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Úchvatné evropské cesty vlakem 
naplánujte si bezstarostnou dovolenou napříč Evropou 

překlad: Michal a Lucie Jonovi 

 

Jak cestovat vlakem po Evropě udržitelným způsobem a bez stresu? 

Průvodce Lonely Planet Úchvatné evropské cesty vlakem, nabitý 

praktickými tipy, jak na cestě získat nejlepší podmínky, poskytuje 

čtenáři jistotu při prozkoumávání evropské železniční sítě a každému 

cestovateli nabídne vzrušující evropské památky a zážitky, za kterými 

se může vypravit vlakem. Abyste se hravě dostali do všech destinací 

od stylových skandinávských měst po slunečné pobřeží Španělska a 

Itálie, tento praktický průvodce s podrobnými železničními mapami 

bude vaším pomocníkem při orientaci ve vynikající evropské 

železniční síti a při přestupování v hlavních evropských železničních 

uzlech.  

 

Exodus 
2. díl 

Kate Stewart ; z anglického originálu Exodus přeložila Karolína 

Klibániová 

 

Pokračování série Havraní bratrstvo, jež je směsicí erotiky, pomsty, 

tajemství, lží a hledání pravdy.  

 

Hejno havranů 
1. díl 

Kate Stewart ; z anglického originálu The flock přeložila Ludmila 

Baláková 

 

Román je směsicí erotiky, pomsty, tajemství a hledání pravdy. Úvodní 

část série Havraní bratrstvo. Hlavní protagonistkou fascinujícího 

příběhu je Cecílie Hornerová, dcera majitele továrny, která je nucena 

pracovat v otcově závodě v Triple Falls, a to ze dvou důvodů: aby 

nepřišla o jmění a aby mohla finančně podporovat svou matku, s níž se 

Cecíliin otec Roman Horner před mnoha lety rozvedl. Významnou roli 

v celém příběhu hrají její nejlepší kamarádka Christy a Sean s 

Dominikem. Milenecké vztahy mezi Cecílií a těmito muži se postupně 

začnou komplikovat. Navíc se dozvídá, že mají co do činění se 

spolkem havraního bratrstva. Je to tajné uskupení, o kterém se toho 

mnoho neví. Cecílie musí začít jednat. Chce dostat odpovědi na 

nezodpovězené otázky.  

 

Přes Zábradlí k Cimrmanům 
Jana Mács Magdoňová a Jan Hraběta 

 

Vzpomínky a historky od dlouholetého člena slavného českého 

divadla Praotec Čech v Českém nebi, správcová v Lijavci nebo Béda v 

Aktu. To jsou jen některé z nejznámějších rolí Jana Hraběty, který v 

Divadle Járy Cimrmana začínal jako kulisák. Brzy se z něj však stal 

„doktor inženýr“ a plnohodnotný cimrmanolog. Jak vypadala jeho 

celoživotní pouť? Rozhovor vedený publicistkou Janou Magdoňovou a 
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opatřený předmluvou Zdeňka Svěráka představuje nostalgické, intimní 

i nesmírně zábavné svědectví o výjimečném hereckém osudu.  

 

Rok (na) draka 
Lucie Pilátová 

 

Bláznivá komedie o tom, že na nové začátky, prince i vlastní zámek se 

vyplatí si počkat. Debutový román Lucie Pilátové je detektivka, drama 

i romantická komedie v jednom pěkně utajeném rodinném balení. 

Když čtyřicátnice Julie nečekaně zdědí nemalé majetky v Rakousku a 

hlavně zámeček s vinným sklípkem v jižních Čechách, připadá si na 

princeznu už kapku za zenitem. Ve stávající rozvodové situaci s 

nevěrným manželem nemá na druhou stranu ke kapce kvalitního 

alkoholu daleko ani trochu. Cestou za rozuzlením spletitého rodinného 

tajemství nachází nejen sama sebe, ale nalézá i svou cestu k druhým.  

 

Studna 
Dominik Dán; přeložil Jan Hanzlík 

 

Detektivové Karuz a Chosé z oddělení vražd řeší případ brutální 

vraždy mileneckého páru.  

 

Album příběhů 
jeden příběh a 270 fotografií z rodinných alb a dalších pramenů 

Antonis Georgiou ; z řečtiny přeložila Markéta Kulhánková 

 

Románová mozaika Kypru a jeho obyvatel. Babiččino úmrtí a 

vzpomínání pozůstalých začíná rozvíjet klubko příběhů. Od babičky se 

záhy zakutálí k širší rodině, sousedům na vesnici, a nakonec obsáhne 

celý ostrov. Vyprávění připomínají osudy každého člověka kdekoliv 

na světě: jsou o životě i smrti, o lásce a o válkách, o emigraci či 

návratu. Proplétají se v nich příběhy staré i nové, různí lidé, doby a 

místa. Někdy se příze příběhů zamotá a někdy se v ní zamotá i sám 

vypravěč. Jak příběh pokračuje? Jak končí? Který je váš a který cizí? 

A není to vlastně jedno...? Vypravování je doplněno skutečnými i 

fiktivními výstřižky z novin, recepty, dětskými kresbami, lidovými 

písněmi, žalozpěvy, říkankami či básněmi - a zejména mnoha 

fotografiemi. A celé klubko dostalo název Album příběhů.  

 

Dotkni se hvězd 
Lucie Auzká 

 

Od přestěhování na zámek Šedý vrch si středoškolačka Alžběta 

slibovala trochu víc. Místo romantiky tu na ni a jejího otce – kastelána, 

čeká starý, studený byt a spousta práce. Alespoň po smrti maminky 

přijdou na jiné myšlenky. Nové prostředí však přináší i nové přátele. 

Jedním z nich se stane průvodce Martin. Jeví o Bětku zájem a jistě by 

stál za hřích, z její strany tam ale chybí pověstné „ono“. To najde až s 

příjezdem nového průvodce Patrika. Má ale cenu vstupovat do vztahu, 

který možná nepřežije prázdniny?  
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Kluk napravo 
1. díl Outsideři. 

Kate Stewart ; z anglického originálu Guy on the right přeložila Jana 

Hrdličková 

 

Milostně erotický román s dávkou humoru vypráví příběh dvou 

studentů univerzity, Thea a Laney.  

 

Na rybách bez udice 
rozlety z Říma 

Tomislav Petr 

 

Během svého působení v Organizaci pro výživu a zemědělství (FAO) 

navštívil Tomislav Petr, rybářský expert celkem třicet zemí. Pobýval 

na Fidži, v Papui - Nové Guineji a v mnoha zemích Asie. Všude 

poznával ryby, ale také ochutnával místní jídlo a poznával život 

obyčejných lidí. Usínal za horka, v přítomnosti pavouků a probouzel 

se za volání muezzinů. Po celých třiadvacet let psal - vedle projektů a 

zpráv z cest - coby pečlivý pozorovatel, podrobné poznámky. Bez nich 

by tato pozoruhodná kniha nevznikla. Čtenář se díky ní dostane do 

míst, kam by se nejspíš nikdy nepodíval.  

 

Noc zázraků 
Elizabeth Berg ; z anglického originálu Night of miracles přeložila 

Karolína Limrová 

 

Lucille Howardová je paní v letech, ale díky povzbuzování svého 

přítele Arthura Truluva si otevřela školu pečení. Se studenty se dělí o 

svá tajemství přípravy jižanského piškotového dortu, dokonalých 

vánočních větrníků a dalších sladkých dobrot. Vyučuje muže, ženy i 

děti a stala se tak oblíbenou, že si musí najít asistentku. Na tuto práci 

si najme Iris, novou obyvatelku městečka Mason. Iris péct neumí, ale 

potřebuje se zaměstnat, aby nemusela myslet na věci, kterých v životě 

tolik lituje.  

 

O statečném Tobiášovi 
Petra Jánská ; ilustrovala Roxana Rojíková 

 

Chasník Tobiáš se vydal do světa na zkušenou. Protože vyrůstal v lese 

plném kouzelných bytostí, má pro strach uděláno. Když ho nohy 

zanesou do sousedního království, doslechne se o únosu krásné 

princezny. Vydá se královskou dceru zachránit? Dokáže překonat 

všechny překážky? To bude záviset i na tobě. Na konci každé kapitoly 

rozhodni, co má Tobiáš udělat a zažij pohádkové dobrodružství spolu s 

ním!  

 

Roky v Římě 
před historickou kulisou 

Tomislav Petr 

 

Český přírodovědec zachycuje v knize svůj dřívější život 

rozcestovaného římského usedlíka, a to v kontextu poznávání bohaté 
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historie a architektury, ale i každodenního života v italské metropoli. 

Nechybí též zážitky z práce a služebních cest.  

 

Za Římem 
toulky po Apeninách, Toskánsku a krajinách Etrusků 

Tomislav Petr 

 

Patnáct let pobýval autor této knížky v Římě a o víkendech a svátcích 

se povětšinou toulal s manželkou a přáteli po Apeninách a v okolí 

Říma. Prošli a poznali Apeniny snad lépe než většina Římanů. Hledali 

nekropole Etrusků, národa který byl pohlcen římskou říší a dodnes 

patří k nejtajemnějšímu etniku na světě. Navštívili mnoho historických 

měst provincií Lazio, Umbrie, Toskánska a dalších. Knížka přináší 

zajímavé epizody a fakta a inspiruje k návštěvě velmi podmanivého 

kraje.  

 

Čeština expres příloha 
Dodatky. 1. díl 

Lída Holá, Pavla Bořilová 

 

Publikace Čeština expres 1 pokrývá polovinu úrovně A1 (A1/1), a 

představuje tak první část základního kurzu „češtiny pro přežití“. 

Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního 

rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout 

jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se 

zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních 

komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje 

rodina, Kdy se sejdeme apod.). Příloha  

 

Čeština expres příloha 
Dodatky. 2. díl 

Lída Holá; Pavla Bořilová 

 

Čeština expres 2 (úroveň A1/2) představuje druhou část čtyřdílného 

kurzu „češtiny pro přežití“ a je určena začátečníkům, kteří chtějí 

rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. Je vhodná pro základní 

seznámení s jazykem, krátkodobé kurzy a studenty češtiny jako 

druhého jazyka, žijící v ČR. Učebnice respektuje požadavky 

Společného referenčního rámce a vychází vstříc potřebám výuky bez 

zprostředkovacího jazyka. V 7 prakticky zaměřených lekcích se 

zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v běžných 

komunikačních situacích (např. Obchody a reklamace, U doktora, 

Hledám práci). Gramatika je maximálně zjednodušena a student ji sám 

objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. K osvojení 

jazyka napomáhá také množství komunikačně orientovaných cvičení a 

aktivit. Publikace je bohatě vybavena fotografiemi a obrázky včetně 

jednoduchých komiksových příběhů.  
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Čeština expres 
A1/1. 1. díl 

Lída Holá, Pavla Bořilová 

 

Publikace Čeština expres 1 pokrývá polovinu úrovně A1 (A1/1), a 

představuje tak první část základního kurzu „češtiny pro přežití“. 

Vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního 

rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout 

jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se 

zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních 

komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje 

rodina, Kdy se sejdeme apod.). Výuka se soustředí na zvládnutí 

řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika 

je zde maximálně zjednodušena a student ji do značné míry objevuje 

sám s pomocí textů a přehledných tabulek.  

 

Čeština expres 
A1/2. 2. díl 

Lída Holá, Pavla Bořilová 

 

Čeština expres 2 (úroveň A1/2) představuje druhou část čtyřdílného 

kurzu „češtiny pro přežití“ a je určena začátečníkům, kteří chtějí 

rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. Je vhodná pro základní 

seznámení s jazykem, krátkodobé kurzy a studenty češtiny jako 

druhého jazyka, žijící v ČR. E-verze Publi zpřístupňuje PDF verzi 

učebnice.  

 

Die Gemeinde Großdorf 
Herbert Kinzel 

 

Každodenní život i historii v minulosti samostatné obce Velká Ves, 

přibližuje 24. svazek "venkovských vlastivědných knih".  

