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Neuvěřitelné pohledy do nitra strojů a staveb 
Biesty, Stephen, 

 

Podíváš se do nitra jednoho z největších dalekohledů na světě v observatoři Palomar v USA, 

do ponorky z druhé světové války nebo do parní lokomotivy z 30. let 20. století. Dozvíš se, jak 

se žilo na středověkém hradě nebo jak to vypadá uvnitř tanku. Zjistíš, proč nespadne 

mrakodrap Empire State Building, jak jsou vyřešeny přirozené potřeby astronautů v 

raketoplánu nebo co se děje v zákulisí Královské opery v Londýně… 

 

Armstrong 
dobrodružná cesta myšáka na Měsíc 

Kuhlmann, Torben, 

 

Před dávnými časy se jeden odvážný myšák naučil létat a přeletěl Atlantický oceán. Nyní, v 

tomto volném pokračování úspěšné knihy LINDBERGH - Dobrodružství létajícího myšáka, se 

jeho následovník vydává až na Měsíc.  

 

Kultura rozumu a vůle 
člověk zítřka 

Kafka, Břetislav, 

 

Kultura rozumu a vůle je kniha, která je právem považována za autorův odkaz lidem třetího 

tisíciletí. Břetislav Kafka zde popisuje celou řadu návodů a doporučení k duchovnímu rozvoji 

lidstva a k probuzení zdrojů sil lidského ducha. Čtenář tak má možnost dozvědět se 

například o způsobech posilování své vůle, či jak zvládnout krizi moderního života. Nabízí 

také odpovědi na základní otázky lidského bytí. 

 

Hurá do lesa! 
zvířata a rostliny v průběhu roku 

Riha, Susanne, 

 

Bohatě ilustrovaná kniha o přírodě provádí děti jednotlivými ročními obdobími. Seznámí se s 

nejdůležitějšími zvířaty a rostlinami našich lesů a poprvé nahlédnou do ekologické rovnováhy 

přírody. Dozví se, co se v lese měsíc po měsíci odehrává: jak dospívají mláďata a kde hledají 

ochranu, kdo se v noci potuluje lesem, co zde roste, kvete a plodí a nakolik je hmyz důležitý 

pro les, jak lesu pomáhá lesník, jak se stromy starají o podnebí a o koloběh vody a která zvířata 

bydlí v jednotlivých patrech lesa.  

 

Lidské tělo 
zábavná anatomie pro děti 

Kończak, Joanna 

 

Proč jsme podobní rodičům? Na co máme pupík? Je pravda, že ve stáří roste člověk do země? 

Odkud se berou ospalky v očích a motýlky v břiše? Proč se nám po jízdě na kolotoči točí 

hlava? K čemu potřebujeme sliny a slzy? Jak vzniká stroupek? Proč nám kručí v břichu a proč 

hovínka tak strááášně smrdí? Na všechny otázky najdeš odpovědi v této úžasně chytré a 

zábavné anatomii. Kniha je určena pro všechny malé badatele a zvědavce od 6 let.  

 

Summer 
román o ničivé síle tajemství 

Sabolo, Monica, 

 

Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského 

jezera. V paměti jejím blízkým a kamarádkám utkvěl tento obrázek: krásná blond dívka v 

džínových šortkách běží kapradím. Pohltil ji snad vítr, voda nebo stromy? Když o dvacet pět 

let později začne její bratr Benjamin, léta pronásledován sny a vzpomínkami, dívčino zmizení 

vyšetřovat, rodinná tajemství začnou vyplouvat na povrch. 



 

Zmizení Sáry Lindertové 
Šardická, Kateřina, 

 

Jednoho podzimního večera vešla bezproblémová studentka Sára Lindertová do metra a 

víckrát ji nikdo neviděl. Hlavní vyšetřovatel Richard Ehler spojuje Sářino zmizení se starým 

případem, který mu ani po letech nedá spát. Po dívce pátrá i její sestra Klaudie a Sářin přítel 

Oliver. Oni i policie vědí, že neodešla dobrovolně. A není jediná. V metru totiž začíná mizet 

stále více lidí. Klaudie je přesvědčená, že hluboko pod městem žije neviditelné zlo... 

 

Čas čarodějnic 
Harkness, Deborah E., 

 

První část ze série poutavých paranormálních romancí, ve které se snoubí fantazie s historií a 

alchymií. Příběh zavede čtenáře do nejrůznějších míst světa, rozličných časových období a 

navíc přivede na scénu zajímavou hrdinku čarodějku Dianu.  

 

Chladný den pro vraždu 
Stabenow, Dana, 

 

Kate Shugaková se po odchodu z kanceláře návladního v Anchorage vrací do rodného kraje na 

odlehlém severu Aljašky, aniž by tušila, že vzápětí dostane příležitost prokázat své detektivní 

schopnosti. Když se ztratí jeden z rangerů, místní si s tím nedělají velkou hlavu. Zřejmě už leží 

někde pod vrstvami sněhu, a ten jeho tělo vydá až s jarním táním. Jenže pak beze stopy zmizí i 

Katein bývalý kolega, který se rangera vydal hledat, a to Kate nemůže nechat jen tak… Stopy 

vedou k aleutské komunitě, v níž Kate vyrostla, a tak dobře ví, že zdejší lidé mezi lží a 

loajalitou a také mezi spravedlivou odplatou a chladnokrevnou vraždou často nevidí velký 

rozdíl.  

 

Láska po řecku 
French, Kat 

 

Tři nejlepší kamarádky se rozhodnou koupit nádhernou vilu na odlehlém řeckém ostrově a 

provozovat v ní penzion, aby unikly od svých životních problémů. Stará vila vypadá jako 

dokonalý splněný sen, skrývá však nejedno překvapení – štědré zásoby ginu ve sklepě, 

pohledného, ale zadumaného souseda nebo nečekaný příjezd slavné rockové kapely a jejích 

přitažlivých členů. Dokážou se kamarádky díky novým zážitkům odpoutat od minulosti a začít 

znovu? 

 

Modlitba za Černobyl 
kronika budoucnosti 

Aleksijevič, Svjatlana Aljaksandrauna, 

 

Největší technologická katastrofa 20. století. Neštěstí, které malé Bělorusko připravilo o 485 

vesnic a osad. Pohroma, jež má na svědomí markantní nárůst rakovinových onemocnění a 

která stojí za výrazným zvýšením úmrtnosti lidí v produktivním věku. Řeč je o černobylské 

katastrofě z 26. dubna 1986. Jak se k sérií výbuchů v atomové elektrárně vyjádřily vdovy po 

hasičích, kteří byli bez jakékoliv ochrany vysláni hasit vzniklou katastrofu? Jak na celé neštěstí 

vzpomínají vědci, jež měli zakázáno informovat obyvatelstvo o vzniklé události, a další lidé, 

kterých se celá událost týkala? To vše se dočtete v této jedinečné publikaci.  

 

Návrat do Cornwallu 
Fenwick, Liz 

 

Příběh dvou sester – dvojčat Adele a Amelie – začíná ve válečném Cornwallu v roce 1943 a 

pokračuje zradou, která je navždy rozdělí. Minulost v obou zanechá hluboké rány, jež se 

nezahojí ani po sedmdesáti letech. Osudy sester se prolínají s příběhem Američanky Lary, 

rozvedené, nezaměstnané a zdrcené smrtí milovaného pradědečka. Lara se vrací do Cornwallu, 

aby poodhalila roušku tajemství kolem života svých praprarodičů. Romantický příběh vychází 

ze skutečných událostí, odehrává se na pozadí úchvatné cornwallské přírody a osciluje mezi 

válečnými léty a současností. Kniha potěší všechny milovníky silných příběhů s překvapivými 



zvraty, zaujme hloubkou emocí a přenese nás na nádherné pobřeží Cornwallu, malebné a 

magické.  

 

Nejlepší hry z lesních školek 
Valkounová, Tereza, 

 

Kniha pro rodiče, průvodce a učitele předškolních dětí přináší výběr her, které se osvědčily v 

lesních školkách. Některé jsou známé a rozšířené, jiné originální a neobvyklé. Všechny jsou 

ale vyzkoušené. Vybírali jsme takové hry a činnosti, které lze provozovat při různém počtu 

dětí a nezávisejí pouze na velké skupině. Ukážeme vám, jak hry s dětmi rozehrát, jak vytvořit 

vhodné prostředí, zajistit potřebné pomůcky a nastolit dobrou atmosféru.  

 

Doma je všude 
Coudenhove-Kalergi, Barbara, 

 

Dějiny střední Evropy ve vzpomínkách slavné novinářky “ „Nachomýtla se“ k řadě zásadních 

událostí v regionu: byla u první návštěvy Jana Pavla II. v Polsku, vzniku nezávislých odborů v 

roce 1980 v Gdaňsku, pádu Berlínské zdi či válečných konfliktů v bývalé Jugoslávii. V roli 

zpravodajky rakouské televizní a rozhlasové stanice ORF pro střední a východní Evropu u nás 

prožila rok 1968 i sametovou revoluci. Václav Havel jí v roce 2001 udělil Řád TGM IV. třídy 

za podporu demokracie a lidských práv.  

 

Komunistické lágry 
tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů a internační místa 

duchovních 1948-1962 

Padevět, Jiří, 

 

Autor postupuje tradiční metodou místopisného průvodce a přibližuje čtenáři místa v dnešní 

České republice, na kterých totalitní komunistický režim zřídil lágry a která jsou 

neodmyslitelně spojená s komunistickým terorem, páchaným na nevinných obětech. Průvodce 

zachycuje období od roku 1948 do počátku 60. let minulého století. Většina lokalit, kde 

existovaly tábory nucené práce, pracovní tábory nebo nápravně pracovní tábory, tedy místa 

internace a násilí zřízená komunistickým režimem, vypadá dnes zcela jinak než v padesátých 

letech a čtenáře jejich proměna překvapí.  

 

Trojboj s draky 
Tomáš Slavata - náhradní táta, triatlonista a filantrop 

Vrtišková Nejezchlebová, Lenka, 

 

Nechte se inspirovat strhujícím příběhem triatlonisty Tomáše Slavaty, původně sprejera a 

kluka ulice, kterého nezlomily ani neuspořádané poměry v jeho vlastní rodině. Sám vyrostl v 

rodině bez otce, s matkou alkoholičkou, kde nechybělo násilí. Jednoho dne tento malý, 

vysmívaný a koktavý Tomáš dobíhal tramvaj a předběhl ji. Cestující mu zatleskali – a tehdy se 

v něm něco zlomilo. Stačilo malé ocenění okolí a začal běhat, získal motivaci něčeho 

dosáhnout. Když pak v patnácti letech otěhotněla Tomášova starší sestra (a za nějaký ten rok 

podruhé), skončili její synové v dětském domově. Tomáš se rozhodl, že je získá do péče. Bylo 

mu 21 let. Dnes má v péči další dva kluky z dětského domova… 

 

Avengers. 
Poslední návštěva 

Aaron, Jason, 

 

Velký návrat velkého týmu! V podání jednoho z nejpopulárnějších scenáristů současnosti, 

Jasona Aarona! A bude to velké! Přichází tým složený z Thora, Iron Mana, Black Panthera, 

Doctora Strange, Ghost Ridera, She-Hulk, Captaina Ameriky a Captain Marvel… a proti nim 

stojí jejich nejsilnější protivníci vůbec – šest set metrů vysocí vesmírní bohové zvaní 

Nebešťané. A jaké má plány Loki?  



 

Avengers. 
Rukavice nekonečna 

Clevinger, Brian, 

 

Mocný Thanos získal Rukavici nekonečna, která s pomocí Kamenů nekonečna dovede měnit 

realitu. Doplatila na to polovina obyvatel vesmíru a Avengers se ho teď musí pokusit zastavit. 

Je to skvělá příležitost dát dohromady neuvěřitelnou partu superhrdinů... a taky 

superpadouchů! Legendární příběh zpracovaný pro mladší čtenáře.  

 

Hilda a parádní slavnost 
Davies, Stephen, 

 

Dobrodružství Hildy nejprve uchvátila čtenářky a čtenáře komiksů, poté vznikl animovaný 

seriál od Netflixu a nyní je tu knižní série. 

Druhý díl zavádí modrovlasou rozumbradu a její maminku do uspěchaného města Trolberg, 

jež se ani v nejmenším nepodobá nádherné divočině, kterou musely opustit. 

Když Hilda ve škole dostane za úkol vypracovat se spolužáky projekt o krásách jejich města, 

neví si s ním rady… ale když se jí naskytne příležitost zažít dobrodružství, neodolá! Potká 

během něj divoké elfy, draky, kteří plivou oheň, tajemného mluvícího havrana a nové 

kamarády, díky nimž na město Trolberg možná přece jen změní názor… 

 

Kia ora e hoa 
příběh ze země Aotearoa 

Nazarov, Petr 

 

Kia Ora E Hoa – příběh ze země Aotearoa – se odehrává v rozmezí sedmnácti let na Novém 

Zélandu. Je to nejen cestopis, ale především příběh člověka o jeho osudové cestě, kterým není 

nikdo jiný než autor sám. Kniha Kia Ora E Hoa je již čtvrtou knihou z pera nezávislého 

cestovatele, spisovatele a fotografa Petra Nazarova. Autor na Nový Zéland podniká tři cesty a 

dohromady v zemi, kterou původní obyvatelé nazývají Aotearoa, stráví více než dva roky 

života. V těchto končinách je mu osud nakloněn a má velké štěstí, že se setkává s výjimečnými 

lidmi a jejich zvláštními schopnostmi, lidmi, kteří pozmění jeho životní energii a pohled na 

svět. Učí se objevovat své nekonečné možnosti, porozumět okolnímu světu a získat vnitřní klid 

a rovnováhu.  

