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Radka Třeštíková – Dobře mi tak
Sebestředný a bezohledný malíř Boris se rozvádí se svou ženou a stěhuje se ze
společného bytu ke kamarádu Viktorovi. Tento životní zlom ho nutí zamyslet se nad
sebou samým a bilancovat. Boris si postupně uvědomuje všechny svoje selhání a
poněkud neohrabaně se pokouší napravit chyby. Hledá cestu zpět ke svému dospělému
synovi, minulost se mu ale vrací jako bumerang. V té chvíli mu navíc zkříží cestu
šestnáctiletá Erika.

Radka Třeštíková – Foukneš do pěny
Nebude to lehké, ale bude to jízda. Sbalte si do tašky všechna svoje trápení, úzkosti,
zmatek, křivdy, nevyřčená slova i nevyřešené záležitosti a vydejte se spolu s hlavní
hrdinkou na svoji vlastní cestu.

Filip Rožek – Gump: Pes, který naučil lidi žít
Srdceryvné vyprávění očima toulavého psa Gumpa. Příběh o cestě plné překážek a
pastí,o lásce, která má sílu dosáhnout až za duhový most, o neochvějné psí obětavosti
položit život za svého páníčka, o naději, kterou nespoutá ani ten nejpevnější řetěz, ale
také o zvířecí moudrosti, která nám lidem otevírá oči. Gump přináší syrový autentický
příběh, vystavěný z reálných zkušeností člověka, který se celý svůj život věnuje
záchraně týraných psů, odhalování psích množíren a napravování křivd, kterých se lidé
v bezcitné honbě za penězi dopouští na nejlepším příteličlověka. Je to kniha bez příkras
a hollywoodského zjemňování. Jako bychom nahlédli do hlavy toulavého psa Gumpa a
viděli všechno, co si prožil, jeho očima. Autor se setkal s trýznivými psími osudy a s jejich zážitky, nad kterými
někdy zůstává rozum stát. Touto knihou chce lidem otevřít oči a ukázat jim, že každý z nás může pomoci,
pokud si začne všímat dění kolem sebe, a přestane spoléhat, že situaci napraví někdo jiný. Až pochopíme, co
nám psí duše dokážou nabídnout, může být náš život mnohem bohatší.

Magda Váňová – Sestra a sestřička
Hlavními hrdinkami románu Magdy Váňové jsou sestry Hana a Ester. Jejich život s
dlouholetým odstupem ovlivní stejní muži, ale protože nemají ve zvyku si svěřovat svá
tajemství, nevědí o tom. Sesterské pouto mezi nimi je však natolik silné, že přes všechny
neshody a konflikty si nakonec porozumí a překročí přehrady, které se mezi nimi
vytvořily v dětství i dospělosti.