 

Die Gemeinde Ruppersdorf 
verfaßt von Anna Winter ; unter Mitarbeit von Franz Winter 

 

13. svazek "vesnických vlastivědných knih" se věnuje obci 

Ruprechtice. Je podstatně obsáhlejší než předešlé publikace zejména 

díky darům, které umožnili reazaci knihy předfinancovat.  

 

Die Gemeinden Deutsch-Wernersdorf, Birkigt, Bodisch und 

Hutberg 
[Herausgegeber] Andreas Brombierstäudl 

 

Autorem dalšího svazku "vesnických vlastivědných knih" není 

broumovský rodák, bavorský ale archivář.  



Knižní novinky srpen 2022 

 

Česky krok za krokem 
Čes'ka krok za krokom: A1-A2. Dodatek. 1. díl 

Lída Holá 

 

Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních 

A1 a A2. Je vhodná pro studenty s vážnějším a dlouhodobým zájmem 

o češtinu, studenty ze slovanských zemí a jako doplněk učiva i pro 

univerzitní studenty.  

 

Česky krok za krokem 
pracovní sešit 1-12. 1. díl 

Lída Holá; Petra Bulejčíková; Silvie Převrátilová 

 

Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních 

A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a 

podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější 

učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech by Step.  

 

Česky krok za krokem 
pracovní sešit 13-24. 1. díl 

Lída Holá 

 

Učebnice Česky krok za krokem 1 je určena pro výuku na úrovních 

A1 a A2. Pod novým názvem v ní najdeme přepracované, rozšířené a 

podstatně obsahově i graficky inovované vydání nejprodávanější 

učebnice češtiny jako cizího jazyka New Czech by Step.  

 

Levou zadní 
čeština jako druhý jazyk. 1. díl 

Kristýna Titěrová, Pavlína Vališová, Kateřina Cegrí Fiérrez, Nela 

Šustrová 

 

Levou zadní je třídílná série materiálů pro výuku češtiny jako druhého 

jazyka pro mládež ve věku 14–18 let. Materiály vznikly v rámci 

Ročního přípravného kurzu ke studiu na střední škole (2016–2019) 

realizovaného organizacemi META, o.p.s. a Centrum pro integraci 

cizinců za podpory The Velux Foundations.  

 

Levou zadní 
Čeština jako druhý jazyk. 1. díl Pracovní sešit. 

Kateřina Cegrí Fiérrez, Michaela Paldusová, Nela Šustrová, Pavlína 

Vališová 

 

Levou zadní je třídílná série materiálů pro výuku češtiny jako druhého 

jazyka pro mládež ve věku 14–18 let. Materiály vznikly v rámci 

Ročního přípravného kurzu ke studiu na střední škole (2016–2019) 

realizovaného organizacemi META, o.p.s. a Centrum pro integraci 

cizinců za podpory The Velux Foundations.  



Knižní novinky srpen 2022 

 

Linda - příběh zločinu 
krimi román 

Leif GW Persson ; [překlad Jaroslav Bojanovský] 

 

Ve Wäxjö, idylickém provinčním městečku ve Švédsku, došlo k 

chladnokrevné vraždě, která obzvlášť vzrušila spoustu myslí a 

vyvolala mimořádnou vlnu emocí: dvacetiletá Linda byla ve svém 

vlastním bytě krutě týrána a následně uškrcena. Linda byla nejen velmi 

atraktivní a u všech oblíbená, ona ještě navíc navštěvovala policejní 

školu a zakrátko měla být přijata do řádného služebního poměru. 

Mnohé v případu ukazuje na to, že Linda svého vraha znala. Hlavní 

podezřelý má však velmi dobré alibi.  

 

Cesta časem 
světové dějiny v obrazech 

Peter Goes ; z holandského originálu Tijdlijn ... přeložila Veronika ter 

Harmsel Havlíková 

 

Příběh světových dějin pro malé i velké čtenáře, který vás vezme na 

cestu časem od okamžiku velkého třesku přes období dinosaurů, 

prvních velkých civilizací, středověku až k turbulentnímu dvacátému 

století, vesmírným objevům a současnosti. Na osmdesáti stranách 

zachycuje nejen stěžejní historické okamžiky, války a katastrofy, ale 

představuje také umělce, důležité myslitele i vládce.  

 

Česko-ukrajinský ilustrovaný slovník 
Čes‘ko-ukrajins‘kyj iljustrovanyj slovnyk 

autor: Jana Dolanská Hrachová ; překlad: Věra Lendělová 

 

Tento slovník je určen primárně všem, jejichž rodným jazykem je 

ukrajinština a chtějí se zdokonalit v češtině. Přes 1600 hesel se tu 

čtenáři představuje prostřednictvím barevných fotografií a kreseb.  

 

Die Gemeinde Dittersbach 
verfaßt von Josef Seidel ; unter Mitarbeit von Hermann Heinzel und 

anderen Landsleuten 

 

Třetí díl série "venkovských vlastivědných knih" je věnován obci 

Jetřichov.  

 

Die Gemeinde Märzdorf 
verfaßt von Rudolf Walzel und Hugo Kleiner 

 

V pořadí 14. svazek "vesnických vlastivědných knih" je věnován obci 

Martínkovice.  
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Die Gemeinden Nieder-Mohren und Ober-Mohren 
verfaßt von Fritz Weber ; [Hrsg.: Heimatkreis Braunau, Sudetenland 

e.V.] 

 

V pořadí devátý svazek "vesnických vlastivědných knih" je věnován 

Dědovu a Javoru, které byly do roku 1945 samostatými obcemi.  

 

Die Wekelsdorfer Schule von 1669 bis 1945 
Zusammengestellt von Gotthard Schroll aus Unter-

Wekelsdorf/Erlangen 

Herausgeber Gotthard Schroll 

 

Kniha mapující část historie (v rozmezí let 1669-1945) základní a 

obecné školy v Teplicích nad Metují, ale také historii města.  

 

Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole 
pracovní listy s metodickými pokyny pro začleňování žáků s OMJ. 1. 

díl 

Jitka Kendíková ; ilustrace: Viktor Svoboda 

 

Soubor 30 pracovních listů je určen pro práci se žáky s odlišným 

mateřským jazykem. Žáci se při práci s listy naučí lépe orientovat ve 

školním prostředí a pochopí organizaci i způsob výuky v české škole. 

Zároveň si také osvojí základní slovní zásobu potřebnou k fungování v 

českém jazykovém prostředí (jako např. pozdravy, představování, 

pojmenování členů rodiny, svátků, oblečení, ročních období, předmětů 

ve škole, zájmových aktivit, zaměstnanců školy atd.) Díky práci s 

příručkou se kromě komunikačních schopností rozvíjí i další 

dovednosti, zejména osobnostní a sociální.  

 

Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole 
Pracovní listy s metodickými pokyny pro výuku vlastivědy 2. díl. 

Jitka Kendíková ; ilustrace: Viktor Svoboda 

 

Soubor pracovních listů je určen pro práci se žáky s odlišným 

mateřským jazykem. Žáci se při práci s listy naučí lépe orientovat v 

problematice učiva předmětu vlastivěda. Pochopí základní pojmy, 

seznámí se s českými pověstmi, s významnými historickými 

osobnostmi a událostmi, kulturními památkami a zeměpisnými 

zajímavostmi, symboly české státnosti, českými zvyky a tradicemi a 

mnoha dalšími tématy.  

 

Přirozená strava našich předků 
Pro pevné zdraví a dlouhý život 1. díl. 

Nora T. Gedgaudas ; z anglického originálu přeložila Eliška 

Martínková 

 

Nora Gedgaudas nás v této knize seznámí s přirozeným a zdravým 

způsobem života našich pradávných předků v době před rozvojem 

zemědělství a se zjištěním antropologů, že s nástupem zemědělství se 

zhoršila naše tělesná stavba a zdraví, začali jsme trpět častějšími 

vrozenými vadami, zubním kazem, podvýživou a řadou nejrůznějších 
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chorob. Názorně nám ukáže, jak naše současná strava s vysokým 

obsahem sacharidů a nízkým příjmem tuků je na hony vzdálená stravě 

pradávných lovců a sběračů, na kterou jsme geneticky naprogramováni 

a která obsahovala vysoké procento tuků a umírněné množství 

bílkovin, a vysvětlí nám, jak je tato naše moderní strava příčinou nejen 

nynější epidemie nadváhy, ale také nutkavých chutí na nezdravé 

potraviny, poruch nálady, kognitivních problémů a „civilizačních 

chorob“ – například rakoviny, osteoporózy, metabolického syndromu 

(inzulinové rezistence), srdečních chorob a duševních onemocnění.  

 

Přirozená strava našich předků 
2. díl. Spalování tuků jako energie 

Nora Gedgaudas ; předmluva David Perlmutter ; podle druhého vydání 

anglického originálu Primal fat burner ... přeložila Libuše Hornová 

 

Vynikající autorka knihy Přirozená strava našich předků představuje 

novou, revoluční zprávu pro naše zdraví: jezte tuk, abyste jej dobře 

spálili. V knize Přirozená strava našich předků – 2. díl vysvětluje 

odbornice na paleo dietu a známá výživová poradkyně Nora 

Gedgaudasová výhody ketonové diety (nebo diety spalování tuků), 

která odvrátí váš metabolismus od závislosti na cukru a promění jej na 

spalování zdravých tuků. Četné studie z posledních let vyvrátily 

negativní kampaň proti nasyceným tukům a cholesterolu.  

 

Ela v zemi trollů 
Michaela Fišarová ; nakreslila Jitka Petrová 

 

Příběh desetileté Ely je dětským cestopisem po Islandu, ve kterém 

spolu s ní můžeme zažít dobrodružné poznávání daleké země, jejích 

obyvatel i tajemných trollů. Ela odcestuje s rodiči na daleký Island a 

rozhodne se psát si cestovatelský deník. Tak vzniká vyprávění, které 

nás seznamuje s životem na krásném i tajemném ostrově plném sopek 

a ledovců pohledem malého děvčátka.  

 

Mechová víla 
Daniela Krolupperová ; ilustrovala Ivona Knechtlová 

 

Krátký poučný příběh o mladičké víle, která chodí do vílí školy pod 

listem kapradiny. Mechové víly jsou docela maličké. Člověk je snadno 

přehlédne. Žijí v lese a pečují o mech. Aby se naučily, jak to v lese 

chodí, musí do školy, stejně jako děti. A stejně jako děti ve škole 

občas zlobí a neposlouchají, co říká slečna učitelka. Najdou se 

dokonce i dny, kdy se jim do školy vůbec nechce! Jenže co se stane, 

když malá Mia nedává pozor a ještě se rozhodne zkrátit si cestu ze 

školy přes nebezpečnou slunečnou mýtinu? Milý a poučný příběh o 

tom, jak se víla mechová nikdy nechová, je určen začínajícím 

čtenářům.  
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Nevědění 
román 

Milan Kundera ; v překladu Anny Kareninové ; a s doslovem Sylvie 

Richterové 

 

Česká emigrantka Irena žije ve Francii od svého útěku z 

Československa po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. V 

roce 1989, kdy sametová revoluce svrhne vládnoucí Komunistickou 

stranu Československa, se Irena po dvaceti letech života v emigraci 

rozhodne vrátit do svého domova. Během cesty se náhodou setkává s 

emigrantem Josefem, který byl v Praze krátce jejím milencem.  

 

Ober-Wernersdorf, Unter-Wernersdorf, Bischofstein, Dreiborn, 

Jibka, Johnsdorf, Hottendorf 
Arnold Raab 

 

Přestože autor 17. dílu "vesnických vlastivědných knih" musel svou 

vlast opustit jako čtyřleté dítě, zůstal s ní úzce spjatý. Jeho dílo přináší 

cenné informace o dění na vesnicích při horním toku řeky Dřevíč.  

