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Životice 
obraz (po)zapomenuté tragédie 

Karin Lednická 

 

Životice: malá vesnice uprostřed Těšínského Slezska. Po Mnichovu 

zabrána Polskem, po 1. září 1939 se jako dobyté území stává součástí 

Říše. Během války zde tudíž panovaly zcela jiné poměry než v 

protektorátu. Probíhala tu největší germanizační akce v Evropě. Kdo se 

nepodvolil, byl vysídlen nebo skončil v lágru. Účast na veřejných 

popravách byla povinná. Stanný soud zasedal téměř nepřetržitě – často 

přímo v bloku smrti nedalekého koncentračního tábora Auschwitz 

(Osvětim). Starosta Životic zaujal jednoznačný postoj: pěstoval vřelé 

vztahy s nacistickými pohlaváry a s obyvateli obce začal mluvit německy.  

 

Bretaňské speciality 
9. díl 

Jean-Luc Bannalec ; z německého originálu Bretonische Spezialitäten ... 

přeložil Jiří Pondělíček 

 

Další z kriminálních případů svérázného komisaře Dupina, který byl pro 

své netradiční metody přeložen z milované Paříže do Bretaňe. První letní 

dny v bretaňském Saint-Malo, kdysi městě korzárů a nyní kulinářském 

ráji. Mohl by to být báječný výlet, kdyby se tam nekonal otravný 

policejní seminář, kterého se musí komisař Dupin zúčastnit. Když o 

přestávce bloumá tržnicí na Starém Městě, dojde přímo před jeho zraky k 

vraždě. Pachatelka uprchne. Je to sestra oběti, obě ženy jsou slavné 

šéfkuchařky působící na Smaragdovém pobřeží. A to ještě není vše: 

regionem otřese série dalších zákeřných vražd.  

 

Bývali jsme bratři 
Ronald H. Balson ; z anglického originálu Once we were brothers 

přeložila Julie Tesla 

 

Naléhavý román se prostřednictvím dramatického příběhu starého muže 

Bena Solomona vrací k tematice nacismu a zpět do nedávné minulosti k 

jednomu dávnému přátelství, lásce a zradě. Hrůzné události z Polska 

druhé světové války ožívají v příběhu důchodce z Chicaga Bena 

Solomona. Ten na veřejnosti nečekaným šokujícím způsobem obviní 

výjimečnou a vlivnou osobnost z Chicaga - filantropa a přeživšího 

koncentračního tábora Eliota Rosenzweiga. Oznámí, že Rosenzweig žije 

pod falešnou identitou a ve skutečnosti je bývalý nacistcký důstojník, 

kterého Benovi rodiče jako malého adoptovali a vychovali. Oba muži tak 

vlastně vyrůstali jako bratři. Slovům staříka nevěří téměř nikdo, ani jeho 

právnička Catherine. Při výpovědích se však před Catherine skutečně 

otvírá dramatický životní příběh válečných hrůz, velkého přátelství a 

nakonec i obrovské zrady. Román je nejen sugestivní výpovědí o 

minulých dobách, ale i zdviženým prstem pro naši současnost a 

budoucnost.  
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Dávej pozor! 
Markéta Vítková ; ilustrace: Kamil Lhoták, Michaela Novotná 

 

V knížce určené těm nejmenším se děti pomocí půvabných obrázků a 

doprovodných veršů seznamují s tím, jak se chovat bezpečně na ulici, v 

přírodě nebo při hře s ostatními dětmi. Kniha může být pro rodiče 

pomůckou k hovorům o tom, jak je důležité být si vědom nebezpečí a 

dávat na sebe pozor v nejrůznějších situacích.  

 

Když krev promluví 
6. díl 

Dana Stabenow ; přeložila Hana Láryšová 

 

Do rezervace dorazil podzim a s ním i chladný, svěží vzduch. Soukromá 

vyšetřovatelka Kate Shugaková si chce klidné říjnové týdny vychutnat na 

své odlehlé usedlosti, ale její babička Jekaterina, rázná matriarcha klanu 

Shugakových, má s Kate jiné plány.  

 

Vévoda v pravý čas 
Janna MacGregorová ; přeložil Jiří Kábrt 

 

Po náhodné smrti svého manžela se Katherine Verick dozví, že si tajně 

vzal dvě další ženy. Pokud se tato informace dostane k veřejnosti, 

zruinuje to celý Katherinin podnik i životní šanci stát se dodavatelem 

královské rodiny. Pomoci by snad mohl švagr Christian, vévoda z 

Randfordu. Ten se ovšem celý život zbytku své rodiny vyhýbal, a z 

dobrých důvodů. A navíc je tu krásná Katherin, do které se coby vdovy 

po bratrovi přece nemůže zamilovat! Nebo snad ano? A jak se Katherine i 

mlčenlivý Christian vypořádají se skutečností, že zbylé dvě „manželky“ 

jsou jim vlastně sympatické?  

 

Čarodějova nevěsta 
15. díl 

KoreYamazaki;překlad Anna Křivánková 

 

Akademie je sice nyní okolnímu světu uzavřena, ale matriarcha rodu 

Sargantových si přesto najde cestu, jak Philomele předat svůj strašlivý 

vzkaz. Čise by své nové kamarádce ráda pomohla, jenže netuší jak – 

tajemství Philomeliny rodiny postupně vychází na světlo a je horší, než 

by si kdy dokázala představit...  

 

Čtenářské strategie u předškolních dětí a nečtenářů 
Eva Koželuhová 

 

Kniha představuje možnosti využívání čtenářských strategií při předčítání 

dětem předškolního věku a nečtenářům na počátku školní docházky. 

Cílem metody využívání čtenářských strategií je rozvíjet u dětí plné 

porozumění textu, tedy i porozumění implicitního významu, a připravit 

děti pro budoucí samostatné čtení s porozuměním. V teoretické části jsou 

v jednotlivých kapitolách představeny čtenářské strategie vhodné pro 

předškolní vzdělávání a také postup, jak s nimi při předčítání efektivně 

pracovat. V praktické části jsou uvedeny příklady konkrétních 
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čtenářských lekcí s podrobnou metodikou a reflexemi jejich realizace v 

mateřských školách. Vše je doplněno videoukázkami, na které je v textu 

odkazováno, videoukázky jsou po zdání kódů z textu dostupné na 

YouTube. Kniha osloví pedagogy mateřských škol i prvních ročníků 

základních škol. 

 

Čtyřlístek a tajemství Atlantidy 
druhý příběh Po stopách Odyssea 

Jaroslav Němeček, Jiří Poborák, Hana a Josef Lamkovi 

 

Tato komiksová kniha obsahuje dva příběhy. Obě dobrodružství zavedou 

Čtyřlístek do dávné historie. Přesněji do starověkého Řecka. V prvním 

příběhu budou naši hrdinové hledat bájnou a tajuplnou Atlantidu, jejíž 

obyvatelé zachrání před katastrofou. Ve druhém příběhu je zase čeká 

putování s antickým hrdinou Odysseem, kterému pomohou z nejedné 

prekérní situace. Bobík, Myšpulín, Pinďa a Fifinka Vám přejí při četbě 

této knížky spoustu dobré zábavy.  

 

Domov plný úzkosti 
eseje k rakouské literatuře 

W.G. Sebald ; přeložil Radovan Charvát 

 

V devíti studiích zkoumá W. G. Sebald tematický komplex domova a 

exilu, který je pro rakouskou literaturu 19. a 20. století tak 

charakteristický. Protože Sebald sám žil v cizině a pohybuje se zde ve 

známém terénu, odkrývají se jeho citlivému vnímání souvislosti, jejichž 

aktualitu dokládají v neposlední řadě neustále nově se vynořující otázka 

po identitě kdysi tak mocného Rakouska i časem se proměňující 

asimilační historie Židů. V esejích tohoto svazku hraje základní roli ztráta 

domova u řady rakouských literátů. Přeložil Radovan Charvát.  

 

Králíčkovo přání 
Chris Saunders ; z anglického originálu Wish ... přeložila Lenka Uhlířová 

 

Když se jednoho kouzelného rána začnou z oblohy snášet přání, 

králíčkovi se jich povede chytit hned několik. Jenže co by si měl vlastně 

přát? Raději se běží poradit s kamarády... Brzy se dozví, co by si přáli 

myška, liška a medvěd, ale jsou jejich přání pro něj opravdu ta nejlepší? 

Knížka prostřednictvím něžných veršů a ilustrací děti nenásilně učí, že 

když někdy dají nesobecky přednost štěstí svých kamarádů, nakonec je 

může čekat větší odměna, než kdyby myslely jen na sebe.  

 

Smíšené trvalkové výsadby 
autoři: Adam Baroš, Jiří Martinek 

 

Publikace se podrobně zabývá smíšenými trvalkovými výsadbami pro 

slunná a suchá stanoviště. Taková stanoviště se ve městech a obcích 

vyskytují nejčastěji.  
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Zajímavosti o pohřbívání 
historie i současnost 

Jaroslav Kocourek 

 

Kniha přináší historii, zajímavosti i praktické informace o pohřbívání 

včetně více než 400 fotografií. Přečtete si o různých typech pohřbů a 

možnostech uložení ostatků, od nejstarších pohřbů na našem území až po 

současné pohřební zvyklosti. Dozvíte se zajímavosti o hřbitovech, 

náhrobcích, kryptách, hrobkách, ... o jejich uměleckém i praktickém 

ztvárnění.  

 

Zloději stínu 
1. díl Pod ochranou lišky. 

Kevin Sands ; z anglického originálu Children of the fox, Thieves of 

shadow 1 přeložil Zdík Dušek 

 

Vsadili vše na jedinou kartu. Bude jim však stačit chytrost, mrštnost a 

odvaha, když při nich nebude stát štěstí? Nový akční příběh od autora 

oblíbené série Alchymistova šifra. Callan a jeho parťáci nikdy neměli 

lehký život. Jen díky své šikovnosti a neobyčejným schopnostem teď 

dostali nabídku, která převyšuje i ty nejdivočejší sny. Co na tom, že jde o 

krádež, na které si vylámala zuby řada dospělých, a oni nejsou ještě ani 

plnoletí. Když zvládnou vyfouknout přísně střežený poklad 

nejmocnějšímu čaroději ve městě, budou moct pověsit svoji stinnou 

minulost na hřebík!  

 

Amulet 
6. díl Únik z Lucienu. 

Kazu Kibuishi ; z anglického originálu Amulet, Escape from Lucien ... 

přeložil Michal Prokop 

 

Navin ušel kus cesty. Z malého vystrašeného chlapce se stal jeden z 

důležitých hrdinů v boji proti Elfímu králi a nyní je na jeho bedrech zatím 

nejtěžší úkol – musí spustit nouzový signál ve zničeném městě Lucien, 

kterým se plíží tajemné stíny. Jeho sestra a nositelka mocného kamene 

Emily, princ Trellis a zkušený průvodce Vigo to nemají o nic jednodušší. 

Vracejí se do zrádné Pustiny, aby pomohli prokletému Maxovi, se kterým 

uzavřeli dočasné příměří. Nečekaným způsobem se naplní i jedno dávné 

proroctví… Autor Kazu Kibuishi rozdělil svou fantasy Amulet na tři 

pomyslné trilogie. Od příštího dílu už tedy vstupujeme do velkého finále! 

Pohádková fantasy se stala základním kamenem moderní tvorby pro děti 

a mládež. Kibuishi v ní spojuje vlivy Star Wars, Pána prstenů, Alenky v 

říši divů nebo série o Harrym Potterovi, jejíž americkou edici k 15. výročí 

ilustroval.  

 

Kdo zradil Anne Frankovou? 
Rosemary Sullivan ; překlad Iva Harrisová 

 

Nevyřešená záhada, nebo přísně střežené tajemství? Deník Anne 

Frankové si přečetlo více než třicet milionů lidí na celém světě. 

Třináctiletá židovská dívka Anne si ho psala, když se za druhé světové 
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války skrývala se svou rodinou a dalšími čtyřmi osobami v tajném 

Přístavku jednoho amsterdamského domu, dokud je nacisté nezatkli a 

neposlali do koncentračního tábora. Od té doby celé generace fascinuje 

záhada, kdo Anne a její rodinu zradil? A proč?  

 

Na co slova nestačí 
Brigid Kemmererová ; přeložila Helena Šváchová 

 

Young adult román vypráví silný příběh dvou mladých lidí, jejichž 

důvěra ve druhé a schopnost navazovat vztahy jsou nabourány 

problematickými rodinnými poměry. Rev Fletcher bojuje s traumaty z 

minulosti. S adoptivními rodiči po boku se mu to daří, ale s dopisem od 

jeho násilnického otce se vše vrátí. Emma Blueová radši programuje 

vlastní počítačovou hru, než aby čelila rozpadajícímu se manželství svých 

rodičů. Jenže ji kontaktuje online troll, kterého se začne bát. Když se Rev 

a Emma potkají, zatouží sdílet svá tajemství. Věci však začnou být 

nebezpečné a jejich vzájemná důvěra projde tím nejtěžším testem.  