Markéta Zahradníková – Od hospody k hospodě – Jaroslav Sapík
Autorka bestselleru Postel hospoda kostel, knihy, jež v Magnesii Liteře získala Kosmas
cenu čtenářů, tentokrát zpovídá oblíbeného českého kuchaře. Jaroslav Sapík žil
vždycky naplno a mockrát riskoval. Po dědovi je rebel, po mamince ranař a po babičce
lidumil. Přiznává, že je pod pantoflem, ale nic by na tom neměnil. Podle čeho si vybíral
ženu a jaký má recept na šťastné manželství? Co dělá dobrou hospodu a který host
je mu nejmilejší? Koho nejvíc nesnáší a kde je nejšťastnější? Proč mu kolegové z
branže nadávají a komu nejvíc závidí? Kniha Od hospody k hospodě vám poodkryje
soukromí muže, jenž nikdy neztrácí humor a pro peprné slovo nejde daleko. Zjistíte,
jak zpětně vnímá dobu za socialismu i po něm, co je pro něj v mezilidských vztazích i
v byznyse nejdůležitější nebo třeba jak zní hostinské desatero. Na konci knihy najdete samozřejmě i recepty
a fotografie, Jarda je uvařil speciálně pro tuto příležitost. Vybíral dlouho a pečlivě, nakonec zůstaly jen jeho
nejmilejší.
Diana Gabaldon – Paměť kostí
Jamie Fraser, bývalý Jakobín a rebel, ví, že americké povstání přináší tři jistoty:
Američané vyhrají, boj na straně vítězů není zárukou přežití a raději zemře, než aby
se postavil se zbraní v ruce svému nemanželskému synovi – mladému poručíkovi
britské armády. Claire také ví, že Američané vyhrají, ale už ne to, za jakou cenu.
Mezitím, v relativním klidu dvacátého století, se jejich dcera Brianna s manželem
Rogerem MacKenziem usadili ve starém skotském domě, kde se před dvěma
staletími odehrávalo drama jejích rodičů. Nalézají zde Claiřiny dopisy. Křehké
stránky odhalují její lásku k Jamiemu. Budoucnost rodiny MacKenzie na vysočině je
záhadně, neodvratitelná a těsně spjatá s válkou v amerických koloniích.
Stina Jackson - Stříbrná cesta
Stříbrná cesta je mimořádně úspěšný debut mladé švédské autorky (jen ve Švédsku
se za jediný rok prodalo téměř 300 000 výtisků!), za který získala nejen ocenění pro
nejlepší krimi roku, ale i prestižní Glass Key, čímž se zařadila do společnosti takových
jmen jako Stieg Larsson či Jo Nesbo. Ve vzdálené části severního Švédska zmizela
před třemi lety z autobusové zastávky dospívající Lina. Její otec Lelle obviňuje z
tragédie především sám sebe a den co den horečně prohledává okolí silnice zvané
Stříbrná cesta, kde byla Lina viděna naposledy. Mezitím se do místního odlehlého
domu přistěhuje k podivínskému Torbjörnovi jeho nová přítelkyně se
sedmnáctiletou dcerou Mejou. A osudy Lelleho a Meji se protnou tak, jak by si nikdo
nedokázal představit… Stříbrná cesta je thriller o hranicích dobra a zla, normality a
vyšinutí, který je stejně úzkostný a melancholický jako cáry mlhy na opuštěné silnici.
Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol
Slavný příběh o spalovači mrtvol, podivínském Karlu Kopfrkinglovi, je podobenstvím
o patologickém vývoji malého člověka k přijetí zla. Filmové zpracování z roku 1968
patří ke zlatému fondu české kinematografie.

Markéta Lukášková – Panda v nesnázích
Dvě mladé ženy, každá v jiných nesnázích, v jiné době, a přesto mají tolik společného.
Tereza, přezdívaná Panda, se po rozchodu vrací domů. Kromě složitého vztahu s
mámou, psychických potíží a mindráků má těžkou hlavu z diplomové práce. Píše o
neznámé hrdince Marii, člence třetího odboje, která si v padesátých letech vedla
deníky a skrývala u sebe Terezina pradědečka. Tereza tak zjišťuje, že jeho útěk přes
hranice byl mnohem dramatičtější… Příběh o jednom hrdinském činu, který změnil
osud několika generací.

Markéta Lukášková – Losos v kaluži
Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a
na první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do
koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu
a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do
nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná!

Markéta Lukášková – InTyMně
Od sametový revoluce přes Nagano až k dospělosti. Všechno, co neuložíte, se jednou
ztratí. A ztratit vzpomínky na dětství a dospívání v devadesátkách a na přelomu
tisíciletí, to by byla škoda. V této knize nejsou ty vaše, ale spousta z nich vám bude
povědomá. Jsou dětsky naivní, pubertálně vzdorné a taky dospělácky bolestné.
Budete se u nich smát, pokyvovat hlavou a pocítíte úlevu, že v tom všem zmatku, co
se v životě děje, rozhodně nejste sami.