 

Protančit život, aneb, Vždycky se dá něco dělat 
Jan Burian, Zuzana Kočová 

 

Kniha Protančit život představuje dramatičku a spisovatelku Zuzanu 

Kočovou (1922–1988) koláží jejích pečlivě vybraných deníkových 

zápisků, dobových textů, článků a ohlasů, které komentuje její syn Jan 

Burian s odstupem téměř padesáti let. Vznikl tak neobyčejně plastický 

portrét této významné osobnosti české divadelní kultury tehdejší doby.  

 

Štefánik 
komiksový román 

Václav Šlajch, Gabriela Kyselová, Michal Baláž 

 

Životopisný komiks o slavném slovenském politikovi, vojákovi, letci i 

vědci v jedné osobě, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Grafický 

román přibližuje osobu slovenského politika, který je spolu s TGM a 

Edvardem Benešem považován za zakladatele československého státu. 

Zatímco je sochař Bohumil Kafka pověřen tvorbou pomníku na počest 

hlavního hrdiny, komiks se retrospektivně vrací do dob před 

Štefánikovou smrtí a ilustruje komplikovanou povahu Štefánika stejně 

jako komplikované mezilidské vztahy, které měl s politiky, svými 

souputníky či ženami.  

 

Zahrada a legenda o zachránci 
dětský thriller 

Harnach 

 

Dobrodružný fantasy příběh, jehož hlavním hrdinou je třináctiletý 

Marty, který má za úkol zachránit tajemnou Zahradu života. Marty je 

docela obyčejný kluk, který se rád toulá městem a objevuje skrytá 

zákoutí. Jednoho dne narazí na záhadnou omšelou zeď, kterou 

nedokáže přelézt. Svou tajemností ho uhrane tak, že se k ní začne 
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pravidelně vracet. Má totiž pocit, že ho k ní něco zvláštního táhne. 

Netuší, že Zahrada, kterou zeď chrání, skrývá nečekaná tajemství, 

prastarý zahradní národ, ale bohužel i notnou dávku nebezpečí.  

 

Čína 
Edward Rutherfurd ; přeložil Zdeněk Hron 

 

Rozsáhlá románová kronika zachycuje dění Číny, Říše středu, od 

začátku první opiové války přes boxerské povstání až k smrti 

císařovny Cixi a pádu císařství. Příběh se začíná odvíjet v roce 1839 

na začátku první opiové války a sleduje čínské dějiny až do pádu 

císařství. Autor zachycuje proměnlivé životní osudy různých čínských, 

britských a amerických rodin, zápasících s rozbouřenými vlnami dějin. 

Při tom svým nezaměnitelným stylem zachycuje velice zasvěcený 

pohled na čínské dějiny a čínskou společnost, na její odvěké tradice a 

epochální zvraty jakož i vzestup země do postavení přední světové 

mocnosti. Jako obvykle jsme zváni na bohatou hostinu oplývající 

romantickými i dobrodružnými příběhy. Rutherfurd líčí bouřlivý 

vzestup a pád říší prostírajících se od Šanghaje po Nanking a Velkou 

zeď v dobách, v nichž se kolonialistický Západ a bohatý a 

komplikovaný Východ setkávají v dramatickém střetávání kultur a 

národů.  

 

Do Nepaměti 
napsali a nakreslili Tomáš Končinský a Daniel Špaček 

 

Fantastická a dobrodružná cesta při hledání poztrácených vzpomínek. 

Příběh doplňují celostránkové ilustrace, jež pohltí čtenáře, stejně jako 

soundtrack, který je možno ke čtení stáhnout. Jasmína je úplně 

obyčejná holka, která třeba občas zapomene udělat úkol, občas si zase 

naopak vzpomene, že se jí do něčeho vážně nechce. A proč si taky 

věci pamatovat? Nejlepší je pustit všechno z hlavy a užívat si! To si 

ale myslí jen do chvíle, než zjistí, že v záhadném místě zvaném 

Nepaměť jí všechny vzpomínky mohou ukrást. A při dobrodružné 

pouti napříč fantastickými světy Jasmína zjistí, proč by nám to, co si 

pamatujeme, rozhodně ukradené být nemělo.  

 

Die Gemeinde Wiesen 
verfaßt von Otto Weisser ; unter Mitarbeit von Wilhelm Knoblich und 

anderen Landsleuten 

 

Jedenáctý díl z řady "vesnických vlastivědných knih" informuje o 

vesnici Vižňov, která byla centrem obchodu se lnem a pocházel odsud 

i zakladatel textilní továrny Walzelů.  

 

Die Gemeinden Wüstrei, Chliwitz, Ober-Drewitsch 
Gerhard Gürsch 

 

Padesát let po vyhnání vychází v pořadí 19. díl "venkovských 

vlastivědných knih". Přináší obraz krajiny a staletou historii obcí 

Chlívce, Bystré a Horní Dřevíč.  
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Hubert & Hugo 
Nikarrin 

 

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

Čtyřlístek. Oba mají pro strach uděláno, a ať zamíří kamkoli, 

dobrodružství si je vždycky najde. Společně s nimi navštívíte záhadná 

místa, zažijete napětí a odhalíte nejedno tajemství. Chobotnice hrající 

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

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

příbězích.  

 

Moje první hodiny 
zábavná pomůcka pro předškolní děti na pochopení času 

ilustrovala Becky Down 

 

V této knize naleznete hodiny s pohyblivými ručičkami a s názornými 

ukázkami na pochopení času si užijete mnoho zábavy a také procvičíte 

jemnou motoriku.  

 

Die Stadt Starkstadt 
verfaßt von Gertrud Hartel-Tham und Mitarbeit von Walter Sommer 

 

Další v řadě "vesnických vlastivědných knih" je věnována městečku 

Stárkov, s bohatou tkalcovskou tradicí. Úkolu sepsat historii městečka 

až do odsunu německého obyvatelstva v letech 1945/46 se zhostila 

paní Hartel-Thamová, která do Stárkova přišla jako mladá učitelka z 

Trutnova.  

 

Střet králů 
grafický román. 1. díl 

George R.R. Martin ; adaptace: Landry Q. Walker ; kresba: Mel Rubi ; 

z anglického originálu A Clash of kings přeložila Veronika 

Friedrichová 

 

Čtyři sady komiksů Her o trůny dokazují, že „Píseň ledu a ohně“ umí 

okouzlit v jakékoliv formě. Úspěšný autor bestsellerů New York 

Times, Landry Q. Walker, a ilustrátor Mel Rubi nyní představují další 

řadu založenou na druhém dílu slavné ságy.  

 

Střet králů 
grafický román. 2. díl 

George R.R. Martin ; adaptace: Landry Q. Walker ; kresba: Mel Rubi ; 

z anglického originálu A Clash of kings přeložila Veronika 

Friedrichová 

 

Druhý svazek čtyřdílného barevného komiksu je adaptací druhého dílu 

tolik milované ságy George R. R. Martina Píseň ledu a ohně, která 

inspirovala i vznik seriálu Hra o trůny z dílny HBO. Západozemím 

zmítá chaos a rudá kometa stále zanechává na nebi planoucí 

karmínovou stopu. Pro některé je toto ohnivé znamení předzvěstí 

blížícího se vítězství. Jiní v něm vidí krev a hrůzu, jež co nevidět 

pohltí rozpolcené království. Jedno je ale jisté: nikdo ze šesti soupeřů, 



Knižní novinky srpen 2022 
kteří se přetahují o Železný trůn a území svých urozených předků, se 

nehodlá vzdát. Vzniklé frakce se dál tříští a spojují a sílící bouře 

nepokojů zasahují do života mnoha hrdinů.  

 

Winterbergova poslední cesta 
Jaroslav Rudiš ; z německého originálu přeložila Michaela Škultéty 

 

Jan Kraus kdysi opustil rodnou zem a usídlil se v Berlíně, snad aby 

utekl vlastní minulosti. Už léta se jako pečovatel stará o umírající, 

kterým dělá kapitána na jejich poslední plavbě v životě. Ta má jasně 

daná pravidla - námořníci plují jedním směrem, zpět se vrací jen 

kapitán znavený roky služby. Jenže pak se objeví Wenzel Winterberg, 

který mění zajeté pořádky a přes všechna očekávání se ze své plavby 

vrací. Probouzí se a chce od Krause splnit poslední přání - chce 

společně podniknout tu skutečnou poslední cestu, cestu po stopách své 

dávno ztracené lásky. Podle průvodce po Rakousko-Uhersku z roku 

1913 se společně vydávají na cestu napříč dávno neexistující Evropou. 

Jak putují chladnou krajinou mezi Berlínem a Sarajevem, zapomenutá 

historie ožívá prostřednictvím Winterbergových příběhů, které jakoby 

se samy hlásily o slovo...  

 

Božská rovnice 
hledání teorie všeho 

Michio Kaku ; přeložil Jan Petříček 

 

Světoznámý astrofyzik nás tentokrát zve na pátrání po dokonalé 

rovnici, která by pomohla odhalit nejhlubší tajemství našeho světa a 

celého vesmíru. Všechny zázraky moderní techniky v podstatě vděčí 

za svůj vznik vědcům, kteří postupně objevovali základní síly světa. 

Nyní vědci možná mají na dosah prostředky, jak tyto čtyři přírodní síly 

– gravitaci, elektromagnetickou sílu a slabou a silnou jadernou sílu – 

skloubit v jedinou teorii. Ta by mohla konečně vrhnout světlo na 

největší záhady vědy: Co se stalo před velkým třeskem? A proč k 

němu vůbec došlo? Co se nachází na druhé straně černé díry? Je 

možné cestovat časem? Existují červí díry vedoucí do jiných vesmírů? 

Proč jsme tady?  

 

Diavolina 
vyprávění o Rusku 

György Spiró ; přeložil Robert Svoboda 

 

Mrazivá groteska vyprávěná ženou, která byla při tom. Diavolina 

(Olympiada Čertkovová), původně služka, později lékařka, sloužila 

řadu desetiletí Maximu Gorkému, nakonec se stala jeho ošetřovatelkou 

a poslední láskou. Spiró líčí hlasem této chytré a bystré ženy ruský a 

sovětský svět, svět Leninův a Stalinův, rozrůstající se v tablo revolucí, 

intrik, a hlavně bezpočtu mrtvých. Smrtelně nemocný Gorkij se po 

návratu do Ruska pokoušel Stalinovi zároveň vzdorovat i vyhovět, 

zachraňoval lidi a současně psal stalinisticky laděné články. Všechny 

postavy románu skutečně žily, i ty nejneuvěřitelnější situace se 

skutečně udály. Plejáda herců, spisovatelů, špiclů, dobrodruhů, lidí 
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proplouvajících pohodlně životem i katů představuje svět, o němž 

jsme se domnívali, že odešel s 20. stoletím. Ale on trvá  

 

Klidná mysl v dobách zlých 
co duši dnešního člověka ničí a co ji uzdravuje 

Martina Hrnčířová ; s doslovem Václava Cílka 

 

Publikace se zaměřuje na duševní zdraví, na sociální problémy a 

krizové situace v životě jedince a na psychiku z mezioborové 

perspektivy. Určeno široké veřejnosti.  

 

Zinkoví chlapci 
Světlana Alexijevičová ; z ruštiny přeložila Pavla Bošková 

 

V roce 1979 vstoupila Rudá armáda do Afghánistánu a toto 

velmocenské dobrodružství se postupem doby proměnilo ve vleklou a 

nesmírně krutou, traumatizující válku, v níž zahynuly téměř dva 

milióny Afghánců a 25 000 sovětských vojáků. Zinkoví chlapci jsou 

třetí knihou laureátky Nobelovy ceny Světlany Alexijevičové. Poprvé 

vyšla v roce 1989 a v tehdejším Sovětském svazu způsobila velké 

pozdvižení, vášnivé diskuse a dokonce i soudní proces. Znamenala 

však i předěl v autorčině životě i díle.  

