolupráci s mafií. Důvěryhodnost Vatikánu v posledním desetiletí poškodily 

také mnohé případy dětí sexuálně zneužitých katolickými kněžími. Bohatství 

Vatikánu nepochází pouze z darů hromaděných po staletí, ale také například z 

otrocké práce žen z azylových domů, tzv. Magdaleniných prádelen, kde 

katolické jeptišky prováděly dozorčí činnost nad prostitutkami a svobodnými 

matkami. Zní to neuvěřitelně, ale to vše jsou fakta, která jsou v knize doložena 

a rozepsána.  

 

Svatojakubská cesta 
průvodce pro poutníky do Compostely z 12. století 

přeložila Jana Zachová ; úvodní studií a poznámkami opatřila Iva Adámková 

 

Latinsky psaný průvodce pro poutníky do Santiaga de Compostela z 12. století 

bývá po právu označován za nejstaršího průvodce do jednoho z 

nejvýznamnějších poutních míst křesťanské Evropy. Jeho anonymní autor 

promlouvá živým jazykem k dnešnímu čtenáři a prostřednictvím barvitého 

líčení jednotlivých úseků náročné pouti dává nahlédnout do mentalit obyvatel a 

poskytuje kulturně historické informace. Text rozdělený do jedenácti nestejně 

dlouhých kapitol popisuje mj. hlavní poutní cesty z Francie a zmiňuje jejich 

délku i náročnost.  

 

Tři kameny jsou zeď 
příběhy z dějiny archeologie 

Cline, Eric H., 

 

Úvod do archeologie prof. Erika Clinea nabízí čtenáři vedle známých příběhů, 

jako například Schliemannova odkrývání Tróje či objevení Tutanchamonovy 

hrobky v Egyptě, přehled zásadních archeologických objevů posledních 

desetiletí, od nalezení pozůstatků předchůdců člověka v Africe z doby před více 

než třemi miliony lety po objev válečníků čínské terakotové armády či ledového 

muže Ötziho v Alpách a mnoho dalších. Kniha vypráví rovněž o významných 

archeolozích a průkopnících oboru. Ve snaze přiblížit archeologickou praxi 

laikům odpovídá na časté dotazy ohledně toho, jak archeologové svou práci 

vlastně dělají.  

 

Všechny kočky milují Valerianu 
Cartmel, Andrew, 

 

Bydlí se dvěma kočkami, prvotřídním gramofonem, velkou sbírkou jazzových 

nahrávek a na živobytí pro sebe i obě ochočené šelmy si vydělává jako 

„vinylový detektiv“. Nenechte se zmýlit, o vzrušení a nebezpečí není v jeho 

profesi nouze! Občas jde i o život… Když se mu na prahu objeví nesourodá 

dvojice v podobě bratra tragicky zesnulé zpěvačky Valerian a mladé 

senzacechtivé novinářky, roztáčí se kolotoč intrik, poštovních koček, 

podezřelých úmrtí včetně jedné hlídací husy a život ohrožujících 

halucinogenních zážitků. Zemřela Valerian skutečně přirozenou smrtí 

rockových muzikantů, tedy sebevraždou po požití štědré dávky drog? A nahrála 



Knižní novinky – únor 2021 
 

na svůj ztracený poslední singl tajný vzkaz nebo temnou mši, jak se šeptá v 

kruzích milovníků vinylu? Odhalí jeho nalezení, co se stalo se zmizelým 

zpěvaččiným synem?  

 

Dědictví války 
Scott, Anika 

 

Román americké autorky, zasazený do těsně poválečného Německa.Essen, 

1946 Clara Falkenbergová řídila během druhé světové války významný rodinný 

podnik. Teď, téměř dva roky po válce, jí nezbylo nic než falešné doklady a řada 

palčivých otázek spjatých s rodinnou historií. Protože nemá kam jít, rozhodne 

se uchýlit do rodného města, ke své drahé přítelkyni Elise. Cesta to není 

jednoduchá, musí se vyhnout britskému důstojníkovi, který se ji pokouší 

zatknout za válečné zločiny. Po návratu domů navíc nachází město v troskách a 

dovídá se, že její přítelkyně Elisa zmizela. Zatímco se pokouší Elisu vypátrat, 

potkává Jacoba, charismatického mladého podvodníka, který má své vlastní 

důvody, proč Elisu hledat...  

