
 

O parazitech a lidech 

Autor: Jan Votýpka, Iva Kolářová, Petr Horák a kol 

Proč nás paraziti tak moc zajímají? Proč se lidé parazitů bojí? 

A existuje vůbec důvod mít z parazitů strach? Na tyto a další 

otázky odpovídá tato kniha. Představuje lidské i zvířecí 

parazity a způsob jejich života z různých úhlů, od lékařského 

a veterinárního přes biologický až po historický a umělecký. 

Život ohrožující paraziti se na našem území vyskytují vzácně, 

ti méně nebezpeční jsou však stále běžní a mít vlastního 

cizopasníka není žádná vzácnost: většina dětí se nakazí vešmi 

a i roupi jsou v dětských kolektivech častí, přibližně pětina 

populace je infikována prvokem toxoplasmou. V tropech a 

subtropech jsou paraziti dodnes velmi vážným zdravotním 

problémem, na druhé straně se uvažuje i o jejich pozitivním 

přínosu pro naše zdraví a imunitu, a dokonce se používají k 

léčbě. Máme se jich tedy bát? 

Nepřeceňujeme je nebo 

nepodceňujeme? Nejdůležitější je náležitá informovanost 

a právě o tom je tato kniha. O parazitech… a lidech, 

samozřejmě. 

 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci 

Autor: Walter Isaacson – autor bestsellerů Steve Jobs a 

Einstein 

Skutečný obraz největšího génia všech dob poskládaný z jeho 

tisícistránkových deníkových záznamů. Z nich splétá příběh, v 

němž propojuje uměleckou a vědeckou tvorbu tohoto slavného 

renesančního muže. Ukazuje nám, že Leonardova genialita 

vycházela z dovedností, které i my sami můžeme zlepšovat, jako je 

neukojitelná zvídavost, bedlivé pozorování a představivost tak 

hravá, že koketovala se sněním. 

Zůstává nejkreativnějším géniem našich dějin. Jaká tajemství nám 

může odhalit? Autor životopisných bestsellerů Steva Jobse nebo 

Alberta Einsteina, ověnčených knižními cenami, oživuje v této 

nové biografii postavu největšího génia všech dob – Leonarda da Vinci. 



 

 

Pod sněhem 

Autor: Petra Soukupová 

Zdánlivě běžná situace: Tři sestry nasedají jednoho dne do auta 

a vyrážejí k rodičům na oslavu otcových narozenin. Blanka se 

dvěma dcerami, miminem a psem, Olina se synem a ipadem, 

Kristýna s kocovinou. V plném autě se však spolu s nimi ocitají i 

jejich životní příběhy, vzpomínky na dětství, nenaplněné sny a 

frustrace, a atmosféra už po několika kilometrech jízdy houstne. A 

to ještě žádná ze sester netuší, že další nepříjemnosti je čekají v 

domě rodičů. Na rodinných vztazích a v na první pohled obyčejných 

událostech dokáže Soukupová zachytit otisky spletitých osudů s 

takovou bravurou, že před čtenářem vyvstávají jako jedinečná 

životní dramata. 

 

 

 

 

Nabarvené ptáče 

Autor: Jerzy Kosinski 

Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh zaobírající se 

bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně 

a nevinností a láskou na straně druhé. Přestože samotné dílo od 

svého vydání v roce 1965 způsobovalo a stále způsobuje silné 

kontroverze, dostalo se mu světového ohlasu i mnoha prestižních 

literárních cen.  

Nadčasové poselství o osamělém putování a útrapách malého 

židovského chlapce za druhé světové války nabývá dnes na ještě 

větší aktuálnosti. Nedávné události v Evropě – migrační krize, šíření 

xenofobních předsudků a nenávisti bez znalosti faktů – ještě 

umocnily naléhavost jeho sdělení. 

 

 

 

 



Úzkosti a jejich lidé 

Autor: Fredrik Backman 

Autor bestselleru Muž jménem Ove se vrací s dosud 

nejvtipnější knihou. Úzkosti a jejich lidé je skrznaskrz 

bláznivá komedie o skupince rukojmích zajatých den před 

Silvestrem při prohlídce bytu. Za zamčenými dveřmi se ocitají 

individuum v lupičské kukle, které uteklo po neúspěšném 

pokusu vyloupit banku, párek důchodců závislých na 

nákupech v Ikee, jízlivá milionářka trpící depresemi, 

posmutnělá stařenka libující si v popíjení vína, dvě lesbičky 

čekající každým dnem narození miminka a otravný chlápek s 

králičí hlavou. Nakonec to lupič vzdá a všechny propustí, 

jenže když pak dovnitř vpadne policie, byt je… prázdný. 

