
Slavná slova Milady Horákové, napsaná v posledním dopisu 

adresovaném svým nejbližším, jsou titulem knihy publicisty Daniela 

Anýže věnované neobyčejnému životu rodiny české právničky a 

političky zavražděné komunistickým režimem v roce 1950. Čtivá a 

napínavá kniha vychází k 70. výročí komunistické vraždy Milady 

Horákové. Co formovalo Miladu Horákovou? A kde brala tolik síly, 

odvahy a energie, aby dokázala přežít nacistické věznění a 

nepoddala se ani svým komunistickým vrahům? Čtenářům se poprvé 

předkládá ucelený příběh celé její rodiny – statečných lidí, kteří krutě 

zaplatili za to, že se odmítali smířit se zlem a nesvobodou. Kniha je zároveň silným 

svědectvím o 20. století s apelem k současnosti, připomene, že zlo nelze přehlížet, že je 

potřeba na zlo ukázat. Bránit to, za co proti dvěma totalitám bojovali manželé Milada a 

Bohuslav Horákovi: demokracii a svobodu. 

Strhující rodinná sága provázená vůní čokolády se odehrává na 

pozadí celého dvacátého století, za gruzínskoruské války a v neklid-

ném revolučním období.  

Gruzie, 1900: Vše začíná jako v pohádce. Prapradědeček si z cesty do 

Vídně přiváží recept na nejlepší horkou čokoládu na světě. Je hustá, 

„černá jako noc před bouří“ a naprosto neodolatelná. Její konzumace 

má ovšem tragické, nezřídka i smrtelné následky… Zděšený 

chocolatier, který stejně jako všichni Gruzínci věří na pohádky, záhy 

dospěje k přesvědčení, že na jeho lahodném nápoji spočívá kletba. Přesto však recept 

předá jako rodinné tajemství své nejstarší dceři Anastasii, která se bude k vaření čokolády 

během svého stoletého života opakovaně vracet.  

Německo, 2006: Anastasiina pravnučka Nica přerušila kontakt s rodinou a odstěhovala se 

do Berlína. V Gruzii právě probíhá občanská válka a její neteř Brilka, která se vydala na 

cestu na Západ, se odmítá vrátit do Tbilisi. Nica ji vyhledá a celý rodinný příběh jí vypráví.  

Horká čokoláda připravovaná podle staré rodinné receptury přináší po šest generací 

spásu i neštěstí… 

Bodyguardka Hilja Ilveskerová se svému řemeslu naučila v New Yorku 

a pracuje pro finskou podnikatelku, která podniká v ruských realitách. 

Ženy se ale těžko snášejí, Hilja po jedné hádce odmítne pro 

podnikatelku dál pracovat. Poté ji někdo omámí drogami, a když se 

Hilja probudí, zjistí, že její bývalá klientka je po smrti. Vina padá na její 

hlavu a jí nezbývá, než dokázat svou nevinu. A tak pátrá po vrahovi na 

vlastní pěst, zatímco ji pronásleduje policie a evidentně i někdo, kdo 

od policie není. Thriller finské autorky se dočkal mezinárodního 

úspěchu a má dvě pokračování. 



Nový román známého publicisty a spisovatele Aleše Palána zavádí 

čtenáře do prostředí domácího hospice. Ema, pracovnice 

domácího hospicu, který poskytuje péči umírajícím klientům v 

jejich domovech, zažívá během jediného dne několik zásadních 

životních zvratů. 

Aleš Palán citlivě zachycuje situace kolem odchodu nevyléčitelně 

nemocného člověka, poutavě a do hloubky odkrývá psychiku 

hrdinky a zároveň vedle existenciálních problémů odkrývá i ty 

celospolečenské, jako je dědictví komunismu či privatizace a 

„podnikání“ v devadesátých letech. 

Neuroložka a odbornice na proces čtení Maryanne Wolfová v knize 

Čtenáři, vrať se shrnuje dosavadní vědecké poznání o vlivu 

digitálních médií na proces čtení a lidský mozek.  

Nová média nechápe jako ohrožení, nýbrž jako výzvu: už tu s námi 

jsou, takže se s nimi musíme naučit zacházet tak, aby nám dobře 

sloužily. 

