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Beletrie
Absolutní miláček – Tallent, Gabriel
Čtrnáctiletá Turtle žije s otcem ve zchátralém domě na kalifornském
pobřeží. Toulá se po lesích, leze po skalách, dokáže ujít i desítky
kilometrů… Ale tenhle vnější prostor kontrastuje s uzavřeností jejího
vnitřního světa: od matčiny smrti vyrůstá izolovaně v područí svého
tyranského otce, který ji deptá jak psychicky, tak fyzicky. Oceňovaný román vychází ve třiceti
zemích.

Devátý hrob – Ahnhem, Stefan
Další temný případ Fabiana Riska, bestsellerové série, která oslovila čtenáře po celém světě.
DVĚ ZEMĚ V SEVŘENÍ ZIMY.
Nejchladnějšího dne roku se švédský ministr spravedlnosti vydal do sněhové bouře – a zmizel.
Téže noci objevila manželka dánské celebrity a televizní hvězdy ve svém domě neznámého
muže – a setkání s ním nepřežila.
DVA VRAZI KRÁČÍ PO ULICÍCH.
Jeden je chirurg a své oběti pečlivě rozpitvává. Druhý je brutální lovec zaměřující se na ženy.
Stockholmské a kodaňské policejní pátrání se k sobě brzy přiblíží. Ale jak obloha temní a mrtvol
přibývá, jejich vyšetřování se čím dál víc zamotává.
NĚKDY JE VRAŽDA TEPRVE ZAČÁTEK…

Hračkář – Mayne, Andrew
Profesor Theo Cray se kvůli podezřením, která ho obklopila po smrti jeho někdejší studentky, a
skandálním spekulacím poté, co byl zabit její vrah, nemůže vrátit ke svému univerzitnímu
výzkumu. Pokouší se tedy začít nový život v jiné oblasti, ale téměř proti své vůli je vtažen do
dalšího nevyřešeného případu. Zoufalý otec pohřešovaného dítěte, jehož úřady odmítají
vyslechnout a odnikud se mu nedostává podpory, se obrátí o pomoc na Thea. Jediné stopy
představují dětské kresby a městská legenda z chudinské čtvrti o bytosti přezdívané Hračkář.
Aby Theo odhalil, co se za Hračkářem skrývá, musí odsunout stranou všechno, co mu říká věda,
a vydat se do světa, v němž mají sny a noční můry stejnou váhu jako skutečnost. A čím hlouběji
se do případu noří, tím zjevnější je, že za tím může být dalekosáhlé spiknutí – a nejspíš má i
další oběti.

Chlapec, který rozdával sny – Di Fulvio, Luca
New York, 1909. Zaoceánským parníkem přijíždí z Itálie mladá matka s malým synkem, aby si v
Americe splnili svůj sen o lepším životě. Jejich naděje však záhy utrpí velkou trhlinu, neboť ve
zbídačelém ghettu v newyorské čtvrti, kde se ocitnou spolu s dalšími přistěhovalci z celého
světa, diktují pravidla brutální gangsteři a jejich poskokové. Pokud tu chce člověk přežít, nesmí
měnit zavedená pravidla. Ledaže by měl charisma a neuvěřitelný dar fantazie.
Román, jenž nás zavádí do prostředí rodícího se filmového průmyslu, rádia, Brodwaye, reklamy,
mrakodrapů a luxusních automobilů, vypráví o velké lásce a houževnatosti snu, který zvítězí
nad tvrdou realitou.

Kaštánek – Sveistrup, Søren
Na předměstí Kodaně je nalezena zavražděná žena. Na místě činu policie objeví panáčka z
kaštanů, na němž je otisk prstu patřící zmizelé dívce, jejíž případ byl dávno uzavřen. Krátce
nato dojde k další vraždě. Další znetvořené tělo, další kaštanová figurka. Vyšetřovatelé bojují
s časem, neznají však motiv a pachatel si s nimi nelítostně zahrává. Dokáží ho zastavit dřív,
než se objeví další panáček? A jak s vraždami souvisí případ zmizelé školačky?

Katarze – Sigurdardóttir, Yrsa
Maskovaný vrah v kině brutálně ubije dospívající dívku, která tam pracuje, a její mrtvolu nocí
kamsi odvleče. Jejím přátelům přijdou z kamarádčina účtu na Snapchatu klipy zachycující, jak
prosí o odpuštění. Když se konečně najde tělo, je označeno číslem „2“. Podobný osud potká
pár dní nato i jiného mladíka a jeho kamarádi opět dostanou přes sociální média klipy, v
nichž prosí vraha o odpuštění. Když se objeví jeho mrtvola, má na sobě značku „3“.
Do vyšetřování vraždy se zapojí i Huldar, který tentokrát pracuje pod Erlou. Mají spolu
napjatý vztah, neboť museli absolvovat interní šetření kvůli nařčením ze sexuálního
obtěžování, k němuž došlo v předchozím dílu série. Neshody je však třeba hodit za hlavu a
soustředit se na dopadení nemilosrdného zabijáka. Rrovněž se musejí snažit zjistit, jestli
neexistuje dosud neobjevené třetí tělo – mrtvola s číslovkou „1“.

