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Beletrie
Advokátova dcera – Franze, Anthony
Odhalovat tajemství patří k jejich práci. Veřejnost je pokládá
za bezúhonné. Jejich hlavním zájmem by měla být spravedlnost. Co když to ale není tak
úplně pravda? Sean Serrat se vypracoval na úspěšného washingtonského advokáta.
Vzorného manžela a otce tří dětí dokonce navrhli do Nejvyššího soudu. Ale vzápětí se ztratila
Seanova dcera Abby, talentovaná studentka práv. A brzy nato našli její tělo v knihovně
Nejvyššího soudu. Zprvu se zdá, že zločin spáchal Abbyin přítel Malik, avšak Sean má jiné
podezření. Podezření, kvůli kterému se bude muset přiznat k dávnému tragickému
pochybení. Jenže někdo jiný se naopak snaží svá pochybení pohřbít navždy. I se všemi, kdo
by je chtěli vynést na světlo…

Bubny podzimu – Gabaldon, Diana
4. kniha v sérii Cizinka.
Tento díl navazuje na předchozí příběhy Jamieho Frasera a jeho ženy Claire, kteří se se
skupinkou přátel po předchozích útrapách dobrodružné plavby, jež skončila ztroskotáním,
ocitají v Americe. Vydají se do kolonie v Jižní Karolíně, kde má Jamie příbuzné. Amerika v
polovině osmnáctého století je skutečně Novou zemí, nesmírnou divočinou obydlenou indiány
a divou zvěří a guvernéři kolonií přidělují výhodně půdu, aby přilákali další osadníky. Takovou
nabídku dostane i Jamie; znamenalo by to, že by měl opět vlastní panství, ovšem podmínkou
je, že by musel odjet zpátky do Skotska a získat další kolonisty. Tomu se Claire brání, protože
se bojí, že by tam našel smrt. Jamie má však i druhou možnost, spravovat plantáž své tety
Jocasty, která hledá někoho, kdo po smrti jejího manžela převezme usedlost. Život na plantáži
je sice příjemný, ale Jamie s Claire brzy poznávají i odvrácenou tvář života v Americe, zejména specifický fenomén
Jihu, otrokářství. Záhy zjišťují, že jsou stále více a více zaplétáni do místních záležitostí a politických problémů. Píše se
rok 1767 a v koloniích se již projevuje nespokojenost, jež je předehrou americké války za nezávislost. Poté, co jsou
Jamie s Claire svědky krutého zacházení s černochy, zachrání jednu otrokyni před jistou smrtí a se svými přáteli a
místním zálesákem se vydávají do hor, aby hledali pomoc u indiánů kmene Mohawk.

Čas vlčích máků – Bomann, Corina
Nicole vždycky toužila po sourozencích, po velké rodině, vyrůstala však jako jedináček. O to větší
má radost, když téměř ve čtyřiceti letech zjistí, že je těhotná – ačkoli otec dítěte ji opustil. Pak se
ale dozví, že dítě nejspíš nepřijde na svět zdravé, protože má dědičnou srdeční vadu. Vyděšená
Nicole se vydá za svou matkou, aby se od ní konečně dověděla, kdo byl její otec. Marianne jí po
mnoha letech mlčení začne vyprávět o svém dospívání v poválečné době, o své lásce k
francouzštině a pozůstatcích staré nenávisti mezi Němci a Francouzi, kterou měla na svědomí
válka.
A také o jedné dodnes bolestné ztrátě…

Čas zapomnění – Guskin, Sharon
Strhující a dojemný román o naději, že je možné přemoci smrt, ztrátu a zapomnění. Noah je
chytrý čtyřletý chlapec, ale přesto je z něj jeho maminka Janie zoufalá. Její syn tvrdí, že jeho
matkou je někdo jiný, na svůj věk má nepochopitelně rozsáhlé znalosti a nevysvětlitelný strach
z vody. Po řádce specialistů, kteří si s Noahem nevědí rady, se Janie nakonec rozhodne
navštívit dr. Andersona, odborníka na reinkarnaci a život před životem. Doktor Anderson
dokončuje na toto téma knihu a v Noahovi vidí poslední důležitý kousek skládačky. Pátrání je
zavede až před dveře ženy, jejíž syn se už sedm let pohřešuje…

Černá hra – Karika, Jozef
Drsný thriller z krvavých devadesátých let líčící dramatické osudy členů podsvětí. Krátce po
Sametové revoluci zavládlo ponuré období – smrt nikdy nebyla daleko a dařilo se všem
druhům svinstva. V této atmosféře a nových podmínkách se z obyčejných lidí, kteří se snaží
vyšvihnout, stávají výpalníci, drogoví dealeři, překupníci zbraní, zločinci v bílých límečcích
nebo první mafiánští bossové. Do temné spirály chtě nechtě vtahují i své nejbližší, manželky
i děti. Zatímco někteří získávají čím dál větší moc, jiní kráčejí k předčasnému konci. Černá hra
je román o násilné epoše a lidech, které tato pohnutá doba spolkla.

Černý úsvit – Böjrlind, Cilla; Böjrlind, Rolf
Poslední případ Olivie Rönningové a Toma Stiltona. Na pískovišti u domu v jižním Švédsku je
zavražděna malá holčička, která se do Švédska dostala adopcí. Děsivý a nepochopitelný čin se
nedaří objasnit a brzy se ve Stockholmu objeví další mrtvé dítě, chlapec Aram. Obě děti byly
zabity stejným způsobem. Vraha se nedaří vypátrat a nikdo neví, kdy a kde udeří znovu. Tým
vyšetřovatelů pracuje s verzí rasového motivu a objevují se souvislosti, které tuto teorii
podporují, ale potom vyšetřování nabere nečekaný směr, sahající daleko do minulosti...

Dědictví maorského náčelníka – Walden, Laura
„Milá Sarah, kéž bych ti tohle všechno mohla sdělit osobně… Tvoje matka byla moje nejlepší
přítelkyně…“ Když si mladá novinářka Sarah Williamsová přečte v den svých třicátých
narozenin tento dopis, nemůže uvěřit, co se právě dověděla: slavný německý badatel Ludwig
Dehn, kterého nařkla z odcizení maorských památek, je její pradědeček! Šokovaná nečekanou
zprávou se Sarah vydává odhalit tajemství i prokletí, jaké její pravý původ nese.

Deník pražského studenta – Kos, Pavel
„O důležitosti knih mi toho nikdy žádný učitel neřekl tolik, jako student, který se mi je snažil
prodat.“
Autor úspěšné facebookové stránky Deník pražského studenta vydává stejnojmennou knihu,
která s humorem glosuje, co znamená být jedním ze skoro sto třiceti tisíc pražských studentů.
Kromě přednášek je třeba chodit na brigády, vydělané peníze utrácet po hospodách a nemít
dlouhodobý vztah, jak vám s chutí připomíná vaše babička. Studium samozřejmě zabere
nejméně času. Přečtěte si tuhle knihu, pokud jste na tom stejně jako pražský student. Nebo jste
byli a teď si to rádi připomenete, protože studenti potřebují peníze a koupí téhle knihy
jednomu z nich přispějete na kebab…

Dobrý život – Cole, Martina
Cain Moran je legendou londýnského podsvětí. Má všechno, co si jen člověk může přát.
Tedy... dlouho si to myslel. Pak ale potkal mladičkou Jenny, kterou na rozdíl od všech
ostatních nezajímá jeho postavení ani peníze. Ona prostě jen chce být s ním.
Zamilovat se do Jenny bylo pro Caina snadné. To těžší ho teprve čeká: bude muset oznámit
své ženě, že se chce rozvést. Caroline však nechce o rozvodu ani slyšet: slib "dokud nás smrt
nerozdělí" je odhodlána dodržet za každou cenu. A začne se svému nevěrnému muži i jeho
milence mstít.
Když je Cain odsouzen na doživotí, Caroline se může začít radovat, že dosáhla svého. Jen
oddaná Jenny se nevzdává a dále si hýčká svůj sen, že když vydrží čekat dostatečně dlouho,
jednoho dne bude moci s Cainem začít žít. Bude to dobrý život, ujišťuje sama sebe – protože
netuší, že další těžké zkoušky na ni teprve čekají.

