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Emma a trollí sen 
Petra Johansson ; ilustrace: Lucie Koželuhová 

 

Prázdninový příběh osamělé Emmy, která u babičky daleko na 

jihozápadě Švédska najde opravdového kamaráda. Kniha 

s celostránkovými ilustracemi je doplněna i místopisnými údaji. 

Emma je dvanáctiletá slečna ze Stockholmu, která si „frčí“ na 

sociálních sítích. Morgan je trollí kluk z Kiruny, který propadl 

u závěrečných zkoušek z lidouky. Myslíte si, že tihle dva prostě 

nemůžou mít nic společného? Omyl! Emma i Morgan hrozně 

touží po kamarádství, jejich rodiče hledají v zemi poklady, a navíc 

mají oba opravdu úžasné babičky.  

 

Jak kouzlo do houslí vklouzlo 
Daniela Krolupperová ; ilustrace Michaela Bergmannová 

 

Bohatě ilustrovaný pohádkový příběh o kouzlu ukrytém v hudbě. 

Malý František odmalička miloval malebné zvuky. Ve škole pak 

díky panu učiteli začal hrát na housle. Když hrál, nikdo skoro ani 

nedýchal, jakoby je všechny očaroval. Na každém nebi se však 

najde nějaký ten mráček a zlý černokněžník z vysokých hor hudbu 

z duše nesnáší.  

 

Jono a Kíš 
Hana Roguljič, Andrea Tachezy 

 

Žít tak v Minecraftu! Postavit si skromný hrádek, farmařit a kutat 

diamanty, být naprosto svobodný, nemuset spát, necítit bolest, 

o všem rozhodovat sám… No nechtěl by to každý páťák? Jonovi 

a jeho sestřičce Kíš se to podaří. Jednoho odpoledne prostě zmizí 

v notebooku jako v černé díře a ocitnou se v nekonečném světě 

internetu. Jaké to tam je? Nezatočí se jim hlava? A dá se vůbec 

dostat ZPÁTKY? 

 

Kronika protektorátu 
represe, rezistence, holokaust, státní a okupační správa, 

kolaborace, bojové operace, kultura, všední život 

Jiří Padevět 

 

Kniha Kronika protektorátu zachycuje den po dni události ve 

státní správě, odboji či kultuře. Kronikovou formou – přesné 

datum a stručný popis určité události – zaprvé nabízí přehled 

o tom, co se tehdy událo. V neposlední řadě však podává určitou 

syntézu dějin „všedního“ dne protektorátu, když zcela 

automaticky dává jednotlivé události do souvislostí. Během šesti 

let protektorátu se změnily nebo skončily miliony lidských osudů. 

Někdo zahynul, někdo přišel o blízké či o majetek, někdo našel 

odvahu a někoho pohltil strach. Česká rezistence, nacistická 

i protektorátní represe, holocaust českých a moravských Židů, 

genocida Romů a takzvaných asociálů, bojové operace americké,  
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sovětské, ale i rumunské armády měnily osudy lidí, včetně těch, 

kteří se do poslední chvíle domnívali, že zůstanou stát na okraji 

historické katastrofy a nic se jim nestane.  

 

Karlův most 
[vedoucí autorského kolektivu Ondřej Šefců ; texty, fotografie 

Václav Cílek ... et al.] 

 

Autoři seznamují čtenáře v této jedinečné reprezentativní knize 

s  dějinami této gotické památky. Kniha může sloužit jako 

průvodce při procházce po Karlově mostě. Popisuje věže na obou 

stranách mostu, jejich výzdobu, zajímavosti a pohnuté osudy. 

Výzdoba památek má funkci reprezentativní a duchovní. 

Jednotlivé kapitoly seznamují s méně známými symboly, obsahují 

magická data, astrologické zajímavosti, znaky a nápisy. Vysvětlují 

hvězdný symbolismus v nejvýznamnějších okamžicích Karlovy 

vlády a ve své době důležitou symboliku magického spojení mezi 

Prahou, Obnoveným Římem a "Nebeským Jeruzalemem".  

 

Mistr opratí Jiří Kocman, aneb, Kterak kočí z Koles se 

čtyřspřežím starokladrubských běloušů až do Windsoru dojel, 

s královnou Alžbětou II. povečeřel, přičemž předtím dvakráte 

Taxisův příkop ve Velké pardubické steeplechase v sedle 

překonal a potom princeznu ke sluji draka vezl a další 

vzpomínky a příběhy 
Pavel Fiala 

 

V této knize jsou zachyceny vzpomínky legendy 

československého, potažmo českého, vozatajství, pana Jiřího 

Kocmana. Jejím textem se vedle postřehů autora prolínají též 

i drobně zachycené příběhy mnoha skvělých koní (nejen 

starokladrubských) a osudy originálních a obdivuhodných lidí 

s nimi spojených. Kniha je doplněna řadou fotografií, z nichž 

mnohé jsou publikovány poprvé.  

 

Ondřej Vetchý 
dobrý člověk 

Dana Čermáková 

 

Tygr a Býk. To není název nějakého akčního čínského filmu, ale 

vrozená dannost jednoho z našich nejlepších, nejobsazovanějších 

a nejuznávanějších herců střední generace Ondřeje Vetchého. 

Jako Tygr je podle čínského zvěrokruhu bojovník, vznětlivý 

a spurný, vždy připravený na boj. Skutečnost? Od raného mládí se 

učil umění juda, japonskému bojovému stylu, který má v základu 

obranu, nikoliv útok. Proč mluvíme o bojovém umění, když je 

Ondřej Vetchý herec? Protože se v něm od dětství potýkala 

a dodnes potýká láska ke sportu jako k osudovému koníčku 

s herectvím jako jeho prací, povoláním, profesí a obživou. Dá se 

říci, že celý svůj život zasvětil boji.  
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Rozhovor 
Bára Basiková, Zdeněk Smíšek 

 

Rozhovor se ženou, která se hned na počátku kariéry stala 

respektovanou zpěvačkou s jedinečným hlasem. Pověst rockerky 

potvrdila i v českém nastudování muzikálu Jesus Christ Superstar. 

A jako vyzrálá umělkyně přesvědčuje publikum o svých 

výrazových kvalitách v projektu Rusalka Muzikál. Rozhovor je 

doplněn názory osmi osobností, které se svěřují se svými vztahy 

k Báře Basikové.  

 

Nová klimatická válka 
jak si vzít planetu zpět 

Michal E. Mann ; přeložil Pavel Pecháček 

 

Nejezte maso. Jezděte vlakem. Méně se sprchujte. A hlavně 

nechtějte nic po korporacích. Z klimatické změny se v současnosti 

stal obecně přijímaný fakt. Její existenci, projevy a hrozby už 

téměř nikdo nezpochybňuje. Bylo by však předčasné jásat nad 

vítězstvím vědeckého poznání a zdravého rozumu: to jen popírači, 

pochybovači a dezinformátoři změnili strategii.  

