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Balzamovač 
3. díl 

Alison Belshamová ; přeložila Alžběta Ambrožová 

 

V brightonském Přírodovědném muzeu je nalezeno čerstvě 

mumifikované tělo. Když se spolu s kryptickými zprávami začnou 

objevovat egyptské pohřební nádoby a v nich části těla, má detektiv 

Francis Sullivan jasno – jde o práci sériového vraha. V ohrožení se 

navíc ocitá i Francisova exmilenka, tatérka Marni, která čelí obvinění z 

vraždy. Rozpolcený vyšetřovatel musí svést boj s vlastními démony i s 

časem, aby odhalil šíleného balzamovače dřív, než bude pozdě.  

 

Myší díra 
Simona Votyová 

 

Osmiletý Axel má vadu řeči, starý mobil a depresivní matku, která mu 

nedopřeje ani slavit Vánoce. Jejich starý soused, všemi neoblíbený a 

věčně nasupený samotář, žije ze vzpomínek na bývalou partnerku. 

Padesátnice Jolana žije naopak přítomností a svou slibnou kariérou, 

zato nesnáší děti a ostatní sousedé jsou jí spíše lhostejní. 

Pětadvacetiletý Cyril je čistotou posedlý podivín, jehož největší vášní je 

sex. Jednotlivé charaktery, vztahy, ale také touhy a sny sledujeme 

očima nečekaného svědka, který vidí vše, zatímco sám zůstává neviděn.  

 

Uspávanky - Audiokniha 
Jan Skácel 

 

Poezie, která se má číst dětem, aby lépe spaly. Obsahuje napínavé, 

dobrodružné a zábavné příběhy pro děti, např. Uspávanka s vosou, 

která píchla Viktorii, Uspávanka s plavčíkem a velrybou, Uspávanka s 

loupežníky a nebojácným chlapcem, atd. Najdeme tu nově zpracované 

pohádkové motivy o ovečkách jdoucích přes lávku, o popelčině oříšku, 

o hloupých kocourech a chytré myši, ale i krásnou parafrázi na 

klasickou básničku o studánce v lese.  

 

Kde rostou peníze? 
první čtení o financích 

Denisa Prošková 

 

Také máte občas pocit, že se vaše dítko chová, jako kdyby penízky 

rostly na stromech? Jsem zastánce toho, že děti je třeba učit určité 

finanční gramotnosti od útlého věku. Čím dříve některé věci pochopí, 

tím lépe. Hospodaření s penězi mezi takové věci rozhodně patří. Musí 

vědět, kde maminka s tatínkem penízky berou a musí vědět, že nelze 

bezhlavě nakupovat vše, co uvidí. Myslím, že na tuto tématiku je pěkně 

zpracována tato knížka: Kde rostou peníze? Za sebe ji doporučuji.  
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Nesmrtelné lásky 
milostné příběhy od Antonia a Kleopatry po současnost 

Louis Baldwin ; [z angličtiny přeložila Jana Melicharová] 

 

Kombinací literatury faktu a romantických příběhů vypráví autor o 

významných dvojicích jejich vzájemném vztahu, vlivu a citech. Líčí 

vztah Kleopatry a Antonia, životní lásku Lukrécie, Alžběty I., královny 

Viktorie, Napoleona, F.D.Roosevelta, H. Bogarta, J.F.Kennedyho, 

P.Newmana a jiných.; Vyprávění o soukromém a citovém životě téměř 

čtyř desítek slavných osobností.  

 

Sidra Noach 
David Jan Novotný 

 

Píše se srpen 2002. Čechy postihla tisíciletá povodeň, svým rozsahem 

připomínající biblický příběh Noachův. Stovky lidí přišly o své 

domovy, tisíce bylo nutno evakuovat ze zatopených oblastí. Také Židé 

z Josefova a z dalších částí Židovského Města musejí opustit své byty. 

Hledají útočiště u svých souvěrců. V židovském penzionátu pana 

Reicha na Vinohradech se řízením osudu schází deset mužů, tvořících 

minjan. Jsou různého věku, od patnácti do osmdesáti let, z různých 

prostředí, s různými životními zkušenostmi.  

 

Škola malého stromu - Audiokniha 
Forrest Carter 

 

Víte něco o duši amerických Indiánů? Víte, že stromy mluví? Víte, jak 

posílat zprávy prostřednictvím hvězd? Víte něco o smíchu a slzách v 

lidském srdci? Zaposlouchejte se do Školy Malého stromu a pochopíte 

pozoruhodnou jednotu člověka, přírody a kosmu. Příběh Malého 

stromu – chlapce, kterého vychovává babička s dědečkem z kmene 

Čerokíů. Učí jej moudrosti předků, řemeslu, umění přežít a vyjít čestně 

se světem i sám se sebou. Pocit štěstí a dokonalé pospolitosti je však 

krutě narušen. Kniha se stala bestsellerem, byla přeložena do mnoha 

světových jazyků a byla předlohou stejnojmenného filmu.  

 

Dům hedvábí 
1. díl 

Tabea Bachová ; z německého originálu Die Seidenvilla ... přeložila 

Blanka Pscheidtová 

 

Po smrti manžela přijme Angela pozvání své tety a navštíví ji v Asenze 

v italském Venetu. Během pobytu ale dojde k překvapivému zvratu, 

když místnímu Domu hedvábí, poslední tradiční tkalcovně hedvábí, 

hrozí zánik. Angela začne s tetou plánovat, jak by se dal dům zachránit. 

Majitel by Angele tkalcovnu prodal, ale má několik podmínek. A ona 

pak nečekaně potká muže, do něhož se na první pohled zamiluje… Je 

ale připravená na nový začátek v Itálii a na novou lásku?  
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Novinářem v Číně 
Co jsem to proboha udělal? 

Tomáš Etzler 

 

Tváří v tvář současné Číně. Vzpomínky, dojmy a osobní prožitky 

zkušeného novináře. Když Tomáš Etzler přistál v říjnu 2006 v Pekingu, 

Čínu téměř neznal. V následujících letech zde však připravil stovky 

reportáží a zažil řadu silných příběhů. Jak v nejlidnatější zemi světa žijí 

běžní lidé? Čemu v totalitní Číně čelí novináři, kteří zpracovávají 

události, jež se komunistická vláda snaží skrýt? Pronikavý vhled do 

čínské reality ji ukazuje v syrových barvách osobních zážitků jako 

ambiciózní mocnost, jež si nárokuje životy svých občanů.  

 

Osobní finance 
řízení financí pro každého 

Petr Syrový, Tomáš Tyl 

 

Potřebujete návod, jak mít pod větší kontrolou svoje finanční 

prostředky? Chcete část z nich vhodně investovat a potřebujete návod, 

jak to udělat co nejlépe? Zorientujte se ve vlastních financích a co 

nejúčelněji je využijte, aby vám vydělávaly! V knize se dozvíte, co je 

důležité při finančním plánování... 

 

Teribear 
tajemství modré krabice 

Alena Mornštajnová ; ilustroval Vladimír Žák 

 

Teribear je méďa hrdina a také maskot Nadace Terezy Maxové už 

dlouhé roky, ale teprve nyní ožívá v příbězích Aleny Mornštajnové. 

Během svých napínavých dobrodružství navštíví zoologickou zahradu, 

les nebo třeba cirkus. S kým se při tom seznámí? A podaří se mu najít 

domov? Ilustrované vyprávění o přátelství, odvaze a odhodlání ukáže 

rodičům i dětem, že ke štěstí může dojít, doskákat nebo dojet na 

koloběžce úplně každý. Ať už je živý, nebo plyšový.  