 

Páté jablko 
Lenka Chalupová 

 

Román, jehož dramatický děj se odehrává v poválečných čtyřicátých 

letech, představuje osudy rodiny Francových z Hané. Bouřlivé události 

společenské a politické ale rozhodně nepřinášejí tolik vytoužený klid...  

 

Periferie něhy 
Eva Kroupová, ilustrace Vesna Walden 

 

Šla v dešti. Fialové dlažební kostky ostře cvakaly pod dopady vysokých 

podpatků. Šla najisto, ale puchýřek na levé patě ji nepříjemně tlačil. 

Zastavila a posunula si lodičku víc do špičky..  

 

Polární záře 
Ostrov divokých koní 

Karin Müllerová ; z německého originálu Nordlicht - Im Land der wilden 

Pferde ... přeložil Rudolf Řežábek 

 

Dívčí román s nádechem fantastiky se odehrává na Islandu a nechybí v 

něm koně, dobrodružství ani romantické vztahy. Proč má jet zrovna na 

Island! Patnáctiletá Elin není z plánované cesty nijak nadšená. Když však 

na ostrov přiletí, okamžitě s ním pocítí zvláštní spojení. Tento magický 

pocit ještě zesílí po setkání s tajemným mladíkem jménem Kári a poté, co 

pozná smutnou klisnu Ljósadís. Ostrov však skrývá ponuré tajemství. 

Blíží se něco hrozivého a ve velkém nebezpečí se ocitají koně i místní 

obyvatelé. Elin a její neviditelný přítel Kári mají najednou v rukou osud 

celého ostrova.  
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Tři nesplnitelné úkoly 
Susie Bowerová ; z anglického originálu The three impossibles ... 

přeložila Drahomíra Michnová 

 

Dobrodružný příběh o zvědavé dívce, rodinné kletbě a prastarém 

tajemství. Princezna Mim vyrůstala obklopena tajemstvími. V den, kdy se 

narodila, její matka zemřela a na rodinu byla uvalena kletba. Kolem 

zámku byly postaveny vysoké hradby, za které nesměla ani nahlédnout. 

Jenže Mim se nikdy nepřestala pídit po tom, co za nimi je. Nová 

vychovatelka, která na zámek dorazí, zásadně změní její život. Nález 

staré alchymistické knihy ji pak zavede na nebezpečnou výpravu.  

 

Djatlovova expedice 
nová odhalení 

Martin Lavay 

 

Nejnovější svědectví a informace v záhadném případu, který fascinuje 

celý svět V případu Djatlovovy expedice došlo za poslední roky k řadě 

nečekaných zvratů a odhalení. Jak dopadla exhumace těla 

nejtajuplnějšího člena výpravy, Semjona Zolotarjova? Proč ruská 

generální prokuratura obnovila vyšetřování? Jak je možné, že jeden ze 

svědků djatlovce viděl po jejich smrti na neobvyklém místě? Nová 

zjištění a překvapivá fakta vás vezmou na vzrušující výpravu do středu 

spletité záhady, kterou se zatím nikomu nepodařilo uspokojivě vysvětlit.  

 

Eliho slib 
Ronald H. Balson ; z anglického originálu Eli's promise přeložila Lucie 

Secká 

 

Příběh Eliho Rosena začíná v roce 1939 v Lublinu, kde žije s manželkou 

Ester a malým synem Izákem. Eli a Izák přežijí koncentrační tábor, ale s 

Ester ztratí kontakt. Eli se nevzdává a pátrá po tom, co se s ní stalo, ještě 

v 60. letech 20. století.  

 

Nejdražší Josephine 
Caroline Georgeová ; z anglického originálu Dearest Josephine ... 

přeložila Eva Brožová 

 

Dokonalý romantický příběh, který učaruje nejen čtenářkám Kronik 

prachu. 1821: Elias Roch nemá štěstí v lásce. Josephine De Clareovou 

potkal jen jedinkrát a od té doby jí napsal desítky dopisů v naději, že ji 

znovu najde. 2021: Josephine De Clareová má špatný vkus na kluky. Ten 

poslední málem zničil přátelství s její nejlepší kamarádkou. Nyní, po 

smrti svého otce, Josie najde Eliasovy dopisy. Najednou cítí, že ji cosi 

táhne k muži, který žil před dvěma sty lety. Dokážou najít jeden druhého?  
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Pekárna plná života 
Ruth Kvarnström-Jonesová ; přeložil Boleslav Ryljak 

 

Pokračování rodinného příběhu, odvíjejícího se v kulisách malebného 

městečka Halleholm, v němž se tradice a staré křivdy setkávají s moderní 

romancí a intrikami. Do Halleholmu, idylického pobřežního maloměsta 

nedaleko Stockholmského souostroví, dorazil podzim. Život Lovisy 

Lindegrenové se konečně ustálil. Se svou Pekárnou má velké plány a 

slibně se vyvíjí i její vztah s Axelem. Když však do jejich životů zasáhne 

nemoc, klid a pohoda jsou ty tam. Lovisu nepřestávají pronásledovat 

vzpomínky na sestru Cecílii, která podlehla rakovině. Jak se vypořádá s 

tím, že by další blízký člověk měl podobně trpět? Dokáže být svým 

milovaným oporou? Navíc se zdá, že nejde o jedinou krizi, která má 

město s blížícím se sněhem postihnout. Podaří se Algotovi, 

nejoblíbenějšímu halleholmskému důchodci, zdárně najít rodinu na druhé 

straně zeměkoule? Jak si má Lovisa vysvětlit záhadné chování své 

nejlepší přítelkyně Rebeccy? A dokáže se konečně vyrovnat se ztrátou 

Cecílie a napravit vztah s Axelem?  

 

Sherlock junior a londýnský medvěd 
Thilo ; ilustroval Nikolai Renger ; z německého originálu Sherlock Junior 

und der Bär von London přeložila Tereza Jůzová 

 

Detektivní případ do jehož řešení se může zapojit i sám čtenář a zároveň 

si procvičit angličtinu. Sherlock junior je přímým potomkem slavného 

Sherlocka Holmese. Spolu s kamarádem Walterem - alias Watsonem - si 

založí detektivní kancelář a brzy dostanou za úkol vyřešit první případ: 

vznešené starší dámě ukradli v parku drahý prsten. A všechno nasvědčuje 

tomu, že pachatelem je medvěd! - Krátké, srozumitelné anglické dialogy. 

Všechny výrazy jsou přeložené ve „Slovníčku“  

 

Sněžný anděl 
Anki Edvinsson ; přeložil Radovan Zítko 

 

Krimithriller je prvním titulem švédské série o nesourodé dvojici 

vyšetřovatelů, kteří tu objevují souvislosti mezi třemi původně 

samostatnými případy. Chlapec, který skočil z mostu. Žena zavražděná ve 

vlastním bytě. Náctiletá dívka, která beze stopy zmizela. Tři tragické 

události, jež spolu zpočátku vůbec nesouvisely. Město Umea svírá 

mrazivá zima, sněhu stále přibývá a detektivové Charlotte von Klintová a 

Per Berg musí co nejdříve zjistit, co tyto případy spojuje a kdo stojí za 

neštěstími, jež město postihly a nadále postihují. A za každou cenu musí 

objevit nezvěstnou dívku - než bude příliš pozdě. Sněžný anděl je nová 

napínavá, svižná a strhující severská krimi, jejíž protagonisté v mnohém 

působí jako vzájemné protiklady, ale dohromady tvoří neporazitelný tým.  
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Sovička Hugo 
Hugo the little owl 

Katarína Kubečková 

 

Krátký, bohatě ilustrovaný příběh o sovím klukovi, který se sice nedávno 

vylíhl, ale už je brilantní letec. Až si jednou nedá pozor a vrazí do 

samotného pána lesa - starého Smrku. Česko-anglická pohádka o sovičce 

Hugo z čarovného lesa plná krásných ilustrací. Hugo je malý, ale má 

velkou chuť létat. Létá sem a tam, se zavřenýma očima i pozadu, a ne 

vždy se vyhne nárazu. Jedné noci takhle vrazí do pana Smrka. Jak Hugo 

napraví, co provedl?  

 

Bridgertonovi 
3. díl Trochu jiná slečna Bridgertonová 

Julia Quinnová ; z anglického originálu The other Miss Bridgerton ... 

přeložila Lenka Tichá 

 

Poppy Bridgertonová je energická mladá dáma s jasnými názory a s 

dobrodružnou povahou. Z pohledu společnosti má věk na vdávání, a tak 

by si co nevidět měla najít nápadníka. Jenomže Poppy se rozhodne, že její 

nastávající musí mít stejné zájmy a podobně dobrodružnou povahu jako 

ona. Zdálo by se, že na tom není zas tak nic divného. Problém však je, že 

žádný z jejích londýnských nápadníků tyto požadavky nesplňuje.  

 

Čarodějova nevěsta 
12. díl 

Kore Yamazaki ; překlad: Anna Křivánková 

 

Čise zdaleka není jediná studentka vybočující z normálu. I její spolužáci 

se potýkají s nejrůznějšími problémy. Čise však zajímá její spolubydlící, 

Lucy Websterová, jejíž rodině se prý přihodilo něco velmi ošklivého.  

 

Čarodějova nevěsta 
13. díl 

Kore Yamazaki ; překlad: Anna Křivánková 

 

Akademie má být svým studentům bezpečným útočištěm, ale zdá se, že 

nic nebude tak růžové. Čise a její přátelé se nenadále ocitají v nebezpečí, 

které přichází zvenčí, tak zevnitř.  

 

Čarodějova nevěsta 
14. díl 

Kore Yamazaki ; překlad: Anna Křivánková 

 

Na Akademii vládne nezvyklé napětí a podezření sílí. Kdo stojí za 

bezprecedentním útokem na Lucy a Simeona? Kdo ukradl z knihovny 

Carnamagovu závěť? A co když spolu tyto dvě události nějak souvisejí? 

Čise by na to moc ráda přišla, ale někdo má velký zájem na tom, aby 

tajemství zůstalo tajemstvím – a to i za cenu, že budou padat hlavy.  
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Dokonalé děti 
Sophie Hannah ; přeložila Hana Vališová 

 

Psychologický thriller z pera úspěšné britské autorky je příběhem dvou 

žen, které okolnosti donutí čelit zlověstným tajemstvím minulosti. Beth 

veze syna na zápas a dobře ví, že její bývalá nejlepší kamarádka bydlí 

nedaleko. Avšak neviděla ji celých dvanáct let, tak proč by jezdila kolem 

a riskovala, že v sobě oživí bolestné vzpomínky? Jenže si nemůže 

pomoct. Flora je pořád stejná, jen vyhlíží starší, jak by se dalo očekávat. 

Problém je v dětech. Před dvanácti lety bylo Thomasovi a Emily 

Braidovým pět a tři roky. Dnes vypadají přesně jako tehdy. Jako by jim 

bylo stejně. Jsou to bezpochyby oni, ale vůbec se nezměnili. Zdá se, že 

nevyrostli ani o píď a ani o den nezestárli.  

 

Mimi & Líza 
Zahrada 

napsaly Katarína Moláková, Katarína Kerekesová, Ivana Šebestová, Anna 

Vášová ; ilustrovali Ivana Šebestová, Boris Šima, Katarína Kerekesová ; 

ze slovenského originálu Mimi a Líza - Záhrada ... přeložila Radka 

Svobodová 

 

Další vyprávění podle stejnojmenného televizního seriálu o dvou 

dívenkách, nevidomé Mimi a její kamarádce Líze, které se tentokrát 

vypraví do tajemné zahrady.  

 

Dopisy ztraceným 
Brigid Kremmererová ; přeložila Helena Šváchová 

 

Juliet a Declan se znají pouze prostřednictvím dopisů, ve kterých si 

dokážou svěřit svá nejniternější tajemství. Podmanivý příběh o dospívání. 

Julietina maminka byla fotografka a cestovala po celém světě. Juliet si s 

ní vždycky psala dopisy. Dokonce i po její smrti jí na hrobě nechává 

psaníčka. Je to jediný způsob, jak se s tím dovede vyrovnat. Declan je ten 

typ kluka, na kterého nechcete narazit. Během veřejně prospěšných prací 

se pokouší uprchnout démonům své minulosti, a když si přečte dopis, 

který najde vedle hrobu, neodolá a odepíše. Netrvá to dlouho a už se 

svěřuje cizímu člověku a je jasné, že mají opravdu hodně společného. 

