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Království věčného ticha  
Autoři: Roman Cílek  

"Panebože," vydechla psycholožka, "to je šílený! Takové břemeno na duši té nevinné holky! Hlavně teď 
musíme odehnat od té kauzy mrchožrouty z bulváru. Už vidím jejich titulky. Dcera usvědčuje otce jako vraha! 
Dokonce i to království věčného ticha by se jim hodilo do krámu." Dramatické vyústění jedné z povídek v nové 
knize Romana Cílka znovu naznačuje, v čem je síla jeho mnohokrát již osvědčených vypravěčských 
schopností. Opět před námi ve strhujícím ději defilují podivuhodné lidské osudy a vrší se nesmiřitelný svár 

osobností a jejich zájmů, které často ústí až do světa zločinu. 

 

Modrooký chlapec  
Autoři: Danielle Steelová  

Ginny Carterová byla vycházející hvězdou televizního zpravodajství. S manželem, populárním moderátorem, a 

tříletým synkem vedla spokojený život v Beverly Hills. Až do chvíle, kdy ji osud dva dny před Vánocemi připraví 

o všechno. Ginny touží složit střepy svého života opět dohromady a snaží se najít smysl v humanitární práci v 

nejchudších částech světa. Na výročí osudné nehody, když sama zápasí s myšlenkou na smrt, se setká s 

opuštěným chlapcem. Z jeho modrých očí vyzařuje síla ducha a neodolatelná směs nevinnosti a moudrosti. Ginny mu 

instinktivně chce nabídnout pomoc. Rozvine se mezi nimi zvláštní pouto a oba dva touží po tom, aby si vzájemně poskytli 

rodinu, kterou každý z nich ztratil. Chlapec ale nedokáže lidem důvěřovat, od Ginny utíká a navíc před ní skrývá tajemství. 

Zradil ji, a ona se o tom jednoho dne dozví… 

Irská kráska  
Podnázev:Příběh Gracelin O´Malleyové  

Autoři: Ann Mooreová  

Gracelin byla už jako patnáctiletá provdána za anglického šlechtice a navzdory těžkým časům i manželově 

krutosti se snažila být dobrou žěnou a matkou dědice. Ovšem její duch nebyl nikdy zlomen. V dobách hladu 

pomáhá potřebným, za politických bouří pomáhá irským rebelům včetně vlastního bratra... a stále nosí v srdci 

to největší tajemství, které hrozí zničit vše, za co celý život bojovala. 

 

Smrtící byznys  
Autoři: Hana Hindráková  

Ellen dorazí do Ugandy, země plné bídy, aby na zdejší klinice pomáhala trpícím dětem. Iluze o léčbě ji brzy 

přejdou. Děti, které dostaly falešné léky na malárii, totiž umírají. Když se Ellen obrátí na tamní Organizaci pro 

boj s falešnými léky, udělá osudovou chybu. Nemohla tušit, že za výnosným kšeftem stojí někdo s hodně 

dlouhými prsty… Ona teď musí zachránit jak děti, tak sebe. 

 

Druhá naděje  
Autoři: Petra Vernerová  

Nezadaná žena vlastně není problém. Nezadaná žena s dítětem už takový menší problém je. Ale když jsou ty 

ženy čtyři a dětí celkem šest – asi chápete, jak vypadá skutečný průšvih. A pokud navíc všechny tyhle ženy 

touží najít životní lásku, je lepší vzít nohy na ramena a počkat, až to vzdají. Teprve potom se možná začne 

rýsovat schůdné řešení… 

https://www.knihcentrum.cz/autor/roman-cilek
https://www.knihcentrum.cz/autor/danielle-steelova
https://www.knihcentrum.cz/autor/ann-mooreova
https://www.knihcentrum.cz/autor/hana-hindrakova
https://www.knihcentrum.cz/autor/petra-vernerova
https://www.knihcentrum.cz/content/images/98543484_0.jpg
https://www.knihcentrum.cz/content/images/98538278_0.jpg
https://www.knihcentrum.cz/content/images/98522026_0.jpg
https://www.knihcentrum.cz/content/images/98522023_0.jpg
https://www.knihcentrum.cz/content/images/98543679_0.jpg


Nové knihy pro dospělé v knihovně – říjen 2017 

 

Hana  
Autoři: Alena Mornštajnová  

Existuje-li něco, co prověřuje opravdovost lidského života, pak je to utrpení. A existuje-li něco, co život 

znehodnocuje, pak je to utrpení, které člověk působí jiným. Jenže co když je přesto nevinen? Co když je to 

všechno jen shoda okolností a člověk je pouze bezmocným nástrojem osudu? Je zima roku 1954 a devítiletá 

Mira se přes zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na ledových krách. Spadne do vody, čímž se její neposlušnost 

prozradí, a je za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená 

zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou 

rodinnou historii, jež nadále popluje s proudem jejího života jako ledová kra. 

Příběh, který vychází ze skutečných událostí, popisuje Alena Mornštajnová ve strhujícím tempu a se smyslem pro dramatičnost, 

až má čtenář pocit, že sleduje napínavý film. Zůstává jen otázka, zda se kra osudu nakonec přece jen rozpustí. 

 

audio-CD 

Večer s Václavem Větvičkou  
Podnázev:Audio CD  

Autoři: Václav Větvička  

obsah: Úvod - Silnice - Stezky - Zkratky v parcích - České chodníky - Vendulka věstonická - Vinné sklepy - Žehlení u Váhu - 
Korida s čočkovou náplní - Kyjov 1968 - Klíče - Zahradnická kudla - Šroubovací uzávěry - Kapesník - Prkýnka - Ještě o prkýnku 
- Tužky - Paprika z UNRRY - Balvan - Paní Běla - I mistr tesař … - Mrazík - Časové znamení délka: 77:40 

 

audio-CD 

1948 - CD 
Podnázev:Audio CD  

Autoři: George Orwell  

Antiutopický román 1984, jedno z nejvýznamnějších literárních děl 20. století, dokončil George Orwell (vlastním jménem Eric 
Arthur Blair) krátce před svou smrtí v roce 1950. Dodnes mrazí čtenáře plastický obraz země ovládané totalitní mocí, Velkým 
bratrem. Rozhlasová dramatizace z roku 1991. Hrají Jiří Ornest, Luděk Munzar, Boris Rösner, Veronika Freimanová, Rudolf 
Hrušínský st., Josef Vinklář, Josef Červinka, Dana Syslová a mnozí další. Režie Karel Weinlich. 

 

Se psem mě baví svět  
Podnázev:Povídání známých lidí a (zatím) neznámých psech  

Ahoj, já jsem pes Kuba. Možná mě znáte z novin, jsem docela slavný. Teda já moc ne, ale moje panička? Ta 
teda je. Pořád nás někdo zastavuje a fotí se s ní, což mě moc nebaví. To vždycky začnu dělat mrtvého 
brouka.“ Ať už jsou naši miláčci jacíkoliv, je nám s nimi dobře. A nejen nám. Přečtěte si psí povídání od 
známých osobností, jako jsou Marta Kubišová, Richard Genzer, Lukáš Pavlásek. Zábava, humor, dojetí i 
napětí v jedné knize. 
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Cukrová panenka  
Autoři: Laura Lane McNealová  

Působivý debut s atmosférou oblíbeného románu Černobílý svět. Malou Liberty zavane osud z 
Washingtonu do jižanského New Orleans, kde ji matka po smrti Libertina otce nechává u dosud nepoznané 
babičky. Krátké prázdniny se však nepředpokládaně prodlouží naneurčito a prostředí amerického Jihu 
šedesátých let dává dívence poznat černošskou mentalitu a kulturu a otevírá jí úplně jiný svět. Po vzoru 
svého jména, znamenající Svoboda, a pod vedením svérázné babičky Fannie zde Ibby, jak jí všichni říkají, 
dospívá. V domě žije také černošská hospodyně Quennie a její dcera Dollbaby. Dodržují se tu jistá 
pravidla, a to především zásadně se neptat na minulost – ta totiž skrývá tragická tajemství… 

 

 

Vůně jasmínu  
Autoři: Corina Bomannová  

Po těžké nehodě svého snoubence, který leží už řadu měsíců v kómatu, hledá nešťastná Melanie útěchu u 
své prababičky Hanny. Když stará žena pochopí, že si její vnučka nedokáže sama se zoufalou situací 
poradit, začne jí vyprávět svůj životní příběh a o ranách osudu, kterým musela čelit. Melanie se tak spolu s ní 
vydává na imaginární cestu do Vietnamu, poté do Berlína dvacátých let a nakonec do Paříže, přičemž si 
uvědomí, co je v životě a v lásce opravdu důležité. 

