
Agatha Raisinová a manžel na zabití 

Beaton, M. C.,                         
Praha Motto, 2014 

Ráno ve svatební den Agathy a Jamese se zdálo být bez mráčku. Čas jejich štěstí však 

vypršel, když se v kostele objevil její manžel Jimmy, o němž si myslela, že je už dávno 

mrtvý. Agatha by ho nejraději hned u oltáře zaškrtila, protože James kvůli němu zrušil 

zasnoubení. Druhý den ráno je Jimmy nalezen mrtvý a Agatha s Jamesem budou muset 

spojit síly, aby se zbavili podezření, že mu k tomu pomohli. 

Bohem zapomenutí lidé 

Cossery, Albert,    
Praha Rubato, 2014 

První próza Egypťana Alberta Cosseryho (1913–2008), stoupence filozofie lenosti, 

obývajícího v Paříži přes padesát let tentýž hotel, je souborem pěti povídek o lidech a 

kraji společnosti. 

 

Brazilské noci 

Barbara, Vanessa,      
V Praze Plus, 2014 

Většina hrdinů románu Brazilské noci je již v důchodovém věku a začínají na ně 

dorážet nejrůznější nemoci. Ale díky tomu, že místní lékárník Nico je blázen do 

příbalových letáků a s vášní zkoumá vedlejší účinky veškerých předepisovaných 

medikamentů, se i z hovorů o nemocech stává nečekaná zábava, ale také napínavá hra 

o přežití.  

Cesta pouští 

Kraus, Ota B.,        
 Praha Akropolis, 2014                                                                                        

Přestože je období druhé světové války nesmazatelně zatíženo katastrofou šoa, podařilo 

se neprávem opomíjenému česko-izraelskému spisovateli Otu B. Krausovi (1921 Praha – 

2000 Netanja) napsat román, v němž tyto události pro hlavního hrdinu, dospívajícího 

židovského mladíka Štěpána, představují spíše jen historický kontext. 

 

Čekání v zástupu 

Blažíčková, Anna,     
Praha Triáda, 2014 

Povídky a novely v souboru pojmenovaném podle nejdelší a nejzávažnější z nich Čekání 

v zástupu vznikaly ve druhé polovině šedesátých let 20. století a počátkem let 

sedmdesátých. Připravovány ke knižní publikaci byly v roce 1969, 1977 a 1996, ve 

všech třech případech však z vydání nakonec z různých důvodů sešlo. 

  

Černá křídla Cthulhu: jednadvacet povídek lovecraftovského hororu 

sestavil S.T. Joshi ; [překlad Milan Žáček]                                
Plzeň Laser, 2014 
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http://213.155.228.7/documents/112506?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C4%258Dek%25C3%25A1n%25C3%25AD%2Bv%2Bz%25C3%25A1stupu%2B%252F&searchedIds=112506;
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http://213.155.228.7/documents/112684?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C4%258Dern%25C3%25A1%2Bk%25C5%2599%25C3%25ADdla%2Bcthulhu&searchedIds=112684;


Eleonora Akvitánská. Vláda lvů. 

Calmel, Mireille,    
Praha Brána, 2014 

První část dvoudílného románu francouzské autorky nám přibližuje život Eleonory 

Akvitánské, jedné z nejvýraznějších ženských postav středověku. 

 

Existuje bytost odpornější než člověk? (tři novely) 

Kantor, Vladimir Karlovič,        
Praha Rybka Publishers, 2014 

Existuje bytost odpornější než člověk? Galachov kdesi četl, že v jednom africkém 

kmeni nutili starce vylézt na vysoký strom. Pak ke stromu přistoupili statní muži a 

třásli jím. Kdo spadl a zabil se, toho snědli, těm, kteří se udrželi, bylo dovoleno ještě 

nějaký čas žít.“ 

Granátový sad 

Houdek, Jakub Lev,            
Praha Triton, 2014 

V nečekaně zralých verších předkládá třicetiletý autor jakési zkratky příběhů, obrazů či 

úvah, volně ukotvených v širším středoevropském a východoevropském časoprostoru. V 

nich vyvolává bájné i skutečné postavy minulosti, nechává je promlouvat o jejich 

(vlastně svých) postřezích, postojích, pochybnostech...  

 

Hravě 

Stephens, S. C. 
Praha Beta, 2014        

Druhá část eroticky laděného příběhu současné americké autorky volně navazuje na její 

předcházející román "Bezhlavě". 