Řekli byste svá nejtemnější tajemství úplně cizímu člověku?  

 

Druhá sestra 
Peter Mohlin & Peter Nyström ; přeložil Martin Severýn 

 

Druhý detektivní román sleduje další osudy bývalého agenta FBI, který 

se po vynuceném odchodu z aktivní služby ve Spojených státech vrací do 

rodného Švédska, kde se věnuje objasňování nevyřešených případů. Před 

znetvořeným obličejem Alicie Bjelkeové couvne každý, kdo jí pohlédne 

do tváře. Její geniální mozek sice stojí za průkopnickou internetovou 

seznamkou, záře reflektorů je však namířena na její spoluzakladatelku - 

Alicinu krásnou sestru Stellu. Tedy až do chvíle, než ji jednoho dne 

naleznou mrtvou. Alicia se ocitne až na samém okraji propasti a brzy je 

jasné, že další obětí se má stát ona sama. Případ dostane na starost bývalý 
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agent FBI John Adderley, který žije pod novou identitou ve švédském 

Karlstadu. I tady ho ovšem dohánějí stíny minulosti a on zjišťuje, že jestli 

Švédsko okamžitě neopustí, nevyvázne živý. Okolnosti se ale mění ze 

dne na den a nakonec mu nezbývá, než se namísto útěku s minulostí 

jednou provždy vypořádat. Vyšetřování vraždy se tedy ukáže jako 

nečekaně vítaná příležitost. Má jedinečnou šanci konečně získat tolik 

vytouženou svobodu.  

 

Krutý princ 
1. díl 

Holly Blacková ; přeložila Radka Kolebáčová 

 

Začátek fantasy série ze Země víl. Okouzlující krásu tohoto světa provází 

i nesmírá krutost jeho obyvatel. Judiiny rodiče byli brutálně zavražděni 

Madockem ze Země víl a ona se svým dvojčetem Taryn a starší sestrou 

byly odvlečeny do Elfhame. Důvodem byla její matka, která utekla z vílí 

země do světa lidí. O deset let později ji její touha být lepší než víly 

dožene ke spolčení s nepřítelem.  

 

Morový testament 
Vlastimil Vondruška 

 

Vražda italského studenta, který začal navštěvovat rétorickou školu 

Jindřicha z Isernie na Vyšehradu, je nepochopitelná. Neměl žádné peníze 

ani nepřátele a v Praze byl teprve dva týdny. V téže době přijde za 

Oldřichem z Chlumu syn zámožného staroměstského patricije, jemuž se 

ztratil otec, a žádá o pomoc. Díky osobní přímluvě urburéře Mikeše se 

Oldřich případu ujme, ale zpočátku tápe. Žádní svědci, žádné stopy. Až s 

nadějnou hypotézou přijde panoš Ota. Nitky totiž vedou hluboko do 

minulosti až do samotné Bologni.  

 

Podlý král 
2. díl 

Holly Blacková ; přeložila Radka Kolebáčová 

 

Pokračování fantasy série sledující osudy lidské dívky Jude, jejíž bratr je 

dědicem vílího trůnu, a krále Cardana. Uběhlo přibližně již pět měsíců od 

doby, kdy si Jude ve snaze ochránit svého bratra k sobě připoutala 

manipulativního a podlého vílího krále Cardana. Čas, po který má tuto 

výsadu se ale pomalu blíží ke svému konci, a Jude se bojí, jak se pak 

Cardan zachová. Mezitím se ke královskému dvoru přidává podivný 

kovář Grimsen, jenž Jude silně znepokojuje a matka Marwe se svojí 

dcerou, usilující o královu přízeň. Napětí mezi Jude a Cardanem se 

vyostřuje, král dělá vše proto, aby Jude zesměšnil a ponížil. Královský 

dvůr se stává čím dál více nebezpečnějším a Jude se bude muset vyrovnat 

nejen s city, které k Cardanovi chová, ale také s tím, že se ji budou ostatní 

snažit zneužít.  
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Racioláska s extra hořkou příchutí 
Silvia Antalíková ; ze slovenského originálu Racioláska s extra horkou 

príchuťou přeložil Jiří Pánek 

 

Román o sexu a o penězích. O lásku tu nejde. Co když se k tomu ale přeci 

jen připlete? S láskou se vždy všechno jenom komplikuje...  

 

Autorka neklidu 
Věra Chytilová očima české filmové kritiky 

Zbyněk Vlasák (ed.) 

 

Soubor studií a recenzí mapující práci nejslavnější české filmové 

režisérky chronologicky shromažďuje texty od roku 1962 až do její smrti. 

Publikace tak alespoň částečně supluje zatím chybějící monografii.  

 

Čas primadon 
Naďa Horáková 

 

Detektivní román odehrávající se především v Brně vypráví případ 

zavražděné mladé ženy. Ten vyšetřuje nejen policie, ale i sestra hlavního 

vyšetřovatele Ema.  

 

Dům na pobřeží 
Louise Douglas ; z anglického originálu The house of the sea přeložila 

Pavla Koós 

 

Edie se velice uleví, když její bývalá tchýně Anna zemře. Edie Annu viní 

z nehody, která jí zničila rodinu. Takže když ji Annina poslední vůle 

vyláká na Sicílii a do dlouho opuštěné Villa della Madonna del Mare, je jí 

jasné, o co Anně šlo. Má za to, že Anna i po své smrti tahá za nitky, aby ji 

dala opět dohromady se svým synem. Edie je proto odhodlaná odjet z 

Itálie co nejdřív. Ale ještě než to stihne, začne vila vydávat svá záhadná 

tajemství. Kdo jsou ty dívky na Anniných fotkách z dětství a proč někdo 

jednu z nich vyškrábal? Proč někdo nebo něco nechce, aby se zaobírali 

minulostí? Vila je místo, kde se staří duchové cítí doma. Ale jejich odkaz 

je potřeba uložit k věčnému spánku, aby Edie a Joe mohli jít dál...  

 

Štvanice 
James Rollins & Grant Blackwood ; přeložil Zdík Dušek 

 

Bývalý armádní ranger Tucker Wayne a jeho pes Kain cestují od 

opuštěné plantáže na Jihu USA po pláže občanskou válkou sužovaného 

Trinidadu, aby odhalili pravdu ukrytou za tajemstvím sahajícím k druhé 

světové válce a ke skutečné události, která ještě dnes ovlivňuje svět… a 

dává nový význam tomu, co znamená být člověkem. Jsou nuceni 

porušovat zákon, odkrývat státní tajemství a riskovat vše, aby zastavili 

šílence odhodlaného kvůli vlastním ďábelským úmyslům ovládnout 

podobu moderního válčení. Mohou ale odolat síle, která je tak mocná, že 

ohrožuje naši budoucnost?  
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Bába Bedla 
Markéta Pilátová ; ilustrovala Martina Trchová 

 

Dobrodružný příběh tří dětí a jednoho mládence, kteří se snaží na konci 

války skrýt, je postavený na magické realitě, kdy se děj odehrává ve 

skutečných reáliích a zároveň celým vyprávěním prostupuje magické 

kouzlo hor. Děti se mohou ve všech dobách a na všech místech ocitnout v 

nejrůznějších nebezpečích. Existují ale bytosti, které jim pomohou tak, že 

si nakonec dokážou poradit i samy. Jednou z těchto záhadných bytostí je 

bába Bedla. Napůl žena, napůl houba - objevuje se vždycky tam, kde jsou 

nějaké děti v nesnázích. Teď pomáhá v Jeseníkách na konci 2. světové 

války dvěma německým holkám, českému klukovi a mladičkému 

ruskému vojákovi. Děti díky Bedle poznají, jak to vypadá dole v říši 

podhoubí a naučí se rozlišovat dobré od jedovatého. A zjistí, že nejlepší 

způsob, jak se zlu vždycky ubránit, je držet spolu.  

 

Kniha ztracených jmen 
Kristin Harmel ; přeložila Irmgard Kolinská 

 

Román, ve kterém se hrdinka znovu vrací k bolestným válečným 

událostem, aby rozkryla tajemství své životní lásky. Eva Abramsová 

chtěla nechat minulost navždy za sebou. Fotografie v novinách v ní však 

oživí vzpomínky na události staré přes šedesát let. Jen ona ví, že v 

objevené knize je zašifrován nejen osud desítek židovských dětí, jimž se 

díky padělaným dokladům podařilo z okupované Francie uprchnout do 

Švýcarska, ale také příběh lásky, který přerušila válka.  

 

Knihovnice z Troublesome Creeku 
Kim Michele Richardsonová ; z anglického originálu The book woman of 

Troublesome Creek ... přeložila Petra Andělová 

 

Odlehlou horskou část Kentucky sužuje velká hospodářská krize víc než 

bohatší části Spojených států. Lidé živoří, ale nevzdávají se. Cussy Mary 

Carterová se v rámci podpůrného programu vlády stává knihovnicí 

Pojízdných knihoven, které s čtivem přinášejí osvětu, únik před krutou 

realitou a mezilidský kontakt. Devatenáctiletá dívka se musí vypořádat s 

celou řadou protivenství kvůli odlišné barvě kůže - je totiž modrá. Její 

příběh vypráví o nezlomnosti lidské vůle a odvěké lidské touze měnit 

okolní svět k lepšímu.  

 

Na hraně dnů 
Petr Prouza 

 

Hlavní a nejobsáhlejší část Prouzova svébytného vyprávění podává přímé 

svědectví o mnohaletém přátelském vztahu se spisovatelem Milanem 

Kunderou včetně řady dosud neznámých pozoruhodných podrobností, 

týkajících se třeba jeho utajených časopiseckých horoskopů, udavačské 

aféry v roce 2008 či skutečné pravdy o jeho českém občanství i další 

překvapení. V autentických osobních portrétech zachytil s trvajícím 

vděkem své přátele, mezi nimi byli na předním místě filozof Karel Kosík, 

politik Jaroslav Šabata, básník Jan Skácel a malíř Karel Laštovka. 
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Originální medailonky jsou věnovány setkávání s Bohumilem Hrabalem, 

Ladislavem Fuksem, Ludvíkem Vaculíkem, Evou Kantůrkovou a dalším 

osobnostem. Nadmíru poutavé jsou i pestré postřehy Petra Prouzy ze 

čtyřletého pobytu ve Finsku, kde pobýval jako manžel české 

velvyslankyně a vedle okouzlení magickou severskou přírodou mohl i 

bezprostředně nahlédnout do unikátního zákulisí diplomatického 

prostředí.  

 

Příběhy z Krkonoš 
v komiksech 

Jiří Louda, Tomáš Chlud 

 

Historie Krkonoš je velice dlouhá, neobyčejně zajímavá, plná zvratů a 

dramatických okamžiků. Komiksová kniha Příběhy z Krkonoš v 

komiksech na několika příbězích chronologicky popisujících 

nejdůležitější okamžiky v historii Krkonoš nabízí čtenářům zábavu i 

poznání zároveň.  

 

Pták Noh a ptáček Nožička 
Jak spadla klec 

Daniela Fischerová, Jakub Kouřil 

 

Představte si, že jste ptáci. Představte si, že žijete v krásném lese. A teď si 

představte, že ten les chce někdo zapálit. To by se vám přece nelíbilo, že? 

Nohovi a Nožičkovi se to taky nelíbí. Aby svůj les zachránili, musí 

uhodnout lstivé hádanky ohnivého skřítka Pinďuly Panďuly. První ze 

série příběhů pro nejmenší od Daniely Fischerové plné krásných ilustrací 

Jakuba Kouřila.  

 

Sudety ve stínu Mnichova 
rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích 

Jan Lakosil 

 

Konec 30. let, napětí v pohraničních oblastech vrcholí. Jak toto období 

prožívali lidé, kteří se dostali do soukolí dějin? Autentické záznamy z 

období po uzavření mnichovské dohody nabízejí netradiční úhel pohledu. 

Českou stranu zastupuje starosta, kronikář či rolník, německou příslušníci 

Wehrmacht, henleinovec nebo hoteliér prchající před československou 

armádou. Unikátní publikaci doplňují více než dvě stovky dosud 

nezveřejněných dobových fotografií.  

 

Zeměpis 
fyzická, sociální a praktická geografie 

David Lambert a kolektiv ; z anglického originálu Help your kids with 

geography ... přeložil Petr Osoba 

 

Kniha se věnuje hlavním okruhům geografie: od oceánů a sopek přes 

klimatické změny až po populační růst. Chce být pomocníkem s 

přípravou na hodiny zeměpisu - postupný výklad doplněný barevnými 

ilustracemi a fotografiemi pomůže pochopit i složité geografické 

problémy.  
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Aby vám peníze dobře sloužily 
...a nikam neuletěly 

Denisa Prošková 

 

Máte pocit, že vaše děti ve věku 9 - 13 let chtějí všechno a hned? 

