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Vnučka 
Bernhard Schlink ; přeložila Jana Zoubková 

 

V roce 1964 se na festivalu mládeže ve Východním Berlíně do 

sebe zamilují studentka z Východu a student ze Západu. On jí 

pomůže utéct, vezmou se. Teprve po její smrti se sedmdesátiletý 

Kašpar dozví, co mu jeho žena Birgit celý život tajila: před 

útěkem porodila dceru a nechala ji v NDR. Kašpar udělá to, co 

ona vždycky chtěla, ale nedokázala – hledá ji. Pátrání se stává 

cestou do minulosti a setkáním s ranami a jizvami, které 

zanechala NDR, převrat v roce 1989 a přizpůsobení se Západu. 

Když dceru najde, žije provdaná v neonacistické národovecké 

komunitě na venkově. Její čtrnáctiletá dcera Sigrun je šťastná, že 

do jejího života náhle vstoupil dědeček, stejně jako on má radost 

z vnučky. Ale jeho svět je pro ni stejně cizí jako ten její pro něj. 

Může se s ní sblížit?  

 

Co kdyby ledovce roztály? 
ilustrovala Barbora Kmecová ; napsala Katarína H. Belejová 

 

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak bude Země vypadat za 100 

let? Představujete si létající auta, roboty a virtuální světy? Je 

možné, že se takových vymožeností dočkáme i dříve, ale je také 

možné, že se dočkáme méně příjemných věcí. Třeba toho, že 

roztají všechny ledovce, dojde pitná voda, zmizí lesy, půda a s 

nimi i mnoho zvířat a lidí.  

 

Co kdyby Slunce zhaslo? 
ilustrovala Barbora Kmecová ; napsal Pavel Gabzdyl 

 

Přemýšleli jste někdy nad tím, co by se stalo, kdyby se nám 

někam zakutálel Měsíc, nebo jak moc velká tma by byla bez 

Slunce na obloze? Pokud vás napadají podobné otázky, tak 

neváhejte a otevřete tuto knihu plnou nevšedních otázek a 

odpovědí.  

 

Dynastie mozků 
zakladatel rodu neurochirurgů v rozhovorech a vzpomínkách 

Martina Riebauerová, Vladimír Beneš 

 

Tři generace rodiny neurochirurgů, tři generace s jinými 

technologickými možnostmi při operování mozku. To je 

zkušenost otce, syna i vnuka stejného jména i příjmení. Původní 

a vůbec poprvé publikovaný rozhovor s Vladimírem Benešem 

nejstarším (1921–2021), průkopníkem neurochirurgie v Česku, 

který zemřel loni ve věku 100 let, doplňuje rozhovor s 

Vladimírem Benešem mladším i glosami Vladimíra Beneše 

nejmladšího. Díky vzpomínkám na tátu a dědečka knižní 

mozaika rozkrývá konkrétní témata z různých úhlů pohledu.  
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Harry Potter boj o přežití 
 

Kooperativní karetní fantasy hra. Hráči v rolích studentů 

bradavické školy bojují proti silám zla a snaží se je porazit dříve, 

než tyto síly bradavickou školu zničí.  

 

Chladová terapie 
kompletní průvodce otužováním 

Libor Mattuš 

 

Mrazem prověřený průvodce pro všechny, kdo se chtějí ponořit 

do tajů otužování. Je pro vás otužování novinka, a nevíte, kde 

začít? Nebo už ho praktikujete, ale chtěli byste svoji ledovou 

vášeň posunout ještě o kus dál? Ve vůbec první české publikaci 

na téma otužování vás cestou zimy provede instruktor, pro 

kterého je mráz denním chlebem. Na základě vlastních 

zkušeností i vědeckých poznatků vám krok za krokem představí 

tento osvěžující zdravotní trend. S praktickými tipy z této knihy 

může mít z chladu prospěch úplně každý!  

 

Motýl, který neuměl létat 
Aneta Františka Holasová 

 

Humorné a poučné leporelo o bourci morušovém a o tom, jak se 

dělá hedvábí.  

 

Panny 
Alex Michaelides ; přeložil Jakub Chodil 

 

Kriminální psychologický thriller z prostředí Cambridgské 

univerzity, který začíná vraždou studentky, členky tajného spolku 

zvaného Panny. Edward Fosca je vrah. Mariana je o tom 

přesvědčená. Jenže pohledný a charismatický profesor řecké 

tragédie je na Cambridgeské univerzitě nedotknutelný. Studenti 

ho zbožňují, zejména členky tajného studentského spolku 

nazvaného Panny. A právě z jejich řad vzešla první oběť. Je 

vážně možné, že by se profesor zaměřil na jednu ze svých 

studentek? Když se objeví další tělo, Mariana se rozhodne Foscu 

zastavit - i kdyby ji to mělo stát její vlastní život.  

 

Sestřičky a zuřící válka 
6. díl 

Donna Douglasová ; přeložila Petra Klůfová 

 

Společenský román nás opět zavádí do londýnské nemocnice 

Nightingale, tentokrát ve válečném roce 1940, a přináší nové 

osudy oblíbených hrdinek.Dora je oddanou matkou dvojčat, ale 

odhodlaná pomoci válečnému úsilí se vrací do práce v nemocnici 

Nightingale. Jennifer a Cissy, pravidelné návštěvnice podniků ve 
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West Endu, se přihlásí jako dobrovolnice v naději, že budou 

pečovat o pohledné vojáky. Brzy však zjistí, že ošetřovatelství 

není úplně to, co čekaly. Pro plachou a ustaranou Evu je 

nemocnice únikem z domácího prostředí, ale časem pochopí, že 

život zdravotní sestry není jednoduchý, obzvlášť v době války. 

Dokážou se sestry semknout, zatímco kolem nich zuří válka? A 

přežije nemocnice Nightingale bombardování?  

 

Setkáme se v ráji 
2. díl 

Heine Bakkeid ; přeložila Iva Kopečná 

 

Detektivní román norského autora ve stylu severské noir, v němž 

opět vystupuje odhodlaný vyšetřovatel Thorkild Aske. Život 

bývalého prvotřídního policejního důstojníka Thorkilda Askeho 

se naprosto zhroutil - přišel o práci i o manželku a skončil ve 

vězení. Nyní se pomalu snaží vybudovat si nový život, získat 

dobrou práci a napravit svou pověst. Téměř bez zaváhání přijímá 

nabídku zkušené spisovatelky kriminálních románů Milly 

Lindové. Thorkild se má stát jejím odborným poradcem při psaní 

další knihy založené na skutečném případu zmizení dvou 

patnáctiletých dívek, které utekly z dětského domova u 

Honefossu. Případ se mu nezdá na první pohled až tak 

výjimečný, ale pomalu zjišťuje, že nebezpečí čeká na každém 

rohu. Minulý Millin poradce byl zavražděn, někdo se totiž snaží 

zamést stopy záhadného případu.  

 

Sněhuláci z Mrkvonos 
Ivona Březinová ; ilustrovala Anna Bergmannová 

 

Vyprávění o zimních obyvatelích vesnice Mrkvonosy - 

sněhulácích. Text psaný velkými tiskacími písmeny. Mrkvonosy 

jsou vesnice jako každá druhá. Mají tam náves, poštu, kino, 

kostel a školu. Život v ospalé vesničce většinou poklidně plyne - 

vždyť tu bydlí jenom asi osmdesát obyvatel. Tohle číslo ale platí 

jen pro teplejší část roku. Jakmile totiž napadne sníh, počet 

obyvatel v Mrkvonosích prudce stoupne. Ptáte se, jak je to 

možné? S příchodem sněhu se totiž do vesnice nastěhují 

sněhuláci. A to se pak přihrne celá lavina legrace!  

 

Stopařův průvodce zeměkoulí 
Slávek Král 

 

Slávek Král cestuje už osm let, dal dvě cesty kolem světa stopem 

a na každém kontinentu strávil minimálně půl roku. Peněz moc 

nepotřebuje. Cestuje jako stopař, kempuje a často dobrovolničí. 

Jak sám říká: „Nastopoval jsem přes 250 tisíc kilometrů v 84 

zemích světa a 21 státech USA, a lidi mi pořád říkají, že je to 

nebezpečné. Podle mě je svět bezpečné místo pro život a 

rozhodně to není takové, jak nám cpou v televizi.“ V knize 

najdeš nejzajímavější příběhy, které se mu za jeho stopařskou 
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kariéru staly. Otevři na libovolné stránce, přečti si krátký příběh, 

a pochopíš. Příběhy budou doplněny základními pojmy, tipy na 

cestování a QR kódy s odkazy na video.  

 

Vesmír 
60 úžasně zajímavých skutečností 

přeložil Tomáš Pokorný 

 

Zajímají tě hvězdy, planety, satelity a všechno kolem vesmíru? 

Pozoruješ hvězdnou oblohu a pokládáš si nejrůznější otázky? 

Nahlédni do této okénkové knížky, kde najdeš odpovědi na 

všechny své otázky. Jednoduše odklop okénko a přečti si 

odpověď. Kolik známe typů hvězd? Kde začíná a končí vesmír? 

Co je to mlhovina, exoplaneta a galaxie? Kde svítí nejjasnější 

hvězda? Kolik má Saturn prstenců? Tyto a mnohé další otázky 

jsou v knize zodpovězeny. Poznej, jak úžasně zajímavý je 

vesmír, jehož součástí jsme také my!  

 

Aromaterapie 
Od těhotenství po kojení 

Ingeborg Stadelmann; přeložila Barbora Tomečková 

 

Nová kniha proslulé německé porodní asistentky je díky 

autorčiným dlouholetým zkušenostem, prověřeným recepturám a 

praktickému přístupu neocenitelnou příručkou pro všechny, kdo 

chtějí cíleně a bezpečně využívat éterické oleje i v těchto 

citlivých obdobích ženského života.  

 

Brumla a Remcík 
4. díl Mistr stavitel 

Julian Gough ; ilustrace Jim Field ; přeložila Anna Vrbová 

 

Každého večera, když knihkupectví U Brány zavře, Carl 

Kollhoff vezme opatrně do rukou každou z objednaných knih, 

jemně je pohladí, zavine je do papíru a ukládá do měkce 

vystlaného batohu jako do peřinky. Potom s nimi vyráží na 

procházku uličkami Starého Města. Nosí je svým neobyčejným 

zákazníkům. Pan Darcy, paní Dlouhá punčocha, Herkules a 

doktor Faust mají sice v civilním životě jiná jména, ale pro Carla 

Kollhoffa představují postavy z románů. Má je rád a velmi mu na 

nich záleží. On sám pro ně tvoří důležité pouto se světem. Když 

však náhle přichází o místo, je třeba, aby Kollhoff, knihy a jedna 

prostořeká devítiletá holčička spojili síly.  