 

Hodná sestra 
Sally Hepworthová ; přeložil Martin Urban 

 

Hodná sestra je příběh o sestrách dvojčatech - Rose a Fern, které 

neměly lehké dětství kvůli matce. Jsou si velmi blízké a Fern coby 

autistka je na svou sestru Rose citově vázaná. Když Rose nedokáže 

otěhotnět, Fern se rozhodne sestře pomoci - jen si musí najít otce pro 

plánované dítě. Fernina "mise" otřese základy života, který si pro sebe 

pečlivě vybudovala, a rozproudí temná tajemství z minulosti. Hodná 

sestra je svérázný až šokující příběh o tom, co rodiny skrývají...  
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Nekonečný zázrak 
jak člověk stvořil knihy a jak knihy utvářejí člověka 

Irene Vallejo ; přeložil Vladimír Medek 

 

Kniha patří do stejné kategorie jako lžíce, kladivo, kolo nebo nůžky. 

Neumíme si představit život bez tohoto fascinujícího artefaktu, který 

lidé vynalezli, aby slova mohla volně působit v prostoru a čase, a bez 

kterého by neexistovala civilizace. Viktoru Franklovi zabavili při 

příchodu do Osvětimi rukopis, který obsahoval jeho výzkumy za 

dlouhou dobu, a touha napsat to vše znovu ho udržela při životě. Frankl 

později uvedl, že i když byli mnozí intelektuálové v horší kondici než 

ostatní vězňové, život v Osvětimi snášeli paradoxně lépe. Dokázali se 

totiž izolovat od děsivého okolí a uchýlit se do vlastního nitra. 

Zachránila je jejich představivost a víra v sílu slov.  

 

Poskvrněná 
Michaela Mihoková ; ze slovenského originálu Poškvrnená přeložil Jiří 

Pánek 

 

Zdánlivě klidný život Grace Byronové naruší její bezcitná matka, která 

ji kdysi odložila do internátní školy, aby se jí zbavila. Mladá dívka 

dostává možnost zakusit rušný londýnský život i sladkou chuť 

zamilovanosti. Ethanův uhrančivý pohled ji zcela omámí. Zažívají 

spolu dobrodružství, o kterých se jim předtím ani nesnilo. Nehledí na 

důsledky a zcela při tom zapomenou, jak dokáže být osud 

nevyzpytatelný – nejraději má kruté hry… Grace nachází odpovědi na 

otázky, o nichž si myslela, že zůstanou nezodpovězené. Pavučina 

tajemství se začíná postupně rozmotávat a dávno pohřbené hříchy 

vycházejí na povrch, aby odhalily děsivou pravdu o poskvrně rodiny 

Byronových. Ten, kdo měl navždy mlčet, promluví. Poskvrněná je 

emocemi nabitý příběh o nesplněných slibech, o lásce, která touží být 

věčná, o strachu, jenž porazí jenom odvaha.  

 

Přes zákruty řeky 
Aimie K. Runyan ; přeložila Renáta Tetřevová 

 

Román se odehrává ve dvou zemích a časových rovinách, které se 

vzájemně prolínají - v nacistickém Německu za války a v současné 

Kalifornii. Zachycuje osudy Maxe, Metty a její sestry Johanny.  

 

Slzy katovy schovanky 
2. díl 

Sabine Martin ; přeložil Jiří Pondělíček 

 

Pokračování příběhu katovy schovanky, která se loučí se svou falešnou 

minulostí, kdy se v mužském přestrojení učila katovskému řemeslu, a 

nyní, už jako žena, jde za svým štěstím. Minulost ji ale stále 

pronásleduje...Rottweil 1332. Melisanda utekla z Esslingenu, v lese 



Knižní novinky – leden 2022 

---------------------------------------------------- 

 

zakopala vše, co připomínalo její minulost esslingenského kata, 

němého Melchiora, a stala se ženou milovaného Wendela. Oba jsou 

šťastní - jejich obchod s vínem prospívá a velmi milují svou malou 

dcerku. Nad jejich štěstím se však stahují mračna. Melisandin tchán je 

ochoten udělat vše, aby překazil synovo manželství, a na hradě 

Adlerburg čeká stará nepřítelkyně na příležitost, aby pomstila smrt 

svého muže. Když Melisanda postupně objeví ve svém domě předměty 

ze své minulosti městského kata, prozradí se její temné tajemství, její 

muž se od ní odvrátí a její dcera je unesena. Aby ochránila svoji rodinu, 

musí se Melisanda utkat s protivníkem, který se neštítí ničeho...  

 

Kuchařka při onemocnění jater 
Vladimíra Havlová, Pavel Drastich 

 

Tato kuchařka je určena těm, které postihlo onemocnění jater. Vychází 

z přísné jaterní diety a snaží se nemocným zpestřit jídelníček.  

 

Meč a Koruna 
5. díl Cena moci. 

Sabine Ebertová ; z německého originálu Schwert und Krone: Preis der 

Macht ... přeložila Dagmar Hoangová 

 

Rok 1167. Italské polní tažení Fridricha Barbarossy skončilo 

katastrofálně. Jen stěží unikne se svou manželkou Beatrix a dětmi před 

morem a před útoky Lombarďanů. Mezi Jindřichem Lvem a jeho 

četnými nepřáteli se znovu rozhoří boje. Jindřichova pýcha a moc ještě 

vzroste, když se ožení s mladičkou anglickou královskou dcerou 

Matyldou. Ve vesnici osadníků rytíře Christiana v marce Míšeň se 

najde stříbro. Markrabě Ota neváhá vytlouct z toho co největší 

prospěch. Rozhodnutí má dopad i na rozdělení moci v císařské říši. 

Tažení knížat proti Lvovi, jehož se významně účastní Ota a jeho bratři, 

donutí císaře jednat, přestože dosud Jindřichovi všechno promíjel. Kdo 

z nich se nakonec prosadí?  

 

Poslední důkaz 
třetí případ Coltera Shawa. 3. díl 

Jeffery Deaver ; z anglického originálu The final twist ... přeložil Jiří 

Kobělka 

 

Colter Shaw přijíždí do San Franciska, aby tam sledoval tajemná 

vodítka a dokončil misi, na kterou se před lety vydal jeho otec. Musí 

najít ztracenou tašku s důkazy, které by mohly zničit nebezpečnou 

korporaci zodpovědnou za obrovské množství zmařených životů. 

Zatímco si Colter hraje s krutými zabijáky na kočku a myš, sám se 

ocitne v jejich pasti.  
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Předčasná úmrtí zapsaná do dějin 
Tomáš Čechtický 

 

Byli slavní a ve svých oborech mimořádně úspěšní. Spojuje je však 

ještě cosi – temný moment smrti: zemřeli předčasně, za dramatických a 

často nevyjasněných okolností, mnohdy z vlastní vůle. Osudy hrdinů 

nejrůznějších historických ér a oblastí lidské činnosti do šestadvacítky 

poutavých příběhů zpracoval zkušený publicista Tomáš Čechtický. Ve 

svém čtivém výběru nabízí originální postřehy a neotřelé pohledy na 

podnikatele Tomáše Baťu, polárníka Václava Vojtěcha, herce Tomáše 

Holého, krasobruslařku Hanu Maškovou, básníka Františka Gellnera, 

choť následníka habsburské monarchie Žofii Chotkovou, hudebníka 

Jiřího Schelingera, zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, hokejistu Ivana 

Hlinku či slavného intrikána Albrechta Valdštejna. Publikace je určena 

všem, jež zajímají české dějiny a jejich osobnosti a touží se dozvídat 

nové věci. Ve čtivě napsaných textech přinese poučení čtenářům, kteří 

rádi domýšlejí souvislosti a jimž je poctivě napsaná litaratura faktu 

podnětem k vlastímu uvažování.  

 

Ve tmě 
Peter Derňár ; překlad Jiří Žák 

 

Strhující a mrazivý thriller slovenského autora o touze vyrovnat se s 

minulostí, která bojuje s potřebou dosáhnout v životě něco víc. 

Čtyřicátník Peter má krátce po rozvodu. Kromě sebestředné manželky 

musí zvládat i pubertální dceru. Peter nechce takhle žít dál a jen se 

utápět v depresích. Jako řešení se mu nabízí terapie tmou – nechá se na 

týden zavřít do místnosti bez oken, aby se postavil vlastním strachům, 

překonal je a mohl vstoupit do nové etapy života s čistým štítem.  

