S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý kostel se
setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru prvního dílu opustili.
Zatímco ve zbytku nově vzniklého Československa nastávají zlaté
časy, v Karvinné – jak se nyní město jmenuje – se stále významně
projevují důsledky předešlého dramatického dění a prosakují do
všech oblastí života. Ne vždy v dobrém. I přesto lze říct, že dvacátá
léta jsou pro obyvatele města relativní selankou, dobou
významných společenských změn a ekonomického rozmachu.
Nastupující generace se může těšit výsadám, které byly v nedávné
minulosti nedosažitelné, a začínají se před ní rozprostírat dříve netušené možnosti.
Klíčící naděje však rázně ukončí hospodářská krize a vzápětí opětovný vzestup
nacionalistických nálad. Napětí ve společnosti stoupá a rodiny našich hrdinů rozštěpují
rozdílné názory: zatímco jedni se nadcházející hrozby obávají nebo mezi prvními nesou
její ničivé důsledky, jiní probíhající změny vítají jako šanci k odčinění utrpěných křivd.
Smršť událostí po nástupu německé okupace však nakonec smete všechny, protože v
tomto regionu i druhá světová válka probíhala dosti jinak než ledaskde jinde.
Příběh je i tentokrát vystavěn na skutečných událostech a čtenář s překvapením zjišťuje,
že mnohé z toho, co se ve druhém díle Šikmého kostela odehrává, zůstávalo po dlouhá
desetiletí skryto ve třinácté komnatě dějin.

Válka nemá ženskou tvář je knižní prvotinou pozdější laureátky
Nobelovy ceny. Světlana Alexijevičová, tehdy třicetiletá, při jejím
psaní poprvé použila žánr, který ji později proslavil a o němž někteří
kritici hovoří jako o „románu hlasů“, poprvé zde sestavila text z
autentických úryvků rozhovorů, jež vedla se svými hrdinkami.
Autorka po čtyři roky jezdila s magnetofonem po Sovětském svazu
a hovořila se stovkami žen, které bojovaly ve Velké vlastenecké
válce. Všechny se přihlásily do Rudé armády dobrovolně a většina z
nich ve velmi mladém věku šestnácti, sedmnácti let. Mozaika jejich
vzpomínek je nepatetická, hluboce lidská a vydává působivé protiválečné svědectví. Válka
nemá ženskou tvář byla v Sovětském svazu vydaná poprvé časopisecky v roce 1984, o rok
později následovalo knižní vydání a v roce 1986 vyšel rovněž její český překlad. Tato vydání
však byla poznamenána řadou cenzorských zásahů. A tak se Alexijevičová ke své první
knize po osmnácti letech znovu vrátila a zcela ji přepracovala: zrekonstruovala části, jež
padly za oběť cenzuře, doplnila materiály, které si v době prvního vydání ještě sama
nedovolila zařadit, přibyl rovněž zápis jejího rozhovoru s cenzorem a úryvky z vlastního
deníku z doby, kdy kniha vznikala. V roce 2002 pak vyšla kniha v nové, definitivní podobě.
Během patnácti let byla vydána ve 44 zemích a stala se autorčiným vůbec nejúspěšnějším
dílem.

Od Homérových básní až po současnou science fiction, od svatých
písem po komiksy, přes všechna stěžejní literární díla, o nichž
jsme se učili (od Gulliverových cest po Alenku v říši divů, od
Tolkiena po Milión Marca Pola), literatura po celé věky neustále
vytvářela pomyslné a bájné země a promítala do nich všechna ta
přání, sny, utopie a noční můry, které v našem omezeném
skutečném světě působí příliš rušivě a vyzývavě. Po Dějinách
krásy, Dějinách ošklivosti a Bludišti seznamů se Umberto Eco
stává naším průvodcem na obrazově bohatě dokumentované
cestě po oněch dalekých, neznámých zemích a ukazuje nám jejich
obyvatele, vášně, hrdiny, ale především význam, který pro nás
mají. Na cestě, jež je zasvěcená i zábavná, jak ji dokáže uspořádat jen Umberto Eco.
Najdeme na ní starověké a středověké texty v bezprostředním sousedství dnešních
příběhů, filmy vedle básní, komiksy vedle románů, které ovlivnily vnímavost i založení náš
všech.