 

Meč a Koruna 
4. díl Srdce z kamene 

Ebert, Sabine, 

 

Pokračování historického románu německé autorky líčí další dějinné události, 

ve kterých hraje hlavní úlohu císař Fridrich zvaný Barbarossa.Krásná Beatrix 

Burgundská a mocný císař Fridrich se jeví jako ideální dvojice. Přesto jejich 

společnému soužití schází zásadní dílek, a tím je vytoužený syn. Do Fridrichova 

života zasahuje i politická situace v zemi, kde se dědic stává pochopitelnou 

povinností. Jinak může jeho pevnou pozicí císaře otřást syn krále Konráda, v 

němž Barbarossa vidí jasného konkurenta.  

 

Tragédie v habsburském domě 
Grössing, Sigrid-Maria, 

 

Rod Habsburků je bohatý na tragické osudy: od Marie Antoinetty přes 

Leopoldinu Brazilskou a Maxmiliána Mexického až po Karla I. Historie mapuje 

osobní prohry v mocném rakouském panovnickém domě.  

 

Útěk do pekla 
Šebo, Juraj, 

 

O leteckých esech, mimořádně úspěšných bojových letcích z období druhé 

světové války, se napsalo mnoho knih. Většina z nich pochází od německých 

autorů. Jejich hrdinové nasedají do letadel a míří k nepřátelským zbrojovkám, 

pevnostem, mostům. V těchto knihách se nepíše o tom, že letadla neničila 

pouze zbrojovky, muniční sklady a jiné vojenské objekty, ale také města, kde 

žily desítky tisíc obyvatel.  
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Doktor chudých 
Šubrtová, Alena, 

 

Historický román se zaměřuje na životní příběhy dvou lékařů, kteří působili v 

českých zemích v 18. a 19. století. Jednalo se o Johanna Baptistu Sagara a Jana 

Meliče.  

 

Jen vítr to ví 
Simmel, Johannes Mario, 

 

Román s kriminální zápletkou, v němž mladý agent pojišťovny pátrá po 

příčinách smrti bankéře pojištěného na závratný obnos, se odehrává v 70. letech 

v Cannes. Agent je vlastně jediným člověkem, kterému záleží na tom, aby se 

zjistila pravda o výbuchu na bankéřově jachtě a jak ve skutečnosti zemřel jeden 

z nejbohatších německých finančníků. Jeho zjištění, svědčící o krutosti, korupci 

a násilí je pak oficiálně prohlášeno za pouhý výmysl duševně postiženého 

člověka. Kniha s napínavým dějem a působivou milostnou zápletkou se 

odehrává v atraktivním prostředí a líčí dramatický, třebaže marný, zápas za 

pravdu a spravedlnost.  

 

Pravidla nasazení 
Bruns, David, 

 

Thriller, v němž kybernetický útok na námořnictva světových velmocí hrozí 

rozpoutat třetí světovou válku. Kybernetický útok na tři nejmocnější světová 

námořnictva žene dotčené státy do hrozící 3. světové války. Rafík Rošed je 

jeden z nejhledanějších lidí na světě, terorista s hlubokou nenávistí vůči 

západním zemím. Ukrývá se v Severní Koreji, kde ve službách Kim Čong-una 

provádí tajné kybernetické útoky. Tentokrát je však připravený provést 

mistrovský kousek – infikovat velicí systémy světových armád počítačovým 

virem, který nejen ovládne celou síť, ale je i určitou formou umělé inteligence, 

schopné učit se umění války.  

 

Řád 
Silva, Daniel, 

 

Jedna z nejúspěšnějších špionážnych sérií všech dob s legendárním Gabrielem 

Allonem v hlavní úloze neztrácí dech! Na světě je už její 20 čast – strhujíci 

thriler o přátelství a víře v dnešním nebezpečném světě plném nejistot. Daniel 

Silva nám opět potvrdil svoji neotřesitelnou pozici mistra špionážního žánru.  

 

Šikmý kostel 
léta 1921-1945. 2. díl 

Lednická, Karin 

 

S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý kostel se 

setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru prvního dílu opustili. Zatímco ve 

zbytku nově vzniklého Československa nastávají zlaté časy, v Karvinné – jak se 

nyní město jmenuje – se stále významně projevují důsledky předešlého 

dramatického dění a prosakují do všech oblastí života. Ne vždy v dobrém.  
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Všechno nejlepší, Anno 
Jirglová, Petra, 

 

Příběh Anny, která je ve svém životě zvyklá na obdiv i servis lidí okolo sebe. 