 

Birlibán 
čte Miroslav Táborský; autor Eduard Petiška 

 

Veselý příběh plný fantazie a neuvěřitelných příhod neposlušného 

kluka Birlibána, který putuje do vysněné země hraček, nečekaných 

zážitků a ponaučení. Birlibán je malý kluk, kterému se dějí podivné 

věci a zažívá podivná dobrodružství. Kdo z vás se například dostal do 

Bonbónovic, Neposluch nebo do Lenošindy? Birlibán rozhodně není 

vzorný,...  

 

Jak se zamilovat do muže, který žije v křoví 
Emmy Abrahamsonová ; přeložila Romana Švachová 

 

Román inspirovaný životem autorky vypráví příběh Julie, která i přes 

vlastní předsudky najde svou životní lásku v muži, který už roky žije 

na ulici. Julia žije ve Vídni sama se svým kocourem. Její dny se točí 

kolem ubíjející práce, sledování Chirurgů a snění o tom, jak jednou 

konečně zazvoní u dveří sousedky Elfriede Jelinek a svěří se jí, že se 

touží vydat v jejích šlépějích a stát se spisovatelkou. Jednoho dne ji na 

náměstí v centru osloví mladý muž. Zdá se téměř dokonalý, až na 

jednu drobnost - Ben totiž přespává v křoví. A i když Juliino okolí 

nemá pro románek s bezdomovcem žádné pochopení, ona se do něj 

přesto vrhne. Týdny se mění v měsíce a Julia si stále říká, že tohle je 

jen jedna kapitola jejího života, ne celá kniha. Když ke svému příběhu 

sama napíše i konec, nic jí přece nemůže ublížit. Ale co kdyby ho 

nenapsala?  
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Maják 
Zdeňka Martincová 

 

Novela české autorky vypráví příběh o rodinném tajemství, vině a 

trestu, o druhých šancích, důležitosti odpuštění a přijetí odpovědnosti 

za vlastní život. Viktorie Hrzánová to v životě neměla jednoduché. 

Ztratila oba rodiče, matka si navíc do hrobu vzala i důležité rodinné 

tajemství. Jediný člověk, který ví, co se před lety odehrálo, za své činy 

právě pyká. A tak se Viktorie rozhodne nastoupit do mužské věznice 

jako psycholožka, aby se setkala tváří v tvář s mužem, který zničil její 

rodinu. Je ale připravená poznat pravdu?  

 

Poslední deník Hendrika Groena 
90 let : vesele do cílové rovinky 

z nizozemského originálu Opgewekt naar de eindstreep ... přeložila 

Pavla van Dam Marková 

 

Humoristický román psaný formou deníků. Hendrik Groen, důchodce 

žijící v domově důchodců, statečně bojuje se stářím. Nyní se musí 

smířit s těžkou diagnózou. Stále se ale nevzdává...Hendrik Groen je 

starý muž, žijící v domově důchodců v Bergenu aan Zee. Postupem 

času se musí smířit s nelehkou skutečností - trpí Alzheimerovou 

chorobou. Ale Hendrik Groen je bojovník a rozhodne se čelit svému 

těžkému údělu se statečností a humorem, jak se na zakladatele klubu 

Staří-ale-ne-mrtví sluší a patří. Napřed sám a později s pomocí své 

věrné kamarádky Leonie začne psát deník, který mu slouží nejen jako 

návod k životu, ale pomáhá mu vyrovnat se s postupující chorobou a 

časem zároveň se složitou životní situací, která v době koronaviru 

dopadá na každého z nás a nejvíce pak na ty, kteří žijí opuštěni v 

domovech seniorů - izolace a ztráta kontaktu se svými blízkými. 

Hendrikovy zápisky jsou plné laskavého humoru, kdy s nadhledem 

hodnotí svůj každodenní život v domově, ale zároveň nás dojímá jeho 

statečné odhodlání a boj se zákeřnou nemocí.  

 

Průzkum bojem 
paměti velitele obrněné půzkumné jednotky wehrmachtu 

Otto Henning ; z německého originálu Als Panzer- und 

Spähtruppführer in der Panzerlehrdivision 1943-1945 přeložil 

Vlastimil Dominik 

 

Otto Henning se v roce 1943 po návratu ze severoafrického bojiště 

vrátil do Německa ke své výcvikové rotě a byl nejprve nasazen jako 

instruktor na obrněném průzkumném vozidle. Po absolvovaném 

poddůstojnickém kurzu ho přeložili k 130. pancéřovému 

průzkumnému praporu, součásti tankové divize Panzerlehr.  
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Byt nad Seinou 
Kelly Bowenová ; přeložil Zdík Dušek 

 

Román odehrávající se ve dvou časových rovinách - v současnosti a 

během druhé světové války. Aurelia pátrá po tajemstvích své babičky, 

která sahají až do válečné Paříže, kde se propojuje hned několik 

dramatických osudů. Londýn, 2017: Když Aurelia Leclairová zdědí 

přepychový byt v Paříži, ohromeně zjišťuje, kolik tajemství její 

babička skrývala: mezi jiným i sbírku vzácných obrazů a luxusních 

večerních rób. Jedna zvláštní malba ji dovede až k restaurátorovi 

Gabrielu Seymourovi a oba společně se rozhodnou odhalit pravdu 

skrytou ve stěnách bytu. Paříž, 1942: Ačkoli "město světel" se potýká 

s německou okupací, okouzlující Estelle Allardová si užívá v salonech 

nedotčených útrapami války. Když si však nacisté přijdou pro její 

přátele, spěchá jim na pomoc a nepřemýšlí o ceně, již bude muset 

zaplatit. Do událostí zasáhne i tajemná špionka s krycím jménem 

Celine... Tři ženy rozdělené časem, tři osudy odehrávající se v 

nebezpečné i vzkvétající Paříži.  

 

Co blázníš, vlku? 
Anne-Sophie Baumann, Thomas Baas; přeložil Josef Vyskočil 

 

Velké prostorové leporelo s bláznivým vlkem, jenž slupnul slepici a 

teď se nemůže zbavit otravného peříčka, které ho šimrá. Nechte se 

vtáhnout do vtipného příběhu a pomozte vlkovi najít tu malou 

potvůrku. Dokáže ji ze sebe konečně sundat? Rozevřete stránky tohoto 

prostorového leporela a zjistěte to!  

 

Kateřina Parrová 
6. díl Šestá manželka. 

Alison Weirová ; přeložila Eva Křístková 

 

Závěrečná část série o tudorovských královnách přibližuje životní 

příběh Kateřiny Parrové, šesté manželky anglického panovníka 

Jindřicha VIII. Roku 1542 nechal král Jindřich VIII. popravit svou 

pátou manželku Kateřinu Howardovou. Nato upřel svůj zrak na dámu 

o poznání zralejší - dvakrát ovdovělou, vzdělanou a příjemnou 

Kateřinu Parrovou. Třicetiletá, bezdětná Kateřina se svazku s 

Jindřichem děsí - vždyť nechal popravit dvě ze svých manželek a další 

dvě zapudil. Navíc je starý a tlustý. A ona miluje Toma, králova 

švagra, který je mladý a krásný a chce si ji vzít. Krále však nelze 

odmítnout, a tak se Kateřina stává proti své vůli královnou, odhodlána 

být Jindřichovi dobrou manželkou, milující matkou jeho dětem a 

laskavou paní všem poddaným. Je tu ovšem ještě něco, co ji přimělo 

říci králi ano: touha hájit reformovanou víru před intrikami katolické 

dvorské kliky. To se jí málem stane osudným, avšak díky své 

inteligenci a schopnostem se jí podaří nebezpečnou situaci ustát a 

krále ve zdraví přežít.  
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Kde na světě? 
prohledejte planetu odshora dolů 

ilustrovala Paula Bossiová ; napsala Susannah Baileyová ; přeložil 

Milan Bronclík 

 

Začínáme ve vesmíru a postupujeme dolů do hor, do měst, k hladině 

moře a dokonce i pod jeho hladinu. Máte za úkol mezi různými 

postavičkami a věcmi najít konkrétní věci a děje. Na každé dvoustraně 

se také dozvíte zajímavosti a rekordy. Procvičte si svou schopnost 

soustředit se a splňte různé úkoly....  

 

Pandora 
Susan Stokes-Chapman ; přeložila Viktorie Košnarová 

 

Londýn, 1799. Dora Blakeová je začínající šperkařka, která žije se 

svým strýcem v bývalém vyhlášeném obchodě se starožitnostmi svých 

rodičů. Když je jí doručena záhadná řecká váza, zaujme Doru strýcovo 

podezřelé chování a požádá o pomoc Edwarda Lawrence, mladého 

antikváře. Edward vidí ve starověké váze klíč k odhalení své 

akademické budoucnosti. Dora v ní vidí šanci, jak vrátit obchodu jeho 

zašlou slávu a uniknout svému zlotřilému strýci. Avšak to, co Edward 

o váze zjistí, donutí Doru zpochybnit vše, čemu dosud věřila o svém 

životě, své rodině a světě, jak ho zná. Jak Dora odhaluje pravdu, 

začíná si uvědomovat, že některá tajemství jsou pohřbena z dobrého 

důvodu. 

 

 

 

Pozor na obryni, Jeníčku a Mařenko! 
Alexandre Jardin, Hervé Le Goff 

 

Julie ráda ostatním chystá vykutálené žertíky. Když se začte do 

Perníkové chaloupky, rozhodne se, že pomůže Jeníčkovi a Mařence a 

nenechá je bloudit lesem. Skočí rovnou do pohádky i se svou 

kouzelnickou taškou. Pomůžou jí vtípky překonat všechny nástrahy? 

Uchrání děti od zlé obryně?  

 

Rod rudého čiroku 
Mo Jen ; přeložil Denis Molčanov 

 

Široký románový obraz čínské země a společnosti v bouřlivých letech 

mezi světovými válkami. Epochální román z postimperiální Číny 20. 

až 30. let. Ozbrojené tlupy komunistů a nacionalistů si jdou po krku, a 

pokud se jim to hodí, bojují s japonským uchvatitelem. Také na 

Náhorních Pustinách, v Mo Jenově domovině, se vypravěčův dědeček, 

místní lapka, a babička, majitelka vyhlášené palírny na čirokovku, 

přidávají k odboji a spolu s nimi celá řada jedinečných postav a 

postaviček. Vesničané se bijí jen za svou rodinu a půdu, občas za 

svého hrdinu. Ideologie, vojáctví i láska hrají svoji věčnou 

tragikomedii, zatímco se prolitá krev vpíjí do pole rudého čiroku a 

odtéká temnými vodami řeky Inkoustovky. České vydání přináší 

celou, do roku 2008 nepublikovanou verzi.  
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Čas nových začátků 
za války, 1919. 6. díl 

Cynthia Harrod-Eagles ; přeložila Marie Macháčková 

 

Válka, která přinesla nesmírné utrpení a rozvrátila životy mnoha 

lidem, se konečně chýlí ke konci, ale brzy je zřejmé, že nic už nebude 

takové jako dřív. Svět se změnil, a ne každý se s tím dokáže vyrovnat. 

I rodina Hunterových prožívá složité období – Edward a Beattie k sobě 

znovu klopýtavě hledají cestu a Diana se postupně sžívá se svým 

novým postavením. David po prožité tragédii opět hledá smysl života 

a William i Sadie zakouší zklamání z první lásky. K velkému 

životnímu kroku se odhodlá nejen Ethel, ale i kuchařka s Adou. 

Nastává čas loučení i nových začátků.  

 

Domácí úkol mi sežrala mumie! 
dobrodružná cesta časem 

Thiago de Moraes ; překlad Eva Kadlecová 

 

Henryho při hodině matematiky pohltí časová propast a je přenesen do 

starověkého Egypta. Zábavný dobrodružný příběh ze série 

odehrávající se v různých historických obdobích. Návštěva Egypta 

kolem roku 1300 před naším letopočtem rozhodně nebyla na Henryho 

seznamu úkolů. Dokáže si tam poradit s novou školou, podivnými 

sporty, nečekanými přáteli a smrtelně nebezpečnými domácími 

zvířaty? A najde vůbec cestu zpět do současnosti?  