 

Jednou za Modrý měsíc 

Green, Simon R.,      
Frenštát p. R. [i.e. pod Radhoštěm] Polaris, 2014 

Fantasy o legendách, které neumírají… ale ani neodcházejí na odpočinek. Další román 

v řadě o Jestřábovi & Rybářce, hrdinech ze světa, kde démoni nejsou to nejhorší. 

 

 

Jméno větru : kronika královraha - den první 

Rothfuss, Patrick, 
Praha Argo Triton, 2012 

Fantasy sága o mladém muži jménem Kvothe, který vypráví Kronikáři svůj příběh. 

Určeno pro mládež a dospělé. 

 

 

http://213.155.228.7/documents/112575?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Deleonora%2BAkvit%25C3%25A1nsk%25C3%25A1&searchedIds=112575;1716;37475;68047;99285;105663;107502;
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http://213.155.228.7/documents/112647?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3DGran%25C3%25A1tov%25C3%25BD%2Bsyd%2B%252F&searchedIds=112647;14353;2324;57894;62214;64690;49020;34396;34397;94545;
http://213.155.228.7/authorities/360795
http://213.155.228.7/documents/112672?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dhrav%25C4%259B%2B%252F&searchedIds=79848;112672;61375;101477;5837;109506;109559;101239;107785;17970;
http://213.155.228.7/authorities/351707
http://213.155.228.7/documents/112588?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3DJednou%2Bza%2Bmodr%25C3%25BD%2Bm%25C4%259Bs%25C3%25ADc%2B%252F&searchedIds=112588;107037;110735;
http://213.155.228.7/authorities/6326
http://213.155.228.7/documents/112587?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Djm%25C3%25A9no%2Bv%25C4%259Btru%2B%253A&searchedIds=112587;
http://213.155.228.7/authorities/360703


Kladivo bohů : z historie pluku SS Wotan 

Kessler, Leo, 
Praha Baronet, 2015 

Německo se zmítá na pokraji porážky. Vyhladovělé obyvatelstvo i vyčerpaní vojáci mají 

pocit, jako by zemřela i poslední naděje.  

 

Kukuřičný město : zápisky z konce světa 

Smith, Andrew 
Brno Host, 2014 

Výstřední, originálně absurdní příběh o dospívání a konci světa šestnáctiletý Austin je 

posedlý zaznamenáváním událostí. Ve svých svérázných zápiscích vypráví, jak on a 

jeho nejlepší přítel Robby způsobili konec lidstva, když v malém americkém městečku 

omylem probudili nezastavitelnou armádu.  

Květy temnoty 

Appelfeld, Aharon, 
V Praze Plus, 2014 

Židovský chlapec Hugo se ukrývá před nacisty u ukrajinské prostitutky Mariany. Ta ve 

svém pokojíku v místním nevěstinci přijímá zákazníky především z řad nacistických 

vojáků. Po válce se s příchodem Rudé armády jejich role obrátí: teď je v nebezpečí 

Mariana. Podaří se Hugovi svou lásku ochránit? 

Lumpové a beránci 

Šichtařová, Markéta, 
Praha NF Distribuce, 2014 

Je tu něco znepokojivého v dnešní společnosti. Krize stíhá krizi, svět velkých peněz se 

otřásá. A dva svérázní manželé s úžasem zjišťují, že pod povrchem je všechno jinak, 

než se na první pohled zdá…  

Mám právo se zničit 

Kim, Jong-ha, 
Praha Argo, 2013 

Mám právo se zničit je dle autorových slov jedním z „podivných románů“, které začal 

psát v rebelském údobí svého života jako určitou formu politické sebevraždy. Trochu 

paradoxně mu však zajistil vstup mezi známé a uznávané korejské spisovatele a stále 

si nachází okruh čtenářů, o čemž svědčí přes dvacet dotisků ve třech vydáních. 

 

Mata Hari 

Bragance, Anne, 
V Praze Metafora, 2014 

Příběh slavné tanečnice a záhadné špionky od dětství a mládí přes období zářivé 

kariéry až do dne, kdy byla popravena. 