Nová životní zkušenost ji však donutí dívat se na své činy i lidi okolo sebe z 

nové perspektivy.Annu naprosto šokuje, když se po několika letech vztahu 

nedočká prstýnku a společné budoucnosti, ale naopak rozchodu. Náhle je 

nucena postarat se sama o sebe, což se jí dosud nestalo. A tak opouští Čechy a 

vyráží v nové roli au-pair do Anglie. Zde je nucena zrekapitulovat svůj 

dosavadní přístup k životu a totálně jej změnit. Což se ukáže jako velký a těžký 

úkol, nikoli však nemožný.  

 

Co se o ní říká 
Lewis, Kristyn Kusek 

 

Život v hlavním městě, zářná kariéra v Bílém domě, perfektní manžel a 

dokonalé děti. Bess měla všechno, co si mohla přát. Alespoň na čas. Začalo to 

tím, že po nepříjemném skandálu vzala za své její vysněná práce v Bílém domě. 

Bess zůstala najednou doma a musela začít přemýšlet nad budoucností. Manžel 

Cole se v tu chvíli rozhodl, že převezme rodinný hotel v malém městečku 

Greyhill ve Virginii, a tak se celá rodina odstěhovala z rušného velkoměsta do 

poklidného městečka. Bess si celou dobu myslela, že ví, co může očekávat. 

Skutečnost však byla velmi odlišná – ne právě přátelská tchyně přes ulici, 

obavy o děti, které nastupují do soukromé prestižní školy, a místní lidé, kteří 

nemají rádi turisty a navzájem si vidí do talíře. Bess se snaží zapadnout do 

rytmu na malém městě, ale pořád to drhne. Proto když dostane nabídku napsat 

článek do Washington Post, okamžitě po ní skočí. Má to jen jeden háček: 

tématem článku je nejznámější obyvatelka Greyhill – Susanah Lane, místní 

bohatá celebrita, kterou místní nemají právě v lásce. To však Bess neodradí a s 

chutí se vrhá do práce. Na povrch tak postupně vyplouvají tajemství, která měla 

být navždy pochována pod vrstvou minulosti. Kdo je vlastně Susanah Lane? Jak 

vysvětlit tragické události, které se v Greyhill odehrály před mnoha a mnoha 

lety a dodnes nebyly zcela objasněny? Bess je odhodlaná na to přijít.  

 

Čas růží 
Vaňková, Ludmila, 

 

Historická kronika z doby Lucemburků o pánech pětilisté růže se skládá ze 

dvou knih spojených do jednoho svazku. Osudy těchto Vítkovců jsou 

bezprostředně ovlivněny způsobem vlády Jana Lucemburského i Karla IV. 

Někdy se dostávali s panovníkem do sporů, ale vždy ho podpořili, když šlo o 

obranu Českého království a boj o císařskou korunu. Hlavou Vítkovců a 

nejvyšším purkrabím byl po zvolení Karla IV. římským králem Vilém z 

Landštejna, ale kvůli své věrnosti králi se ocitl ve sporech s mladšími členy 

rodu. Tak začala válka růží proti stříbrné landštejnské.  
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Děti Volhy 
Jachina, Guzel' Šamilevna, 

 

Na dolním toku Volhy, kde nacházeli domov němečtí emigranti, plynou dny 

Jakoba Bacha. Dvaatřicetiletý učitel němčiny má nezajímavý vzhled i život, že 

se o něm nedá říct vůbec nic. Dokud ho statkář Grimm nepožádá, aby jeho 

sedmnáctiletou dceru Kláru učil německy. Lekce se konají za zvláštních 

okolností - dívka má zakázáno dívat se na cizího muže, proto musí být ukryta za 

paravánem. Klářin tichý hlas brzy naplní Bachův život. I sama žákyně začne 

usilovat o sblížení a prostřednictvím knih, které si vyměňují, posílá Bachovi 

důvěrné dopisy. Zcela odlišní, osamělí lidé se do sebe zamilují. Jejich láska 

však nemůže uniknout událostem, jež s sebou přinese nástup bolševiků k moci. 

Velká historie vstupuje do Bachova života, přiměje ho čelit hrozným zkouškám, 

aby dospěl v silnou osobnost, stejně mocnou jako řeka Volha, v jejíchž 

zákrutech prožije celý život.  

