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JOJO MOYESOVÁ – NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Louisa Clarková je obyčejná dívka žijící mimořádně obyčejným životem. Má ráda svou práci v
bistru, svého dlouholetého přítele a svět, který končí s hranicemi malého rodného městečka. Svůj
život by za nic nevyměnila. Když však bistro zavřou, Louise měnit musí. Svět Willa Traynora naopak
žádné hranice nemá. Je to svět adrenalinu, velkých obchodů i peněz, svět možností bez omezení.
Will svůj život miluje. Když ho však nehoda upoutá na kolečkové křeslo, ví, že už ho nebude moci
žít jako doposud. Jen těžko si lze představit více nesourodou dvojici než náladového a depresivní
Willa a jeho novou optimistickou a upovídanou ošetřovatelku Louise… Romantický příběh o dvou
lidech, kteří nemají nic společného, dokud jim láska k nohám nepoloží celý svět. S ním však i
otázku, jak vysokou cenu je člověk ochoten zaplatit za štěstí toho, koho miluje.

JOJO MOYESOVÁ – ŽIVOT PO TOBĚ
Kdybyste ztratili někoho, koho jste moc milovali, jak moc by to změnilo váš pohled na svět? V
pokračování světového bestselleru Jojo Moyesové Než jsem tě poznala najdeme Louisu Clarkovou
v přesně takové situaci. Po intenzivním půlročním vztahu s ochrnutým Willem Traynorem, který
se rozhodl ukončit svůj život asistovanou sebevraždou, zůstává Louisa sama, zmítána smutkem a
výčitkami svědomí. Po vážném úrazu se navíc musí vrátit domů k rodičům. Jako by byla najednou
zpátky na začátku cesty – život po Willově smrti totiž znamená učit se leccos znovu, stavět na
nových základech. Záchranář Sam Fielding, pro něhož je kontakt se smrtí každodenní náplní práce,
by snad mohl být právě tím, kdo Louise pomůže se zase vrátit do života, jenomže pak se z Willovy
minulosti nečekaně jako uragán vynoří Lily – jeho šestnáctiletá nezvladatelná dcera. A všechno je
rázem jinak…

LUPTONOVÁ ROSAMUND - SESTRA
Psychologický román okořeněný prvky detektivky a thrilleru zkoumá mezilidské vztahy, sílu
lidského ducha a ohledává hranice, jež jsme ochotni překročit na cestě za svým cílem. Beatrice se
dovídá strašnou zprávu, že její mladší sestra Tess se pohřešuje. Přilétá do Londýna jen proto, aby
se dozvěděla, že ji nalezli mrtvou – a prý je to sebevražda. S tím se Bee odmítá smířit a zatímco v
duchu rozmlouvá s milovanou Tess, pouští se do pátrání po jejím vrahovi.

STRÝČKOVÁ JANA, TESLÍKOVÁ KAMILA - TY BRĎO!
Víte, co jsou to mlíčňáky, proč si žraloci nemusí čistit zuby nebo kde bydlí zubní víla? Pokud ne,
knižní zpracování oblíbeného televizního seriálu Ty Brďo! je tu právě pro vás a pro všechny zvídavé
děti!

PATRIK HARTL – MALÝ PRAŽSKÝ EROTIKON
Malý pražský erotikon je druhým románem režiséra a autora úspěšných divadelních komedií
Patrika Hartla, jehož literární prvotina PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA a KAREL se těší velkému zájmu
čtenářů. Tento nový román je díky autorovu nekonformnímu nadhledu a smyslu pro humor
určený i těm, kteří bývají ke knížkám o lásce zpravidla nedůvěřiví. Na Babě stojí nad strání s
výhledem na Prahu dvě sousedící řadovky, ve kterých bydlí rodiny, jejichž členové prožívají pod
povrchem zdánlivě všedních dní nečekaně osudové milostné příběhy. Honza cítí pokušení, ale
protože si nechce komplikovat život, snaží se mu odolat. Marta, přestože je vdaná, občas
neodolá, a Zbyněk se ani odolávat nepokouší. Táňa miluje tajně, Petra má zábrany, Tomáš je
až příliš velký romantik, Cyril trochu zvrhlík a Adéla se miluje častěji, než všichni předchozí
dohromady, aby se necítila sama. Malý pražský erotikon je zábavným obrazem jejich intimního života, který líčí jejich
touhy, okamžiky radosti i katastrofy od předškolního věku až po věk důchodový.