 

Italské dvojhubky 
2. díl 

Marta Kučíková 

 

Proč si italští šviháci plní své letité sny v jakémkoli věku? Proč 

zbytečně neremcají? Proč by Ital nikdy nepozřel margarín? Proč i v 

nejmenší vesnici bývá stejný počet barů a kadeřnictví? Jak lze vyzrát na 

pech vysoko v horách? A proč jsou všechny Italky po jednom kafi 

zkušenými psycholožkami manželských vztahů? Co asi dělá, podle 

českého přísloví, správný Ital každou středu? Jak se elegantně zbavit 

dotěry? Co ve skutečnosti znamená být nevěrná až za hrob? Čím si 

typický Ital hýčká svoji drahou ženu? V čem tkví tajemství jejich 

precizně uklizených domovů – a jak Italky zvládají být i při tom fofru 

stále upravené a elegantní? Proč netloustnou, i když se cpou pizzou o 

půlnoci? Jak se cítí Češky a Slovenky provdané za své italské muže? 

Proč má Ital laskavé srdce? A proč jste důležití právě VY? O dalších 

lehkostech a nelehkostech žití v podhorském italském maloměstě, 

viděných nejen ze zpovědní kasy hokynářského krámku, vypráví 
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autorka, žijící v těchto končinách téměř patnáct let, opět s jemným 

vtipem a nadhledem.  

 

Italské jednohubky 
1. díl 

Marta Kučíková ; ilustrace Ivona Knechtlová 

 

Humorné příběhy o Itálii a jejích obyvatelích viděné českýma očima. 

Marta Kučíková své postřehy o životě na malém městě v podhůří 

italských Dolomitů psala nejprve jako blog. Stala se blogerkou roku 

2016, dokonce blogerkou desetiletí, a čtenáři mají možnost si její 

postřehy přečíst i v knižní podobě. Marta následovala svého českého 

manžela do Itálie bez jakékoli znalosti jazyka a se dvěma malými 

dětmi. Z pěti let, které jí manžel původně sliboval, se stal víc než 

trojnásobek, Martě se narodilo třetí dítě a se svérázným italským 

životem v horách se vyrovnává psaním. Čtenáře pobaví historkami o 

nakupování, vaření, soužití se sousedy, rodinném životě i o tom, jak se 

s humorem, nadhledem a občas s ironií vyrovnává se vzdáleností od 

rodné země.  

 

Marie Terezie 
Miluj a panuj. 1. díl 

Mirka Zlatníková 

 

Kniha mapuje první roky panování Marie Terezie. Ve velmi mladém 

věku si vyvzdorovala svoji velkou lásku, Františka Štěpána 

Lotrinského. Na konci života se z ní stala tchýně Evropy.  

 

Med z bodláčí 
Sara Paborn ; přeložila Vendula Nováková 

 

Román odehrávající se ve Švédsku vypráví příběh o dávno ztracené 

lásce i nepravděpodobném přátelství dvou zdánlivě zcela odlišných žen.  

 

Rusáci 
François Cavanna ; z francouzského originálu Les Russkoffs ... přeložil 

Tomáš Kybal 

 

Volné pokračování vzpomínek francouzského spisovatele s italskými 

kořeny. Tentokrát se hlavní hrdina, mladík sotva šestnáctiletý, ocitá v 

soukolí 2. světové války. Autobiografický román líčí Cavannovy 

zkušenosti z druhé světové války: kapitulaci Francie a následnou 

německou okupaci severu země, exodus velké části obyvatelstva, černý 

obchod. Vypravěč odjíždí na nucené práce do Berlína, kde se setkává s 

Ukrajinkou Marií, jež se stane jeho velkou láskou. Během 

osvobozování Německa se oba přesouvají do Štětína, ale zajmou je 

sovětští vojáci. Oba s hrůzou sledují hromadné popravy německých 

civilistů. Vypravěč s Marií ztratí kontakt a poté stráví několik týdnů 
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jejím bezvýsledným hledáním. Závěrečné svědectví o masovém 

přesunu nacistických pohlavárů na Západ zní děsivě.  

 

Z mého severoitalského deníku 
Marta Kučíková 

 

Deníkové záznamy z období od konce března do poloviny května roku 

2020 o tom, jak autorka a její rodina, žijící dlouhodobě v Itálii, zvládala 

náročné období pandemie nemoci covid-19.Jak prožívá těžkou 

koronavirovou pandemii v Itálii roku 2020 česká rodina v dolomitském 

podhůří? I přes velké psychické a fyzické vypětí autorka zapisovala a 

popisovala každodenně po nejkritičtější dva měsíce den pod dni. Věrně, 

bez příkras, samozřejmě s jemným humorem a všeobjímající italsko-

českou laskavostí. Její postřehy a zážitky jsou psány zejména z 

prostředí za pultem podhorského krámku, který se stal po dobu 

několikaměsíčního zákazu vycházení, mimo lékáren a nemocnice, 

jediným centrem dění.  

 

Bankovkovi 
postavy z českých bankovek v akci 

ilustrace Pavel Koutský 

 

Knížka, ve které se děti mohou seznámit s problematikou správného 

zacházení s penězi a s finančními produkty. Kniha vysvětlující základní 

pojmy ze světa financí je rozdělena na 7 kapitol. Za každou kapitolou je 

závěrečný kvíz, ve kterém si děti mohou ověřit získané znalosti. 

Průvodci světem finační problematiky jsou postavy z bankovek, Karel, 

Ámos, Ema, Boženka a František, spolubydlící v bytě pronajatém od 

vlídného domácího pana Tomáše.  

 

Kdo šije u Podolské - Audiokniha 
Lucie Hlavinková 

 

Vyhlášený salon Hany Podolské, který býval spojován s elegancí a 

luxusem, prožívá po znárodnění fatální změny. Na osudech lidí 

spojených se salonem můžeme sledovat dobu, kdy modely z Paříže 

vystřídaly rudé šátky a vykasané rukávy údernic.  

 

Naučme se hospodařit 
finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ 

[text Petr Šulc ; ilustrace Roman Kýbus] 

 

Kniha Naučme se hospodařit- nově s doložkou MŠMT, seznamuje malé 

školáky ve věku od 10 let se světem financí. Charakterizuje základní 

pojmy, popisuje způsoby, jak peníze použít, vysvětluje základní 

principy hospodaření. Publikace je zaměřena především na praktické 

procvičení nových informací ze světa financí v podobě matematických 

úloh, které jsou nedílnou součástí každé kapitoly.  
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Policie 
velká knížka pro malé vypravěče 

Max Walther ; překlad a jazyková redakce: Ema Potužníková 

 

Obrázková kniha představuje povolání policisty a seznámí malé čtenáře 

s jeho rozmanitou prací i každodenním životem na stanici.  