 

Mí pacienti a další zvířata 
Jak se stát veterinářkou a nezbláznit se z toho 

Fincham-Gray, Suzanne 

 

Autorka je veterinářka a spisovatelka. Vyrostla v Anglii a přestěhovala se do Spojených států, 

kde začala svou kariéru veterinární lékařky specializující se na léčení malých zvířat. V 

autobiografické knize vypráví veselé i smutné příběhy ze života svých zvířecích pacientů a 

zaznamenává postupný vývoj od nejisté studentky, která je nervózní z každého složitějšího 

úkolu, až po sebevědomou lékařku, která je oddaná své práci a snaží se pro své pacienty udělat 

první poslední. Autorka nyní žije a pracuje v San Diegu, a když nepečuje o své pacienty a 

nepíše, tráví čas s manželem, dcerou, třemi kočkami a dvěma psy.  

 

O strategickém marketingu 
10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. přeložil Tomáš Piňos 

 

Proč řada firem, které vyrábějí produkty na špičkové technologické úrovni 21. století, řídí svůj 

marketing stejně, jako v šedesátých letech 20. století? Jak najít cestu k současnému 

zákazníkovi a využít všech možností, které se dnes marketingu nabízejí? O tom je další ze 

série 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Revue, která tentokrát přináší čtenářům 

postřehy a názory nejlepších světových kapacit v oblasti marketingových strategií.  



 

Peter Sagan 
Noord, Lidewey van, 

 

Ve svých 27 letech je označován za Michaela Jordana či Lionela Messiho cyklistiky. Vyhrává 

jeden závod za druhým. Neuvěřitelný talent, rocková hvězda, zázrak přírody nebo jen 

neobyčejně nadaný sportovec? Sagan dobývá srdce veřejnosti svým útočným stylem, 

instinktivním způsobem závodění a především svou čistou, nezkaženou povahou. Někteří ho 

vidí jako zachránce: muže, který navrátí cyklistice upadající prestiž i zájem širokého publika. 

Skutečně však vidíme jen nadpřirozený talent a upřímnou duši mladého sportovce, nebo jde o 

výsledek geniální marketingové kampaně?  

 

Serotonin 
Houellebecq, Michel, 

 

Nový román kontroverzního francouzského spisovatele Michela Houellebecqa je životním 

bilancováním šestačtyřicátníka, který vzpomíná na své bývalé lásky. Nepřekvapí, že nechybí 

naturalistické popisy sexuality, ale i lyrické, melancholické úvahy nad vztahy obecně, pojmy 

láska, přitažlivost apod. Ve druhé půlce románu vypravěč zjišťuje, že nemůže žít bez Camille, 

jedné z milenek, a výčitky i sebelítost ho pohání k něčemu, co vypadá jako stalking. Když je 

vypravěč na dně, rozhoduje se mezi vírou a mezi antidepresivy. „Bůh je průměrný scenárista“, 

poznamenává, a je jasné, pro jakou variantu se rozhodl. Houellebecq má nezaměnitelný, 

osobitý styl, pracující zejména s nenápadnými, ale promyšlenými asociacemi. Jsou zde i 

vedlejší linie příběhu jako sportovní střelba nebo vysokoškolské studium na zemědělské 

fakultě – není to poprvé, co do fiktivního příběhu pronikají autobiografické prvky. 

Houellebecq opět dokazuje, že každé jeho nové dílo je literární událostí a že se mu stále daří 

udržovat své čtenáře v očekávání a napětí.  

 

Mami, típni to! 
Krýslová, Michaela, 

 

Už je to tutovka! Osmiletá Pepina Karásková se konečně dočká sourozence. Na takovou 

událost se musí připravit, a tak si pročítá knížku o tom, jak děti přicházejí na svět. Když zjistí, 

že maminka by neměla kouřit, aby miminku neublížila, poněkud se vyděsí. Cože??? A máma 

si klidně kouří, jako by se nechumelilo! 

Hned běží maminku poučit, jenže ta ji nebere vážně. Sice se tváří rozpačitě, ale cigaret se 

vzdát nehodlá. Ještě že Pepina má pár skvělých kamarádů, kteří přijdou s naprosto senzačním 

nápadem... 

 

Příběh života - evoluce 
račte vstoupit do muzea : otevřeno kdykoli 

Scott, Katie 

 

Fascinující příběh života na Zemi v obrazech.“ Vítáme vás v Příběhu života. Máme otevřeno, 

kdykoli se vám zachce. Najdete u nás pestrou paletu živočichů, kteří zastupují jednotlivá 

období v historii Země, od řas přes archaeopteryxe přes první savce až po prvního člověka. 

Račte vstoupit, fantastický příběh života na Zemi začíná.  

 

Příběhostroj 
Nekuda, René, 

 

Příběhostroj dětem otevírá dveře do kouzelného světa příběhů, kde je možné úplně všechno. 

Vykouzlí setkání se zajímavými postavami v neobvyklých situacích, díky nimž mohou děti 

zkoumat hranice své fantazie. Součástí knihy je netradiční „generátor příběhů“ — během 

vyprávění se losují náhodné postavy, předměty či situace umístěné v rozích každé stránky. 

Originálně zpracovaná kniha rozvíjí čtenářskou gramotnost, kreativitu, obrazotvornost a tříbí 

schopnosti vypravěče. Bohatě ilustrované zábavné úkoly a hry jsou rozděleny do čtyř úrovní 

od začátečníka až po mistra Příběhostroje. Psát, lepit i kreslit do knihy je dovoleno. Určeno 

především malým čtenářům od 6 let do 12 let a jejich rodičům a prarodičům. Nová kniha od 

tvůrců časopisu RAKETA.  



 

Ptáci 
Tordjman, Nathalie, 

 

Vydej se na let do ptačí země! Podle čeho s jistotou rozeznáš ptáka od jiných živočichů? Proč 

ptáci zpívají? Jaká semínka má nejraději stehlík obecný? Kdo je mistrem v potápění? Kam 

každý rok odlétají stěhovaví ptáci? Jak se ledňáček uchází o svou vyvolenou? Z čeho si 

vlaštovky staví hnízda? Kam pověsit ptačí budku? Kterým ptáčatům nosí potravu oba rodiče? 

Všechna ptačí tajemství pomůže odhalit tato knížka s nákresy ptáků, nádhernými ilustracemi a 

spoustou překvapivých informací. Na jejích stránkách najdeš více než 150 druhů ptáků, odkazy 

na 20 ptačích hlasů k poslechu, 13 činností v podobě tvoření, kvízů, hádanek a pozorování, 12 

podrobně zpracovaných témat a 7 celostránkových ilustrací k prozkoumání.  

 

Stojí to za to 
Pohludka, Michal 

 

Cíl této knihy je změnit svět aspoň o kousek k lepšímu. Tak, že čtenář popřemýšlí o svém 

životě, vybaví si situace, které by udělal jinak a třeba se z nich poučí. Má tři nosná témata. 

První je motivační - žijeme, jak žít chceme a můžeme být, kým chceme. Druhé se týká 

sociálních sítí. Ty mění svět, lidi i komunikaci. Třetím tématem je vytrácení hodnot. V 

politice, v životě, obecně. Nechcejte se inspirovat soobnostmi. Stojí to za to!  

 

Až vysvitne slunce 
Macomber, Debbie, 

 

Annie Marlowová se po tragické události stěhuje do letního domku na severním pobřeží 

Pacifiku, kam jako dítě jezdívala s rodiči. V prázdninové oblasti si brzy najde přátele, dokonce 

prožívá milostné dobrodružství se záhadným umělcem a postupně se zotavuje. Když pak přijde 

nečekaná příležitost, Annie musí učinit obtížné rozhodnutí – vydat se vstříc novým začátkům, 

nebo zůstat na místě, které si získalo její srdce?  

 

Babarova rodina 
Brunhoff, Jean de, 

 

Kdo by neznal jednoho z nejslavnějších dětských hrdinů: laskavého, moudrého a velice 

moderního slona Babara, jehož příběhy ovlivnily generace dětí na celém světě a inspirovaly i 

řadu slavných umělců? Tato kniha příběhů sloního krále Babara je skutečným vrcholem 

Brunhoffovy tvorby. Brunhoff vypráví rodičovské peripetie krále Babara a jeho ženy 

Celestýny s hravou lehkostí a smyslem pro humor, příběhy sloních trojčat jsou od začátku do 

konce legrační, dojemné i napínavé. Brunhoff je průkopníkem obrazové knihy, ale své 

vyprávění tentokrát prokládá i jednoduchým komiksem. Babarovy příběhy se dají číst a 

prohlížet pořád dokola a nikdy nepřestanou své čtenáře bavit.  

 

Hlava světa 
Gablé, Rebecca, 

 

Branibor v roce 929 Při krvavém útoku německého vojska pod velením krále Jindřicha I. je 

zajat slovanský knížecí syn Tugumír. Spolu se sestrou Drahomírou jsou odvlečeni do 

Magdeburgu, kde se Tugumír brzy proslaví jako léčitel. Zachrání život Jindřichovu synovi 

Otovi a stane se jeho osobním lékařem a učitelem jeho synů. Přesto zůstává i nadále rukojmím 

a zajatcem mezi dvěma světy. Když se po Otově korunovaci vyrojí odpůrci, kteří ho chtějí 

svrhnout, obrací se král s nezvyklou prosbou na Tugumíra, muže, který je zároveň jeho 

přítelem i nepřítelem… Z pera Rebeccy Gablé, která je nazývána Ken Folletem v sukních.  

 

Chlapec ze sněhu 
Mayer, Chloe 

 

Válečný román odehrávající se v roce 1944 mimo bojiště. V jedné anglické vesnici mají velice 

aktivní domobranu, bedlivě sledující německého zajatce Hanse, který sem je přidělen na 

nucené práce. S Hansem se skamarádí malý Daniel, chlapec milující pohádkové příběhy a 

žijící ve svém vlastním kouzelném světě. Sblíží se s ním však i jeho matka Annabel, jejíž muž 

bojuje na frontě. Přátelský a snad i milostný vztah mezi Angličankou a Němcem je místním 

lidem trnem v oku a nabírá překvapivé, hrozivé a nakonec i zničující obrátky. „Chlapec ze 



sněhu mě nutil listovat stránkami, jen abych se dozvěděla osud Daniela a jeho matky. 

Strašidelné a vzrušující čtení, naprosto jsem si knihu zamilovala.“  

 

Přeplněný svět 
(sentence, aforismy a magorismy) 

Syrovátka, Vladimír, 

 

Šestá kniha aforismů neúnavného glosátora každodennosti a dadavynálezce Vladimíra 

Syrovátky potěší každého příznivce absurdního humoru. Aforismy jsou rozděleny do dvanácti 

oddílů, které se zaměřují na různé oblasti lidského snažení: rodinné poměry, lásku a vztahy, 

umění, politiku, zdraví či náboženství.  

 

Titanic 
nikdo nechtěl uvěřit 

Králíček, Václav, 

 

Temná nedělní noc ze 14. na 15. dubna 1912 před sto lety se stala tragickou pro nejluxusnější 

parník všech dob postavený společností White Star Line. RMS Titanic se během necelých tří 

hodin po kolizi s ledovou horou potopil na své panenské plavbě a zároveň s ním zahynuly dvě 

třetiny všech lidí nacházejících se na palubě. Kniha se zabývá nejen samotnou tragédií, ale 

podrobně i příčinami, které ji s největší pravděpodobností způsobily. Zároveň se daří ve světle 

nově objevených faktů vyvrátit některé hluboce zakořeněné mýty, neustále se opakující v 

souvislosti s potopením Titaniku. Ať už jde o osud konstruktéra Andrewse, chování následně 

glorifikovaného kapitána Smithe v průběhu celé noci či o nešťastné povely prvního palubního 

důstojníka Murdocha. Stejně tak se pokouší zmapovat a vysvětlit události následující 

bezprostředně po kolizi. Velmi podrobně se také zabývá možnostmi záchrany cestujících a 

posádky. Překvapivě se tak při detailnějším rozboru faktů jeví i slavný pokyn „ženy a děti 

první“.  

 

Vůně francouzského pečení 
Raynaud, Jean Michel, 

 

Kniha francouzského mistra pekaře Jeana Michela Raynauda vás provede lákavým, máslem 

vonícím světem francouzského pečení. Přes 95 receptů na slané i sladké pečivo a podrobné, 

krok za krokem popsané postupy vás nikdy nenechají na holičkách, ať už zkusíte croissanty, 

madlenky, briošky či koláče. Vydejte se na cestu unikátní kulinární tradicí a vychutnejte si v 

pohodlí domova to nejlepší, co vám francouzské pečení může nabídnout.  