 

Dívka beze jména 
2. díl 

Lisa Reganová ; z anglického originálu The girl with no name ... 

přeložila Kateřina Elisová 

 

Román z řady krimithrillerů o vyšetřovatelce Josie Quinnové, 

která tentokrát řeší případ únosu novorozeného dítěte. Když 

detektiv Josie Quinnová dorazí na místo činu na okraji města 
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Denton, je zděšená brutalitou útoku. Jeho oběť bojuje o život a 

novorozené dítě zmizelo. Na jiném místě se snaží ukrýt krásná 

mladá žena. Vypadá to, že by mohla být Josiiným vodítkem k 

případu uneseného dítěte, ale záhadná žena neví, kdo je, kde se 

vzala ani čeho se tak bojí. Jisté je, že je vyděšená k smrti... Nebo 

je možné, že svou amnézii jen předstírá? Je dívka beze jména 

svědkyně, podezřelá, nebo možná budoucí oběť? Později Josie 

nachází indicie, které ji utvrzují v přesvědčení, že pohřešované 

novorozeně a neznámá žena mají něco společného, že ten, kdo je 

spojuje, je velice nebezpečný a že se jí případ začíná dotýkat 

velmi osobně. Měla by Josie riskovat život dítěte, aby zachránila 

mnoho dalších? Nebo dokáže najít jiný způsob, jak zastavit 

nelítostného vraha?  

 

Hubert & Hugo 
2. díl 

Nikkarin 

 

Pokračování komiksových příběhů o dvou horolezcích, 

Hubertovi a Hugovi, známých z časopisu Čtyřlístek. Hubert a 

Hugo mají pro strach uděláno a ať zamíří kamkoli, dobrodružství 

si je vždycky najde. Společně s nimi navštívíte záhadná místa, 

zažijete napětí a odhalíte nejedno tajemství. Hrozivé laviny, 

strašidelný hotel, filmové natáčení, horské opice i vynalézaví 

padouši - to vše v 11 příbězích.  

 

Knihonoš 
Carsten Henn ; z německého originálu Der Buchspazierer 

přeložila Kristýna Greňová 

 

Každého večera, když knihkupectví U Brány zavře, Carl 

Kollhoff vezme opatrně do rukou každou z objednaných knih, 

jemně je pohladí, zavine je do papíru a ukládá do měkce 

vystlaného batohu jako do peřinky. Potom s nimi vyráží na 

procházku uličkami Starého Města. Nosí je svým neobyčejným 

zákazníkům. Pan Darcy, paní Dlouhá punčocha, Herkules a 

doktor Faust mají sice v civilním životě jiná jména, ale pro Carla 

Kollhoffa představují postavy z románů. Má je rád a velmi mu na 

nich záleží. On sám pro ně tvoří důležité pouto se světem. Když 

však náhle přichází o místo, je třeba, aby Kollhoff, knihy a jedna 

prostořeká devítiletá holčička spojili síly.  

 

Matčin hrob 
3. díl 

Lisa Reganová ; z anglického originálu Her mother's grave ... 

přeložila Kateřina Elisová 

 

Když dva malí chlapci při hře v lese nedaleko parkoviště pro 

karavany najdou pohřbené tělo, policejní náčelnici Josie 

Quinnové se začínají vracet nepříjemné vzpomínky. I ona si v 

tom lese jako dítě hrávala, co nejdál od své nevyzpytatelné matky 
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Belindy Roseové. Josie ale nemůže své vzpomínky dál 

potlačovat. Dentální analýza totiž prokáže, že nalezené tělo 

patřilo mladé ženě, která byla zavražděna před třiceti lety. Ženě 

jménem Belinda Roseová…  

 

Mizející dívky 
1. díl 

Lisa Reganová ; z anglického originálu Vanishing girls ... 

přeložila Kateřina Elisová 

 

Detektivní thriller, v němž vyšetřovatelka Josie Quinnová pátrá 

po sadistickém pachateli, který v poklidném městě unáší mladé 

dívky. Každý v malém, ospalém americkém městečku Denton 

hledá sedmnáctiletou Isabelle Colemanovou. Všechno, co zatím 

našli, je její mobilní telefon. A pak také další dívka, o které ani 

nevěděli, že ji mají hledat. Tato nebohá, zatím bezejmenná a 

tajemná dívka je zcela otřesená a naprosto vůbec nereaguje na 

dění a svět kolem sebe. Všechno, co v tuto chvíli detektiv Josie 

Quinnová může použít jako vodítko, je jméno: Ramona. Jméno 

Ramona vede k dalším důkazům, které tyto dvě dívky spojují. 

Ví, že začíná zoufalý závod s časem, jehož cílem je najít Isabelle 

živou, a obává se, že mohou existovat také další dívky... Aby 

Josie chytila monstrum, které unáší mladá děvčata, musí se 

postavit nejen lhostejnosti okolí, ale i svým vlastním nočním 

můrám a následovat svůj instinkt na ta nejtemnější místa.  

 

Strmý pád 
Linda Castillo ; překlad Lenka Faltejsková 

 

Kriminální thriller z volné série případů z prostředí amišské 

komunity. Vyšetřovatelka Kate Burkholderová řeší brutální 

vraždu amišské dívky, která měla spoustu tajemství a také 

spoustu nepřátel. V motelu je nalezeno mrtvé tělo mladé ženy. 

Případu se ujímá policejní náčelnice Kate Burkholderová, která si 

uvědomuje, že oběť znala. Rachael Schwartzová byla půvabná, 

ale problémová amišská dívka, která před lety opustila 

společenství a utekla z Painters Millu. Proč se vrátila do města? 

A kdo mohl mít důvod k brutální vraždě? Kate začíná pátrat v 

Rachaelině minulosti, ale čím víc toho o jejím životě zjišťuje, tím 

více si uvědomuje, že měla nepřátel více než dost - a to jak ze 

strany amišů, tak Američanů.  

 

Čas darů 
pěšky do Konstantinopole : putování mladého Angličana z 

Rotterdamu ke střednímu Dunaji 

Patrick Leigh Fermor ; z anglického originálu A time of gifts 

přeložila Daniela Orlando 

 

Coby osmnáctiletý mladík se Patrick Leigh Fermor vydal na v 

prosinci 1933 na pěší pouť Evropou, kterou zakončil příchodem 

do Istanbulu na počátku roku 1935. Prošel Nizozemskem do 
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střední Evropy, Německem, proti proudu Rýna a dále 

slovanskými oblastmi, po proudu Dunaje až do Maďarska.  

 

Dvakrát dole, jednou nahoře 
Marcela Mlynářová 

 

Oblíbená autorka řady populárních knih (Důchodkyně nestřílejte, 

V padesáti na začátku, Asi nejsem ženská, Z lodiček do holin aj.) 

přichází s novým titulem. Opět v něm vypráví nenapodobitelným 

stylem o svých pozoruhodných příhodách, o dobrodružných 

cestách po naší domovině i cizích krajích, o životních vrcholech, 

pádech a zvratech. Autorka potvrzuje, že není podstatný věk, ale 

přístup k životu, a navzdory všem ranám osudu je třeba vždy 

hledat to dobré a nikdy se nevzdávat.  

 

Kronika plaveckého rodu Husů 
paměti a vzpomínky na plavbu a co s ní souviselo 

Vojtěch Husa a Josef Husa 

 

Publikace je doslovným přepisem kroniky, kterou autoři - bratři 

Vojtěch Husa (1908–1997) a Josef Husa (1899–1981) nazvali 

„Paměti a vzpomínky na plavbu a co s ní souviselo“. Psali ji od 

60. let 20. století, kdy voroplavba na Vltavě výstavbou Orlické 

přehrady skončila. Vojtěch Husa ji dopisoval v 80. letech. 

Publikace popisuje voroplavbu na řece Vltavě a jejích přítocích, 

stavbu vorových pramenů a obchodní záležitosti voroplavby. 

Autoři vzpomínají na příběhy ze života plavců, včetně popisu 

nehod a úskalí (rizik) voroplavby.  

 

Maso se stává slovem 
(jedenáct básní pro JT) 

Miloš Doležal ; ilustrace Jakub Grec 

 

Maso se stává slovem je strhující básnická sbírka, v níž 

významný publicista, prozaik a především bytostný básník Miloš 

Doležal, ostrým až surovým básnickým jazykem, zbaveným 

všech příkras, žaluje snad ještě brutálněji než všechna dosud 

publikovaná fakta o tragickém osudu pátera Josefa Toufara 

umučeného Státní bezpečností v roce 1950. Doležalovy básně-

dokumenty jsou nevybíravým svědectvím, v němž drsná až na 

kost odřená slova bez metafor staví do kontrastu s životem, vírou 

a bolestí. Silnou básnickou výpověď umocňují skvostné barevné 

ilustrace Jakuba Grece.  

 

Putování za zlatými jablky 
příběh italských citrusů 

Helena Attlee ; z angličtiny přeložila Eva Klimentová 

 

Itálie z pohledu milovnice citrusů a zahrad je neobvyklý cestopis 

britské autorky Heleny Attlee, která se v Itálii poprvé ocitla před 

více než čtyřiceti lety a spojila s ní svůj profesní život - po 

mnoho let působila jako průvodkyně italskými historickými 
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zahradami. Tato země ji však okouzlila i svými citrusy.  

 

Storytelling, aneb, Cesta do příběhu 
Barbora Voráčová a kol. 

 

Představte si, že stojíte v přístavu a před sebou máte malou bárku 

komíhající se ve vlnách. Je večer, nad vámi svítí lampa, a když 

vzhlédnete k nebi, spatříte spoustu hvězd. Mrkají na vás, jako by 

věděly, že jste sice v rozpacích, ale zároveň i zvědaví. Zajímá vás 

totiž světlo, které vychází z kajuty. Je měkké i teplé a zdá se, že 

vás vyzývá k dobrodružství. Říkáte si: Je to ale bezpečné? 

Opravdu taková kocábka dokáže přeplout oceán? Tahle loď se 

jmenuje Fantazie. A třebaže se vám nezdá úplně stabilní, když 

nastoupíte, zjistíte, že se na ni můžete spolehnout. Je totiž 

kouzelná, takže dřív než zakotvíte, proměníte ji v zaoceánský 

parník, za jehož okny se během plavby odehrají tisíce rozličných 

příběhů. Nevěříte? Tak se naloďte, poplujeme společně! 