 

Porodní bába od fjordu 
Edvard Hoem ; z norského originálu Jordmor på jorda přeložila Jarka 

Vrbová 

 

Román odehrávající se na počátku 19. století v Norsku vypráví 

strastiplnou cestu Stiny, novodobé porodní asistentky. Autor popsal 

život své praprababičky v době, kdy byla v zemi bída a hlad a přežít se 

podařilo jen těm nejsilnějším. V roce 1821 vyrazila autorova 

praprababička, Marta Kristine zvaná Stina, na dlouhou cestu ze 

severozápadního pobřeží Norska do hlavního města, aby se vyučila 

porodní asistentkou. Mladšímu z jejích dvou dětí byl v té době sotva 

rok. Když skončila výcvik, začala praktikovat své povolání ve 

vesničkách a odlehlých oblastech fjordu Romsdal a musela přitom 

bojovat nejen s těžkými přírodními podmínkami, ale i s nedůvěrou 

okolí a nečekanými problémy ve vlastní rodině  

 

Procházka pod zemí 
napsala Élisabeth de Lambilly ; ilustrovala Julie Faulques; přeložila 

Tereza Fraňková 

 

Vstup do podzemního světa! Hemží se to tu mravenci, stonožkami, 

krtky i celými rodinami králíků. Nahlédni pod okénka a dozvíš se 

mnoho zajímavých informací nejen o zvířatech žijících pod zemí, ale 

poznáš i prostředí lesa, rybníka nebo zahrady. Celou knížkou tě provádí 

vyznačená cesta, která ti pomůže se v tomto rušném, ale fascinujícím 

světa vyznat. Stačí do ní vsunout prstík a nechat se vést. Zjisti, jak to 

vypadá v jezevčím brlohu, nahlédni do králičích nor a neztrať se v 

čilém mraveništi. Objev, co se ukrývá pod kameny, kdo se skrývá mezi 

kořeny stromů nebo jak to vypadá v bobřím příbytku. Tak na nic 

nečekej! Pusť se do zkoumání tohoto úžasného světa pod zemí!  

 

Tři sestry 
3. díl 

Heather Morrisová ; z anglického originálu Three sisters přeložila Eva 

Kadlecová 

 

Když byly Cibi, Magda a Livia malé, slíbily svému otci, že si zůstanou 

nablízku, ať se stane cokoliv. O několik let později Livii deportují do 

Osvětimi - a Cibi se k ní dobrovolně přidá. Jedině Magda se ještě 

nějakou dobu skrývá na rodném Slovensku, ale brzy také skončí ve 

vyhlazovacím táboře. Tváří v tvář smrti si sestry dají další slib: pokusí 
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se přežít. A tak začíná jejich strastiplná pouť zničeným kontinentem, 

která povede až za novým životem v Izraeli.  

 

Žena filmového kritika 
1. díl 

ilustrovala Toy Box 

 

Vtipně psané blogové příspěvky o každodenním soužití muže a ženy, o 

rodinném a pracovním životě. Knižně vydané blogové příspěvky Ženy 

filmového kritika, jejichž autorka za ně byla nominovaná na prestižní 

literární cenu Magnesia Litera (a přesto si přeje zůstat v anonymitě), 

jsou vtipným, ironickým i nekompromisně sebeironickým - a 

nezdráháme se říct až allenovským - nahlédnutím do rodinného soužití 

ženy a muže, což většina lidí nad 30 let nejspíš důvěrně zná. Co ovšem 

už nezná, jsou specifika soužití ženy se zvláštním druhem muže: 

filmovým kritikem. Texty svými ilustracemi doprovodila umělkyně 

vystupující pod pseudonymem Toy_Box, pozoruhodná autorka 

komiksů, výtvarnice a malířka  

 

Doktore, fofrem, jde o život! 
Patrick Taylor 

 

DOKTORE, FOFREM, JDE O ŽIVOT je poutavý kaleidoskop 

komických příběhů plných laskavého humoru a životní moudrosti, irská 

obdoba francouzských ZVONOKOS. Barry, čerstvý majitel 

univerzitního diplomu, získal první zaměstnání... nic zlého přitom 

netuše. Bude asistentem praktického lékaře v Ballybucklebo! Tuhle 

vesničku málem nenajde na mapě, ale na místě zjistí, že nechce žít 

nikde jinde než tady – v srdci smaragdových kopců a údolí severního 

Irska. Pak se však poprvé setká se svým šéfem, doktorem Fingalem 

O´Reillym. Tenhle starší muž, jehož základním ponaučením je „nikdy 

pacientům nedovol, aby ti přerostli přes hlavu!“, má velmi svérázné 

metody. Je prchlivý O´Reilly šarlatán prvního řádu, anebo naopak ten 

nejlepší učitel, od kterého Barry získá mnohem víc, než se kdy naučil 

na fakultě? Ať už tohle dopadne, jak chce, po seznámení s O´Reillyho 

pacienty – mezi nimiž se najdou opravdu rázovité figurky – je mu 

jasné, že minimálně o životě, a nejspíš i o lásce se tady dozví víc, než 

kdy doufal.  

 

Milý Bene 
Halina Pawlowská ; ilustrovala Erika Bornová 

 

Humoristická próza oblíbené české autorky. Tentokrát pro své 

vyprávění využila epistolární styl. V dopisech svému potenciálnímu 

milenci popisuje cestu do Toskánska, kterou podnikla se svou 

rozvedenou dcerou a vnukem. Milý Bene, tak začínají všechny příběhy, 

pocity a vzpomínky, které si autorka vyměňuje s bratrem své první 

lásky. Z očí do očí by si toho určitě tolik neřekli, ale dopisy unesou 

intimní tajemství, trapasy, kritiku a také v nich lze vyjádřit touhy a 
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naděje, že i když člověk stárne, nic se neděje! Existuje totiž i láska na 

tisící pohled, protože láska se nedá omezovat ničím. Rozhodně ne 

kontinenty, vlastními i cizími dětmi, a už vůbec ne věkem.  

 

Sejdeme se v pět 
úsměvné příběhy ze seznamky, které píše sám život 

Vladimíra Černajová 

 

Žít single má své nesporné výhody. Děláte si, co chcete, nikdo 

nenechává oholené vousy v umyvadle a netrousí špinavé ponožky na 

trase obývák–ložnice. Přesto občas pocítíte potřebu s někým život 

sdílet. A pokud se zrovna ve vašem okolí nevyskytuje vhodný adept, 

vrhnete se na seznamky! Barvité a humorné příběhy z prostředí 

internetového seznamování vás rozhodně pobaví.  

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karole 

Estreichera 
Początki, współczesność, współpraca transgraniczna 

 

Publikace přibližující historii knihovny v Radkówě, vydaná v rámci 

projektu "Dobrý rok - integracja społeczności pogranicza".  

 

Stalinova dcera 
výjimečný a bouřlivý život Světlany Allilujevové 

Rosemary Sullivanová ; přeložil Jiří Kobělka 

 

Jediný životopis sepsaný přímo ve spolupráci se Stalinovou dcerou. 

Světlana Allilujevová se narodila roku 1926 a mládí strávila ve zdech 

Kremlu ve stínu svého otce, tehdejšího neomezeného vládce 

Sovětského svazu Josifa Vissarionoviče Stalina. O osmdesát pět let 

později zemřela v Americe jako osamělá stařena jménem Lana 

Petersová. Jaké byly osudy této ženy, se pokusila vylíčit historička 

Rosemary Sullivanová, která svou knihu připravila na základě studia 

archivů FBI, CIA i ruských státních archivů a především v úzké 

spolupráci s její dcerou Olgou. Kniha směla být vydána až po 

Světlanině smrti. Ukazuje těžký život „kremelské princezny“, která sice 

netrpěla hladem a pronásledováním jako miliony obyvatel Sovětského 

svazu v době kruté vlády jejího otce, přesto se ani jí nevyhnuly těžké 

ztráty. Přišla téměř o všechny, které milovala, včetně matky, která 

spáchala sebevraždu, strýců a tet, pohlcených tragédií politických 

procesů, a milence, který byl poslán na Sibiř. Plný rozsah otcových 

zločinů však poznala až po jeho smrti. V roce 1967 utekla do USA a za 

sebou nechala dvě děti. Ale ani její nový život nebyl šťastný, stále 

zůstávala vězněm svého původu a jen málokdy našla přátele, kteří by v 

ní viděli jen Světlanu, a ne Stalinovu dceru.  
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Proč máma nadává 
2. díl 

Gill Sims ; přeložil Jakub Chodil 

 

Děti už úplně zdivočely, dům vypadá jako po výbuchu a manžel nikdy 

není doma. Jako by toho nebylo málo, máma si našla novou výzvu – 

práci v kolektivu plném mladých a nadějných lidí. To jí působí starosti, 

jestli ve svých dvaačtyřiceti letech zvládne vstát ze sedacího vaku s 

potřebnou důstojností. Dokáže se máma prosadit v nové práci a zároveň 

udržovat rodinu v chodu? A najde si přitom pořád čas na příležitostný 

gin a tonik? Pravděpodobně ne.  