 

Drahomíra 
důstojná sokyně kněžny Ludmily 

Ciprová, Oldřiška, 

 

Drahomíra se po smrti svého muže knížete Vratislava dostane do ostrého sporu s tchyní 

Ludmilou. Osamocená kněžna nese velmi nelibě Ludmilin vliv na jejího syna Václava. 

Prudkou zášť, která ji sžírá, dokáže zmírnit jen láska k dávnému příteli. Ovšem ani něžné city 

nezastaví plánovanou vraždu, která změní jak Drahomíru samotnou, tak i politiku v Čechách.  

 

Drak s čokoládovým srdcem 
Burgis, Stephanie, 

 

Dračice Aventurína je připravena vylétnout z rodné jeskyně a objevovat svět. Jenže její rodiče 

si to nemyslí. Tak se jim to rozhodne dokázat a zajme to nejnebezpečnější zvíře ze všech – 

člověka. Kdyby jen tušila, že žena, na kterou narazí, jí dá vypít začarovanou čokoládu, po které 

se přemění v obyčejnou lidskou holku! Ale Aventurína se nevzdává. Stačí jen získat místo 

učně v čokoládovně a pak ještě všem ukáže, kdo je tady drak! 



 

Horská cesta 
Dubuc, Marianne, 

 

Paní Jezevcová je nadšenou výletnicí a sběratelkou. Každou neděli vystoupá na vrcholek 

Cukrové homole. Během cesty sbírá houby, zdraví své přátele a dělí se s nimi o zážitky. 

Jednoho dne potká malého kocourka. Lulu se k ní chce přidat, ale ještě netuší, že kromě 

krásného výhledu, který na něho čeká na konci cesty, se naučí znát přírodu, pomáhat 

potřebným a také naslouchat své intuici. Krásně ilustrovaný příběh od autorky dětských knih 

Ptáček a lev (2015) a Já nejsem tvoje maminka (2017), které s tímto svazkem představují 

pomyslnou trilogii o lásce, vztazích a dospívání. 

 

Královská krev 
druhý díl cyklu Mince a dýka 

Abraham, Daniel, 

 

ZEMĚ, JIMŽ KDYSI VLÁDLI DRACI, NYNÍ HALÍ STÍN VÁLKY A ŠÍLENSTVÍ. Hvězda 

Gedera Palliaka je na vzestupu. Je hrdinou Anteje, protektorem korunního prince a miláčkem 

dvora. Stahují se nad ním však mračna jeho minulosti a s nimi přichází válka, která vše změní. 

Cithrin bel Sarcour založila vlivnou banku s pomocí ukradeného jmění, padělaných dokladů a 

tasených mečů. Teď je každý její pohyb sledován, zaznamenáván a kontrolován. Pokud se jí 

nepodaří upláchnout z pozlacené klece, bude jí život, který si vydobyla, k ničemu; válka jí k 

tomu možná poskytne vhodnou příležitost. Odpadlý kněz ví, čí ruka to veškeré dění zpovzdálí 

řídí – dávno pohřbené tajemství dračí říše ohrožuje vše, co dosud lidstvo vybudovalo. Věk 

smrti a šílenství se blíží a v cestě mu stojí jen hrstka hrdinů odsouzených k nezdaru.  

 

Lord John a ďáblovy ruce 
Gabaldon, Diana, 

 

Diana Gabaldon, autorka série Cizinka, která se dostala na čelní příčky žebříčku bestsellerů 

New York Times, přináší tři fascinující příběhy o válce, intrikách a špionáži, v nichž vystupuje 

jedna z jejích nejpopulárnějších postav: lord John Grey. V povídce Lord John a Klub 

pekelného ohně zahlédne lord John ve dveřích klubu pro gentlemany neznámého muže – a 

rozruší ho zoufalá prosba, aby se setkali v soukromí. To je impulz, který lorda Johna zavede do 

bludiště politické proradnosti a do rukou nebezpečného zhýralého utajeného spolku. V novele 

Lord John a sukuba se angličtí vojáci, kteří bojují v Prusku, děsí smrtícího stvoření, které se 

zjevuje v noci. Lord John je povolán, aby celou záležitost prošetřil, a brzy si uvědomí, že ze 

všech přízraků, které člověka straší, není žádný děsivější než ten, který vychází přímo z 

lidského srdce. V novele Lord John a přízrak vojáka se lord John náhle ocitá uprostřed 

vyšetřování záhadného výbuchu děla na bitevním poli. To ho nakonec přinutí, aby se utkal s 

vlastními přízraky – a zdrcující možností, že mezi důstojníky ozbrojených sil Jeho Veličenstva 

se ukrývá zrádce. 

 

Lord John a skotský vězeň 
Gabaldon, Diana, 

 

Londýn 1760. Jamie Fraser, podmínečně propuštěný válečný vězeň, mohl dopadnout hůř. 

Mohl třeba sklízet cukrovou třtinu v Západní Indii. Takhle může být nablízku synovi, o kterém 

však nemůže říct, že je skutečně jeho. Ale Jamieho život není bez problémů: neustále myslí na 

svou ztracenou ženu a na Tobiase Quinna, někdejšího kamaráda z dětství. Stejně jako mnoho 

dalších Jakobitů, kteří nejsou mrtví nebo ve vězení, Quinn stále žije a dýchá pro věc. V jeho 

nejnovějším plánu mu má pomoct starobylá irská relikvie. Jamie s tím nechce mít nic 

společného, přísahal si, že s politikou končí. Avšak objeví se lord John Grey s příkazem, který 

ho opět odtrhne od všeho a všech, které miluje. Lord John Grey – aristokrat, voják a 

příležitostný špion – má v držení balíček nebezpečných dokumentů, které obsahují důkazy 

korupce britských důstojníků. Ale i o něčem, co je daleko více nebezpečné. Čas se jeví jako 

rozhodující faktor, protože vyšetřování je zmatené, vede do Irska i na Skotskou vysočinu. Lord 

John, který dohlížel na jakobitské vězně, když byl guvernérem vězení Ardsmiur, si myslí, že 

by Jamie mohl být schopen překládat, ale bude Jamie chtít? Lord John a Jamie se nemají rádi, 

přesto spolu cestují do Irska, země, jehož hrady skrývají strašlivé tajemství a bažiny přeplnění 

lidskými kostmi.  



 

Na obtíž 
Hoover, Colleen 

 

Vossovi byste jen stěží označili za „normální“ rodinu. Žijí ve zrekonstruovaném kostele, 

máma, která se ještě nedávno léčila z rakoviny, bydlí v suterénu a otec je ženatý s její bývalou 

ošetřovatelkou. A pak je tu Merit. Merit Vossová sbírá trofeje, které nevyhrála. Je to podivný 

koníček, pro ni má ale zvláštní význam. Když se vydá na garážový výprodej, aby pátrala po 

svém novém úlovku, místo trofeje tam narazí na Sagana. Jeho osobnost, humor a odzbrojující 

optimismus jí okamžitě učarují. Dalo by se skoro říct, že je to láska na první pohled. Dokud 

Merit nezjistí, že Sagan je tak trochu… zadaný. Samotářská Merit se po tomhle zjištění uzavře 

ještě víc do sebe. Jako by svůj život i svou podivínskou rodinu sledovala zdálky. Dokud 

neodhalí tajemství, které jí žádná trofej nikdy nevynahradí… 

 

Noční motýl 
případ rytíře Mojmíra Mráze ze Žezlic 

Nečas, Ondřej, 

 

Září 1489. Mojmír Mráz ze Žezlic, zmocněnec moravského zemského soudu, přijíždí na hrad 

starého přítele, aby vyšetřil smrt jeho vnučky. Dívka se ztratila mezi potulnými komedianty, k 

nimž utekla před nuceným sňatkem – smutnému osudu však uniknout nedokázala. Stopy 

vedou do zapadlého městečka uprostřed moravských lesů, kde pokojné občany právě děsí série 

podivných vražd. Vypráví se, že před dvanácti lety se v okolí zjevovala víla zvaná Noční 

motýl a setkání s ní znamenalo rozkoš, nebo smrt. Nyní se zdá, že přízrak někdo vyvolal opět, 

a starý strach získává novou podobu. Mojmír však nevěří, že vraždy jsou dílem ďábelské 

bytosti a spravedlivou odplatou za chtíč a hrabivost. Vydává se najít vraha z masa a kostí, 

jehož temné záměry, skryté za útoky nehmotné víly, postupně vyplouvají na povrch.  

 

Vdovin dům 
čtvrtý díl cyklu Mince a dýka 

Abraham, Daniel, 

 

Lord regent Geder Palliako vede svůj národ za pomocí kněží pavoučí bohyně od vítězství k 

vítězství. Sebevětší moc však nemůže napravit škody, které na jeho srdci napáchala jediná 

žena. Ve víru násilí a zmaru, které jeho válka rozpoutala, učiní Geder cokoliv, aby si získal 

opět její lásku… nebo ji zničil! Clara Kalliamová, manželka popraveného zrádce, zůstává 

věrná svým ideálům, rozpolcena mezi ženou, jíž byla, a žena, jíž je. Její synové bojují na obou 

stranách konfliktu, neexistuje možnost vyváznout beze ztrát. Clara však ví, že se může stále 

rozhodnout alespoň o tom, kdy a jak padne ona i její dům. A mezitím v Porte Oliva odhalují 

bankéřka Cithrin bel Sarcour a kapitán Marcus Wester strašlivou pravdu o pádu dračí říše před 

tisíci lety. Pravdu, která otřese samotnými základy jejich světa a reality. Čtvrtý díl pentalogie.  

 

Venuše ze zátoky 
Dán, Dominik, 

 

Pohodovou prázdninovou atmosféru léta roku 2009 naruší hrůzostrašný nález dívčího těla bez 

hlavy a rukou. Torzo najdou mladí sportovci z loděnice a zažijí opravdový šok. Za dva dny se 

na opačném konci města v jiné zátoce najde useknutá hlava. Případ se začíná nepříjemně a 

hlavně nepředvídatelně zamotávat. Extrémně horké léto komplikuje vyšetřování nejen 

milovníkům sněhu a deště, jakým je detektiv Richard Krauz, ale i odolnějším kolegům. Do 

života oddělení vražd zasáhnou kromě rozsekaného děvčete i jiné tragické události. Poprvé od 

založení samostatného oddělení specializujícího se na nejzávažnější trestné činy se stane 

tragédie přímo v řadách detektivů. Realita bývá občas krutá – se ztrátami se počítá na každém 

válečném poli, ale boj je třeba dovést do úspěšného konce, ať už se osud zpěčuje, jak chce. 

 

Apollo 13 
boj o přežití 

Olson, Tod, 

 

Třetí mise astronautů míří na povrch Měsíce a všechno jde hladce – až do okamžiku, kdy se 

temným vesmírem rozlehne drtivá exploze. Poškozená vesmírná loď se řítí vesmírem pryč od 

Země rychlostí třikrát vyšší, než je rychlost zvuku, dochází energie a uniká kyslík. Tým 

špičkových inženýrů v řídicím středisku v Houstonu pracuje na hraně svých možností, aby 



dostali trojici astronautů bezpečně zpět. Sen stanout na povrchu Měsíce se mění v zoufalou 

bitvu o život, kterou se zatajeným dechem sleduje celý svět. 

 

Hračkář 
Mayne, Andrew, 

 

Profesor Theo Cray se kvůli podezřením, která ho obklopila po smrti jeho někdejší studentky, 

a skandálním spekulacím poté, co byl zabit její vrah, nemůže vrátit ke svému univerzitnímu 

výzkumu. Pokouší se tedy začít nový život v jiné oblasti, ale téměř proti své vůli je vtažen do 

dalšího nevyřešeného případu. Zoufalý otec pohřešovaného dítěte, jehož úřady odmítají 

vyslechnout a odnikud se mu nedostává podpory, se obrátí o pomoc na Thea. Jediné stopy 

představují dětské kresby a městská legenda z chudinské čtvrti o bytosti přezdívané Hračkář. 

Aby Theo odhalil, co se za Hračkářem skrývá, musí odsunout stranou všechno, co mu říká 

věda, a vydat se do světa, v němž mají sny a noční můry stejnou váhu jako skutečnost. A čím 

hlouběji se do případu noří, tím zjevnější je, že za tím může být dalekosáhlé spiknutí – a 

nejspíš má i další oběti. 

 

Král má starosti 
Bauer, Jan, 

 

Nové vydání dvou historických detektivek Číše jedu pro krále a Císařova poslední vůle. Na 

večeři u krále Václava IV. byl otráven bavorský vévoda Fridrich. Zdá se, že nešťastnou 

náhodou vypil číši vína s jedem, která byla určena pro samotného panovníka. A tak jsou na 

Pražský hrad pozváni novoměstský rychtář Jakub Protiva z Protivce a jeho přítel mnich 

Blasius, aby zjistili, kdo se pokusil krále zavraždit. V druhé knize se Václav IV. ocitne v 

nebezpečí trochu jiného druhu. Pražský arcibiskup Jan z Jenštejna má v držení poslední vůli 

císaře Karla IV., podle níž měl být na český trůn povolán císařský levoboček Jindřich...  

 

Mám nad tebou moc 
Driscoll, Teresa 

 

Když Ella vidí dva mladé muže flirtovat s dvěma náctiletými dívkami, nijak to neřeší, dokud si 

neuvědomí, že ti dva zrovna vyšli z vězení. Je rozhodnutá zasáhnout, ale nakonec to neudělá. 