 

Holky a kluci pořád zlobí 
Martina Drijverová ; ilustrovala Markéta Vydrová 

 

Krátké příběhy o zlobivých dětech, kterým se jejich chování vymstí. 

Příběhy o různých slabostech a nedokonalostech pobaví a přimějí k 

zamyšlení, některým dětem nastaví zrcadlo a možná je ponouknou ke 

zlepšení. Autorka si posvítí na podvádění, lhaní, nerespektování 

druhých, ubližování slabším nebo zvířatům a další nešvary, které se 

mezi dětmi objevují.  

 

Nebezpečná místa 
4. díl 

Patricia Gibneyová ; přeložila Lenka Faltejsková 

 

Román z volné irské krimisérie s inspektorkou Lottie Parkerovou. 

Když se v otevřeném hrobě najde tělo mladé ženy, je k němu přivolána 

inspektorka Lottie Parkerová, která si klade otázku, zda to není 

nedávno zmizelá Elizabeth Byrneová. Jenže to není jediná žena, která 

se pohřešuje. V Ragmullinu nejspíš řádí sériový vrah a nedávné 

skutečnosti vzbuzují podezření, zda vše nesouvisí s jedním dávným 

případem. Může se historie opakovat? Lottie svádí boj s časem, ale 

vrah je nejspíš blíže, než by se nadála. Mohla by i ona být jeho dalším 

cílem?  
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Veselé pohádky z lesa i zahrádky 
napsala a ilustrovala Dagmar Medzvecová 

 

Třináct pohádek o zvířátkách, ve kterých jsou některá slova nahrazena 

obrázky.  

 

Die Gemeinde Hauptmannsdorf 
[Herausgegeber] von Hugo Walzel 

 

Další z řady "vesnických vlastivědných knih" vychází 50 let po 

vyhnání německého obyvatelstva a je věnována obcím Hejtmánkovice 

a Voigtsbach (dnes známý pod označením Fitzbach). Publikace se 

snaží být střípkem v mozaice k 700 leté sudetoněmecké historii.  

 

Die Gemeinde Heinzendorf 
verfaßt von Reinhold Rosenberg ; [Hrsg.: Heimatkreis Braunau, 

Sudetenland e.V.] 

 

Šestý díl o historii vesnic na Broumovsku je věnován Hynčicícm. 

Autor popisuje obraz krajiny, historii obce, život a práci jejich 

obyvatel. K dispozici měl cenné poznámky učitele Johanna 

Jentschkeho. Příspěvek o "Továrně" napsal Fritz Heinzel, poslední 

ředitel společnosti Heinzedorf.  

 

Die Gemeinde Schönau 
Gertrud Dimter, Hildegard und Adolf Kahler 

 

V sérii "vesnických vlastivědných knih" je titul věnovaný Šonovu 

druhý a přináší množství podrobností o životě obce před odsunem 

jejich německých obyvatel.  

 

Die Gemeinde Weckersdorf 
von Richard Rosenberg 

 

První z řady "vesnických vlastivědných knih" se věnuje obci Křinice. 

Přináší informace o vlasti (nejen) pro potomky vysídlených rodin.  

 

Die Gemeinden Deutsch Matha-Wlasenka und Skalka 
Ernst Dinter ; [Hrsg.: Heimatkreis Braunau, Sudetenland e.V.] 

 

Svazek je rozdělen do dvou částí: Německá Metuje-Vlásenka a 

Skalka. Autor klade důraz na prezentaci historického vývoje, 

komunitního vesnického života ale i na zemědělství a řemesla (zejm. 

tkalcovství). Zmiňuje také postoj německého obyvatelstva proti 

odnárodňovacím opatřením československé vlády.  
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Die Gemeinden Hermsdorf und Johannesberg 
verfaßt von Egon Scholz 

 

Čtvrtý svazek vesnických vlastivědných knih Broumovska je věnován 

Heřmánkovicím a Janovičkám.  

 

Chlorid sodný 
9. díl 

Jussi Adler Olsen ; přeložila Kristina Václavů 

 

Další z detektivních případů nezdolného detektiva Carla Mørcka. Šéf 

oddělení vražd Marcus Jacobsen se setkává se svým nejlepším 

vyšetřovatelem Carlem Mørckem nad starým případem, který se ho 

osobně hluboce dotýká. Členům oddělení Q začne růst pod rukama 

nepříjemná spleť dávno uzavřených kauz. Náročný úkol donutí Carla, 

Asada, Rose a Gordona, aby se semkli pevněji než kdy jindy. Poté co 

se oddělení Q ponoří do vyšetřování úmrtí výrazných osobností, která 

policie dosud považovala za sebevraždy nebo nešťastné náhody, 

odhalí hrůzný vzorec pachatelova jednání. Vše nasvědčuje tomu, že 

vraždám ještě není konec.  

 

Odplata za chamtivost 
vražedná Mallorca 

Elena Bellmar ; překlad Tomáš Butala 

 

Další z případů detektiva Toniho Moralese se opět odehrává na 

sluncem zalité Mallorce.  

 

Sama v Tokiu 
Marie Machytková 

 

Fascinující příběh novinářky, která propadla japonské kultuře „Kdyby 

bylo Tokio chlap, vezmu si Tokio.“ Reportérka Marie Machytková se 

před mnoha lety zcela nečekaně zamilovala do Japonska a tahle láska 

převrátila celý její život vzhůru nohama. Kam až může člověka zavést 

jedno nenápadné rozhodnutí naučit se kaligrafii? Proč má Japonsko 

sílu vás zničit i zachránit zároveň? A jaké to je, být úplně sama ve 

světě, kde je intimním gestem i podání ruky? Vydejte se na životní 

cestu za poznáním odlišné kultury i vlastního já.  

 

A zabij ho potichu! 
Ladislav Beran 

 

Detektivní povídky známého autora zavádí čtenáře mezi 

nepolepšitelnou píseckou galerku v 30. letech 20. století, kterou uměl 

zkrotit pouze štábní kapitán Votruba.Známý písecký autor, emeritní 

komisař kriminální služby Ladislav Beran, předkládá tentokrát 

čtenářům několik povídek z konce třicátých let minulého století, kdy v 

Písku získávala věhlas legendární četnická pátrací stanice. Již názvy 

povídek, např. Poklad z půdy, Nebožtík, který neměl jméno, Útěk z 
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lapáku, Černý den galerky, Objednejte si pohřeb, pane štábní, 

Podvazková aféra štábního strážmistra Hřebejka, Zpackaná kasařská 

premiéra či Zločin v parku slibují napínavé čtení.  

 

Andělin popel 
1. díl 

Frank McCourt ; přeložil Josef Moník 

 

Dnes již klasický autobiografický román amerického autora, kde 

vzpomíná na své dětství a mládí v třicátých a čtyřicátých letech v 

Irsku, odkud jeho rodina pochází. Zpráva o neuvěřitelně strádajícím, 

ale sounáležitém a často komickém životě irské rodiny vypovídá nejen 

o životních zvratech a stereotypech, ale také o dobové atmosféře této 

éry dvacátého století. Tragikomické autobiografické vyznání je 

působivým dokladem ryzího irského naturelu, sepsané s hlubokým 

citem a velikým stylistickým uměním. Román byl v roce 1997 oceněn 

Pulitzerovou cenou za literaturu.  

 

Doprava 
interaktivní mluvící kniha 

ilustrace: Josef Švarc ; text: Jana Bílková 

 

Další knížka z edice Kouzelné čtení dětem nabídne dostatek 

užitečných a praktických informací. To vše interaktivní a zábavnou 

formou. Děti díky knížce poznají vše podstatné o bezpečnosti 

silničního provozu, o dopravních značkách, ujasní si, co jezdí, pluje a 

co létá. Mohou se projít ulicemi města, prozkoumat letiště, zavítat na 

vlakové nádraží, udělat si výlet do přístavu plného lodí, nebo se projet 

traktorem. Každá stránka nabídne hezkou a poučnou dopravní 

písničku, pěkné ilustrace a příjemné mluvené slovo, které namluvili 

Jana Holcová a Jaroslav Plesl. Unikátní výukový systém zábavnou 

formou děti naučí mnoho praktického. Jen pro jistotu si dovolíme 

upozornit, že tato kniha funguje pouze s interaktivní tužkou Albi, která 

není součástí a musí se koupit samostatně.  

 

Hrobník 
kriminální případ ze staré Vídně 

Oliver Pötzsch ; z německého originálu Das Buch von Totengräbers ... 

přeložil Tomáš Kurka 

 

Detektivní román se odehrává v hlavním městě rakousko-uherské 

monarchie na konci devatenáctého století a líčí složité pátrání po 

pachateli surových vražd vídeňských služek.  

 

Italské léto 
Jennifer Probstová ; přeložila Zuzana Hanešková 

 

Nový román bestsellerové Jennifer Probstové o třech generacích žen a 

jedinečné pouti Itálií. Workoholička Francesca je úspěšná ve všech 

oblastech svého života krom jedné: rodiny. Nedokáže si vyhradit čas 

na svou dceru Allegru, se kterou se prakticky odcizily. Když se 

Allegra zaplete s novou partou a zatknout ji za držení drog, Franceska 
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vyhoví přání své matky Sophie a všechny tři se tak vypraví na 

velkolepou pouť do Itálie po stopách rodinných předků. Sophia ví, že 

její děvčata mají problémy a zoufale potřebují změnu, pro žádnou z 

nich to však nebude snadná cesta. Pomohou jim ruiny starověkého 

Říma, kostelíky v Assisi a zvlněné kopci Toskánska uvědomit si 

důležitost rodinných pout, než bude pozdě?  

 

Když roboti brebentí 
interaktivní mluvicí kniha 

Ester Stará; ilustroval Milan Starý 

 

Kniha obsahuje hravé úkoly podněcující děti k mluvení, a tím i k 

procvičování problematických jevů. Nechybí ani básničky, písničky a 

napínavé komiksy. Knihu připravila speciální pedagožka, logopedka a 

autorka mnoha dětských knih Ester Stará.  

 

Sedmý hřích se trestá smrtí 
záhada godstowského kláštera 

Hana Whitton 

 

Historický detektivní román o lásce a pomstě se odehrává ve 2. 

polovině 12. století v Anglii, v období vlády krále Jindřicha II. 

Plantageneta. Krásnou Rosamund Cliffordovou, dceru bohatého a 

mocného lorda, král Jindřich poprvé jen letmo zahlédl na hradě 

Clifford na velšském pomezí. K jejich osudovému setkání tváří v tvář 

došlo v roce 1166 během oslavy Vánoc v rodinném sídle v 

Abingdonu. Zamilovaná šestnáctiletá dívka opustila svůj domov, 

rodiče, přátele i muže, s nímž se měla zanedlouho zasnoubit, a stala se 

vladařovou milenkou. Po několika letech se těhotná Rosamund s 

prvorozeným synem vrací a nachází útočiště v lovecké chatě na 

ostrově uprostřed Temže blízko ženského benediktinského kláštera 

Godstow, kde čeká na příjezd krále.  

 

Svatojakubská cesta 
velký průvodce 

text: Anke Benstem, Iris Schaper 

 

Lidé se na pouť do Santiaga de Compostela vydávají již po celá staletí 

z různých důvodů - hledání spásy, fyzická výzva či touha zažít 

dobrodružství. Svatojakubská cesta je stále neutichající trend, který 

láká každoročně stovky tisíc "poutníků" z celého světa. Ať je váš 

důvod vydat se na tuto pouť jakýkoliv, jisté je jedno - rozhodně vás 

čeká nezapomenutelný zážitek a životní výzva. Tento unikátní 

průvodce je spojením klasického průvodce, atlasu a nádherných 

fotografií. Kniha vás strukturovaně provede jednotlivými etapami, 

například oblíbenými Camino Francés, Camino Aragonés a Camino 

del Norte, kde naleznete mnoho informací o hlavních bodech cesty, 

popisů památek či krajiny a samozřejmostí jsou i tipy na ubytování a 

restaurace. Nezbývá nám nic jiného, než vám popřát šťastnou cestu 

plnou mušlí a žlutých šipek!  
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Tajemství letní noci 
1. díl. Čekanky 

Lisa Kleypas ; přeložila: Jana Vlčková 

 

Čtyři mladé dámy se vypravily do Londýna, kde hodlají využít půvab 

a šarm k nalezení manžela. Jedna z nich, Annabella Peytonová, má 

úkol ještě těžší: dala si totiž za cíl okouzlit bohatého šlechtice, aby 

mohla zachránit svou rodinu před katastrofou.  