 

 

 Historie včel 
Maja Lunde 

William je zklamaný biolog a obchodník s osivem, žijící v Anglii roku 1852. Právě se chystá postavit zcela 
nový typ úlu, který jemu i jeho dětem zajistí čest a slávu. George je včelař, žijící v USA roku 2007 a jeho 
farma bojuje o přežití. On ale doufá, že jeho syn bude pro farmu spásou. Tao žije v budoucnosti v Číně, v 
době, kdy již včely vyhynuly. Pracuje na ručním opylování. Víc než cokoli jiného chce pro svému synovi 
zajistit vzdělání, aby měl lepší život, než je ten její. Historie včel je román o vyhynutí včel. Všechny tři 

příběhy se navzájem prolínají, setkává se zde minulost, přítomnost i budoucnost. 

Pokušení s Kolombínou  
Autoři: Lubomír Macháček  

Spolek Kolombína jako soubor amatérských nadšenců, kteří nacvičují divadelní texty a vystupují na prknech, 

která znamenají svět, anebo studio, kde se vyrábějí erotické obrazy a kde se produkuje pornografie? Vrchní 

komisař Viktor Madlenka vstupuje do děje v okamžiku, kdy vybouchne stavební buňka, v níž pobýval fotograf 

a režisér tohoto zvláštního seskupení. Jde o nešťastnou náhodu, sebevraždu nebo úmyslný trestný čin? 

 

Zmizela v mlze 
Michaela Klevisová 

Kriminalista Josef Bergman chce strávit poklidnou dovolenou v odlehlé vesnici u norského fjordu. Místo 
rybaření se však ocitne v hodně zamotaném případu. Místní psychosomatička Katrine totiž začne dostávat 
výhružné vzkazy, vyčítající jí smrt její sousedky. Vzápětí Katrine zemře další pacientka. Rybáři ji najdou 
uškrcenou na opuštěném místě u řeky. Bergman postupně zjišťuje, že skoro každý obyvatel zdánlivě idylické 
vesnice má nějaké tajemství. 
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Kybernemoc 
Autor: Manfred Spitzer 

Digitalizace všedních dnů narůstá — a má fatální následky. 

Když digitálním médiím přenecháme kontrolu nad všemi oblastmi života, když dlouhé hodiny hrajeme online 
hry a ztrácíme se na sociálních sítích, stávají se z nás kybernemocní lidé. K následkům tohoto stavu patří 
stres, nadváha, deprese i poruchy spánku a soustředění. U dětí se špatně vyvíjí motorika, jazyk i schopnost 
empatie. 

Manfred Spitzer na základě nejnovějších vědeckých výzkumů ukazuje, do jaké míry tento trend ohrožuje naše zdraví. Ve své 
knize informuje čtenáře o rychle se šířících civilizačních chorobách, varuje před zdravotními riziky digitální techniky a vysvětluje, 
jak se před nimi můžeme chránit. 

 

 To prší moře 

Radka Třeštíková 

Hančin svět naruší poprvé nečekaný rozvod jejích rodičů a střídavá péče, o níž rozhodne soud. V otcově nové 
rodině se setká s Alešem, synem otcovy ženy. Měla by ho považovat za bratra, ale ona se do něj zamiluje. 
Nešťastně, protože Aleš v ní vidí především sestru. Ale to není jediný Hančin problém. Nejdřív otcova a potom 
i matčina smrt ji zcela vykolejí a Hanka obtížně hledá způsob, jak se se vším vyrovnat, hledá někoho, o koho 
by se mohla opřít. Zprvu jí pomáhá babička, jejíž životní příběh jako by předznamenal i Hančiny osudy. A pak 

potká o hodně let staršího Huberta, který jí dělá, co jí na očích vidí. Ale bylo jejich setkání opravdu náhodné, nebo Hubert 
sleduje svůj vlastní cíl? 

 

 Dva životy pana Perla 

Timothée de Fombelle 

Zlý král vyhostí z jedné severské pohádkové říše svého mladšího bratra. Brzy nato se ve třicátých letech 
minulého století na chodníku před oblíbeným Cukrářstvím u Perlů v Paříži zničehonic objeví tajemný mladík 
bez minulosti, kterého později adoptivní rodiče nazvou Joshua. A koncem osmdesátých let dvacátého století 
se jiný chlapec posedlý fotografováním zamiluje do záhadné neznámé dívky. A právě tento chlapec o několik 

desítek let později rozluští velké tajemství Joshuy Perla i oné neznámé dívky. Strhující příběh o hledání cesty a lásky. 

 

 

 Návrat na panství Tyringham  

Rosemary McLoughlin 

PŘÍBĚH O VELKÝCH VÁŠNÍCH, SŽÍRAVÉ NENÁVISTI A TAJNÝCH MILOSTNÝCH PLETKÁCH 
PŘIPOMÍNAJÍCÍ OBLÍBENÝ SERIÁL PANSTVÍ DOWNTON 

První část příběhu Kletba panství Tyringham, kde rozehrála autorka pozoruhodně mrazivý, dějově i 
psychologicky spletitý příběh z prostředí britské aristokracie, pokračuje druhým dílem Návrat na panství 

Tyringham. 
Manžel osudem těžce pronásledované Charlotte, jejíž dcerka umírá při porodu, vymění jejich mrtvé dítě za jedno z dvojčat 
chuté farmářky. Manželé Carmodyovi se ihned poté vrací do Irska, kde se jejich údajná dcera Mary Anne po matčině smrti stává 
dědičkou nesmírného majetku a je předurčena k životu privilegovaných. Její sestra-dvojče v Austrálii vyrůstá ve farmářské 
domácnosti s množstvím potomků. Osudy obou dívek si nemůžou být vzdálenější, a přece jako by po celou dobu spěly k 
okamžiku, kdy se jednoho dne protnou... 

Příběh se v bouřlivých letech druhé světové války i krátce po ní rozpíná mezi dva kontinenty i mezi odlišné sociální vrstvy, aby 
opět rozezněl temné tóny pohřbených rodinných dramat, pokřivených vztaů a neobjasněných záhad, které si vybírají svou daň i 
na dalších generacích. 
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Letní lži 
 Bernhard Schlink 

Bernhard Schlink, autor celosvětového bestselleru Předčítač, se v novém souboru povídek zamýšlí nad 
tématem lži; ta hraje často hlavní úlohu ve vztazích mileneckých, manželských, mezi rodiči a dětmi i ve 
vztahu k sobě samému. Sedm povídek o lidech různého věku čtenáře zavádí do období léta, kdy eskalují 
větší či menší nepravosti a podvody, které se kupí a přerůstají v katastrofy. Autor v propracovaných 
dialozích a retrospektivních pohledech otevírá dveře do soukromí několika protagonistů; líčí vztah dvou 
vzdělanců, dramatika a vysokoškolské učitelky, zatížený žárlivostí a vlastněním, život rodiny, kterou muž 
úmyslně odstřihne od civilizace a veškerého kontaktu s okolím, popisuje putování staré ženy za její první 

láskou nebo reakci příbuzných na rozhodnutí starého nemocného člověka dobrovolně odejít ze života. Schlink ve stylisticky 
čistém a psychologicky propracovaném vyprávění nechává vyplout na povrch celoživotní skrývané problémy hlavních hrdinů a 
dokáže brilantně zachytit jejich nejniternější emoce, které je sžírají stejně jako jejich pečlivě utajované lži. 