Praktická příručka Storytelling aneb Cesta do příběhu vás krok za 

krokem provede uměním storytellingu, tedy živým vyprávěním 

příběhů. Můžete si vyzkoušet různé vyprávěcí postupy, ať už 

sami, ve dvojici nebo ve skupině, a posilovat tak vypravěče nebo 

vypravěčku, kteří se skrývají v každém z nás. Dozvíte se také, 

jak využít storytelling ve vzdělávání, terapii nebo při práci se 

seniory.  

 

Tajná moc čísel 
vaše datum narození není pouhá náhoda 

Monika Ben Thabetová ; z italštiny přeložila Hana Weisová 

 

Starobylá metoda interpretace osobnostní tabulky, se kterou vás 

tato kniha seznámí, je jedním z prapůvodních nosných pilířů 

numerologie. S její pomocí budete během několika okamžiků 

schopni určit charakter kohokoliv si budete přát.  

 

Bridgertonovi 
8. díl. Před svatbou 

Julia Quinnová ; z anglického originálu On the way to the 

wedding ... přeložila Zdeňka Zvěřinová 

 

Román pro ženy z Anglie 20. let 19. století o mladém 

gentlemanovi, který hledá tu pravou na celý život a nakonec se 

musí rozhodnout mezi dvěma dívkami.  

 

Jsem jejich bůh 
Josef Pánek 

 

Působivý román laureáta prestižní ceny Magnesia Litera, v němž 

autor v důkladném psychologickém záběru zkoumá postavení 

člověka v neznámém prostředí a jeho splynutí nebo naopak 

neschopnost soužití s cizím světem.  
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Nečekané přiznání 
4. díl 

Lisa Reganová ; z anglického originálu Her final confession ... 

přeložila Kateřina Elisová 

 

Pokračování bestsellerové série s detektivem Josie Quinnovou, 

která tentokrát řeší okolnosti záhadné vraždy obestřené rouškou 

dávného tajemství. Na příjezdové cestě domu v Dentonu je 

nalezeno tělo mladého studenta s fotografií připnutou na límci. 

Dům patří Gretchen Palmerové, člence Josiina týmu, která ale 

zmizela. Josie neuvěří, že by pachatelem mohla být Gretchen, a 

pracuje na tom, aby vyřešila smrt mladíka i našla svoji kolegyni. 

Jenže ta se o pár dní později sama přihlásí na policii a chce se 

nechat zatknout. Josie ví, že Gretchen v žádném případě vrahem 

být nemůže. Při pátrání v Gretchenině životě obestřeném 

spoustou záhad a bílých míst Josie odhalí souvislost mezi 

chlapcem, fotografií a zničujícím případem z Gretcheniny 

minulosti. Ale když už si Josie myslí, že začíná rozmotávat 

spletená vlákna případu, stane se ve městě další zločin - tentokrát 

brutální vražda mladého páru. Dokáže Josie zjistit pravdu včas, 

aby zachránila svou kamarádku před doživotním vězením nebo 

jistou smrtí?  

 

Šestnáct stromů na Sommě 
Lars Mytting ; přeložila Jarka Vrbová 

 

Příběh norského chlapce, který žije od svých tří let sám s 

dědečkem na venkovském statku. Ve chvíli, kdy dědeček zemře, 

pokusí se hlavní hrdina, tou dobou už mladý muž, zjistit, co 

všechno se v jeho životě stalo. Edvard chce rozluštit tajemství 

svých předků, rodiči počínaje. Pátrání ho zavede z rodného 

Norska na Shetlandy, kde doufá najít stopy po svém prastrýci, 

britském letci za druhé světové války. Přitom Edvardův dědeček, 

u nějž vnuk vyrostl, byl zcela opačného smýšlení než jeho bratr, 

podporoval nacisty. Edvard se noří stále hlouběji do historie, až 

dospěje k dějišti tragických bitev první světové války u řeky 

Sommy ve Francii, kde padlo víc než milion vojáků. Přeživší 

britští vojáci vzpomínali, že na bojišti jako zázrakem zůstala stát 

skupina šestnácti ořešáků. Reálný a uvěřitelný příběh nepostrádá 

tajemství a napětí.  

 

Těžký prachy 
Jan Novák 

 

Dokumentární povídky českoamerického autora, který v nich 

zúročí své zážitky z práce pro chicagskou bezpečnostní agenturu. 

Tři roky rozvážel Jan Novák v Chicagu prachy. Byly těžké: pět 

set dolarů ve čtvrťácích vážilo třináct kilo. Největší suma, kterou 

jako ozbrojený kurýr a řidič firmy United Armored Services 

doručil, obnášela dvacet čtyři miliónů dolarů, ale většinou měl v 

obrněném voze kolem tří miliónů. Po deseti letech na volné noze 
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si tohle zaměstnání zvolil, aby o něm mohl psát, a jedinečný 

materiál, který si tam prožil, uchopil s vypravěčskou 

přesvědčivostí sobě vlastní. Jeho příběhy z chicagské 

bezpečnostní agentury nabízejí barvité líčení nezvyklého 

prostředí a živé portréty autorových kolegů, kteří nasazovali 

život za deset dolarů na hodinu, aby mohli chodit po Chicagu s 

bouchačkou. A postupně se z nich skládá šokující obraz současné 

Ameriky i plastický autoportrét samotného spisovatele.  

 

Zápisník z války 
Ivan Ampilogov ; z ruských originálů přeložili Magda Bělková, 

Karolína Juráková, Eva Reutová, Inna Bilanyn, Monika 

Ševečková, Jiřina Dvořáková ml. a Milan Dvořák 

 

Každý z naší generace, přinejmenším v Evropě, si pamatuje, kde 

byl 24. února ráno, když se dozvěděl se, že ruská armáda 

zaútočila na Ukrajinu. Stejně jako si to pamatujeme u 

teroristických útoků z 11. září nebo jako si generace našich 

rodičů pamatuje vraždu amerického prezidenta J. F. Kennedyho. 

Svět už nikdy nebude stejný a nám to postupně dochází.  

 

Deník malého Minecrafťáka 
komiks. 6.díl. Velké problémy 

Cube Kid, Jez, Odone ; překlad: Martin Herodek 

 

Dobrodružná komiksová výprava světem Minecraftu. Minus a 

jeho skupina dobrodruhů našli způsob, jak dostat Albérica 

zpátky. S ním se ale vrátí i drak, a to není zrovna dobrá zpráva. 

Bagel se nemůže Albérica dočkat, Marguerite je ale opatrnější a 

snaží se ji brzdit, což mezi přáteli vytváří nebezpečné napětí.  

 

Já, droga 
Ondřej Dvořák 

 

Způsobů, jak se pořádně sjet, nabízí dnešní svět opravdu 

dostatek. Napadlo vás ale někdy, jaký je mechanismus, jímž 

všechny ty přírodní i umělé substance, legální i ilegální, vlastně 

působí na naše tělo a mozek? Ondřej Dvořák, autor úspěšné 

knihy Chemie na talíři, se tentokrát podíval na to, jak „fungují“ 

návykové látky z pohledu chemika, a poodhalil, proč je jejich 

užívání dlouhodobě oblíbené a současně velmi problematické. 

Řada otázek je nekonečná a odpovědi jsou často nečekané a 

překvapivé!  

 

Jak naučit Edu lítat? 
Katarína Macurová 

 

Eda je pták, který neumí lítat. A Emil je medvídek, který si 

usmyslel, že kamarád lítat bude! Nic však není tak jednoduché, 

jak se zprvu zdá. Emil vyzkouší různé možné i nemožné 

způsoby, jak naučit Edu lítat, ovšem ten nic. Až jednou… To je 

ale překvapení!  
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Nejhorší rodiče na světě 
David Walliams ; v nádherných barvách ilustroval Tony Ross; 

přeložila Veronika Volhejnová 

 

Někteří rodiče jsou trapní. Jenže to není nic proti rodičovské 

sebrance v téhle sbírce deseti příběhů. Jsou to prostě nejhorší 

tátové a mámy na celém širém světě.  

 

O růži, která nechtěla spát 
Sabina Bočanová, Andrea Tachezy 

 

Příběh o zpupném mladém růžovém keři, který odmítl přes zimu 

spát. Zima se blížila a růžové keře v parku začaly zívat. 

Nedočkavě vyhlížely zahradníka s "peřinami", které je uchrání 

před mrazem a sněhem. Jen hloupý nezkušený keř na konci řady 

se rozhodl, že se neuloží k zimnímu spánku jako ostatní.  

 

Objevitelé 
záhadné bedny, krabice a truhly : sedm výtvarných příběhů 

sestavil Kazu Kibuishi ; z anglického originálu Explorer ... 

přeložila Adéla Michalíková 

 

Sbírka sedmi napínavých komiksových příběhů od různých 

autorů, které mají společné téma: záhadnou krabici, bednu nebo 

truhlu a tajemství v nich ukryté.  

 

Minjan 
má nová ortodoxně židovská setkání 

Margot Vanderstraeten ; z nizozemštiny přeložila Radka 

Smejkalová 

 

Margot Vanderstraeten v knize Minjan vypráví o nesčetných 

nových setkáních, která navázala v ortodoxní židovské komunitě 

po vydání svého mezinárodního bestselleru Mazl tov.Poznáme 

šéfkuchaře Mosjeho z proslulé antverpské restaurace Hoffy's, 

který každému, kdo se zeptá, ochotně vysvětlí židovské 

kulinářské tradice a principy chasidského života; svérázného 

Dana, který má jako jediný fotograf přístup do nitra chasidské 

komunity, již dokáže zachytit svým bystrým a vtipným 

pohledem; nebo Ester, svéhlavou matku rovněž z chasidské 

komunity, která obhajuje nutnost tabu a hádá se s Margot o 

ultraortodoxní výchově a vzdělání, a objeví se dokonce i 

královna Matylda. V Minjanu se ale setkáme také s Margot 

Vanderstraeten v nejlepší formě: někdy je vážná, někdy 

lehkovážná, sem tam ironická, ale vždy se s upřímným zájmem 

snaží svým světským způsobem navázat kontakt se sousedy, kteří 

v jejím blízkém okolí vedou tak odlišné životy.  
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Nerezka 
Irena Ričlová Lachoutová 

 

Příběh prapodivného vozítka sestaveného z částí různých strojů, 

které se ocitne na přehlídce historických vozů. Koncem léta se na 

jednom políčku sjedou historické traktory, auta, buldozery i parní 

válec, aby přihlížejícím ukázaly, co dovedou. Na historické stroje 

se přijela podívat i Nerezka. Není to ani autíčko, ani traktůrek, 

nýbrž podomácku vyrobené vozítko. A nesmělá Nerezka dostane 

příležitost všem dokázat, že má nejen laskavou duši, ale také 

odvahu pomáhat  

 

Opráski sčeskí historje 
autor jaz 

 

Komiks postavený na reálném historickém základu, který někdy 

doplňuje vykonstruovaná pointa. Správná gramatika v nich jde 

stranou, velký prostor naopak dostává specifický a často 

nekorektní humor. Z těchto důvodů mají Opráski sčeskí historje 

jak mnoho fanoušků, tak i odpůrců. Poprvé se na facebooku 

objevily v listopadu 2012 a od té doby počet jejich fanoušků stále 

stoupá. Je nejvyšší čas, aby postavičky jako Cyril a Metojed, 

Premisl Autokar II., Zmikund Lucemburski nebo Dement 

Kutwald našly další příznivce na knižních stránkách.  