 

Republika v exilu 
inscenování československé vlády v Londýně za druhé světové 

války 

Pavel Horák 

 

Kniha zkoumá prezentaci československého státu na prostředí 

civilní administrativy exilové vlády. Sleduje nejen všední den 

politiků a úřednictva, ale i úlohu ceremonielu a politického 

marketingu při vytváření československé značky. Exilové vlády 

za druhé světové války investovaly značné prostředky do své 

kredibility a také mocenské prostředí kolem Edvarda Beneše 

přikládalo důraz otázkám reprezentativnosti. Práce sleduje 

československý exilový „vládnoucí dvůr“ jako velké státnické 

představení. Zajímá ji scéna s kulisami, rekvizitami, kostýmy 

a touto perspektivou nahlíží také do zákulisí inscenovaného.  

 

Říkají mi B.L.B. 
J. Carney; přeložila Kateřina Klabanová 

 

Seznam se s Belindou Low Brownovou a jejím speciálním 

deníkem. Původně si v něm tedy měla cvičit svoji děsivou 

gramatiku, ale ono se to tak nějak… no prostě se to zvrhlo jiným 

směrem. Belinda je docela obyčejná holka, chodí do školy, má 

kamarády, sem tam nějaký ten průšvih… jo a taky má dvě mámy, 

které se budou brát. Prostě normálka. Až na to, že nová 

spolužačka si až nějak moc dobře rozumí s Belindinou nejlepší 

kámoškou. A učitelce Robinsonové se ve škole ztratí kabelka. 

Někdo tady rozhodně krade! Ale Belinda je pevně rozhodnutá 

toho chmatáka odhalit. Tak na co ještě čekáš? Pusť se do čtení! 

Tohle dobrodružství bude rozhodně stát za to…  
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Úlomky vzpomínek 
Marika Gombitová, Miroslav Graclík 

 

Obsáhlá výpravná kniha se stovkami fotografií z osobního archivu 

Mariky Gombitové se dotýká mnoha témat, jež byla až do těchto 

dní tabu a zpěvačka se k nim nikdy nevyjadřovala. Jedním z nich 

byl i osudový okamžik, který se odehrál na sklonku roku 1980. 

Ten rok byl pro zpěvačku mimořádně úspěšný, spolu s Jankem 

Lehotským získali bronzovou lyru za duet Tajemství her. 

„V srpnu jsem zvítězila na festivalu v polských Sopotech 

s písničkami Vyznanie a Chcem sa s tebou deliť. Svět byl zkrátka 

zalitý sluncem až do 30. listopadu. Ten den mám vrytý do paměti 

celkem jasně, minutu po minutě,“ vypráví Marika v knize Úlomky 

vzpomínek. Spolu se skupinou Modus měla koncertovat 

v závodním klubu brněnské Zbrojovky. „Osud mě zřejmě chtěl 

varovat, protože od rána mi nebylo dobře, zápasila jsem 

s chřipkou, a tak jsem zavolala Jankovi, že mám horečku a zda by 

nebylo možné koncert přeložit nebo zrušit,“ vybavuje si slovenská 

zpěvačka. Lehotského odpověď byla celkem kategorická v tom 

smyslu, že něco takového není možné a že musí přijít.  

 

Hrdá 
Elżbieta Cherezińska ; z polského originálu Harda přeložila Anna 

Šašková Plasová 

 

Svatoslava byla vždycky hrdá. Spolu s bratrem Boleslavem od 

malička přihlížela panování svého otce, knížete Měška. Měla se 

stát cennou figurkou v jeho politické hře. Její ambice ale sahaly 

mnohem výš: chtěla se stát královnou. Cesty osudu jsou však 

nepředvídatelné. Když šla ke dvoru svého nového manžela, 

potkala někoho, kdo ovládl její srdce. Dokáže naplnit své ambice 

a zároveň milovat? Hraje se o hodně – přátelé se mění v nepřátele, 

láska v nenávist, svátost v prokletí.  

 

Jak to žije 
Náklaďáky 

ilustrace Yi-Hsuan Wu 

 

Rozpohybuj krátké veršované příběhy a seznam se s velkými auty 

v tomto leporelu s pohyblivými prvky.  

 

Jiné životy 
Sofia Lundbergová ; přeložila Karolína Kloučková 

 

Po těžkém rozvodu jsou pro Esther víkendy bez syna bolestně 

osamělé, a tak si každou druhou sobotu krátí chvíli na louce 

u starého dubu. Jednoho dne se tam potká s Ruth – starší dámou 

s úžasnou schopností soustředit se na vše, co je v životě krásné. 

Když Ruth vypráví o svém mládí, Ester je jejím příběhem 

naprosto fascinovaná. Mezi oběma ženami rozkvete nečekané 

a pevné přátelství. Ale všechno není jen zalité sluncem. Jaká 
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tajemství Ruth skrývá? Pátrání po odpovědích zavede Esther až 

do Itálie a k jezeru Como, kde začne zjišťovat, že Ruth v sobě 

skrývá mnohem víc, než si kdy připouštěla. Strhující román 

o touze, vině, nehynoucím přátelství a opětovném nalezení sebe 

sama po zničujícím vztahu.  

 

Kdopak tu spí? 
Petr Horáček 

 

Kdo spinká v řece? A kdo pod listem? A kdo na stromě? Leporelo 

do postýlky pro malé spáče. Ať se ti zdají veselé sny!  

 

Myšlenky vraha 
Romy Hausmannová ; z německého originálu Perfect day ... 

přeložil Tomáš Kurka 

 

Celých čtrnáct let jsou unášeny dívky ve věku šesti až deseti let. 

K jejich mrtvolám ukazují cestu červené stuhy přivázané na 

stromech. Policie se pachateli dlouhou dobu nemůže dostat na 

stopu. Nakonec jednoho večera zatkne Waltra Lesniaka, 

mezinárodně proslulého profesora filozofie a antropologie. Je 

obviněn z deseti vražd nevinných dětí a bulvární média mu dají 

přezdívku „Profesor smrt“. Jeho dcera Ann je přesvědčená 

o otcově nevině a rozhodne se ji prokázat. Vydává se na pouť do 

nejtemnějších zákoutí lidské duše…  

 

Bez domova 
Rešoketšwe Manenzhe ; přeložila Věra Klásková 

 

Na této cestě někteří zabloudí, někteří to vzdají a vrátí se zpátky, 

kdežto jiní možná dojdou až na její konec. A všichni vám budou 

vyprávět příběh o tom, co se stalo. Abram, vinař z Jižní Afriky, 

kterého lze považovat za Angličana nebo za Holanďana (podle 

toho, kdo zrovna líčení jeho nesnází naslouchá), vám řekne, že se 

všechno pokazilo, když ho manželka přestala milovat, když jeho 

děti nemohly být občany rodné vlasti a když se ho jeho země 

pokusila zavřít do vězení a ukrást mu volební právo i majetek. Se 

zábleskem ironie vám nejspíš sdělí, že se té velezrady dopustil 

proto, že miloval svou ženu a děti.  

 

Co napoví stromoví 
Vladimíra Ottomanská ; ilustrace Eva Chupíková 

 

Anička a Honzík jsou dvojčata. Kromě mámy a táty mají taky 

prima babičku a dědečka s kouzelnou holí špacírkou. Ta je 

složená ze dřeva různých stromů. Zpočátku oba sourozenci 

o stromech mnoho nevědí, než jim ale o nich začne dědeček 

vyprávět. I vy se můžete zaposlouchat do příběhů, které Honzík 

a Anička s dědou a občas i s babičkou v lese a na zahradě zažili.  
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Dana Zátopková 100 
vychází k nedožitým stým narozeninám 

Olga Strusková, Ivana Roháčková 

 

Vzpomínky přátel na pozoruhodný život naší legendární atletky, 

která by v září 2022 oslavila 100 let. O sportovním úspěchu této 

olympioničky a světové rekordmanky v hodu oštěpem bylo 

popsáno již hodně stránek, nicméně autorky představují paní 

Danu nejen jako sportovní osobnost, ale také jako dámu oplývající 

optimismem a osobitým šarmem. Charakterizovaly ji tři vlastnosti 

– statečnost, skromnost a svéráznost.  