 

 

 

http://213.155.228.7/documents/112637?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dkladivo%2Bboh%25C5%25AF%2B%253A&searchedIds=112637;
http://213.155.228.7/authorities/36409
http://213.155.228.7/documents/112661?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dkuku%25C5%2599i%25C4%258Dn%25C3%25BD%2Bm%25C4%259Bsto%2B%253A&searchedIds=112661;
http://213.155.228.7/authorities/360813
http://213.155.228.7/documents/112498?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dkv%25C4%259Bty%2Btemnoty%2B%252F&searchedIds=112498;
http://213.155.228.7/authorities/31513
http://213.155.228.7/documents/112510?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dlumpov%25C3%25A9%2Ba%2Bber%25C3%25A1nci%2B%252F&searchedIds=112510;
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http://213.155.228.7/documents/112602?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dm%25C3%25A1m%2Bpr%25C3%25A1vo%2Bse%2Bzni%25C4%258Dit%2B%252F&searchedIds=112602;
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http://213.155.228.7/documents/112683?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dmata%2Bhari%2B%252F&searchedIds=38632;112683;51133;87355;
http://213.155.228.7/authorities/360857


Naivní konceptualista a slepice 

Palla, Marian, 
Praha Dokořán, 2014 

Nová kniha výtvarníka a básníka Mariana Pally osvětluje naivní konceptualismus přímo od 

zdroje. Obyčejné věci, jako například slepičinec, lenost, vítr, fronta, ticho, čaj, velryba, 

papuče či dvojtečka, umožňují autorovi "zakoketovat si" s realitou a vytvářet svébytný 

fantazijní svět, který má v české literatuře dlouhou tradici od poetismu až po básnickou generaci 60. let. 

 

Napálený : kroniky železného druida 

Hearne, Kevin, 
Plzeň Laser, 2014 

Navazuje na: Prohnaný ; Proklatý ; Praštěný ;                                                                       

Druid Atticus O'Sullivan by nepřežil déle než dvě tisíciletí, kdyby v sobě neměl 

pořádnou dávku keltské prohnanosti. 

 

Navěky : druhá část cyklu Nevěsty z Nantucketu 

Deveraux, Jude, 
Praha Baronet, 2015 

Navazuje na :Pravá láska.                                                                                                     

Druhý román trilogie Nevěsty z Nantucketu. Svatba Alix Madsenové a Jareda 

Montgomeryho je velkolepou událostí konající se v elegantní malé kapličce v lese, 

následovaná večeří a tancem v měsíčním svitu. 

Nažhavený 

Kenner, Julie 
Praha Baronet, 2014 

Navazuje na: Vytoužený.                                                                                                        

Erotický román o záhadných mužích a krásných ženách, které spojuje vášeň. 

 

 

Nebeský orel 

Taniguchi, Jiro, 
Varšava Hanami, 2010 

Dva samurajové - Manzo Shiotsu a Hikosaburo Soma - přesídlí těsně před začátkem 

období Meiji do Spojených států, aby zde začali nový život. Usadí se Wyomingu, kde žijí 

poklidně až do doby, kdy z rukou bílých mužů zachrání indiánskou dívku. Od toho 

okamžiku je jejich osud svázán s kmenem Oglalů, náležícím k národu Siouxů. (komiksy; manga) 

 

Nezbedné toulky 

Pechová, Jaroslava, 
Praha Laguna, 2014 

Nezbedné toulky Královské město Rakovník, Rakovnicko a Křivoklátsko kraj mého 

dětství se stal mou nekonečnou inspirací. Navracím se sem na stránkách svých knih 

nejen za překrásnou přírodou, architektonickými skvosty a historickými památkami, ale 

především za lidmi, kteří zde žijí. 

http://213.155.228.7/documents/112534?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dnaivn%25C3%25AD%2Bkonceptualista%2Ba%2Bslepice%2B%252F&searchedIds=112534;
http://213.155.228.7/authorities/77812
http://213.155.228.7/documents/112666?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fauthorities%2F302806&searchedIds=101345;104112;105442;112666;
http://213.155.228.7/authorities/302806
http://213.155.228.7/documents/112633?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dnav%25C4%259Bky%2B%253A&searchedIds=75707;77966;18956;112633;4696;8226;8225;13124;13125;87589;
http://213.155.228.7/authorities/5078
http://213.155.228.7/documents/112663?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dna%25C5%25BEhaven%25C3%25BD%2B%252F&searchedIds=112663;
http://213.155.228.7/authorities/360817
http://213.155.228.7/documents/112486?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dnebesk%25C3%25BD%2Borel%2B%252F&searchedIds=112486;
http://213.155.228.7/authorities/360567
http://213.155.228.7/authorities/213567
http://213.155.228.7/authorities/274581
http://213.155.228.7/documents/112681?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dneznedn%25C3%25A9%2Btoulky%2B%252F&searchedIds=112681;102513;103443;1892;99981;66140;110827;87846;107770;21208;
http://213.155.228.7/authorities/5293


Nutná oběť 

Sandford, John, 
Praha BB/art, 2014 

Zkušený detektiv Lucas Davenport vyniká logickým myšlením a schopností pospojovat 

fakta a maximálně využít i svou intuici. To vše zúročí i při vyšetřování dalšího 

komplikovaného případu. 