Slýcháte od nich, že „nutně“ potřebují nový mobil a nemají ponětí, že 

stojí tolik jako váš měsíční plat? Anebo se vás ptají, proč někdo bydlí v 

bytě na hypotéku a jiný v pronájmu v domě s majitelem? Pořád jim někdo 

říká, že mít dluhy je špatné. Zárověň ale slyší, že si úspěšní podnikatelé 

berou úvěry na rozvoj své firmy? Dejte jim přečíst novou knihu známé 

publicistiky Denisy Proškové Aby vám peníze sloužily (… a nikam vám 

neuletěly). Seznámí se v ní s pojmy jako je půjčka, špatný ale i 

smysluplný dluh, úroky, úvěr, ale také s principy pojištění či se základy 

investování. Kniha jim – adekvátně věku – přibližuje i mechanismu 

ekonomického fungování firmy. Jakou zodpovědnost nese podnikatel a 

osvětlí, jakým způsobem pracují banky. Zároveň zdůrazňuje i sociální 

aspekt. Že se nemají srovnávat s druhými. Že se v oblasti financí mají 

rozhodovat výhradně podle svých skutečných možností a nikoli podle 

tužeb a podle toho, co mají nebo chtějí druzí. Vede je tak k odpovědnosti 

za sebe sama a k tomu, aby v budoucnu nespoléhali na své okolí, ale 

především na sebe. Nezatracuje ani chudobu, ani bohatství a ukazuje, že i 

lidé z různých sociálních skupin mohou bez závisti žít vedle sebe a být 

přáteli. Knížka volně navazuje na předchozí publikaci stejné autorky Kde 

rostou peníze, která je určena dětem mladšího školního věku a seznamuje 

je se základními finančními pojmy.  

 

Anna Franková: příběh zrady 
záhada odhalena po 75 letech 

Gerard Kremer ; z anglického originálu Anne Frank: betrayed přeložil Jan 

J. Škrob 

 

Kdo zradil Annu Frankovou a její rodinu? Gerard Kremer nastoupil v 

roce 1941 jako správce do budovy na adrese Westermarkt 2. Netušil, že 

hned vedle něj stojí dům, který si již brzy získá nechvalnou pověst po 

celém světě. Gerard jr. po více než 75 letech vynáší na světlo dosud 

neznámou část příběhu Anny Frankové.  

 

Článek II. 
Jiří Šimáček, Ján Lastomírsky 

 

Komiksová kniha s názvem Článek II. je projektem připravovaným 

scénáristou J. Šimáčkem a kreslířem J. Lastomirským. Jde o rozsáhlý 

komiksový příběh jehož hlavním postavou je Vladimír Petřek (19.8.1908 

Hodolany u Olomouce - † 5.9.1942 Praha) kaplan pravoslavného kostela 

v Reslově ulici v Praze, kde se ukrývala skupina výsadkářů po atentátu na 

R. Heydricha. Děj komiksu Článek II. pokrývá období od příchodu 

Heydricha do Prahy, začíná podzimem 1941 a končí popravou Vladimíra 

Petřeka. Hlavní dějovou linku tvoří historicky známé události od 

příchodu Heydricha do Prahy, příprava a výsadek skupiny Anthropoid, 

atentát na Heydricha a následný teror na území protektorátu. Tyto 

"dějepisné události" jsou však nahlíženy optikou hlavní postavy, mladého 
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muže, který o sobě zřejmě neuvažoval jako o "hrdinovi", jen se choval 

solidárně, vlastenecky a pomáhal bez ohledu na následky, které mu stroze 

a přesně oznamoval Článek II vyhlášení výjimečného stavu. (Kdo osoby, 

které měly účast na spáchání atentátu, přechovává anebo jim poskytuje 

pomoc, anebo maje vědomost o jejich osobě nebo o jejich pobytu neučiní 

žádné oznámení, bude zastřelen se svou rodinou.)  

 

Fotbalisti ze Zrůdic 
Christian Tielmann ; ilustrovala Lisa Brennerová ; z německého originálu 

Die Monsterkicker ... přeložil Marek Sikora 

 

Ben se chtěl stát členem FC Rudozub, ale kvůli jeho výšce ho nepřijali. 

Stejně jako Ondru Kulína. Ondra ale není jen tak obyčejný kluk - je to 

upír. A má další podivné kamarády, kteří chtějí hrát fotbal, stejně jako on 

a Ben. A tak založí vlastní mužstvo  

 

Kníže Smrt 
Dominik Dán; Jan Hanzlík 

 

Dvojice nerozlučných detektivů z oddělení vražd tentokrát pátrá po 

vrahovi stavebního podnikatele, jehož zmučené tělo bylo nalezeno v 

zahrádkářské kolonii pod Děvínem. Oddělení vražd a smrt jsou jako 

zamilovaný pár v parku - jdou ruku v ruce vedle sebe a tvoří téměř 

dokonalou jednotu. Navzájem si na sebe zvykli, naučili se vzájemně 

respektovat a bát se jeden druhého. I detektivové z oddělení vražd se 

smrti bojí, a přestože si s ní tykají, její poslední návštěva je pořádně 

vyvedla z míry. Přišla a vzala si blízkého člověka. A o dva dny později 

přišla znovu, tentokrát už to ale nebylo osobní, byla to jejich práce: 

manželka stavebního podnikatele našla svého muže v chatě s useknutou 

hlavou a probodnutým hrudníkem.  

 

Neznámá společnost 
pohledy na současné Česko 

Pavel Pospěch 

 

Sociologická expedice do nitra vlastní země Události posledních měsíců 

obrátily na hlavu mnohé z toho, co víme, pocit dezorientace však není 

namístě. Společenské otřesy nám totiž také nabízí nové pohledy na svět 

kolem nás. Kniha Neznámá společnost od sociologa Pavla Pospěcha tyto 

perspektivy otevírá a ukazuje, jak je můžeme využít pro pochopení 

současné české společnosti. Vychází ze sociologických průzkumů, 

historických studií i filozofie a nebojí se klást si zdánlivě banální otázky a 

hledat na ně odpovědi na nečekaných místech. Proč má tolik Čechů 

vlastní bazén? Proč všichni toužíme po tom, být sami sebou? Proč si ještě 

pořád vyprávíme vtipy o frontách na banány? A proč se nedokážeme 

dohodnout na základních faktech o pandemii COVID-19? V Neznámé 

společnosti se čtenář stane cizincem ve vlastní zemi. Skutečnosti, které 

doposud dávaly smysl a působily nesporně, se najednou začnou zdát 

podezřelé — a naopak, zdánlivé historické nahodilosti a anomálie náhle 

začínají dávat smysl.  
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Ostrov v Ptačí ulici 
Uri Orlev ; [ilustrovala Ora Eitan ; z hebrejského originálu ... přeložila 

Lenka Bukovská] 

 

Jako Robinson Crusoe na opuštěném ostrově přežívá židovský chlapec s 

nesmírnou odvahou a vynalézavostí v polorozbořeném domě v opuštěné 

čtvrti varšavského ghetta. Obyvatelé čtvrti byli odvedeni a zanechali po 

sobě téměř veškerý svůj majetek. Zničený dům se nachází u zdi 

oddělující ghetto od zbytku města. Větracím otvorem může Alex ze 

svého úkrytu sledovat, co se děje ve čtvrti vně ghetta. Má za úkol počkat 

v troskách na tatínka, který mu slíbil, že se za několik dnů vrátí. Dny se 

však mění v týdny a týdny v měsíce, během nichž dojde k mnoha 

událostem bezpočtu překvapení. Kniha čtenáře strhne svou přímočarostí a 

upřímností. Budou ji číst napjatě a se zatajeným dechem.  

 

Pax 
můj liščí přítel 

Sara Pennypackerová ; ilustroval Jon Klassen ; překlad: Eva Kadlecová 

 

Od chvíle, kdy Petr zachránil Paxe jako malé lišče, z nich byli nerozluční 

přátelé. Jednoho dne se však stane nepředstavitelné: Petrův otec vstoupí 

do armády a přinutí ho vrátit lišáka do volné přírody. V dědečkově domě, 

pět set kilometrů od domova, si Petr uvědomí, že není tam, kde má být – s 

Paxem. A tak se, poháněný láskou, věrností a žalem, vydává navzdory 

blížící se válce na dalekou cestu, aby se se svým přítelem opět shledal. 

Ani Paxovi se však nevyhnou nebezpečná dobrodružství.  

 

Podivuhodná robotí expedice 
Taťána Rubášová & Jindřich Janíček 

 

Od chvíle, kdy Petr zachránil Paxe jako malé lišče, z nich byli nerozluční 

přátelé. Jednoho dne se však stane nepředstavitelné: Petrův otec vstoupí 

do armády a přinutí ho vrátit lišáka do volné přírody. V dědečkově domě, 

pět set kilometrů od domova, si Petr uvědomí, že není tam, kde má být – s 

Paxem. A tak se, poháněný láskou, věrností a žalem, vydává navzdory 

blížící se válce na dalekou cestu, aby se se svým přítelem opět shledal. 

Ani Paxovi se však nevyhnou nebezpečná dobrodružství.  

 

Žižka 
Grunwald 1410 

Richard Dostál 

 

Druhý z autorových historických románů, věnovaných legendárnímu 

husitskému vojevůdci, se zabývá jeho možnou účastí ve slavné křižácké 

bitvě  
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Faja 
2. díl 

Petra Stehlíková 

 

Originální česká fantasy z fascinujícího temného světa. Po Velké válce je 

svět rozdělen na dvě části, jedna je obyvatelná a druhá je zamořená 

jedovatými plyny. Obyvatelnou polovinu chrání štít, který čerpá energii 

ze zvláštního nerostu zvaného sklenit. V blízkosti štítu žije národ 

sklenařů, kteří jako jediní dovedou sklenit těžit. Platí však za to vysokou 

daň. Nejenže energetické pole štítu odkazuje sklenaře k životu v téměř 

středověkých podmínkách. Těžba sklenitu způsobuje mnoho nemocí a 

znetvoření. Navíc byli sklenaři zotročeni lidmi z nížin.  

 

Hvězdy nad Berlínem 
Sarah Matthiasová ; přeložila Kateřina Stupková 

 

Max je čtrnáctiletý školák, když potká Lili, artistku na visuté hrazdě, 

která s cirkusem rok co rok vystupuje v Berlíně. Lili je cikánka a žije 

úplně jinak než Max a jeho rodina. Pak je od sebe roztrhne válka a znovu 

se potkají o tři roky později. To už jejich přátelství přeroste v lásku – ale 

je to láska mezi členem Hitlerjugend a cikánkou, a to je nepřípustné. 

Jejich cesty se znovu rozdělí. Sejdou se ještě někdy?  

 

Jak se žije za zdmi Valdic 
zpovědi nejtěžších zločinců i odborného personálu v nejstřeženější 

kartuziánské věznici 

Petr Šámal 

 

Jak se žije v nejtěžší a nejstřeženější věznici v republice, ze které dosud 

nikdo neutekl? Jak se může žít odsouzenci na doživotí? Pár metrů 

čtverečních cely, malinký dvorek, dostupný na pouhou hodinku denně. 

Co je pak horší? Trest smrti nebo doživotí? Kniha je knihou příběhů a 

zločinů, které se skutečně staly. Přináší zpovědi odsouzených. Na deset i 

více let - nebo i na doživotí. Jsou zde i slova těch, jejichž prací je 

odsouzence hlídat. Denně se o ně starat, chránit před nimi společnost a 

nezřídka chránit odsouzené i před sebou samotnými. Svět za mřížemi v 

mnohém připomíná džungli i s jejími nemilosrdnými zákony. Jen opravdu 

silný v něm obstojí. Svět, kde i sebevražda může být cíl. Vítejte ve 

Valdicích...  

 

Naslouchač 
1. díl 

Petra Stehlíková 

 

Originální česká fantasy z fascinujícího temného světa. Po Velké válce je 

svět rozdělen na dvě části, jedna je obyvatelná a druhá je zamořená 

jedovatými plyny. Obyvatelnou polovinu chrání štít, který čerpá energii 

ze zvláštního nerostu zvaného sklenit. V blízkosti štítu žije národ 

sklenařů, kteří jako jediní dovedou sklenit těžit. Platí však za to vysokou 

daň. Nejenže energetické pole štítu odkazuje sklenaře k životu v téměř 
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středověkých podmínkách. Těžba sklenitu způsobuje mnoho nemocí a 

znetvoření. Navíc byli sklenaři zotročeni lidmi z nížin.  

 

Nasterea 
3. díl 

Petra Stehlíková 

 

Třetí část plánované fantasy pentalogie Naslouchač je návratem do 

temného světa, kde se na pravdu a naději už téměř zapomnělo. 