 

Sudetský dům 
jaro - léto 1945 

Štěpán Javůrek 

 

Román o těžkém soužití starých a nových obyvatel poválečných 

Sudet. Je léto 1945, krátce po válce. Mnohé české rodiny míří do 

Sudet, aby zde zabraly domy po odcházejících Němcích. Jiří 

a Marie Smolíkovi, společně se synem Františkem, dorazí s celým 

svým skromným majetkem do podhorské vsi Glasendorf. Tady 

úřaduje krutý a cynický národní správce a člen rudé gardy Vojtěch 

Tomeček. Svým žoviálním a podlézavým způsobem nabízí rodině 

krásný sudetský dům. Dům Smolíkovy okamžitě nadchne, má jen 

jeden nedostatek. Dosud v něm žije původní německá rodina, 

která čeká na odsun. Všichni se tak musejí načas naučit žít ve 

společné domácnosti. Jedni, kteří jsou zde novými pány, ale 

musejí trpět staré obyvatele domu. A druzí, kteří zde žili celý 

život, ale teď jsou tu vlastně cizí. A v pozadí toho všeho se 

objevují staré křivdy a rány, které způsobila válka...  

 

Tajná znamení přírody 
napsal Craig Caudill ; ilustrace Carrie Shryock 

 

Kniha je určená pro zvídavé přírodovědce. Naleznete v ní nápady 

a aktivity inspirované lesními školami. Kniha s realistickými 

kresbami stromů a keřů je plná fascinujících a podrobných 

informací a pomůže vám detailně nahlédnout do světa těchto 

vytrvalých rostlin. Všude kolem nás příroda vytváří zázraky.  

 

Dům hedvábí 
2. díl. Intriky 

Tabea Bachová ; z německého originálu Im Glanz der Seidenvilla 

... přeložila Blanka Pscheidtová 

 

Další pokračování románu německé autorky o tkalcovně na 

hedvábí i o velké lásce, kterou Angela konečně našla.  
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Nebe nad Perninkem 
Štěpán Javůrek 

 

I ve druhém románu Štěpána Javůrka hrají důležitou roli Krušné 

hory. Zde se s nimi sžívá mladý lékař na důležité životní 

křižovatce. Petr je nadaný mladý muž, který díky svému talentu 

lehce proplouvá studiem medicíny a záhy se stává úspěšným 

lékařem na prestižní pražské klinice. Jeho úspěch je ale vykoupen 

permanentním bojem s alkoholem, kterému čím dál více podléhá. 

Postupně ztrácí práci, rodinu i přátele. Když se propadne téměř na 

dno, nezbude mu než svůj život razantně změnit. Po dlouhém 

hledání se stane obvodním lékařem v Perninku, malém městečku 

v Krušných horách. Zde, uprostřed přírody, kde lidé musí žít ve 

vzájemné pospolitosti, dostane Petr svou druhou životní šanci.  

 

Pohádky pro zlobivé bagry 
Petr Stančík & Galina Miklínová 

 

Milá bagřátka, znáte pohádku o nenasytném bagrovi? Nebo o tom, 

jak Jeřáb, Míchačka a Lejzroň pomáhali bagřevici získat nevěstu? 

Případně o špindírovi jménem Karborund, co si nečistil zuby na 

lopatě, a díky tomu získal krásnou chalífovu dceru? Chcete se 

dozvědět, jak to dopadlo s bagrem, co dělal bugr a brajgl? Přečtěte 

si tuhle parádní knížku! Pohádky v ní jsou jako dělané pro 

všechny neposedné bagry, holčičky i kluky, co se rádi zasmějí 

i pobaví. Po takových vyprávěních budete mít samé krásné, 

legrační a veselé sny. Tak teď už uklidit písek, umýt drapák, 

vyčistit lopatu a spát! Svižné a vtipné příběhy Petra Stančíka pro 

děti od 6 let ilustrovala Galina Miklínová.  

 

Šeptající les 
1. díl. Dobrodružství začíná 

Andreas Suchanek ; z německého originálu Flüsterwald - Das 

Abenteuer beginnt přeložila Markéta Trautmanová 

 

Uprostřed noci Lukáše náhle něco vyděsilo. Jeho pokojem se 

plížilo stvoření podobné šotkovi a chystalo se prchnout s pytlem 

na zádech plným ukradených věcí z jejich domu. Rozhořčený 

Lukáš ho začne pronásledovat – do středu lesa, který se nachází za 

jejich domem. Netuší však, že tím pronikl do sféry kouzel 

zakázaného světa… Do světa, ve kterém jsou lidé nemilosrdně 

pronásledování Warky – temnými bytostmi, které vypadají jako 

stíny.  

 

Vnímavý vypravěč 
Olga Tokarczuková ; přeložil Petr Vidlák 

 

Pozvánka do spisovatelské laboratoře polské prozaičky a 

nobelistky Olgy Tokarczukové Velká literatura je bezesporu věcí 

velkého talentu. I zkušení a oceňovaní spisovatelé však musí stále 

zkoušet, jaký přístup funguje a jaký ne, jakou perspektivu si ten či 

onen příběh vyžaduje. Hledají metodu. A když ji najdou, stane se 
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často jejich výrobním tajemstvím, které odhalují jen zdráhavě a po 

kouskách.  

 

Výchova vysoce citlivých dětí 
rodičovské tipy pro prvních 10 let 

Julie Leuze  

 

Vysoká citlivost znamená intenzivnější vnímání a hlubší 

zpracování dojmů všeho druhu. Objevuje se už v dětství 

a doprovází lidi po celý život. Vysoce citlivé děti jsou součástí 

rodinného života, obvykle potřebují harmonii, blízkost přírody, 

hlubokou péči a péči. Mnoho z nich nasává nálady jiných lidí jako 

houba. Tyto a podobné vlastnosti však mohou také vést 

k problémům, protože vysoce citlivé děti se jen stěží mohou 

chránit před stresem a hlukem a je pro ně složité vyhnout se 

sociálním konfliktům.  

 

Babské rady na celý rok 
Jarka Rozsypalová-Vykoupilová 

 

Kniha Babské rady na celý rok vás překvapí množstvím 

jedinečných řešení pro situace každodenního života. Vrátí vás 

k moudrosti generací před vámi a zároveň vás moderním 

způsobem naučí jak žít úsporně, zdravě a jak dokonale využít dary 

přírody i postupy, které jsou opakovaně prověřeny, často i dávnou 

tradicí.  

 

Brouci 
Jiří Zahradník 

 

Popisný fotografický atlas brouků.  

 

Malý šikanista, aneb, Jak mámy přicházejí o iluze 
Renáta Navrátilová 

 

Kniha vtipných a humorných postřehů, v nichž autorka deníkovou 

formou líčí radosti a strasti mladé ženy spojené s těhotenstvím, 

porodem a rodinným životem. Taky jste si mysleli, že je 

těhotenství nejkrásnější období v životě ženy? Já tedy ano. 