Ve zprávách den poté hlásí, že jedna z dívek – krásná Anna Ballardová – zmizela. I rok poté je 

Anna stále pohřešovaná. Ellu sžírá pocit viny a navíc jí někdo posílá výhružné dopisy. Annina 

rodina a její přátelé evidentně něco skrývají. Někdo z nich ví, kde Anna je, ale nechce to říct.  

 

Motýlí chlapec 
thriller 

Stjernström, Peter, 

 

Rodiče zanechají svého několikaměsíčního synka v lese jen ve společnosti larev a motýlů, kteří 

se na něm usazují. Přežije. O mnoho let později dospělého Jonase pronásledují všemožné 

otázky. Kdo byli jeho rodiče a proč ho opustili? A jaké zvláštní nadání to má? S kamarádem 

Björnem začne hledat odpovědi. A jak je hledá, postupně vychází najevo, že jeho osobní 

příběh je součástí něčeho daleko většího. Směsice podivných shod okolností a promyšlených 

rozhodnutí Jonase pohání k odpovědím, po nichž tak touží.  

 

Protivníci 
druhá kniha Renegátské trilogie 

Meyer, Marissa, 

 

Ve městě Gatlon City pokračuje nesmiřitelný boj mezi Renegáty a Anarchisty. Nejenže 

disponují výjimečnými schopnostmi, ale podařilo se jim vyvinout nebezpečnou tajnou zbraň a 

hrozí, že svět, který doposud znali, spěje k zániku. V turbulentní politické situaci i Nova a 

Adrian začínají silně zpochybňovat vlastní ideje i city a hranice mezi dobrem a zlem se pomalu 

stírá. Vše směruje k velké válce, která může všechno změnit. Podaří se ji odvrátit? 



 

Stín noci 
2 Čas čarodějnic 

Harkness, Deborah E., 

 

Pokračování Času čarodějnic, literární senzace roku 2011, a druhý díl z plánované trilogie 

zavádí Dianu a Matthewa do temných uliček alžbětinského Londýna, v nichž se to jen hemží 

špióny, lstmi a úskoky, kde pátrají po čarodějnici, která by Dianu naučila lépe ovládat její 

magické schopnosti, a hledají stopy vedoucí k tajemnému svazku č. 782. Do hry však 

znenadání vstupuje mysteriózní spolek starých Matthewových přátel známý jako Škola noci a 

Matthew a Diana se vydávají na podivnou cestu, která je zavede až k 1500 let starému 

upírskému tajemství… 

 

Tanec s draky 
Píseň ledu a ohně. 5 

Martin, George R. R., 

 

Sedm království se zmítá v agónii intrik a zrady. Také proto se pozornost vypravěče upírá 

jiným směrem – na východ. Za mořem povstává z popela a prachu mocná vládkyně – 

Daenerys z rodu Targaryenů, matka draků, kteří stále rostou a sílí. Daenerys se stává majákem, 

ke kterému míří i Tyrion Lannister. Ke slovu se dostává také pouštní království Dorne, na 

šachovnici se objevují nové figury, aby zaplnily místo těch dávno padlých. Na Zdi, kde se 

situace zhoršuje doslova každým okamžikem, se stává velitelem John Sníh. Na vrata buší 

Zdivočelí, kterým jsou v patách Jiní, ani všichni bratři ve zbrani nejsou z volby nadšeni. Zima 

je prakticky tady a velké finále před branami.  

 

Tyranův zákon 
třetí díl cyklu Mince a dýka 

Abraham, Daniel, 

 

Kola války nelze zastavit. Tyran Geder Palliako vede svůj národ do války, ale všechna 

vítězství vedou jen k dalším konfliktům a zasévají semínka budoucí porážky. Jen pozůstalí po 

popraveném zrádci mohou přinést naději. Prohnaná Cithrin bei Sarcour se snaží posílit své 

postavení u Medejské banky, ale v trezorech plných zlata se skrývá také nejedna dýka a pohár 

s jedem. A ve stínech na druhé straně světa se pohybuje kapitán Marcus. Kdysi srazil na kolena 

krále, nyní bude muset čelit prastaré, nenasytné bohyni. Třetí díl cyklu Mince a dýka, jedné z 

nejpozoruhodnějších fantasy sérií našeho času.  

 

Velmi nebezpečná žena 
McDonald, Deborah, 

 

Nejvíce okouzlující žena Ruska ve víru převratných událostí 20. století. Skutečný příběh, který 

předčí i nejpoutavější román. Maria Beckendorffová-Budbergová, zvaná Moura, byla ruskou 

aristokratkou, hvězdou vyšší společnosti, milenkou největších spisovatelů a hlavně velmi 

nebezpečnou ženou. Díky svému obrovskému charismatu si dokázala podmanit všechny kolem 

sebe, od vojáků po panovníky. Tohoto šarmu využívala coby špionka, kdy kvůli přežití musela 

pracovat pro brutální bolševický režim. Její příběh je však hlavně příběhem nenaplněné lásky, 

kvůli které obětovala vše, co bylo v jejím životě nejcennější. Tato kniha je první svého druhu, 

která definitivně zbavuje Mouřin život nánosu legend a mýtů. I když jde o literaturu faktu, čte 

se jako napínavý román o neuvěřitelně skutečné historii vášně, špionáže a krvavého dvacátého 

století.  

 

Ač nevidím, vnímám 
Řeháčková, Věra, 

 

Hlavní hrdinka utrpí při horolezeckém výstupu úraz. Přichází o paměť a zrak. Paměť se jí 

vrací, slepá však zůstává. Sluníčkem jejího života se stává malý chlapec Dušan. V románě je 

vystižena psychika ženy, která je nečekaně odkázána pouze na sluchové a hmatové vjemy a na 

pomoc druhých.  



 

Alchymistova šifra. 
4. Volání přízraku 

Sands, Kevin 

 

Christopher neví, kým je. Probouzí se sám daleko od domova a bez vzpomínek. Vesničané 

říkají, že ho posedlo neviditelné zlo a vědomí nabyl až po zásahu místní čarodějnice. 

Christopher tuší, že jeho stav souvisí se záhadným mizením dětí, ke kterému ve vesnici 

dochází. Lidé věří, že se vrátil zlovolný duch Bílé paní, která krade děti a pohlcuje jejich duše. 

Rozpomene se Christopher na své jedinečné nadání, vyřeší temné tajemství a objeví ztracené 

děti? 

 

Bílý odstřelovač Simo Häyhä 
Saarelainen, Tapio A. M., 

 

Životní příběh legendárního finského odstřelovače Sima Häyhäho, nenápadného, drobného 

chlapíka, který za Zimní války se Sovětským svazem výrazně zasáhl do těžkých bojů o řeku 

Kollaa. Jeho přesný, takřka neomylný střelecký um budil v řadách nepřítele oprávněnou hrůzu 

a vysloužil mu přezdívku Bílá smrt. Svými více než 500 prokázanými zásahy se zařadil mezi 

nejúspěšnější odstřelovače všech dob. Kniha se také dílem zabývá osudy dalších 

pozoruhodných postav, majících významný podíl na tom, že se v klimaticky náročných 

bojových podmínkách podařilo s vynaložením nadlidského úsilí zastavit postup agresora, a 

zachovat tak nezávislost Finska. V závěru se autor zamýšlí nad historickou i současnou úlohou 

odstřelovačů a jejich postavením v očích veřejnosti. 

 

Bitva o Salajak. 
Příběh o Jarmalandu 

Theorin, Johan, 

 

Na dalekém severu Skandinávie, hluboko pod horou Salajak, spí ve velké jeskyni Had 

Midgard. Nad ním se ve své pevnosti probouzí z dlouhého zimního spánku starověký národ 

tlachalů. Ristin, člen okřídlené elitní jednotky zvané tlachalské bánší, přelétá ledový vrchol 

hory Salajak, aby přivítal vojáky, kteří se vracejí z lidského světa s masem… čerstvým masem. 

Nepřátelé na severu se probouzejí a tři mladí bratři plánují útěk ze své farmy na jihu Švédska. 

Dali si za cíl přidat se k armádě složené z lidí a padlých elfů, která pochoduje na sever, aby 

zastavila tlachaly a zvěrstva, co páchají. Prostřední ze tří bratrů Egirových, Niklis, se chce stát 

lotrem a nejstarší Samuel sní o tom, že se stane rytířem. Nejmladší bratr Jöran by se radši vrátil 

domů dřív, než si pro všechny tři přijde Smrt. Lovida Georgsdotterová, dcera lorda z Frösönu, 

který armádu svolal, našla v jezeře Storsjön skrytou zbraň. V hlubokých vodách žije smrtící 

vodní had, dlouhý jako klikatící se řeka, který Lovisu poslouchá a objeví se vždy, jakmile 

dívka zatroubí na svůj březový roh. Armáda pochodující na sever se stane středobodem, ve 

kterém se stýkají a proplétají osudy všech zúčastněných, jen aby pak byla stržena do bezedné 

propasti pod horou Salajak, známé jako Jarmaland. V jejích temných ledových hlubinách, kde 

vládne bohyně podsvětí Hel, se skrývá tajemství staré jako čas sám a čeká na dobrodruha, 

který ho odhalí.  

 

Na rozcestí ke štěstí 
Na rozcestí od štěstí 

Krolupperová, Daniela, 

 

Dvojkniha pro mladší školní věk, která spojuje příběh s poučením. První kniha prostřednictvím 

jednoduchých zážitků, které jsou dětem důvěrné známé z jejich prostředí (sourozenecká 

nevraživost, neochota půjčovat své věci, žárlivost na úspěšnější kamarády, vlastní lenost atd.) 

seznamuje čtenáře se sedmi největšími lidskými špatnostmi. Každý z příběhů je zasazen do 

dětského světa, odehrává se v nebližší rodině nebo v dětském kolektivu. Druhá kniha obsahuje 

též sedm příběhů se stejnými hrdiny, ovšem hlavní postava se tentokrát zachová jinak, dobře. 

Rodiče a děti mohou díky jednoduchým příběhům citlivě pracovat s otázkami toho, co je 

správné a špatné, co jsou lidské slabosti a jak je zároveň skvělé jim nepodlehnout.  



 

Osudová láska 
Francková, Zuzana, 

 

Vysokoškolačka Ivana má příjemné představy, jak stráví krásné letní prázdninové dny. Ale 

hned na počátku se její cesta domů nečekaně zkomplikuje… Ve spánku se přenese do 17. 

století. Spřátelí se s urozenou Eliškou z rodu Smiřických a prožívá s ní její lásku i nelehký 

osud až k jejímu tragickému konci  

 

Rudá válka 
Flynn, Vince, 

 

Ruský prezident Krupin nemá šťastný rok. Sankce Západu drtí hospodářství jeho země, 

námluvy Ukrajiny s NATO pokračují, v Rusku se zdvihají masové protesty proti jeho 

autoritářské politice. Navíc lékaři zjistili, že trpí zhoubným mozkovým nádorem. Má-li mít 

šanci přežít, bude se muset podrobit dlouhodobé léčbě, která ho oslabí. A tak se samovládce 

rozhodne pro riskantní postup: po mně potopa. Západní svět tuší, že by Krupin pro odvrácení 

pozornosti mohl podniknout útok na Ukrajinu. Jenže politik, který už nemá co ztratit, vymyslí 

ďábelštější plán – invazi tří pobaltských republik. Protože všechny patří do Severoatlantické 

aliance, znamená to prakticky zahájení světové války. Zabrání jí politici? Stěží. Spojené státy 

mají krajní řešení: agenta Mitche Rappa a jeho ruského spojence z rozumu Gríšu Azarova, 

bývalého Krupinova elitního zabijáka.  

 

Štěstí napodruhé 
Stránský, Jiří, 

 

Prozaický soubor Štěstí napodruhé se časovým i tematickým obloukem vrací o šedesát let zpět. 

Jednotlivé prózy totiž pocházejí z krabic náhodně nalezených ve sklepě pod schody, kam je 

kdysi ukryla Jitka Stránská, aby manželovy texty uchránila před příslušníky StB při 

domovních prohlídkách. Na základě těchto rukopisů vznikl pozoruhodně vrstevnatý text, kde 

se úsporný jazyk povídky Flašinet a zejména novely Měsíce prolíná s autorovým 

vypravověčstvím, jeho vzpomínkami, deníkovými záznamy, osobními postřehy, poznámkami 

k filmové i literární tvorbě a komentáři současného stavu světa  

 

Tajemství žlutého domu 
Hampson, Amanda, 

 

Mia s Benem až dosud žili v Austrálii, ale ve svých třiceti letech se rozhodli vzdát se svého 

domova v Sydney a vydali se vstříc novému dobrodružství. V pitoreskní vesničce Cordes-sur-

Ciel na jihozápadě Francie si koupili starou žlutou vilku a začali tu novou etapu svého života. 