 

Vrah je v každém z nás 
Jan Štoček, Lucie Bechynková 

 

Legendární detektiv pražské mordparty Jan Štoček stojí za 

vyřešením zásadních tuzemských kriminálních případů, mezi 

které patří sériový vrah Ivan Roubal nebo Orlické vraždy. V 

otevřeném rozhovoru ho vyzpovídala Lucie Bechynková, 

zločinožroutka a zakladatelka podcastu Opravdové zločiny. 

Nahlédněte do zákulisí vyšetřování vražd, které Štoček popisuje 

velmi osobitým stylem – v některých pasážích se vám bude tajit 

dech, v jiných se možná neubráníte smíchu.  

 

Zápisník Dory Maarové 
Brigitte Benkemounová ; přeložil Tomáš Havel 

 

„Zůstal vsunutý ve vnitřní kapse starého koženého pouzdra na 

diář, koupeného přes internet. Maličký abecední notýsek k 

zapisování adres a telefonních čísel z roku 1951. A: Aragon. B: 

Breton, Brassaï, Braque, Balthus… Užasle jsem listovala 

zažloutlými stránkami. C: Cocteau, Chagall… E: Éluard… G: 

Giacometti… U každého jména telefon, často i adresa. L: 

Lacan… S: Sarraultová… Dvacet stránek, na nichž jsou seřazení 

největší pováleční umělci žijící v Paříži. Kdo je mohl znát a 

stýkat se s nimi? „Trvalo mi tři měsíce, než jsem zjistila, že v 

ruce držím notýsek Dory Maarové.“ Když si Brigitte 

Benkemounová pořídila na eBay použitý obal na notýsek,...  
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Anglické chůvy 
2. díl. Mary a její víra v lásku 

Ella Perkins ; přeložil: Tomáš Kurka 

 

Volné pokračování zamýšlené trilogie věnující se fenoménu 

norlandských chův v Anglii na počátku 20. století. Londýn roku 

1905: Mary, hlavní hrdinka dalšího dílu strhující trilogie 

Anglické chůvy, se od ostatních dívek liší svým původem. 

Narodila se do chudých poměrů, ale přesto vždy toužila po 

vzdělání. Navzdory veškerým potížím svůj sen uskuteční. 

Dostuduje, ale přesto zažívá zklamání: mnohé rodiny nechtějí 

chůvu, která školu dokončila jen díky stipendiu. Nakonec však 

Norlandský ústav najde místo i pro ni! Mary pečuje o děti 

bohatého obchodníka Olivera. Čerstvý vdovec se k ní však chová 

nevrle a odmítavě. Lásku nedává najevo ani svým synům. Mary 

se daří jen pomalu získávat Oliverovu důvěru a zjišťuje, že za 

hrubým zevnějškem se skrývá úplně jiný člověk. Klíčící city 

však nejdou dohromady s jejím povoláním chůvy.  

 

Dopravní prostředky, které světem nepohnuly 
ilustroval Martin Sodomka ; napsali Štěpánka Sekaninová a Tom 

Velčovský 

 

Ilustrovaná historie slepých uliček dopravy pro všechny zvídavé 

kluky a holky Každý z nás někdy cestuje autem, hromadnou 

dopravou nebo letadlem, ale některými prostředky necestujeme 

vůbec. Popovídejte si se svými dětmi o tom, proč nelétáme v 

autech nebo proč nejezdíme ve vlacích na jedné koleji! Čekají na 

vás neslavné nápady, prototypy a někdy až šílené pokusy 

vymyslet něco nového v dopravě. I když tyto pokusy 

nerozpoutaly technické revoluce, posunuly lidské poznání zase o 

kousek dál. A číst si o nich je veliká zábava!  

 

Jez jako kanec 
Ludmila Bakonyi Selingerová ; ilustrace Alessandro Ceccarelli 

 

Zábavný průvodce světem zdravého přístupu ke stravě, k tělu i 

krajině. Kniha plná interaktivních písniček pro děti i rodiče od 

autorky Co sežral žralok. Kniha Jez jako kanec dětem humorně i 

poutavě odhaluje důležité souvislosti a předává jim informace 

potřebné k tomu, aby chápaly, co je zdravá strava, proč ji naše 

tělo potřebuje a co se děje, když se o své tělo staráme, či 

nestaráme. Příběh kance Bódi vás provede tématy jako fungování 

trávení, ekologické zemědělství a sezónní stravování. Jeho 

dobrodružství ukáže, že všechno zlé je pro něco dobré a že lásku 

je důležité chovat nejen k druhým, ale i k sobě. Kniha je vhodná 

pro všechny jedlíky předškolního i mladšího školního věku. 

Mimo pohádku obsahuje vtipné ilustrace, říkanky i písničky s 

notovými zápisy, akordy a vlastními QR kódy, abyste si 

nahrávku mohli pohodlně pustit i z internetu.  
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Kouzlo všité do šatů 
Barbara Davisová ; přeložila Diana Rykrová 

 

Romance americké autorky o starých ranách a šťastných koncích, 

s lehkým dotekem magie. Soline je expertkou na šťastné konce. 

Její rodina provozuje svatební salon, kde se do šatů všívají 

kouzla. Nevěstu, jež se vdává v šatech od Rousselových, čeká 

spokojené manželství. Sama Soline však příliš štěstí nezažívá. O 

desítky let později se žena jménem Rory rozhodne naplnit svůj 

sen a otevřít si galerii - čirou náhodou právě v domě Soline.  

 

Modrý tučňák 
Petr Horáček ; z anglického originálu Blue penguin přeložila 

Martina Waclawičová 

 

Obrázkový příběh o opuštěném modrém tučňákovi, který hledal a 

nakonec i našel přátele.  

 

Rok u myšek 
Andrea Popprová 

 

Bohatě ilustrované vyprávění o tom, co dělají myšky v průběhu 

celého roku. Kniha s kartonovými listy.  

 

Století ČSR v datech, souvislostech a příbězích 
Štěpán Korčiš, Zdeněk Munzar, Jiří Pernes ; ilustroval Richard 

Cortés 

 

Právě jsem se vrátil z Hradu." To zná asi každý. Ale co 

komunistický premiér Klement Gottwald na Hradě po 

prezidentovi Edvardu Benešovi vůbec chtěl? Také asi každý ví, 

že Československo vzniklo 28. října 1918. Ale jak, proč a za 

jakých okolností? To všechno se ve stručnosti dozvíte z knihy 

Století ČSR. Stejně jako pochopíte další zásadní okamžiky české 

historie, jako například Mnichov '38, druhou světovou válku, 

únor '48, pražské jaro či listopad '89. Ale přibližuje i řadu dalších 

světových událostí, které měly zásadní vliv na vývoj 20. století. 

Od bolševické revoluce v carském Rusku přes světové války 

následované studenou válkou až k pádu komunismu, rozpadu 

Sovětského svazu a dalším. Pro knihu nejsou stěžejní data, ale 

souvislosti. A proto je i zobrazení a řazení textů a obrázků velice 

názorné ve velmi přehledném leporelu. Stejně jako graf výsledků 

voleb, který provází celou historii ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR. 

Velice názorně pak dobu a celý vývoj republiky ilustruje stručná 

historie pozoruhodné rodiny autora. Kde pradědové a dědové 

bojovali ve válkách a jejich děti, a později i oni, proti 

komunismu. Ač ho někteří předtím pomáhali budovat. Budete 

překvapeni, jak to přiblíží dobu, v níž žily všechny rodiny, včetně 

vaší. A v knize je dost prostoru i na zmapování její historie. 
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Budete překvapeni, jak těžké životy naši předci měli, ale také jak 

vlastně nedávno jsme se oddělili od Rakouska-Uherska.  

 

Strašlivá závrať 
Benjamín Labatut ; přeložila Anna Štádlerová 

 

Pozoruhodná faktografická próza chilského autora o etických 

otázkách vědy, inspirovaná skutečnými příběhy z dějin vědy 20. 

století. Bůh nehraje se světem kostky, prohlásil Albert Einstein. 

Na což by mu Benjamín Labatut odpověděl, že Bůh možná ne, 

ale ďábel ano. Strašlivá závrať je románem faktu o vědcích, kteří 

učinili převratné objevy a poprvé v dějinách dali lidstvu moc 

zničit sebe sama. Třeba německý chemik Fritz Heber objevil 

umělá hnojiva, která zachránila lidstvo před hladomory. Vynalezl 

ale také bojový plyn yperit, který zabil tisíce vojáků v zákopech 

první světové války, což jeho manželku dohnalo k sebevraždě. 

Podobně atomy, které roztrhaly Hirošimu a Nagasaki na kusy, 

nerozštěpily ruce generálů, ale skupiny fyziků vyzbrojených hrstí 

rovnic. Dramatický příběh o určujících momentech dějin vědy 

nás vrhá do vzrušujícího území mezi fakty a fikcí, pokrokem a 

zkázou, genialitou a šílenstvím a staví nás před otázku, jestli díky 

vědě lépe rozumíme světu, nebo ho naopak ztrácíme.  