 

 V restauraci  
Příběhy z břicha moderny  

Christoph Ribbat  

Kniha představuje spojení kulturní historie, literatury faktu a esejisticky pojatých příběhů s románovými prvky. 
Autor předestírá pojem restaurace jako sociologický fenomén doby, který ilustruje zajímavými příběhy z 
gastronomického prostředí, v nichž vystupuje například Émile Zola, Joseph Roth, Edward Hopper nebo 
Robert Walser. Poučeně a s vtipem líčí také konkrétní příběhy číšníků, slavných kuchařů i samotných 
restauratérů, věnuje se proslulým podnikům a jejich historii, uvádí desítky proslavených pokrmů a receptů. 

Jeho pozornosti neuniká ani pozadí vnějšího společenského pozlátka, tj. těžká práce a špatné výdělky obsluhy, jejich různorodé 
slabosti a zlozvyky, jakož i negativní hygienické poměry. Přechází z jednoho kontinentu na druhý, aby zachytil vývoj a zvyky 
spojené s gastronomií v mnoha zemích světa. 

Autorovi však nejde jen o výčet pozoruhodností, nýbrž i o hlubší sociologický pohled na úlohu restaurace jako takové: co 
symbolizuje, co prezentuje ve společnosti a jak se v ní odráží chování a očekávání hostů během stolování, při rozhodování či 
konverzaci o tom, kam zajít a které podniky raději vynechat. 

 

 Čím méně víte, tím lépe spíte  
Ruská cesta k teroru a diktatuře za Jelcina a Putina  

David Satter  

Americký publicista David Satter, který v Sovětském svazu a později v Rusku působil dlouhá léta jako 
novinář, dokud z něj nebyl v roce 2013 vypovězen, předkládá pohled na historii postsovětského, 
postkomunistického Ruska na cestě k teroru a diktatuře za prezidentů Jelcina a Putina. Jako důvěrný znalec 

prostředí, souvislostí a lidí ukazuje, jak se nakročení směrem k liberální demokracii zastavilo a přetavilo do podoby 
pseudomoderní autokracie v čele s novým vladařem, který pochází z prostředí všemocných tajných služeb. Vykresluje klíčové 
události a hluboké změny ve společnosti od divoké privatizace přes bombové útoky na obytné domy v Moskvě, Volgodonsku a 
Bujnaksku, dvě čečenské války až po teroristické útoky v divadle Na Dubrovce či škole v Beslanu. Dokládá společenský a 
hospodářský marasmus v zemi, kde je cena lidského života velmi nízká, pokud není součástí bezzásadového oligarchicko-
kriminálního prostředí, jež stát reprezentuje. 

 

 Červený obojek  

Rufin Jean-Christophe  

Jean-Christophe Rufin zkoumá ve svém novém románu hodnotu věrnosti, oddanosti a loajality bez příkras a 
efektů, čistě jen z radosti vyprávět jednu z mnoha bizarních historek z konce první světové války. /Le Figaro/  
 
U Jean-Christophe Rufina jsme si zvykli na romány vysoké kvality a tento není výjimkou. /L´Actualité/  

 
Jean-Christophe Rufin dokazuje, že lidskosti a porozumění se člověk učí.  
Taková je morální lekce Jean-Christopha Rufina v jeho novém bestselleru Červený obojek, v němž je řeč o věrnosti a cti na 
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pozadí světové války. /RTL, Kniha dne Philippa Valleta/ 
 
V malém městě v kraji Berry se v horkém létě roku 1919 protnou příběhy uvězněného válečného hrdiny, vojenského soudce a 
ženy, příliš vzdělané na to, aby byla prostou venkovankou. Klíčem k neobvyklému případu, který vojenský soudce přijel vyřešit 
do pustých kasáren, se stane vojenský pes Vilém, který prožil všechny strasti první světové války. Na pozadí všudypřítomného, 
neutuchajícího a zoufalého Vilémova štěkotu na dvoře kasáren se odehrává napínavé drama věrnosti a oddanosti, které pojí 
člověka se zvířetem. 
 
Autor knihy Jean-Christophe Rufin je lékař, diplomat a spisovatel, od roku 2008 člen Francouzské akademie. Píše historické 
romány, v nichž se soustředí na poselství a odkazy minulých dob do současnosti. Román Červená Brazílie byla roku 2001 
oceněna Goncourtovou cenou. 

 

Ebenová loutna 

Historická detektivka z prostředí byzantské říše 

Agapitos Panagiotis 

V květnu 832 míří k chalífovi do Bagdádu císařské poselstvo, které má vyjednat mír na východních hranicích 
byzantské říše. V kapadocké Kaisareji, která je poslední zastávkou delegace před hranicemi, to vře. Arabové 
chystají povstání, mniši jsou vesměs heretickými uctívači ikon, obchodníci s bílým masem kradou dívky, aby 
je mohli prodat na trzích s otroky v Sýrii. Zdá se, že správce nemá město pod kontrolou, a tak, když dojde k 

děsivé vraždě třináctileté dcery místního soudce, požádá o pomoc císařského vyslance Leona. Leon do té doby žil klidným 
životem vysoce postaveného státního úředníka a samotářského starého mládence. Jeho koníčkem je četba antických 
milostných románů a hra na loutnu. Mezi kaisarejskými kasárnami, nálevnami a nevěstinci se ocitne nejen tváří v tvář zločinům, 
s nimiž se dosud nesetkal, ale také ztracenému příteli z minulosti. 

 

 Jsme kapkou v moři života   

Výbor z básnického díla  

Paul Heyse  

Výbor z Heyseho básnické tvorby, který sestavila a přeložila Zlata Kufnerová, podává představu o celém 
autorově básnickém díle a jeho vývoji. Zahrnuje proto ukázky od básníkovy rané tvorby (cykly Junge Leiden, 
Margarete), pokračuje jeho velmi významným italským obdobím (Bilder aus Neapel, Römische Sonette, 
Städtebilder) a navazuje ukázkami z tvorby jeho zralého období (Vom Gardasee, Meinen Toten, Vermischte 

Gedichte, Zwölf Dichterprofille, Waldmonologe aus Kreuth, Balladen). 

 

 Případ Sant'Ambrogio  

Utajený skandál římských řeholnic  

Hubert Wolf  

Skutečný, více než století utajovaný církevní skandál, odehrávající se poblíž sídla samotného papeže, se 
prostřednictvím knihy Případ Sant’Ambrogio dostává mimo zdi uzamčeného církevního světa. Tajný 
inkviziční archiv zpřístupnil až v roce 1998 papež Jan Pavel II. a záhy na povrch vyplul případ řeholnic z 
kláštera Sant’Ambrogio z poloviny 19. století. Hlavní hybatelkou celého procesu, probíhajícího dva roky a 
před veřejností dokonale utajeného, byla kněžna Kateřina von Hohenzollern-Sigmaringen. 