Jejich sousedé Dominic a Susannah, kteří pocházejí z Británie a jsou již důchodového věku, je 

vřele přivítají a brzy se z nich stanou přátelé. Mia s Benem jsou ohromeni pohostinností 

sousedského páru, ale zanedlouho se ukáže, že nic není tak, jak se na první pohled zdá. Na 

povrch začínají postupně vyplouvat tajemství odhalující detaily skandálu, před kterým - jak 

doufali - Dominic a Susannah utekli z Londýna. Mia s Benem jsou novou situací zaskočeni a 

nedokážou se s ní sami vyrovnat. Jejich sen o mírumilovném idylickém životě na vesnici v 

jihozápadní Francii se začíná pomalu rozplývat. Podaří se Dominikovi a Susannah uniknout 

minulosti? Najdou k sobě Ben s Miou cestu zpátky a naplní svůj francouzský sen?  

 

Zemřeš v další kapitole 
Robb, J. D., 

 

Při vyšetřování vraždy obdrží policistka Eva Dallasová tip z nečekaného zdroje – od autorky 

thrillerů, která zločin poznává ze stránek vlastní knihy. Eva se stulí s kocourem u krbu a čte, 

jenže čas ubíhá rychle, a pokud se zločinec opravdu inspiroval v knize, jedná se teď teprve o 

druhou kapitolu v dlouhé sérii.  



 

Zlodějský tanec 
Pearson, Mary, 

 

Úvodní román dobrodružně romantické fantasy řady otevře dveře do království Ballengerovy 

říše, kde na trůn právě nastupuje mladý vládce Jase. Královna Vendy vyšle do jeho říše na 

průzkumnou misi nebojácnou zlodějku Kazi.  

 

Dráček Zog a princezna Rebelka 
Donaldson, Julia 

 

Víte, čemu se učí malí dráčci v dračí škole moudré slečny Drakounové? Učí se tam létat, řvát, 

chrlit oheň, ale taky chytat princezny nebo bojovat s rytířem. Dráček Zog je tím nejsnaživějším 

ze všech žáků, ale také tím, komu se nevyhne žádná pohroma. S každou zkouškou (a každým 

úrazem, modřinou nebo ochořením) se zdá, že je jeho sen o získání zlaté hvězdy pro toho 

nejlepšího vzdálenější a vzdálenější. Když se ovšem do věci vloží princezna Ella, jde všechno 

snáz a Zog s její pomocí nakonec dosáhne vytouženého cíle. Ella totiž není jen tak nějaká 

princezna – je to pořádná rebelka! Nažehlené šatičky a drahokamy jí nic neříkají, raději by 

cestovala po celém světě a pomáhala potřebným. A přesně to také udělá – na zádech dráčka 

Zoga! Kdo to volá o pomoc? Mořská panna, která se spálila na sluníčku? Nachlazený lev? 

Nešťastný jednorožec? Stačí zavolat létající ambulanci, která najde lék na každé trápení! 

Dramatický, vtipný a skvěle ilustrovaný příběh hvězdné dvojice autorů Julie Donaldson a 

Axela Schefflera, jejichž knihy pro děti jsou známé a oblíbené po celém světě, do češtiny 

brilantně přebásnil Robin Král, mladý český básník, textař a překladatel, autor mnoha 

úspěšných knížek pro děti, za něž získal mj. prestižní ocenění Magnesia Litera či Zlatá stuha. "  

 

Dračí cesta 
první díl cyklu Mince a dýka 

Abraham, Daniel, 

 

Léto je ve Svobodných městech obdobím války, a proto chce Marcus odjet dříve, než dojde k 

boji. Hrdinské dny už má dávno za sebou a prachobyčejná ostraha karavany je lepší než se 

nechat zverbovat místní šlechtou. Umřít se dá i v malé válce. Jenže každý kapitán potřebuje 

mužstvo – a to jeho bylo právě do posledního muže zatčeno a odveleno do armády. Cithrin má 

před sebou důležitý úkol – převézt státní bohatství přes válečné pásmo. Pro banku, která se jí 

ujala, když osiřela, představuje poslední naději, jak udržet jmění z dosahu invazních jednotek. 

Cithrin je však jen dívka, která neví skoro nic o karavanách, válce ani nebezpečí. Vyzná se v 

penězích a zná pár tajemství, ale bude to stačit k tomu, aby ji to v následujících měsících 

ochránilo? Gedera, jediného syna šlechtického rodu, zajímá spíše filosofie než šermování. Jako 

voják za moc nestojí a ve válečných hrátkách je stěží víc než pěšákem. Ani on však netuší, co z 

něj udělá bitevní vřava. Hrdinu nebo padoucha? I malí lidé dokázali velké věci a Geder 

rozhodně není malý. I padající oblázek může strhnout lavinu. To, co původně mělo zůstat 

nevýznamnou letní šarvátkou mezi urozenými pány, se začíná vymykat kontrole. Působí tu 

temné síly rozdmýchávající plameny, jež strhnou celý kraj na „cestu draka“ – válečnou stezku.  

 

Jak rozdojit kozla 
návod od Laury Janáčkové, jak získat vše! 

Janáčková, Laura, 

 

Kniha „ Jak rozdojit kozla „ je praktickým návodem, jak získat od mužů vše, po čem žena 

touží. Ať už se jedná o lásku, porozumění , ale i obdiv nebo dárečky , kterými jí muž projevuje 

svůj vztah. V knize je uvedeno plno osobních příběhů, převážně movitých mužů a krásných 

žen , které ukazují jakými cestami může vztah vznikat a na jakých principech funguje. 

Vysvětluje rozdílné myšlení , chování a jednání obou pohlaví a zábavnou formou odkazuje na 

analogie z říše zvířat.  



 

Lindbergh 
dobrodružství létajícího myšáka 

Kuhlmann, Torben, 

 

LINDBERGH – Dobrodružství létajícího myšáka je nádherně ilustrovaný příběh o malém 

myšákovi, který se musí dostat za svými přáteli do Ameriky. Ptáte se, jak se může malá myš na 

začátku dvacátého století dostat ze svého doupěte v pochmurném Hamburku přes obrovský 

Atlantický oceán? Úžasný příběh statečného myšáka, který se přes všemožné nástrahy světa 

pokusí vyřešit svůj problém jedinečným způsobem. Studuje, kreslí, plánuje, hledá materiál a 

součástky, staví, zkouší, ale především se nevzdává. Inspirující příběh pro ty, kteří mají 

odvahu žít své sny. Kniha bezpochyby osloví nejen malé čtenáře, ale i všechny letecké 

nadšence bez rozdílu věku.  

 

Vzhůru do divočiny! 
průvodce přírodou. V lese 

Hawk, Goldie 

 

Les láká, voní, je plný života. Chcete jej prozkoumat a prožít v něm nějaké dobrodružství? 

Tato nepostradatelná příručka vás naučí vše, co při pobytu v přírodě potřebujete vědět. Umíte 

postavit improvizované přístřeší z větví? Rozpoznávat zvířata podle stop nebo rozdělat oheň? 

V tomto průvodci přírodou se dozvíte i zábavná fakta nebo neuvěřitelné tipy, třeba jak v 

nejnutnějším případě využít moč pro získání vody. Naučíte se také, čemu byste se měli na 

výletě do lesa vyhnout, abyste nepřišli k úhoně, např. snědení jedovatých bobulí či hub nebo 

založení požáru. S mnoha humornými poznámkami a užitečnými tipy je tato kniha nezbytným 

průvodcem pro každého, kdo se chystá do lesa. Na první pohled sympatický vzhled obálky 

přetažené páskou láká přibalit tohoto průvodce do batohu. Leccos vydrží, a tak hurá s ním na 

cesty!  

 

Židovské hřbitovy a pohřbívání 
Haidler, Jaroslav Achab, 

 

Dlouho očekávaná kniha Jaroslava Achaba Haidlera popisuje židovské pohřbívání a hřbitovy v 

Čechách a na Moravě. Poeticky, ale výstižně vysvětluje epitafy, znaky a symboly, židovský 

způsob pohřbívání i tajemné verše na náhrobcích. Nechybí ani židovské příběhy, básně a 

anekdoty. Vše je seřazeno v sedmi kapitolách tzv. židovské sedmičky. Život není lehký, ale 

není složitý. Všechno má svůj smysl a souvislosti. Smrti se bát netřeba. Je přirozenou součástí 

života, stejně jako dospívání, první lásky a nakonec i zkušené zrání. Umírání, to už je horší 

oříšek…  

 

Alchymistova šifra. 
3 Temná kletba 

Sands, Kevin 

 

Ať se Christopher Rowe hne kamkoliv, provází ho tajemství, dobrodružství – a vraždy! 

Dokonce i setkání s králem Karlem skončí nebezpečnou potyčkou. Vrahovi se však podaří 

uniknout a zůstane po něm jen zlověstná zpráva: další útoky se blíží! Christopher a jeho přátelé 

se okamžitě dávají do pátrání a zjišťují, že všechny stopy směřují k tajemnému prokletí, které 

bylo uvaleno na francouzský trůn a celou královskou rodinu. Jejich nový cíl je jasný – bude to 

Francie. Vyhrají závod s časem a vyřeší všechny hádanky dřív, než dojde k další vraždě?  

 

Mortina 
Cantini, Barbara, 

 

Mortina je sice holčička, ale trochu jiná než ostatní. Je to holčička strašidlo. Společně s tetou 

Neboženkou žije ve vile Rozvalince a tvoří nerozlučnou dvojici se svým psím kamarádem, 

chrtím albínem jménem Truchlík. Mortina by moc ráda měla stejně staré kamarády, se kterými 

by si mohla hrát, ale má přísný zákaz komukoliv se ukazovat. Mohli by se jí totiž leknout. 

Jednoho dne konečně nastane správná příležitost k seznámení – svátek Halloween! 



 

Mortina a přízračný kamarád 
Cantini, Barbara, 

 

Kdo je ten záhadný přízračný kluk, který se snaží dostat do Vily Rozvalinky v předvečer 

pochmurné oslavy Předminulého Silvestra? Mortina společně s Truchlíkem, svým věrným 

chrtím albínem, hledá každý užitečný detail, aby zjistila, odkud jejich nový kamarád přelud 

přichází. A věřte, že tohle zábavné pátrání jí pořádně rozbuší srdce. Návrat holčičky strašidla 

se stal mezinárodním úspěchem, který byl přeložen již do třiadvaceti jazyků. A tentokrát je s 

překvapením: obálka ve tmě svítí!  

 

Můj příběh 
Obama, Michelle, 

 

Energická a elegantní první dáma, která se neostýchá vyskočit na pódium a rozpohybovat 

americké děti: právě tak zná bývalou první dámu Spojených států většina veřejnosti. Michelle 

Obamová však nejde příkladem jen v oblasti zdravého životního stylu či módy. Miliony lidí po 

celém světě inspiruje především svou upřímností, vřelostí a pevným odhodláním překonávat 

zdánlivě nepřekonatelné překážky. Pohled pod povrch svého oficiálního mediálního obrazu 

teď nabízí v poutavě vyprávěném memoáru, v němž se nebojí popsat ani bolestivější okamžiky 

svého života.  

 

Nedělní šachy s Tisem 
historický román inspirovaný historickými událostmi a příběhy lidí, kteří je museli prožívat 

Lavrík, Silvester, 

 

Anička z Bánovců nad Bebravou, hrdinka, jež měla reálný předobraz. Lehce autistická 

dívenka, dcerka bánovského komunisty, který se kamarádil s „židáky“, důvěřivá a dobrá 

křesťanka, způsobem sobě vlastním vypráví příběh svůj, příběh svého města, příběh své země 

– Slovenska. Druhá světová válka a Slovenský stát, často nebezpečně idealizovaný. A Jozef 

Tiso, první slovenský prezident a politik, který kolaboroval s nacistickým Německem a 

vypravoval židovské transporty do koncentračních táborů  

 

Umění francouzské kuchyně 
světoznámá bible kulinářského umění, základní příručka všech milovníků francouzské 

kuchyně 

Child, Julia, 

 

Pokud máte rádi dobré jídlo a alespoň občas si něco uvaříte, určitě vás už napadlo, jaké by to 

bylo, kdybyste si připravili nějakou skutečnou francouzskou specialitu podle zaručeně pravého 

francouzského receptu. Možná jste se o to i pokoušeli a po prvních úspěších dostali chuť na 

další dobroty. V tom případě jistě s nadšením uvítáte kuchařku Umění francouzské kuchyně od 

jedné z největších znalkyň francouzských receptů, americké spisovatelky a známé televizní 

osobnosti Julie Childové, jejíž život inspiroval tvůrce filmu Julie a Julia, v němž si hlavní roli 

zahrála jedinečná Meryl Streepová. Umění francouzské kuchyně je úctyhodně objemná, 

mimořádně podrobně, ale zároveň přehledně zpracovaná příručka nabízející celkem pět set 

dvacet čtyři receptů, které osobně prověřila sama Childová a s ní několik generací amatérských 

i profesionálních kuchařek a kuchařů z celého světa – ale zdaleka nejen to. Najdete v ní 

detailní rady, jak správně používat jednotlivé suroviny a ingredience, jak vybírat a připravovat 

zeleninu, ovoce, ryby i červené maso, jak jídlo sladit s přílohami a nápoji. Childová ukazuje, 

jak francouzští mistři kuchařského umění krájí a porcují, jaké používají nádobí, jak doslova 

kouzlí s vínem. Samotné recepty jsou rozdělené do deseti kapitol, na jejichž počátku vždy 

najdete stručný úvod do „tématu“. Naučíte se vařit francouzské polévky, předkrmy, hlavní 

jídla i dezerty. Dozvíte se spoustu zajímavého o francouzských omáčkách, které jsou podle 

mnohých skutečnou korunou každého dobrého jídla, o jednotlivých druzích masa, drůbeže, ryb 

a zeleniny. Všechny recepty jsou stručné a srozumitelné, neboť Childová vždy myslela 

především na amatéry, a samozřejmě nechybí ani přesné údaje o jednotlivých ingrediencích.  



