
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Až včera dorazíš 

Rebeca Steadová 

 

Dvanáctiletá Miranda začne zničehonic zažívat spoustu 

podivných věcí. Nejdřív se s ní přestane bavit její nejlepší 

kamarád. Nebo to všechno snad začalo ještě dříve? Poté 

dostává zvláštní vzkazy se záhadným obsahem. Kdo je píše 

a odkud o ní všechno ví? Kam se ztratil náhradní klíč od bytu? 

Je opravdu možné cestovat časem? A kdo je ten šílenec na 

rohu, který vykřikuje něco o kapsabotě a knihasáčku? Miranda 

se vydává na napínavou cestu, během které do sebe začne 

všechno zapadat a na jejímž konci stojí fascinující odhalení. 

 

Dívka s pomeranči 

Jostein Gaarder 

Oduševněle napsaný zamilovaný příběh, který osloví čtenáře všech 

věkových kategorií. V průběhu jednoho večera, během něhož 15letý 

hrdina Georg čte dopis od svého otce, probíhá před jeho očima celý 

příběh. Georgův otec zemřel před jedenácti lety, ale jeho dopis byl 

nalezen teprve nyní. Vedle líčení prostého příběhu lásky pokládá otec 

synovi nejednoduché otázky, které se dotýkají samotné podstaty 

lidské existence. 
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Jsou světla, která nevidíme 

Anthony Doerr 

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... 

 

 

 

Slavík 

Kristin Hannahová 

Francie 1939. V tiché vesničce jménem Carriveau se 

Vianne Mauriacová loučí se svým manželem Antoinem, 

který byl povolán do zbraně. Vianne nevěří, že by skutečně 

mohlo dojít k válce, jenomže Němci vpadnou do Francie a 

země je rázem plná nepřátel, tanků a bojových letadel. 

Když se pak ve Viannině domě usadí německý kapitán, 

musí osamělá žena vycházet nepříteli vstříc, jinak přijde o 

vše. Bez jídla i naděje čelí nelehkým rozhodnutím, v nichž 

jde o život či smrt nejen její a jejích blízkých. 
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Proč spíme – Odhalte sílu spánku a snění 

Matthew Walker 

Kolik hodin jste dnes v noci spali? Pokud méně než osm, pak asi 

stejně jako většina lidstva trpíte spánkovou deprivací. O co 

přicházíte? Lidé, kteří si dopřávají dostatek spánku, jsou 

zdravější, chytřejší, štíhlejší, atraktivnější a šťastnější. Evoluce nás 

touto bezbrannou fází denního rytmu nevybavila náhodou! 

 

Kniha předního světového neurovědce Matthewa Walkera 

odkrývá nejnovější poznatky z výzkumu spánku. Poprvé v historii 

dnes věda dokáže zodpovědět, proč vůbec spíme, jak spánek 

prospívá našemu tělu a mozku a proč má spánková deprivace tak ničivé následky. Walker 

fascinujícím způsobem objasňuje vliv spánku na logické rozhodování, učení a paměť, na 

seřizování našich emocí a imunitní systém, ale i metabolismus a chuť k jídlu. A přesvědčivě 

dokládá, že nedostatek spánku nás může mnoha různými způsoby zabít.  

 

 

Nesmělost 

Philip G. Zimbardo 

Znáte odpověď, ale neodpovíte, tančíte rádi, ale nejdete si 

zatančit… Ať už je za tím strach z výsměchu nebo hlubší pochyby 

o sobě, nesmělost či stydlivost je jako krunýř, který člověku brání 

ve svobodném pohybu. A je mnohem častější, než by se na první 

pohled mohlo zdát. V návaznosti na vězeňskou studii Philip 

Zimbardo zkoumal do hloubky téma nesmělosti a sám říká, že je 

to pro něj „nejdůležitější věc, jakou kdy udělal.“ Díky autorovým 

poznatkům z výzkumu i jeho praktickým doporučením se může 

čtenář naučit vlastní nesmělost poznat, pochopit a překonat. 
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