Hrdina ze sousedství – Roberts, Nora
"Můj soused je hrdina!" Přesně to si myslí Rad Wallace o novém sousedovi, Mitchi
Dempseyovi, autorovi jeho oblíbených kreslených seriálů. Jeho matka, Hester, si o něm myslí
něco docela jiného - "potrhlý chlap, který nedělá nic pořádného, vstává v jedenáct hodin a
zřejmě neví co s penězi." Pravdu mají oba, Rad i Hester. Mitch o všem zase až tak moc
nepřemýšlí. Podstatné je, že ta brunetka ze sousedství má neuvěřitelně dlouhé nohy a že je mu
moc dobře, když může hlídat jejího syna. Anebo že by s ní mohl dělat i něco jiného?

Hrob kolibříka – Skutelsky, Jennifer
Vysoko v Andách, ve fiktivní vesnici fiktivní jihoamerické země se chystají oslavy Dne
nezávislosti spojené s pohanskými a barbarskými zvyky, které jsou noční můrou lékaře
Morena, a to zvláště poté, co ovdověl a stíhají ho výčitky svědomí, že nedokázal svou
milovanou ženu Nitu zachránit. Jeho žal a zmatek vystupňuje po roce nález mrtvé mladé
ženy s podivným tetováním a připevněnými křídly kondora, která se nápadně podobá
Morenově zesnulé manželce.
Do vesnice přijíždí na slavnost Američanka Sophie Lawsonová se synem, kteří se stávají
nejen svědky, ale i přímými účastníky krvavých událostí.

Kam čert nemůže…nastrčí manžela – Jakoubková, Alena
Zuzana se vdává mladá... Ne proto, že je těhotná, ale Dušan je její velkou láskou, a když ji v
měsíční noci romanticky požádá o ruku, přikývne. Je jí devatenáct a myslí si, že manželství je
vstupenkou do ráje....

Kde spí lufťáci – Devátá, Ivanka
Protože luftu, přesněji čerstvého vzduchu, je ve městě proklatě málo, zavede vás oblíbená
česká autorka na hory, k rybníku, k moři… A spát se bude všemožně – pod širákem, ve stanu,
horské boudě, na chatě či chalupě, ale i pohodlně v hotelu a penziónu. A protože jsou chvíle,
kdy člověk unikne z každodenního shonu, tak vzácné, pojí se k nim i spousta milých a
úsměvných vzpomínek. Vzpomínek na blízké, rodinu, přátele a kolegy, kteří zrovna byli
lufťáky.

Konec civilizace – Huxley, Aldous
Snad nejznámější kniha anglického autora a filosofa. Jedna z nejpozoruhodnějších knih science
fiction tohoto století, jejíž děj se ve větších či menších detailech realizoval. Neveselé
podobenství o civilizaci, která se pokusila hrát si na Boha a přetvořit k obrazu svému nejen
přírodu, ale i lidskou duši. Ač napsaná v roce 1932, je stále aktuální i v době, kdy se klonování
živých tvorů stává skutečností.

Krvavé léto – Bauer, Jan
Děj historické detektivky se odehrává bezprostředně po olomoucké vraždě posledního
přemyslovského krále Václava III., v období plném zvůle, násilí a nejrůznějších kriminálních
činů. Hlavním hrdinou je královský soudce vladyka Melichar z Roupova, stárnoucí šlechtic, který
už dávno ztratil někdejší ctižádost a rozhodnost. Nevyjasněné okolnosti královy smrti, kterou
nedokáže vyšetřit, ho staví do nepříznivého světla před novým panovníkem, Václavovým
švagrem Jindřichem Korutanským. Vladyka Melichar raději odchází z Prahy na svou tvrz
Roupov, kde se jeho životní situace ještě více zkomplikuje. Jeho manželka trpí podivnou
chorobou a tamní kaplan Zachariáš rozšiřuje, že je posedlá ďáblem.

Ledoví piráti – Husemann, DIrk
Středomoří, léta Páně 828
Viking Alrik a jeho posádka se věnují zvláštnímu, ale výnosnému obchodu – dovážejí na
svém drakaru z Etny do Ravenny náklady ledu. Ještě rychlejší než ledoví piráti je jejich
pověst, která tak dorazí i k benátskému dóžeti. Vikingové od něho dostávají za úkol
propašovat z Alexandrie ostatky svatého Marka a dopravit je do lagunových měst. Avšak
sehnat světcovy relikvie je mnohem náročnější než dobývat led ze sopky.

Malíř pomíjivého světa – Ishiguro, Kazuo
Tento román se vrací do Japonska těsně po druhé světové válce. Hlavní postavou a
vypravěčem příběhu je malíř Masudži Ono, který dal ve 30. letech svůj talent do služeb
japonské militaristické propagandy, a svého nejlepšího žáka dokonce udal na policii jako
ideologicky nespolehlivého. Ono se jako mnoho lidí své generace stává náhle společensky
nežádoucí osobou a měl by se možná za své minulé činy "omluvit" sebevraždou, avšak
malířova fasáda dlouho nejeví žádné známky trhlin. Náš čtenář jistě ocení pohled do nitra
člověka, jenž se lidsky i umělecky propůjčil totalitnímu režimu a přežil jeho pád.

Medvědín – Backman, Fredrik
Pro většinu lidí neznamená vítězství na juniorském mistrovství v ledním hokeji nic moc, ale
pro obyvatele Björnstadu to znamená všechno.
Tým by mohl mít šanci splnit sny celého města. Ale jedné noci během zapíjení klíčového
vítězství se něco stane mezi
Kevinem a Peterovou dcerou — a druhý den to vypadá, že se všechno změnilo.
Vznesená obvinění se šíří po celém Björnstadu jako vlny po rybníce, žádný dům nevynechají.
V honbě za úspěchem
týmu je složité rozpoznat hranice věrnosti a zrady. Nakonec musí jeden mladý muž najít
odvahu říct nahlas pravdu, kterou, jak se zdá, nikdo nechce slyšet.

Milionkrát June – Henry, Emily
Dokáže láska překonat kletbu, která provází jejich rodiny už celé generace?
Celý život jí rodiče vtloukali do hlavy jediné pravidlo: drž se dál od rodiny Angertových. Ale
když se June náhodou doslova srazí se Saulem Angertem, zajiskří to a její svět se propadne
do chaosu. Kdo přesně je tenhle kluk, který se po pěti letech zničehonic vrátil do jejich
rodného města? A proč June, v hloubi duše věrná tradicím své rodiny, nikdy nepřemýšlela o
tom, jak moc její otec Angertovy nenáviděl? Obě rodiny o příčinách dlouholetého sporu
svorně mlčí. Dokážou společně se Saulem odhalit pravdu?

Minulosti neutečeš – Dušek, Milan
Když se dvaadvacetiletá Veronika vdá a brzy po svatbě se jí narodí syn, ještě netuší, co ji v
životě čeká. Zanedlouho její manžel zemře při nehodě na motorce a technici zjistí, že s
brzdným systémem jeho Kawasaki 550 někdo manipuloval. Případ tedy přebírá kriminálka,
která současně řeší i přepadení dvou bankovních poboček v regionu. Indicie nasvědčují
tomu, že se tu objevila nová parta, avšak pátrání je zatím bezvýsledné...