 

Proč máma pije 
1. díl 

Gill Sims ; přeložila Yvetta Nováková 

 

Máma slaví devětatřicáté narozeniny. Před sebou má vidinu hrozivé 

budoucnosti plnou lidí, kteří ji zvou na kurzy jógy a večírky, kde každý 

prohlašuje, že se „líznul“ po skleničce vína. Ale máma nechce trávit čas 

tam, kde dobrou noc dávají ženy, které žijí JEN pro své děti a snaží se 

jedna druhou trumfnout mimoškolními aktivitami svých potomků. 

Místo toho svírá sklenici vína a mumlá: „Život je na h…“ Pořád 

dokola. Dokud si nevzpomene na ten výborný nápad…  

 

Idiot 
Fjodor Michajlovič Dostojevskij ; z ruského originálu Idiot ... přeložil 

Libor Dvořák 

 

Společenský psychologický román z 60. let 19. století, v němž autor 

staví představu člověka plného ideálů do kontrastu k životu šlechticů a 

měšťáků. Hlavní hrdina, kníže Myškin, který se po pěti letech vrátil ze 

švýcarského sanatoria zpět do Ruska, je muž neobyčejně citlivý, 

dobrosrdečný, ale i dětsky naivní. Je typem člověka, který dosáhl 

naprosté duševní i mravní rovnováhy. Mezi svými současníky, 

upoutanými honbou za penězi a vlastními nízkými vášněmi, však 

neustále naráží na nepochopení a posměch. Nakonec smířeně umírá v 

sanatoriu pro duševně nemocné, kam se opět vrátil. V tomto románu 

ruský klasik vytvořil obraz zranitelnosti, bezradnosti a bezmoci 

důvěřivé dobroty v reálném světě bezohledných vášní a sobectví.  

 

Klub Carlton 
Katherine Stoneová ; [z anglického originálu ... přeložila Marie 

Válková] 

 

Společensko-psychologický román o třech ženách a jednom mladém 

lékaři, který zcela zásadně ovlivnil jejich životy. Mark je na jedné 

straně do medicíny velice ponořený, ale na straně druhé se u něho 

někdy objeví určitá podrážděnost a náladavost vyplývající z 

potlačované touhy zabývat se angličtinou a vyučovat ji, což si vlastně 
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vždy přál. Právě tento zvláštní rozpor je příčinou krachu Markova 

manželství, který on i jeho žena Janet bolestně prožívají. V této tak 

těžké době se Mark v nemocnici seznámí s krásnou Kathleen, dívkou 

patřící k sanfranciské smetánce, která až dosud byla zvyklá mít vše, co 

si zamane. Ovšem v Markově případě je tomu jinak, přestože jsou 

sympatie vzájemné. Mark ještě nemá zcela dořešený vztah k Janet. Ta 

se po rozvodu rozhodne věnovat divadelní kariéře, po níž vždy toužila. 

Třetí ženou, v jejímž životě zaujímá Mark významné místo, je kolegyně 

Leslie, která sice má před sebou dráhu úspěšné lékařky, ale v soukromí 

příliš šťastná není - je do Marka zamilovaná.  

 

Líný kocour Josef 
napsala a ilustrovala Franziska Biermannová ; [přeložila Hana 

Linhartová] 

 

Líný kocour Josef má moc rád svůj gauč. A moc rád má i svůj klid. 

Jenže jednoho dne se v jeho kožíšku usídlí dotěrná blecha a nepřestává 

ho obtěžovat nepříjemným kousáním. Naštěstí je kocour televizně 

vzdělaný a ví, jak se toho trapiče zbavit – jednoduše tak, že mu najde 

nového hostitele! Takže má jen jedinou možnost. Musí na čas opustit 

svůj vroucně milovaný gauč a vydat se ven do světa. Lhostejno, zda v 

přestrojení za kadeřníka, učitele zpěvu či fotbalového trenéra... Kocour 

Josef je pevně rozhodnutý zbavit se blechy za každou cenu!  

 

Přání 
Sasha Blake ; přeložila Eva Poskočilová 

 

Kdybyste si mohli splnit jakékoli přání, co by to bylo? Hrdinové nové 

knihy Sashy Blake si přejí všechno možné, ale pozor, někdy to může 

dopadnout trochu jinak, než si mysleli. Žijí a pracují v pozlátkovém 

světě prostopášného Las Vegas, topí se v penězích, ale přesto jim stále 

něco chybí. Mají své sny, někteří však zároveň skrývají hrůzná 

tajemství z dávné minulosti. Lulu touží po milujícím manželovi a otci 

pro syna. V dokonalém světě by se jím stal její skvělý šéf Ben 

Arlington, jenže Ben je špička ve světě kasin a heren v Las Vegas, jinak 

řečeno dokonalá partie, a je zasnoubený s jinou ženou. Benova sestra 

Ariel se pro změnu snaží prosadit vedle svého slavnějšího a 

úspěšnějšího sourozence a za každou cenu chce rodině dokázat, že je 

stejně dobrá jako on. Za nitky v pozadí ale tahá Sofia Arlingtonová, 

skutečná hlava rodiny, která neváhá zcela nemilosrdně vyřídit 

konkurenci, jen aby si rodinný podnik udržel výsadní postavení v 

zábavním průmyslu. Je tvrdá, chladná a silná, ale neustále ji 

pronásleduje strach, že se může všechno změnit. Podaří se Sofiině 

sokyni Bessii zničit celou tu nádheru a blahobyt? A co vlastně Bessie 

na Sofii ví?  
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Já, člověk 
Olga Stehlíková ; ilustrovala Nikola Logosová 

 

Co dělá člověka člověkem: Dvě ruce a dvě nohy? Chytrá hlava, šikovné 

ruce? Nebo jde hlavně o to, co ho baví a naplňuje? Když budete lidem 

naslouchat, sami vám rádi řeknou, co je podle nich nejdůležitější. A 

protože to má každý trochu jinak, nakonec uvidíte, že charaktery a 

povolání lidí jsou stejně pestré jako svět, ve kterém žijeme. Tak se na 

něj pojďte podívat novýma očima – uvidíte ho v barvách, které jste 

dosud možná ani neznali!  

 

Liščí oči 
Petra Hůlová ; ilustroval Nikkarin 

 

"Opravdu jsem v naší koupelně viděl lišku?" pomyslí si třináctiletý 

Eda. Se sestrou Zuzkou, svým dvojčetem, políčí na šelmu granule. 

Ráno je v koupelně čeká další překvapení. Granule jsou pryč a v 

podlaze zeje veliká díra. Když do ní Zuzka vleze, najednou se kamsi 

propadne a Eda musí za ní. Netuší, že se ocitli v tunelu vedoucím do 

jiné doby. Po pražských silnicích duní ruské vojenské kolony. Z 

náhodně získaných novin pak zjistí, že je 22. srpna 1968. A začíná 

dobrodružství, v němž se dostanou k lidem, o jakých dosud četli jen v 

učebnicích dějepisu, a na místa, kam se jen tak někdo nepodívá. Co 

kdyby se jim podařilo změnit běh dějin?  

 

Hubert & Hugo 
Nikarrin 

 

Hubert a Hugo jsou horolezci, které můžete znát ze stránek časopisu 

Čtyřlístek. Oba 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. Chobotnice hrající 

ping pong, horské příšery, podivuhodná rodinná tajemství, strašidla i 

mistři zločinu. To vše a ještě více v 11 výpravných komiksových 

příbězích.  