Namísto toho je mi špatně, pálí mě žáha, jsem oteklá, nemůžu 

najít vlastní kotníky, manžel a pes se stěhují před mými náladami 

na balkon, a jak čas ukáže, místo roztomilého andílka porodím 

uřvaného paviána. A ty směšné představy a plány. Přiberu 

maximálně osm kilogramů. Prcek bude spáč po mně. Na všechno 

budu mít spoustu času. Řekněte mi někdo, jak jsem mohla být tak 

naivní? Naposledy jsem se dobře vyspala, než jsem otěhotněla. 

Úsměvný deník hlavní hrdinky Alice, ve kterém s nadhledem a 

laskavým humorem popisuje epizody z průběhu svého těhotenství, 

porodu a posléze rodinného života ve čtyřech - matka, otec, dítě a 

pes Eddie.  
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Zákon pěti klasů 
Martin Mahdal, Markéta Adamcová 

 

Konflikt na Ukrajině, probíhající v různých podobách již od roku 

2014 a vrcholící ruskou agresí v dubnu 2022, má jako každý 

politický a válečný konflikt mnoho rovin, zasahujících do všech 

oblastí společnosti. Má ale také daleko hlubší kořeny, než si 

dokážeme představit. Právě kniha Martina Mahdala a Markéty 

Adamcové Zákon pěti klasů se k těmto hlubokým historickým 

kořenům vrací, a to v dokumentární formě.  

 

Zatím dobrý 

Mašínovi a největší příběh studené války 
Jan Novák ; z anglického originálu So far so good přeložili Petra 

Žallmanová a Jan Novák 

 

Zřejmě žádná událost z našich moderních dějin nevyvolává tolik 

otazníků a protikladných soudů jako „případ“ bratrů Mašínových. 

Jaké stanovisko zaujmout k tomu, co se tehdy stalo? A jsme vůbec 

s to pochopit, co všechno aktéři tohoto příběhu prožívali?  

 

Zvěrolékařka 
1. díl. Velké sny 

Sarah Larková ; z německého originálu Die Tierärztin ... přeložila 

Zuzana Soukupová 

 

Román zkušené německé autorky vypráví příběh mladé ženy z 

počátku 20. století, jejímž snem je kariéra veterinářky. Aby v roce 

1912 mohla pracovat jako zvěrolékařka, vdala se Nellie za svého 

přítele z dětství Philippa De Groota, který převzal veterinární 

praxi po svém otci. Sice ho nemilovala, ale už od dětství je oba 

spojovalo pevné přátelství. Před sňatkem mu slíbila, že mu dá 

svobodu, kdyby se mu naskytla příležitost věnovat se svému 

vysněnému povolání hudebníka. Ta se opravdu objevila po 

skončení první světové války a Phillip tehdy bez váhání zmizel z 

jejího života. Nellie se spolu se svou kolegyní Mariou pokusila 

vybudovat veterinární praxi v Berlíně. Jenže minulost a láska 

Nellie záhy dostihly...  

 

Co je to umírání? 
první otázky a odpovědi 

Katie Daynes ; ilustrovala Christine Pym 

 

Co se stane, když někdo umře? Je v pořádku mluvit o umírání? 

A  jak se můžeme zbavit smutku? To všechno děti zjistí v této 

krásně ilustrované knížce s okénky.  



Knižní novinky září 2022 

 

Encyklopedie zbraní 
Přes 1000 vojenských, sportovních a historických zbraní z celého 

světa 

Sestavil David Miller; přeložil Zdeněk Hurník 

 

Ještě nikdy se neobjevilo dílo o historických i moderních zbraních 

z celého světa tak velkého rozsahu, komplexní a rozsáhle 

doplněné o slovník technických pojmů a rejstřík.  

 

Hrbáč 
Paul Féval ; [z francouzského originálu Le Bossu přeložil a 

upravil Vilém Opatrný] 

 

Jedné noci se má Henrich de Lagardére utkat v souboji s vévodou 

de Nevers, namísto toho s ním ale nakonec bok po boku bojuje. 

Stane se svědkem vraždy spáchané královým oblíbencem 

Gonzagou, který se tak chce zmocnit velkého jmění Neversů. 

Slíbí umírajícímu vévodovi, že před Gonzagovými úklady 

zachrání jeho malou dcerku Auroru.  

 

Smrt v ledu 
Amy McCulloch ; přeložil Pavel Pokorný 

 

Thriller, ze kterého dostanete závrať! Novinářka Cecily se vydává 

se skupinou odvážlivců do Himálaje, aby pokořila jednu 

z nejvyšších hor světa. Plánuje o náročném výstupu napsat 

reportáž, která ji konečně proslaví. Kvůli této cestě se vzdala 

mnohého – vztahu i úspor –, ale věří, že se to vyplatí. Když jeden 

z horolezců zemře, všichni to považují za tragickou nehodu. 

Každý ví, že hory jsou nemilosrdné. Jenže poté co se najde další 

mrtvý, Cecily pochopí, že kromě nelítostné zimy, vichru a ledu 

tady číhá ještě jedno nebezpečí – vrah! V této nadmořské výšce 

vás policie neochrání. Nikdo vás neuslyší volat o pomoc. A když 

si Cecily nedá pozor, další na řadě bude ona…  

 

Už umím šetřit! 
o penězích, hospodaření a lákadlech nejen na internetu 

Petr Hommer ; ilustrace: Petr Palma 

 

Přehledně od základů až po souvislosti, o kterých se tolik 

nemluví. Dnes už nestačí umět si spočítat, jestli vám v obchodě 

správně vrátili. Nové trendy s sebou přináší i rizika, reklamy 

a snahy donutit vás otevřít své peněženky jsou stále dokonalejší 

a nástrah na internetu přibývá každou chvíli. Jak se v tom všem 

vyznat, abychom nepřišli na mizinu, vyhnuli se zadlužení 

a nepadli do pasti podvodníkům? Odpovědi přináší Petr Hommer 

ve své nové knize pro děti, která je přichystá na finančně 

zodpovědný život.  
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Zvířecí kámoši 
Sophie Corrigan ; z anglického originálu Animal BFFs přeložila 

Kateřina Sýkorová 

 

I zvířata mají své nejlepší kamarády! Poznejte je v tomto 

pokračování knížky Nehodná zvířátka. Mají kamarády, kteří při 

nich stojí v dobrém i zlém a pomáhají se všemi těmi normálními 

věcmi, se kterými by pomáhat měli. Víte, co myslíme, třeba jak 

obírají klíšťata ze zad, dají vědět, když se blíží lev, nebo pomůžou 

něco ulovit.  

 

Žluté a kulaté 
Muriel Villanueva, Ferran Orta ; ze španělského originálu 

Amarillo y redondo ... přeložila Ilona Staňková 

 

Obrázkový příběh o malém chlapci, kterého trápí noční 

pomočování. Je tady léto a s ním prázdniny. Ale našemu malému 

hrdinovi se vůbec nechce s ostatními na tábor. Má totiž tajemství. 

Je žluté, kulaté a každou noc se mu objevuje pod peřinou.  

 

Ilustrovaná Bible 
 

Starý a Nový zákon přepracován pro dětské čtenáře. Bohatě 

ilustrováno.  