Mořeplavec – Gabaldon, Diana
3. kniha v sérii Cizinka.
Claire zjišťuje, že Jamie u Cullodenu nepadnul, ale žil dál a vrátil se na své panství. Zde se
několik let skrýval v jeskyni, kam mu jeho poddaní nosili jídlo, než se vydal Angličanům, aby
jeho lid přežil z peněz za jeho hlavu. Při pobytu ve věznici se spřátelí s jejím velitelem, jehož
život kdysi ušetřil, a zároveň objevuje tajemný zlatý poklad u severního pobřeží.
Po rozpuštění věznice jsou vězni převeleni do amerických kolonií, ale Jamie je ušetřen a
poslán jako sluha na anglický statek. Zde se do něj zamiluje dcera pánů a on s ní zplodí
nemanželského syna. Po několika letech je propuštěn a vrací se na rodné panství do
Lallybrochu. Začne podnikat a za prací jezdí do Edinburgu, kde ho Claire vypátrá v
historických spisech a rozhodne se k Jamiemu přes kameny navždy vrátit.
Jamie ale jako výkupné z jiného svazku potřebuje velký obnos peněz, rozhodne se tedy
navštívit zlatý poklad a část jmění si odnést. K ostrůvku ale někdo musí doplavat, Jamie je raněn, požádá tedy svého
synovce Iana. Ten je zajat a spouští se velká námořní záchranná akce, která bude trvat několik měsíců…
Vše vypadá na šťastný konec, ale loď při návratu zachvátí bouře a Claire je smetena přes palubu. Jamie se za ní vrhá a
tím se definitivně odpoutají od lodi a svých mužů, kteří se vrací domů. Zůstávají tak sami v Americe a jdou vstříc
novým dobrodružstvím.

Nejsem mrtvá – Frasier, Anne
Detektivka oddělení vražd Jude strávila tři roky zavřená v temné podzemní cele. Za tu dobu
se naučila dokonale číst ve svém sadistickém vězniteli, takže se jí nakonec podařilo
uprchnout. Jenomže návrat do normálního světa je mnohem těžší, než si Jude představovala
– její přítel si během těch tří let našel novou ženu, kolegové z policejního sboru jí nevěří a
všechny ostatní bezmála děsí. Přesto nastoupí zpět do služby a vzápětí začne řešit případ
utonulé mladé dívky. Všichni ostatní včetně jejího nového parťáka si myslí, že se jedná o
sebevraždu, kdežto Jude je přesvědčená, že se jednalo o násilnou smrt. Nikdo se totiž
nevyzná v duších zvrácených psychopatů tak jako ona…

Nenadálá láska – Cartland, Barbara
Ravině Ashleyové leží svět u nohou. Je mladá, krásná a šťastná. Její zámožní rodiče o ni po všech
stránkách pečují a v Londýně neexistuje mladík, který by se nesnažil získat její srdce.
Jen jediný člověk se odváží ji kritizovat – upjatý sir Richard Crawford!
Když Ravinini rodiče musí odcestovat do zahraničí, dívka odjíždí na rodinné venkovské sídlo, kde
na ni čeká její sestřenice Dulcie.
Záhy se o její city začne ucházet sir Michael Moore, Ravina je však pevně rozhodnutá, že se
neodevzdá nikomu jinému než muži, do něhož se zamiluje celým svým srdcem i duší.
Pak se však znovu objeví sir Richard. Proč se tak snaží být neustále v její společnosti? Skrývá snad
hrozivé tajemství? A do koho se Ravina nakonec zamiluje?

Není úniku – Adams, Taylor
Studentka Darby Thorneová cestuje za svou nemocnou matkou. Kvůli sněhové bouři uvízne na
dálnici uprostřed ničeho a je nucena strávit noc na odpočívadle se čtyřmi úplně cizími lidmi.
Při hledání mobilního signálu si všimne ruky malé holčičky, která je zamčená v jednom ze
zaparkovaných vozů. Bez spojení a bez jakékoli možnosti se odtamtud dostat musí Darby přijít
na to, kdo z jejích neznámých společníků je dívčiným únoscem…
Není úniku amerického spisovatele Taylora Adamse byl přeložen už do 24 jazyků a je jedním z
nejnapínavějších thrillerů, jaké jste kdy měli možnost si přečíst. Šokující zvraty, výborně
propracované postavy a nečekané zápletky vám nedovolí se od něj odtrhnout, dokud
nezjistíte, jak to dopadne!

Opatrné city – Roberts, Nora
Nedokončená záležitost
Vanessa, světoznámá pianistka, se po smrti otce vrací do rodného města, aby se tu po dvanácti
letech znovu setkala s matkou – a našla odpovědi na řadu otázek, jimiž se tak dlouho trápila.
Konečně se dozvídá pravdu o tíživé a pohnuté matčině minulosti i důvodech, které vedly její
studentskou lásku Bradyho k tomu, že ji opustil. Vanessa se teď s Bradym pomalu sbližuje, ale
navázat důvěrný vztah se bojí. Sama ještě neví, co podnikne s vlastním životem…
Láska pro vítěze
Johanna je úspěšná televizní produkční. Stálo ji nemálo úsilí prosadit se ve světě, v němž prim
hrají muži, a je na svůj úspěch patřičně hrdá. Poučena příkladem svého otce, věhlasného
producenta, nevěří v trvalost vztahů a vyhýbá se mužům, zejména těm ze světa showbyznysu. Potom však potkává
Sama, talentovaného herce, jehož hvězda strmě stoupá.
Samovi cit neomylně říká, že pod maskou nepřístupné, ambiciózní a soběstačné produkční se skrývá křehká, citlivá a
po lásce toužící žena. Zároveň tuší, že Johanna v sobě nosí jakési dávné tajemství, které jí brání opravdu milovat.

Pád do tmy – Janečková, Klára
Tereza Brašová uteče ve svých osmnácti letech z domova, aby se zbavila svého otčíma, který ji
léta sexuálně zneužíval. Bezpečí najde ve slovinských jeskyních, kde začne pracovat jako
průvodkyně v největším krasu Evropy a později se proslaví jako záchranářka. Petr Brašov, který
mezitím udělal politickou kariéru, Terezu donutí vrátit se do Prahy, aby její popularity využil pro
svou mediální kampaň. Netuší však, že právě to se mu stane osudným…

Pastýř – Patterson, James
Pátrání zavede detektiva Jacka Morgana do města hříchu Las Vegas, které přitahuje lidi všeho
druhu a především ty, kteří mají co skrývat. Skvělé místo i pro lukrativní byznys Lestera Olsena.
Obklopuje se kráskami, nebývale je rozmazluje v pětihvězdičkových restauracích, jízdou
limuzínou a na večírcích - ale nic není zadarmo, dívky musí za své štěstí platit cenou nejvyšší.

Pokus o uchopení vánku – Cílek, Roman
Zkušený autor si pro svou novou knihu překvapivě vybral název, který se vymyká z běžných
pojmů, s nimiž se v tomto žánru setkáváme. Jistě tak neučinil svévolně, a přesvědčit nás o tom
může závěr titulní povídky: „...Skončili – a šli potom k autům přes dvůr. Drobně mžilo. V
poručíku Krestovi to vyvolalo vzpomínku na chvíle, kdy s tímhle zatraceně ošklivým případem
začínali a on se tehdy nemohl zbavit dotírajících myšlenek na verše o podzimu...“

Pomsta – Brown, Sandra
Crawford Hunt chce získat nazpět svoji malou dceru. Po smrti manželky žil rozháraně a vyčítal
si, že zavinil smrt své ženy, ale teď už nepracuje jako policista v terénu a požádal o svěření
Georgie do péče. A právě ve chvíli, kdy se v soudní síni projednává jeho případ, vtrhne dovnitř
maskovaný střelec a spustí palbu. Tento klíčový okamžik rozehraje drama pomsty, nenávisti,
důmyslných pletich a vydírání, ale i strhující vášně a dobrodružství, kdy vyplouvají na povrch
dávné události.