Markéta Lukášková – Vlaštovka v bublině
Píše se rok 2045, Barbora leží v nemocnici s diagnózou, která ji připravuje o poslední
vzpomínky na minulost, lásku i rodinu. Důkazem, že skutečně žila, jsou hlavně její děti
– nejistý Michal a suverénní Magda, která už stihla rozprodat matčin majetek. Díky
novému léku se ale Bára pomalu vrací. Přes dvacet let vzdálené zážitky získávají
jasnější kontury a současná Bára stojí před odhalením tajemství rozpadu své životní
lásky.

Anthony Doerr – Zeď vzpomínek
Povídková kniha Anthonyho Doerra se odehrává na čtyřech světadílech. Titulní
novela získala ocenění National Magazine Award v kategorii krásné literatury,
druhá povídka byla označena za „mistrovské dílo vynikajícího pozorovatele a
ukázku intuitivního smyslu pro poetiku,“ čtvrtá povídka dostala Cenu O. Henryho
a za pátou povídku autor obdržel cenu The Pushcart za rok 2011. U proslulého
autora a čerstvého držitele Pulitzerovy ceny se ostatně není čemu divit. Navzdory
tomu, že Doerr získal prestižní Pulitzerovu cenu za román, považují někteří kritici
právě povídky a novely za vrchol jeho dosavadní tvorby.

Anthony Doerr – O dívce Grace
David Winkler, tichý chlapec okouzlený nestálostí počasí a posedlý sněhem, žije
na Aljašce ve městě Anchorage. Někdy vidí události ještě předtím, než se stanou
? muže s krabicí na klobouky srazí autobus, sám David se v supermarketu zamiluje
do krásné ženy. Sen o tom, že se mu nepodaří zachránit svou malou dceru při
záplavách, ho naprosto zdrtí. Odjede tisíce mil daleko, opustí svou rodinu, domov
i budoucnost, aby vyplnění tohoto snu zabránil. Na ostrově v Karibiku, kde skončí
sám a bez peněz, navíc netuší, jestli jeho dcera přežila a jestli mu manželka útěk
kdy odpustí, mu poskytne přístřeší rodina s mladou dcerou. A právě ta ho
nakonec probudí zpět k životu a přiměje ho hledat všechny, jež opustil. Doerrovy
postavy jsou plné smutku a nenaplněných tužeb, ale také laskavosti. Jeho
pochopení pro lidskou slabost je až neuvěřitelně jímavé.
Anthony Doerr – Jsou světla, která nevidíme
Marie-Laure prožívá s milujícím otcem spokojené dětství v Paříži. Život ji však
postaví před první těžkou zkoušku, když v raném věku oslepne. Tehdy ještě netuší,
že má před sebou další, mnohem obtížnější zkoušky. Němci obsazují Paříž a Marie
s otcem jsou nuceni uprchnout, musejí opustit své dosavadní jistoty a vydat se za
nejasnou vidinou bezpečného útočiště. Je ale možné najít takové místo v
rozbouřené Evropě? Zvláště když s sebou Mariin otec nese nebezpečné
tajemství?V německé hornické kolonii vyrůstá sirotek Werner, toužící po jiném
osudu, než jaký mu byl předurčen. Chce přijít na kloub všem záhadám, které jej
obklopují, fascinuje jej věda, technika. Jeho přirozený talent a samozřejmost, s níž
je schopen opravit každé rádio, nezůstanou nepovšimnuty. Zajistí mu místo na
elitní vojenské akademii pro Hitlerjugend – stane se z něj specialista na odhalování odbojových aktivit.
Werner, který si je stále více vědom nelidských důsledků své inteligence, se nakonec při pátrání po odbojářích
dostává i do Saint-Malo. Blíží se chvíle osudového setkání...

Vojtěch Bernatský – Dvojtáta
„Od sestřičky dostávám roušku, bílou gumovou obuv, zástěru a hodně široké
zelené kalhoty. Kačenka už leží na sále a já usedám k její hlavě. Prakticky vzápětí
se to stane. Matyáš je na světě a já si pozvolna uvědomuju, že jsem dvojtáta,“
nadšeně popisuje sportovní moderátor Vojtěch Bernatský. Nevšední příběhy
všedních dnů v podání dvojnásobného otce, který slasti i strasti spojené s dětmi
prožívá po čtyřicítce. A je zřejmé, že ho to jaksepatří baví!