 

Malostranské století 
(malý a zcela neúplný průvodce, nejen pro malé, Malou Stranou) 

Jana Vopatová 

 

Malostranské Století je experimentální prvotina mladé autorky, která 

část života strávila v kouzelném koutě Malé Strany. Kombinuje několik 

žánrů a literárních prvků. Téměř každá kapitola obsahuje krátké 

vyprávění, báseň a nakonec faktografickou vsuvku. Výsledkem jsou 

texty, které jsou současně i ilustracemi. Kniha je však především 

zábavným průvodcem, malou sbírkou lyricko-epických zastavení, a 

hlavně také pohádkovou knížkou. A okrajově i návodem ke hraní – k 

prožití obyčejných chvil tak nějak jinak. Tato půvabná nápaditá knížka 

je určena nejen hrdým Malostraňákům, ale každému, kdo si rád hraje. 
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Dá se do ní kreslit a psát, hodí se na doma i ven. A je barevná stejně 

krásně jako Malá Strana... Kniha vychází za podpory Ministerstva 

kultury České republiky a Městské části Praha 1.  

 

Mrazík s pendrekem v ruce 
proč je současné Rusko takové a proč nemůže být jiné 

Alexandr Mitrofanov 

 

Alexandr Mitrofanov ve své nové knize popisuje jevy typické pro 

současnou ruskou společnost a politickou sféru a dokládá je na 

nedávných událostech. Vysvětluje, proč je prakticky nemožné, aby v 

Rusku fungovala demokracie, z jakého důvodu v této zemi dochází k 

policejním represím nebo odkud pramení expanzivní ruská mentalita. 

Všechny své teze opírá o reálná fakta z minulosti. Při analýze stavu 

nynějšího státu se tak autor vrací především k sovětské éře, v níž má 

současné Rusko kořeny. Kromě konkrétních událostí čerpá i z knih či 

filmů, z vyjádření odborníků a v neposlední řadě z vlastních zkušenosti, 

jež nasbíral za 22 let života v Sovětském svazu.  

 

Obr 
Tereza Šiklová 

 

Hlavní hrdina naší knihy je pomalý obr. Začíná den prací, pokračuje 

procházkou a končí odpočinkem stejně jako my, lidé. Je tu jen malý 

rozdíl: během obrova dne se totiž vystřídá čtvero ročních období. 

Vstává na jaře a ke spánku uléhá v zimě. Obr se pohybuje tak pomalu, 

že ho lidé nejsou schopni postřehnout, a to ani když je těsně za okny 

jejich kanceláří. Možná právě proto je nejradši v přírodě. Žije si úplně 

jinak než celé to uspěchané, do sebe zahleděné město. Co takhle spolu s 

obrem na chvíli zpomalit, zaostřit a vychutnat si život? Možná se nám 

svět kolem začne zdát trochu větší a zábavnější!  

 

Paříž s vůní zločinu 
Šárka Ledenová, Hana Prokopcová ; ilustrovala Petra Waldauf Slabá 

 

Pan Lupička, poněkud kulatější účetní, se vydává na vysněnou 

dovolenou do Paříže, aniž tuší, že na něj čeká velké detektivní pátrání. 

Záhy se totiž seznámí s panem Armaňakem, kterému ve spánku ukradli 

jeho jedinečný nos. A proč? Protože je to nos nejlepšího parfuméra ve 

Francii. Pan Lupička si odjakživa přál být detektivem, a tak se chopí 

příležitosti a vyrazí za první stopou.  

 

Prázdniny v Česku - Audiokniha 
Ladislav Zibura 

 

Za dobrodružstvím není třeba létat přes půl světa! Stačí procestovat 

rodný kraj a dobře se dívat. Vydejte se s Ladislavem Ziburou na 

dvouměsíční jízdu po českých luzích a hájích a připomeňte si, v jak 

rozmanité a krásné zemi žijeme. Těšit se můžete na cestu plnou 

zajímavostí, při které se zasmějete nad příběhy svérázných lidí a 
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načerpáte tipy na výlet. Tak přisedněte do roztomilého bílého autíčka a 

pevně se připoutejte! Váš řidič je začátečník.  

 

Strašidelný dům 
Zuzana Pospíšilová ; ilustrace Zuzana Dreadka Krutá 

 

Lehce strašidelný příběh, ve kterém se čtveřice kamarádů vydává na 

průzkum starého podezřelého domu. Čtyři kamarádi jednoho dne 

zaslechnou podivné zvuky, které vycházejí ze starého a opuštěného 

domu se zanedbanou zahradou. Jsou přesvědčení, že v domě straší, 

jenže netuší, které strašidlo se tam usídlilo. A tak se raději chtějí 

pořádně připravit. Čerti se bojí ptačích pírek, na upíra platí česnek a 

před utopením od vodníka ochrání plavací kruh.  

 

Ariadnina nit 
mýty a labyrinty 

Jan Bajtlik 

 

Odvážíš se vstoupit do starověkého labyrintu? Ale pozor, čeká tam na 

tebe Minotaurus, člověk s býčí hlavou! Zapoj se do bojů o starobylou 

Troju. Unikni spolu s Odysseem strašlivému jednookému Kyklopovi. 

Zúčastni se olympijských her v dávné Olympii nebo navštiv řecký 

amfiteátr, kde právě hrají komedii Žáby. Vezmi jako smělý Theseus 

klubko Ariadniny niti a projdi labyrintem řecké mytologie. Najdeš ve 

spleti klikatých stezek tu správnou, která tě dovede na další 

dvoustranu?  

 

Cizinky ve vlaku 
Lisa Unger ; z anglického originálu Confessions on the 7:45 přeložil 

Pavel Bakič 

 

Selena Murphyová je na cestě z práce, když její vlak zničehonic 

zastaví. Při čekání se dá Selena do řeči s krásnou neznámou ženou, 

která sedí vedle ní. Hovor plyne rychle a nenuceně. Dotyčná se 

představí jako Martha a svěří se, že je uvězněná ve vztahu se svým 

nadřízeným. Selena své nové známé naopak poví, že podezírá manžela 

z milostného poměru s jejich chůvou. Když vlak následně dorazí do 

Seleniny stanice, obě ženy se rozejdou s tím, že už se nejspíš nikdy 

nesetkají. O pár dní později však chůva rodiny Murphyových zmizí. 

Selenin kdysi dokonalý život se vzápětí obrátí vzhůru nohama. Zatímco 

čím dál víc zabředává do záhady zmizelé chůvy a její manželství 

přichází k dalším a dalším úrazům, Selena začíná přemýšlet, kdo 

vlastně ve skutečnosti byla ona neznámá spolucestující  
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Jak mi Tajemství změnilo život 
skuteční lidé, skutečné příběhy 

Rhonda Byrne ; z anglického originálu How the Secret changed my life 

... přeložila Berta Boturová 

 

Tento titul navazuje na veleúspěšnou knihu Rhondy Byrne Tajemství. 

Tentokrát narazíte na kompilaci čtenářských reakcí na četbu této 

autorčiny předešlé knihy. Čtenáři se svěřují s tím, jak jim kniha doslova 

změnila život. Díky ní se v životě lépe poprali s nástrahami v oblastech 

zdraví, práce, rodiny a partnerských vztahů. Každý ze čtenářských 

příběhů je velmi autentický a prožitý a možná se s některým z nich 

budeme sami identifikovat.  

