
Kniha nabízí celostní pohled na Shakespearovu dobu. Je 

rozdělena do čtyř částí. V první (Lidé a společnost) je 

alžbětinská společnost nazírána v širokém záběru od 

králů a královského dvora až po lidi na okraji (žebráci, 

tuláci, čarodějnice, prostitutky). Druhá část (Každodenní 

život) přibližuje, jak Shakespearovi současníci žili, 

umírali, bydleli, jak se oblékali, jak a co jedli, jak se bavili, 

ženili a vdávali. Třetí část (Mentalita, řeč, imaginace) se 

zabývá dobovým myšlením a cítěním a kulturou 

mluveného a tištěného slova, která formovala anglickou 

renesanci. Čtvrtá část přináší portrétní galerii osobností 

Shakespearovy doby. 

 

Karel Čapek mluví mnoha hlasy. Některé se modlí, některé 

rouhají, některé řeší věci jakoby zcela neduchovní. Některé jsou 

hlasy postav, některé vypravěčů. Někdy mluví autor mladě 

bouřlivý, někdy dozrále usazený, někdy tragicky prohloubený 

blízkým koncem. Z těch hlasů by bylo možné sestavit mnoho 

knížek. Skoro modlitby jsou sebrány napříč hlasy, žánry i 

vývojovými etapami tak, aby se s nimi nemodliči mohli modlit a 

kostelní nechodiči si k nim chodit pro útěchu.  

Knihu sestavil a glosoval Martin C. Putna, který se zaobírá 

duchovními dějinami evropskými i českými napříč konfesemi a 

žánry. 

 

Symbolicky dekadentní trilogii Romány tří mágů, kterou napsal 

Jiří Karásek ze Lvovic, tvoří Román Manfreda Mcmillena (1907), 

Scarabeus (1908) a Ganymedes (1925).  

Román Manfreda Mcmillana se odehrává v Praze, kde se 

vypravěč sbližuje s démonickým hrabětem Manfredem. Ten ve 

starobylém městě hledá stopy po chráněnci svého dědečka, 

zemřelém mágu Cagliostrovi, protože se cítí být jeho 

současným vtělením, a svému příteli o životě tohoto čaroděje 

a okultisty vypravuje. Manfreda ale jako přízrak pronásleduje 

tajemný Walter More, jehož magickým praktikám se nakonec 

Manfred neubrání a beze stopy mizí. 

Scarabeus je příběh z Benátek. Mladý Gaston se zamiluje do Oresta, jenž se tak na čas 

vymaní z nerovného vztahu s cynickým a krutým Marcelem. Když Oreste zmizí, pátrání 

přivádí Gastona do Marcelova zpustlého dóžecího paláce. Postupně se dozvídá o jeho 



rodovém tajemství – o dávné příbuzné, která se dokonale vyznala v travičství a je 

pohřbena v sarkofágu právě zde, i o mocné síle jejího skarabea. 

Ganymedes pojednává o Adrianovi, zajímajícím se o taje rudolfinské Prahy. Adrian 

poznává sochaře Jörna Mollera, který rozluštil záhadu, jak s pomocí kabaly oživit golema. 

Umírající Moller chtěl sochu navždy uspat, Adrian však bezděky golema znovu oživil a ten 

ho jako orel bájného Ganymeda odnesl do své říše. 

 

Na planetě Zemi máme čtrnáct horských masivů 

převyšujících magickou hranici 8 000 metrů nad mořem. I 

když k jejich vrcholům dlouho vzhlíželi převážně jen 

příslušníci silného pohlaví, objevila se již po druhé světové 

válce výjimka potvrzující, že ani ženám nejsou velehory 

lhostejné. Byla jí Claude Koganová, která se pokusila o 

vylezení Čo Oju, šesté nejvyšší hory světa, již v pionýrských 

letech 1954 a 1959. Bohužel na srázech své vysněné hory 

tragicky zahynula, což další snahy žen o podobné výkony 

na léta zastavilo. Zatímco mužské prvovýstupy na 

vrcholech koruny Himálaje byly dovršeny v šedesátých 

letech dvacátého století, prvními ženami na osmitisícovém 

vrcholu Manaslu se staly s velkým časovým odstupem až 

Japonky v roce 1974. 

Osudy prvních žen na nejvyšších vrcholech byly často velmi složité, ba až kruté a splnění 

jejich osmitisícových snů vyžadovalo obrovskou energii, horolezecké mistrovství, 

cílevědomost, odvahu a dřinu, často ovšem i nutnost vyrovnat se s těžkou psychickou 

frustrací. Bohužel platí, že „osmitisícové“ touhy a sny žen byly zhusta vykoupeny nejen 

slzami a krví, ale opakovaně i cenou nejvyšší.  