 

Povídám, povídám pohádku... 
(Výbor českých lidových pohádek pro nejmenší) 

B. Němcová, K. J. Erben, F. Bartoš ; Ilustr. Václav Karel ; 

Typografie a graf. úprava Jan Jiskra 

 

- Babička vypravuje pohádky - O řepě - O šídlu, kohoutu, kačeru 

a houseru - Liška, zajíc a kohout - O neposlušných kozlatech – 

O kohoutkovi a kocourkovi - O Smolíčkovi - Koblížek na vandru 

- O zvířátkách a loupežnících - O kohoutkovi a slepičce - 

Otesánek - O perníkové chaloupce - O Palečkovi - Jak stařeček 

měnil, až vyměnil - Hrnečku vař! - Pohádka bez konce  

 

Fotbalový král 
Pépi je bůh! 

Jan Žáček ; ilustroval Pavel "pavlatoar" Kučera 

 

Další vyprávění o splněném fotbalovém snu jednoho kluka. 

Fotbalista Pépi se vrací na scénu. Tentokrát bojuje za svoji školu a 

za Spartu. Opět má problémy a opět se z nich musí vysekat. Musí 

to dokázat a vrátit se na hřiště, aby pomohl svým kamarádům 

vyhrát. Samozřejmě, že za ním stojí jeho dívka Hanička a jeho 

rodiče.  
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Lunasterové 
3. díl. Krok do prázdna 

Natalja Ščerba ; z ruského originálu Lunastry 3 - Šagi v pustotě ... 

přeložila Martina Pálušová ; ilustrovala Olga Zakis 

 

Další příběh z fantasy série odehrávající se v mystickém světě 

Lunasterů, vzdáleně podobném našemu.  

 

Operace Banány 
David Walliams ; ilustroval Tony Ross ; přeložila Veronika 

Volhejnová 

 

Píše se rok 1940. Bitva o Británii vrcholí. Německá Luftwaffe se 

snaží zničit britské Královské letectvo a získat vzdušnou převahu 

nad Lamanšským průlivem. Pokud se to nacistům podaří, dobytí 

Británie pro ně už bude hračka. Jedenáctiletý Erik tráví každou 

volnou chvíli v londýnské zoo...  

 

Pozlacený měsíc 
Joy Jordan-Lake ; z anglického originálu Under a gilded moon 

přeložila Julie Tesla 

 

V Severní Karolíně se dokončuje stavba velkolepého sídla 

Biltmore House rodiny Vanderbiltů. Jde o ohromující příklad 

privilegovanosti ve Spojených státech konce devatenáctého století 

a symbolizuje touhy svého majitele i sny cílevědomé dívky Kerry 

žijící ve stínu panství.  

 

Bridgertonovi 
1. díl. Vévoda a já 

Julia Quinnová ; z anglického originálu The Duke and I ... 

přeložila Zdeňka Zvěřinová 

 

Simon Basset, vévoda z Hastingsu, vymyslel plán, jak se zbavit 

všech dohazovačů a vdavekchtivých dívek ze společnosti. 

Předstírá náklonnost k půvabné Daphne Bridgertonové, mladší 

sestře svého přítele, s níž uzavře dohodu, že se jí bude naoko 

dvořit. Přestože nemá v úmyslu se oženit, na té dívce je něco, co 

mu zrychluje srdeční tep.  

 

Bridgertonovi 
5. díl. S láskou, Eloise 

Julia Quinnová ; z anglického originálu To Sir Phillip, with love 

... přeložila Zdeňka Zvěřinová 

 

Romantický příběh odehrávající se v Anglii na počátku 19. století 

o tom, jak dosáhnout šťastného manželství. Sedmadvacetiletá 

svobodná šlechtična Eloise Bridgertonová žije v Londýně 

uprostřed velké rodiny a k jejím zálibám patří dopisování. Začne 

si dopisovat též se vzdáleným příbuzným sirem Phillipem z 

Gloucestershire. Ovdovělý sir Phillipe je botanikem a žije na 

svých statcích se sedmiletými dvojčaty. Dopisy od Eloise mu 
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zpříjemňují neradostný život plný starostí o děti. Vždy jí do 

odpovědi vloží nějakou květinu. Po roce dopisování jí nabídne 

manželství a pozve na návštěvu. Eloise však o dopisech nikdy 

nikomu neřekla, bylo to její jediné tajemství. Samozřejmě chce 

tajemného ctitele poznat, ale pokud možno bez příslušníků své 

rodiny, kteří by jí do všeho mluvili. Jak se s celou situací 

vyrovná?  

 

Bridgertonovi 
6. díl. Nečekaná láska 

Julia Quinnová ; z anglického originálu When he was wicked ... 

přeložila Zdeňka Zvěřinová 

 

Když nechvalně proslulý londýnský hejsek Michael Stirling spatří 

Francesku Bridgertonovou, okamžitě se do ní zamiluje. Jenže 

Francesce v té době zbývá pouhých pár hodin do svatby s 

Michaelovým bratrancem. Jenže to bylo tehdy, a teď je z 

Michaela hrabě a Franceska je volná. Ovšem jen až do jedné 

nebezpečné noci, kdy se mu ve vší nevinnosti vrhne do náruče…  

 

Bridgertonovi 
7. díl. Poznáš to z polibků 

Julia Quinnová ; z anglického originálu It's in his kiss ... přeložila 

Zdeňka Zvěřinová 

 

Když nechvalně proslulý londýnský hejsek Michael Stirling spatří 

Francesku Bridgertonovou, okamžitě se do ní zamiluje. Jenže 

Francesce v té době zbývá pouhých pár hodin do svatby s 

Michaelovým bratrancem. Jenže to bylo tehdy, a teď je z 

Michaela hrabě a Franceska je volná. Ovšem jen až do jedné 

nebezpečné noci, kdy se mu ve vší nevinnosti vrhne do náruče…  

 

Dunajský racek 
Hana Oboda 

 

Životní příběh Marianne Landsbergerové, manželky významného 

frýdecko-místeckého podnikatele. Vídeň na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století, modrý Dunaj, Straussovy 

valčíky a jedna odvážná mladá žena, jíž doba nepřála. Marianna 

by ráda roztáhla křídla, ale společenské konvence ji zavazují ke 

sňatku, zajištění rodu a podpoře jejího muže Adolfa Landsbergera, 

úspěšného textilního podnikatele. Skrze její vzpomínky coby staré 

ženy, která se uchýlila se synem do poválečného Irska, sledujeme 

nejen osud Marianny samotné, ale i lidí, které milovala a ztratila. 

Dunajský racek je románovou freskou oživující skutečný příběh 

jedné židovské velkoprůmyslnické rodiny, ale i niternou výpovědí 

citlivé a přemýšlivé ženy.  
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Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století 
energie, stavby, řemesla, komunity : domácnost, dům, doplňkové 

činnosti na farmě, lidská společenství. 3. díl 

Eva Hauserová (ed.) 

 

Třetí díl oblíbené Encyklopedie soběstačnosti poskytuje základní 

přehled o tom, jak efektivně hospodařit s energiemi, jak vybírat 

nejvhodnější moderní energetická řešení pro domácnost, dům i 

dopravu a také jak dlouhodobě vynakládat za energie méně peněz 

a ušetřit. Autoři vás dále seznámí se současným stavem 

stavebních technologií.  