Toto fenomenální dílo lze chápat jako úvod do budhistického
nazírání duchovní skutečnosti. Seznamuje čtenáře s meditačními
technikami, osvětluje fenomény karmy a znovuzrození, radí, jakým
způsobem se připravit na cestu ke smrti. Především se ale text
detailně zabývá přechodným stavem vědomí a nevědomí po smrti,
tzv. „bardem“, a rozkrývá tak řadu otázek, jež si lidstvo klade od
nepaměti. Tibetská kniha o životě a smrti představuje unikátní
syntézu budhistické tradice a západního myšlení. Sogjal Rinpočhe se
sice narodil v Tibetu a byl žákem duchovního mistra Džamjang
Khjence Čhökji Lodöa, po čínské invazi Tibetu však podobně jako Dalajláma odešel do
exilu a od 70. let začal na Západě předávat tibetské učení.
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V knize Cestou Ticha se dočtete, jak můžete v každodenním
životě hluboce naslouchat. Jak se odvrátit od hluku a
rozptýlení, být více pozorní a přijímat ticho. Zjistíte, jak
uklidnit svou mysl a získat moudrost a vhled, jak lépe
naslouchat srdcem a radostně tak objevit novou vnitřní
svobodu.

Nový díl série Řeky Londýna! První případ, který se neodehrává v
Londýně a který neřeší Peter Grant. Svižné dobrodružství, které si
v ničem nezadá s eskapádami slavné partičky z Rozmaru a
anglických říčních božstev. Tajnosti tentokrát obestírají řeku
Moselu a jihoněmecké město Trevír, proslavené vínem a
starověkými Římany. Právě zde je na vinici nalezena mrtvola muže
pokrytého plísní. Místní policie s něčím takovým nemá zkušenosti,
kolem případu se navíc vznáší aura nadpřirozena, a proto je na
scénu pozván vyšetřovatel Tobias Winter, německá obdoba Petera
Granta, který s pomocí trevírské policistky Vanessy Sommerové
záhy odhalí propojení oběti se skupinkou místních mužů a čímsi, co město a jeho okolí
prorůstá už pěkně dlouhou dobu. Případ se větví a nejde v něm pouze o plíseň a vraždu,
nýbrž
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Trevíru.
Neil Gaiman je autor, jehož fantazie evidentně nezná mezí (určitě
znáte jeho knihu Koralína) a tenhle příběh je něco, co rozhodně
chce číst každý milovník hororu a fantasy. Oceán na konci cesty je
nesmírně citlivý a zároveň napínavý příběh, který vyzní ještě lépe
díky kouzelným ilustracím. Pro našeho vypravěče to všechno
začalo před čtyřiceti lety, když byl sedmiletý chlapec. Tehdy ukradl
podnájemník jeho rodičům auto a spáchal v něm sebevraždu,
čímž probudil prastaré síly, které je lépe nechat na pokoji. Temné
bytosti z míst za hranicemi reality se díky fatální chybě ocitly na
svobodě, a když zlo proniklo až do chlapcovy rodiny, zjistil, že
bude muset udělat všechno, co je v jeho silách, aby zůstal naživu. Jeho jedinou nadějí byly
tři ženy, které žily na farmě na konci jejich cestičky...

Pro velký zájem čtenářů vydává nakladatelství Baobab v
novém vydání velký dobrodružný román o chlapci, který měří
jen o něco víc než jeden milimetr! Souborné vydání obou dílů
v jednom svazku. Domovem hlavního hrdiny je obrovský
strom, který je pro jeho obyvatele celým světem. Jednoho dne
odmítne Tobiášův otec vydat tajemství svého geniálního, ale
pro přežití stromu nebezpečného vynálezu. Rodina
Lolnessových je poslána do vyhnanství a Tobiáš musí prchat
až do země trávového lidu. Hledá bezpečí, přátele a způsob,
jak zachránit strom před zničením, neboť srdce stromu je
nahlodáno hlubokým kráterem. Pokusí se odvrátit katastrofu
a najít své rodiče a Elíšu...