Tato urozená a zbožná šlechtična se do kláštera uchýlila s cílem uklidnit svou duši a ukrýt se před nelehkým osudem, ale záhy 
zjistila, že je ohrožena nejen její mravnost, ale také život. Přes prvotní nadšení a odhodlání vstoupit do kláštera natrvalo brzy s 
úděsem zjišťuje, že za uzavřenými zdmi se odehrávají zločiny kriminální, náboženské i mravní povahy. Hlavní iniciátorkou je 
madre vicaria kláštera Maria Luisa. Tato nebesky krásná, mladá a ctižádostivá žena má na svědomí několik lidských životů, 
organizuje pod záminkou náboženského zasvěcení každodenní sexuální orgie a nechává se uctívat jako světice. Před kněžnou 
se postupně odhalují další a další zločiny, nenachází však zastání ani u představené kláštera, ani u zpovědníků, kteří jsou do 
skandálu také zapleteni. V podstatě nemá šanci uniknout a musí čelit travičským pokusům nedotknutelné světice Marie Luisy. 

Několikaletá badatelská práce vyústila v obsáhlou a poutavou studii s prvky detektivního románu podloženou četnými archivními 
materiály a výpověďmi očitých svědků i obviněných. Případ Sant’Ambrogio není omezen jen na klauzuru samotného kláštera, 
ale odhaluje také pozadí zločinů a postupně před čtenářem otevírá mnohem širší a závažnější souvislosti, v nichž hrály 
nemalou úlohu také vysoce postavené církevní osobnosti. 
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 Marně hledám slov  
Edward St Aubyn  

Marně hledám slov (Lost for Words, 2014) je první St Aubynův román, jenž se nezaměřuje na rodinu 
Melroseových, nicméně podobně jako u předchozích knih je i zde zjevná autobiografická inspirace. Autor 
totiž nepochybně využil svých zkušeností s nominací na Bookerovu cenu za román Matčino mléko z roku 
2006 a napsal lehkou, vtipnou frašku, v níž si utahuje z celého nakladatelského průmyslu: nakladatelů, kteří 
hledí jen na zisk, porotců, kteří účastí na ceně sledují vlastní cíle a knihy ani nečtou, ambiciózních autorů, 
pro něž je získání ceny věcí přežití, slávy či zapomenutí, a v neposlední řadě i médií, které nezajímá nic 

jiného než humbuk, který kolem ceny pomáhají vytvořit. 

Edward St Aubyn (*1960) patří k nejpozoruhodnějším a nejobdivovanějším britským prozaikům současnosti. Vtipný a brilantní 
stylista se proslavil hlavně sérií pěti románů o rodině Melroseových, v níž zpracoval traumatické zážitky ze svého dětství, včetně 
sexuálního zneužívání násilnickým a despotickým otcem, léta silné drogové závislosti, kdy se několikrát v důsledku 
předávkování ocitl na prahu smrti, a v neposlední řadě i bouřlivý osobní život. St Aubynovy romány jsou nejenom autobiografi 
ckou sondou, ale především navazují na dlouhou tradici společenského románu, jehož klasickou představitelkou je Jane 
Austenová a ve dvacátém století zejména Evelyn Waugh a Anthony Powell. 

 

 Co odvál dým aneb Jak jsem přežil holokaust  
Miloš Bondy  

Miloš Bondy začíná své vzpomínky popisem transportu do Terezína spolu se svými rodiči. Tehdy mu bylo 16 
let. V Terezíně byli internováni několik měsíců, podmínky zdejšího života byly sice velice stísněné a těžké, ale 
proti jiným táborům méně vražedné. Na počátku února 1943 však byla celá rodina transportována na východ, 
do vyhlazovacího tábora Osvětimi-Březinky. Zde začíná stěžejní část vzpomínek Miloše Bondyho – od úvodní 
selekce na rampě, kde byla maminka zařazena mezi ženy jdoucí do plynové komory, přes pobyt s tatínkem v 
úvodní „karanténě“ po zvykání si na nelidské a vražedné podmínky života v táboře. 

Po konci „karantény“ a smrti tatínka se Miloš Bondy dostává do hlavního tábora Osvětim I. Zde velmi živým způsobem popisuje 
otrocké práce, které musel vykonávat, mučení od kápů a jejich úlohu v systému koncentračního tábora, vztahy mezi vězni 
různých národností (Poláky, Rusy, Ukrajinci, Francouzi, Nizozemci a Židy) a pobyt na „ošetřovně“. Přežil tam s velkým štěstím 
několik selekcí do plynu a zrůdné lékařské pokusy. Po několika měsících byl s dalšími Židy přeložen zpět do Osvětimi-Březinky. 
Zde byl zařazen do „úklidového komanda“, které odklízelo a třídilo věci, jež na rampě zůstaly po příjezdu každého nového 
transportu a kde se věci příchozích a většinou zavražděných dále třídily a skladovaly. Členové komanda zde pracovali po 
několik měsíců, poté byli obvykle zavražděni v plynových komorách a nahrazeni novými vězni. Díky potravinám ze zavazadel se 
mu podařilo přežít další měsíce a získat tak fyzickou sílu pro poslední etapu svého věznění. 

 

 Kniha snů  
Nina George  

Život se skládá z neustálých rozhodnutí. Ať už jsou dobrá, anebo špatná... Kdo z nás ale ví, která vedou ke 
štěstí? Bývalý reportér Henri zachrání život děvčátku, které v nestřeženém okamžiku přepadlo přes zábradlí 
výletní lodi do Temže, sám ale utrpí vážná zranění. V kómatu se mu jako kniha snů promítá celý život - rodná 
Bretaň, výpravy na moře, život v Paříži, nenaplněná láska k nakladatelce Eddie... A také obrovská touha 
poznat konečně svého syna, mimořádně inteligentního třináctiletého Sama... 

 

 Jerúldelger  
Ian Manook  

Komisař Jeruldelger, rázný muž s minulostí poznamenanou krutým osobním dramatem, jehož v dětství 
vychovali a vycvičili v klášteře mniši ovládající bojová umění, se ujímá dvou případů plných krutosti a násilí. 
Pátrání se odehrává v mongolských stepích, ale zejména v hlavním městě Ulánbátaru, a autor nás při něm 
provádí krásnou a drsnou přírodu, připomíná mnohé dávné tradice, ale také bez příkras ukazuje dnešní 
Mongolsko: upozorňuje na problémy, které si země nese z minulosti, vztahy s Ruskem a pozůstatky 

sovětského režimu, napjaté kontakty s Čínou, korupci, bídu, nebezpečí nacionalistických a nacistických bojůvek. Jedny lákají 
nejmodernější technologické přístroje, motoristická a sportovní výstroj, druzí se snaží zůstat v sepětí s minulostí a udržet si 
duchovní bohatství předků: mniši, kočovníci, tajemní stepní jezdci a divocí koně měří síly se zkorumpovanými policisty, bohatou 
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smetánkou, zpupnými motorkáři, mazanými překupníky, prostitutkami nebo s ubohou komunitou přežívající v městské 
kanalizaci. Jeruldelger ovšem zároveň musí vyřešit i různé soukromé záležitosti a je načase uspořádat si osobní život… 

 

 Přeběhlík  
Michael Connelly  

Harry Bosch přechází na temnou stranu práva. Ale ve všech ostatních ohledech zůstává stejně zarputilý a 
samorostlý, jako byl dřív. Je lepší sám odejít, než být vyhozen. Přesně tímto pravidlem se řídil detektiv Harry 
Bosch, když před šesti měsíci opustil policii. Měl už po krk zpolitizované mašinerie, a tak zvolil raději výslužbu 
než neustálý boj s větrnými mlýny. Člověk jeho typu však nevydrží dlouho v nečinnosti. Dobře to o něm ví i 
advokát Mickey Haller, a proto Bosche osloví s nabídkou, aby pro něj pracoval jako soukromý vyšetřovatel. 
Boschovi se tato představa zpočátku příčí – má pocit, že by se tím zpronevěřil všemu, co jako policista 

vykonal a čemu věřil. Nakonec se však přece jen nechá přemluvit. Nyní tedy stojí na opačné justičního systému a bývalí 
kolegové pro něj mají jen hanlivé označení přeběhlík. Jeho úkolem je nalézt důkazy, které zprostí Hallerova klienta obvinění z 
vraždy, přestože vzorky DNA nalezené na místě činu hovoří jednoznačně v jeho neprospěch. Vskutku nelehký úkol. Bosch se 
však do něj pustí s vervou buldoka a brzy začne nacházet v policejních spisech různé nesrovnalosti a rozpory. Je možné, že 
nitky tohoto případu vedou přímo do policejních řad? A pokud je tomu tak, neocitá se v ohrožení i život samotného Bosche? 