 

Zvířátka na statku 
interaktivní mluvící kniha 

ilustrace: Lenka Sadvarová ; text a říkanky: Lucie Krystlíková 

 

Ztratilo se kůzlátko. Jak ho ale mezi všemi těmi ostatními zvířátky 

najít? Jak si pejsek Čenda poradí, se dozvíte na stránkách této knížky 

pro nejmenší, ve které najdete spoustu krásných obrázků. K nim stačí 

přiložit elektronickou tužku od Albi a začne se přehrávat čtený text. 

Kromě poslouchání příběhu je však k dispozici také plno dalších 

interaktivních módů, které dětem zábavnou a veselou formou 

pomáhají v učení a rozvoji. Celá tato knížka z edice Kouzelné čtení 

obsahuje více než 1000 zvuků a textů. Elektronická Albi tužka není 

součástí knihy.  

 

Denní činnosti 
interaktivní mluvící kniha 

ilustrace: Iveta Autratová ; text: Lucie Krystlíková 

 

Interaktivní mluvící mini kniha provede děti od 2 let každodenními 

činnostmi. Děti stráví jeden den se sourozenci Honzíkem a Barborkou. 

Vstanou s nimi z postýlky, vyčistí si zoubky, dají si něco dobrého k 

obědu a pohrají si. Všechny činnosti v knize doprovází veselá 

písnička. V knize nechybí dialogy, říkanky a samozřejmě ani 

jednoduché zábavné kvízy. Kniha Denní činnosti obsahuje přes 400 

zvuků a textů.  

 

Hravá čísla 
Interaktivní mluvící kniha 

Lucie Krystlíková; ilustrace Libor Drobný 

 

Interaktivní mluvící dětská kniha Hravá čísla z edice Kouzelné čtení 

seznámí děti od 3 let s čísly a naučí je počítat do dvaceti. Knížka děti 

zavede na dvorek, do hračkářství, k vodě nebo třeba do korun stromů. 

A proč zrovna tam? Budete se divit, ale všude je toho hodně k 

počítání. A o tom děti přesvědčí také průvodci, myška Matylda a 

myšák Ludva. Děti si mohou vyzkoušet i svůj postřeh. Najdou malé 

průvodce na karnevalu, v moři, na louce nebo v mumraji na pouti? 

Pojďme to zjistit.  



Knižní novinky srpen 2022 

 

Pohádky na dobrou noc 
interaktivní mluvicí kniha 

ilustrace : Michaela Bergmannová ; text: Lucie Krystlíková 

 

Osm známých pohádek s celostránkovými ilustracemi. Interaktivní 

kniha pro použití s elektronickou Albi tužkou. Červená Karkulka, 

Smolíček, Budulínek, Jeníček s Mařenkou a další oblíbené postavy 

ožívají na stránkách interaktivní obrázkové knihy. Děti si mohou 

poslechnout vyprávěné pohádky, pustit si dialogy jednotlivých postav 

nebo zahrát jednoduché kvízy. Zároveň se mohou naučit také pohádky 

samy vyprávět, stačí následovat klubíčka, která je příběhem provedou.  

 

Předškolák v cukuletu 
interaktivní mluvicí kniha 

ilustrace: Milan Starý ; text: Ester Stará 

 

Kniha Předškolák v cukuletu připravuje děti hravou formou na nástup 

do školy. Prostřednictvím dobrodružného pátrání po pejskovi Badym 

plní čtenáři nejrůznější úkoly a výzvy, které jsou zaměřeny na rozvoj 

předškolních dovedností. Děti si procvičí nejen barvy, tvary či počty, 

ale potrénují například zrakové a sluchové vnímání, pozornost, paměť, 

vyjadřování nebo logické myšlení. Titul připravila speciální 

pedagožka, logopedka a autorka dětských knih Ester Stará.  

 

Dilema 
B.A. Paris ; přeložila Karolina Medková 

 

Rodinné drama plné přetvářek a tajemství. Livia se chystá na 

velkolepou oslavu svých čtyřicátých narozenin a netuší, že její manžel 

Adam před ní tají zdrcující zprávu. Ani Adam ale netuší, že Livia před 

ním něco skrývá. Pravda by ji mohla zničit. Mlčení zase zničí jeho. 

Livia nikdy nezažila svatbu snů, protože si Adama vzala v mládí a 

narychlo. O to víc se teď upíná na oslavu svých čtyřicátých narozenin, 

na níž bude chybět jen jejich dcera Marnie studující v zahraničí. Adam 

ale přichystal překvapení - tajně pro Marnie zařídil letenku domů. 

Když ho však během dne zdrtí šokující zpráva, není schopen ji Livii 

sdělit než oslava skončí. Jak daleko zajde, aby své milované ženě 

dopřál posledních pár hodin štěstí?  

 

Druhá Nadace 
3. díl 

Isaac Asimov ; z anglického originálu Second Foundation ... přeložil 

Viktor Janiš 

 

Třetí část známé sci-fi trilogie líčí neobvyklé vlastnosti lidského 

mutanta, který dokáže ovládat lidské myšlení a pokouší se podrobit si 

celou galaxii. V období úpadku a rozkladu říše se objeví mutant 

nepředvídatelných biologických vlastností, který své schopnosti 

využije k podrobení celé Galaxie. V krátkém čase zničí První Nadaci a 

vydává se po stopě Nadace Druhé, jejíž založení a činnost byly před 

veřejností pečlivě utajeny. Pro samozvaného vládce je nutností Druhou 

Nadaci vypátrat, protože jinak by bylo porobení Galaxie neúplné.  
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O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha 
Tereza Brdečková 

 

Tři generace žen Jana Wericha: manželka Zdenka, dcera Jana a vnučka 

Zdenka, řečená Fanča. Tři chytré, schopné a vtipné souputnice byly 

pro Wericha tím nejcennějším, co na světě měl - vedle jeho publika. 

Tereza Brdečková spolu s Fančou provázejí čtenáře třígeneračním 

příběhem o životním údělu žen a současně o hlubokých vnitřních 

rozporech umělců v Československu. Kniha čerpá z dosud 

nepublikované rodinné korespondence a z Werichových soukromých 

deníků.  

 

V pasti lží 
B.A. Paris ; přeložila Karolina Medková 

 

Komu můžete důvěřovat, když ani sobě ne? Psychologický thriller 

autorky bestselleru Za zavřenými dveřmi. Cass si konečně dala svůj 

život do pořádku, je šťastně vdaná a pracuje jako učitelka. Jedné 

deštivé noci se ale na neosvětlené lesní cestě stane něco, co jí převrátí 

život naruby. Paralyzovaná výčitkami zapomíná, kde nechala 

zaparkované auto, jestli si vzala prášky nebo že si domluvila schůzku. 

V hlavě má jen zmatek a mrtvou ženu, kterou možná mohla zachránit. 

Je blázen? Nebo si s ní zahrává její mysl?  

 

Důvod k naději 
moje cesta životem 

Jane Goodallová a Phillip Berman ; přeložil: Martin Kupka ; překlad 

básní: Vojtěch Ettler 

 

Světově uznávaná bioložka a ochránkyně přírody Jane Goodallová 

změnila svým výzkumem v šedesátých 20. století pohled na chování 

šimpanzů a významně se zasloužila o jejich ochranu. Zjistila 

například, že tito primáti používají nástroje, že dokážou projevovat své 

emoce, ale i to, že se mezi sebou zabíjejí. Šimpanze v africkém Gombe 

studovala přes 45 let a právě jí vděčíme za mnoho poznatků o nich.  

 

Krkonošští rodáci vzpomínají 
4. díl 

Libor Dušek 

 

Čtvrté pokračování knih Krkonošští rodáci vzpomínají opět nabízí 

pestrou mozaiku životních příběhů pamětníků a pamětnic z Krkonoš či 

blízkého Podkrkonoší. Nebývá výjimkou, když v pokročilejším věku 

lidé sepisují své paměti. Zpravidla proto, aby uchovali rodinnou paměť 

pro své potomky. Libor Dušek se již dvanáct let seznamuje s těmito 

pozoruhodnými lidmi, jejichž životní osudy vám nyní předkládá. 

Vesnice Nedaříž se nachází v Podkrkonoší a do roku 1945 byla v 

jistém smyslu ukázkovým příkladem smíšené česko-německé 

pohraniční obce. Když přišel v roce 1938 zábor hranic, bylo Editě 

Lejdarové necelých pět let, ale tato událost odstartovala řetězení 

dalších souvislostí, které zásadně ovlivnily její život a život celé její 

rodiny. Tatínek sice pocházel z českého prostředí, ale byl nucen 



Knižní novinky srpen 2022 
narukovat do řad wehrmachtu a záhy se dostal do sovětského zajetí. Z 

toho se domů vrátil až v roce 1949 a zjistil, že jeho nejbližší rodinní 

příslušníci byli vysídleni do východního Německa. Helmut Hofer 

zřejmě v uplynulých letech neunikl pozornosti milovníků Krkonoš. 

Skromný chlapík, tělem, duší i přístupem k životu, archetyp horala, je 

známý především jako poslední nosič na Sněžku. Paní Miluše 

Hartigová, provdaná Holubcová, vyrůstala v české části Krkonoš, ve 

skromné chaloupce ve vsi Roudnice a školu navštěvovala v 

nedalekých malebných Křížlicích. V době záboru pohraničí na podzim 

1938 jí bylo jedenáct let. Už poměrně zřetelně vnímala, že není v 

pořádku, když se její domov ze dne na den stal součástí agresivní a 

rozpínavé německé říše.  

 

Pomerančový háj 
Rosanna Ley ; z anglického originálu The orange grove ... přeložil Jan 

Sládek 

 

Půvabné letní čtení o touze, vášni, naplněných snech a dávných 

rodinných tajemstvích, odehrávající se v rytmu flamenca pod žhavým 

sevillským sluncem. Holly miluje pikantní hořkosladkou 

pomerančovou marmeládu. A zrovna má šanci dát košem své stresující 

práci ve městě a jít za svým snem - vrátit se do místa svého dětství na 

jihu Anglie a otevřít si obchůdek Hořký pomeranč, oslavu ovoce, které 

ji v životě tak inspiruje. Hollyina matka Ella miluje španělskou 

Sevillu. Proč se tedy zdráhá se tam vrátit a doprovodit Holly na cestě 

za dodavatelem pro obchod. Sevilla je město plné slunce a pomerančů. 

Může být ale i hořkosladké. Přežije láska tajemství pomerančového 

háje?  

 

Poslední král Východního Ardu 2 
2/2 Říše trav 

Tad Williams ; přeložil Petr Kotrle, Píseň o rybce přeložil Miroslav 

Macek 

 

Zatímco se království Východního Ardu rozpadají kvůli strachu a 

chamtivosti, pár nepravděpodobných hrdinů a hrdinek bude bojovat o 

vlastní životy a osudy, aniž by si uvědomovalí, že právě na nich závisí 

přežití celého světa...  