 

 

Kniha přináší 98 druhů dřevin, jejichž vyobrazení jsou převzata ze 

starých herbářů, počínaje kolorovanými dřevoryty ze 16. století. 

Většina ilustrací pochází z rostlinopisů z konce 18. a 19. století, 

jejichž velkou předností je botanická věrnost a dokonalá technika 

zpracování. Herbář ukazuje využití dřevin především se zřetelem k 

lidovému léčitelství, ale dotýká se i několika dalších oblastí. Stromy 

a keře přinášejí daleko širší užitek, mají svou historii i osudy. 

 

 

 

Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíčových pojmů 

přírodních, ale i některých humanitních věd. První polovina textů 

se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích proměn a ochrany. Druhá 

část je věnována vnitřním krajinám duše – fenoménu genia loci, 

postavě Zeleného muže, keltským bohům v druhohorách atp. 

Celek uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných 

místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenů, které 

jsou pro vstup do krajiny potřebné. Hlavním motivem knihy 

zůstává nutnost chránit krajinu kvůli jí samé, kvůli živlům, skalám, 

vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši. 



 

Kniha předkládá filosofické rozbory krize životního prostředí. 

Upozorňuje, že už od šedesátých let minulého století analýzy stavu 

životního prostředí dosvědčují, že naše civilizace pustoší Zemi 

způsobem, jaký nemá v dějinách obdoby - ve stoupající míře 

ohrožuje přírodní systémy, na nichž závisí obyvatelnost Země. 

Lidstvo se stalo globální geologickou silou. V tomto smyslu je 

oprávněné označovat současnou geologickou epochu jako 

antropocén. Publikace se zaměřuje jak na teoretické, tak praktické 

souvislosti krize životního prostředí. 

 

O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu. 

Kniha vznikla na základě přednášek z náboženství na Biskupském 

gymnáziu v Brně v letech 1998–2001 a je určena především 

středoškolským studentům.  

Fascinující dějiny naší existence od velkého třesku po vznik samostatně 

uvažujících bytostí tvoří bohatý zdroj inspirace pro teologii. Jsme bytosti 

obdarované nesmrtelnou duší a zároveň jsme bytosti utvořené z hmoty 

15 miliard let vzdáleného velkého třesku. Prostým vývojem událostí 

vznikají ze žhavé výhně počátku vesmíru tvorové schopní složit Devátou symfonii nebo 

vyzdobit Sixtinskou kapli. Jsme obdařeni nesmrtelnou duší a zároveň jsme stvořeni z 

prachu země. Jsme tančící skály. Čím víc rozumíme vesmíru, tím více si uvědomujeme 

nesamozřejmost naší existence, nesamozřejmost objevení se života na Zemi – a 

především nesamozřejmost vzniku nás samých, bytostí obdařených inteligencí a 

schopností se tomu všemu divit. 

 

Vango je tajuplný hrdina, kterého jako malého chlapce vyvrhlo 

moře na břeh jednoho z Liparských ostrovů u Sicílie a který se 

snaží rozluštit záhady obestírající jeho život: kde jsou jeho rodiče? 

Proč mu neustále někdo usiluje o život? Kdo to nad ním při jeho 

dobrodružných cestách po Evropě i Americe neustále drží 

ochrannou ruku? Strhující román o chlapci milujícím výšky, 

pařížské střechy, vysoké věže a skotskou dívku Ethel sepsal 

francouzský spisovatel Timothée de Fombelle, mimo jiné autor 

velkého dobrodružného románu pro děti Tobiáš Lolness. Nyní 

přináší příběh klenoucí se nad první polovinou minulého století, v 

éře prvních vzducholodí, rychlovlaků, mrakodrapů, ve složité době mezi dvěma světovými 

válkami, která prověřovala lidské charaktery a odlupovala dobro od zla. 

 



Ústředním tématem Zusakovy knihy je důležitost a křehkost vztahů 

mezi nejbližšími lidmi: mezi sourozenci, mezi rodiči a dětmi. Clay a 

jeho čtyři bratři tvoří soudržnou partu, ale Clay si jednoho dne 

uvědomí, že bude muset z party vystoupit, i kdyby to mělo 

znamenat, že se do ní nikdy nebude moci vrátit. Přesto to udělá, 

aby se pokusil napravit staré křivdy a navázat přervaná pouta. 