 

Světlo bylo dokonalé 
Carène Ponte ; z francouzského originálu La lumière était si 

parfaite přeložila Milada Kadlecová 

 

Ženský román francouzské autorky o zapomenutém tajemství, 

skrytých touhách a nových začátcích. Megg je matkou 

dospívající dcery a malého syna. Po jejich narození se vzdala 

profese fotografky a stala se ženou v domácnosti. A tak se stará o 

dům, děti a manžela. Ten už se ale věnuje jen své kariéře 

podnikového ředitele, takže na děti i domácnost zůstala úplně 

sama. Megg je navíc každý den nucena čelit pubertální krizi svojí 

dcery, se kterou si už vůbec nerozumí. A do toho přijde poslední 

rána - smrt její maminky. Když se pak Megg pouští do vyklízení 

domu po rodičích, narazí na neznámý filmový negativ, který se 

rozhodne nechat vyvolat. Nečekaně tak objevuje sérii fotografií, 

které jí obrátí život vzhůru nohama. Megg se vydává po stopách 

minulosti svojí matky, o níž si myslela, že ji dokonale zná, a 

konečně bere svou budoucnost do vlastních rukou.  

 

Ďábel a světice 
série Elitní klub králů. 1. díl 

Amo Jones ; přeložila: Renata Heitelová 

 

Saint byly dva roky, když ji Brantley zachránil. Vzpomíná si na 

bledého kluka s inkoustově tmavými vlasy, který jí slíbil, že ji 

ochrání. Jenom netušila, že tím myslel před svým otcem i před 

sebou samým. Vyrůstala v náručí zla, stvořená pro ďábla jako 

oblek na míru. Brantley si myslel, že když bude Saint skrývat ve 
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svém strašidelném sídle, ochrání ji před světem. To však platilo 

jen do jisté doby.  

 

Kolo času 
2. díl. Velké hledání 

Robert Jordan ; přeložila Dana Krejčová 

 

Další část fantasy cyklu Kolo času je příběhem udatného Randa, 

jemuž je předurčeno utkat se s Temným a čelit zlu, naplnit 

neodvratnou budoucnost a prožít další dobrodružství. Mladík 

Rand má předurčeno stát se Drakem Znovuzrozeným. Jelikož je 

schopen ovládat jedinou sílu, musí zároveň prchat před Aes 

Sedai - ženami, jež dlouhá staletí stráží svět před podobnými 

muži. A k tomu všemu se znovu objevil Valerský roh, artefakt z 

dávných časů, který je schopen rozhodnout válku mezi Světlem a 

Temnotou. Podaří se jej Randovi a jeho přátelům získat dřív, než 

jej temní služebníci předají svým pánům?  

 

Legenda o svaté holčičce 
na motivy příběhů o svaté holčičce a knížky Františka Kožíka 

převyprávěl Radek Malý ; ilustrovala Nikola Logosová 

 

V Praze na Smíchově se rozprostírá tajuplný Malostranský 

hřbitov, mezi jehož vzrostlými, břečťanem porostlými stromy a 

náhrobky najdete klid, jinde v Praze nevídaný. Vstupte do něj a 

po pravé straně podél hlavní cesty vyhlížejte malý náhrobek, na 

kterém je vytesaná spící dívenka. Je to svatá holčička, 

ochránkyně pražských dětí, které k ní dodnes přicházejí se svými 

prosbami a přáními.  

 

Moje máma Jana Brejchová 
Tereza Brodská, literární zpracování Jana Podskalská 

 

Kniha vychází ve spolupráci s nakladatelstvím WWA photo. Jde 

o životní příběh jedné z největších českých hereček Jany 

Brejchové, zachycený dcerou Terezou Brodskou. Na základě 

společných rozhovorů přibližuje filmovou kariéru filmové 

hvězdy, jež v šedesátých letech zářila též na evropské scéně. 

Vypráví o spolupráci s filmovými kolegy, kteří byli součástí její 

profesní kariéry i osobního života. Setkáme se s režiséry Jiřím 

Krejčíkem či Milošem Formanem a nahlédneme do zákulisí 

natáčení s umělci jako Pierre Brice nebo Jan Werich. Kniha je 

neobvykle otevřenou výpovědí o soukromí slavné herečky, o 

jejích partnerstvích i složitých rodinných vztazích  

 

Nehoda 
Natalie Barelli ; z anglického originálu The accident přeložila 

Jolana Navrátilová 

 

Po večeru plném zábavy a alkoholu se dvě kamarádky vracejí 

domů autem a mají nehodu. Nehodu, kterou je potřeba utajit.  
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Rafinovaná past 
J.J. Vlčková 

 

Po dlouhém vztahu se ženatým mužem se pětatřicetiletá Laura 

dočká místo svatebních zvonů rozchodu. Zrada dvou nejbližších 

lidí provázená ztrátou prestižní práce a hlavně naděje na vlastní 

dítě u ní vyvolá deprese, které ji během příštích tří let změní v 

zahořklou ženu, utápějící se jen v myšlenkách na svůj 

promarněný život.  

 

Smrkovec 
Klára Břicháčková 

 

Dobrodružný i lehce humorný příběh o putování malého obra do 

prastaré říše jeho předků. Hluboko pod zemí spí obři. Kdysi 

běhali po světě, honili dinosaury, přesouvali celé hory nebo 

udupávali údolí. Jenže pak přišla doba ledová a obrům najednou 

naše země nestačila. Všechno už znali, a tak začali s lenošením. 

Když se o tomhle příběhu dozví Smrkovec, rozhodne se, že 

bájnou obří říši najde a zachrání budoucnost svého lidu. Je to sice 

velmi malý obr, který je velký jako smrková šiška, ale naštěstí na 

povrchu narazí na upovídaného mravence Miloše, přátelského 

krtka nebo na paní Orlovou, která za sebou má nejedno 

dobrodružství. Překonají společně všemožné nástrahy a opravdu 

najdou bájnou zem?  

 

Údolí iluzí 
2. díl 

Kate O'Hara ; z německého originálu Tal der Illusionen ... 

přeložila Jana Pecharová 

 

V druhé části rodinné ságy spojuje autorka dramatické osudy 

rejdařské rodiny Caldwellů s proměnou Hollywoodu v centrum 

filmového průmyslu. Jako jeden z prvních má správný čich Frank 

Maynard, který pochází z nejchudších poměrů a kterého spojuje 

nešťastná láska s Harriet Caldwellovou, dcerou rejdaře. Frank 

rychle vystoupá v ještě mladém světě kinematografie na šéfa 

studia. Ale stojí mu úspěch skutečně za to, aby obětoval osobní 

štěstí a svou lásku?  

 

Dobble Večerníček 
ilustrace Radek Pilař 

 

Ve hře je stejný vždy jen jeden symbol na dvou libovolných 

kartách. Kdo ho najde první, vyhrává. Pro 2 - 8 hráčů, od 4 let.  
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Hebrejky 
biblické matky, démonky, královny i milenky 

Jan Fingerland 

 

Kniha Jana Fingerlanda není jen dalším vyprávěním o osudech 

biblických žen. Usiluje o něco jiného. Zkoumá, jak tyto příběhy v 

průběhu staletí chápali rabíni, křesťanští teologové nebo různé 

sekty, jejichž interpretace byly časem potlačeny nebo 

zapomenuty. 

Autor knihy se ptá, co mohou dodat novodobé obory, jako 

antropologie, lingvistika nebo psychoanalýza. Co z původního 

obsahu skrývají, nebo přinejmenším rozmělňují novodobé 

překlady. A jak příběhy biblických žen interpretovali umělci, ať 

už malíři, filmaři, nebo spisovatelé. Dochází přitom k 

překvapivým závěrům, které se v mnohém stavějí proti obecně 

tradovaným výkladům. 

 

Liška Kuliška 
napsal a nakreslil Honza Smolík 

 

Veselé komiksové příhody lišky Kulišky, jejího kamaráda 

mývala Zívala a malého hajného známých z časopisu Sluníčko. 

Každý příběh je doplněn obrázkovou hádankou. Liška Kuliška 

spolu s mývalem Zívalem, nadšeným kutilem a vynálezcem, 

pořád něco podnikají. Vyrážejí na ryby k řece Švihlavě, do lesa 

Švihlesa na houby, sáňkovat, pečou cukroví a pomáhají malému 

hajnému česat švestky a chytat včelí roj. Se všemi zádrhely, které 

se vyskytnou, si vždycky hravě poradí: s pomocí obrhřibu, 

šlapacího míchače povidel, úžasného parovozu či padáčků pro 

pěnkaví mláďata.  

 

Milý Johne 
Nicholas Sparks ; přeložila Hana Krejčí 

 

Psychologický román o osudové lásce dvou mladých lidí se 

odehrává v USA na počátku 21. století. Romantický příběh lásky 

amerického vojáka a mladé středoškolačky. John Tyree se stane 

vojákem, aniž by věděl, co všechno to obnáší. O týdenní 

dovolence se osudově zamiluje do Savannah, křehké a laskavé 

dívky. Jejich city ale podrobí tvrdé zkoušce 11. září, protože John 

musí do války. Dokáže láska překonat stesk a odloučení, ale i 

hlubší rozpory mezi milenci?  

 

Nepatrně smutná žena 
Natálie Kocábová ; ilustrovala Myokard 

 

Soubor úvah a příběhů, napsaných v podobě sloupků a fejetonů, 

které známá česká spisovatelka a scénáristka publikovala v 

prestižním společenském periodiku. Přes dva roky přispívala 

spisovatelka a hudebnice Natálie Kocábová sloupky do magazínu 

Elle, na jehož stránky vstupovala její postava i sama autorka v 
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nezáviděníhodné situaci - ve chvíli, kdy se bortí zažité jistoty, 

kdy sny a plány spřádané od puberty berou bolestivě za své a 

člověk si je ani nemůže odtrpět, odžít, protože už má 

zodpovědnost za druhé. A ti ho potřebují. Láska, život, rozvod. 

Co přichází pak? Noví lidé, nové příběhy, spousta konců 

rychlých stejně jako začátky, nová předsevzetí a nové deprese a 

mezi tím vším zmatkem nepatrný smutek, bez kterého by 

nemohla být žádná naděje.  

 

Slib 
Damon Galgut ; přeložil Jiří Hanuš 

 

Román jihoafrického autora, oceněný roku 2021 Man 

Bookerovou cenou, reflektuje na osudech jedné rodiny 

společenské proměny v Jihoafrické republice. Název románu se 

týká slibu, který Rachel, matka rodiny Swartových, dala 

černošské služce Salome: stane se majitelkou domku, v němž na 

pozemku Swartových bydlí. Manžel umírající Rachel slíbí, že její 

slib splní. Slib však zůstává téměř 40 let nesplněn... Před námi se 

postupně odhalují osudy bělošské rodiny stejně jako dějiny 

Jihoafrické republiky od apartheidu přes nadějný nástup Nelsona 

Mandely až po současnost.  