 

Chaloupky 
Štěpán Javůrek 

 

Příběh o obyvatelích dnes již zaniklých obcí Chaloupky a Jelení v 

Krušných horách, který se dotýká napjatých vztahů mezi Čechy a 

Němci v době sílícího nacionalismu před vypuknutím druhé 

světové války. František a Florián, dva chlapci z českého 

vnitrozemí, se shodou okolností dostávají krátce po vzniku 

Československé republiky do pohraniční oblasti Krušných hor. 

Jeden touží po dobrodružném životě, druhý i s rodinou přichází z 

donucení. Usadí se v malé obci Chaloupky a snaží se zvyknout si 

na nový život v horách a mezi místními obyvateli. V celé obci 

však žijí pouze dvě české rodiny, ostatní obyvatelstvo je německé. 

A přestože v meziválečné době spolu lidé vycházejí dobře a jsou 

zvyklí si pomáhat, se zdvihající se vlnou agresivního 

nacionalismu berou zavedené pořádky v pohraničí rychle za své. 

Z dosud rozumných lidí se stávají nepřátelé a v nově vzniklých 

Sudetech už nikdo z Čechů není v bezpečí...  

 

Prokletí rodu 
Ilona Dobrovolná 

 

Detektivní román, v němž mladá nadějná novinářka vymění slibně 

rozjetou kariéru v Praze za poklidné maloměsto.  

 

Případ ukradené soli 
zločiny na Velké Moravě 

Stanislav Češka 

 

Další z detektivních případů odehrávajících se v 9. století na 

Velké Moravě. Píše se rok léta Páně 904 a Moravské království 

má arcibiskupa a tři biskupy. Odrazilo útok Maďarů a obchodní 

vztahy s Východofranskou říší jsou uspořádány podle Celního 

řádu z Raffelstettenu. Zdá se, že před Mojmírem II. a jeho zemí je 

světlá budoucnost. Ne každý si však přeje, aby se tomu tak stalo. 

Kdosi začal vraždit bavorské kupce přivážející do země sůl a krást 

jejich náklad. Tyto zločiny hrozí zničit křehký mír panující mezi 



Knižní novinky září 2022 
Východofranskou říší a Moravským královstvím. Král Mojmír tak 

žádá opět o pomoc knížete Slavomíra a Erika.  

 

Rodinný hotel 
2. díl Bouřlivá doba. 

Michaela Grünigová ; z německého originálu Palais 

Heiligendamm - Stürmische Zeiten ... přeložila Pavla Lutovská 

 

Druhý díl rozsáhlé ságy o hoteliérské rodině Kuhlmannových v 

německých lázních Heiligendamm. Palác Heiligendamm, rok 

1922. Během poválečné krize bojuje Elisabeth o přežití nově 

zrenovovaného hotelu. Teprve když si slavný režisér zvolí hotel 

za filmovou kulisu, svitne jí naděje na udržení podniku i v těžkých 

časech. Zatímco profesní úspěch má již nadosah, její vztah k Juliu 

Falkenhaynovi je stále pod špatnou hvězdou. I její bratr Paul se 

musel rozloučit se svou láskou. Je do hloubi duše nešťastný. Nový 

partner ho zavede do sítí nově vzniklé strany NSDAP a jeho 

rozhodnutí přinese do rodiny hluboký rozkol..  

 

Češtinářky 
Veronika Valíková 

 

Žádný život není bez hrubky. Román z prostředí elitního 

gymnázia. Kdyby se Don Quijote pokusil svést souboj s českým 

školstvím, pokorně by se za pár hodin vrátil k větrným mlýnům. 

O tom je přesvědčená i češtinářka Tereza, jíž dělá ze života peklo 

byrokracie a despotický ředitel. Naštěstí má podobně naladěné 

kolegyně, studenty s otevřenou myslí i Čaroděje, který jí vykouzlí 

v duši klid spolehlivěji než Neurol. S jejich pomocí se vydává do 

světa příběhů… a její cesta za svatým grálem i k Hoře osudu ji 

zavede do nečekaných končin.  

 

Proč se říká...? 
vzít nohy na ramena, mít za ušima, viset na vlásku... lidské tělo v 

úslovích 

Petr Kostka, ilustroval Josef Pospíchal 

 

Které části lidského těla inspirovaly naše předky natolik, že je 

dodnes používáme v naší běžné komunikaci? Možná jste už 

slyšeli někoho říci: „je zamilovaný až po uši“ nebo „má obě ruce 

levé“. Lidské tělo a jeho části patří mezi nejpřirozenější nástroje, 

jak jednoduše popsat či přiblížit určitou situaci. Proto se v češtině 

ustálila řada úsloví, která v dnešní době možná ztrácejí svou 

původní výpovědní hodnotu, přesto je stále používáme. Seznamte 

se s nimi, a až zaslechnete někoho říkat “zapalují se mu lýtka", 

budete vědět, kde se toto přirovnání vzalo…  
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Slib 
Sharon J. Bolton ; z anglického originálu The pact ... přeložila 

Alena Byrne 

 

Je léto po střední škole. Šest talentovaných přátel má po 

zkouškách a čeká je zářivá budoucnost. Jenže pak se pustí do 

riskantní zábavy a způsobí smrtelnou nehodu. Sen o prestižních 

univerzitách se rázem změní v noční můru o životě ve vězení. Ve 

vypjaté situaci se osmnáctiletá Megan rozhodně vzít vinu na sebe. 

Ostatní jí za to slíbí, že jí po propuštění z vězení splní jakékoliv 

přání. O dvacet let později je Megan na svobodě a hra začíná.  

 

Spřízněné duše 
jak daleko byste byli ochotni zajít, abyste našli toho pravého? : 

thriller 

John Marrs ; z anglického originálu The one ... přeložila Markéta 

Polochová 

 

Existuje někde váš dokonalý protějšek? A co když ho můžete najít 

díky novému vědeckému objevu? Originální a čtivý thriller 

Spřízněné duše vás uvede do světa, ve kterém technologie rozboru 

DNA umí určit, pro koho jste byli geneticky stvořeni. Průlomová 

metoda hledání ideálního partnera se rozšíří po světě, v databázi je 

miliarda lidí. Touto cestou ovšem nejen vznikají nové páry, ale 

dochází i ke spoustě rozchodů. Co to přinese objeviteli genu? A 

co teprve změněná realita v rukou psychopata? Zdá se, že ani 

spojení skrze DNA člověku nezaručí štěstí.  

 

Startup za pakatel 
objevte způsob, jak pracovat na sebe a živit se tím, co vás baví 

Chris Guillebeau ; [překlad Petr Miklica] 

 

V knize Startup za pakatel Chris Guillebeau ukazuje, jak je možné 

vést svobodný, dobrodružný, smysluplný a účelný život – a navíc 

si i slušně vydělat. Sám je živým příkladem úspěchu svých 

poznatků – své zkušenosti z cestování a Frequent Flyer programu 

dokázal proměnit ve fungující byznys. MNa svých cestách potkal 

bezpočet lidí, kteří stejně jako on vybudovali firmy s vysokým 

ziskem na základě více než skromné investice, (často poté, co 

ztratili zaměstnání).  