V následné sérii zmatených výslechů všichni líčí svou verzi 

událostí a před čtenářem vyvstává přímo detektivní záhada: 

Jak se individuu v lupičské kukle podařilo utéct? Proč místo 

výkupného požadovalo ohňostroj? Jakou roli v příběhu hraje most, na nějž je vidět z balkonu 

prodávaného bytu? A hlavně — co se to dnes se všemi děje? 

 

Hypnotizér 

Autor: Lars Kepler 

Psychiatr Erik Maria Bark je uznávaný odborník na léčbu traumat pomocí 

hypnózy. Jedné prosincové noci ho probudí zvonění telefonu. Volá mu 

detektivní inspektor Joona Linna z nemocnice ve Stockholmu a prosí ho, 

aby okamžitě přijel k případu malého chlapce, který je v bezvědomí, 

ve velmi kritickém stavu. Erik je jedinou nadějí, jak může policie chlapce 

vyslechnout a zjistit, kdo brutálně zavraždil jeho rodiče a mladší sestru. 

Doufají, že vraha vystopují a zachrání jeho starší sestru dřív, než bude 

pozdě. Erik se však praxi hypnotizéra nevěnuje už deset let a je 

rozhodnutý, že hypnózu už nikdy provádět nebude. Žádost o pomoc 

v něm probudí bolestné vzpomínky, a proto Erik prosbu policie odmítá. Když se Erik konečně 

nechá přesvědčit, všichni se rázem ocitnou ve víru nečekaných událostí. Tyto události bez 

varování udeří plnou silou do Erikova života. Erikův syn zmizí. Erik je nucen postavit se tváří 

v tvář minulosti a vrátit se ve vzpomínkách zpět do časů, kdy jeho profesionální život ležel 

v ruinách a jeho manželství bylo na pokraji zhroucení. Jedině tak má šanci zachránit život 

svému synovi.  

 

 

 



Hřbitovní hlína 

Autor: Máirtín Ó Cadhain  

Kultovní klasika irské literatury vyšla poprvé v roce 1949 

a od té doby se dočkala filmového i divadelního zpracování, 

nicméně přeložena byla jen do mála jazyků. Důvodem není jen 

to, že překladatelů z irštiny bývá všude krom britských ostrovů 

pomálu, ale i obrovská náročnost textů, který jiskří slovními 

hříčkami, využívá úzce vymezeného connemarského dialektu 

atd. Teprve loni vyšel poprvé v anglickém překladu, zato hned 

letos v dalším. Zkrátka je to kniha jak zábavná a náročná, tak 

i fascinující.  

Všechno začíná ve chvíli, kdy hlavní hrdinka Caitríona zemře 

a pohřbí ji do hřbitovní hlíny. Ale je to librový, nebo pěťákový 

pozemek? Dali jí ten správný rubáš? A křížek? Nešetřili na ní? Nesnažili se ji ošidit, tak jako, 

Pánbůh je zatrať, když byla ještě naživu? No, každopádně to se všemi svými "spolubydlícími" 

(a že jich je) bude moct důkladně probrat. Mají na to celou věčnost. 

 

 

Colorado Kid: Dozví se tajemství mrtvého muže? 

Autor: Stephen King 

Některé záhady jsou neřešitelné… Studentka žurnalistiky přijíždí 

na odlehlý ostrov kvůli stáži v místních novinách. Jednoho dne se 

dozvídá, že ostrůvek skrývá záhadu, o níž jí dosud nikdo neřekl. 

Nakonec jí kolegové z redakce celý příběh vyprávějí: Co byl zač 

ten muž, který byl před čtvrt stoletím nalezen mrtvý na pláži, kdo 

ho zabil a proč? Jak se jeho tělo dostalo na ostrov Maine za 5 hodin 

z 3 000 km vzdáleného Colorada, kde byl naposledy viděn živý? 

Vyšetřování případu opakovaně vedlo do slepých uliček a dodnes 

se mnoho neví. Místní redaktoři jsou neobjasněným příběhem 

„Colorado Kida“ fascinováni, vyprávěním utužují dávné 

přátelství a zároveň zkoušejí profesní vytrvalost mladé stážistky. 

Příběh o temnotě v srdci a vyšetřování nevysvětlitelného. 