 

 Černý anděl  
Kjell Ola Dahl  

Detektiv šéfinspektor Gunnarstranda vede vyšetřování případu policisty Ivara Killiho, který byl v civilu 
zastřelen. Při zběžné obhlídce jeho bytu najde fotoaparát a v něm kontroverzní snímky velmi mladé dívky. 
Odnese ho na policejní ředitelství a uloží do zásuvky, ze které ale zakrátko materiál zmizí, stejně jako 
počítač z Killiho bytu... Policejní vyšetřovatel Frolich zatím pracuje na oddělení, které se zabývá 
pohřešovanými osobami, a aktuálně vyšetřuje případ zmizelého advokáta s pohnutým rodinným osudem. 
Gunnarstranda postupně nachází souvislosti mezi oběma zdánlivě nesouvisejícími případy. 

 

 Kalypso  
Ingar Johnsrud  

Thriller, který se noří do nejhlubších zákoutí lidské duše, aby pronikl do srdce jedné ze světových velmocí. 

Policejní vyšetřovatel Fredrik Beier se probouzí z bezvědomí v nemocnici v Oslu a vůbec netuší, co se mu 
přihodilo. Lékařka mu sděluje, že se předávkoval léky proti bolesti a důkladně je zapil alkoholem. Pokus o 
sebevraždu. Ale Fredrik si na nic nevzpomíná. 

Jeho kolegové mezitím pátrají po pohřešované staré vdově, v jejímž domě bylo nalezeno tělo muže, prohlášeného za mrtvého 
již před více než dvaceti lety. A v kanále ve východním Oslu zároveň potkani hodují na těle dalšího člověka. Oběti spojuje 
tragická minulost z doby krátce po rozpadu Sovětského svazu, kdy se jako vojáci zúčastnili neúspěšné tajné operace. K životu 
se znovu probouzí zapomenutá zbraň a dostává se do rukou mstitele, který nemá důvod žít. 

 

 Boj se tmy  
Becky Masterman  

Bývalá agentka FBI Brigid Quinnová zažila psychopatů víc než dost. Chce nechat vše za sebou a vybudovat 
si v Tucsonu nový život s manželem, přáteli a klidnou prací soukromého očka. Po smrti švagrové se ujme 
sedmnáctileté neteře, která však začne projevovat nezdravý zájem o pitvání různorodé zvířeny. Brigid mezitím 
slíbí místnímu páru pomoc s vyšetřováním smrti jejich syna - ani to nakonec není tak snadné. Její dům 

přestává být útočištěm a všude jako by číhaly nové hrozby. Brigid neví, jestli může vůbec někomu věřit. Nebo je to jen tím, že se 
ďábel nastěhoval blíž? 
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 Příběh zbloudilé kulky  
Lubomír Kubík  

Děj nového Kubíkova románu se odehrává v menším českém městě s početnou německou menšinou od 
konce druhé světové války do odsunu Němců. Čtenář je svědkem úprku německého vojska a příchodu Rudé 
armády v květnu 1945, působení revolučních gard, boje o politickou moc a odvety vůči Němcům až po jejich 
vysídlení, přičemž autor propojuje tyto události prostřednictvím konkrétních osudů lidí v dramatické kriminální 
zápletce. 

Hlavní dějová linie se rozvíjí v momentě, kdy skupina revolučních gardistů, ve skutečnosti zištných 
dobrodruhů a kolaborantů, zavraždí bývalého německého starostu a donutí zaměstnance místní cihelny, aby 

tělo spálili. Do případu je zatažen též hlavní hrdina, třicátník Jindřich Klemsa, který se záhy po válce stal národním správcem 
cihelny. Jeho charakter je v tomto neklidném období podroben četným zkouškám, na pozadí velkých historických okamžiků a ve 
víru radikálních politických změn si chce zachovat čisté svědomí a zabránit nespravedlnosti. Dilema řeší také v osobním životě. 
Manžel jeho milenky Ireny byl odvlečen na nucené práce do Německa a oba milenci se nyní obávají jeho případného návratu… 
Autor barvitě zachycuje velké dějinné okamžiky, které se prolínají s dramatickými osobními osudy jednotlivých hrdinů, ovlivňují 
je, formují jejich rozhodnutí i povahy. Dobrodružný román s kriminální zápletkou líčí krátké, přesto však pro směřování našich 
dějin zásadní období. 

 

Jak si správně přát 3.0 

Pierre Franckh 

7 pravidel uvedených v této nově doplněné příručce lze velmi snadno uplatnit, jsou hravě lehká a zábavná. 
Díky nim si mohou čtenáři splnit svá přání. Nově je publikace obohacena o nejnovější poznatky z oblasti 
výzkumu mozku, které podávají důkaz o tom, že tato pravidla opravdu fungují. 

 

 Jedna +1 
Monika Peetzová 

Tom ze všeho nejvíc touží po lásce. Protože důvěřuje číslům víc než lidem, zaplete se do sítí internetové 
seznamky, která své klienty páruje na základě matematických vzorců. Vysněná žena je rychle nalezena. 
Jmenuje se Lisa a je to ta pravá, vždyť mají 94% shodu. Bohužel se Tom na první schůzce seznámí jen s její 
excentrickou matkou. S Lisou se setká, když oba současně nastoupí do nového zaměstnání, do krachující 
velkopekárny, kterou mají znovu postavit na nohy. Jaké je Tomovo překvapení, když zjistí, že Lisa je jeho 
pracovní rivalkou. V lásce žádné pohrávání si s čísly neplatí. Je zapotřebí odvaha, srdce a dvacet osm 
bláznivých nápadů… 

 

 Paměť mojí babičce 
Petra Hůlová 

Druhé vydání románu, který se stal českou literární událostí (získal mj. cenu Magnesia Literera za objev 
roku a umístil se na prvním místě ankety Lidových novin o nejzajímavější knihu roku) a byl přeložen do řady 
evropských jazyků. Dvaadvacetiletá studentka Petra Hůlová debutovala v roce 2002 mimořádně vyzrálým 
prozaickým dílem, jehož děj se odehrává v Mongolsku a osou příběhu je strhující vyprávění žen tří generací 
o všem, co v životě viděly, zažily, protrpěly. Kniha je psána živým jazykem s množstvím místních slangových 
výrazů, vtahujících čtenáře do jedinečné atmosféry života v Mongolsku. 
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Audiokniha - Co život dal a vzal 

Betty Macdonaldová 

Kdokoli může dělat cokoli - čte Martina Hudečková, 3 hodiny 56 minut 
 

Morová rána - čte Taťjana Medvecká, 3 hodiny 53 minut 
 
Dusím se ve vlastní šťávě - čte Vilma Cibulková, 4 hodiny 12 minu 

Audiokniha - Dívka ve vlaku 

Hawkins Paula 

 