Tento brilantní, strhující thriller od autora románů Moriarty, Dům
hedvábí a bondovek Modrý diamant, Navždy a den propojuje
klasickou detektivku hodnou Agathy Christie se stejně geniální
moderní zápletkou, díky níž se čtenář stává detektivem. Alan
Conway je úspěšný autor detektivních románů. Jeho redaktorka
Susan Ryelandová s ním pracuje už řadu let a důvěrně zná jeho
detektiva Atticuse Pünda, který řeší případy narušující život v
ospalých anglických vesničkách. Alanovo tradiční vyprávění je
poctou královnám klasické britské detektivky, jako jsou Agatha
Christie a Dorothy L. Sayersová a je nesmírně úspěšné. Tak
úspěšné, že Susan musí dál snášet jeho problematické chování,
pokud si chce svou práci udržet. Když Susan dostane nejnovější Alanův rukopis, ve kterém
Atticus Pünd vyšetřuje vraždu v anglickém panském domě Pye Hall, není důvod si myslet,
že by se měl nějak lišit od ostatních. Jsou zde mrtvá těla, řada neobvyklých podezřelých a
také množství falešných stop a vodítek. Ale čím víc Susan z románu přečte, tím víc si
uvědomuje, že mezi řádky rukopisu je ukryt ještě další příběh plný žárlivosti, chamtivosti
a bezohledných ambicí, který brzy povede k vraždě. Rafinovaně temný, inteligentní a
nemilosrdně napínavý román Magpie Murders je mistrovským pojednáním detektivky ze
starých dob.
„Geniální román v románu… Tento skvělý příběh, který je částečně detektivkou, částečně
pastišem, si pohrává s detektivním žánrem, ale současně ho bere vážně.“ The Sunday Times

V této knize ožívají nejvýznamnější postavy indické mytologie plné
všemocných bohů, laskavých i krutých bohyň, zarputilých asketů a
splněných přání. Setkáte se v ní nejen s Brahmou, Višnuem a Šivou,
základní trojicí hinduistického panteonu, ale i s "menšími" bohy.

Zlý král vyhostí z jedné severské pohádkové říše svého mladšího
bratra. Brzy nato se ve třicátých letech minulého století na
chodníku před oblíbeným Cukrářstvím u Perlů v Paříži zničehonic
objeví tajemný mladík bez minulosti, kterého později adoptivní
rodiče nazvou Joshua. A koncem osmdesátých let dvacátého století
se jiný chlapec posedlý fotografováním zamiluje do záhadné
neznámé dívky. A právě tento chlapec o několik desítek let později
rozluští velké tajemství Joshuy Perla i oné neznámé dívky. Strhující
příběh o hledání cesty a lásky.

Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako přepracovaný
zaměstnanec Ministerstva kouzel, manžel a otec tří školáků, to má
ještě těžší. Potýká se s minulostí, která nechce zůstat tam, kam patří,
a jeho nejmladší syn Albus se mezitím musí prát s tíhou rodinného
dědictví, o které nikdy nestál. Minulost a současnost se čím dál
hrozivěji prolínají a otec i syn zjišťují nepříjemnou pravdu: temnota
někdy vyvěrá z nečekaných míst.
Divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě na námět J.K. Rowlingové,
Johna Tiffanyho a Jacka Thornea napsal Jack Thorne. Je osmým příběhem ze série o
Harrym Potterovi a zároveň prvním, který se oficiálně dočkal divadelního zpracování.

Myšlenkové mapy jsou nejefektivnější současnou pomůckou pro
přemýšlení. Tony Buzan je jejich „vynálezcem“ a největším
propagátorem a v této knize je přístupnou a zábavnou formou
představuje mladším čtenářům. Kniha dětem pomůže zefektivnit
psaní poznámek a učení, zkrátit dobu strávenou nad domácími úkoly,
rozvíjet kreativitu a představivost, zlepšit paměť. Naučí se nejen
zefektivnit práci do školy, ale třeba i jak naplánovat narozeninovou
oslavu, aniž by na něco zapomněly.