 

Umění francouzské kuchyně / 2  
světoznámá bible kulinářského umění, základní příručka všech milovníků francouzské 

kuchyně. 2 

Child, Julia, 

 

Julia Childová a Simone Becková přicházejí s pokračováním svého klasického díla, které 

inspirovalo celou generaci Američanů a pomohlo jim vytyčit nová kritéria v oblasti 

kulinářského vkusu a kuchařského umění. 

 

Za Hvězdou 
Stryjová, Marie, 

 

Autobiograficky laděné povídky z pozůstalosti, v nichž autorka přesvědčivě evokuje vnitřní 

svět dospívající dívky hledající životní opravdovost a její odcizení ve světě, na jehož podobě 

se mj. nezvratně podepisuje komunistický režim padesátých let.  

 

Mstitel 
Deveraux, Jude, 

 

Tento příběh odehrávající se na konci osmnáctého století v severní Americe zmítané revoltou 

proti britské nadvládě je úvodním románem cyklu o rodině Montgomeryů. Nejmladší syn Alex 

se po letech strávených na moři vrací do rodného města. Záhy zjistí, že městečko Warbrooke 

trpí pod krutovládou anglických pánů. Alex se okamžitě dostává do problémů, zastane se 

svého přítele, jemuž se děje bezpráví, a do města se může dostat jen potají. Bere na sebe 

převlek neohrabaného zbabělce, v němž jej také po letech znovu spatří jeho láska Jessica. V 

noci bojuje proti Angličanům jako statečný Mstitel, ve dne živoří jako zbabělý a neduživý 

slaboch. Jessica se musí vdát, aby unikla obtěžování Angličanů, a bere si Alexe, přítele z 

mládí, avšak ve svém srdci nosí Mstitele. Časem zjišťuje, že její muž sice působí navenek 

směšně, ale jeho srdce překypuje láskou. Tak ráda by spojila oba dva v jednoho - krásného 

Mstitele a obtloustlého Alexe! Pak ale začne něco tušit.  

 

Panna a král 
Deveraux, Jude, 

 

Anglie 1299. Rowan je silný, statečný a moudrý. Osud ho předurčil, aby se stal králem. Jura je 

mladá a krásná, bojovnice a princezna. Jejím osudem je, aby se do něj zamilovala. Poprvé se 

však nesetkali jako král a princezna, ale náhodně jako muž a žena. Přemohla je vášeň tak 

nečekaná a mocná, že se v jediném jejich polibku roztříštil celý svět. Avšak žár jeho polibků 

na jejích rtech ještě nestačil vyhasnout, když Jura zjistila, že rytíř, se kterým se sešla na tajné 

schůzce, není nikdo jiný než nenáviděný a obávaný princ Rowan! Rowan, který se vrátil ze 

vzdálené Anglie, kde strávil léta dětství na dvoře svého strýce, aby se zmocnil trůnu jejího 

bratra! Rowan, který přísahal, že i za cenu vlastního života sjednotí pod svou vládou divoké a 

nespoutané kmeny Lanconie. Jura se cítí podvedená a v záchvatu hněvu přísahá nepřátelství 

zlatovlasému princi, jehož nádherný zjev ji ruší spánek za temných nocí a dokonce ji 

pronásleduje i za denního světla. Rowana však nemůže nic odradit od toho, aby ovládl a 

sjednotil znepřátelené kmeny. A hlavně se nezastaví ani před sebevětším nebezpečím, dokud si 

nedobude přízeň nezkrotné krásky Jury, své nevěsty, své královny, své životní lásky…  

 

Léto bez tebe 
Diamond, Lucy, 

 

Pro rodinu Tarrantových byla přímořská chatka v Devonu vždycky dokonalým prázdninovým 

útočištěm. Zábava na pláži, grilování a teplé letní večery s koktejlem nebo dvěma – co víc si 

přát? Ale tento rok je všechno jinak. Po nedávné smrti manžela se Olivia snaží dát svůj život 

znovu dohromady a tráví léto spolu se zbytkem rodiny. Všichni prožívají své lásky, 

nedorozumění a trápení. Ukazuje se, že Oliviin manžel nebyl jediný, kdo něco skrýval.  



 

Malé sladké lži 
Frear, Caz 

 

Mladá Cat Kinsella byla vždy tatínkova holčička až do dne, kdy ho přistihla, jak flirtuje se 

sedmnáctiletou Maryanne. Když poté Maryanne zmizí, Catin otec zapírá, že by ji znal. Vztah 

Cat a jejího otce to navždy poznamená... O osmnáct let později pracuje Cat jako policejní 

vyšetřovatelka a jejím nejnovějším případem je zavražděná dívka Alice, která byla nalezena 

nedaleko hospody, již provozuje její otec. Můžou spolu případy Alice a Maryanne souviset? 

Cat začíná vyšetřovat - ale když už se člověk noří do minulosti, zjištění se mu nemusí líbit...  

 

Na kolenou. 
2 

Kenner, Julie 

 

Sylvia za svou znovu nalezenou lásku bojuje proti mnohem silnějším protivníkům, než je ona 

sama. Jenže neví všechno – a to, co se dozví, může navždy změnit celý její svět. Architekt se 

statutem celebrity a manažerka společně bojují za projekt na exotickém ostrově, který 

posunuje jejich vztah do nové dimenze. Kolem nich se však rozvíjí síť záhadných událostí, 

díky nimž se kniha čte nejen jako erotický román, ale i jako napínavý thriller. Muž, kterého 

Sylvia nenávidí a děsí se ho za všechno, co jí provedl, se stane nebezpečím i pro Jacksona. 

Mohl by zničit celý jeho život i člověka, kterého chce stůj co stůj ochránit. Jenže pak dojde k 

vraždě, která všechno změní. Změní se i vztah Sylvie a Jacksona, nebo přežije i tuto ránu 

osudu a rozhoří se ještě žhavějším plamenem?  

 

Pod kůží. 
3 

Kenner, Julie 

 

Jackson Steele byl jediným světlem mého světa. Charismatický, odvážný a sebevědomý muž, 

který věděl, co chce i jak to dostat – nic mu nesmělo stát v cestě. Přitahoval mě jako magnet, 

dokonale mě ovládal, a jeho polibky byly v té spoušti kolem podezření z vraždy mým jediným 

únikem před realitou. Oba jsme skrývali chmurná tajemství, a ta nás mohla odervat jednoho od 

druhého. I když jsme se snažili na svou minulost zapomenout, stále se kolem nás pohybovali 

lidé, kteří nám ji nedovolili pohřbít. Čím víc se nebezpečí blížilo, tím žhavějším plamenem 

hořela naše láska. Extáze nás oba pohlcovala a konejšila zároveň. Netušila jsem, co nás čeká, 

ale věděla jsem, že Jackson se nevzdá bez boje. Udělala bych cokoliv, abych mu pomohla. 

Odejít by mě nepřimělo ani nejhlubší zoufalství. Překoná však síla Sylviiny lásky i smrt?  

 

Podvržená dáma 
Deveraux, Jude, 

 

Půvabná francouzská šlechtična Nicole Courtalainová musela jako mladá dívka v době 

francouzské revoluce uprchnout ze své vlasti do Anglie. Dala se najmout jako komorná na 

panství Maalesonových. Pochopové, které najme ženitbychtivý americký plantážník Clay 

Armstrong, ji jednoho dne přepadnou a unesou přes Atlantik namísto její paní. V drsných 

podmínkách virginských plantáží pak musí Nicole urputně bojovat o svou budoucnost a 

lásku.u  

 

Princezna 
Deveraux, Jude, 

 

Jmenuje se Aria - krásná a arogantní princezna malého evropského království. Na obchodní 

návštěvě v rodících se Spojených státech se stává obětí intrik, je unesena na moře a zde však 

zachráněna poručíkem amerického námořnictva J. T. Montgomerym. Přes svůj pohrdavý 

postoj je vnitřně ke sličnému a nezávislému námořníkovi přitahována a ten pod její hrdostí tuší 

její pravou citlivou a vášnivou povahu. Aby unikla nepřátelům, vydává se Aria za poručíkovu 

nevěstu. Jenže, pokud vše dobře dopadne, bude si muset nakonec vybrat - mezi královstvím, 

jemuž byla zrozena vládnout, a mužem, jehož jí osud určil milovat. Z cyklu Rod Montgomeryů  



 

Řekni mé jméno 
Kenner, Julie 

 

V prvním dílu nové erotické trilogie, odehrávající se ve známém Starkově světě, se seznámíme 

s Jacksonem Steelem a Sylvií Brooksovou. S odhodlaným mužem, který si jde vždy za svým, a 

zdrženlivou ženou, které však odstup nevydrží dlouho... Posledních pět let Silvia prožila jako v 

děsivé noční můře. Ke strašným tajemstvím, která si s sebou nesla od dětství, se přidal zásah 

rovnou do srdce. Poznala muže, který v ní spustil lavinu nekontrolovaných pocitů a vášní. 

Jenže Sylvia se citů děsí, a tak před ním uteče. Znovu je svede až společná práce na projektu 

prázdninového resortu na panenském ostrově Santa Cortez. Intriky, dávná tajemství a nové 

záhady však hrozí zničit nejenom tento exotický ráj na zemi, ale i jejich vztah.  

 

Říční dáma / 3 

Deveraux, Jude, 

 

Pohlednému majiteli plantáže Wesley Stanfordovi nestojí chudá dívka Leah Simmonsová, jež 

jej již dlouho obdivuje, ani za pohled. Avšak neočekávaný zvrat osudu, náhodná událost na 

říčním břehu, způsobí, že se neochotně stane jejím manželem. Wesley opouští Virginii, 

rozhodnut vybudovat si nový život v dosud nezkrotném Kentucky. Zde zjišťuje, že žena, jíž se 

takto hodlal zbavit, je vášnivá, hrdá a statečná - že je tou, bez níž by již nechtěl žít.  

 

Ztracená dáma / 2 

Deveraux, Jude, 

 

Osmnáctiletá anglická šlechtična Regan Westonová miluje dívčí láskou Farrella Batsforda, za 

něhož se má také provdat. Těsně před svatbou se však Regan dozví, že s dovršením 

třiadvacátého roku jí má připadnout značné bohatství - a že právě proto si ji chce Bastford vzít. 

Dívka v noci uprchne z Weston Manor a díky americkému obchodníkovi Stanfordovi se 

dostane na loď směřující přes oceán do Ameriky. V nové zemi se pak pokusí vybudovat si 

nový život a získat svou životní lásku.  

 

1918, aneb, Jak jsem dal gól přes celé Československo 
Borůvková, Vendula, 

 

Je pondělí 28. října. Desetiletý Jenda se těší, že si po škole zahraje s kamarády fotbal. Jenže 

jeho tatínek, učitel Antonín Vosika, s ním má na odpoledne jiné plány. Zatraceně, zdržení před 

blížícím se důležitým zápasem si Jenda nemůže dovolit! A to ještě netuší, že tohle zdržení se 

protáhne na několik let a skončí o tisíc kilometrů dál. V roce 1918 vzniklo Československo. 

Stát, v němž si po dlouhých staletích opět vládli Češi společně se Slováky. Oslavy a 

provolávání jména prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka zní 

dodnes. Děti i mnozí dospělí se přitom sami sebe ptají — co to má všechno propána 

společného se mnou? Stejnou otázku si kladly tisíce lidí i před sto lety. Hlavně děti se musely 

podivovat. To se najednou všichni dospělí zbláznili? Takhle jásat nad nějakým starým pánem a 

podivným slovem republika… Jako Jenda. Ten si chce jen zakopat s kamarády, ať už mluví 

česky, nebo německy. Nemá však na výběr, Československo nečeká. A Jenda se musí s celou 

rodinou vydat na dlouhou a dalekou cestu, při níž zjistí, jak se ho celý ten blázinec týká.  

 

Cesta do pohádky 
literárně-dramatické projekty pro MŠ 

Míčková, Jitka 

 

Cílem této knihy je ukázat jednu z možností, jak propojit literární předlohu a metody 

dramatické výchovy při práci s předškolními dětmi. Inspiruje k tomu, jak učit děti a dospělé 

hledat společnou cestu k příběhům, pohádkám, poezii, dramatické výchově, ale hlavně k životu 

právě přes pohádkové hrdiny, jejich svět a problémy a také přes tvorbu a realizaci literárně-

dramatických projektů. Kniha nabízí postup při plánování vlastních projektů, zabývá se 

výběrem literatury, prací s textem, volbou cílů, metod a her. Také představuje několik již 

realizovaných projektů, které popisují konkrétní činnosti a situace, reflektují průběh, líčí 

reakce dětí. Projekty jsou doplněné ukázkami grafických listů. Kniha je určená pedagogům 

předškolní výchovy, zejména učitelkám a učitelům mateřských škol, ale i dalším, kteří se 

zajímají o práci s předškolními dětmi. Chce podpořit každého, kdo si rád hraje, čte a hledá 

inspiraci, jak vše využít v praxi.  