Kniha popisuje velmi čtivou a zároveň faktograficky přesnou metodou jednotlivé 

osmitisícovky jak z hlediska prostupnosti a výstupů ženských expedic, tak i z hlediska 

geografického, historického a geopolitického. Dina Štěrbová shromažďovala neúnavně a 

až s mravenčí pílí informace o prvních ženách na těchto horských velikánech celých 

patnáct let. Mnohé z aktérek osobně navštívila, některé údaje jí poskytly kamarádky nebo 

pozůstalí, jiné objevila v archivech. Cílem bylo přinést autentické dokumenty a současně 

vcítit se do tužeb a osudů všech účastnic této dvacet čtyři let trvající ženské odysey. Kromě 

množství jedinečných fotografií kniha obsahuje i přesné tabulky. 



Čtyři vypravěči, čtyři životy, jeden příběh. Alain se ocitl na ulici a 

na svou novou životní situaci si zvyká jen stěží. Tráví teď dlouhé 

hodiny na lavičce před Claudovým domem. Claudovi bylo 

osmdesát, je slepý, miluje hudbu a ze svého domu vychází jen 

zřídka. Corentin nemá žádné přátele, těší se na své osmnácté 

narozeniny, protože jako plnoletý konečně nebude muset 

poslouchat rodiče a mimo jiné skoncuje s hodinami klavíru, na 

které dochází právě ke Claudovi. Tihle tři, kteří toho mají v životě 

společného jen velmi málo, se přesto spojí, aby zachránili 

Carole... 

 

Mokřady západního Nizozemí jsou útočištěm ptactva, které 

fascinuje nadějného biologa Maartena. Pravidelně vyplouvá na 

svá pozorování, aby v přírodě našel harmonii, kterou postrádá 

mezi lidmi. Příběh se plynule pohybuje mezi přítomností a 

minulostí. Minulost čtenáři odkrývá přísnou kalvinistickou 

výchovu jedináčka v rodině zelináře v padesátých letech, v 

přítomnosti sledujeme Maartenovu láskyplnou péči o umírající 

matku, jeho badatelské výpravy a snahu o sblížení se ženami, 

které komplikují jeho vnitřní strachy. Cit pro vnímání přírody, 

jemné psychologické postřehy a intenzivní dramatické scény 

zajistily autobiografickému románu přízeň evropských čtenářů. 

Knihy, která byla též zfilmována, se prodalo již dva a půl milionu 

výtisků. 

 

Dalajlama patří k největším duchovním autoritám současnosti. 

Nuceně pobývá v exilu, a snad právě proto může dobře 

zprostředkovat učení tibetského buddhismu lidem na Západě. 

Vnáší jeho myšlenky do kontextu s jinou duchovní tradicí, ale 

ukazuje je jako univerzálně platné nezávisle na čase a místě. 

Tato kniha pojednává o tom, že jedním z klíčů k duchovnímu 

prozření a osvobození je poznání sebe sama - úkol, jehož 

důležitosti a obtížnosti si byli od antiky vědomi i evropští 

myslitelé. 

 

 



Kniha Františka Koukolíka je určena tentokrát širšímu okruhu 

čtenářů. Tak to naznačuje i její pro přísnou vědu netradiční, 

trochu symbolický název. Je souborem padesáti drobných 

zamyšlení inspirovaných statěmi a články z významných 

světových časopiseckých zdrojů. Přístupnou formou 

zprostředkovává i obtížnější poznatky o lidském mozku, o vztahu 

mozku a mysli, vědomí a sebeuvědomění, a také zjištění 

vypovídající o nikoli snadno a přesně oddělitelné hranici mezi 

člověkem a jinými živými tvor. Zasazuje člověka do celku evoluce 

přírody a evoluce kosmu. 

 

Román arménské spisovatelky líčí podivuhodný a magický život 

horské vesnice v Arménii, jejíž obyvatelé, často podivíni odvyklí 

spojení s okolním světem, věří v kouzla a nadpřirozeno. 

Největším zázrakem zde však je láska, která doslova vrátí život 

nejen lidem, ale také jejich zapomenuté pustině. Přestože 

román popisuje arménskou historii 20. století a dramatické 

události v životech vesničanů, je také nadčasovým obrazem 

koloběhu zemědělského života, který se opakuje po staletí, a 

pohádkou, v níž láska vítězí nad smrtí a neštěstím. 

 

 

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, kdo 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?  

3. díl plánované pentalogie Naslouchač. 

 



Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh nejstrašnější zbraně, jaká 

kdy vznikla. 

6. srpna 1945 zničila atomová bomba Hirošimu. Desítky 

tisíc lidí se v jediném okamžiku vypařily. A celý svět zděšeně 

zjistil, že už existuje první zbraň hromadného ničení. Ale za 

jakých podmínek vznikala a kdo za jejím zrodem stál? Tento 

komiksový román, to je sága o 450 stranách, která vznikla 

ze spolupráce jednoho francouzského a jednoho 

belgického scenáristy s kanadským výtvarníkem se 

zkušenostmi z DC i Marvelu. Popisuje klíčové osoby a kulisy 

historické události, od níž v roce 2020 uplynulo 75 let. Od 

uranových dolů v Katanze či Jáchymově, přes Německo, 

Norsko, SSSR a Nové Mexiko až po Japonsko zachycuje jednu za druhou neuvěřitelné, ale 

skutečné události. 