 

Jen tak jsem šel kolem 
Vladimír Kroc, Petr Brukner 

 

Petra Bruknera znáte z filmů dua Smoljak a Svěrák i z Divadla Járy 

Cimrmana, kde jako neherec úspěšně hraje již desítky let. Především je 

to ale písecký rodák, jenž naplňuje svůj život rozličnými zájmy, vedle 

těch sportovních, jako je tenis, cyklistika či golf, k nim dále patří 

poslech jazzové hudby, kouření dýmek, fotografování či vytváření 

„fóráží“. Knižní rozhovor s všestranným umělcem vede novinář a 

rozhlasový moderátor Vladimír Kroc  

 

Koruna démonů 
James Rollins ; přeložil Zdík Dušek 

 

Třinácté pokračování volné řady špionážních thrillerů z cyklu o elitním 

tajném oddílu ministerstva obrany USA Sigma Force. Agenti Sigmy se 

musí poprat s náhle odhaleným děsivým tajemstvím, pohřbeným před 

sto lety v zájmu záchrany lidstva. Vědecký tým zkoumající na 

brazilském pobřeží příčiny devastace veškerého života na malém 

ostrově je záhy po svém objevu eliminován neznámou vojenskou 

jednotkou. Ve hře je dávné tajemství, které před sto lety ukryla skupina 

vědců pod vedením A.G. Bella, aby ochránila lidstvo, a nechtěla přitom 

předmět zničit, neboť sliboval klíč k tajemství života po životě. V 

současnosti tak bude úkolem speciální jednotky Sigma Force zastavit 

tuto nyní do světa vypuštěnou dávnou hrůzu, která se přizpůsobuje, 

rozrůstá a hodlá dobýt svět, což se jí s rychle přibývajícími 

schopnostmi nakonec může podařit.  

 

Období hurikánů 
Fernanda Melchorová ; přeložila Anežka Charvátová 

 

La Bruja je mrtvá. Čarodějnici a šamanku, kterou navštěvovaly ženy, 

aby je zbavila nechtěného přítěžku, a muži, aby uspokojila jejich chtíč, 

někdo zavraždil. Nejde ovšem o to kdo, ale proč. Každý z tohohle 

mexického zapadákova by si našel důvod - zpackaný potrat, peníze, 

drogy, ponížení, zoufalství. Vyprávění každého z nich je naléhavým a 
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surovým svědectvím, které se z románu hrne a valí ve strhujícím 

proudu vulgarit, nářku a nadávek. Jako by každá z postav chtěla do 

každé jedné věty vmáčknout všechnu svoji bolest, vztek a bezmoc vůči 

světu a zároveň se nechtěla vzdát své touhy po štěstí.  

 

Pepo! - Ty popleto! 
obrázková etiketa pro nejmenší 

Vendula Hegerová 

 

Volné pokračování úspěšného leporela Edo! Ty neposedo! rozvíjí 

příběhy Edova kamaráda, opičáka Pepy. Tentokrát je v zemi zvířátek 

zima a všichni se chystají na Vánoce a také oslavu nového roku. Texty 

v bublinách dokreslují malé příběhy mezi hrdiny knížky. Mimo etikety 

se leporelo zaměřuje i na emoce. Má Pepa strach? Je Eda veselý, stará 

myška osamělá? Poznáte spoustu povolání – výpravčí, prodavač, 

policista, úřednice… Můžete hledat jednotlivá zvířátka a sledovat jejich 

příběh. Hlavně si ale užijete spoustu komických situacích, které vám 

budou i z našeho „člověčího“ života blízké. Vendula Hegerová je 

úspěšná a oblíbená ilustrátorka a autorka dětských knih, úzce 

spolupracuje např. s časopisem Puntík.  

 

Anatomie parních lokomotiv 
 

Celobarevná encyklopedie obsahuje podrobný přehled parních 

lokomotiv a seznamuje čtenáře s jejich konstrukcí, zajímavostmi z 

jejich provozu, historií parních strojů, hlavními konstrukčními celky, 

jejich opravami a údržbou. Přináší rovněž zajímavé informace o 

speciálních parních lokomotivách i mnoho unikátních barevných 

fotografií z období počátků dějin české železniční dopravy.  

 

Iron man 
moje jízda s Black Sabbath - nebem i peklem 

Tony Iommi ; z anglického originálu Iron man ... přeložil Vít 

Malinovský 

 

Iron Man zachycuje příběh průkopnického kytaristy Tonyho Iommiho a 

legendární kapely Black Sabbath, kterou časopis Rolling Stone překřtil 

na „Beatles heavy metalu". Tento příběh zachycuje jeho humor, 

inteligenci a vřelost. Tony Iommi mluví upřímně a o svém drsném 

dětství, nehodě, která mu málem ukončila kariéru, neúspěšných 

manželstvích, osobních tragédiích, bitvách se závislostí, kamarádech z 

kapely, slavných přátelích, nově nalezené dceři a dalších věcech. 

Všechno, co souvisí s hard rockem, se zažili Black Sabbath jako první: 

drogy, zhýralost, pití, žaláře, bolest, hořící bubeník, odchody a návraty 

zpěváků, peníze, šílenství, metal.  
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Jak se dostat z maléru 
občanskoprávní průvodce pro děti od 8 let 

Petra Štarková ; ilustrace Libor Drobný 

 

Myslíte si, že není možné, aby se z normálních kluků stali jednoho dne 

nevědomky zločinci, po kterých pátrá policie? Standovi, Romanovi a 

Štěpánovi se to právě podařilo. Napadlo je totiž schovat něco, co patří 

jednomu z nich. Anebo už nepatří? Kluci ještě netuší, že svou 

nevědomostí způsobili hromadu problémů nejen sobě, ale i svému 

okolí. Roztočí se kolotoč nedorozumění, průšvihů a starostí. Jedinou 

cestou z téhle bryndy je pochopit, jak vlastně funguje stát, ve kterém 

všichni žijeme, a začít dodržovat jeho pravidla. A naopak: nebát se 

vyhledat a přijmout pomoc státu tam, kde ji potřebují. Vedle poutavého 

příběhu trojice kamarádů v knize najdete jednoduše a srozumitelně 

podané základní informace například o tom, co jsou to úspory a co 

dluhy, jaké platby jsou povinné a bez kterých služeb se obejdeme, jak 

vypadá pomoc státu, co jsou to sociální služby, jak funguje policie, k 

čemu slouží exekuce a jak to vypadá u soudu. Kniha je určena všem 

(zodpovědným) občanům od 8 do 100 let.  

 

Lidé nejsou mravenci 
postřehy psychoanalytika z koncentračního tábora 

Bruno Bettelheim ; z anglického originálu The informed heart (kapitoly 

4-7) přeložila Miroslava Kopicová 

 

V letech 1938–1939 byl psycholog Bruno Bettelheim uvězněn v 

koncentračních táborech v Dachau a Buchenwald. Aby přežil a 

zachoval si lidskost, začal analyzovat chování vězňů a dozorců, které 

popisuje až s mrazivou věcností. Lidé nejsou mravenci, aby se vždy 

ochotně podřídili systému. Extrémní podmínky v nacistických lágrech, 

cíleně vytvářené technologicky přesnými postupy, však mohou člověka 

přimět, aby se v zájmu přežití své lidskosti zřekl. Jen menšině podařilo 

zachovat si integritu, a než aby se jí vzdali, dobrovolně se vydali vstříc 

smrti. Nechybí zde ani analýza předválečného Německa a možné 

odpovědi na často kladenou otázku: Jak se mohl velký kulturní národ 

podvolit tak zrůdné ideologii? Díky této detailní analýze života v 

koncentračním táboře a tlaku totálního státu můžeme lépe pochopit, jak 

člověk v takové extrémní situaci reaguje, co jej dokáže připravit o 

autonomii a integritu a vést k jeho depersonalizaci a ztrátě identity.  

 

Velké dějiny zemí Koruny české 
8. díl Dětství 

Martin Franc, Martina Halířová, Jiří Knapík, Milena Lenderová (ed.), 

Eduard Maur, Martin Nodl, Karel Rýdl 

 

Od početí a porodu přes výchovu a vzdělávání a získávání prvních 

pracovních zkušeností až po práh dospělosti v prostředí města, vesnice i 

šlechtických rodů, v rodině, ve škole či sirotčinci, za války i v míru. 
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První velkorysé shrnutí ukazuje, jak se do tématu dětství promítají 

nejen poznatky o vývoji školství či práva, o dobové stravě, o bydlení, 

odívání či řemeslném zpracování hraček, ale také psychologické 

výzkumy traumat nebo bádání o vzniku a vývoji pediatrie jako 

samostatného lékařského oboru. Dětství má však i svůj „velký dějinný 

příběh“. Ať už se jedná o dětské sňatky ve středověkých panovnických 

domech, osvícenské reformy a postupné prosazení právní ochrany 

dítěte, o oslavu dětství jako naděje lidstva v rané fázi komunistického 

režimu, nebo naopak obavu z podvratného potenciálu mládí za 

normalizace, dítě je vždy také téma politické. A ačkoli jde v mnoha 

těchto případech spíše o jeho zneužití, díky civilizačním posunům od 

středověku dodnes v dětství přece jen přibývá radostných chvil.  