Omstakland byl napaden. Člověk, kterému Ilan zachránila život, 

rozpoutal peklo. Ilan se na poslední chvíli podařilo rozluštit dávnou větu i 

její smysl. Objevila cestu. A také místo, které hledaly celé generace. 

Místo, kde není život, ale jen jedovatá šedá mračna -- průchod na druhou 

stranu retey. Je to ale také místo, kde žijí nasterey, největší hrozba v 

Duvalském pohoří. Jenomže kým tito obávaní tvorové doopravdy jsou? 

Proč začali častěji a tvrději útočit? A co se skutečně nachází na druhé 

straně? V Ilanině světě neexistuje nikdo, kdo by na tyto otázky dokázal 

odpovědět. Ti, kteří kdysi něco věděli, jsou už dávno mrtví. A ti, kteří se 

na druhou stranu vydali, se nikdy nevrátili. Ilan ví, že jí nikdo nepomůže. 

Ocitla se sama a bez ochrany bojovníků. Je sice sklenař, kterým nasterey 

neubližují... bude to však stačit k přežití?  

 

Noback vs. Novák 
stavitelé pivovarů 

Milan Starec, Petr Holub 

 

Kniha Novák vs. Noback právě vyšla! 256 stran, 205 dosud 

nepublikovaných reprodukcí, 2 velké tabulky, 1 mapa a množství nových 

poznatků z dlouholetého primárního výzkumu Milana Starce a Petra 

Holuba, spousta dlouholetých opakovaných mýtů vyvrácena, prostě vývoj 

českého pivovarnictví v polovině 19. století na příbězích Gustava 

Nobacka a Josefa Vincence Nováka, nejvýznamnějších pivovarských 

technologů a architektů své doby. Fenomén změny ručního provozu na 

průmyslový se v průběhu 19. století dotknul snad každého výrobního 

odvětví. V následujícím textu sledujeme aplikaci nové koncepce 

pivovarské architektury v 60. a 70. letech 19. století související právě s 

rozvojem pivovarského oboru a vznikem mamutích průmyslových 

podniků  

 

Panoptikum města Písku 
Ladislav Beran 

 

Autor kriminálních povídek je sám bývalým komisařem kriminální 

služby, a proto také píše o trestných činech velice zasvěceně. Navíc coby 

písecký autor k příběhům nyní přidává i prostředí jemu dobře známé - 

město Písek. Osmnáct povídek, ve kterých autor rozkrývá s nadhledem 

bývalého kriminalisty zajímavé způsoby páchání trestné činnosti 

pachatelů v polistopadové době. Ani v tomto případě nebudou čtenáři 

ochuzeni o člověčinu a humor, který je tomuto autorovi vlastní, ale ani o 

dokonalou znalost kriminálního prostředí a galerky. To, že má jednou 
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navrch galerka, pak zase kriminálka, to je fakt, stejně tak jako to, že kdo 

hledá, najde...  

 

Pěstujeme si vlastní semínka 
základy pěstování rostlin na semeno doma na zahradě : množení hlavních 

druhů zelenin a dalších plodin 

Petr Dostálek a kolektiv 

 

Slavík 
Kristin Hannahová ; přeložila Klára Šumová 

 

Francie 1939. V tiché vesničce jménem Carriveau se Vianne Mauriacová 

loučí se svým manželem Antoinem, který byl povolán do zbraně. Vianne 

nevěří, že by skutečně mohlo dojít k válce, jenomže Němci vpadnou do 

Francie a země je rázem plná nepřátel, tanků a bojových letadel. Když se 

pak ve Viannině domě usadí německý kapitán, musí osamělá žena 

vycházet nepříteli vstříc, jinak přijde o vše. Bez jídla i naděje čelí 

nelehkým rozhodnutím, v nichž jde o život či smrt nejen její a jejích 

blízkých.  

 

Anna Boleynová 
[život druhé ženy Jindřicha VIII.] 

Carolly Erickson ; [z anglického originálu ... přeložila Jitka Šišáková] 

 

Vzestup Anny Boleynové, která se z poměrně nevýznamné šlechtičny 

stala snad nejproslulejší ze šesti žen anglického krále Jindřicha VIII., 

býval ve své době připisován jejím údajným čarodějnickým schopnostem. 

Prý krále očarovala, svedla a přinutila k tomu, aby se rozvedl se svou 

první manželkou Kateřinou Aragonskou a oženil se namísto toho s ní.  

 

Děti nade vše 
Delphine de Vigan ; přeložila Alexandra Pflimpflová 

 

Sláva a záře reflektorů. To vše je nyní v dosahu několika kliknutí 

mobilního telefonu. Musíte jen mít nápad. A všichni mají rádi zvířátka a 

děti. To ví i Mélanie Clauxová, a tak se každý den sociální sítě plní videi 

jejích dvou dětí. Sděluje, kde jsou, co dělají, kam pojedou. Jenže co když 

se začne váš dokonalý umělý svět prolínat s realitou? To, co následuje je 

naprosté zoufalství. V nestřežené chvíli mizí její šestiletá dcera a 

potenciálních pachatelů je více než milion. Mélanie tak zjišťuje, že za 

lesk a slávu se mnohdy platí vysoká cena. Mezitím se Clara Rousselová, 

vyšetřovatelka případu, snaží přijít na způsob, jak přimět únosce, aby 

vystoupil z úkrytu. Jediným vodítkem jsou zveřejněná videa, a na těch je 

přeci vše v pořádku. Jejich sledující přeci mají rodinu rádi...  
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Havel 
pomsta bezmocných 

Aleksander Kaczorowski ; z polského originálu Havel ... přeložil Martin 

Veselka 

 

Zcela nový pohled na život a tvorbu Václava Havla od uznávaného 

polského bohemisty Dramatik s talentem od Boha, brilantní politik, věrný 

kamarád a charismatický muž s velkými ambicemi. Kolem Václava 

Havla se v České republice vytvořil bezmála kult, který většina autorů 

nekriticky udržuje při životě. Jaký byl nejznámější český státník 

doopravdy? Oceňovaný polský bohemista v přelomové biografii 

představuje Václava Havla v mimořádně širokých okolnostech, a staví tak 

jeho osobnost do naprosto nového historického i uměleckého kontextu.  

 

Karel IV. 
únos v Paříži 

Veronika Válková 

 

Zaposlouchejte se do úžasného příběhu z doby Karla IV. Jitka Ježková 

čte Bářino první dobrodružství v minulosti, kde se spolu s výrostkem 

Karlem zapletou do únosu s velmi překvapivým rozuzlením.  

 

Kdo jinému jámu kopá 
Marie Rejfová 

 

Mladá. Svérázná. Učitelka. Poklidný život městečka ležícího na brdském 

pomezí rozvíří smrt výstřední učitelky. Josefína Divíšková, mladá 

malířka původem z Prahy a rovněž učitelka, jež v Brodu nalezla dočasné 

útočiště, začne rozplétat nitky případu stylem (a s humorem) jí vlastním.  

 

Komu straší ve věži 
Marie Rejfová 

 

Ve středočeském městečku Brod se schyluje k obecním volbám a vypadá 

to, že nic nedokáže narušit jejich průběh. Příjezd nového učitele Jakuba 

Stehlíka ale odkryje mnohé stíny z minulosti. Kdo zavinil smrt Jakubovy 

matky? Co s ní má společného starosta Jaroslav Jiroušek? Komu v Brodu 

se hodí, aby tento čin nezůstal zapomenut?  

 

Komu to prospívá? 
Pavel Hrdlička 

 

Z nového historického románu oblíbeného autora se konečně dozvídáme, 

jak vlastně začal příběh pražského podrychtáře Václava. Roku 1385 vrací 

z Padovy do Prahy, kde zatím vypukly pouliční bouře. Pražští studenti se 

chopili zbraní a rychtář Martin Rotlev neví, jak zabránit krveprolití. 

Václav je bez prostředků a hledá si práci, a protože univerzitní prostředí 

dobře zná, nabídne mu svoje služby. A hned se pustí do napínavého 

pátrání. Kdo zabil mistra Křišťana z Bělé a kdo okrádá rychtáře v Kutné 

Hoře? To vše se snaží Václav zjistit právě v době, kdy si touží získat 

srdce krásné Kateřiny, dcery šmejdíře Maříka.  
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Královna hor 
Daniel Wisser ; přeložila Magdalena Štulcová 

 

Královna hor je důvěrná přezdívka nemoci, jíž trpí pětačtyřicetiletý pan 

Turin. Bývalý úspěšný podnikatel onemocněl v 27 letech roztroušenou 

sklerózou. Od té doby se jeho život beznadějně hroutí. Ve 32 letech zůstal 

upoután na invalidní vozík, o čtyři roky později se stal jeho novým 

domovem pečovatelský ústav. Ze společenského požitkáře se tak stal 

"pan Turin", odkázaný na cizí péči. Žije si tam po svém a nový domov 

má vlastně rád. Svůj příběh vypráví ve třetí osobě, občas si přehrává 

dialogy, které by mohl se svým okolím vést, v replikách si sděluje reakce 

ostatních na vlastní myšlenky, polemizuje s nimi. Po celou dobu důsledně 

sleduje jediný cíl: sehnat někoho, kdo by ho odvezl do Švýcarska, kde je 

povolená asistovaná sebevražda. A myslí to smrtelně vážně. Svébytně 

napsaný román nepostrádá černý humor ani laskavé emoční zaujetí.  

 

Přeřekadla 
Štěpánka Jislová 

 

Tradiční rčení a přísloví podané dětem zábavným a interaktivním 

způsobem. Aby na ně příště už nekoukaly, jak tele na nový vrata! 

Tradiční rčení a přísloví jsou dnešním dětem často již skoro neznámá. 

Místy se zdá, že na ně koukají, jak tele na nový vrata! Ale proč a kam 

nemají házet flintu, to už nevědí. Kniha s názvem Přeřekadla přibližuje 

dětem praktické poučky pro život děděné po generace zábavným a 

interaktivním způsobem. To vše a víc v komiksovém zpracování 

Štěpánky Jislové, které dětem odhalí věci, které jsou možná záhadou i 

jejich rodičům.  

 

Přivítejte nevítané 
umění soucitu v bezcitném světě 

Pema Čhödrön ; překlad Vojtěch Ettler 

 

Mniška Pema Čhödrön sdílí se čtenáři své učení neodolatelným stylem 

plným vtipu a vhledu, ve svém vyprávění mísí moudrost i důkladně 

odžité reflexe. Stala se vyhledávanou učitelkou a autorkou, na kterou se 

obracíme v situacích Když ztrácíme půdu pod nohama – jak zní název její 

nejslavnější knihy  

 

Dvůr stříbrných plamenů 
4. díl 

Sarah J. Maasová ; přeložila Ivana Svobodová 

 

Nesta Archeron se marně snaží zapomenout na hrůzy války a vydobýt si 

své místo mezi vznešenými vílami. Na Nočním dvoře navíc stále potkává 

Cassiana, který ji přivádí k zuřivosti... a zároveň ji nebezpečně přitahuje. 

Mezitím zrádné lidské královny ohrožují křehký mír a jejich plány zhatí 

možná jen to, že se Nesta s Cassianem postaví své temné minulosti. Oba 

se budou muset utkat s démony všeho druhu, aby našli přijetí - a 

uzdravení - v náruči toho druhého  
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Manželkou podruhé 
Melanie Summers ; z anglického originálu The after wife přeložila 

Jaroslava Kočová 

 

Hořkosladký romantický příběh mladé ženy, která ztratila manžela. Nyní, 

po mnoha letech manželství, se konečně odhodlá a splní si jejich společný 

sen - z New Yorku se odstěhuje na kanadský venkov! Abigail je 

spisovatelka zamilovaných románů s historickou tematikou. Coby 

spisovatelka je vcelku úspěšná, ale po životní tragédii jí psaní nejde, a 

proto není schopná pokračovat v zavedené sérii „O vévodkyni“. Ne zcela 

dobrovolně se musí odstěhovat z luxusního bytu v New Yorku. Místem, 

kde se chystá začít nový život, je malý ostrov u kanadských Pobřežních 

provincií. Drsná přímořská krajina a malebné městečko plné rázovitých 

postaviček sehrají v příběhu nezanedbatelnou roli.  