PATRIK HARTL – OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ
Nový dvojromán Patrika Hartla je možné začít číst z kterékoli strany. Vyberte si! Příběh
sourozenců Veroniky a Jáchyma budete prožívat podle toho, který začátek zvolíte.
Buďto do života skočíte jako Jáchym volným pádem z výšky čtyř tisíc metrů nebo se jako
Veronika budete statečně prokousávat citovými nástrahami ode dne ke dni. Prožijete dva
příběhy v jednom. Jako on a jako ona. Nebo v opačném pořadí, což bude překvapivě jiné, než
byste očekávali... Můžete s nimi hledat štěstí, doufat, věřit, dělat chyby a napravovat je. Budete
se o ně bát, fandit jim a zamilovávat se s nimi. A nejenom s nimi. Taky s Eliškou, Kubou, Dedém,
Monikou, Viktorem, Amy, Kryštofem, Danou, Viki a Ondřejem. Protože štěstí a lásku hledá
každý. I když to zní jako fráze.

PATRIK HARTL – PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Román vypráví s vtipným nadhledem příběh čtyř kamarádů, kteří si dvacet let po maturitě zkusí
položit otázku, jestli žijí opravdu tak, jak chtěli, když jim bylo osmnáct. A protože si musí přiznat,
že by sami ze sebe nejspíš byli zklamaní, nezbývá jim, než se rozhodnout, jestli s tím chtějí něco
udělat. Kdyby měl Karel charakterizovat, jaká tato kniha je, pravděpodobně by řekl, že je to
výzva. Výzva nebát se v poločase rozpadu změnit a čelit pohodlnosti.
Prvok by asi neváhal pateticky dodat, že je to příběh o svobodě a odvaze, která je k ní potřeba.
A taky o tom, jak milovat. Manželky, milenky, matky i dcery. Tečkovi by to bylo fuk, protože
knížky nečte. Ale kdyby zjistil, s kolika ženami se v tomto příběhu vyspí, možná by ho to zaujalo
natolik, že by si zrovna tenhle román přečetl. A Šampón by hlavně považoval za důležité, aby
se při čtení této knížky čtenáři dobře bavili. Protože podle něj v ní jde především o to, o čem
zpíval Freddie Mercury: Show must go on!

TÁŇA KELEOVÁ-VASILKOVÁ - LŽI
Viola a Viktor mají na první pohled téměř ideální manželství. Milují jeden druhého, dcerku
Nikolku, svou práci. Viola je úspěšná módní návrhářka a Viktor novinář, momentálně na
mateřské dovolené. Pro své přátele a známé jsou zajímavý pár, všichni je obdivují a závidí jim.
Ale zdá se, že jejich vztah má přece jen trhliny. Jde o Viktorovy lži a přetvářky, které časem
náhodou vyplavou napovrch. Viola je šokovaná, i když i ona má své dosud nepřiznané
tajemství. Najednou neví, co dál…

JOJO MOYESOVÁ – JEDEN PLUS JEDNA
Představte si, jak by mohl vypadat příšerný život: manžel vás opustil a rodině nepřispívá ani
penny. Vašeho syna puberťáka šikanují a dcera, jež je matematický génius, má sice možnost
nastoupit na prestižní školu pro nadané děti, ale vy si to zkrátka nemůžete dovolit. Už jen nákup
školní uniformy by znamenal pořádnou díru do rozpočtu – a co teprve školné… Seznamte se,
přesně takový je ve zkratce život Jess Thomasové.Jednoho dne se však Jess přihodí zvláštní věc.
V taxíku Najde svazek bankovek, který patří arogantnímu milionáři Edu Nichollsovi, u něhož
doma Jess uklízí. Žádný balík to sice není, pro Eda bezesporu jen pár drobných, nicméně pro Jess
by ony peníze znamenaly řešení problému. Jinak zásadová žena se impulzivně rozhodne, že si
peníze ponechá a využije je pro svou dceru. V té chvíli ještě netuší, jak jí jejich majitel následně
změní život…