Román, který si podmanil všechny žebříčky bestsellerů na obou stranách Atlantiku a trhá rekordy v 
rychlosti prodeje, vychází česky v audiu o 14 dní dříve než tištěná kniha! Vypráví příběh Rachel, která dojíždí ranním vlakem do 
Londýna. Den co den vlak na chvíli zastaví u návěstidla a umožňuje jí letmý do soukromí mladého páru. Postupem času začíná 
mít pasažérka pocit, jako by ty dva znala – dá jim dokonce jména: Jason a Jess. Jednou však zahlédne něco, co ji šokuje, a 
krátce nato se dozví, že „její Jess“ se pohřešuje. Má se obrátit na policii? Problém totiž je, že Rachel není zrovna věrohodná 
svědkyně. Občas si události nepamatuje moc přesně. Navíc, tohle není tak docela její příběh. Je to i příběh Megan a Anny. A je 
docela dost zamotaný. Délka : 11 hod 15 min Interpreti: Petra Špalková, Tereza Bebarová, Lucie Pernetová 

Audiokniha - Egypťan Sinuhet (MP3) 

Mika Waltari 
Mika Waltari je autorem velmi známého románu Egypťan Sinuhet. 
Sinuhet je dítě neznámého původu. Připlul ke své nevlastní matce Kipě a otci Senmutovi v proutěném 
košíku po řece. Učil se v chrámě Amonově a stal se jako otec lékařem. Dobrodružství, která zažil, jsou 

četná. A tím nejpovolanějším, kdo by nám o nich měl povědět, je on sám. 
 

 Milujte královnu 
Anton Hykisch 

Milujte královnu je příběhem silné ženy a zároveň příběhem tereziánské epochy. V pestrém sledu se střídají 
scény z pražských, bratislavských, vídeňských, berlínských a pařížských paláců i panovnických dvorů, 
stejně jako z velkolepých knihoven, hudebních salonů, laboratoří, univerzit a selských chalup. Osudy 
slovenských vzdělanců se proplétají s osudy významných evropských filozofů a hudebníků. Román Milujte 
královnu je fiktivním bilancováním vladařských záměrů i osudů. 

 

 Sběrná kniha 

Helena Třeštíková v rozhovoru s Pavlem Kosatíkem 

„Když člověk bydlí na Václaváku, nemůže si představovat, že unikne dějinám,“ říká dokumentaristka Helena 
Třeštíková, která se narodila přímo v jednom z domů na slavném pražském náměstí. 
Moderní československé a posléze české dějiny zachytila jako nikdo jiný, místo politiků a velkých událostí 
sledovala v Manželských etudách obyčejné rodiny. Díky unikátní technice sběrného dokumentu, kterou 
někdo nazývá také posedlostí uplývajícím časem, zpřítomnila proměnu společenských poměrů i způsobu 
života jednotlivců. Nyní si sama vyzkoušela jaké to je stát se objektem, známý spisovatel Pavel Kosatík 
přináší nejucelenější pohled na život Heleny Třeštíkové od jejího dětství do současnosti. 

Režisérka vypráví o vlastní rodině i účinkujících, kteří se často stávají jejími pomyslnými členy. Natož když se protagonista do 
režisérky zamiluje. Odhaluje zrození filmového stylu, vzpomíná na svoje vzory i na to, jak se sběrný dokument za čtyřicet let 
proměnil. Nechybí ani otázky související s etikou jejího přístupu, okolnostmi vzniku nejvýznamnějších filmů i jejího působení v 
politice, které sama považuje za svůj největší omyl. I tyto otázky mohou být překvapivě osobní. 
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 Záludné léto 

Ben Aaronovitch 

Když se ve vesnici Rushpool v západní Anglii začnou pohřešovat dvě jedenáctileté dívky, konstábl Peter 
Grant musí vytáhnout paty z Londýna, aby zjistil, jestli se na jejich zmizení nepodílelo něco nadpřirozeného. 
Jde o rutinní opatření a Nightingale je přesvědčený, že Peter bude mít v případu do večera jasno. Jenže Peter 
lidi v nesnázích nikdy neopouští, takže i když neobjeví žádné zjevné stopy po magických aktivitách, nabídne 

místnímu policejnímu sboru své služby, neboť ví, že při pátrání po nezvěstných je potřeba každé volné ruky. Netrvá však dlouho 
a ocitá se ve zběsilém závodě s časem, ve světě, kde hranice mezi realitou a světem skřítků a víl nikdy nebyly prostupnější... 

 

Já hlupák 

Magda Váňová 

Magda VáňováMagda Váňová píše poutavé romány, které nepotřebují okatý děj. Příběh sochaře Vincenta a 

kostýmní návrhářky Evy začíná tím nejobyčejnějším způsobem — starostí, jak si vybudovat existenci. Nic 
dodatečného do románu nevstupuje a důsledně zevnitř tohoto začátku autorka rozvíjí úžasné vyprávění, 
bohaté na postavy, psychologii, nečekané zvraty a zásahy osudu, vtahuje do knihy mnoho zajímavých faktů 
z profesí obou hlavních hrdinů a vážné lidské situace u ní pokračují v komických peripetiích a vtipných 

úvahách, kterými směřuje ke klíčovému problému: proč si člověk neudrží, co si v životě vybudoval, čeho dosáhl nebo co dostal. 
V manželství Vincenta a Evy se to jednomu podaří a pro druhé se život zvrtne v katastrofu. Proč? 

 

 

Pomsta 

Sandra Brown 

Crawford Hunt chce získat nazpět svoji malou dceru. Po smrti manželky žil rozháraně a vyčítal si, že zavinil 
smrt své ženy, ale teď už nepracuje jako policista v terénu a požádal o svěření Georgie do péče. A právě ve 
chvíli, kdy se v soudní síni projednává jeho případ, vtrhne dovnitř maskovaný střelec a spustí palbu. Tento 
klíčový okamžik rozehraje drama pomsty, nenávisti, důmyslných pletich a vydírání, ale i strhující vášně a 
dobrodružství, kdy vyplouvají na povrch dávné události. 

 

 

 

 Přemyslovci: Zrození království 

 
Ludmila Vaňková 

Zrození království se odehrává v době bojů mezi přemyslovskými knížaty o český trůn. I když byl Přemysl až 
čtvrtý syn krále Vladislava, nezůstal stranou a po boku svého bratra Bedřicha se nejvíc zasloužil o získání 
ztraceného otcova trůnu, který načas obsadil s pomocí Fridricha Barbarossy kníže Soběslav. Ale ani po smrti 

vévody Bedřicha nebyl Přemysl první v nástupnictví. Připojil se s nejmladším Vladislavem ke křížové výpravě do Svaté země a 
právě tam mezi nejpřednějšími vladaři Evropy si získal věhlas a respekt, které ho předurčily k dráze panovníka. Historická 
kronika PŘEMYSLOVCI pokračuje druhou knihou Cestou krále. 
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Velké maličkosti 
Jodi Picoult 

Co byste poslechli vy – příkaz, nebo svoje svědomí? 
Ruth je zkušená sestra pracující na novorozeneckém oddělení. Svého syna vychovává sama, neboť je 
vdovou po válečném hrdinovi. Nyní stojí před soudem, protože ji obvinili ze smrti novorozence – syna bílého 
amerického fašisty. Ruth je totiž černoška. Je však v tomto případu důležité, jakou má kdo pleť? Nebo je to 
jenom zástěrka pro předsudky a přesvědčení, které řídí životy nás všech? 

 

 Básnické spisy III. 
Egon Bondy 

Egona Bondyho netřeba představovat: guru několika generací nonkonformní mládeže, světec českého 
undergroundu, svérázný filozof, pozoruhodný prozaik a především – vynikající básník. Projekt Bondyho 
sebraných básnických spisů si klade za cíl představit poprvé v úplnosti jeho básnickou tvorbu, včetně nově 
objevených či rekonstruovaných textových materiálů. Proponované tři svazky nepřinesou „pouze“ Bondyho 
vlastní texty, nýbrž i ediční aparát, naše edice se tak svými parametry v mnohém přibližuje kritickému 

vydání. Zárukou kvalitního edičního zpracování je Martin Machovec, přední český editor, literární historik, znalec Bondyho díla a 
kronikář českého undergroundu. 
 