Poslední tango v Havaně – Kotleta, František
Další volné pokračování jednoho z nejprodávanějších titulů Františka Kotlety, a to knihy Příliš
dlouhá swingers party, na kterou loni úspěšně navázala publikace Velké problémy v Malém
Vietnamu.
Tomáš Kosek znovu řeší netradiční případy spojené s magií, démony a děsivými artefakty,
které jsou nejen plné napětí, ale i sexu.

Pouta – De Vigan, Delphine
Nový román u nás již dobře známé spisovatelky nenechá nikoho v klidu: každý z nás si v něm
najde strunu, kterou už slyšel znít nebo která v něm stále zvučí temnou ozvěnou. Silná,
intenzivní, temná kniha se světýlkem naděje, jejímiž hrdiny jsou naši současníci, je svědectvím o
tom, že příčinou zla a tragických osudů nebývají jen války, přírodní katastrofy, nemoci a jiné,
většinou těžko ovlivnitelné zásahy „shora“, ale působí si je lidé sami navzájem svou lhostejností,
leností, sobectvím, slabostí či nepochopením…

Proč máma pije – Sims, Gill
Humorné čtení (nejen) pro mámy
Máma slaví devětatřicáté narozeniny. Před sebou má vidinu hrozivé budoucnosti plnou lidí,
kteří ji zvou na kurzy jógy a večírky, kde každý prohlašuje, že se „líznul“ po skleničce vína. Ale
máma nechce trávit čas tam, kde dobrou noc dávají ženy, které žijí jen pro své děti a snaží se
jedna druhou trumfnout mimoškolními aktivitami svých potomků. Místo toho svírá sklenici
vína a mumlá: „Život je na h…“ Pořád dokola. Dokud si nevzpomene na ten výborný nápad…

Prostá pravda – Picoult, Jodi
Pensylvánské městečko Paradise je oázou klidu a míru - dokud ve stodole jednoho farmáře
není nalezeno mrtvé novorozeně. A dojde k ještě překvapivějšímu vývoji. Ukáže se, že
matkou dítěte je osmnáctiletá Katie Fisherová, neprovdaná dívka ze sekty Amišů, velmi
striktní protestantské církve, jejíž členové dodržují pravidla tzv. prostého života. Oblékají se
jako v 19. století, nepoužívají auta ani elektřinu a odmítají středoškolské vzdělání. Aby měla
zbožná amišská dívka nemanželské dítě, a navíc ho zavraždila, je téměř vyloučené, ale proti
Katii existují velice pádné důkazy. Obhajoby se ujme cynická, zatrpklá advokátka Ellie, která je
s obviněnou vzdáleně příbuzná. Když se snaží dopátrat pravdy, musí nějaký čas s Amiši žít. Jde
nejen o strhující soudní drama, ale především o velmi zajímavý průhled do života Amišů,
zásadní otázky rodinného života a generačních rozdílů.

Příběh služebnice – Artwood, Margaret
Román kanadské spisovatelky vykresluje pochmurnou vizi blízké budoucnosti na půdě
dnešních Spojených států amerických, které přestaly existovat a byly nahrazeny totalitním
režimem. V nedaleké budoucnosti se vlády nad Spojenými státy chopí klerofašistický režim. Z
každého, kdo se proti němu prohřeší, se stává otrok. A z plodných žen ještě něco mnohem
horšího - služebnice, jejichž úkolem je rodit děti, s nimiž se nikdy nesetkají. Kniha získala
ocenění Arthur C. Clarke Award za nejlepší román a byl v užší nominaci na cenu Booker Prize.

Pokrevní pouta – Marsons, Angela
Jak chytit vraha, který nezanechává stopy?
Žena zabitá jediným přesným bodnutím do srdce – na první pohled to vypadá jako loupežné
přepadení, které se zvrtlo. Kdo by plánovaně vraždil starostlivou a bezúhonnou sociální
pracovnici? Ale inspektorce Kim Stoneové na téhle smrti něco nesedí.
Pár dní nato už si je jistá – po nálezu mrtvé mladé narkomanky se stejnou bodnou ranou v
hrudi. Někdo je obě chladnokrevně sprovodil ze světa. To je však to jediné, co je spojuje.
Kim se nedokáže na případ soustředit – z minulosti se vynořila doktorka Thorneová,
sociopatka, kterou Kim dostala do vězení a která za mřížemi naplánovala bezcitnou pomstu.
Počet obětí narůstá a Kim a její tým se po krůčcích přibližují k pachateli. Někdo z nich se ale
brzy octne ve smrtelném nebezpečí. A Kim tentokrát možná nebude mít dost sil, aby ho
ochránila…

S cejchem vraha – Bauer, Jan
Lukáš Trobl z Květnice, syn z nepříliš významného českého rodu, se po studiích na evangelické
univerzitě v Heidelberku vrací do Čech a uchází se o místo na císařském dvoře. Upřímně řečeno
se více než studiu suchopárných věd věnoval studiu šermu, v němž dosáhl značného
mistrovství. V malostranské krčmě se dostane do hádky s vlašským alchymistou. Přes císařský
zákaz soubojů se muži utkají a Lukáš svého soupeře lehce zraní. Druhý den ráno je Lukáš zatčen,
neboť jeho protivník je nalezen mrtev.

Sámo – Prokop, Josef Bernard
Většina z nás zná jen jeho jméno, pouhé jméno kdesi z úsvitu českých dějin. Sámova říše.
Nebýt nedlouhé zmínky v prastaré kronice tak řečeného Fredegara, ani bychom nevěděli, že
existoval.
Mohli bychom použít tituly, přiřčené historií některým jiným státníkům – Sámo Veliký, Sámo
– osvoboditel, budovatel, sjednotitel a také vždy rozmnožitel. Ovšem Sámo na něco
podobného do dnešních dnů marně čeká.
A přece měl zásadní význam pro naši zemi i pro země okolní. Dokázal, co nikdo před ním a
málokdo po něm – sjednotit naše předky, dát zemi pevné postavení mezi evropskými
královstvími a získat jí respekt. Celých třiatřicet let stál v jejím čele a moudře vládl.
Kdo o něm dnes vůbec ví?
Proto vznikla tato kniha. Připomíná Sámovu životní pouť, chce přiblížit prostředí, které zde nalezl, snaží se
rekonstruovat jeho myšlenky a smělé plány, chce ho přiblížit jako skutečného člověka, ne jako pouhé jméno, stroze
zapsané v učebnici dějepisu v soupisu českých vládců.

Skočný příliv – Börjling, Cilla; Börjling, Rolf
1. kniha v sérii Tom Stilton & Olivia Rönningová.
Ostrovní pláž v zátokách Hasslevikarna se stane němým svědkem nelidské vraždy. Obětí je
neznámá těhotná žena. Píše se rok 1987, případ je po čase odložen jako nevyřešený. Po více
než dvaceti letech ho znovu otevírá Olivia Rönningová, studentka Policejní akademie. Má k
dispozici moderní metody a techniky, novinové články, spisy, svědectví, ale chybí jí to
nejpodstatnější – Tom Stilton, který tehdy vedl vyšetřování, ale teď jako by se po něm slehla
zem… Výjimečný debut, jehož tíživá severská atmosféra čtenáře okamžitě vtáhne do děje a
odmění je nečekaným závěrem; vychází ve 22 zemích.

Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčů – Shaffer, Mary Ann; Barrows, Annie
Je krátce po druhé světové válce a Juliet Ashtonová, úspěšná autorka humoristických esejů
vydaných pod názvem Izzy Bickerstaff rukuje, se rozhlíží po námětu na novou knihu. Shodou
okolností se prostřednictvím korespondence s jedním z jeho členů dozvídá o Spolku přátel
krásné literatury a koláče z bramborových slupek, který během války založili obyvatelé
okupovaného ostrova Guernsey, a jejich osudy ji natolik zaujmou, že se je rozhodne navštívit
osobně. Juliet sama prožila válku v Londýně, kde neustále hrozilo bombardování, ale nikdy
nepoznala přímý styk s nepřítelem a izolaci od okolního světa, jaké byli vystaveni ostrované.
Guernsey má, tak jako celý svět, svoje podvodníčky, opilce a podivíny, dobráky, závistivce i
hrdiny, a z jejich humorného i dojemného vyprávění začíná před Juliet vyvstávat živý obrázek
společenství, kde v těžkých dobách krystalizují lidské povahy a osudy se proplétají zcela
nečekaným způsobem. Kdy jindy by se mohlo stát, aby byl při tajných vepřových hodech
založen čtenářský spolek, zvlášť když většina jeho členů jakživa nedržela v ruce jinou knihu než bibli? A co víc, aby
noví čtenáři našli i v náročných knihách poselství, které je zaujme, a aby je četba podnítila k vášnivým diskusím na
nejrůznější témata. Juliet se na ostrově dostane víc než srdečného přijetí a brzy se ukáže, že v novém prostředí dost
možná najde víc než inspiraci pro svoji další knihu.

Stále vládne mráz - Börjling, Cilla; Börjling, Rolf
4. kniha v sérii Tom Stilton & Olivia Rönningová.
Poslední případ z pera švédské autorské dvojice je mrazivější než kdy dříve. – Jedné noci
nalezne bezdomovkyně Muriel v centru Stockholmu na vyhublé a plačící mladé děvče.
Jmenuje se Folami a podobně jako řada podobných dětí sem i ona přišla na vlastní pěst, úplně
sama. Muriel ji odvede na místo, kde přechodně bydlí, ale po nebezpečném incidentu se tam
už neodváží zůstat. Proto požádá o pomoc bývalého policistu a bezdomovce Toma Stiltona.
Tou dobou je na venkově nalezeno tělo zavražděného chlapce s podříznutým krkem.
Komisařka Olsäterová s vyšetřovatelkou Rönningovou se brzy dostanou na stopu rumunské
zločinecké organizace a zjistí, že osud Folami je se zavražděným chlapcem spojen…

Stopařův průvodce po galaxii – Adams, Douglas
První část "pětidílné stopařské trilogie", kterou autor původně koncipoval jako rozhlasovou
hru pro stanici BBC. Tato bravurní parodie na sci-fi je dnes již klasické dílo. Komplikovaný a
originální příběh začíná zničením Země, která musí udělat místo nové galaktické dálnici.
Hlavní hrdina příběhu, docela obyčejný, ale sympatický pozemšťan jménem Arthur Dent, má
to štěstí, že s pomocí svého přítele Forda Prefecta, údajně nezaměstnaného herce, z nehož se
vyklube mimozemšťan, stopne kosmickou loď, a tak se mu podaří uniknout z místa katastrofy.

Tady byla Britt-Marie – Backman, Fredrik
Britt-Marie je třiašedesátiletá žena, které bylo řečeno, že je pasivně agresivní, zpomalená a
ukňouraná bába. Po čtyřiceti letech manželství opustila město a manžela, který ji podváděl.
Borg zasáhla finanční krize, po níž tam zůstaly jen cedule s nápisem „Na prodej“ a pizzerie,
která je cítit pivem. Britt-Marie nesnáší fotbal. Fotbal je to jediné, co v Borgu zůstalo. Tohle
nevypadá na začátek krásného přátelství, to rozhodně ne.
Ale když fotbalová přípravka v Borgu potřebuje trenéra tak zoufale, že se nakonec
rozhodnou přijmout kohokoli, tak je detaily jako třeba ten, že ona opravdu, ale opravdu tu
práci nechce, nezajímají.
Tady byla Britt-Marie je román o tom, jaké to je mít předsudky (ne že by je Britt-Marie
měla, to samozřejmě ne), o ukládání příborů ve správném pořadí (vidličky, nože, lžičky, v
tomhle pořadí, ale Britt-Marie na tom přece netrvá!) a o přírodě vedle silnice. Je to příběh o
druhých šancích, prvních výkopech a o tom, že soda vyčistí skoro všechno.

Tatér z Osvětimi – Morris, Heather
Tetování vězňů v Osvětimi se stala symbolem holocaustu. Jedním z těch, kdo čísla na
předloktí tetovali, byl slovenský Žid Lale Sokolov, rodným jménem Ludwig Eisenberg. Jeho
příběh připomíná děsivé události v dějinách lidstva a ukazuje, že vedle sebe mohou
existovat promyšlená brutalita i nesobecká láska. Autorka s citem odkrývá sedmdesát let
staré události, aniž by milostný příběh převládal nad tím nejdůležitějším – ztrátou
domova, utrpením a touhou přežit.

To mi zaplatíš – Jackson, Lisa
Měl to být takový kanadský žertík, jaké k letním táborům patří. Vedoucí dívčího oddílu Monica
O'Nealová celou dobu všem lezla na nervy, a tak se ji teď ostatní rozhodnou trochu vystrašit.
Nic se jí nestane, jen se pořádně vyleká. Vždyť co by se mohlo zkazit? Bohužel všechno.
O dvacet let později vyšetřuje detektiv Lucas Dalton nález lidských ostatků na pozemku
bývalého tábora. Lucas to místo dobře zná – jeho otec tábor vedl a Lucas tam pracoval onoho
osudného léta, kdy beze stopy zmizely dvě dívky. Jedna se podle všeobecného mínění stala
obětí uprchlého zločince, druhá se utopila. Lucas ví, že by měl případ s takovou mírou osobní
zainteresovanosti odmítnout. Vždyť už teď je jeho kariéra v ohrožení. Ale možná nastal čas,
aby konečně někdo odhalil, jak to tehdy všechno bylo.

Trhlina – Karika, Jozef
Tahle kniha vznikla zvláštním způsobem. Po vydání mysteriózního thrilleru Strach se autorovi
ozval člověk, který mu povyprávěl opravdu děsivý příběh. Jozef Karika jeho vyprávění
zaznamenal, mnohá tvrzení ověřil, doplnil o vlastní zjištění a zpracoval v knize, kterou máte
před sebou. Na jejích stránkách rozmotává velice tajemný, tragický a hrůzostrašný případ.
Zároveň poodhaluje jednu z největších záhad Slovenska – nevysvětlitelné mizení lidí v pohoří
Tríbeč.
Legenda, záměrná mystifikace, nebo děsivá skutečnost? Tuhle otázku si klade i autor.
Předkládá strhující hororový příběh a nechává na čtenáři, aby našel odpověď.
Román Jozefa Kariky byl jako jediný žánrový titul v historii nominován na nejvýznamnější
slovenskou literární cenu Anasoft litera Slovenský spisovatel.