 

Zničit 
Michel Houellebecq ; přeložil Alan Beguivin 

 

Velkolepě koncipovaný román oceňovaného francouzského 

prozaika vykresluje krizi západního člověka ve společenském i 

psychologickém rozměru. Píše se rok 2027, francouzskou 

společnost zahlcenou prezidentskou kampaní ochromí 

kybernetické a teroristické útoky. Pachatelé cílí povětšinou na 

symboly moderní západní civilizace a využívají natolik pokročilé 

digitální efekty, že je obtížné rozlišit mezi iluzí a realitou. Také 

Paul Raison, poradce ministra hospodářství, se občas propadá do 

iracionálních snů, zatímco jeho rodinný život je na pokraji 

zániku. Z pozvolného rozpadu rodinu vytrhne až nevratný zásah 

shůry. Z nemoci se paradoxně rodí vůle k životu, neštěstí je 

příležitostí ke sblížení. Román se na počátku velkolepě rozlévá 

do mnoha proudů, ale mnohé z nich po cestě oslabují a vytrácejí 

se. Chaotická a živelná Paříž kontrastuje s nostalgickým a 

klidným venkovem, velké dějiny, možná předzvěsti budoucího 

vývoje, se prolínají s nadčasovými individuálními osudy.  

 

Ženy ze zámku Lafayette 
Stephanie Drayová ; z anglického originálu The women of 

chateau Lafayette ... přeložila Radka Klimičková 

 

1774: Urozená šlechtična Adrienne se stává politickou 

partnerkou svého manžela markýze de Lafayette v boji za 

americkou nezávislost. 1914: Členka newyorské společenské 

smetánky Beatrice je silná osobnost a živel, který nic nezastraší - 
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ani vypuknutí první světové války. Poté, co se stane přímým 

svědkem devastace Francie, přijme životní výzvu: přesvědčit 

Ameriku, aby bojovala za to, co je správné. 1940: Francouzská 

učitelka, začínající umělkyně a sirotek Marthe je zvyklá se sama 

o sebe postarat a s válkou nechce mít nic společného  

 

Havířovina 
Iva Hadj Moussa 

 

Spisovatelka pátrá po minulosti tajemného domu v rodné vesnici. 

Jak její mise dopadne? Havířovina je nevzhledný a zanedbaný 

dům v malé vesnici. Povídá se o něm, že přitahuje špatné věci — 

lidé tu umírají nebo přinášejí neštěstí ostatním. A kdoví, možná 

se tu dokonce objevují duchové… Jedna zdánlivě nepodstatná 

matčina poznámka o tom, že z komína Havířoviny opět stoupá 

kouř, vyvolá v hrdince románu zájem prozkoumat dům blíž. 

Vydává se tak po stopách historie tajemného a pravidelně 

opouštěného obydlí a prostřednictvím rozhovorů s obyvateli 

vesnice se snaží přijít na kloub tomu, jestli se v tomto místě 

skutečně odehrává něco nadpřirozeného, nebo je všechno jenom 

zvláštní souhrou náhod a smůly.  

 

Královna Alžběta II. a královská rodina 
z anglického originálu Queen Elizabeth II and royal family 

přeložil Karel Kopička 

 

Tato celobarevná výpravná kniha přináší průřez britskou historií 

se speciálním zaměřením na vládnoucí dynastie, dále se široce 

věnuje současné panovnici Spojeného království, královně 

Alžbětě II. a její rodině. Publikace pojednává i o sídlech 

královské rodiny (Buckinghamský palác, Windsor, Sandringham, 

Osborne, Balmoral, Holyrood, Kensingtonský palác atd.) a jejich 

historii a o dalších aspektech jejího života (civilních i 

náboženských ceremoniích jako jsou svatby, pohřby, korunovace 

nebo investitury, královských kočárech, uměleckých a 

upomínkových předmětech, spojených s královskou rodinou, 

poštovních známkách či domácích mazlíčcích). Kniha oslavuje 

jak dlouholetou vládu královny Alžběty II., tak královnu 

samotnou a obhajuje monarchistické zřízení.  

 

Martin Šonka 
můj let do nebes 

Robert Sára 

 

Inspirativní příběh akrobatického pilota Martina Šonky, jenž se v 

roce 2018 stal mistrem světa respektované letecké série Air Race. 

Jeho cesta k absolutní světové špičce ale zároveň ukazuje, jak se 

vyplácí snít, protože i zdánlivě nereálné touhy mohou být - 

pokud tvrdě pracujete a jdete si za nimi - jednou naplněny.  
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První dáma elegance 
Hana Benešová 

Miroslava Burianová 

 

Název knihy První dáma elegance odkazuje ke dvěma 

nejznámějším rolím Hany Benešové. Byla vzorem první dámy a 

byla vzorem elegance. K obojímu vedla dlouhá cesta. Narodila se 

jako Anna Vlčková 16. července 1885. Osudovým se pro ni stalo 

seznámení s Edvardem Benešem. Po jeho boku pak prožila 

vzestupy i pády. Byla ženou středoškolského učitele, emigranta, 

ministra zahraničních věcí a konečně i prezidenta. V jejím životě 

se tak odrážejí dějiny značné části 20. století.  

 

Srdce tajgy 
Alexej Ivanov ; přeložil Konstantin Šindelář 

 

Historický fantasy román ze středověkého Ruska Píše se rok 

1455. Moskevské velkoknížectví sílí, pohlcuje okolní území a 

šíří se směrem na východ — tam, kde se pod svahy Uralu 

rozkládá jiný, prastarý a děsivý svět. Nad vrcholky Kamenného 

pásu září pichlavá pohanská souhvězdí, temena vrchů se ježí 

palisádami hradišť, ze země ční nespočetné modly a v černých 

hlubinách hvozdů se dosud ukrývají podivné bytosti…  

 

Královna 
Matthew Dennison ; z anglického originálu The queen ... 

přeložila Barbara Hajná 

 

Britská královna Alžběta II. zdědila korunu v roce 1952 a vládne 

tedy již sedmdesát let, déle než kterýkoli jiný žijící panovník. 

Překonala už rekordy své praprababičky královny Viktorie i 

císaře Františka Josefa I. Od počátků studené války až po 

pandemii covidu-19 zůstává symbolem Británie, která pod její 

vládou proměnila impérium na Společenství národů, vstoupila do 

evropských struktur a opět je opustila.  

 

Lucemburská epopej 
1. díl. Král cizinec (1309-1333) 

Vlastimil Vondruška 

 

První kniha historické série, věnované lucemburské epoše 

českých dějin, se soustředí na příběh "krále cizince" Jana 

Lucemburského.  

 

Po bitvě je každý manžel generál 
Alena Jakoubková 

 

Příběh manželů středního věku, jejichž vztah prochází krizí. Lada 

i její manžel Luděk pracují jako lékaři ve venkovské nemocnici. 

Seznámili se spolu už během studií, hned po promoci se vzali, 

vychovávají dvě děti. Jejich manželství poklidně plyne a Ladě 

připadá, že to tak bude napořád. Jenže jednoho dne vstoupí do 
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nemocnice nová lékařka Olga, jejímuž půvabu Luděk brzy 

podlehne. Navíc Ladě její sedmnáctiletá dcera sdělí, že je 

těhotná. To už je na Ladu opravdu příliš. Nyní se musí 

rozhodnout, zda její manželství stojí za to, aby o ně bojovala.  

 

Střapáček 
text a ilustrace Khoa Le ; z italsko-anglického originálu 

Capellone ... přeložila Ivana Nováková 

 

Půvabná knížka pro nejmenší děti na první pohled upoutá 

obálkou s 3D efektem a poetickými ilustracemi, které spolu s 

hřejivým příběhem vytvářejí téměř snovou atmosféru. Střapáček 

je vlasatý kluk, který odmítá hřeben. A tak se mu ve vlasech brzy 

zabydlí párek hrdliček a zanedlouho vyvede mláďata, ba dokonce 

mu z vlasů vyroste strom! Jenže ustavičné cukrování hrdliček na 

vlastní hlavě není žádný med… Kniha vychází dvojjazyčně – 

nabízí paralelní text v češtině a v angličtině.  

 

V ovocném sadu 
Nikola Scott ; přeložila Ivana Nuhlíčková 

 

Román německé autorky se vrací do Anglie na počátku druhé 

světové války. Na příběhu Frankie a její babičky Violety pak 

odkrývá podobné osudy mnoha mladých žen z pomocných 

pozemních sborů britské armády. Londýn, 2004. Frankie to 

neměla nikdy jednoduché. Vyrůstala bez matky, vychovala ji 

babička, která ji milovala... a která ji také nakonec těžce zradila. 

Roky se zdálo, že roztržka mezi nimi je nenapravitelná. Po letech 

se ale jejich cesty náhle znovu protnou a Frankie je šokovaná, 

když si uvědomí, že její babička pomalu ztrácí kontrolu nad 

pamětí. V její minulosti je však skryta temnota, která nezůstane 

pohřbena - tajemství sahající do válečných dob, která mohou mít 

zničující dopad na Frankiin vlastní život.  

 

Vina otců 
6. díl 

Åsa Larssonová ; přeložila Jana Satrapa Holá 

 

Mnohovrstevnatý kriminální román je vyvrcholením série s 

prokurátorkou Rebeckou Martinssonovou. Když soudní lékař 

Lars Pohjanen požádá Rebecku Martinssonovou, aby vyšetřila 

dávno promlčenou vraždu, dobře ví, že žije na vypůjčený čas. Už 

měl skoro pocit, že je se svým osudem smířený, jenže pak se mu 

na pitevní stůl dostalo tělo, ve kterém ke svému překvapení 

poznal otce slavného švédského boxerského šampiona Börjeho 

Ströma. Strömův otec v roce 1962 beze stopy zmizel. A našli ho 

až teď -- v mrazáku mrtvého alkoholika Henryho Pekkariho. 

Rebecce se ovšem momentálně nedaří ani v osobním, ani v 

pracovním životě a nemá nejmenší chuť se dávno uzavřeným 

případem zabývat. Může však nevyslyšet přání umírajícího? 

Zvlášť když pojme podezření, že Pekkari možná nezemřel 
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přirozenou smrtí?  