 

Služebná 
Alicja Sinicka ; z polského originálu Służąca přeložil Jakub Podžorný 

 

Thriller polské autorky, jehož hrdinka se ocitá v bezprávném služebném 

postavení, v moci zvrácených manipulátorů. Julia je mladá žena se 

spoustou snů a cílů, která si přivydělává úklidem domácností. Jednoho 

dne nastoupí do vily manželů Borewských. Rodinu tvoří poněkud 

tajemná žena Maria, její muž Mikuláš, vlivný advokát, posedlý 

středověkem, a také dospělý syn Kacper, spisovatel, který pracuje na 

svém novém románu. Krátce po nástupu dávají Borewští Julii návrh na 

užší spolupráci a společné bydlení. Ta jej zprvu zavrhuje. Poté, co při 

výkonu své práce ve vile znenadání omdlí, se však všechno změní. Z 

návrhu je nabídka, která se neodmítá. Julia se stává součástí strašlivé hry, 

kdy se boj o vlastní důstojnost a svobodu změní v boj o holý život. Děj 

dramatického příběhu o manipulátorech a jejich oběti autorka zasadila do 

reálných kulis svého rodného Dolního Slezska.  

 

Deník malého Minecrafťáka 
2. díl 

Cube Kid ; překlad: Marie Kala 

 

Pokračování deníku malého vesničana na cestě za kariérou, bojovníka ve 

světě Minecraftu.  

 

Ideální manželka 
Stephanie Laurensová ; překlad Jana Cílová 

 

Jack si musí najít manželku... Kde má však tu dokonalou ženu najít? 

Musí být přitažlivá, laskavá, dobrá společnice... a co je nejdůležitější, 

musí ho brát takového, jaký je – přitažlivý, okouzlující a… chudý jako 

kostelní myš! Kdyby se v londýnské společnosti přišlo na to, jaké má ve 

skutečnosti jmění, tu pravou pro sebe by nikdy nenašel. Když Jack 

poprvé spatří Sophii, srdce se mu rozbuší rychleji, protože ona je vším, 

po čem touží. Je však chycen do své vlastní pasti. Sophie, která si myslí, 

že Jack musí vyženit majetek, odmítá všechno jeho dvoření, protože si je 

jistá, že někdo takový si nikdy chudou dívku, jako je ona, nevezme. 



Knižní novinky – březen 2022 
 

Zatímco spolu hrají hru na kočku a myš, dokáže Jack Sophii přesvědčit, 

že ona je pro něj stvořená a on bude manželem, kterého si ona zaslouží?  

 

Kraslice malované voskovou batikou 
Kateřina Krédlová 

 

Publikace provází zájemce tradiční technikou malování kraslic, inspiruje 

bohatým vzorníčkem námětů a motivů a seznamuje s historií i 

zajímavostmi spojenými s také dnes oblíbenými velikonočními svátky. 

Zkuste malovat vajíčka technikou, kterou znaly už naše prababičky. 

Nakonec zjistíte, že to není vůbec složité a že to zvládne úplně každý.  

 

Piranesi 
Susanna Clarková ; přeložil Viktor Janiš 

 

Piranesi vždycky žil v Domě. Ten má stovky, ne-li tisíce místností a 

chodeb, v nichž je uvězněný oceán. Vodní labyrint. Piranesi se čas od 

času vídá se svým přítelem, Tím Druhým, jenž Piranesiho potřebuje pro 

vědecký výzkum Velkých a Tajných Vědomostí. Piranesi si své poznatky 

zaznamenává do deníku. Pak se začnou objevovat vzkazy; ne vše je 

takové, jak se zdá. A když vyjdou na světlo důkazy o existenci dalšího 

člověka a možná i jiného světa mimo zdi Domu, Piranesi začne rozplétat 

pavučinu lží – i když je pravda všechno, jen ne příjemná.  

 

Z popela 
Alex Schulman ; přeložila Linda Kaprová 

 

Nils, Benjamin a Pierre se vydávají na dlouhá léta opuštěnou chatu, aby 

splnili poslední přání své matky. Cesta je nejen příležitostí k nalezení 

ztracené vzájemné soudržnosti, ale i k rozklíčování temných a 

nevyřčených běsů minulosti. Emoce, vyvolané dětstvím v nejisté 

atmosféře skryté rivality, snaha bratrů o získání uznání otce a pozornosti 

psychicky nevyrovnané matky se odráží i v jejich dospělém životě. 

Přichází čas vše urovnat, pochopit a možná i odpustit.  

 

Žlutý ptáček zpívá 
Jennifer Rosner ; z anglického originálu The yellow bird singing přeložila 

Kristýna Dobiášová 

 

Uprostřed nacistického běsnění v Polsku se židovská maminka se svou 

pětiletou dcerou s výjimečným hudebním nadáním ukrývá na místě, kde 

je sebetišší zvuk může obě stát život. Když němečtí vojáci obklíčí Židy v 

jejich rodném městě, dá se Róża se svou dcerou Shirou na útěk. Najdou 

útočiště ve stodole na sousedovic statku. Shira, dnem i nocí schovaná na 

seníku, se zoufale snaží zůstat zticha, zatímco jejím nitrem neustále 

pulzuje hudba. Láká ji příroda v okolí statku a stěží odolává přirozené 

touze po volnosti. Maminka, ve snaze dceru zabavit a utišit, vypráví 

příběh o děvčátku v kouzelné zahradě. Děvčátko nesmí ani hlesnout, a tak 

zpívá žlutý ptáček. Zpívá cokoliv, co děvčátko v duchu skládá: vysoké 

pikolové trylky, hluboké bručení kontrabasu. Hudba pomáhá květinám 

vzkvétat. V tomto smyšleném světě dokáže Róża Shiru ochránit před 
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hrůzami, které se kolem nich odehrávají. Přijde však den, kdy jejich 

útočiště přestává být bezpečné...  

 

Aleš Brichta 
ztráty a nálezy 

Eva Houšková, Michal Vondrák 

 

Aleš Brichta je jedním z našich nejznámějších metalových a rockových 

zpěváků. Muzika ho provázela od dob dospívání, kdy poprvé vzal do 

ruky kytaru a ještě netušil, že se jednou stane ikonou. Než si však mohl 

vychutnat první úspěchy a potom i slávu, musel si projít mnoha 

peripetiemi, které by slabší náturu zlomily.  

 

Bridgertonovi 
prequel. 2. díl Falešná manželka 

Julia Quinnová ; z anglického originálu The girl with the make-believe 

husband ... přeložila Jana Jašová 

 

Další romantický příběh z pera populární americké autorky tohoto žánru 

se odehrává v anglických koloniích ve 2. polovině 18. století. Cecilie 

Harcourtová se ocitá v nelehké životní situaci. Její bratr je těžce zraněn 

ve válce v koloniích a ona se najednou musí o sebe postarat sama. Zdá se, 

že má jen dvě volby: zůstat sama a stát se starou pannou, nebo se 

výhodně vdát. Cecilie si překvapivě vybírá třetí možnost - vydává se přes 

Atlantik, pevně rozhodnuta najít svého bratra a vyléčit jej. Nenachází 

však bratra, ale jeho nejlepšího přítele, hezkého důstojníka Edwarda 

Rokesbyho. Je v bezvědomí a nutně potřebuje její pomoc. Cecilie přísahá, 

že s ním zůstane a zachrání mu život, i kdyby to znamenalo malou lež. 

Když se Edward po šesti měsících probere, je více než zmatený. Jeho 

vzpomínky jsou velmi mlhavé, a když mu všichni tvrdí, že Cecilie je jeho 

žena, tak tomu věří. V okamžiku pravdy však může mít Edward pro 

novou paní Rokesbyovou několik překvapení.  

 

Člověk za oponou 
6. díl 

Martin Goffa 

 

Krimiromán z autorovy série o novináři Terencovi. Ten se tentokrát 

pouští do soukromého pátrání na popud doživotně odsouzeného vraha.  

 

Čokoládový klub 
Carole Matthewsová ; přeložila Lucie Libovická 

 

Diamanty jsou věčné, ale nejlepším přítelem ženy je čokoláda. Pro Lucy 

neexistuje nic, co by nevyléčila čokoláda, od zlomeného srdce až po 

bolest hlavy. Je to jediná věc, na kterou se může spolehnout. A není 

sama. Její přítelkyně Autumn, Nadia a Chantal sdílejí její vášeň a 

společně tvoří Čokoládový klub, který neváhá zasáhnout, když se v životě 

některé z nich objeví krize. A že jich je! To pak vždy vyhlásí 

čokoládovou pohotovost. Jejich záchranné akce jsou bláznivé a někdy 

hodně dobrodružné.  
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Doručovatelky 
Alex Smith ; z anglického originálu Paper girls přeložila Alžběta 

Komrsková 

 

První z detektivních thrillerů s šéfinspektorem Kettem, který zůstal sám 

se třemi malými dcerami poté, co mu unesli ženu a ta je stále 

pohřešovaná. Chce začít znovu a stěhuje se na nové místo, ale i tam ho 

dohoní případy únosů. Jediný případ, který nedokázal vyřešit, ho zlomil. 

Detektiv šéfinspektor Robert Kett, pronásledován svou neschopností najít 

a zachránit svou pohřešovanou ženu, se spolu se svými třemi dcerami 

stěhuje do Norwiche v naději, že zachrání alespoň svou rozpadající se 

rodinu. Nově nalezený klid však netrvá dlouho. Při rozvážení novin se 

ztratily dvě jedenáctileté dívky a podle všeho se jedná o práci sériového 

únosce. Kett je vržen přímo do epicentra jednoho z nejtemnějších případů 

své kariéry - případu, ve kterém musí čelit strašlivému zlu. A především 

případu, který možná pomůže odhalit krutou pravdu o tom, co se stalo s 

jeho ženou. Doručovatelky jsou první román o šéfinspektorovi Robertu 

Kettovi.  

 

O chlapci, který rozuměl psům 
Gabriela Futová ; ilustroval Viliam Slaminka ; překlad Radka Svobodová 

 

Dobrodružný příběh o psech a věcech, které někdy raději nechceme vidět. 

O lásce ke zvířatům, ale i o jejich týrání. Když učitelka vzala třídu do 

útulku, aby děti pomohly s venčením psů, chlapec, o kterém je příběh, si 

vzal toho nejošklivějšího pejska a bral to jako jednorázovou povinnost. 

Tak to ale bylo jen do chvíle, než na něj pes Jety promluvil. Tím se 

spustila série „velkých akcí". Společně zachránili spoustu čivav z 

množírny a také psy uvázané k řetězu. Dostávali se do problémů, 

zasahovat musela i policie. Naštěstí pochopení mámy a táty vše pomohlo 

vyřešit.  

 

Slzy a smích 
Táňa Keleová-Vasilková ; ze slovenského originálu Slzy a smiech ... 

přeložila Draha Smutná 

 

Slzy a smích. Štěstí a neštěstí. Stejně jako v životě nás všech se prolínají i 

v osudech dvou žen: Evy a Kamily. Eva je učitelka na základní škole, žije 

ve spokojeném manželství a zdá se, že jí ke štěstí nic nechybí. Kamila je 

na mateřské dovolené, má dvě nádherné dcerky a skromné sny, které jako 

by se jí čím dál víc vzdalovaly… Dvě ženy, dva osudy. V jednom místě 

se jejich životy protnou a posléze se z nich stanou kamarádky. Na první 

pohled úplně odlišné a přitom v mnohém tolik podobné…  

 

Válka s vlky 
kdo má větší právo na krajinu - člověk, nebo šelmy? 

Aleš Dostál 

 

Série příběhů, jejichž společným jmenovatelem je problematika návratu 

vlků do české přírody. Soubor několika příběhů zasazených do 

východních Čech se zabývá otázkou, zda ponechat v krajině dosud 
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kriticky ohrožený, avšak silně expandující druh šelmy bez jakékoli 

regulace. Je pravda na straně ochranářů a aktivistů, jejichž nadšení 

mnohdy hraničí s fanatismem, nebo zemědělců a myslivců, kteří se 

nezřídka jako starousedlíci musejí s následky těchto rozhodnutí potýkat? 

Jak říká aktér jedné povídky: Dřív jsme se chodili na vlky dívat přes plot 

do zoo, nyní jsme za plotem my a vlci si nás hlídají. Přímočaře a čtivě 

psané příběhy, které se mnohdy čtou jako detektivka, líčí přiostřující se 

spory mezi oběma stranami i bezmoc místních, v nichž často narůstá 

pocit, že nemají nikde zastání.  

 

Jak přežít konec civilizace, aneb, Cesta k soběstačnosti 
Magdalena Vožická 

 

Internet nefunguje. Notebook se nerozsvítí. Kohoutek neuroní ani kapku 

vody. Tma tmoucí. Začíná vám být zima a oblíbený obchod naproti je 

zabedněný. Nastal konec světa? Ale ne, jen se mohlo poškodit něco v 

křehkém soukolí civilizace, jak ji známe. A ve které jsme zpohodlněli a 

zapomněli na to, co bylo běžné pro naše (pra)rodiče.  