Třetí svazek přinese básně z let 1976–1994, včetně mnoha nalezených či zrekonstruovaných textů. 
 
Egon Bondy (1930–2007) je jedním z nejvýznamnějších českých básníků, prozaiků a myslitelů 20. století. Patří k „otcům 
zakladatelům“ českého undergroundu, jeho dílo má ovšem dodnes zásadní vliv na českou kulturu jako celek. 

 

Parlando cantabile: od řeči ke zpěvu a zpět + CD Šťastná 
hodina 
Přemysl Rut 

Spisovateli, dramatiku a „písničko-znalci“ prof. Přemyslu Rutovi jde v této knížce především o pojetí zpěvu 
jako přirozeného lidského projevu. Sice svátečního, ne však přístupného pouze školeným specialistům. Rut 
sleduje své téma na sedmnácti osobnostech (K. Hašler, F. Futurista, V+W, O. Nový, V. Burian, E. F. Burian, 
Ch. Trénet, R. Pellar, Fats Waller, G. Formby, J. Suchý, J. Šlitr, J. Vodňanský, P. Skoumal, J. Bulis a K. 

Plíhal) spjatých s tzv. autorským zpěvem, v němž je důraz zcela spontánně kladen na zážitek z písně jakožto formulovaného 
nápadu, nikoli jako příležitosti k efektnímu pěveckému výkonu. Knížka navazuje na předchozí publikaci Markéty Potužákové 
Psáno ústy, čteno ušima (Brkola, 2013), která se věnuje českému přednesu ve světle autorčiny „francouzské zkušenosti“. Ta při 
interpretaci poezie nezačíná otázkou, co tím chtěl básník říci, nýbrž otázkou, jak je báseň udělaná – tedy mimo jiné jak zní. 
Parlando cantabile rozšiřuje toto pojetí na píseň, aspoň tu „neklasickou“. Prvotní předpoklad její adekvátní interpretace spatřuje 
v pochopení toho, „co není slyšet“, totiž formy, díky níž nápěv a text drží pohromadě jako tvar nejen významuplný, tedy čitelný a 
sdělný, ale také atraktivní pro smysly člověka, pro jeho potřebu rytmu, souladu, řádu – a v neposlední řadě pro jeho tělovou (ne 
pouze intelektuální) paměť. 
CD Šťastná hodina sestává ze tří písňových cyklů Přemysla Ruta: Návrat (Joseph von Eichendorff), Kolotoč (Vítězslav Nezval) 
a Láska a čas (Josef Hora). 

 

Nedivadlo Ivana Vyskočila 
 

Kniha mapuje aktivity Nedivadla (1963–1990), které patřilo k nejpodstatnějším a nejosobitějším scénám 
Československa po druhé světové válce. Založil je „otec české ne/divadelní alternativy“ Ivan Vyskočil (1929) 
poté, co v Redutě provozoval s Jiřím Suchým legendární text-appealy, a poté, co spoluzaložil a vedl Divadlo 
Na zábradlí. 
Nedivadlo se profilovalo jako scéna, kde se důsledně rozvíjelo narativní divadlo a kde ky´ženy´m modelem 

bylo divadlo ve stavu zrodu, divadlo vznikající z autentického setkání, divadlo jako společná dílna a laboratoř a zejména divadlo 
jako otevřená dramatická hra (zjednodušeně: improvizace). Ivan Vyskočil se tak stal unikátním česky´m představitelem světové 
divadelní alternativy (druhá divadelní reforma), s tou vy´sadou, že v jeho chudém divadle převažovala veselá chudoba, přesněji 
ludičnost a absurdita, nad ctnou askezí. Pravidelnými spolupracovníky Nedivadla byli Pavel Bošek, Leoš Suchařípa, Josef 
Podaný, Josef Škvorecký ad., později Přemysl Rut, Vlasta Špicnerová, Barbora Hocková či Otakar Roubínek. 
 
Kniha je hlavním a přímým zdrojem poznání Nedivadla. Obsahuje především sedm her Ivana Vyskočila: Poslední den, Meziřeči, 
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Křtiny v Hbřbvích aneb Blbá hra, Proč Karolína volala dru Baxovi? (Evokace), HAPRDÁNS neboli HAmlet PRinc DÁNSký ve 
zkratce, Cesta do Úbic (divadelní + rozhlasová verze). A dále studie, recenze, rozhovory, polemiky, vzpomínky, bibliografii, 
summary. První vydání (1996) připravil Přemysl Rut, druhé doplnil Michal Čunderle. Oproti prvnímu vydání je rozšířeno o dvě 
hry, dvě studie a desítky fotografií. Graficky upravili Otakar Karlas a Jan Zich. 480 stran tištěného textu, 88 stran fotografií. 

 

Čtení o Bohumilu Hrabalovi - Rukověť otevřeného díla 

 

Čtení o který v r. 1956 Hrabalovu psaní věnoval Václav Havel, dále jsou v ní zastoupeny další mezníkové 
studie (Emanuel Frynta, Jan Lopatka, Josef Zumr, Milan Jankovič), opomenuta nezůstává ani zahraniční 
reflexe (Giuliana Polenta) a biograficky laděné texty (Josef Škvorecký, Jan Zábrana, Jan Skácel). 
Zařazené autorské texty autoreflexivního rázu upozorňují na esejistický prvek jako na relevantní složku 
spisovatelova díla a na esejistickou kvalitu jeho psaní. Jakkoli byly do antologie vybrány texty především s 
přihlédnutím k jejich zaměření na širší estetické a literární souvislosti, zaznívá v nich rovněž leccos 
podstatného o svébytnosti jednotlivých děl Bohumila Hrabala. Tato kniha tedy nakonec předkládá nejen 
průřez kritickou reflexí Hrabalova díla, ale také hrubou charakteristiku autorovy poetiky v jejím vlastním 
vývoji. Svazek uzavírají výběrové bibliografické soupisy Hrabalova díla a literatury o něm a 

rejstříky.Bohumilu Hrabalovi přináší kritickou reflexi autorova díla, která je reprezentována hlavně pracemi, jež se věnují 
obecnějším problémům literární poetiky a snaží se Hrabalovy texty i myšlení analyzovat v souvislosti s evropskou kulturní a 
literární tradicí 20. století.  

 

Nový encyklopedický slovník češtiny - 2 svazky 
 
Jana Pleskalová, Marek Nekula Petr Karlík 

Publikace navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (NLN, 2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, 
obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však výrazně přesahuje. 

Oběma slovníkům je nepochybně společné to, že se pokouší shrnout a vyložit nejdůležitější otázky 
struktury, fungování a vývoje češtiny i jejího popisu a všímá si přitom jak její mluvené a psané podoby, tak šíře jejích variet. 
Tematicky pokrývá všechny hlavní disciplíny jazykovědné bohemistiky, ať už zavedené nebo nově se formující. Vychází přitom 
z teoretických koncepcí, které našly ohlas v české i zahraniční bohemistice a slavistice, obrací se však nejen na bohemisty, ale 
na filology obecně a otevírá se i jiným disciplínám tam, kde se věnuje fenoménům obecným nebo přechodovým, resp. Kde v 
interdisciplinárním přesahu tvůrčím způsobem rozvíjí jejich metody. Slovník se snaží reflektovat, kam v kontextu jazykovědy 
dospěla domácí i zahraniční jazykovědná bohemistika, jaké relevantní proudy současné lingvistiky přijala a konkretizovala a 
jaký specifický přínos naopak přinesla jazykovědnému výzkumu ve světě. Hesla předchozího slovníku byla aktualizována a 
rozšířena, výrazně se zvýšil počet zpracovaných položek (současný slovník obsahuje cca 1600 hesel vysvětlujících přes 5000 
lingvistických termínů), v souladu s rozšiřujícím se poznáním i rozvojem interdisciplinarity vznikly i celé nové „balíčky“ hesel 
např. z oblasti počítačové lingvistiky, matematické lingvistiky, kognitivní lingvistiky, psycholingvistiky, kontaktové lingvistiky či 
sociolingvistiky a analýzy diskurzu. Autorsky se na heslech podílelo 190 lingvistů, z toho 40 ze zahraničí. 