 

Použití síly 
Brad Thor ; překlad: Jan Benda 

 

Scot Harvath, agent tajné kontraktorské firmy Carlton Group, je opět v 

akci. A tentokrát nepůjde o nic menšího než zastavit teroristy 

islámského státu! Když moře vyplaví na italské pobřeží tělo vysoce 

postaveného bojovníka ISIS, nastane v CIA panika. Jak mohl uniknout 

naší pozornosti, co chtěl v Evropě podniknout? Začínají se rýsovat 

hrozivé scénáře a čas neúprosně běží. V kritických situacích je třeba 

volit ty nejkrajnější prostředky řešení a Scot Harvath je pro tyto úkoly 

jako stvořený. Připravte se na pořádnou jízdu v režii mistra thrilleru 

Brada Thora…  
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Dítě, které v noci našlo slunce 
Luca Di Fulvio ; z německé verze Das Kind, das nachts die Sonne 

fand ... přeložil Rudolf Řežábek 

 

Historický román italského spisovatele se odehrává na počátku 

patnáctého století v Raühnvalu, bohatém knížectví ve východních 

Alpách. Mladý Marcus II. ze Saxie vede v knížectví privilegovaný 

život jako syn zdejšího lenního pána. Až do dne, kdy dojde ke 

strašlivému krveprolití, při kterém je vyvražděna celá jeho rodina i 

všichni ostatní obyvatelé hradu. Marcus přežije díky pomoci Eloisy, 

dcery porodní báby, a prostí vesničané ho přijmou mezi sebe. Vláda 

krutého nového knížete však způsobí, že v Marcusově nitru brzy začne 

zrát odvážný plán - chce bojovat za svobodný a spravedlivý život 

nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní nevolníky v knížectví. Při 

naplňování tohoto záměru se neustále střetává s nejtemnějšími 

stránkami lidské existence. Navíc hrozí, že přijde o to nejcennější, co 

má...  

 

Hledači Duší 
1. díl. Studie stínů 

Maria V. Snyderová ; přeložila Magdalena Stárková 

 

Úvodní román fantasy řady, volně navazující na autorčinu 

předcházející sérii Studie jedu, obsahuje další dobrodružství 

ochutnavačky a kouzelnice Jeleny a jejího přítele Valeka. Když Jelena 

bývala pouhou ochutnavačkou, byl její život jednodušší. Přežila a stala 

se klíčovou součástí rovnováhy sil mezi Ixií a Sitií. Teď svou magii 

využívá k tomu, aby udržela mír a ochránila svůj vztah s Valekem. 

Najednou se však v obou zemích začíná ozývat odboj a Valekova 

práce i život jsou v nebezpečí. Jelena se snaží odhalit své nepřátele a 

zároveň čelí nové výzvě: její magii cosi blokuje. A ona musí najít 

způsob, jak udržet naživu nejen sebe, ale i všechny a všechno, co je jí 

drahé.  

 

Hora ožívá 
přežila jsem výbuch sopky Sv. Heleny, 1980 

Lauren Tarshisová ; ilustrace Scott Dawson ; z anglického originálu I 

survived the eruption of Mount St. Helens ... přeložila Zuzana 

Paseková 

 

Dobrodružný příběh dívky, která zažila ničivou erupci sopky Sv. 

Heleny ve státě Washington v roce 1980. Jedenáctiletá Jessie vyrůstala 

s výhledem na nádhernou horu Svaté Heleny. Prošlapávala její klikaté 

stezky, potápěla se v jezerech a lovila pstruhy v říčkách. Věděla, že se 

jedná o sopku, netušila však, že jde o aktivní vulkán, který by dokázal 

ničit a zabíjet. A pak hora Svaté Heleny exploduje.  
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Kilometry s dětmi 
Klára Kubíčková 

 

Vydejte se s námi ven! Auto nechte doma. Jedeme vlakem, jdeme 

pěšky. S batohem a svačinou, do lesa, do hor i kolem řek, v zimě i v 

létě. Opusťte na chvíli civilizaci a vezměte děti za dobrodružstvím, 

které čeká za humny. Naučíme se pátrat po turistických značkách, 

správně se sbalit na celý den, číst mapu, nebát se klíšťat i vařit na ohni. 

Možná jste si mysleli, že to nejde. Že když se narodí děti, bez auta se 

nehnete a bez kufru na kolečkách se nesbalíte. Jde to! A je to 

jednodušší, než se zdá…  

 

Návrhářka z Paříže 
Georgia Kaufmann ; přeložil Robert Čapek 

 

Rosse bylo teprve šestnáct, když ji znásilnil nacistický důstojník 

dohlížející na její rodnou jihotyrolskou vesničku. Za pomoci místního 

odboje utíká do švýcarského St. Gallennu a postupně začíná odhalovat 

talent pro střihy, návrhy a módu. Dokonce opustí svého novorozeného 

chlapečka, se slibem, že se pro něj jako už zavedená návrhářka vrátí. 

Jenže i když se v Paříži stane múzou samotného Diora, život málokdy 

dává druhé šance. Od Paříže přes Brazílii až po New York buduje 

Rosa své impérium, ale její srdce dostává jednu ránu za druhou. Podaří 

se jí nakonec najít mír a znovu se shledat se ztraceným synem? 

Strhující román o módě, nezdolné vůle a citech, které lze možná 

odložit, ale nikdy zapudit…  

 

Plečnik 
Blaž Vurnik ; kresba: Zoran Smiljanić ; ze slovinského originálu 

Plečnik . ... přeložil Petr Mainuš 

 

Kdo byl architekt, který stavěl pyramidy v Lublani či minojské býky v 

Praze? A sloupy obdivoval tak vehementně, že je stavěl, i když nic 

nenesly? V komiksu vypráví Jože Plečnik o sobě, vzpomíná na svá 

velká díla a na lidi i místa, jež měl příležitost na své dlouhé životní 

cestě mezi Lublaní, Vídní a Prahou poznat.  

 

Ano, můj pane 
1. díl 

František Niedl 

 

Román odehrávající se ve 14. století je úvodní knihou plánované 

historické série a čtenáři se zde mohou letmo setkat s postavami již 

známými z předchozích autorových knih ze série Rytíři z Vřesova. 

Ondřej z Rohatce se po několika letech, kdy se živil jako žoldnéř, 

rozhodne s tímto způsobem obživy skončit. Vzhledem k tomu, že při 

něm nezbohatl, považuje takový život za nepřiměřeně nebezpečný. 

Vrací se z Itálie, kde se zúčastnil tažení kralevice Karla 

Lucemburského a kde sice získal rytířské ostruhy, ale ztratil přítele. A 

také je zvědavý na dar, který na něho čeká v Čechách. Jedná se o malý 

hrad, spíše však hrádek na Křivoklátsku. To, že konečně nalezne klid, 
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je ovšem jen iluze. Možná, že ve vojsku, kdy přesně věděl, kde stojí on 

a kde nepřítel, bylo nakonec přece jen bezpečněji...  

 

Byl jednou jeden člověk 
1. díl. Pravěk 

scénář: Jean-Charles Gaudin ; kresby: Jean Barbaud a Minte ; z 

francouzského originálu Il était une fois l'homme, volume 1 ... 

přeložila Kateřina Vranová 

 

Komiksové zpracování slavného animovaného seriálu Vydejte se s 

dětmi na fascinující cestu do historie lidstva! Doprovázet vás budou 

moudrý Maestro a jeho zvídaví přátelé, které si oblíbilo už několik 

generací dětí z celého světa. Hravým a zábavným způsobem se 

dozvíte, kde se v hlubinách vesmíru vzala planeta Země a jak na ní 

vznikl život. Podíváte se do věku dinosaurů, seznámíte se s prvními 

lidmi a zjistíte, jak žil člověk neandrtálský či člověk kromaňonský.  

 

Dvojník 
Brian Freeman ; přeložil Jan Jirák 

 

Technothriller od mistra neotřelých zápletek a napínavých rozuzlení. 

Tentokrát autor kombinuje prvky thrilleru a sci-fi a šikovně si pohrává 

s myšlenkou paralelních světů, které se odvíjejí od našich jednotlivých 

rozhodnutí. Dylanu Moranovi se jedné deštivé noci zhroutil svět: jeho 

auto pohltila rozvodněná řeka a pod hladinou zůstala jeho milovaná 

žena. Od té doby se Dylan utápí v žalu, zároveň však zažívá děsivé 

vize: kamkoli jde, pronásleduje ho... on sám. Připisuje to prožitému 

traumatu, pak se však setká s psycholožkou, která mu tvrdí, že Dylan 

už delší dobu podstupuje speciální léčbu. Ta je založena na myšlence, 

že každá volba, kterou v životě učiní, stvoří nekonečné množství 

paralelních světů. V některých je Dylan šťastný. V jiných se stane 

vrahem...  

 

Město snů 
sága rodu Caldwellů. 1. díl 

Kate O'Hara ; z německého originálu Stadt der Träume ... přeložila 

Jana Pecharová 

 

První část třídílné ságy rodu Caldwellů, která vypráví o počátcích 

Kalifornie od San Franciska až po Hollywood v letech 1898 až 1926, o 

osudu bohaté rejdařské rodiny, zrodu éry němého filmu, a především o 

jedné velké lásce.  

 

Vinohrad Stříbrný měsíc 
Susan Malleryová ; překlad Zdeněk Uherčík 

 

Na první pohled se zdá, že Mackenzie má všechno – krásný domov, 

přátele a úspěšnou kariéru vinařky v rodinném podniku Bel Apres. Ale 

má to háček: není to její rodina, ale manželova. Vlastně všechno v 

jejím životě je spjato s Rhysem – jeho matka je jí bližší než vlastní, 

jejich dům stojí na rodinném pozemku, Rhysova sestra je její nejlepší 

kamarádka.  
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Zámeček 
Barbora Majchráková 

 

Román pro ženy, ve kterém nám hlavní hrdinka ukáže, že k 

uskutečnění snů a k novému začátku stačí jen notná dávka odvahy, 

troška bláznivosti a špetka štěstí. Kateřina je žena středního věku s 

lehce nevyrovnanými vztahy a nepříliš oslnivou kariérou advokátky. 

Hovoří o tom její tři nevydařená manželství a poslední prohraný 

soudní případ. Celý život dělala, co od ní její rodina několika generací 

právníků očekávala. Teď je nejvyšší čas začít žít tak, jak si vysnila. 

Vždycky chtěla být zámeckou paní a cukrářkou. O tom, že to není 

jednoduché, že od snů k jejich realizaci vede nelehká cesta plná 

překvapení, nás hrdinka přesvědčí s nonšalancí a humorným 

nadhledem.  

 

Ani slovo 
5. díl 

Patricia Gibneyová ; přeložila Lenka Faltejsková 

 

Jedenáctiletý Mikey se vrací s kamarády domů. O dva dny později 

několik místních teenagerů objeví jeho tělo v záhoně květin. Pro 

inspektorku Lottie Parkerovou je tento případ osobní. Mikey byl 

kamarádem jejího syna Seana a ona cítí, že jí něco tají. O několik dní 

později je nalezen další mrtvý chlapec, taktéž obklopený květy. Při 

pátrání po zvráceném vrahovi s děsivou vizitkou musí Lottie rozkrýt 

síť tajemství v okruhu Mikeyho kamarádů. Někdo má tajemství, ale 

koho chrání? A dokáže to Lottie zjistit dřív, než bude pozdě? Než se 

něco stane i jejímu dítěti?  

 

Broumovsko 
turistický průvodce 

texty Jiří Kopecký ve spolupráci s Karlem Franzem, Lucií 

Rojkovičovou a Antonínem Miewaldem; fotopříloha Oldřich Jenka 

 

Turistický průvodce shrnuje informace o unikátních přírodních 

poměrech Broumovska, nejvýznamnějších osobnostech a památkách, 

turistických, křížových a poutních trasách, turistických cílech a 

seznam poskytovatelů služeb.  