 

Les a louka na talíři 
150 receptů z divoké kuchyně 

Gisula Tscharner ; z německého originálu Wald und Wiese auf dem 

Teller přeložila Lucie Rybová 

 

Od svěží zelené louky a okraje lesa až po pastviny a zahrady kolem 

domů: všude tam najdete chutné divoké byliny a plody, které navíc 

blahodárně působí na váš organismus. Autorka vám bude vyprávět jejich 

příběhy a ukáže, kdy a kde najdete ty nejlepší z nich. Nabídne vám také 

víc než 150 zdravých a levných receptů. Většinu z nich připravíte velmi 

jednoduše z toho, co nasbíráte kolem domu. Některé vyžadují víc času při 

přípravě i hledání a občas narazíte i na recept, který naši předkové 

používali při různých rituálech. Pomalu totiž znovu začínáme chápat, co 

oni věděli po staletí: to nejlepší, co si můžeme dopřát, roste v našem 

bezprostředním okolí.  

 

Předení vlny na kolovrátku a na vřetánku, aneb, Cesta vlny od 

ovečky k přadénku 
Kateřina Rodinová 

 

Máte možnost si ovčí vlnu sami ostříhat? Rádi byste věděli, jakým 

způsobem ji vyprat a načesat, jak použít starý kolovrat či jaký kolovrátek 

a s jakým příslušenstvím si pořídit? Kniha obsahuje detailní návod, jak 

proměnit ovčí vlnu v přadénko vhodné k pletení či tkaní, od: - střihání 

ovcí  

 

Rodinné hospodaření v měnícím se světě 
permakulturní příručka udržitelného zemědělství, potravinové 

soběstačnosti, regenerace krajiny a odolnosti člověka 

Ben Falk ; překlad: Marie Venerová 

 

Známý permakulturní designér a učitel Ben Falk hospodaří na 

čtyřhektarovém pozemku v chladném americkém Vermontu. Používá při 
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tom permakulturní design s důrazem na regeneraci, produktivitu a 

odolnost nejen krajiny, ale i samotného hospodáře. Konečným stadiem 

ekosystému má být lesní zahrada, která se kromě sklizně výživné úrody 

udržuje sama. Takové prostředí pak může podporovat vitální život svých 

obyvatel i následujících generací v kontextu globálních změn.  

 

Stavby ze slaměných balíků 
slaměné izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, návrh staveb 

šetrných k životnímu prostředí, hliněné omítky, ozeleněné střechy 

Jan Márton ; s přispěním architektů a stavitelů: Aleš Brotánek ... 

 

Slaměné izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, návrh staveb 

šetrných k životnímu prostředí, hliněné omítky, ozeleněné střechy 

Vlastnosti slaměných balíků - zvuková izolace, akustika, stavba v praxi, 

návrh a realizace jednotlivých částí staveb. Rekonstrukce zateplením 

balíky, izolace balíků - suchý rakouský způsob, izolace z balíků - mokrý 

německý způsob, malé trvale neobývané stavby, hliněné omítky a 

konstrukce, ozeleněné střechy...  

 

Anna a víly uličnice 
Zuzana Barilová ; ilustrovala Markéta Vydrová 

 

Víly uličnice bydlí v každé domácnosti. Jsou postrachem nejen dětí a 

jejich rodičů, ale dokážou k nepříčetnosti přivést kdejakého mazlíčka. 

Neplecha, Nezbeda, Neposlucha a Neposeda, čtyři víly uličnice, které 

mají na svědomí zatoulané ponožky, ztracené díly skládaček, polámané 

pastelky nebo schované babiččiny brýle.  

 

Dotknout se duše 
Marek Maara Holeček, Markéta Bidlasová 

 

Bilanční rozhovor o zdolávání vrcholů v horách i uvnitř nás Špičkový 

horolezec, vyznavač alpského stylu, držitel mezinárodního ocenění Zlatý 

cepín. Ale také manžel, otec, syn, bratr a kamarád. Marek Mára Holeček 

se svému lezeckému i soukromému životu věnuje naplno a s vášní.  

 

Převrat 
2. díl. Události 17. listopadu dnešníma očima 

Olin Jurman a kolektiv 

 

Čtenář v knize najde názory a vzpomínky protagonistky Charty 77 i 

tehdejších studentů nyní sociologů, spisovatelů a hybatelů vysokých 

postů našeho státu. Dozví se, jak se rozložilo a „rozebralo“ ROH, co se 

dělo na Hradě v ochrance nového prezidenta a v generálním štábu 

armády. Nalezne pohled velvyslance v OSN a USA a odkryje utajované 

hledí našeho posledního zpravodajského důstojníka v Americe. Pozná boj 

a stanoviska vedení mezinárodního svazu studentstva. Přečte si obsáhlý 

výslech „mrtvého studenta Šmída“ a objeví vzpomínky důstojníka 

Pohraniční stráže, posledního nejvyššího představitele ÚV KSČ i několik 

úhlů pohledu na zradu posledního sovětského představitele Gorbačova, 

jenž prodal své satelity jako nepohodlné společníky i se svými zásadami. 

Protagonisté však zároveň vidí tehdejší události i dnešníma očima, a tato 
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podívaná často není příliš příjemná. Čtenář v knize nalezne pohled na 

tehdejší události a další vývoj z mnoha úhlů, různých východisek, otrlých 

vyprávění a nebojácných stanovisek.  

 

Tajemství 
Radka Třeštíková 

 

Román české autorky o mezilidských vztazích a tajemstvích, která je 

rozdělují jako nepřekonatelné hory. Napínavé vyprávění o lidech v 

horách a horách mezi nimi, které už nejde obejít, ale dá se z nich 

spadnout a dá se v nich ztratit. Stejně jako v té šílené spoustě tajemství, 

co si v sobě pečlivě střeží dospělí i děti. Budete se modlit, aby vám aspoň 

někdo z nich něco prozradil a aby si řekl o pomoc hlasitěji než úplným 

tichem. Všichni občas potřebujeme někoho, kdo nás zachrání.  

 

Třešně v rumu 
Michaela Janečková 

 

Štvou vás příbuzní u nedělního oběda? Nemůžete pochopit, koho to zas 

volili, proč si vzájemně posílají konspirační maily, nadávají na novináře a 

skuhrají, že za jejich mládí bylo lip? Vydechněte a počítejte do deseti. Ne 

vždy je hloubení příkopů mezi generacemi ten nejlepší nápad. Třicetiletá 

Michaela, profesí redaktorka veřejnoprávní televize, proto potlačila svůj 

pud sebezáchovy, a rozhodla se se svým o čtyři dekády starším dědou 

měsíc cestovat po Kubě. Když oběma balila kufry, ještě netušila, že za 

pár dní: stráví večer na policejní stanici na okraji Havany, že se děda 

patnáckrát ztratí, že rum je oficiální snídaně šampionů a troje trenky na 

měsíc v pohodě stačí. Pokud se chcete opravdu od srdce zasmát a pobavit, 

pak si přečtěte svérázné zápisky z cest, jež ve výsledku nejsou 

cestopisem, ale spíš deníkem bizarních situací v kubánských kulisách. A 

pokud čtenáře kdy zajímalo, co se stane, když sejmete rudé třešničky z 

loga KSČM a naložíte je do řízného kubánského rumu, v této knize najde 

odpověď.  

 

Co se šeptá v trávě 
Eva Horáková ; ilustrace Vendula Hegerová 

 

Krátké příběhy ze života obyvatel travní říše. Kniha vychází ze zásad 

genetické metody výuky čtení.  

 

Jak se chtěl čaroděj stát kouzelníkem 
napsala Lenka Hoštičková ; ilustroval Mirek Vostrý 

 

Vyprávění o malém čaroději, který nechce být čarodějem, jak si přejí jeho 

rodiče, ale touží se stát kouzelníkem, aby lidem pomáhal. Rodiče zapsali 

Kvída do prázdninové školy pro čaroděje, kde se má učit, jak škodit 

lidem. Kvído však nechce být čaroděj, ale kouzelník jako jeho dědeček. 

Kvídova spolužačka Frída si přeje to samé. Stanou se z nich čarodějové 

nebo kouzelníci?  
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Měsíční zrnko 
Katarína Macurová 

 

Knížka s celostránkovými ilustracemi vypráví snový příběh o putování 

dvou podivuhodných tvorů. Nola a Tula jsou sestry a také nerozlučné 

kamarádky; je proto naprosto samozřejmé, že když Nola prozradí Tule 

své nejtajnější přání, udělá Tula všechno pro to, aby jí ho pomohla splnit. 

Tak začíná dojemný a křehký příběh o síle přátelství a cestě za 

vytouženým snem. Za snem, který objevuje jiné podoby světa, jenž nás 

běžně obklopuje, a nachází v něm nové obzory. Popusťte spolu s Nolou a 

Tulou uzdu fantazie a vydejte se s nimi na jejich čarovnou výpravu... na 

výpravu za snem. Na samém jejím konci zjistíte, že snít, klidně i ty 

nejneuvěřitelnější sny, stojí vážně za to  

 

Pokojíček plný hraček 
genetická metoda 

Hana Zobačová ; ilustrace Michaela Bergmannová 

 

Příhody hraček pro nácvik čtení genetickou metodou. Kniha plná 

krátkých příběhů vypráví a o tom, co se stane, když se plyšový lev v noci 

ztratí, když si loutky spolu nechtějí hrát nebo když hračky pořádají 

narozeninovou oslavu. Kniha vychází ze zásad genetické metody výuky 

čtení, příběhy jsou řazeny od jednodušších převážně jednoslabičných až 

po ty složitější dvoj- a trojslabičné. Jednotlivé příběhy jsou svojí délkou 

přizpůsobené začínajícím čtenářům.  

 

Rudá galerie 
1. díl 

Tiffany Reisz ; z anglického originálu The red přeložila Hana Catalano 

 

Mona Lisa St. Jamesová učinila u matčiny smrtelné postele slib, že udělá 

cokoliv, aby zachránila její uměleckou galerii. Naneštěstí je Rudá galerie 

nejen vymalovaná červeně, ale topí se i v červených číslech. Zrovna když 

Moně dojde, že nemá jinou volbu než galerii prodat, objeví se po zavírací 

době záhadný muž a učiní jí nabídku. Zachrání Rudou galerii, pokud 

bude Mona souhlasit s tím, že se mu na dobu jednoho roku podvolí. Ten 

muž je hezký, Angličan, a nadto neskutečně svůdný. Matka však určitě 

nezamýšlela, aby se její dcera prodala nějakému cizímu člověku. Na 

druhou stranu však Mona dala slib, že udělá cokoliv, aby galerii 

zachránila…  

 

Růže 
2. díl 

Tiffany Reisz ; z anglického originálu The rose přeložila Hana Catalano 

 

Román z autorčiny volné série erotických romancí, jež se točí i kolem 

uměleckých děl. Tentokrát to bude vzácný pohár, který oplývá záhadnou 

mocí...V den večírku na oslavu Liiny promoce jí její rodiče - bohatí 

sběratelé umění s přáteli na vysokých místech - darovali nádherný pohár 

na víno, vzácný artefakt zdobený růžemi. Je to úžasný dárek, na který má 

zálusk i August Bowman, přítel rodičů a host na večírku. August Lie 
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sdělí, že tento pohár, zvaný Růžový kylix, je ve skutečnosti mnohem víc 

než jen kus nádobí. Byl používán při chrámových obřadech Erota, 

řeckého boha lásky, a má moc přivést k životu ty nejintimnější sexuální 

fantazie. Lia je však vůči mytologii a kouzlům skeptická - koneckonců 

August je sběratel umění, takže nejspíš prostě jen chce ten vzácný kousek 

pro sebe. Zanedlouho se však dívka ze zvědavosti z Růžového kylixu 

napije...  

 

Motýlí kniha 
Martina Macháčová ; ilustrovala Sofie Helfert 

 

Kniha ukrývá příběhy pro děti, dobrodružství pro všechny, velký kus 

přírody a také malé, ale statečné skřítky. A motýly. Představte si opravdu 

hluboký les a rozkvetlou louku, jejíž tráva vám sahá klidně až po pás. 

Představte si sluneční paprsky lechtající vás na tváři a malující vám na 

nose pihy. Představte si, jak bosí kráčíte loukou a chladná půda mírní 

letní horkost. S každým dalším krokem vylétají z vysoké trávy motýli s 

křídly v barvě sluníčka a titěrní i trochu větší brouci s tvrdými krovkami 

se rozbíhají do všech stran. Zavřete oči a zaposlouchejte se do bzučení, 

které se nese nad loukou. Nadechněte se. Cítíte tu vůni vlhké hlíny, 

sladkého maliní a pylů všech těch modrých, fialových, bílých a žlutých 

květin?  