 

Hříšník / 5. 
Stevens, Amanda 

 

Amelia Grayová je povoláním restaurátorka opuštěných hřbitovů, ale poslední dobou se její 

vnímavost vůči nadpřirozeným jevům začíná nečekaně rozvíjet. Zpočátku jen viděla duchy, 

pak začala provázet mrtvé na onen svět, ale nyní má za úkol pátrat po ztracených duších. Jinak 

jí totiž mrtví nedají pokoj. Na hřbitově Sedm bran Amelia objeví v klecovém hrobě tělo mladé 

ženy – a jejího vraha může odhalit jedině ona. Ráda by důvěřovala pohlednému detektivu 

Kendrickovi, který je rovněž nadán schopností vidět duchy. Ale má pocit, že s jejími 

myšlenkami kdosi manipuluje. Kde jsou vlastně hranice reality? A kdy se známý člověk 

promění v démona? 

 

Jedno manželství 
Jones, Tayari, 

 

Není to tak dlouho, co se Roy a Celestial vzali. Oba jsou mladí a mají před sebou slibnou 

budoucnost. Doslova ze dne na den se jim ovšem změní život. Roy je odsouzen za znásilnění, 

které nespáchal. Co s manželstvím mladých lidí udělá vidina dvanácti let ve vězení? Bude mít 

Celestial sílu udržovat vztah, který se odehrává přes dopisy a krátké ponižující návštěvy?  

 

Kar 
pohřební hostina za jedno město 

Urban, Miloš, 

 

V Karlových Varech dojde k obludné vraždě: žena roztrhá muže svými zuby a pak spáchá 

sebevraždu. Nebylo prokázáno, že by se ti dva znali. Po nějaké době se stane událost podobná: 

na golfovém hřišti zabije muž ženu její vlastní odpalovací holí, uhryže a pozře její prsa a poté 

vběhne pod auto. Nikdy předtím se neviděli. Do Varů, svého rodného města, se po dlouhé 

době vrací Julián Uřídil. Ne na stálo a ne jako lázeňský host, ale na anonymní pozvání jako 

autor knih, v kterých se odehrávají podobné zločiny. Minulost, na niž chtěl zapomenout, když 

kdysi odešel do Prahy, se mu však ve Varech spolu s dalšími kousavými vraždami vrací jako 

bumerang. Souvislost mezi množícími se případy nenachází, zato se nepochopitelně ocitá v 

jejich bezprostřední blízkosti. Tak, jak byl pozván on, teď musí pozvat do Varů na pomoc 

člověka, kterého už nikdy nechtěl vidět.  

 

Krvavé ostří 
Maas, Sarah J., 

 

Staňte se svědky vzestupu a pádu Celaeny Sardothien coby adarlanského zabijáka! Celaena 

Sardothien je nejobávanějším zabijákem celého Adarlanu. Jako obyvatelka Tvrze vrahů musí 

bezvýhradně poslouchat svého pána Arobynna Hamela, přesto však důvěřuje pouze jedinému 

člověku – svému kolegovi a příteli Samovi. V těchto novelách nabitých akcí se Celaena 

vydává na několik odvážných misí, které mají prověřit její schopnosti. Ocitne se na vzdálených 

ostrovech, uprostřed nemilosrdné pouště i na výpravě za osvobození otroků. Ovšem ne vždy 

jedná v souladu s Arobynnovými příkazy a za to by mohla zaplatit vlastním životem. Krvavé 

ostří je soubor novel k sérii Skleněný trůn.  

 

Laila 
Rubáš, Pepa, 

 

Napínavý sci-fi thriller, který vás donutí k zamyšlení! Adam Baxa je úspěšný, elitní právník 

londýnské firmy Newton International. Má však pocit, že mu něco chybí. V jeho jinak 

perfektní paměti je mezera. A v jeho životě ještě větší. Adamův život dokonale změní nabídka 

od čínské společnosti Future Without Limits. Rozhodne se nastavit budoucnosti nové limity a 

objednává si dokonalý produkt moderního člověka. Dostává první 3D model. Dvojitá spirála 

DNA, perfektní tvar, který vědci dlouho nebyli schopni napodobit, nikdy nevypadala lépe než 

v podobě Laily. Laila Adama okouzlí, už když prochází příletovou halou. A nejen jeho. Je 

opravdu dokonalá. Fascinaci prvních dnů vystřídají pochyby. Nic o ní neví. Kdo je ta žena? 

Stroj rozhýbaný do pohybů člověka nebo výplod fantazie genového inženýrství? Může někoho 

takového vůbec milovat? V Newton International připravují fúzi s čínskou společností 

disponující neomezeným kapitálem. Spíše než fúzi to připomíná násilné převzetí. Adam obdrží 



důrazné varování, vzápětí umírá první z jeho kolegů. A dvojitá spirála – boj o sebe a o Lailu – 

se roztáčí. Otázky přibývají. Kdo je další na seznamu? Je Laila opravdu jen dodaná věc? Nebo 

plní zadané úkoly? Jak její dodávka souvisí s tou fúzí? Kolik má ještě času? Boj o přežití 

začíná.  

 

Luštěninová kuchařka se spoustou zeleniny 
Klíma, Petr 

 

Neházejte hrách na stěnu. Uvařte z něj skvělou večeři! S novou knihou Petra Klímy objevíte 

kouzlo moderní veganské kuchyně. A protože zásadní součást zdravého jídelníčku představují 

bílkoviny, je věnována luštěninám jako jejich kvalitnímu rostlinnému zdroji. Jak ale luštěniny 

skutečně zařadit do domácího vaření? Jak je správně připravovat, klíčit, fermentovat, 

skladovat? Co všechno se z nich dá vyčarovat a jaké druhy se na co hodí nejlépe? A hlavně, 

jak si na nich i s dětmi pochutnat a nikdy se u toho nenudit? Český veganský šéfkuchař Petr 

Klíma spojuje zkušenosti ze světové gastronomie s denní praxí v restauraci i v domácí 

kuchyni. Využívá originální postupy a sezonní suroviny. Spolu se škálou luštěnin hraje v jeho 

receptech velkou roli také čerstvá lokální zelenina z farmářských trhů. Autor všechny recepty 

navíc nejen sestavil, ale i sám nafotil – Luštěninová kuchařka se spoustou zeleniny je tak do 

posledního klíčku jeho autorským počinem.  

 

Marketing na Facebooku a Instagramu 
využijte naplno organický dosah i sponzorované příspěvky 

Semerádová, Tereza 

 

Facebook a Instagram umožňuje i těm nejmenším firmám oslovit potenciální zákazníky. Tato 

kniha je prakticky orientovaným průvodcem, zaměřeným na celkový proces online 

komunikace, od založení firemních účtů, až po nastavení dynamických reklam a jejich 

optimalizaci. Podrobné návody krok za krokem umožní i naprostému laikovi zvládnout obě 

marketingová prostředí na pokročilé úrovni.  

 

Nerozluční přátelé 
Wechterowicz, Przemysław 

 

U kořenů starého dubu bydlí králičí rodinka a vysoko v koruně nad nimi hnízdí sovy. V obou 

rodinách se právě narodilo mláďátko. Ačkoli žijí tak blízko sebe, málokdy se potkají. Když je 

krásný, slunečný den a Králíček běhá po louce, Sovička tvrdě spí. A jakmile Sovička v odlesku 

měsíce roztáhne křídla, Králíček sladce usíná. Tak ubíhají dny i noci a Králíček se Sovičkou se 

nikdy nepotkají. Jenže rodiče jim o tom druhém tolik vyprávějí, až se oba zatouží poznat…  

 

Neobyčejná přátelství v přírodě 
Dziubak, Emilia, 

 

Kdo se ve světě přírody kamarádí? Kdo si pomáhá? Kdo komu připravuje snídani? Kdo koho s 

péčí ohryzává? Kocour Mourek provede nejmenší děti úžasným světem přírody, ve kterém 

vznikají neobyčejná a vzácná přátelství mezi zvířátky a rostlinkami, rostlinkami a houbami a 

houbami a zvířátky. Děti se s kocouřím kamarádem vydají po stopách přátelství, která jsou 

mnohdy překvapující, a zábavnou formou se dozvědí spoustu zajímavostí. Krásné 

velkoformátové leporelo s láskou nakreslila oblíbená ilustrátorka Emilia Dziubaková. Leporelo 

je určeno dětem od 4 let.  

 

Prašina 
Matocha, Vojtěch, 

 

Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Prašina je tajuplné místo, temný 

ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu 

nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu. A v téhle strašidelné čtvrti pátrá 

Jirka se svými kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit svět. Jejich 

dobrodružství je o to nebezpečnější, že při tom musejí čelit partě všeho schopných dospělých 

chlapů, kteří mají stejný cíl. Foglarovsky laděný a mimořádně napínavý příběh doplňují 

ilustrace, které čtenáře vezmou přímo do nitra Prašiny  



 

Příběh ukrytý v notách 
čtvero ročních dob v jediném dni 

Courtney-Tickle, Jessica 

 

Tato zvuková knížka je perfektním úvodem do klasické hudby pro nejmenší děti. Vyprávění o 

holčičce a jejím pejskovi, kteří v jediném zázračném dni prožijí jaro, léto, podzim i zimu, na 

každé stránce ožívá melodiemi ze slavné skladby Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob. 

Kniha obsahuje i biografii skladatele, slovníček hudebních pojmů a poslední strana nabízí 

všechny hudební ukázky pohromadě s doprovodným komentářem.  

 

Tady jsme doma 
planeta Země pro úplné začátečníky 

Jeffers, Oliver, 

 

Nádherná autorská knížka, kterou napsal autor během prvních dvou měsíců života svého syna, 

když „přemýšlel, co by tak měl do začátku vědět….“ – Kniha nenápadně, zato originálně a s 

humorem otvírá před dětskýma očima velká témata o tom, kam ve vesmíru patříme, jak se 

máme ke své planetě a k sobě navzájem chovat… Je to mimořádně vkusná, kreativní a silná 

kniha o toleranci, zodpovědnosti a pokoře. Mimořádně vkusná, silně výtvarně zpracovaná 

kniha o toleranci, zodpovědnosti a pokoře autora Olivera Jefferse vás nadchne. Oliver za ni 

dostal cenu: Best designed/Best illustrated children's book.  

 

Vady řeči u dětí 
návody pro praxi 

Kejklíčková, Ilona 

 

Publikace se snaží podívat se na tento problém z hlediska klinické logopedie. V první řadě je 

kniha určena pracovníkům ve zdravotnictví, ve školství a v sociálních zařízeních, kteří musí 

pečlivě a individuálně zvažovat vývoj řeči u každého dítěte. Důležité informace však poskytuje 

také rodičům a dalším příbuzným dětí, které mají se svým mluveným projevem potíže. 

Autorka, zkušená klinická logopedka, uvádí ověřené postupy při nápravách poruch řeči a také 

četné inspirativní možnosti pro podporu zdárného vývoje řeči dítěte od nejútlejšího věku.  

 

Valentýnka a daleké kraje / 2 

Peroutková, Ivana, 

 

Poté, co Valentýnka s tetou vyrazí do cestovní kanceláře vybrat si zájezd k moři, dostane 

parádní nápad. Založí si vlastní cestovku! A tak za pomoci kamarádů vyrobí katalogy, a jeden 

děti roznesou do několika poštovních schránek ve městě. To bude zábava! Jenže nečekaně se 

objeví někdo, kdo má o lákavou nabídku zájezdu opravdový zájem! Co teď? 

 

Valentýnka a narozeniny 
Peroutková, Ivana, 

 

Devítiletá Valentýnka je trochu snílek, trochu průzkumnice. Tahle kombinace z ní dělá 

neobyčejnou holčičku, která se dostává do dramatických, dojemných i vtipných situací. 

Valentýnka žije s rodiči, babičkou, tetou, strýcem a psem Hugem ve starém domě se zahradou. 

A má tři nejlepší kamarády – Jonáše, Péťu, Zuzku, s nimiž se pouští do nejrůznějších 

dobrodružství. Jenže ta nakonec vždycky dopadnou jaksi jinak, než si Valentýnka 

představovala. První díl série příběhů o holčičce Valentýnce.  

 

Věda není nuda 
pro zvídavé od 7 do 107 let 

Fichou, Bertrand, 

 

Proč vyhynuli dinosauři? Jak vznikne sopka? Proč zíváme? Můžeme se projít po Jupiteru? Kdy 

vznikl první počítač? Tato kniha je určena všem, které zajímá věda a vše kolem ní! Vychází z 

otázek ze všech možných vědeckých oborů, které položili sami dětští čtenáři. Přináší poznatky 

z mnoha různých oblastí: astronomie, fyziky, přírodních věd, technologie, historie… Odpovědi 

připravili novináři, kteří se danými obory zabývají. Doprovázejí je názorné a vtipné obrázky s 

komiksovými bublinami.  