Třetí hlas - Börjling, Cilla; Börjling, Rolf
Zaměstnanec švédské celní správy Bengt Sahlmann byl nalezen oběšený ve svém domě –
jeho nedobrovolná smrt nejspíš souvisí se zabavením velké dodávky drog. V Marseille objevili
brutálně zavražděnou slepou ženu, kdysi asistentku proslulého cirkusového vrhače nožů.
Stockholmský komisař (a bývalý bezdomovec) Tom Stilton se na žádost přítele vydává do
Francie zjistit, co se ve skutečnosti stalo. Olivia Riverová (dříve Rönningová, studentka
Policejní akademie) znala Sahlmanna a chce vypátrat jeho vraha. Oba případy se záhy
protnou a donutí Toma a Olivii ke spolupráci, ač se navzájem nemohou vystát. Sužováni
nočními můrami se ocitají tváří v tvář další...

Veselí – Třeštíková, Radka
Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti, přešlapovat na místě, anebo se
vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat. Zpátky na jižní Moravu. Do svého
dětského pokoje. K rodičům. K sobě samé. Ke své podstatě. Protože doma jsou odpovědi.

Vespasián: Obránce Říma – Fabbri, Robert
Rok 26 po Kr. – šestnáctiletý Vespasián opouští rodinný statek a odjíždí do Říma, aby tam
získal mecenáše a vstoupil do armády. Nachází město zmítané nepokoji a říši na pokraji
rozpadu. Řím drží v železném sevření Seianus, velitel pretoriánské gardy a skutečný vladař
římské říše. Všude má špehy – neopatrná poznámka při večeři ve společnosti může být
stejně smrtící jako barbarský šíp. Vespasián se zaplétá do dvorských intrik. Prchá z města a
získává hodnost tribuna v balkánském pohraničí. Bez bojových zkušeností musí vést muže
do zuřivé bitvy proti povstalcům. Při vyšetřování kořenů povstání si Vespasián uvědomí, že
před římským politikařením ani před naplněním svého osudu nemůže uniknout.

Vladislav II. – Černá, Jaroslava
Vladislav má pověst nezodpovědného mladíka - holduje ženám, vínu i jiným světským
radovánkám. A právě takového panovníka potřebuje na trůn česká šlechta, aby mohla sama
posílit vliv a moc. Ale k překvapení všech se Vladislav ujme panovnických povinností velmi
svědomitě a stejně svědomitá se zdá být i jeho volba české královny - krásné, bohaté a chytré
Judity.

Vykupitel duší – Pačutová, Iveta
Vykupitel duší je prvotina slovenské autorky Ivety Pačutové, která se rozhodla nesvézt se
na vlně popularity erotických románů či romantických fantasy hororů, ale obdobně jako
slavná Kateřina Tučková s Žítkovskými bohyněmi, či Vladimíra Klimecká v knize Druhý život
Marýny G., nás zavádí do podhorského prostředí chudých vesnic. Její námětově netradiční
příběh se odehrává na slovenské dědině pod Tatrami v blíže neurčené době 19. století.
Venkovské drama dvou bratří začíná během velké bouře, která kromě zmaru a strachu
přinesla jednomu z nich nečekaného hosta – umírající mladou cikánku s malým dítětem v
náručí. Příchod nezvyklého nového člena do rodiny je jen počátkem dramatické ságy
jednoho rodu a jedné vesnice, ve kterém autorka skvěle vyobrazila život tehdejšího
venkovského světa, ovládaného nejen společenským postavením a penězi, ale taktéž
emocemi. Celý tento lidský kolorit jemně doplnila svébytným fantaskním prvkem.

Zakázané ovoce – Moyes, Jojo
Poklidné přímořské městečko Merham se ještě vzpamatovává z následků druhé světové
války, když poklidné místní vody rozčeří příchod bohémské skupinky s nejasnými vzájemnými
vztahy, která se nastěhuje do moderního, na tu dobu architektonicky výstředního domu na
pobřeží. Konzervativní obyvatelé Merhamu jsou pobouřeni, mladou Lottie a její přítelkyni
Celii však dům i jeho osazenstvo neodolatelně přitahuje. A do pohybu se dává lavina událostí,
jejíž tragické následky přetrvávají i po padesáti letech…

Naučná literatura
Cesta vojáka – Černý, Michal
Kniha Cesta vojáka představuje osobní příběh, ve kterém autor zachytil svou vlastní cestu –
od své motivace pro vstup do armády přes zážitky během základní vojenské služby až po
tvrdý výcvik a mnohaleté působení ve službě jako profesionální voják, během které se
zúčastnil i čtyř misí v Afghánistánu. Ve své knize zachytil nejen život v armádě, tvrdou dřinu
a povinnosti, které vojenská služba obnáší, ale i osobní život táty a manžela.

Hygge – Wiking, Meik
Proč jsou Dánové nejšťastnějšími lidmi na světě? Odpovědí je hygge, říká Meik Wiking,
ředitel Institutu pro výzkum štěstí v Kodani.
Hygge je pocit, který zažíváte během bouřky, když jste v pohodlných ponožkách schoulení na
pohovce, přikrytí měkkou dekou. Je to ten pocit, když u stolu osvětleném svíčkami společně
se svými milovanými jíte své oblíbené jídlo a povídáte si. Je to pocit, který se vás zmocní,
když se s šálkem oblíbené kávy v ruce díváte na rudé ranní světlo na jasné modré obloze.
Hygge je o atmosféře a prožitku. Je to o sdílení se s lidmi, které máme rádi. Pocit domova.
Pocit bezpečí. Pocit vnitřního klidu a blaženosti.
Tato kniha vám nabídne rady a tipy, jak know-how nejšťastnějšího národa na světě můžete využít ve svém životě i vy.

Labyrint pohybu – Červenková, Renata
Knižní rozhovor s renomovaným fyzioterapeutem prof. Kolářem „Hýbeme se buď málo,
nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel Kolář,
renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační medicíny,
potažmo i té sportovní. V důmyslném soustrojí lidského těla a mysli se snaží najít skutečné
příčiny, které ho porouchaly, a správnou léčbou navrátit pacientům ztracené zdraví. V
rozhovorech s novinářkou Renátou Červenkovou vysvětluje základní principy lidského
pohybu a jeho vývoje a také roli, jakou v něm sehrává náš mozek a třeba i špatné geny,
stres, přetěžování, neuspokojivé vztahy, absence spirituality, touha „užívat si“... Odhaluje
překvapivé souvislosti, neboť v našem organismu se nic neděje náhodně, jak se nám,
laikům, často zdá. Proč nás bolí rameno, když máme nádor plic? Proč sušinka uveze na
kolečku víc než kulturista? Proč magnetická rezonance nic neobjeví, i když nás záda pekelně
bolí? Proč je někdo pohybově šikovnější než ti druzí? Proč si tsunami fotíme, místo abychom před ní utíkali?

Tělo jako posilovna pro ženy – Lauren, Mark; Clark, Joshua
Nyní stačí jen 3 dny v týdnu, začnete a za zhruba 30 minut máte hotovo. To je méně než
jedno procento vašeho času.Můžete cvičit kdekoli - v ložnici, v hotelovém pokoji, v parku,
na střeše, v garáži, na dvorku, v kanceláři mezi schůzkami.
Žádný teror v posilovně. Neřve na vás žádná televize. Nikdo se na vás nedívá. Žádné
zapocené přístroje. Žádné cvičební úbory. Spálíte více tuku. Tahle cvičení nastartují váš
tělesný metabolismus mnohem víc, než kdybyste cvičila na přístrojích nebo dělala aerobik.

Zvířata a rostliny v lese – Wohlleben, Peter
Průvodce přírodou od známého autora, jehož tituly figurují na žebříčku bestsellerů. Tato
výpravná barevná kniha obsahuje výběr nejčastějších druhů ze světa zvířat, rostlin a hub,
který autor doprovází zasvěceným výkladem obohaceným o řadu zajímavých podrobností.
Praktická příručka na výlety do přírody.