Kniha má rafinovanou stavbu, autor nehodlá hned odkrýt karty, 

vrací se do minulosti a zas přeskakuje zpět, takže se čtenář jen 

postupně a v náznacích dozvídá, co pětici bratrů tak stmelilo, co je 

odtrhlo od jejich rodičů a co musí a chce Clay podniknout: vystavět most, po kterém by k 

sobě mohli přejít ti, kdo byli z různých důvodů odloučeni.  

Pokud byla Zlodějka románem, který vyklidil jeviště Smrti, pak její rozjasněný následovník je 

naopak plný života. – Guardian. Vřelá a srdečná kniha… Příběh lásky, umění a vykoupení, 

neurvalý a radostný, se záblesky vtipu a jasnozřivosti a neskutečně dojemný. - Times of London 

 

Prozradím ti nejhlubší a nejtemnější tajemství svého života... Danny 

má svého tatínka nadevše rád, ale hluboce ho zasáhne, když se 

dozví, že otec je na štíru se zákonem. I dospělí někdy porušují 

pravidla, ale Danny je hluboce přesvědčen, že tatínek je laskavý, 

dobrý a chytrý člověk, který má spoustu úžasných nápadů. A tak 

spolu s ním vymyslí neuvěřitelně smělý a nebezpečný plán! 

 

Pokračování veleúspěšné série Hunger Games! 

Pohánějí ho ambice. Soupeření ho žene kupředu. Ale za moc se 

platí. Je ráno v Den sklizně, který zahajuje desáté Hladové hry. 

Osmnáctiletý Coriolanus Snow se v Kapitolu připravuje na svou 

jedinou příležitost získat slávu jako trenér, jeho šance jsou však 

mizivé. Dostal ponižující úkol trénovat největšího outsidera, 

splátkyni z Dvanáctého kraje. V Aréně bude probíhat boj na život a 

na smrt. Mimo ni Coriolanus zahoří ke své splátkyni city... a stane 

před zásadním rozhodnutím: řídit se pravidly, nebo přežít? 

Mezi Lovecraftovy nejzajímavější práce patří povídky z období, kdy 

byl trýznivou finanční situací nucen psát pro jiné. I do všech těchto 

děl se však otiskovaly jeho svébytné vize a styl a občas se do nich 

vkradly děsivé bytosti z jeho slavného panteonu. Tento soubor jistě 

potěší všechny příznivce klíčového představitele moderního hororu. 

Patrně nejslavnějším textem tohoto svazku je novela „Pod 

pyramidami“, kterou Lovecraft napsal pro iluzionistu Harryho 

Houdiniho. Neméně proslulá, byť poněkud neblaze, je morbidní 



povídka „Milovaní mrtví“. A v povídce „Yigova kletba“ se poprvé objevuje hadí božstvo Yig, 

které figuruje v dalších Lovecraftových revizích a proniklo i do jeho autorské tvorby a děl 

jeho četných následovníků. 

 

Příběh Fantastická zvířata a kde je najít začíná v roce 1926, kdy se 

Mlok Scamander – kterého hraje držitel Oscara Eddie Redmayne – 

vrací z cesty po světě, během níž našel a zdokumentoval pestrou 

škálu kouzelných tvorů. Nakrátko se zastaví v New Yorku a zase by 

z něj bez nehody odjel… nebýt nečara Jacoba, ztraceného 

magického kufříku a útěku několika Mlokových fantastických 

stvoření, která by mohla způsobit světu nečarů i čarodějů pořádné 

problémy. 

 

Přijmi naše pozvání mezi třicítku pozoruhodných osobností české 

země. Dámy a pánové, které ti představíme, vynikli v nejrůznějších 

odvětvích lidských činností. Někteří z nich vládli vědě, jiní sportu či 

umění, a to v rozličných etapách 20. a 21. století. Některé můžeš 

klidně potkat na ulici, zatímco za jiné už dnes hovoří jejich odkaz. A 

byly to jejich sny, které v nich zažehly ohníček nadšení, jenž je 

nakonec dovedl až na vrchol. 

 

 

Mimořádné příběhy známých i neznámých mužů a žen, kteří byli 

kdysi dětmi, jež uměly snít, a dokázali si své sny splnit. 