 

Za italským snem 
Jo Thomas ; překlad Helena Brunnerová 

 

Romantický příběh mladé právničky Lucii, která navzdory 

závratné kariéře odjíždí na část každého léta za svými prarodiči do 

rodné Itálie. Zde s úžasem zjišťuje, že sny jsou důležitější než 

kariéra. Lucia tvrdě pracuje jako právnička ve Walesu a usiluje o 

povýšení, které si nepochybně zaslouží. Nakonec si však dopřeje 

odpočinek v domě svých prarodičů v jižní Itálii, kde se díky 

slunci, citronovníkům a výtečné kuchyni své tety okamžitě cítí 

jako doma. Když se však dozví, že její dědeček odchází z 
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milované rodinné pizzerie do důchodu a bude ji muset prodat, 

nedokáže snést pomyšlení, že podnik změní majitele - zvlášť když 

zjistí, kdo o pizzerii usiluje. Špatné zprávy z domova pak Lucii 

donutí přehodnotit, co vlastně od života chce.  

 

Braunauer Land 
alte Ansichtskarten zur Erinnerung für die Zukunft 

Arnold Raab 

 

Kniha starých pohlednic z let 1890-1945. Obce Broumovska jsou 

abecedně seřazeny (podle německých názvů obcí), některé jsou 

doplněny krátkým popiskem.  

 

Anče a Kuba mají Kubíčka 
Božena Šimková ; [ilustrovala Alena Janoušková] 

 

Anče s Kubou už mají kluka, ale Trautenberk pořád vymýšlí své 

darebnosti! Pokračování slavné KRKONOŠSKÉ POHÁDKY o 

spravedlivém Krakonošovi a nenapravitelném, zlém 

Trautenberkovi. V potoce už uběhlo něco vody, Ančeti s Kubou 

se narodil kluk jako buk a dostal jméno Kubíček. Jinak ale 

všechno zůstalo při starým a Trautenberk pořád na všechny křičí 

své himllaudóny, donrvetry a krucajselementy a vymýšlí 

darebnosti. Jenže Anče, Kuba, hajný a teď už i malý Kubíček si s 

ním vědí rady, a když ne, tak je vždycky nablízku Krakonoš.  

 

Die Gemeinde Halbstadt, Kreis Braunau/Sudetenland 
verfasst von Lothar Walzel und Oswald Teuber 

 

Meziměstí mělo v mnoha ohledech výjimečné postavení. Cílem 

autorů knihy je ukázat život fungující sudetoněmecké komunity 

(11. svazek "vesnických vlastivědných knih").  

 

Die Gemeinde Löchau 
von Mafred Reimann 

 

Zásluhou Manfreda Reimanna se dochovaly dějiny obce Lachov v 

přehledně členěné (11 kapitol) a bohatě ilustrované knize (22. díl 

"vesnickcýh vlastivědných knih").  

 

Die Gemeinde Ober-Adersbach 
Franziska Goldmann ; [Herausgeber: Heimatkreis 

Braunau/Sudetenland] 

 

23. díl "vesnických vlastivědných knih" podává ucelený obraz 

původně ryze německé komunity v Horním Adršpachu.  
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Die Gemeinde Ottendorf 
Richard und Inge Just 

 

21. díl "vesnických vlastivědných knih" je věnován obci Otovice.  

 

Jak bacit bacila? 
naše poctivá a pilná práce připraví o zdraví generace! 

Daniela Krolupperová ; nakreslila Jitka Petrová 

 

Když tě pálí v krku nebo bolí ucho, znamená to, že se do tvého 

těla dostaly zlomyslné mrňavé potvůrky, které tam chtějí řádit a 

zadělat na pořádnou chorobu. Naštěstí ale máme v těle stejně 

miniaturní pomocníky, kteří svádí s bacily a viry lítý boj o naše 

zdraví. Co všechno se v tu chvíli v těle děje, jak spolu takzvaní 

dobroníčci a zlostníčci bojují a co můžeme udělat pro to, aby to 

dobře dopadlo, se dozví děti ve vtipném a napínavém vyprávění 

známé české autorky knih pro děti.  

 

Madynka 
Astrid Lindgrenová ; [přeložila Jarka Vrbová ; iustrovala Jarmila 

Marešová] 

 

Milé a rošťácké příběhy z pera u dětí oblíbené autorky potěší 

hlavně malé čtenářky. Madynka je sedmiletá, trochu nezkrotná a 

úžasnými nápady překypující holčička. Žije s rodiči a mladší 

sestřičkou Lízou na venkově. A protože svou malou sestru miluje, 

vymýšlí pro její zábavu nevšední radovánky, které se jí ale 

obvykle tak trochu vymknou z rukou. Sestřičky prožívají báječné 

dětství a vůbec jim nevadí, že nad jejich neuvěřitelnými kousky 

vstávají dospělým občas vlasy na hlavě.  

 

Malý pražský chodec 
Ondřej Hník ; ilustroval Jiří Votruba 

 

Pojďte se s námi toulat po stověžaté matce měst. Prozkoumáme 

všechna její zákoutí, zvrátíme hlavu před monumentálními 

chrámy a ponoříme se do tajemných hlubin, které ukrývá. A 

potkáme se i s alchymisty! Verše Ondřeje Hníka svými 

charakteristickými ilustracemi doprovodil Jiří Votruba.  

 

Neviditelná Zuzanka 
Eduard Petiška ; ilustrovala Helena Zmatlíková 

 

Zuzanka je sama, a přece sama není. Vedle ní poskakuje po 

chodníku neviditelný pejsek. Vymyslila si ho... Ale ještě mnohem 

raději by si to vyzkoušela sama! Zuzanka je taková docela 

obyčejná, hodná holčička, která chodí do první třídy.  
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Zákon smečky 
Mrtvé město 

Erin Hunterová ; [přeložila Mirka Kopicová] 

 

Zvířecí sága o statečné a nezdolné smečce psů, z nichž každý pes 

je jiné rasy, jiné povahy, přesto jsou svázáni společným poutem 

přátelství. Všechno, co znali, se ocitlo v troskách po zemětřesení – 

Velkém Zavrčení.  

 

Einstein v Čechách 
Michael D. Gordin ; přeložil Jiří Kasl 

 

Na jaře 1911 se Albert Einstein s manželkou a dvěma syny 

přestěhoval do Prahy, kde působil jako profesor teoretické fyziky 

na německé univerzitě. Proti původním očekáváním zůstal v Praze 

jen šestnáct měsíců, a toto období tedy jeho životopisci obvykle 

považují za nedůležitou epizodu. Michael Gordin důkladně 

zkoumá setkání velkého vědce s městem s tisíciletou historií; jeho 

kniha není jen záznamem jednoho období vědecké kariéry, ale i 

portrétem doby a města.  

 

Fiorella a Bratrstvo křišťálu 
dobrodružství dcery dvorního alchymisty císaře Rudolfa II. 

Vlastimil Vondruška 

 

Dobrodružný historický román s detektivní zápletkou pro mládež, 

ale i pro dospělé. Do Prahy přijíždí z Itálie dvorní alchymista 

císaře Rudolfa II. Giovanni da Ponte. Jeho dcera Fiorella mu 

pomáhá v laboratoři, kam však dívky nesmějí. Převléká se proto 

za učedníka Rafaela. Jejich nový domov je nedaleko 

Staroměstského rynku, kde Fiorella pozná dva nerozlučné 

kamarády - Lukáše a Martina. I před nimi se musí vydávat za 

chlapce, jinak by ji do své party nepřijali. Záhy se s novými 

přáteli ujímá pátrání po ukradeném stříbře z městské radnice a po 

nelítostném vrahovi. Sestupují do pražských katakomb, ohrožuje 

je střelec s kuší i nepřátelská parta kluků. K odhalení zločince je 

nakonec přivede nejen odvaha a chytrost, ale také Fiorelliny 

znalosti alchymie.  