 

19. Vánoce 
ženský vyšetřovací klub 

James Patterson & Maxine Paetro ; z anglického originálu The 19th 

Christmas přeložil Ondřej Duha 

 

Seržantka Lindsay Boxerová se chystá strávit svátky s rodinou. Když 

ale dostane tip, že se v San Francisku na Vánoce chystá loupež století, 

její plány se hroutí. Strůjce zločinu se snaží ve městě rozpoutat pekelný 

chaos, aby od sebe odvrátil pozornost. Jediné, co o něm policie ví, je, 

že lační po bohatství, krvi a pozornosti médií a že jeho chamtivost 

nezná hranic.  

 

Boží software 
Jan Hartman 

 

Mladá česká vědkyně Diana přijíždí se svým španělským 

novomanželem Adriánem do Barcelony. A následuje akční 

čtyřiadvacetihodinová jízda ve stylu Dana Browna plná teologických 

otázek a šokujících vědeckých faktů. Může být Adrián opravdu 

pozemským vtělením samotného Boha? Jak to, že zná osud každého 

člověka, který jim zkříží cestu? A jak to, že toho tolik ví o vesmíru? A 

jakou roli v tom hraje obávaný drogový král, který na ně uspořádá 

zběsilou štvanici? …Bůh existuje. Je to potápěč a žije v Barceloně…  

 

Dole 
Lucia Magašvári ; ilustrovala Libuše Vendlová 

 

Na brášky Ondru a Vítka čeká po napínavém dobrodružství v pražském 

metru další fascinující místo pod zemí k prozkoumání - spletité a 

opuštěné důlní štoly Krušných hor! O tajemství opět nebude nouze, 

protože i tam žije spousta strašidel: permoníci, břichuřky, bultové a 

další. Ti všichni potřebují pomoc. Kluci neváhají ani chvilku a 

neohroženě se vrhnou do podzemí. Kilometry prastarých důlních 

chodeb je zcela pohltí  
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Myši patří do nebe 
Iva Procházková ; ilustrovala Denisa Grimmová 

 

Fantaskní příběh s nečekanou a nápaditou pointou, napsaný jako 

humorné vyprávění o dvou kamarádech. Velké přátelství myšky Šupito 

a lišáka Bělobřicha je dramaticky přerušeno, ale oba přátelé se znovu 

setkají v přívětivé zemi na hranici mezi životem a smrtí, kde prožívají 

podivuhodná dobrodružství. Motiv smrti je podán tak, že se ho malý 

čtenář nezalekne, a přijme ho jako součást příběhu. Autorka chtěla 

svým barvitým vyprávěním z přírody setřást bázeň ze smrti, která děti 

mnohdy obestírá, a naznačit, že nějaký svět existuje i dál. Tohoto 

tématu se již před časem znamenitě zhostila Astrid Lindgrenová, teď se 

to na malém příběhu stejně dobře podařilo jedné z nejlepších 

současných autorek pro děti a mládež Ivě Procházkové. Vznikla 

odvážná knížka, která je důkazem, že moderní česká literatura pro děti 

stále patří k evropské špičce.  

 

Rok čarodějnic 
Alexis Hendersonová ; přeložila Agáta Hamari 

 

Fantasy román s hororovým nádechem vypráví temný příběh 

odehrávající se ve městě Bethel. Hlavní hrdinkou je dívka, jejíž matka 

se provinila vůči společenství. Po smrti matky nese stigma její dcera, 

která jako jediná může změnit vše. V zemích Bethelu, kde je Prorokovo 

slovo zákonem, je samotná existence Immanuelle Mooreové hřích. 

Svazek její matky s mužem jiné rasy uvrhl dříve váženou rodinu v 

nemilost, a tak se Immanuelle snaží co nejlépe uctívat Otce, řídit se 

Svatým protokolem a žít pokorně, zbožně a v naprostém podrobení, 

stejně jako všechny ostatní ženy v Bethelu. Jenže jednoho dne ji 

nešťastná náhoda zavede do zapovězeného Černolesa obklopujícího 

Bethel, kam první prorok kdysi zahnal čtyři mocné čarodějnice a potom 

je tam zavraždil. Jejich duše lesem stále obcházejí, a když jim 

Immanuelle stane tváří v tvář, věnují jí dar - deník její mrtvé matky, 

která k Immanuellinu překvapení kdysi v lese hledala útočiště.  

 

Skřítek Kompostík a jeho další dobrodružství 
Miluška Štefánová ; ilustrovala Anna Martinková-Dvořáčková 

 

Když se po zimě objeví Kompostík znovu na zahrádce, večerní 

setkávání a nová dobrodružství s jeho zvířecími kamarády mohou 

pokračovat. Skřítek zvířátkům vypráví o své zimní práci v podzemí, 

péči o kořeny stromů a významu kompostu. Volné pokračování prvního 

dílu knížky o skřítkovi Kompostíkovi přináší nové příhody. Celá parta 

taky bude muset čelit nebezpečné kuně Vasilise, která plánuje útok na 

slepičky. Podaří se zvířátkům a Kompostíkovi její plán překazit?  
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Stíny světa 
Andreas Izquierdo ; překlad: Rudolf Řežábek 

 

I ty nejtemnější dny může prozářit světlo… Thorn, Západní Prusko 

1910. Plachý Carl, odvážný Artur a drzá Isi berou život jako hru. Nijak 

je nešokuje ani vzrušující vědecká zpráva o nově objevené kometě, 

Halleyově, která by mohla zničit Zemi. Naopak – aktivně prodávají 

„pilulky proti konci světa“. Ale dospívání nelze zastavit: Carl se dává 

na dráhu fotografa, Artur a Isi se stávají párem. Definitivně však přátele 

rozdělí až světová politika. Vypuká světová válka a Artur s Carlem 

musí narukovat. Daleko od domova se oba stávají součástí nelidské 

mašinérie, jejíž rozměry si nedovedl nikdo představit. Doma v Thornu 

mezitím bojuje Isi v jiné válce. Až boje skončí, bude svět jiný. Umožní 

mladým lidem sestavit trosky starých životů a začít nové? Stíny světa 

jsou vzrušující historický román o zanikajícím starém světě a 

dospívání.  

 

V pavučinách času 
dobrodružný život našich předků 

Lukáš Kašpar, Jaroslav Čechura 

 

Poutavé rozhovory o známých i méně známých zákoutích českých dějin 

s populárním historikem. Historik Jaroslav Čechura je bytostný 

vypravěč, který dovede historické děje zpřítomňovat živým a neotřelým 

způsobem. Činí tak ve svých knihách, odborných článcích, ale i v 

popularizačním rozhovorech. Kniha V pavučinách času. Dobrodružný 

život našich předků shrnuje tři desítky obsáhlých rozhovorů, které s 

Jaroslavem Čechurou vedl na stránkách časopisu TÉMA novinář a 

historik Lukáš Kašpar. V pestrém okruhu témat najdeme postavy 

českých panovníků od císaře Karla IV. až po zimního krále Fridricha 

Falckého, hrdiny a padouchy husitské éry, ale také bezejmenné 

obyvatele českých zemí, kteří v době zmíněných panovníků žili, 

milovali se, zápasili o holé živobytí. Dojde i na otázky zcela aktuální, 

jako je bourání pomníků historických osobností, nebo na dějiny 

rockové hudby, které jsou velkou zálibou Jaroslava Čechury.  

 