Kdysi – Gleitzman, Morris
Každý si zaslouží zažít něco dobrého. Alespoň jednou v životě. Tři roky a osm měsíců žije
devítiletý Felix v odlehlém katolickém sirotčinci v horách, ačkoli není katolického vyznání.
Jeho rodiče nejsou mrtví. Přivedli ho k matce Mince, představené jeptišek, aby se měl dobře.
A určitě si pro něj brzy přijdou, jak Felix věří, jen co vyřeší potíže, které mají se svým
knihkupectvím. Protože židovští knihkupci to mají v Polsku roku 1942 těžké. Jak moc, to Felix
pochopí, až když se v sirotčinci objeví muži s podivnými páskami na rukávech a začnou
vyhazovat a pálit knihy z místní knihovny. Felix uteče, aby našel rodiče a před těmi muži je
varoval. Cestou zachrání z hořícího domu malou Zeldu, jejíž rodina byla zavražděna, a pomalu
mu dochází, co mají tihle spalovači knih za lubem. A co to znamená pro něj, Zeldu a všechny
ostatní Židy. Morris Gleitzman líčí v prvním dílu z čtyřdílné řady život v okupovaném Polsku z
dětsky naivní perspektivy malého hrdiny, jeho výpověď je však o to silnější.

Když – Gleitzman, Morris
Píše se rok 1945. Felix se už dva roky schovává v jámě, aby jej nenašli nacisté, a laskavý muž
jménem Gabriek mu v noci nosí jídlo a vynáší nočník. V den svých třináctých narozenin
chlapec uslyší nad svým úkrytem hlasy a je přesvědčený, že si pro něj přišli. Ale hlasy
nepatřily ani nacistům, ani tajné policii – patřily partyzánům. A tak se třináctiletý židovský
sirotek stává členem partyzánského oddílu, který na polském území bojuje proti nacistům.
Felix je přidělen jako pomocník k doktoru Zajakovi. Zůstává mezi neznámými drsnými chlapy
a neustále musí dokazovat, že si zaslouží být partyzánem. Nemazlí se s ním ani sychravý zimní
les, ani zběsilá atmosféra konce války. Je mu teprve třináct, ale zkušeností má víc než
dospělý…

Když přijde soumrak – Roberts, Nora
Bodine vede relativně poklidný život na prosperující rodinné farmě. Její podnikání naruší až
návrat dlouho nezvěstné tety Alice a série násilných činů v okolí. Podezření padne na správce
ranče Callena, který Bodine už dlouho přitahuje. Jenže ve vzduchu teď visí hrozba a nikdo se
necítí před nikým v bezpečí.

Krásné tajemnství – Pennyová, Louise
V před světem uzavřeném klášteře Saint-Gilbert-Entre-les-Loups žije v poklidu a modlitbách
dvacet mnichů. Ironií je, že společenství, které přijalo slib mlčení, se stalo proslulým pro svůj
nádherný zpěv, jehož působení na posluchače je tak hluboké, že se mu přezdívá „krásné
tajemství“.
Až když je zavražděn známý sbormistr, brána kláštera se otevře a vpustí hlavního inspektora
Armanda Gamache ze slavné quebecké Sureté, který zde objeví neklid ve zdánlivé harmonii a
je nucen konfrontovat se i se svými vlastními démony. Před odhalením vraha, před
obnovením míru, musí vrchní inspektor nejprve zvážit božské i lidské a zacelit trhliny mezi
nimi.

Kudy vchází světlo – Pennyová, Louise
Stěží si lze představit náročnější životní zkoušku. Kariéra Armanda Gamache, dříve
respektovaného vrchního inspektora quebecké Sureté, balancuje nad propastí a v rozkladu je
také jeho oddělení vražd, ze kterého musela odejít většina jemu věrných agentů. Osamělý
policista čelí nejen intrikám
z nejvyšších míst, ale i nedůvěře mezi nejbližšími. Ze staré známosti vezme případ Constance
Pineaultové, která zemřela těsně před plánovanou cestou do vesničky Three Pines – a pak se
strhne něco nevídaného. Ve hře jsou tisíce životů a Gamachovi síly den ode dne ubývají…
Další díl populární detektivní série čtenáře v lecčem překvapí, neboť v něm autorka radikálně
zamíchá osudy známých postav a vystaví je spleti lží, pomluv a dlouho klíčícího zla. Avšak i
uprostřed chaosu lze najít řád
a zdánlivě neproniknutelnou tmou může prorazit paprsek světla. Bude to ale stačit?