 

Nech to plavat 
Bittl, Monika, 

 

Autorka bestsellerů Monika Bittlová přichází tentokrát se zábavným románem o 

třech velmi odlišných ženách středního věku a jejich cestě ze životních krizí, o 

síle pospolitosti, hledání a nalézání lásky a šílené kráse života. Pracovní stres, 

existenciální problémy, proradní milenci, vážná nemoc, finanční krach – tohle 

všechno stále osud staví do cesty Jessy, Charlottě a Wilmě. Už je těch 

každodenních starostí příliš mnoho. Žádná poslední kapka, sud je dokonale 

prázdný. A teď je konec. Tři ženy jsou odhodlány ukončit svůj život. Opravdu. 

Jedné noci, když se rozhodnou skočit z mostu, jednomyslně se usnesou na tom, 

že je to přece jen příliš hluboko…  

 

Svědectví o životě v KLDR 
Špitálníková, Nina 

 

Dění v Severní Koreji bedlivě sledují média a politici po celém světě, přesto se 

k nám z této země dostává jen velmi omezené a cenzurované množství 

informací. Kniha koreanistky Niny Špitálníkové, která přináší sedm rozhovorů 

se severokorejskými uprchlíky, proto představuje mimořádně cenný a unikátní 

příspěvek k poznání jednoho z nejtužších autokratických režimů na světě. 

Životní osudy sedmi zpovídaných severokorejských uprchlíků jsou mimořádně 

pestré. V knize promlouvají jak ti, kteří proti režimu dlouhodobě revoltovali, 

tak ti, kteří s ním sympatizovali, jak ti, kteří byli zvyklí na blahobyt, tak ti, kteří 

se museli celý život ohánět, aby se alespoň občas najedli. Díky rozmanitosti 

zpovídaných osob mají čtenáři jedinečnou možnost nahlédnout pod roušku 

severokorejského režimu, poznat mentalitu Severokorejců i jejich 

každodennost, a to z mnoha úhlů. Jak funguje severokorejská indoktrinace? Co 

pro tamní obyvatele znamená trojice zbožštěných vůdců? Jaký je rozdíl mezi 

životem na vesnici a ve městě? Na tyto a mnohé další otázky najdete odpověď 

ve strhujících výpovědích sedmi silných osobností, které se rozhodly riskovat 

vlastní život, utéct z KLDR – a poznat svobodu.  
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Utajená dcera 
Rimmer, Kelly 

 

Dramaticky vystavěný psychologický román, odehrávající se v 70. letech 20. 

století a také na počátku 21. století v Austrálii.„Adoptovali jsme tě.“ Tahle 

krátká věta obrátila Sabině život naruby. Najednou se svět rozdělil na Před a Po. 

Sabině je právě 37 let a je těhotná. Zdá se jí nepochopitelné, jak by nějaká 

matka mohla dát své dítě k adopci. A proč jí o tom rodiče již dávno neřekli? 

Rozhodne se, že musí za každou cenu najít ženu, která jí dala pryč. To, co zjistí, 

nakonec nezmění jen Sabinu, ale především dvě ženy, které ji po celá ta léta 

hluboce milovaly.  

 

Vážka 
Meacham, Leila, 

 

Špionážní román o nesourodé skupině amerických agentů v okupované 

Paříži.Během druhé světové války je pětice mladých Američanů povolána OSS, 

aby infiltrovala nacisty obsazenou Paříž. Patří mezi ně atlet z Texasu s 

německými kořeny, půvabná šermířka nebo osiřelá módní návrhářka... Každý 

pochází ze zcela odlišného prostředí, společně ale tvoří skupinu, která si 

přezdívá Vážka. Teď se pod falešnými identitami vydávají splnit jednotlivé 

mise. Nějakou dobu se jim v nebezpečné hře na kočku a myš daří držet v 

pozadí, dokud vinou jediného přešlapu není jeden ze členů dopaden.  

 

Ochránci 
Grisham, John, 

 

K napsání tohoto románu se autor inspiroval skutečným příběhem muže 

nespravedlivě odsouzeného k trestu smrti za vraždu a existencí nadace, která se 

těmto beznadějným případům věnuje.Za vraždu mladého právníka Keitha Russa 

je na základě vykonstruovaných důkazů na doživotí odsouzen mladý černoch 

Quincy Miller. Po dvaadvaceti letech ve vězení se rozhodne požádat o pomoc 

Ochránce, nevelkou organizaci bojující za nespravedlivě odsouzené, založenou 

advokátem a knězem Cullenem Postem. Ten přijímá klienty, kterým se ostatní 

obloukem vyhýbají, aby se pokusil napravit křivdy spáchané na nevinných. V 

případu Quincyho Millera však uvízne hlouběji, než čekal. Vraždu Keitha 

Russa mají na svědomí mocní, nemilosrdní lidé. Před lety zabili jednoho 

právníka a dnes jsou připraveni zabít dalšího.  