 

O záhadném semínku 
Barbora Vajsejtlová ; ilustrovala Jana Doubková 

 

Veselé i dobrodružné příběhy rostlinek a semínek. Myslíte, že na zahradě 

je nuda? Velký omyl! Pod zemí i nad zemí to totiž žije! Chcete vědět, co 

se nakonec vyklubalo ze záhadného semínka, jak to dopadlo s 

nafoukaným rajčetem, marnivou cuketou nebo okurkou, která nechtěla, 

aby skončilo léto? Tak hurá na zahradu!  

 

Sazínkové a Mračná země 
Martina Macháčová ; ilustrace a obálku nakreslila Jana Uhlířová 

 

Pohádková dobrodružství skřítků zvaných sazínkové, kteří žíjí na lukách, 

v lese i v zahradách a starají se o semínka. Dva bratři sazínci, skřítci 

stvoření pro semínkovou práci, se musí vypravit do Mračné země 

zachránit domov a ostatní sazínky před suchem, které je ohrožuje. 

Statečný Fousek a Jeník se ponoří až na dno jezera a spolu s přáteli z 

Mračné země se jim podaří přemoci kouzelníka, uchránit Mračnou zemi 

před potopou a svůj domov před suchem.  

 

Divočina v zahradě, neboli, Inspirace pro přírodní zahradničení 
David Goulson ; přeložila: Lenka Adamcová 

 

Divokou přírodu máme přímo pod nosem - v zahradách a parcích, v 

mezerách v chodníku a v zemi pod svýma nohama. Dave Goulson nahlíží 

do kompostu, vrtá se v hlíně a noří se do zahradního jezírka. Zaníceně 

vysvětluje, jak jsou naše životy a osud celého lidstva neoddělitelně 

propojené se životy škvorů, včel, zlatooček a pestřenek, nedoceňovaných 
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hrdinů přírodního světa. Zásadní kniha pro každého, kdo má zahradu a 

není mu lhostejná naše planeta.  

 

Od semínka v prach 
o životě, přírodě a jedné zahradě 

Marc Hamer ; přeložil: Vojtěch Ettler 

 

Představte si nádhernou rozlehlou zahradu. Sytě rudé hortenzie se 

uklánějí popínavým žlutým růžím, pásy narcisů kynou jiřinám, tulipány si 

na hlavy pod zlatavým sluncem uvazují růžový turban. Na staré okrasné 

jezírko shlíží z nebe natržený mrak. V zadní části přechází zastřižený 

trávník v louku plnou divokých květin, a kdo by šel ještě dál, až za 

mokřiny v koutě, toho by obklopily vzrostlé javory a buky. Jenže do téhle 

zahrady nikdo nechodí. Paní je pryč nebo se dívá oknem z kuchyně a 

jediným člověkem, který šlape mezi záhony, je stárnoucí vousatý 

za?hradník. Jmenuje se Marc Hamer a donedávna přes zimu chytal krtky.  

 

Semínka 
přírodní zdroje energie v desítkách zajímavých receptů 

Vicki Edgsonová a Heather Thomasová ; fotografie Yuki Sugiorová ; z 

anglického originálu Amazing edible seeds ... přeložila Barbora 

Růžičková 

 

Každý recept obsahuje ingredience, informaci o době přípravy a 

fotografii. V knize je podrobně představeno 20 semínek (kmín, koriandr, 

konopí, hořčice, vojtěška, kardamon, římský kmín, pískavice, černucha, 

granátové jablko, vanilka, fenykl, mák, dýně, slunečnice, pohanka, chia, 

len, quinoa, sezam), způsoby jejich pěstování, následné zpracování, obsah 

živin a jejich přínos pro lidské zdraví.  

 

Semínka z vlastní zahrady 
Petr Dostálek 

 

Proč semenařit doma, když je nabídka osiv v obchodech tak bohatá? Nač 

se vracet k pracným a zapomenutým postupům, navíc s nejistým a těžko 

předvídatelným výsledkem? • Zachováte dědictví předků - Domácím 

semenařením pomáháte uchovat cenné rodové, krajové a staré odrůdy, 

mnohdy výborně přizpůsobené místním podmínkám • Poznáte koloběh 

přírody - Zjistíte, jaké jsou potřeby rostlin a co všechno musíte udělat, 

než z původního semínka získáte semínko nové • Objevíte pestrou paletu 

chutí a vůní - Ve vaší kuchyni se objeví zapomenuté odrůdy, často 

skromné a odolné, které můžete pěstovat bez použití chemie • Pomůžete 

přírodě - Přispějete k přírodní rovnováze, biodiverzitě a přilákáte do 

zahrady užitečný hmyz • Budete soběstační a nezávislí.  

 

Augiášův chlév 
Roman Cílek 

 

Renomovaný český spisovatel literatury faktu a kriminálních příběhů 

přináší další sérii deseti detektivních povídek, v nichž se opět profiluje 

zločin v nejrůznějších podobách."Finito! Život dobrodruha na volné noze 

Roberta Balcara za pár hodin ukončily dvě kulky. Byly vypáleny z 
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dalekonosné pušky, přičemž první ze střel ho nezasáhla zcela přesně, 

čímž mu byly dopřány ještě dvě vteřiny vědomí. V zhuštěném 

kaleidoskopu myšlenek a vjemů se mu mihla i výseč pohledu na nebe..." 

Úryvek z nové knihy zkušeného autora Romana Cílka ukazuje, v čem 

jsou jeho přednosti: přitažlivý děj, neotřelý jazyk, nevšední prostředí.  

 

Jak se žije u Wohllebenů 
samozásobitelství v praxi 

Miriam a Peter Wohllebenovi ; překlad z německého jazyka: Kateřina 

Krause 

 

Vlastní ovoce a zelenina, vlastní vajíčka i vlastní maso – Wohllebenovi se 

zásobují sami a po více než 25 letech již vědí, co funguje. Nyní můžete z 

jejich bohatých zkušeností čerpat i Vy.  

 

Nyxia nespoutaná 
2. díl 

Scott Reintgen ; z anglického originálu Nyxia unleashed přeložila Jolana 

Navrátilová 

 

Pokračování dobrodružné space opery pro mladé i dospělé čtenáře o 

skupině teenagerů, která se ocitne ve vzdáleném koutě vesmíru, kde se 

tváří v tvář nebezpečí musí rozhodnout a riskovat doslova všechno. 

Zpočátku si Emmett Atwater říkal, že to bude snadná výhra. Posbírat 

body. Shrábnout prachy. Vrátit se domů. Ale netrvalo dlouho a zjistil, že 

Babylon nehraje čistě. Jejich plané sliby vystřídaly temné vyhlídky. Teď 

si spolu s dalšími členy posádky Genesis musí poradit v neznámém a 

nebezpečném světě. I tato mise měla být jasně daná: těžit nyxii, 

nejcennější surovinu vesmíru, a dobře vycházet s původními obyvateli 

Adamity. Ale Emmett a ostatní si záhy uvědomí, že se ocitli uprostřed 

bitvy mezi silami Babylonu a Adamitů, jejichž zájmy jsou podstatně 

odlišné. Podaří se Genesis uniknout z planety včas, nebo už je pozdě?  

 

Poutníci ze Svaté země 
detektivní případy mnicha Blasia 

Jan Bauer 

 

V odborných historických kruzích vyvolal nedávno rozruch nález 

latinských rukopisů z počátku 15. století na zámku v Českém Krumlově. 

Původně byly považovány za náboženské traktáty sepsané jako polemika 

s názory Jana Husa a jeho následovníků. Pečlivější překlad však ukázal, 

že se ve skutečnosti jedná o vzpomínky rožmberského levobočka 

františkánského mnicha Blasia na kriminální případy, které kdysi 

pomáhal řešit svému příteli Jakubu Protivovi z Protivce, rychtáři na 

Novém Městě pražském. První z nich byl případ poutníků ze Svaté země, 

kteří se při svém návratu z míst spojených s životem Ježíše Krista a jeho 

apoštolů na čas zastavili v Praze. Shodou okolností se tito zbožní muži a 

ženy dostali do podezření z velkých loupeží a krvavých mordů. Jaká však 

byla pravda?  
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Přerušený řetězec 
Petr Eidler 

 

V centru dění detektivního románu je muž, který si přijíždí z Francie do 

Čech pro velké jmění - ale i pro něco horšího. Oskar Rosen se sice 

narodil koncem druhé světové války v Čechách, ale sedmdesát let prožil 

ve Francii. Když se nyní od notáře dozvídá, že dědí po své dosud 

neznámé tetě Vilemíně Pokorné dům a další nemovitost v Praze, 

rozhodne se přiletět, aby zjistil, jaké jsou vlastně jeho kořeny, a najímá si 

soukromého detektiva, který hovoří francouzsky, aby mu s pátráním 

pomohl. Jednoho dne dostane detektiv Rosenovu textovku, že ho 

urgentně potřebuje. Když však dojede do jeho bytu, najde Rosena 

umírajícího. Je zřejmé, že šlo o zabití. Nezbývá než zavolat majora 

Hackenschmieda z oddělení vražd...  

 

Půjdeš s námi ven? 
objevitelské výpravy za přírodou ve městě 

Peter Wohlleben ; přeložila: Marie Voslářová 

 

Příroda je všude kolem nás – i ve městě. Na mnoha nečekaných místech 

se překvapivě daří různým živočichům i rostlinám. Bydlí tam s námi 

třeba myši, králíci, a někdy dokonce lišky či divočáci. Úzké škvíry mezi 

dlažebními kostkami a praskliny v asfaltu zase pohotově obsadily 

lišejníky, mechy či pampelišky.  

 

Víš, kde bydlí zvířata? 
poznáváme život na loukách a v lesích 

Peter Wohlleben ; přeložila: Magdalena Havlová 

 

Ve své nejnovější knížce pro děti se Peter Wohlleben, autor řady 

úspěšných knih o lese, tentokrát věnuje zvířatům. Známý lesník 

doprovodí malé čtenáře ke zvířatům, která žijí docela blízko – v lese, na 

zahradě, u vody a s námi v domě. Budou při tom, když divoká prasata a 

mouchy přivedou na svět mladé, když se vydají za potravou, budou se 

bránit nebo je tu a tam postihne nějaká nemoc. Od mušek třásněnek až po 

vlka – o všech těchto bytostech se děti dozví spoustu zajímavých věcí. 

Vydejte se s námi do tajemného světa zvířat!  

 

Moudrost lesa 
Peter Wohlleben ; přeložila: Magdalena Havlová 

 

Les umí dostat z lidí to nejlepší! Romantický hvozd – hluboké ticho, vůně 

mechu a pryskyřice, ševelení v korunách stromů: představujete si les také 

tak? Tato nádherná místa se stávají vlivem lidské chamtivosti a 

znečišťování čím dál vzácnějšími.  
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Než stromům dojde dech 
jak se stromy učí zvládat změnu klimatu a proč nás les zachrání, když mu 

to dovolíme 

Peter Wohlleben ; přeložila: Dagmar Heeg 

 

Kniha Než stromům dojde dech je vyznáním lásky stromům a současně 

výzvou, abychom konečně začali chránit přírodu a pečovat o její 

nekonečnou mnohotvárnost, i když se nám doposud nepodařilo zcela 

pochopit její provázanost. A také cestou k pochopení, že to děláme ve 

vlastním zájmu. Stromy se totiž bez lidí hravě obejdou, ale lidé bez 

stromů ne.  

 

Plevel na talíři 
28 druhů plevelu a jak se ho zbavit anebo si na něm báječně pochutnat : 

50 receptů z divokých bylin 

Susanne Hanschová, Elke Schwarzerová ; přeložila Monika Řezníčková 

 

Bez varování se objeví v zahradě, nestydatě se tam roztahuje a stojí nás 

čas a nervy – to je plevel. Tato kniha zábavnou formou radí, jak nezvané 

návštěvníky vykázat do patřičných mezí nebo jak si na nich pochutnat.  

 

Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou 
ohromující zjištění o 7 lidských smyslech, srdečním tepu stromů a otázce, 

zda mají rostliny vědomí 

Peter Wohlleben ; přeložila: Marie Voslářová 

 

Peter Wohlleben čtenářům opět s využitím nejnovějších vědeckých 

poznatků a v kontextu svých vlastních zkušeností otevírá oči pro 

podivuhodné jevy přírody a ukazuje, jak blízcí si my lidé s přírodou jsme 

a nakolik s ní zůstáváme propojení.  

 

Zahrada bez zalévání 
chytré zahradničení se 44 rostlinami, které dobře snášejí sucho 

Annette Leppleová ; přeložila: Jana Čeřenová 

 

Nechce se vám stále zalévat záhony a udržovat anglický trávník? 

Nabídneme vám 44 odolných trvalek, keřů, popínavých rostlin a rostlin 

do květináčů užitečných i pro obyvatele z řad živočichů. Vybudujte si 

zahradu, které sucho nevadí.  

 