Pragocalypsa. [2] Krev padlých andělů 

Urban, Jan, 
Praha Beletris, 2014 

Praha - poklidné srdce Evropy plné tajemných zákoutí, soch, kostelů, holubů, 

předražených taxikářů, zkorumpovaných politiků a ruských nevěstinců... Této idylce 

však právě zvoní umíráček! Hlava království českého je v obležení nepřátelských sil. 

Počet bojechtivých cizáků, stupňujících útoky a sabotáže, roste každým dnem... 

Prorok 

Stevens, Amanda 
Praha Knižní klub, 2014 

3. díl volné trilogie. Navazuje na: Okřídlená duše ;  Království ;                                                       

Hřbitovní královna Amelia Grayová porušila všechna pravidla, která ji měla chránit před 

duchy, jež vidí. Otevřela dveře do neznáma a Zlo, které za nimi číhá, ji chce zpátky k 

sobě...  

Římané. Orel se mstí 

Riches, Anthony 
Praha BB/art, 2014                                                                                                                        

Navazuje na: Římané. Rána na cti ; Římané. Šípy zběsilosti ; Římané. Pevnost barbarů ; 

Římané. Leopardí meč ; Římané. Vlčí zlato  

 

 

Slepé oko                                                                                                                                                               

MacBride, Stuart,                                                                                                               

Praha BB/art, 2013 

Kriminální thriller z volné série s detektivem seržantem Loganem McRaem. 

 

 

 

Smluvní podmínky                                                                                                                              

Glancy, Robert,                                                                                             
Brno Host, 2014                                                                                                                      

Hravý, vtipný i dojemný román o tom, že právě informace/skutečnosti psané tím 

nejmenším písmem mohou mít pro život zásadní význam. Smluvní podmínky života 

jsou sice složité, ale někdy může člověk dostat i druhou šanci. 

 

 

http://213.155.228.7/documents/112501?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dnutn%25C3%25A1%2Bob%25C4%259B%25C5%25A5&searchedIds=112501;
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http://213.155.228.7/authorities/351738
http://213.155.228.7/documents/112497?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3DProrok&searchedIds=56659;37079;15938;33097;89005;34160;56717;82809;112497;678;
http://213.155.228.7/authorities/304432
http://213.155.228.7/documents/112705?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fauthorities%2F294490&searchedIds=94619;98212;104131;109106;109415;112705;
http://213.155.228.7/authorities/294490
http://213.155.228.7/documents/112495?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dslep%25C3%25A9%2Boko%2B%252F&searchedIds=112495;77871;33319;44465;
http://213.155.228.7/authorities/269241
http://213.155.228.7/documents/112592?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dsmluvn%25C3%25AD%2Bpodm%25C3%25ADnky%2B%252F&searchedIds=112592;
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Špion mezi přáteli : Kim Philby a jedna velká zrada                                                                                                                                   

Macintyre, Ben,  
Brno CPress, 2014 

Kim Philby byl dvojí agent, který se dokázal vypracovat mezi vysoké důstojníky britské 

tajné služby a působit zároveň v KGB, které v průběhu studené války předával ty 

nejdůvěrnější informace. 

 

Tajemství vražedné orchideje                                                                                                         

Pickartová-Ditterová, Jitka  
Praha [i.e. Velké Přílepy] Olympia, 2014 

Detektivní příběh, ve kterém hrdina pátrá na vlastní pěst po vrahovi své ženy. 
 
 
 

Tenký led  : cyklus Algor, kniha druhá                                                                                                                                                           

Hlávka, Jan,  
Praha Brokilon, 2014                                                                                                  

Navazuje na : Mráz a hry : cyklus Algor. Kniha 1.                                                                            

Druhá kniha space opery dvojice českých autorů rozvíjí historii dalšího vražedného 

spiknutí proti vládcům chladného Algoru. 

Theatre macabre                                                                                                                                                 

Hoza, Jakub,  
Praha Klub Julese Vernea, 2014 

I ve světě, kde si aristokracie může dělat, co se jí jen zlíbí, se šlechta může nudit. 

Naštěstí je tu kočovná společnost deviantů, kteří jsou schopni zajistit zábavu na 

úrovni. Co se ale stane, když se v městské hlídce najde neúplatný strážce zákona, 

který jim nebude váhat jít po krku? 