Beletrie pro mladší čtenáře
(Ne)obyčejný kluk – Palacio, R. J.
Auggie Pullman se narodil s deformovaným obličejem, což mu znemožňovalo navštěvovat
běžnou školu – až do nynějška. Teď je ale všechno jinak. Auggie se chystá do běžné školy, a to
rovnou do páté třídy. Podaří se mu přesvědčit nové spolužáky, že je navzdory svému vzhledu
stejný jako oni? Nebo o tom dokonce přesvědčí spolužáci jeho samotného?

5minutové pohádky
V této knížce najdete 30 snadno citelných pětiminutových pohádek, ve kterých se
seznámíte se vzdálenými zeměmi, kouzelnými královstvími, ohromnými obry…

Alisik 1: Podzim – Rufledt, Hubertus; Vogt, Helge
1. kniha v sérii Alisik.
Jedné noci se Alisik probudí na hřbitově. Snaží se utéct, ale rychle zjistí, že ji nikdo nevidí,
nikdo se jí nemůže dotknout a nikdo jí nedokáže pomoct. To proto, že Alisik je mrtvá. A co
hůř, uvězněná mezi dvěma světy, mezi nebem a peklem, čekající na svůj rozsudek.
Ale bude to ještě mnohem horší.

Coco
Coco je příběh o dvanáctiletém Miguelovi, který touží stát se obdivovaným hudebníkem,
jakým byl jeho idol Ernesto de la Cruz. V tom mu však brání starobylý rodinný zákaz
provozovat hudbu. V předvečer svátku zesnulých se však Miguelovi naskytne příležitost
odhalit staré tajemství a přispět k tomu, aby se rodina zase sešla. S věrným psem Dantem a
okouzlujícím tulákem Hectorem se vypraví na neobyčejnou cestu do Říše zesnuých a pokusí
se splnit si své sny a ukázat hudební talent.

Čoko a keks – hlava plná neplech – Kolb, Suza
Nový domov? Shetlandským poníkům Čokovi a Keksovi se to pranic nelíbí. Ale šéfová dostala
místo daleko od toho starého, a tak se všichni, dvounožci i čtyřnožci, musí stěhovat. Jenomže
na novém statku se dějí divné věci: nocí se nesou záhadné zvuky, do tmy svítí tajemná
světýlka, po dvoře se vznáší postava v bílém hávu. A ve vsi se povídá, že na statku straší. Čoko
tomu pochopitelně musí přijít na kloub. Je přece agent Supertýmu Fantom! A když mu ostatní
čtyřnožci pomůžou…

Dubánčí rok
Našli jste někdy malou žaludovou čepičku na sjezdovce nebo v lese, když jste vyrazili
na houby? Možná patřila některému z dubánků, který ji ztratil, když jel ze školy na
kole, lyžoval, potápěl se nebo se zrovna vracel z nějakého dobrodružství, která
dubánci neustále prožívají. Pronikněte do světa tak tajuplného, že o něm většina lidí
nemá ani ponětí. Do světa mezi korunami stromů a v mechu, kde dubánci žijí.

Heidi, děvčátko z hor – Spyri, Johanna
Slavný dětský román vypráví příběh pětiletého děvčátka ze švýcarských Alp. Heidi se musí
přestěhovat k nerudnému, zamračenému dědečkovi, který žije sám vysoko v horách. Heidi si
však podmaní jeho srdce a nachází i věrného kamaráda – pasáčka Petra.
Brzy se ale musí přestěhovat zpět do města, kde se stává společnicí o málo starší městské
dívky, ochrnuté na obě nohy, a které svou bezprostředností, bezelstností, živostí a vrozeným
elánem pomáhá mírnit těžký úděl své společnice a nakonec ji pomůže i vyléčit.
Dojemný příběh s hlubokým etickým podtextem, známý i z filmového zpracování, příběh, v
němž touha horalské dívky po horách a dědečkovi z hor přivede ji ve městě až napokraj
nemoci a v němž cesta do hor utiší stesk horalky a vrátí zdraví městské dívce.

Kůstek: Útěk z Kůstkova – Smith, Jeff
Mix Pána prstenů a animovaných filmů od Pixaru – tak by se dal popsat legendární fantasy epos
Kůstek. Zavede vás do světa, který je plný prapodivných bytostí – věčně hladových krysáků,
bojových včel, obřích rudých draků (s doutníkem) a agresivních babiček. Do světa krásného i
nebezpečného.
Příběh začíná úprkem tří podivných bytostí z rodného města, pokračuje závodem krav a končí
bojem o osud světa s tajemným Pánem kobylek a jeho hordami. Je tu všechno, co má klasické
fantasy mít (možná až na ten závod krav), jen ti hrdinové jsou na klasické fantasy tak trochu...
zvláštní.
Kůstek si rychle získal kultovní věhlas, veškerá možná ocenění a post jednoho z nejzásadnějších
světových komiksů. Není divu, nabízí rozmáchlý příběh, ve kterém se mísí humor s emocemi, napětím a hororem a
jedno plynule přechází v druhé. Příběh, který osloví absolutně každého... ostatně svědčí o tom i skutečnost, že ho
vychvaluje jak autor Simpsonů, tak tvůrce Sandmana.

Lapuťák a kapitán Adorabl – Landsman, Dominik
Dobrodružná knížka plná humoru pro děti a jejich rodiče. Čeněk, obyčejný malý kluk, jede
s rodiči k moři. Setká se tam s kapitánem Adorablem, lovcem odměn a zvláštních tvorů,
který pluje ve své lodi po celém Sedmimoří, pohádkovém světě plném ostrovů. Je zrovna
na stopě Lapuťáka, nejvzácnějšího tvora Sedmimoří. Kapitán vezme Čeňka s sebou, ale
pravidelně se vracejí zpátky do našeho světa, aby rodiče nepojali podezření, kam se jim
synek ztrácí. Čeněk zjistí, že nejedno moudro, které pochytil od mírně potrhlých rodičů, se
dá překvapivě dobře aplikovat i na problémy, se kterými se setká v dobrodružném
Sedmimoří. Také se ukáže, že Lapuťák má jistou zázračnou vlastnost, kvůli které ho nahání
polovina kouzelné říše, a Čeněk s kapitánem musí zabránit tomu, aby padl do špatných
rukou.

Mikulášovy průšvihy – Goscinny, René
Mikuláš je malý nezbedný klučík s partou kamarádů, kupou bláznivých nápadů a úžasným
dětským pohledem na svět. Už v 60. letech se stal ve Francii jedním ze symbolů dětské
literatury a od té doby bavil čtenáře po celém světě. Jeho příběhy dostanou každého
svým promyšleným a nevinným humorem, lehkostí stylu, a výjimečným literárním
talentem autora – Réné Goscinyho.
Příhody Mikuláše a jeho legračních kamarádů tlustého Vendelína, vychloubavého
Augustína, silného Albína, šprta Celestýna, Kryšpína,Viktorína či Fridolína jsou vlastně
celkem obyčejné postřehy všedních dnů, nebýt Goscinyho geniálního stylu, talentu zachytit dětský způsob uvažování
a dodat příběhům výborné a nečekané pointy či legrační kontrasty.

Naruto: Naruto Uzumaki – Kishimoto, Masashi
1. kniha v sérii Naruto.
Stát se nejlepším nindžou na světě není věc snadná, dokonce ani když nejste obecně
zatracovaný outsider, který má v sobě zapečetěného devítiocasého démona, jenž kdysi
málem srovnal se zemí celou nindžovskou vesnici. Naruto je však pevně odhodlaný splnit si
tento sen a vzdát se za žádných okolností nehodlá. Nejspíš proto, že neví, co to slovo
znamená (a prakticky určitě ho nedokáže správně napsat).