 

Björk, Whoopi Goldbergová, Andy Warhol, Andrea Bocelli a mnozí 

další se už jako malí odvážili být nějakým způsobem „jiní“. A přestože 

jejich cesta vůbec nebyla lehká, mnohdy byla naopak velmi trnitá, 

tato odvaha se nakonec vyplatila. Není třeba nechat se svazovat 

předsudky nebo omezovat škatulkami. Můžeš být dívka a milovat 

zápas nebo můžeš být chlapec a zhlédnout se v baletu! I když zrovna 

nevypadáš jako žádný z vědců, které znáš, co když jednou právě ty objevíš něco 

převratného? Tahle kniha je důkazem toho, že nic není nemožné a i ten, kdo nevypadá na 

první pohled jako hrdina, může překonat překážky, splnit si své sny a změnit svět nějakým 

způsobem k lepšímu! Víte, co se říká? Každý v sobě ukrývá nějaký talent – a to, že jste ho 

dosud neobjevili, neznamená, že žádný nemáte. Proto se nebojte být sami sebou a jít si i 

za těmi nejsmělejšími sny! 

 



50 neobyčejných příběhů neobyčejných žen. Příběhy padesáti žen a 

dívek z Čech a Slovenska, které posouvaly hranice. Nenápadné, ale 

vytrvalé rebelky bojovaly za práva žen, uplatnily se v umění, sportu 

nebo ve vědě. Některé z nich používaly i opravdové zbraně, ale 

většina z nich jen svůj hlas, um, vytrvalost a lásku ke své zemi. 

Některé známé, jiné zapomenuté, ale všechny si zaslouží naši 

pozornost, protože jako kapky na kameni, krůček po krůčku, 

prošlapaly cestičku těm dalším. 

 

Winston už se sice vrátil z těla dvanáctileté Kiry do svého vlastního 

těla šlechtěného britského kocoura, to ale rozhodně neznamená, že 

jeho život bude už navždycky nudný! Právě naopak, zahraje si ve 

školním divadelním představení, sblíží se se svou milovanou Odetou, 

spolu s ní vystopuje nebezpečného zločince, a nakonec si získá srdce 

i Kiřiny nekompromisní ruské babičky, která kočičí chlupy na 

pohovce prostě nesnese! 

 

Miliony dětských čtenářů v mnoha zemích, kteří se bavili nad 

Walliamsovými knihami o nejhorších dětech na světě, se můžou 

těšit na povedenou sbírku děsivých dospělých. Počkejte, až poznáte 

tuhle sebranku! Desítka nádherně odporných pedagogů vás 

zaručeně donutí dát se na bezhlavý útěk ze školních vrat. Jeden z 

učitelů trpí nevýslovným strachem, no považte, z dětí! Jiná učitelka 

se věčně vzteká a nechá po škole každého, kdo se jí nestačí vyhnout, 

další učí přírodní vědy a je napůl člověk, napůl odporný smrdutý 

netvor... a to ještě zdaleka není všechno! 

 

Ilustrovaný atlas s šesti velkými rozkládacími 

mapami odhalí všem malým zájemcům skrytá 

tajemství blízkého i  vzdáleného vesmíru. Čeká tě 

procházka po naší Sluneční soustavě, navštívíš komety 

a planetky, podnikneš výlet na Měsíc, seznámíš se s  prvními 

astronauty a vyzkoušíš si, jaké je 

cestovat v raketoplánu nebo žít na vesmírné stanici. 

Mapa severní i jižní oblohy tě naučí rozpoznávat 

nejznámější souhvězdí. 

 

 



Jalmari je starý mládenec žijící poklidným pomalým životem. Bydlí se 

stařičkou matkou ve starém rozvrzaném dřevěném domě a zabíjí čas 

výrobou hodin ze stromových nádorů. Avšak pod nehybným 

povrchem je Jalmariho život plný dobrodružství: v duchu se stává 

mladým hrdinou, neporazitelným dobrodruhem, který se vydává na 

jednu tajnou misi za druhou. Když se do domu vetře sama Smrt, 

Jalmariho představy se srazí se zklamáními z minulosti. Brloh je 

úžasný grafický román Katji Kettu a Jana Anderssona, vyprávějící o 

souboji mezi silou fantazie a nemilosrdným sevřením vzpomínek. Podmanivý vizuální styl 

vytváří magické prostředí, které nedostanete z hlavy. 

 