 

Dubánčí šprýmy 
napsal Martin Kinc ; nafotil Petr Václavek 

 

Kniha vtipných básniček a fotografií z roztomilého světa 

dubánků.  

 

Dubánek ve světě lidí 
napsala Klára Smolíková ; nafotil Petr Václavek 

 

Dobrodružství dubového skřítka Borka, který se náhodou ocitne 

v domě u lidí. Když les v zimě utichne a zapadá sněhem, 

přesunou se dubánci do starého dubu. Jen zvědavý neposeda 

Borek vybíhá do mrazu, aby mu nic neuteklo. Chtěl by vědět, 

proč se lidé s prkýnky na sněhové závěji neproboří a proč jim 

před Vánoci zahrady a střechy do tmy tak krásně svítí. Jenže 

zvědavost se mu stane osudnou a Borka před očima kamarádky 

Lidky z lesa unesou.  

 

Ruddy 
přepodivný příběh ze života Ruddyho 

Pavel Čech 

 

Kreslený příběh o neohroženém závodníkovi na koloběžce. Nové 

vydání doplněno o dvě krátké epizody, které vyšly až později v 

komiksovém sborníku Aargh! Černobílé ilustrace podporují 

akční vyznění příběhu.  

 

To je má země 
Dinétah 

Martina Skala 

 

Román české autorky o přátelství bílé ženy a indiánského páru z 

kmene Navahů je zajímavou konfrontací dvou odlišných světů. 

Indigo Montecourt, osamělá v cizím prostředí a manželství, najde 

nový domov a přátele v poušti na hranici států Arizona a Utah 

uprostřed pustých skal, ve vyprahlém údolí obydleném Indiány a 

divokými mustangy. Stejně jako vítr a slunce vytesaly ikonické 

skály v Monument Valley, tak putování do pouště a přátelství s 

Indiány Klahem a Olathe pomohly Indigo najít její pravou 

identitu.  

 

Václav Havel - mocný bezmocný ve 20. století 
Martin Vopěnka ; ilustrace Eva Bartošová 

 

Autor v knize sleduje obě linie. Na počátku je Václav Havel 

drobnou figurkou v těžkých dějinných zkouškách, později se 

stává slavným dramatikem, avšak zároveň bezmocným 

disidentem, kterého tehdejší komunistická moc pronásledovala a 

zavírala. A přesto nad ní nakonec zvítězí a vstoupí do dějin. Obě 
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linie knihy se tak v závěru propojí. Autor text nepřetížil 

informacemi, naopak, využil své zkušenosti z psaní pro děti a 

mládež. Díky tomu se jedná o knihu určenou jak mládeži, tak 

dospělým, ale vhodnou také jako doplněk výuky naší moderní 

historie. V neposlední řadě čtenáři díky ní lépe pochopí podstatu 

komunismu i každé diktatury, i možnosti jednotlivce žít za všech 

okolností pravdivý a autentický život.  

 

Doktore, to byla jízda! 
Patrick Taylor ; přeložila Adéla Bartlová 

 

Další pokračování příběhů lékaře O'Reillyho v irském městečku 

Ballybucklebo, tentokrát s duchem Vánoc. Znovu se setkáváme s 

Fingalem O'Reillym, s jeho zástupcem Barrym a svéráznými 

obyvateli irského městečka Ballybucklebo. Je rok 1965, v 

televizi právě promluvila mladá královna Alžběta a všichni se 

chystají na každoroční vánoční setkání. Na oslavu dorazí 

mimořádně zajímaví hosté, v důsledku čehož se doktor O'Reilly 

musí ujmout své tradiční obětavé role a pomáhat nejen jako 

lékař, ale také jako zpovědník a rádce. Jeho vřelou lidskost pozná 

jak celá léta tajený bratr markýze z Ballybucklebo, tak i malá 

holčička, které se v jednom okamžiku zhroutil celý její svět. 

Záhadnou schopností vidět do budoucnosti pomáhá doktorovi 

jeho rázná hospodyně paní Kincaidová, přezdívaná Kinky. O 

navrácení štěstí malé holčičce se zaslouží i místní kominík a 

prodavačka dárkového obchodu. Hlavní roli však zastane 

laskavý, štědrý Santa - tak jako každé Vánoce.  

 

Tajemství přirozené výchovy 
co nás tradiční kultury učí o výchově šťastných dětí 

Mihaeleen Doucleffová ; z anglického originálu Hunt, gather, 

parent ... přeložili Sabina Poláková a Jan Bružeňák ; ilustrovala 

Ella Trujillová 

 

Rozhlasová reportérka navštívila tři tradiční kultury - mayskou, 

inuitskou a hadzabskou s cílem poznat jejich principy výchovy 

dětí. Výchovný přístup předávaný z generace na generaci již celá 

tisíciletí je v přímém rozporu s tím, co zná ze své vlastní 

zkušenosti v moderní civilizaci. Rodiče si zde s malými dětmi 

budují vztah, který se diametrálně liší od typického vztahu rodič-

dítě na Západě - vztah postavený na spolupráci místo na moci, na 

důvěře místo na strachu a na individuálních potřebách místo na 

standardizovaných postupech.  

 

Vražda pro štěstí 
Jan Zábrana, Josef Škvorecký 

 

Detektivní román zavádí čtenáře do třicátých let 20. století do 

malebných putyk a tančíren starého Žižkova a mezi literární 

snoby z lepší společnosti.  
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Den, kdy jsem se naučil žít 
Laurent Gounelle ; z francouzského originálu le jour où j'ai 

appris à vivre ... přeložila Sabina Poláková 

 

Román je poutavě napsaným příběhem, který osloví každého, 

kdo se zamýšlí nad sebou samým, hledá odpověď na otázku po 

smyslu života a chce se stát strůjcem svého osudu. Představte si, 

že se jednoho obyčejného nedělního odpoledne procházíte po 

nábřeží v sanfranciském přístavu, celkem nezúčastněně 

pozorujete dění kolem, když v tom vás chytne za ruku mladá 

cikánka a nabídne se, že vám z dlaně přečte budoucnost. 

Nebráníte se a pro pobavení a snad trochu i ze zvědavosti 

nabídku přijmete. Cikánka si vaši dlaň zkoumavě prohlíží, po 

chvíli však její tvář zbledne, v jejích očích se zračí nepředstírané 

zděšení. Zlověstná věštba, kterou posléze vysloví, vás nenechá 

chladným, a třebaže jste racionálně založený člověk a na 

věštecké předpovědi nevěříte, od tohoto okamžiku už nemůžete 

žít poklidným, stereotypním způsobem jako doposud a váš život 

se převrátí vzhůru nohama. Co když cikánka nelhala, co když na 

jejích slovech něco je? A proč vzápětí po vyslovení věštby 

zmizela, aniž vás požádala o peníze?  

 

Mlčet jako hrob 
Lone Theilsová ; přeložila Magdalena Jírková 

 

Další případ ze série drsných severských detektivek s novinářkou 

Norou Sandovou. Brutální vražda prominentního policisty, temná 

tajemství mladičkých dívek, rodičovská selhání...Na reportérku 

Noru Sandovou toho bylo v poslední době příliš, a proto se 

rozhodne vyrazit do Thajska a trénovat tam kickbox. Jednoho 

dne se náhodou dozví o brutálním stětí policisty v anglickém 

Toppinghamu. Na internetu se objeví záznam popravy, vše 

nasvědčuje tomu, že šlo o teroristický čin, a to rozhodně stojí za 

reportáž. Nora se vrací do Anglie a postupně zjišťuje, že 

Toppingham skrývá bolestné tajemství, o kterém všichni mlčí. 

Tajemství, kvůli němuž je někdo ochoten znovu a znovu vraždit.  

 

Rukopis z Březinky 
José Rodrigues dos Santos ; z portugalského originálu O 

Manuscrito de Birkenau ... přeložila Nikola Skulinová 

 

Pokračování biografického románu Kouzelník z Osvětimi, který 

vychází se skutečných postav a reálií. Román podáva realistický 

obraz vyhlazovacího tábora. V románu Rukopis z Březinky, 

bezprostředně navazujícím na bestseller Kouzelník z Osvětimi, 

nás autor zavádí do srdce pekla zvaného Osvětim-Březinka, kde 

dramatický příběh známého pražského židovského kouzelníka 

Herberta Levina, jeho ženy Gerdy a syna Petra i portugalského 

vojáka Francisca Latina pokračuje a vrcholí. Právě v táboře smrti 

se osudy všech protagonistů protnou. Zatímco se všichni snaží 

přežít a vymýšlejí plán, jak uniknout jisté smrti, v táboře se 
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chystá povstání vězňů, které zásadním způsobem ovlivní běh 

událostí... Román Rukopis z Březinky vznikl podle skutečného 

příběhu a skýtá věrný, realistický obraz doby a prostředí, do 

nichž je jeho děj zasazen.  

 

Ruská panenka 
Marina Palmerová ; z anglického originálu The Russian doll ... 

přeložila Tereza Kupková 

 

Napínavý thriller z pera zkušené autorky Imogen Robertsonové, 

která autorsky spolupracovala s takovými hvězdami jako Wilbur 

Smith, nás zavádí do společnosti ruských oligarchů, do světa bez 

skrupulí, plného násilí, korupce a falše.  

 

Vlaštovčí kopec 
Donna Everhartová ; z anglického originálu The saints of 

Swallow Hill ... přeložila Ina Leckie 

 

Drsný román z pera současné hvězdy jižanské literatury, který se 

odehrává v období Velké hospodářské krize, vypráví příběh o 

tom, jak prostřednictvím přátelství a lásky vede cesta i z té 

nejhorší bídy a zoufalství. Georgia, USA, 1932. Pracovní tábory 

na sběr a zpracování pryskyřice rostou jako houby po dešti. 

Dělníci tu dřou v drsných podmínkách, za prachbídnou mzdu, 

izolovaní v nedozírných lesích od zbytku světa, a tudíž zcela 

závislí na často hamižných a arogantních majitelích, kteří 

poskytují ubytování a stravu za nehorázné ceny. Pro mnohé 

zoufalé nezaměstnané jsou však tato místa poslední a jedinou 

šancí.  