Vojtěch Bernatský – Tati, už tam budem ?
Děti Vojtěcha Bernatského pomalu rostou, ale jak se zdá, z roztomilých výtržností
jen tak nevyrostou. Vtipný deník populárního sportovního moderátora plný
rodinných dobrodružství hledá odpovědi na zásadní otázky: Lze jíst jako prase,
když jíte kuře? Dokážou si vaše děti zalehnout oko? A kdo je naučil zrovna tohle
slovo?! Příhody ze života dvojnásobného tatínka vám přirostou k srdci natolik, že
nebudete chtít, aby tahle laskavě bláznivá jízda skončila.

Jan Balcar, Nikola Hrklová, Jan Hrušínský – Rudolf Hrušínský 100 rozmarných lét
Herecká kariéra Rudolfa Hrušínského (17. 10. 1920 – 13. 4. 1994) započala ještě
před narozením, když jeho maminka Hermína Červíčková hrála těsně před
porodem na jevišti v Novém Etynku. Výpravná kniha RUDOLF HRUŠÍNSKÝ – 100
ROZMARNÝCH LÉT provází čtenáře prostřednictvím často doposud
nezveřejněných fotografií všemi zásadními okamžiky života a celoživotní kariérou
jednoho z našich nejlepších herců. Každá ze sedmi kapitol je uvedena textovou
částí, která shrnuje důležité společenské události a v jejich kontextu pak nastíní
soukromé mezníky Rudolfa Hrušínského. Na čtenáře čeká 416 stran nabitých
životem.

Evžen Boček – Aristokratka u královského dvora
Již v pátém dílu ze série mimořádně úspěšných humoristických románů o "poslední
aristokratce" mimo jiné dojde k následujícím událostem: Marie Kostková se rozzuří
na Maxe Launa, zorganizuje výpravu do Nizozemského království, dostane
briliantové šperky nesmírné hodnoty, objeví v sobě vášeň pro nakupování, v
doprovodu své matky a paní Tiché odletí do Haagu, kde se setká s královnou
Beatrix, omylem navštíví obchod s marihuanou, zažije oslnivý úspěch na recepci v
královském
paláci
a
potká
sympatického
mladého
muže.
Paní Tichá poprvé poletí letadlem a Jejímu Veličenstvu Beatrix se při audienci
představí jako "nějaká Tichá." ViVien hraběnka Kostková zastaví přísun Prozacu a
dočká se ocenění jako dvojnice princezny Diany. Zámecký zahradník překoná
úzkost ze smrti a začne toužit po lásce. Kastelán Josef zůstane stejný.

Karin Krajčo Babinská – Za sny
Toto je příběh Maxe a Marly. Muže, kterého vlastní způsob života dohnal na samé
dno, a ženy překypující sice energií a radostí ze života, ale ukrývající osudové
tajemství. Jejich náhodné setkání jim zcela změní životy. Vydávají se na společnou
cestu bez cíle, aby nalezli ten nejcennější poklad. Příběh emotivně vypráví o lásce a
znovuzrození. O naději, že jsme schopni dojít ke štěstí, jakkoli složité se to může zdát.
O cestě za sny.

Karin Krajčo Babinská – Hvězdy na cestě
V minulosti stárnoucího slavného herce Igora a jeho dcery, úspěšné spisovatelky
Vandy, se skrývá tragédie, která navždy změnila jejich životy. Po letech odcizení se
setkávají na Krétě, aby tu splnili jedno poslední přání. Podaří se jim během
společných dnů ustát řadu vypjatých situací a najít k sobě ztracenou cestu?
Emotivní vyprávění o vině a odpuštění vás spolu s hrdiny dovede k jasnému
poselství: Každý má svůj příběh, jen ho nikdy nevidíme celý.