 

Nezavěšujte se 
Irena Obermannová 

 

Eliška, Sára a Jarda nedávno překročili čtyřicítku, přesto nebo 

právě proto nevědí, jak, proč a s kým by měli žít. Žijí tedy 

společně se svými dětmi a založí tím "rodinu moderního typu". 

Živí se poněkud svérázným způsobem - provozují sex po telefonu. 

Že jim právě tento způsob obživy přinese spoustu nečekaných 

setkání, pomůže hojit dávné bolístky a jiné zase způsobí, a vůbec 

jim všem obrátí život naruby, je zcela nasnadě.  
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Rošťák Oliver a Marica čarodějka 
Petra Braunová ; ilustrovala Zdeňka Krejčová 

 

Rošťáka Olivera už možná znáte z první stejnojmenné knížky. 

Teď je Oliver o rok starší, moudřejší, a stále zamilovaný do 

černovlasé spolužačky Marici. Končí druhá třída a přichází 

smutné loučení. Marica, která pochází z Chorvatska a před válkou 

odjela do bezpečných Čech, se v létě vrací do rodné země. Proto 

velké letní prázdniny -- pro školáky nejmilejší období -- Oliver s 

Maricou chtějí prožít spolu. Splní se jim jejich tajné přání? Marica 

je přece čarodějka.  

 

Říkali mi Leni 
Zdeňka Bezděková 

 

Příběh desetileté dívenky, která postupně zjišťuje, kdo je a kam 

patří, strhuje, dojímá a současně burcuje čtenáře dnes stejně jako 

před více než šedesáti lety… Křehké a působivé vyprávění malé 

Leni Freiwald z městečka Herrnstadt v Německu získalo po svém 

prvním vydání popularitu mezi našimi čtenáři a uznání i v 

zahraničí. Knížka vyšla mimo jiné také v Německu, USA, Velké 

Británii i Japonsku a patří do pokladnice české literatury pro děti. 

Nové vydání vycházi s ilustracemi japonské ilustrátorky Iku 

Dekune, které jsou stejně křehké a současně silné jako Lenin 

příběh.  

 

Sociální práce ve školství 
Eva Hurychová, Blanka Ptáčková 

 

Záměrem publikace je přiblížit sociální práci ve školách a dát ji 

do souvislosti s dalšími důležitými aspekty. Dotýká se témat, jako 

je původ humanitárních činností, křesťanský humanismus, nebo 

péče o duši. Zabývá se závažným fenoménem násilí a 

konkretizuje další příčinu domácího násilí spojenou s 

perzistujícími negativními rysy syndromu ADHD. Kniha uvádí 

složitosti různých systémů, šikanu, kyberšikanu, klady a zápory 

inkluze, sociální a situační kontexty, sociální a speciální 

pedagogiku či souvislosti s migrací. Součástí knihy je i téma 

naučené bezmocnosti, téma dětí se syndromem zavržení rodiče a 

dětí jako svědků násilí v rodině včetně následné citové deprivace  

 

Tvoje dítě jako šance pro tebe 
Zdeňka Jordánová 

 

Podle mého názoru je kniha Tvoje dítě jako šance pro tebe 

nejpovedenější knihou Zdeňky Jordánove. Není jen ezoterickým 

placanim, jak knihu nazvala jedna má známá, ale skutečně 

duchovním četbou, navodem či klíčem, jak začít sama v sobě 

hledat odpověď na to, kdo jsem a co mě mé dítě může naučit. 

Skvělá kniha pro čerstvé matky, zejména pokud trpí poporodní 

depresí či poporodnim blues a potřebují se ze svého stavu lehkého 
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neštěstí posunout někam dál. Tahle kniha má potenciál opravdu 

pomoci.  

 

Wekelsdorf 
Markt Wekelsdorf mit Buchwaldsdorf, Neuhof und Stegreifen. 

Ober-Wekelsdorf. Unter-Wekelsdorf 

Josef Karpf 

 

25. svazkem "vesnických vlastivědných knih" je zacelena mezera 

v historii Teplic nad Metují. Autor se práce chopil z lásky k vlasti 

a úctě k předkům.  

 

Atomoví parchanti 
skutečný příběh vědců a špionů, kteří sabotovali snahu nacistů 

vyrobit atomovou bombu 

Sam Kean ; přeložil Tomáš Jeník 

 

Píše se rok 1974 a čtrnáctiletá Kate se už smířila s tím, že ve škole 

patří mezi vyvrhele a musí se obejít bez přátel. To se však rázem 

změní, když se naproti přes ulici přistěhuje Tully, „nejúžasnější 

holka na světě“. Obě se cítí osamělé, přestože každá jinak, 

společné tajemství je ale sblíží a brzy mezi nimi vznikne přátelství 

na život a na smrt. Nebojácná, extrovertní Tully je pravým 

opakem uzavřené, přemýšlivé a nesmělé Kate, jako kamarádky ale 

dokážou držet při sobě v dobrém i zlém.  

 

Děvčata z Firefly Lane 
Kristin Hannahová ; přeložila Eva Maršíková 

 

Román americké autorky odehrávající se na sklonku 70. a 80. let 

20. století. Dvě opuštěné dívky, každá jiným způsobem, se 

setkávají za pohnutých okolností. Záhy si slíbí přátelství na celý 

život. Píše se rok 1974 a čtrnáctiletá Kate se už smířila s tím, že 

ve škole patří mezi vyvrhele a musí se obejít bez přátel. To se 

však rázem změní, když se naproti přes ulici přistěhuje Tully, 

„nejúžasnější holka na světě“. Obě se cítí osamělé, přestože každá 

jinak, společné tajemství je ale sblíží a brzy mezi nimi vznikne 

přátelství na život a na smrt. Nebojácná, extrovertní Tully je 

pravým opakem uzavřené, přemýšlivé a nesmělé Kate, jako 

kamarádky ale dokážou držet při sobě v dobrém i zlém.  

 

Plameny pomsty 
2. díl 

Evan Winter ; překlad Milan Pohl 

 

Nemilosrdná a napínavá fantasy série pokračuje druhým svazkem, 

v němž musí svržená královna spojit síly s mladým válečníkem, 

aby vyrvala svůj trůn uchvatitelům a zachránila svůj lid. Tau a 

jeho královna se zoufale snaží oddálit útok domorodých obyvatel 

Xiddy, a tak vypracují nebezpečný plán. Pokud Tau uspěje, získá 

královně čas, aby mohla shromáždit své jednotky a zahájit 

mohutnou ofenzivu proti svému vlastnímu hlavnímu městu, kde 
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mezitím zrádci vydávají její sestru za "pravou" královnu 

Omehijců. Jestliže se Tsioře podaří město dobýt, znovu usednout 

na trůn a sjednotit svůj lid, pak budou mít Omehijci alespoň jistou 

šanci hrozící invazi přežít...  

 