Praštěné podmořské příběhy – Hillenburg, Stephen
A je tu něco pro mladší čtenáře... a praštěnější dospělé! První komiksová kniha SpongeBoba,
přímo v péči jejího tvůrce, Stephena Hillenburga. Člověka, který je původním povoláním
mořský biolog - protože nikoho jiného by asi nenapadlo napsat příběh o žluté houbě, která
smaží na mořském dně hamburgery a bojuje se zákeřným panem Planktonem. Tyhle ulítlé až
dadaistické příběhy přitahují mnoho nezávislých i undergroundových výtvarníků, takže hned v
první knize narazíte kupříkladu na slavného naivistického Jamese Kochalku. Hillenburg tu také
popustil uzdu své původní profesi a do komiksů vkládá stránky, kde hodně zábavnou formou
představuje podmořský svět.
Tak si nasaďte skafandry a vydejte se pod mořskou hladinu. Nebo si jen kupte tuhle knížku!

Objevuj s úsměvem: Auta – Nowicki, Artur; Brykczynski
Vzdělání, humor, rýmované hádanky i interaktivní úkoly najdou děti v leporelu určeném
pro nejmladší fanoušky všeho, co má kola! Jen si to představte: Kolik existuje vozidel!
Auta osobní i nákladní, moderní i veterány, obytný přívěs i přepravník pro koně, jeřáb,
bagr, autobus, popelářský vůz, sněžný pluh, kombajn a mnoho, mnoho dalších. Nezřídka si
je děti představují jako živé bytosti, které se usmívají, diví, rmoutí nebo zlobí. Mohou si o
nich povídat a popisovat, jakou činnost autíčka vykonávají a co vyjadřují jejich výrazy.
Kromě základních technických znalostí se učí empatii a rozvíjí estetické vnímání.

Od pohádky k pohádce – Elena z Avaloru
Vydejte se s námi do ostrovního království Avalor za korunní princeznou Elenou a zjistěte,
jak je důležité přátelství, upřímnost a rodinné pouto.
Přečtěte si o tom, jak si odvážná princezna poradila při hledání ztracených mláďat
létajících jaguárů v džungli, jak usmířila rozkmotřené sourozence nebo jak zachránila své
přátele, které zajali tajemní kouzelní tvorové.

Od pohádky k pohádce – Úžasňákovi
Seznamte se s neobyčejnou rodinkou úžasných hrdinů s nadlidskými schopnostmi a
přečtěte si o jejich neuvěřitelných dobrodružstvích.
Pan Úžasňák je povolán do akce na supertajnou misi na vzdáleném ostrově a se svou
rodinou po boku si bude muset poradit se superpadouchem strašlivějším než všichni ostatní
a zachránit město.

Prašina – Matocha, Vojtěch
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na
Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez
signálu.
A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými kamarády Tondou a En po dávném tajemství,
které by mohlo změnit svět. Jejich dobrodružství je o to nebezpečnější, že při tom musejí
čelit partě všeho schopných dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl. Foglarovsky laděný a
mimořádně napínavý příběh doplňují ilustrace, které čtenáře vezmou přímo do nitra Prašiny.

Rocket – Chlupatý a nebezpečný – Young, Skottie
Rocket je možná hrdinou, zachráncem vesmíru, ochráncem nevinných a objektem vášni
všech žen v okolí, ale není mu to nic platné, když je obviněný z vraždy a vržený do vězení.
Nezbývá mu, než se odtamtud dostat - s policií a lovci lidí za zády - a pustit se spolu se svým
parťákem Grootem do hledání skutečného viníka.

Usagi Yojimbo – Sakai, Stan
Příběh Usagiho Yojimba se odehrává v Japonsku na počátku 17. století. Éra občanských
válek pomalu doznívá a šógun se pevně chopil moci. Společenská třída samurajů vládne
celému kraji a ve svém počínání se řídí válečnickým kodexem cti zvaným bushido. Je to čas
utichajících nepokojů a politických intrik.
Touto zemí putuje samuraj bez pána zvaný Miyamoto Usagi. Kniha zachycuje začátek jeho
hrdinské cesty. A jak známo, začátky bývají těžké. Obzvláště, když Usagimu stojí v cestě
krvežízniví démoni, krtčí ninjové, zloději koní, chladnokrevní vrazi, dětské lásky... ale také
nebezpečný slepý masér Zato a lovec lidí Gen. Nad vším se vznáší temný přízrak v podobě
lorda Hikijiho...

Velká kniha Barta Simpsona – Groening, Matt
Komiks.
První čtyři sešity série Bart Simpson, pěkně pohromadě v jedné knize! Ano, je to tak, Bart má
konečně svou knihu! Jasně, narazíte v ní i na Homera, Marge a další oblíbené postavy, ale tahle
řada je věnovaná především těm mladším ze Simpsonovského rodu a jejich kámošům.

Vlásky – Takáčová, Magdalena
Alice je na první mrknutí oka holčička jako každá jiná. Bydlí v domečku na kraji lesa,
má kočku, králíky, morčátka a spoustu dalších zvířátek. Na druhé mrknutí oka je však
velmi výjimečná. Má totiž dlouhé, ale opravdu dloooouhé vlásky. Jsou sice krásné,
někdy ale přinášejí místo radosti spíš trápení. A tak si Alice jednoho dne řekne: „A
dost!“

Vtipy pro děti 2
Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá radost všem. Ať už se začtete do vtipů o Pepíčkovi, ze
školy, o prarodičích, z pohádek nebo dalších, pořádně se zasmějete a budete mít dobrou
náladu.
Věděli jste, že během smíchu se mozku dostává až 5 x více kyslíku než při obvyklém
dýchání a dochází při něm k dokonalé synchronizaci mozkových hemisfér? Doporučujeme
tedy číst tuto knihu i o přestávkách ve škole. O hodinách vám to pak bude víc myslet.

Naučné čtení pro mladší čtenáře
Slyšíš, jak mluví stromy? – Wohlleben, Peter
První kniha Petera Wohllebena pro děti!
Mají stromy svůj vlastní jazyk? Musí děti stromů chodit do školy? Proč se lesní zvířata
bojí lidí? Peter Wohlleben odpovídá na otázky, které jsou neobvyklé, originální a často
velmi zábavné. Jeho snadno pochopitelné a téměř vždy překvapivé odpovědi umožňují
dětem vidět život v lese zcela odlišnými očima. Talentovaný vypravěč čerpá z mnoha
desetiletí vlastních zkušeností lesníka a ochranáře přírody a zároveň se opírá o nejnovější
vědecké poznatky. Peter Wohlleben, autor bestsellerů, přeložených do mnoha jazyků, se
zasazuje o uchování našich původních lesů a žádá více pozornosti, respektu i ochrany pro
ně i přírodu vůbec.
Kniha pro děti od 6 let.

Včely – Socha, Piotr
Přijměte pozvání do kouzelného království včel! Podívejte se zblízka, jak vypadají,
nahlédněte do jejich domova, seznamte se s jejich zvyky. Sledujte, jak tančí, a odhalte,
kdy a proč to dělají. Zjistěte, proč se ocitly na Napoleonově plášti a jakým způsobem
vědci přišli na to, že včely byly na světě dřív než dinosauři. Vyzkoušejte si práci po boku
včelaře, vydejte se s úly autem do mandloňového sadu, ochutnejte různé druhy medu.
Jen dejte pozor, ať vás nepobodají!