 

Z řeckých bájí a pověstí 
Augusta, Pavel, 

 

Jedenáct známých řeckých mýtů je představeno zjednodušeným vyprávěním a především 

formou komiksových žertovných obrázků, které by měly dětem pomoci si příběhy lépe 

zapamatovat. Knihu doplňuje jmenný a místní rejstřík.  

 

Záleskautky. 
Plán za všechny prachy 

Stevenson, Noelle, 

 

Po dlouhé době je v táboře klid, který chtějí Mal a Molly využít k randění. Jejich plány ale 

překazí návrat medvědí ženy a neplánovaná cesta portálem, na jehož druhé straně čekají… 

dinosauři. Proč do všeho musejí strkat nos dinosauři? Mezitím se Jo, April a Ripley věnují 

sbírání nudných bobříků a činnostem, které v žádném případě nezavání dobrodružnými 

výpravami ani používáním bojových umění. Jenže zdobení dortů a vystřihování může být pro 

„tvrďácký dámy“ daleko větší výzva než souboje s magickými bytostmi a tříokými liškami. 

Záleskautky se právem staly kultem pro moderní čtenářky i čtenáře. Ulítlou formou podporují 

hodnoty, jako jsou přátelství, tolerance, ochrana přírody a odvaha.  

 

Čarodol 
Karpatský kníže. 2 

Ščerba, Natalja Vasiljevna 

 

Druhý díl strhující fantasy trilogie od autorky Časodějů!“ Táňa si myslela, že se s rodnými 

Karpaty rozloučila už navždy. Před nepřáteli utekla do Anglie, získala zde magické jméno 

Kavé Lizard, další schopnosti a nová přátelství. Náhle je však vyzvána k návratu. Má se stát 

novou strážkyní koruny karpatských knížat. Jak Táňu doma přivítají? Překoná všechny 

nástrahy? Získá spojence, nebo zůstane sama? A kdo získá od mocného mága, velikého 

Molfara, zlatý klíč a stane se jediným karpatským knížetem?  

 

Holky ze severu 
Sheng, Keyi, 

 

Román jedné z nejvýraznějších čínských autorek současnosti otevírá tabuizované téma 

prostituce a sexuálního násilí v Číně. Ženy a dívky z venkova, jež jdou za svým snem, jsou 

vystaveny – coby námezdní dělnice ve městech na východočínském pobřeží daleko od jejich 

domova – sexuálnímu obtěžování, nátlaku a násilí, jemuž se mnohdy nejsou schopny bránit. 

Jejich „kariéra“ přitom často závisí na atraktivním vzhledu, jak ostatně ironicky ukazuje 

spisovatelka Šeng Kche-i prostřednictvím metafory nadměrně vyvinutého poprsí hlavní 

hrdinky Růženy. Autorka kriticky zachycuje jeden z temných aspektů čínské společnosti v 

době ekonomického rozmachu devadesátých let. Využívá k tomu bohatý jazyk, který vychází 

nejen z dialektu autorčiny rodné provincie Chu-nan, ale také ze slangu používaného mezi 

venkovskou mládeží.  

 

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad 
Katalog k výstavě 

Bolom-Kotari, Martina, 

 

V rámci projektu (Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a 

Rajhrad: ochrana, restarurování, prezentace v rámci programu Národní a kulturní identity 

probíhá od března 2016 do prosince 2020) je věnována pozornost knižnímu fondu - 

odbornému popisu knih, získávání podrobných informací o autorech, tématech, tiskařích a 

výzdobě jednotlivých svazků. Probíhá průzkum knižních vazeb a vážněji poškozené knihy jsou 

restaurovány. Řeší se problematika nejvhodnější péče o knihy a jejich zpřístupnění odborné i 

laické veřejnosti.  



 

Královny ošklivek 
Beauvais, Clémentine, 

 

Třeskutě vtipná kniha, která vás přesvědčí o síle přátelství a o tom, že to důležité se skrývá 

uvnitř. Mireille, Astrid a Hakimu zvolili jejich spolužáci největšími Špekounkami, takže jsou 

oficiálně nejošklivější holky na škole. Kvůli tomu přece ale nebudou ronit slzy – no dobře, 

trochu jo, ale vzápětí zjistí, že je všechny spojuje společný cíl: všechny tři potřebují být 14. 

července v Paříži. Zároveň se nebojí výzev, a tak se rozhodnou, že tam z dalekého městečka na 

východě Francie dojedou na kole. Aby cestou neumřely hlady, budou po cestě prodávat, hádáte 

správně, špekáčky! Jejich výprava si rychle získá pozornost médií, takže tenhle malý výlet 

bude nakonec trochu jiný, než všichni očekávali. Výlet ale změní především samotné hlavní 

hrdinky. 

 

Pro svět mrtví 
Masterton, Graham, 

 

V Corku to zase vře… Inspektorka Katie Maguirová a její tým toho mají až nad hlavu. V 

irském Corku řádí gang, který krade psy, ve městě nevídaně kvete obchod s drogami a ještě ke 

všemu musejí policisté najít zmizelou dívku — a to vše pod přísným dohledem médií. Jak se 

Katie pomalu dostává pravdě na kloub, uvědomí si, že všechny tři případy by mohly být 

propojené. Jenže s každou uplynulou vteřinou utíká čas i unesené dívce… 

 

Srdce v písku 
Janečková, Klára, 

 

Osudy pilota Petra Hartmana a Sandry Koutné se protnou v Dominikánské republice, kde tráví 

se svými blízkými dovolenou a bezstarostně si spolu s ostatními turisty užívají chvíle oddechu 

v nádherném exotickém prostředí. Nikdo z nich netuší, že se jejich pobyt brzy změní v noční 

můru a boj o přežití. Na letovisko Juan Dolio se totiž žene nebezpečný hurikán. 

 

Světlo je i za oponou 
skutečný příběh nevidomé sochařky Marianny Machalové-Jánošíkové : příběh o síle a vnitřní 

kráse ženy, která se nikdy neměla stát tím, čím je... 

Kopcsányi, Katarína 

 

Napínavé, a zároveň velmi lidsky jímavé čtení o osudu mladé dívky Marianny, která vlivem 

choroby ve svých dvaadvaceti definitivně přijde o zrak. Je to román, který doslova napsal sám 

život. Události vstupujícího do jejího života kvůli pozvolnému slábnutí zraku, podpora, kterou 

jí poskytuje obětavá maminka, vzpomínka na osudovou životní lásku – toto vše se splétá do 

fascinujícího vyprávění o nalezení duševní síly k tomu, jak se vyrovnat s osudem – a nakonec 

se stát nejen uznávanou sochařkou, ale především úžasnou lidskou bytostí, žijící naplněný 

život.  

 

Viktor a záhadná teta Bobina 
Jurková, Pavlína, 

 

HORŠÍ UŽ TO BÝT NEMŮŽE! Přesně tak se cítí devítiletý Viktor. Kvůli sérii průšvihů 

dostane trojku z chování, rodiče zuří a kamarádi s ním nechtějí nic mít. A aby toho nebylo 

málo, jeho „převýchovy“ se na celé léto ujme podivná stárnoucí teta žijící v malém zapadlém 

městečku Hrabákově. Viktorem cloumá zlost a beznaděj. Takové prázdniny si opravdu 

nepředstavoval! Ale to, co ho čeká ve starém tajemném domě svérázné tety, překoná všechny 

jeho hrůzné představy… Strhující příběh plný laskavého humoru dojme i pobaví jak malé, tak 

velké čtenáře.  

 

Atopický ekzém 
jak jsem si zachránila kůži 

Seidenstricker, Iris 

 

Atopický ekzém neboli neurodermitida je pro lidi postižené tímto chronickým zánětlivým 

onemocněním kůže extrémní výzvou nejen pro jejich sebevědomí, ale i pro jejich fyzické síly a 

psychiku. Iris Seidenstricker, známá poradkyně v oblasti osobního rozvoje, po čtyřiceti letech 

trápení s touto chorobou objevila překvapivě jednoduchou cestu k uzdravení. Ve své knize 



poskytuje hluboký vhled do každodenního života s atopickým ekzémem a nabízí řadu 

inspirujících podnětů a užitečných rad.  

 

Čas krkavčích hodů 
historický román 

Sterneck, Tomáš, 

 

Ve volném pokračování románu „Smrt budějovického hejtmana“ se Jeroným, hlavní hrdina 

příběhu, po smrti svého kmotra Kašpara Teindlesera vydává roku 1631 z Českých Budějovic 

na pouť do Svaté země. Během dobrodružství, o která tam není nouze, mu zachrání život 

krajan, s nímž naváže přátelství a s nímž se po návratu nechá naverbovat do armády Albrechta 

z Valdštejna. Ve vojenském ležení u Norimberku chce Jeroným v srpnu 1632 využít 

příležitosti setkat se tváří v tvář s intrikánem Pavlem Michnou z Vacínova, který mu před lety 

ve Vídni způsobil mnohé nesnáze... 

 

Teorie podivnosti 
Horáková, Pavla, 

 

Vypravěčka Ada Sabová, mladá vědkyně z „Ústavu mezioborových studií člověka“, je v 

mnohém typickou (nikoli však stereotypní) moderní intelektuálkou, která se pokouší 

vybalancovat osobní život a kariéru. V obojím už má za sebou leccos, a tak není prosta jistého 

cynismu, či spíše poučeného, sarkastického vnímání světa, lidí kolem sebe i sebe samé. Na 

pozadí pátrání po zmizelém synovi své kolegyně zaznamenává kolem sebe zdánlivé 

nahodilosti, za nimiž však tuší zákonitost a provázanost.  

Pro všechny tyto jevy hledá zastřešující definici, svou „teorii podivnosti“, a zjišťuje, že 

nekonečnou spletitost světa pouhým rozumem neuchopí. A zatímco společnost kolem ní čím 

dál více lpí na vyprázdněných pravidlech, Ada její struktury jednu po druhé opouští a vydává 

se vstříc svobodě. 

 

Tulák po hvězdách 
London, Jack, 

 

Tulák po hvězdách vyšel poprvé v roce 1915. Jack London byl inspirován skutečným 

příběhem nevinně odsouzeného Ed Morrella, který si vytrpěl pět let samovazby. Londonovi se 

podařilo prosadit obnovu procesu a Morrell byl v lednu 1914 z věznice v San Quentinu 

propuštěn. Na základě jeho vyprávění autor vytvořil skutečnou báseň o svobodě a utrpení 

bezmocného jedince. V románu pak ostře obžaloval americkou justici a odhalil barbarsky 

surové metody vězeňských správců  

 

Křišťálový klíč 
Falknovská huť. 

Vondruška, Pavel 

 

Nová historická sága Vlastimila Vondrušky se odehrává v době od třicetileté války až do 

revolučního roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství jako poslední bašta feudalismu. Rozsáhlá 

šestidílná kronika vypráví o osudech sklářského rodu Heřmanů na pozadí života v severních 

Čechách, které prošly na konci feudalismu nebývalým hospodářským vzestupem a později 

stejně rychlým úpadkem. Název „Křišťálový klíč“ symbolizuje rodinné tajemství, které se v 

rodu Heřmanů předává z generace na generaci, současně je kopec Klíč dominantou Nového 

Boru. Roku 1690 přichází do severních Čech ze Šumavy mladý Leopold Heřman se svým 

otcem Ignácem, který se stává huťmistrem v Křížové huti ve Svoru. I když starý Ignác nemá 

mnoho peněz, vlastní veliké bohatství – zná způsob, jak tavit průzračné křišťálové sklo. A své 

tajemství si úzkostlivě chrání. Dostane se do ostrého sporu s majitelem hutě a nakonec ji musí 

opustit… 

 

Ledový dech. (6) 
Gabaldon, Diana, 

 

Je rok 1772 a v předvečer americké revoluce již vypukla řada povstání. Mrtví muži leží v 

ulicích Bostonu a v lesích Severní Karolíny hoří srub. V nastalém chaosu vyzývá guvernér 

Jamieho Frasera, aby sjednotil zámořské kolonie, které patří Koruně. Jenže Jamie od své 

manželky ví, že za tři roky vyhlásí kolonie nezávislost. A všichni loajální králi budou buď 

mrtví, nebo budou muset uprchnout. A pak je tu ještě výstřižek z novin The Wilmington 



Gazette z roku 1776, který oznamuje smrt Jamieho i jeho příbuzných. Budoucnost rodiny 

cestující časem vypadá chmurně...  

 

Meč a Koruna. 
Mladý sokol. 2 

Ebert, Sabine, 

 

Léto 1147 Lübeck hoří, v Řezně táhne křižácké vojsko přes kamenný most, na který se pohlíží 

jako na zázračné dílo, a v Norimberku zůstává desetiletý král jako spoluvladař. I mladý 

Fridrich Švábský, který vstoupí do dějin jako Barbarossa, se vydá proti vůli svého otce s 

účastníky křížové výpravy do Svaté země. Knížata z Míšně, Saska a Anhaltska zatím válčí se 

sousedními slovanskými kmeny. Opuštěné ženy se musí samy bránit hladomoru a útočníkům. 

Těžce nemocný král se vrací s několika málo přeživšími zpátky do své rozhádané říše. Po jeho 

smrti nastane pro mladého Fridricha hodina rozhodnutí. Pomůže svému nezletilému bratranci 

na trůn, nebo sáhne po koruně sám?  

 

 