JIRÁSEK ALOIS - STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Staré pověsti české jsou nejznámějším převyprávěním naší dávné historie. Při psaní této knihy
čerpal její autor jak z lidové slovesnosti, tak z historických pramenů. Kniha je rozdělena na čtyři
části: Staré pověsti české, Pověsti doby křesťanské, O staré Praze a Ze starobylých proroctví.
Dočtete se o praotci Čechovi, o Krokovi a jeho dcerách, o Libuši a Přemyslovi, o Dívčí válce, o
králi Svatoplukovi, o knížeti Daliborovi a mnoha dalších známých pověstí. Poprvé vyšla roku 1894
a od té doby se dočkala velkého množství reedic.

PETIŠKA EDUARD - STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI
Staré řecké báje a pověsti, pravděpodobně nejznámější kniha Eduarda Petišky s legendárními a
mimořádně zdařilými ilustracemi Zdeňka Sklenáře obsahuje příběhy z řecké mytologie
převyprávěné pro děti a mládež. V jednotlivých příbězích se mladí čtenáři setkají s nejznámějšími
řeckými bohy (např. Diem, Athénou, Afroditou, Apollonem), hrdiny (Heraklem, Theseem,
Odyseem nebo Oidipem) či mytickými postavami i monstry (Amazonkami, Kerberem, Pegasem,
Medúzou či Kerberem). Autor, jemuž politická situace v tehdejším Československu bránila psát
pro dospělé, vnímal Staré řecké báje a pověsti zároveň jako metaforický „román a o životě v
Čechách“, o českých zoufalstvích a nadějích. Právě v tomto archetypickém pojetí antické látky
zřejmě spočívá její trvalý úspěch, nejedná se totiž jen o převyprávění antických mýtů, nýbrž
komplexní svědectví o lidském životě a charakteru, srozumitelné v každé době a ve všech
jazycích, do nichž kniha byla přeložena (kupř. ve Francii dosáhla kolem pětadvaceti vydání a stala se školní četbou). I u
nás se kniha od prvního vydání v roce 1958, dočkala více než patnácti vydání a od té doby oslovila několik generací
čtenářů. Současné vydání doprovázejí půvabné a mimořádně zdařilé ilustrace profesora Zdeňka Sklenáře. Kniha
zároveň vychází i ve speciální úpravě jako bibliofilie. Eduard Petiška (1924–1987), od jehož smrti uplyne v letošním
roce 30. let, byl český spisovatel knih pro děti, mládež i dospělé, překladatel, básník, dramatik, ale i editor V. Dyka, F.
Hrubína či E. Frynty. Jeho knihy byly přeloženy do několika desítek jazyků, Staré řecké báje a pověsti si však mezi nimi
dodnes uchovaly klíčové postavení.

GEORGE ROBERT ELFORD – ĎÁBELSKÁ GARDA I.
Brutální a šokující svědectví o nacistických žoldácích... Jejich činy za druhé světové války byly
nejkrvavější noční můrou dějin. Když šla Francie do války v džunglích severovýchodní Asie,
popel druhé světové války ještě zcela nevyhasl. V tomto konfliktu bojovali v předních liniích
zatracenci a žoldáci francouzské cizinecké legie.

GEORGE ROBERT ELFORD – ĎÁBELSKÁ GARDA II.
Příběh skupiny německých žoldáků, bývalých příslušníků SS a později francouzské Cizinecké
legie,
kteří
bojovali
ve
Vietnamu
v
50.
letech
minulého
století.
Francouzská Légion Étrangere byla nasazena v Indočíně v letech 1947-1954. Po porážce u
pevnosti Dien Bien Phu v květnu r. 1954 legionáři z Vietnamu odcházejí, ale ne všichni. V boji
proti vietnamským partyzánům a komunistům měli nadále saigonské vládě pomáhat
(samozřejmě bez jakékoliv oficiální podpory) pečlivě vybraní, zkušení, elitní zabijáci z nově
vytvořeného německého Komanda smrti (Task Force-G), kteří se "proslavili" neobyčejnou
odvahou, krutostí a brutalitou. Ve Vietnamu se také ve stejné době objevují první Američané...
Čtenář musí laskavě posoudit sám, má-li kniha blíže k románu nebo solidní literatuře faktu...