 

Prahou bratří Čapků 
Slomek, Jaromír, 

 

Literární bedekr si všímá míst spojených s životem, dílem a odkazem slavné 

sourozenecké dvojice. Bohatě obrazově vybavená příručka věnuje pozornost 

lokalitám, kde Josef a Karel Čapkové bydleli, pracovali, kde se konaly premiéry 

jejich divadelních her, kde žili jejich přátelé a lásky. Kniha nás přivádí mimo 

jiné na Vyšehrad, kde je hrob Karlův a symbolický hrob Josefův, či na Olšanské 

hřbitovy, místo posledního odpočinku jejich rodičů.  
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Svítání nad savanou 
než se rozední, zbývá jim poslední tanec 

Hindráková, Hana, 

 

Nora se při natáčení reportáže o Veterinářích bez hranic dostane do afrického 

vnitrozemí. Náhoda ji svede dohromady s bývalým tanečním partnerem, který 

utekl před svými city k Noře z Prahy a pomáhá na černém kontinentu v boji 

proti vzteklině. Po marném úsilí zachránit pokousané děvčátko oba zjišťují, že 

jejich zakázaná láska ještě zesílila. Ohrozit ji může jen past, kterou na ně 

nastražil místní ozbrojený gang  

 

Tady straší naši 
Krolupperová, Daniela, 

 

Pohádkový příběh o Anetce, která zjistí, že nemá jen tak obyčejnou rodinu. 

Kniha je vhodná pro začínající čtenáře metodou genetického čtení.Anetka bydlí 

v Novém Strašecí, chodí do první třidy a moc se jí stýská po její babičce, která 

odjela na dlouhou dovolenou. Každý den babičku vyhlíží, a tak když se jednoho 

dne babička objeví u jejich vrátek, je Anetka nejšťastnější holčičkou na celém 

světě. A to ještě netuší, že její babička není jen tak obyčejná babička. Je totiž 

kouzelná! Anetku tak čeká úžasná cesta do kouzelného městečka Staré Strašecí, 

které je plné pohádkových bytostí.  

 

Zlatíčka 
Golding, Melanie 

 

Všichni Lauren Tranterové říkají, že je vyčerpaná a potřebuje si odpočinout. A 

mají pravdu; nikdy se necítila tak unavená jako teď, když se jí narodila dvojčata 

Morgan a Riley. Ale ona ví, co viděla: té noci, v nemocničním pokoji, se jí ta 

žena pokusila ukrást děti a vyměnit je za své vlastní… tvory. Jenže když přijela 

policie, nikoho nenašla. Všichni, od doktora po jejího manžela, jsou 

přesvědčeni, že se jí jen něco zdálo. Uběhnou měsíce a jednoho slunečného 

letního rána Laureniny děti zmizí v parku. Když se najdou, zdají se jiné. Sice 

vypadají jako Morgan a Riley – alespoň pro ostatní –, ale Lauren cítí, že je něco 

špatně. A tak zatímco ostatní oslavují jejich šťastný návrat, Lauren začne 

vykřikovat: Tohle nejsou moje děti! Odhodlaná získat své děti zpět, je Lauren 

schopna riskovat cokoli. Ale pokud se mýlí v tom, co viděla… udělá největší 

chybu svého života. Strhující, strašidelné a inspirované některými 

nejtemnějšími pohádkami. Donutí vás to mít své malé miláčky neustále pod 

kontrolou. Pro jistotu. Aby byli v bezpečí.  

 

Zvířecí škola 
Nováková, Jana 

 

Víte, proč kočka vyniká v matematice a papouškovi nejde kotrmelec? Chcete 

zjistit, proč křeček krade svačiny a žížala málem propadne z kreslení? V 

lavicích Zvířecí školy sedává mnoho dalších žáků – třeba nesmělá želva, 

rošťácký jezevčík či roztržitá slepička. Každý v něčem pokulhává, v jiném zase 

vyniká a dohromady tvoří úžasně fungující partu. Ve Zvířecí škole najde sebe a 

své kamarády každý čtenář od pěti let. Kniha děti hravě, s vtipem a nenásilnou 

formou naučí toleranci a respektu k jakkoliv odlišným spolužákům. A ukáže 
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jim, že být „jiný“ znamená být jedinečný.  

 