Setkáme se tu s mnoha osobnostmi, které za vznikem bomby stály: ať už to byli politici 

(Roosevelt, Truman), slavní vědci (Einstein, Oppenheimer, Fermi…) nebo lidé stejně 

významní, ale kupodivu dnes méně známí, jako je Leo Szilard (hlavní postava knihy, vědec, 

který měl lví podíl na tom, že si USA bombu opravdu opatřily, ale potom se ze všech sil 

zasazoval o to, aby ji nepoužily), a také lidé zcela zapomenutí, jako byl Ebb Cade (černý 

stavební dělník, kterému bez jeho vědomí vstřikovali do těla plutonium, aby mohli 

studovat jeho dopady na organismus). Také se seznámíme s vojáky, jako byl generál Leslie 

Groves, který železnou rukou řídil Projekt Manhattan – a v neposlední řadě i s obyvateli 

města Hirošima. 

Dílo, které stojí na pečlivých rešerších a historických faktech, ale přitom se čte jako 

dobrodružný, ba fantastický příběh; přestože ve Francii vyšlo poměrně nedávno, už teď je 

z něj důležitá (a několikrát dotiskovaná) kniha pro všechny, kdo chtějí mít jasnou 

představu o zrodu atomové bomby. 

 

Kdo by neznal Krakonoše – pána Krkonoš? Po svém nám ho 

představuje Otfried Preussler, který se v českých Krkonoších 

narodil.  

Krakonoš jakožto bytost s čarodějnou mocí se zjevuje v 

nejrůznějších podobách: jako šlechtic, jako dvorný milenec, 

občas jako mnich či kořenář. Běda tomu, kdo si ho znepřátelí! 

Blaze tomu, komu se od něj dostane pomoci! 

 

 

 



Tři vojenští důstojníci, dva prošli československými legiemi, třetí 

byl příliš mladý, aby se k nim stihl přidat. Zato patřil k výjimečným 

střelcům a odvahy měl na rozdávání. Po obsazení Československa 

hitlerovským Německem 15. března 1939 se zapojili do armádou 

organizovaného odboje Obrana národa. Po několika čistkách 

gestapo odbojovou skupinu zdecimovalo a tři důstojníci se 

postupně stali klíčovými osobnostmi domácího odboje. Tři 

králové – Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek. První dva 

gestapo popravilo, třetí zemřel v boji při pokusu o jeho zatčení. 

Jejich příběh jsme zachytili ve výpravném stostránkovém 

komiksu, který pokrývá činnost Tří králů od jara 1939 až do smrti posledního z nich na 

počátku léta 1942. Příběh vám navíc dá nahlédnout do činnosti dalších významných 

skupin domácího odboje, protože naši tři hrdinové tyto skupiny propojovali. Tři králové 

patří k největším hrdinům a morálním vzorům našeho národa. 

Celaena Sardothien je nejobávanější zabiják v celém království. I 

když pracuje společně s ostatními zabijáky sídlícími v Tvrzi vrahů, 

důvěřuje jen sama sobě a svému příteli Samovi. Když ji její 

intrikující mistr, Arobynn Hamel, pošle na různé mise, které ji 

zavedou na vzdálené ostrovy i na nepřátelskou poušť, začne 

jednat nezávisle na jeho rozkazech – ale tím zároveň zpochybňuje 

i svoji vlastní věrnost. A během svých výprav zjišťuje, že k Samovi 

cítí mnohem víc než jen obyčejné přátelství. Ovšem tím, že jedná, 

jak jí napovídá srdce, a vzpírá se příkazům, se ocitá ona sama i 

Sam ve smrtelném nebezpečí. Arobynn je nelítostný a zradu 

nikdy neodpouští. A zná za ni jen jediný trest – smrt. Tato pětice 

novel odehrávajících se před dějem Skleněného trůnu nabízí pohled do dřívějšího života 

Celaeny – a je to opravdu fascinující čtení. 

Jirka při hledání brigády náhodou natrefí na jednu neobvyklou 

nabídku práce. Má se starat o hodně zvláštní zvířata ukrytá 

před zvědavci na stařičkém statku Črví grunt. Zvířata, která by 

už správně neměla být… Anebo by dokonce měla existovat jen 

v mýtech a legendách. Nebudeme prozrazovat vše, ale mezi 

obyvateli Črvího gruntu jsou například masožravé kachny 

nebo jistý vyhynulý pták zvaný dodo. Taková stvoření by u 

veřejnosti vzbuzovala až příliš velkou senzaci, proto se 

majitelka statku paní Lipová snaží o maximální utajení. Bohužel 

přes všechnu péči a ostražitost se jednomu ze svěřenců podaří 

uprchnout. Jako na potvoru je to zrovna obří bazilišek Krutián. Hodný, ale hladový. V 

městečku začne brzy mizet drobné domácí zvířectvo. Navíc okolo slídí zlá preparátorka 

Krista Opálová, která by si Krutiána moc ráda přidala do své sbírky vycpanin. Jirka ho musí 

vypátrat dřív!!! A začnou se dít věci… 


