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Sci-fi román pro dívky: Lole je třináct let. Má ráda módu, kamarádky a nejvíc svou tajnou lásku Oseho. Na Velký svátek dostane vytouženou hračku – živé miminko. Nedokáže si však představit, jak moc
se jí příchodem dítěte změní život. Péče o něj s sebou přináší mnoho
starostí, které do té doby neznala, a tak ji napadne, že by se jich mohla jednoduše zbavit. Její dokonalý plán ale dostává nejednu trhlinu,
i v podobě zrady jejích vlastních rodičů. Dokáže nakonec vše v dobré obrátit a najít štěstí?

Utajené životy slavných Češek odhalují pět nevšedních
ženských osudů, včetně jejich stinných a méně lichotivých
stránek. Básnířka Simonetta Buonaccini se dvakrát ne
zrovna šťastně vdala a experimentovala s narkotiky. Obdivovaná herečka Leopoldina Ortová de Pauli žila s nevěrníkem a zároveň největším podvodníkem své doby a dcera
Boženy Němcové, Theodora, dávala přednost hudbě před
literaturou a pořídila si nemanželské dítě. Dozvíte se také,
proč si spisovatelku Bertu Mühlsteinovou nikdo neodvedl
k oltáři a kdo byl velkou láskou skladatele Bohuslava Martinů. A k tomu ještě navrch mnoho zajímavých skutečností. Tento výlet do historie vám prostě uvízne v paměti!

U příležitosti 195 let od narození jedné z největších českých
spisovatelek vzniká jedinečná kniha, která poodhaluje roušku
tajemství jejího výjimečného života. Božena Němcová byla
totiž víc než kýmkoliv jiným především ženou. Jací muži prošli jejím životem a koho skutečně milovala? Její třinácté komnaty otevírá autorka prostřednictvím životních příběhů nevšedních osobností – V. B. Nebeského, H. Jurenky, J. Helceleta
a V. D. Lambla. Každého z nich milovala, mnohdy nekriticky
a bezhlavě, ale milovali také oni ji? Nebo za jejich náklonností
stála už od počátku vypočítavost?
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