 

Bilbova pouť 
objevujeme tajemství Hobita 

Joseph Pearce ; z anglického originálu Bilbo's journey: 

discovering the hidden meaning of the Hobbit ... přeložila Lucie 

Cekotová 

 

S knihou Bilbova pouť odhalíte překvapivě hluboký smysl 

klasického románu J. R. R. Tolkiena Hobit, skrývající se za 

draky, trpaslíky a elfy. Bilbova výprava za nalezením a zabitím 

draka Šmaka je strhujícím příběhem odvahy a hrdinství, ale jak 

dokazuje renomovaný odborník na Tolkienovo dílo Joseph 

Pearce, není to cesta jen samotného Bilba, ale i nás všech. Je to 

křesťanská pouť sebeoběti a lásky, odevzdání se prozřetelnosti a 

milosti. S knihou Bilbova pouť – Objevujeme tajemství Hobita 

znovu prožijete napětí klasického Tolkienova příběhu, přitom 

však odhalíte jeho hluboce křesťanský smysl, který z Hobita činí 

vpravdě nadčasové dobrodružství.  
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Kritik 
2. díl 

Peter May ; z anglického originálu The critic ... přeložila Linda 

Kaprová 

 

Nejlepší světový vinařský kritik Gil Petty zmizel během 

degustačního turné po ne příliš známém vinařském regionu 

Gaillac. Před třemi lety byl nalezen ve vinicích na jihozápadě 

Francie, oblečený do karmínového roucha Bratrstva Řádu 

božských lahví. Jeho tělo viselo jako morbidní strašák na 

obtěžkané vinné révě a zdá se, že předtím bylo nějakou dobu 

uchováváno v červeném víně. Pettyho vrah nikdy nebyl dopaden. 

Když se Enzo Macleod do odloženého případu znovu pustí, zjistí, 

že za klidnou fasádou francouzského vinařství se skrývá tvrdý 

byznys ovládaný chamtivostí, závistí a zoufalstvím. Potenciální 

vrahové Enzovi rozhodně nechybí: místní vinaři, Bratrstvo Řádu 

božských lahví - starobylá společnost, která se věnuje propagaci 

gaillackých vín -, a dokonce i Pettyho dcera Michelle. Co když je 

některý z nich připraven Enza zastavit, i kdyby měl zabíjet 

znovu?  

 

Rufus zálesák 
David Dolenský 

 

Vyrazit na víkend nebo na pár dnů do lesa, spát pod širákem, 

vařit si čaj ze smrkového chvojí, sbírat houby, zírat do ohně… 

kdo z nás to nemá rád? Les, a příroda vůbec, jsou nejlepší učitelé, 

jak ví každý zálesák, skaut, tramp i snílek. Rufus bydlí ve městě, 

ale jeho kostkovaná košile voní jehličím, kouřem táboráků a 

ostružinovým čajem. I když je to moderní zálesák, dává přednost 

křesadlu před zapalovačem a jeho vousatou bradu často zdobí 

zahnutá fajfka. Je to skvělý průvodce, který ví, kde hledat 

nejčistší studánku, k čemu se hodí březová kůra a také z kterého 

lišejníku se dělá nejlepší zálesácká polévka. Obrazová kniha pro 

začínající táborníky a milovníky přírody vůbec je autorským 

dílem výtvarníka Davida Dolenského.  

 

Siréna 
Kiera Cassová ; přeložila Jindra Horynová 

 

Oceán zachránil Kahlen před smrtí. Je to už dávno, co ji nenechal 

utonout, a od té doby mu slouží jako siréna. Svým zpěvem láká 

bezpočet neznámých do hlubin moře, aby tak splatila dluh. Může 

se pohybovat také na zemi mezi lidmi, ale protože by i jediným 

slovem mohla způsobit smrt, musí držet jazyk za zuby. Dívá se, 

jak žijí obyčejní lidé a těší se, až bude taky smět hlasitě mluvit, 

smát se a svobodně žít.  
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Únikovka 
zimní dobrodružství. Tři záhadné dárky 

Eva Eich ; ilustrace: Toni Hamm ; z německého originálu Escape 

room Adventskalender - Die drei unheimlichen Geschenke ... 

přeložila Alena Bezděková 

 

Vzrušující únikovka plná zapeklitých rébusů a hlavolamů pro 

milovníky dobrodružných příběhů se slabostí pro řešení hádanek! 

Jen když seberete všechnu odvahu, inteligenci a kombinační 

schopnosti, dokážete osvobodit uneseného Santu a zachránit 

Vánoce!  

 

V téhle knížce se schovává myš! 
napsal Benjamin Bird ; překlad: Petr Čáp 

 

V tomhle úžasném interaktivním leporelu se malý čtenář stane 

hlavním hrdinou příběhu. Samozřejmě společně s populární 

kreslenou dvojicí… Zapřisáhlí nepřátelé kocour Tom a myšák 

Jerry vtáhnou a zapojí děti přímo do dění! Na stránkách téhle 

kouzelné obrázkové knížky budou s Tomem pronásledovat "tu 

otravnou myš" Jerryho. Jak tohle jenom dopadne?  

 

Hrad ve Skotsku 
Julie Caplinová ; přeložila Petra Královcová 

 

Izzy se ani nesnilo, že zdědí skutečný hrad. A teď je z ní hradní 

paní s velkými plány a mizivou hotovostí. Střechou sice stále 

ještě zatéká, ale počet obyvatel hradu nečekaně roste a ona musí 

během pár týdnů proměnit hrad v hotel. Naštěstí má k ruce pár 

pomocníků. Jedním z nich je i Ross, který Izzy zaměstnává hlavu 

víc, než by se jí líbilo.  

 

Kolo času 
1. díl. Oko světa 

Robert Jordan ; přeložila Dana Krejčová 

 

Kolo času se otáčí a věky přicházejí a odcházejí, zanechávajíce 

za sebou vzpomínky, jež se mění v pověsti. Pověsti blednou v 

mýty a dokonce i mýty jsou dávno zapomenuty, když se věk, jež 

se zrodil, vrátí. Ve třetím věku, věku proroctví, jsou svět a čas v 

rovnováze. Co bude i co je by mohlo padnout do rukou Stínu.  

 

Lepší být mrtvý 
Lee Child & Andrew Child ; přeložila Iva Harrisová 

 

Další krimithriller s hlavním hrdinou Jackem Reacherem. Bývalý 

vojenský policista Jack Reacher dál putuje křížem krážem 

Spojenými státy. V kapse má roličku bankovek, pas, platební 

kartu a zubní kartáček. Nikam nespěchá. A nikdy neuhýbá před 

problémy. A jeden velký ho potká na opuštěné silnici v Arizoně - 

v podobě džípu nabouraného do jediného stromu v širokém 

okolí. O několik minut později míří Reacher do nedalekého 
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města, odlehlé díry u hranic s Mexikem, která má lepší časy už 

dávno za sebou. Vedle něj sedí Michaela Fentonová, válečná 

veteránka a později agentka FBI, jež se snaží najít svého bratra. 

Nejspíš se zapletl s nebezpečnými lidmi. A Reacher je nejspíš 

bude muset navštívit  

 

Moje vlast! 
proč jsem byl neonacista 

Christian E. Weißgerber ; přeložila Zuzana Schwarzová 

 

O nacismu se před malým Christianem mluvilo šeptem. Bylo to 

monstrum z temné minulosti, pro mladého kluka zlověstné, ale 

zároveň přitažlivé. V prostředí bývalého východního Německa, 

které pohlcovaly liberální reformy toho západního a které od 

války zůstalo společensky homogenní, neztratila rétorika silného 

a samostatného státu nikdy na přitažlivosti, podobně jako ideál 

mužství definovaný vojenskou strohostí. Stačilo zajít na první 

demonstraci, na první koncert a z Christiana se stal neonacista...  

 

Mojenka 
napsala Olga Stehlíková ; ilustrovala Andrea Tachezy 

 

Příběh dívky, která se musí vyrovnávat se situací, kdy do úzkého 

rodinného kruhu zasáhne nemoc a otřese zdánlivými jistotami. 

Magdaléna má ráda les, mech, kapradiny, různé odstíny zelené 

barvy, zvířecí stopy a parůžky. Nenávidí parazity, hálky na 

listech stromů a raky. Proč? Protože její maminka je nemocná.  

 

Poslední absolvent 
Druhá lekce ve Scholomancii 2. díl. 

Naomi Noviková ; přeložila Veronika Volhejnová 

 

Mladá čarodějka Galadriel má před sebou poslední rok ve 

Scholomancii, drsné kouzelnické střední škole. Jenže právě tento 

ročník je ze všech nejnáročnější, a co hůř — na jeho konci na 

studenty čeká děsivý přízrak v podobě závěrečné zkoušky, ze 

které zdaleka ne všichni vyjdou živí. Galadriel si v minulém roce 

ověřila, kam až sahají její magické schopnosti, a získala i několik 

důležitých spojenců. Začíná doufat, že by mohla u zkoušky 

uspět. Jenže škola to zjevně ví také — a snaží se jí v tom všemi 

prostředky zabránit nebo ji alespoň donutit, aby konečně naplnila 

dávné proroctví a stala se nejstrašnější černou čarodějkou všech 

dob.  

 

Tornádo 
kdo přežije bouři? 

Chris Ryan ; z anglického originálu Twister přeložil Petr Tůma 

 

Ben spolu se svým přítelem Angelem opouštějí letadlem 

Kajmanské ostrovy, ohrožené hurikánem. Letadla se zmocní 

únosce, který s ním chce zničit rafinérii, patřící Angelovu otci. 

Tato katastrofa by přinesla smrt tisícům lidí. Ben a Angelo jsou 
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odhodláni této tragédii zabránit. Přitom se ocitají uprostřed 

hurikánu a blíží se k ním tornádo...  

 

Vzpomínky na zítřek 
Petra Slováková 

 

Urban fantasy román české autorky vypráví příběh z temné 

Ostravy, a volně tak navazuje na předchozí romány s hlavní 

hrdinkou Janou, cestovatelkou časem. Jana zůstala osamělá a 

semletá okolnostmi. Petr je pryč a čaroděje z jeho gangu se 

ostatní vůdci pokoušejí zabít. Cestovatelka časem se musí nejen 

postavit na nohy, ale také zjistit, co její schopnosti doopravdy 

dokážou. Jediný, kdo jí může pomoci, je Bezejmenný čaroděj -- 

mocný černokněžník, o němž se říká, že po kletbě ztratil paměť i 

lidskost. Reis se snaží udržet v chodu policejní oddělení, avšak 

na množící se případy sotva stačí a věci se mu pomalu, ale jistě 

rozpadají pod rukama. Jana se nevzdává naděje, že Petra najde, 

ať to stojí cokoli. Navíc vyplouvají na povrch pravdy z minulosti 

jejích rodičů i tajnosti kolem policie.  

 