Ulovila jsem ho v buši                                                                                                                                   

Pawlowská, Halina,  
Praha Motto, 2014 

O čem bude má knížka? O tom, že není nic krásnějšího, než když i slonům dojetím nad 

vaší láskou padají choboty, a taky o tom, že není nic směšnějšího, než když se v Africe 

vášnivě zamiluje zralá, velká, bílá žena… A taky o tom, že i lovec se může stát kořistí! 

 

Útěk.  Na samé hranici                                                                                                                                                                     

Kabát, Jindřich,  
v Praze Triton, 2014                                                                                                                      

Román vypráví příběh mladého pražského hudebníka, který v létě roku 1948 prchá před 

represí nastoleného komunistického režimu. 

 

 

 

http://213.155.228.7/documents/112570?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C5%25A1pion%2Bmezi%2Bp%25C5%2599%25C3%25A1teli%2B%253A&searchedIds=112570;
http://213.155.228.7/authorities/38816
http://213.155.228.7/documents/112574?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dtajemstv%25C3%25AD%2Bvra%25C5%25BEedn%25C3%25A9%2Borchideje%2B%252F&searchedIds=112574;
http://213.155.228.7/authorities/360680
http://213.155.228.7/documents/112688?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dtenk%25C3%25BD%2Bled%2B%253A&searchedIds=112688;76642;99651;103570;
http://213.155.228.7/authorities/333837
http://213.155.228.7/documents/112586?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3DTheatre%2Bmacabre%2B%252F&searchedIds=112586;
http://213.155.228.7/authorities/360702
http://213.155.228.7/documents/112571?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Dulovila%2Bjsem%2Bho%2Bv%2Bbu%25C5%25A1i%2B%252F&searchedIds=112571;
http://213.155.228.7/authorities/1973
http://213.155.228.7/documents/112572?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C3%25BAt%25C4%259Bk.%2B&searchedIds=112572;3922;5917;14636;18946;32275;39293;59762;71821;85485;
http://213.155.228.7/authorities/296713


Uvězněni                                                                                                                                                           

Šimková, Dana, 
Milonice Jiří Šandera, 2014 

Skupina českých novinářů se vydává na horskou chatu ve Švýcarských Alpách, aby zde 

oslavila silvestra. Oslavu však znemožní lavina, která hrozí, že chatu každým 

okamžikem zavalí. Jedinou možnou záchranu jim nabízí jeskyně Naděje, která v sobě 

ukrývá převýšení 700 metrů a šestnáct propastí, mezi nimiž je jedna z nejnebezpečnějších v celé oblasti 

- Dračí chřtán. I přes to všechno se vydávají na cestu vstříc téměř jisté smrti. V jejich stopách už jdou 

záchranáři. Podaří se jim dostat amatérské speleology ven živé? 

 

Vraždy v kruhu.  Muž na dně                                                                                                                                    

Procházková, Iva,  
Praha ; Litomyšl Paseka, 2014  

Kriminální román Ivy Procházkové je předehrou seriálu Vraždy v kruhu s Ivanem 

Trojanem, Richardem Krajčem a Hanou Vagnerovou v hlavních rolích, jehož vysílání 

Česká televize zahájila od ledna 2015. V románu poznáváme hrdiny s časovým předstihem dvou let, 

sledujeme začátky jejich vztahů, jsme u samých kořenů jejich pozdějších „televizních“ osudů. 

 

Vysněný život Ernesta G.                                                                                                                                  

Guenassia, Jean-Michel,  
Praha Argo, 2014                                                                                                                      

Fiktivní příběh českého lékaře Josefa Kaplana, který studuje před 2. světovou válkou ve 

Francii, válku prožije ukryt v Alžíru a zbytek života v Československu jako komunista, 

lékař, poslanec, opuštěný manžel a otec.. a především jako skvělý tanečník. 

 

Vznešenost přírody .  Cesta do Itálie                                                                                                                                                   

Polák, Milota Zdirad, 
Brno Host, 2014                                                                                                                            

Svazek připomíná dílo M. Z. Poláka z 10. a 20. let 19. století. V rámci obrozenecké 

literatury představuje popisná báseň Vznešenost přírody významný pokus o náročnou 

poezii srovnatelnou s vrcholnými díly dobové evropské literatury.  

 

Zbožňuju Vánoce                                                                                                                                            

Kelk, Lindsey  
Praha BB/art, 2014 

Angela plánuje svou newyorskou pohádku…Obrovský vánoční strom.Vaječný 

koňak.Výstřední britské tradice.Senzační mužský... 
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