 

Horniny Geoparku Broumovsko 
Čtěte z kamenů historii Země 

texty Tamara Sidorinová, Marcela Stárková, Zuzana Tesáryová, 

Veronika Štědrá, Vladislav Rapprich, Stanislav Stařík 

 

Drobná informační publikace seznámí zájemce s nejrozšířenějšími 

horninami Geoparku Broumovsko.  
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Krycí jméno Studentka 
román na motivy skutečných událostí 

Milena Štráfeldová 

 

Románový příběh studentky Lídy je velmi volně inspirován osudem 

gymnazistky Lilian Landové, signatářky Charty 77.Lída vyrůstá u 

prarodičů na venkově, protože její matka Eva neměla zájem se o ni 

starat. Bujarý noční život, alkohol a večírky byly pro Evu na prvním 

místě. Po smrti prarodičů je ale Eva nucena vzít si Lídu k sobě do 

Prahy. Lída se pomalu sžívá s velkoměstským prostředím, ale Evin 

bujarý život se brzy dostane pod drobnohled Státní bezpečnosti. 

Okupace v srpnu 1968, smrt Jana Palacha, nástup normalizace a vznik 

Charty 77 tvoří rámec tohoto příběhu.  

 

Nemoci včel 
pro zdravé včely a včelstva 

Friedrich Pohl ; z německého originálu Handbuch Bienenkrankheiten 

... přeložil Josef Holejšovský 

 

Starosti dělají včelařům nejen obávané nemoci a jejich původci, jako 

je například roztoč varroa, bakterie moru včelího plodu a hniloby 

plodu nebo zavíječ voskový a zavíječ malý. Jednotlivé včely a celá 

včelstva oslabují i zcela noví původci, následky změny klimatu, 

používání prostředků na ochranu rostlin a náhrad včelího vosku. Dr. 

Friedrich Pohl je znalec v oboru nemocí a škůdců včel a pomáhá 

včelařům v otázkách, týkajících se zdraví včel. Ve své knize popisuje 

množství nemocí a opatření k boji proti nim a ošetřování včel.- 

srozumitelná kritéria k určení zdravodního stavu včel- jednoduchá 

diagnóza s fotografiemi a tabulkami diagnóz, které vedou přímo k 

určení jednotlivých nemocí- řešení a koncepty boje proti nemoci jsou 

popsány krok za krokem- rady a udržení zdraví, osvědčené v praxi pro 

každého včelaře  

 

Panský dům. 
5. díl. Bouře 

Anne Jacobsová ; z německého originálu Sturm über der Tuchvilla ... 

přeložil Vítězslav Čížek 

 

Augsburg 1935. Nad Německem se stahují mračna k velké bouři a má 

to dalekosáhlé důsledky i pro rodinu Melzerových a jejich milovaný 

rodinný dům. Mariin úspěšný módní ateliér stojí krátce před zavřením 

poté, co vejde ve známost její židovský původ. Také její muž Paul má 

veliké starosti se zvládáním finanční situace v textilní továrně. 

Rostoucí tlak ze strany nacistické vlády mu způsobuje bezesné noci. A 

když se mu jednoho dne dostane naléhavé rady, aby se v zájmu 

uchování továrny s Marií rozvedl, musí jeho žena učinit závažné 

rozhodnutí, které jí změní život už navždy…  
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Zachraňte planetu!. 
Papír 

napsali Paolo Mancini a Luca de Leone ; ilustrovala Federica Fabbian 

 

Tato řada leporel pomůže dětem se rozhodovat správně v situacích, 

kdy jde o záchranu planety! Po krátkém úvodu najdou děti na každé 

stránce otočné kolečko. Pokud jím otočí tak, že výsledkem bude 

ekologické řešení, následující stránka bude zobrazovat šťastný konec. 

Pokud se ale rozhodnou neekologicky, v životním prostředí se stane 

něco špatného… ale z této zkušenosti se mohou poučit a znovu se nad 

svým chováním zamyslet!  

 

Zachraňte planetu! 
Plasty 

napsali Paolo Mancini a Luca de Leone ; ilustrovala Federica Fabbian 

 

Tato řada leporel pomůže dětem se rozhodovat správně v situacích, 

kdy jde o záchranu planety! Po krátkém úvodu najdou děti na každé 

stránce otočné kolečko. Pokud jím otočí tak, že výsledkem bude 

ekologické řešení, následující stránka bude zobrazovat šťastný konec.  

 

Ziemia Broumovska 
przewodnik turystyczny 

texty Jiří Kopecký ve spolupráci s Karlem Franzem, Lucií 

Rojkovičovou a Antonínem Miewaldem; fotopříloha Oldřich Jenka 

 

Turistický průvodce shrnuje informace o unikátních přírodních 

poměrech Broumovska, nejvýznamnějších osobnostech a památkách, 

turistických, křížových a poutních trasách, turistických cílech a 

seznam poskytovatelů služeb.  

 

Balada o ptácích a hadech 
Suzanne Collinsová ; z anglického originálu The ballad of songbirds 

and snakes ... přeložil Zdík Dušek 

 

Hunger Games se vracejí! Poznejte minulost Coriolanuse Snowa. Je 

ráno v Den sklizně, který zahajuje desáté Hladové hry. Osmnáctiletý 

Coriolanus Snow se v Kapitolu připravuje na svou jedinou příležitost 

získat slávu jako trenér, jeho šance jsou však mizivé. Dostal ponižující 

úkol trénovat největšího outsidera, splátkyni z Dvanáctého kraje. V 

aréně bude probíhat boj na život a na smrt. Mimo ni Coriolanus začne 

se svou splátkyní soucítit a stane před zásadním rozhodnutím: řídit se 

pravidly, nebo přežít?  

 

Bublinky štěstí 
Helen Frippová ; přeložila Drahomíra Michnová 

 

Nicole Ponsardinová pochází z dobře situované remešské továrnické 

rodiny. Už jako dítě se zajímá o práce na vinicích a ve vinných 

sklepech v oblasti Champagne, které její bohatá rodina vlastní. Díky 

své tvrdohlavé a nespoutané povaze si dokáže prosadit svá přání – 
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především sňatek z lásky s Françoisem Clicquotem, jehož rodina se 

také už po generace zabývá vinařstvím.  

 

Ďáblova dcera 
5. díl 

Lisa Kleypas ; přeložila: Jana Pacnerová 

 

Erotická romance, jejíž děj se odehrává v Anglii na konci 19. století je 

další knihou z autorčina volného cyklu Ravenelovi. Hlavní hrdinka 

lady Phoebe Clareová nedávno pochovala svého milovaného muže a 

zůstala sama se dvěma syny. Na bratrově svatbě potkává uhrančivého 

Westa Ravenela. Toho nejen předchází nedobrá pověst, ale pro Phoebe 

je ztělesněním zla. Přes počáteční nevraživost si oba začínají 

uvědomovat vzájemné sympatie, které pomalu přerůstají ve vášeň. 

Nenáročné čtení pro ženy se špetkou romantiky a erotiky.  

 

Druhá půlka Augusty Hopeové 
Joanna Glen ; přeložila Jana Vlčková 

 

Augusta a Julia jsou dvojčata, ale přesto je každá jiná. Augusta miluje 

slova stejným způsobem, jako jiní lidé zbožňují bonbony nebo 

zmrzlinu, a sní o cestách na exotická místa, zatímco Julia je doma 

spokojená a chce se především vdát a založit rodinu. Augusta hodně 

čte, pokládá spoustu otázek, ve škole opravuje učitele. Dokáže lézt 

lidem na nervy a nutno přiznat, že do maloměstské čtvrti nezapadá, a 

tak se už v útlém věku rozhodne, že až vyroste, odstěhuje se někam 

daleko. Mezitím na opačné straně světa vyrůstá chlapec jménem 

Parfait v zemi, kde zuří občanská válka a panuje neuvěřitelná chudoba. 

I on sní o lepším životě pro sebe a svoji rodinu. Ačkoliv Augusta i 

Parfait čelí mnoha ranám osudu, nehodlají se vzdát svých snů a oba 

hledají místo, kde se budou cítit úplní a sami sebou. Místo, kam patří.  

 

Hravocesta 
Tereza Vostradovská 

 

Myška si ořezala tužku a s cestovním deníkem vyrazila na cestu. A co 

že si do něj zapisovala? Trasy stěhovavých ptáků, tvary rozvětvených 

kořínků, čárky za každou padající hvězdu. Ale i smutek z odpadků 

nebo špinavé vody v potoce. Tak kdo si teď sedne s jejím deníkem do 

křesla a kdo z něj radši vytrhne jen pár stránek s návodem na sestavení 

úpravny vody nebo odlévání zvířecích stop, nacpe si je do kapsy a 

hned tohle všechno poběží vyzkoušet?  

 

Podíl viny 
Veronika Martinková 

 

Detektivní román, ve kterém se složitému případu věnuje kapitánka 

Hana Vítková. Mladá dívka zabije v sebeobraně souseda, který se 

údajně vloupal do jejich domu.Studentka Aneta Valová zastřelila v 

domě svých rodičů mladíka. Obhajuje se tím, že se jednalo o nehodu. 

Osobu, která vnikla do domu, údajně neviděla. A zbraň, kterou chtěla 

použít pouze na zastrašení domnělého lupiče, neměla vystřelit. Přesto 
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po incidentu zůstává na místě mrtvola souseda. Aneta se po činu 

začíná odcizovat rodině i přátelům a většinu času tráví úvahami nad 

tím, jak bude vypadat její budoucnost. Uvěří soud tvrzení, že se 

jednalo pouze o nešťastnou náhodu?  

 

Říkejte mi Win 
Harlan Coben ; přeložila Lenka Faltejsková 

 

Bohatá dědička Patricia Lockwoodová byla před lety unesena a měsíce 

držena neznámo kde. Podařilo se jí uprchnout, ale věci ukradené její 

rodině se nikdy nenašly. Až do současnosti, kdy je ve svém bytě 

nalezen zavražděný samotář a dva pozoruhodné předměty: Vermeerův 

obraz a kufr s iniciálami WHL3. Windsor Horne Lockwood III., zvaný 

Win, neví, jak se tam jeho kufr a rodinný obraz ocitly. Jeho zvědavost 

ještě vzroste, když se od FBI dozví, že muž, který unesl jeho 

sestřenici, se podílel i na domácím terorismu. Oba případy jsou 

záhadou už celá desetiletí, ale Win je oproti FBI ve výhodě: má osobní 

vztah k případu, je nechutně bohatý a vlastní jedinečnou značku 

spravedlnosti.  

 

Slavné vily Královéhradeckého kraje 
Petr Urlich (editor) ... [et al. ; fotografie Miroslav Podhrázský] 

 

Publikace o historii a současnosti architektury rodinného bydlení 

Královéhradeckého kraje v příbězích, fotografiích a obrazech. Hradec 

Králové, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Nové Město nad Metují, 

Jičín, Nová Paka, Hořice, Úpice, Náchod, Kostelec nad Orlicí, 

Dobruška, Hronov a další, to jsou města a místa, do kterých se 

vypravíme v publikaci Slavné vily Královéhradeckého kraje. Svá díla 

zde zanechali vynikající architekti zvučných jmen jako Josef Gočár, 

Dušan Jurkovič, Pavel Janák, Otakar Novotný, ale také mnozí další, 

jejichž jména většině z nás, k naší škodě, mnoho neřeknou. O 

Čerychově vile v České Skalici od Otakara Novotného nebo 

Bartoňově vile v Náchodě (Pavel Janák), vile továrníka Sochora ve 

Dvoře Králové (Josef Gočár), vlastním domě architekta Oldřicha 

Lisky v Hradci Králové vědí mnozí. Méně se již ví např. o 

pozoruhodných vilách Heinricha Fanty v Broumově a Úpici, Heinricha 

Kulky v Hronově. A ve výčtu dalších bychom mohli pokračovat. 

Příběhy vil Královéhradeckého kraje, to je galerie zajímavých příběhů, 

životů a dějů. Nejsou to jen osobnosti architektů - vedle zmíněných 

např. Kurt Spielmann, Emil Králíček a další. Jsou to také významné 

osobnosti stavebníků, za všechny jmenujme např. továrníka Bartoně z 

Náchoda, Oscara Nowotného z Broumova, MUDr. Tesaře z Hradce 

Králové.  

 