Slovník je nicméně určen a otevřen všem zájemcům o češtinu a jazyk, od zainteresovaných laiků po specializované odborníky. 
Za tímto účelem jsou jednotlivá hesla tam, kde je to smysluplné, koncipována ve dvou úrovních, tj. základní a rozšiřující. 
Uživatelům slovníku se autoři snaží vyjít vstříc i úsilím o srozumitelnost výkladu, důrazem na uvádění dokladů vykládaných jevů 
i bibliografických odkazů na relevantní specializovanější publikace. 

 

Praha mizerná 
Josef Kroutvor 

Praha mizerná Josefa Kroutvora fascinovala. Stal se pražským chodcem, vstoupil do každodenního 
dialogu s městem, pozoroval a naslouchal. Ve své knize zavede čtenáře do magických uliček pražského 
ghetta, vylíčí, jak vypadaly výlohy, krámky, fasády domů, pasáže, bufety, kina, bary, hospody a lidé, kteří 
se v nich pohybovali, žili. Připomene rovněž projevy intelektuální ironie i absurdity lidového humoru. Prahu 

mizernou totiž ovládají mýty a fámy, iracionalita se často mísí s realitou, všední skutečností. Kroutvor zaznamenal tvář města v 
podobě, na kterou vesměs obyvatelé a představitelé obce nebývají pyšní. Nicméně, šlo o nedílnou součást Prahy, která, jak se 
časem ukázalo, skrývala opravdové kulturní klenoty. 
 
Texty doprovází na šedesát unikátních fotografií Jana Reicha, který v rozmezí padesáti let zachytil atmosféru pražského centra i 
zákoutí periferie, významné osobnosti nebo nahodilé chodce. 
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Křižovatky - výbor z díla 
Milena Jesenská, Marie Jirásková 

Novinářka Milena Jesenská (1896–1944) patří dnes ve světě k nejznámějším osobnostem české kultury. 
Dopisy Mileně Franze Kafky, jí adresované, patří k základním dílům světové literatury dvacátého století. 
Přestože vycházejí vzpomínkové knihy na ni i její životopisy, edice její vlastní tvorby byly u nás i v zahraničí 
dosud jen skrovné – chyběl odpovídající badatelský výzkum jejího publicistického díla. Právě jemu se po 
dobu čtyřiceti let mj. věnovala literární historička a editorka Marie Jirásková, která připravila tento vůbec 
první výbor z díla Mileny Jesenské, který svým rozsahem a zaměřením odpovídá významu této mimořádné 
osobnosti. 

Marie Jirásková je též autorkou bibliografie díla Mileny Jesenské, doslovu, ediční poznámky a z jejího archivu pochází většina 
fotografií a dokumentů obsažených v obrazové příloze. Milena Jesenská byla vynikající reportérka, jak o tom svědčí její zprávy 
o životě ve Vídni v letech 1919–24, ale zejména její publicistika z týdeníku Přítomnost v letech 1938–39, která patří k vrcholům 
české žurnalistiky. 
Charakterové vlastnosti Mileny Jesenské a její osobní statečnost tváří v tvář nacistickému Německu i stalinistickému 
Sovětskému svazu patří k trvalým hodnotám, k nimž se může český národ hlásit. Vedle zmíněných dvou vrcholných období 
publicistické tvorby Mileny Jesenské nalezneme v této knize i její články o módě, životním stylu a cestování z dvacátých let, 
které přinášejí cenný a dodnes živý vhled do tehdejší společenské atmosféry. Čtenáři zde naleznou i několik jejích pohádek pro 
děti a v úplnosti všechny fejetony, které ve dvacátých letech sama ze své tvorby vybrala, uspořádala a upravila pro vydání k 
knížkách Cesta k jednoduchosti, Člověk dělá šaty a Šťastnou cestu. Výbor z díla Mileny Jesenské přináší nejen jedinečný 
detailní vhled do života české a rakouské společnosti v letech 1919–39, vypovídá o proměnách životního stylu a módy a o 
středoevropské tragédii po nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu v roce 1933, ale ukazuje i to, jak svrchovaným literárním 
žánrem může být publicistika, věnuje-li se jí charakterní a statečná osobnost. 

 

Tváře ve stínu 
Zdeněk Kalista 

Tváře ve stínu Zdeňka Kalisty, jak vyšly ve svém prvním vydání na sklonku šedesátých let, patřily k 
nejhodnotnějším českým knihám vzpomínkových medailonů významných literárních osobností. Kalista 
jemným, detailním a klidným stylem podal portréty básníků a spisovatelů ze začátku dvacátých let, jež sám 
dobře poznal, aby dospěl k jedinečným nadčasově platným portrétům těchto významných osobností, ale i k 
živému obrazu doby, v níž žily. První vydání představilo pouze osobnosti levicového zaměření (Josefa 
Horu, Jiřího Weila, Vítězslava Nezvala, Konstantina Biebla, Františka Halase a řadu dalších), jak v tu chvíli 

ani jinak nebylo možné. V sedmdesátých letech se Kalista rozhodl knihu rozšířit o kapitoly další, představující mezi jinými 
Josefa Pekaře, Viktora Dyka, Rudolfa Medka, Josefa Knapa, Jana Zahradníčka, Františka Křelinu a další. Jde rozsahem o více 
než polovinu knihy, dodnes z valné části zcela neznámou. Současné vydání spojuje obě části Tváří ve stínu v jeden celek, jak 
jej autor zamýšlel. Jde o jedinečný sled portrétů, který ve své úplnosti patří ke klíčovým svazkům české memoárové esejistiky 
dvacátého století. 

 

Republika v obležení 
První éra prezidenta Beneše 1935-1938 

Jiří Kovtun 

Básník, prozaik, překladatel a historik Jiří Kovtun napsal ve své monumentální trilogii Tajuplná vražda – 
Masarykův triumf – Republika v nebezpečném světě jedinečného průvodce po novodobých českých 
dějinách od Hilsneriády do konce prezidentství T. G. Masaryka v roce 1935. Na více než dvou tisících 
stran popsal velké české dějiny, ale zachytil i mnoho ze života a myšlení dané doby. Trilogii zamýšlel 

rozšířit v tetralogii svazkem Republika v obležení, zachycujícím první prezidentství Edvarda Beneše, léta 1935–38, se 
zaměřením na zahraniční politiku a mezinárodní souvislosti československé tragédie. I zde se Kovtun pohyboval na pomezí 
beletrie a historické práce. Více než šest let sbíral historický materiál a podklady – zejména v zahraničních archivech –, a přes 
dva roky knihu psal. Bohužel jeho práci ukončila předčasná smrt. Republika v obležení zůstala nedokončena: ze tří plánovaných 
oddílů knihy autor dokončil pouze oddíl první. Ten však byl dokončen zcela – a nyní vychází jako samostatná knižní publikace, 
již předmluvou a závěrečným historickým kalendáriem doplnil odborník nad jiné povolaný, historik prof. Robert Kvaček. Knihu k 
vydání připravil Jan Zelenka. 
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