Lov – Kennedy, Elle
Říká se, že protiklady se přitahují. A nejspíš to je pravda, protože neexistuje žádný logický důvod,
proč by mě měl přitahovat právě Colin Fitzgerald. Obvykle totiž neletím na potetované hokejisty,
kteří si libují ve videohrách a jsou přesvědčení, že jsem povrchní a přelétavá.
Na tom ovšem nejspíš nezáleží. Fitzy dal jasně najevo, že o mě nemá zájem, přestože to mezi
námi jiskří tak, že by z toho náš dům lehl popelem. Nejsem holka, která by kluky lovila, a
nehodlám s tím začínat. Mám dost práce s novou školou, úlisným profesorem a před sebou
nejistou budoucnost. Takže až si můj sexy mlčenlivý spolubydlící uvědomí, o co přichází, ví, kde
mě najde.

Malé ženy – Alcott, Louisa May
Romantická Meg, nezkrotná Jo, nenápadná Beth a rozmazlená Amy. Čtyři sestry, které musejí
čelit stesku po tatínkovi, který bojuje v občanské válce, chudobě či vážné nemoci, ale hlavně
svým vlastním ambicím, tužbám a malým nectnostem. Čtyři dívčí hrdinky, jež postupně
dospívají, zakládají vlastní rodiny a poznávají velké lásky, velké smutky, všední strasti i nevšední
krásy života. To jsou proslulé Malé ženy, které se již po generace zapisují do srdcí stále nových
čtenářů nejen v Americe, kde si získaly status rodinné klasiky a věčného bestselleru.

Mapa a území – Houellebecq, Michel
Čtenáři, kteří mají v souvislosti s Houellebecqovou tvorbou jistá očekávání, budou překvapeni
– v knize není jediná sexuální scéna. Autor se evidentně rozhodl znovu šokovat, ale tím
nejméně očekávaným způsobem: je „vyklidněný“ a úspěšně se snaží o poctu realistům
devatenáctého století. Houellebecq vypráví příběh malíře a fotografa Jeda Martina. Jeho
matka spáchala sebevraždu, s otcem se vídá jen sporadicky. Kariéru umělce začal na akademii
Beaux-Arts fotografováním neživých objektů, když ale zjistil, jak fascinující záležitostí je mapa,
a začal se zabývat zejména relací mapy a zobrazeného území. Objevil zcela originální tvůrčí
postup spočívající ve fotografování michelinovských map z různých úhlů – vzniklé umělecké
fotky při náležitém zvětšení a patřičné instalaci dostávají rozměr neobyčejného uměleckého
díla…

Mrchožrout, Heath, Jack
Pro fanoušky Dextera a Hannibala Lectera je tu další temný hrdina, který se vám dostane pod
kůži! Cestou ze školy se ztratí čtrnáctiletý chlapec. Jeho zoufalá matka obdrží žádost o
výkupné. Hodiny tikají a policie nemá žádná vodítka. Proto na scénu vstupuje Timothy Blake,
konzultant FBI, který dokáže rozlousknout i neřešitelné hádanky, ale za svoje služby požaduje
zvláštní odměnu. Za každý život, který zachrání, jeden vezme, aby ukojil hlad, který jen tak tak
drží na uzdě. Tentokrát je ale únosce natolik prohnaný, že je na něj možná krátký i Blake. A
navíc Blakovi v FBI přidělili zvláštní agentku, kterou by si měl v jejím vlastním zájmu držet dál
od těla. Nehledě k tomu, že za žádnou cenu nesmí dopustit, aby někdo odhalil jeho strašlivé
tajemství…

Nedělní šachy s Tisem – Lavrík, Silvester
Anička z Bánovců nad Bebravou, hrdinka, jež měla reálný předobraz. Lehce autistická
dívenka, dcerka bánovského komunisty, který se kamarádil s „židáky“, důvěřivá a dobrá
křesťanka, způsobem sobě vlastním vypráví příběh svůj, příběh svého města, příběh své
země – Slovenska. Druhá světová válka a Slovenský štát, často nebezpečně idealizovaný. A
monsignor Tiso, první slovenský prezident a politik, který kolaboroval s nacistickým
Německem a vypravoval židovské transporty do koncentračních táborů; přesto jej i dnes
mnozí uctívají. Dívčino vyprávění je proloženo dobovými novinovými zprávami a
fotografiemi. Anička Tisa osobně znala, obdivovala jej, pravidelně ho vídala a psala za něj
dopisy vojákům na frontu. I díky tomu je příběh muže, který se jako politik přecenil, jako
kněz zklamal a jako člověk selhal, daleko silnější, plastičtější a znepokojivější. Rozčarování
lidí blízkých, emotivních či „slabých duchem“, lidí, kteří vás bezmezně milovali, má totiž
dopad daleko drtivější než jakákoli racionální úvaha a obžaloba odpůrců nebo historiků...

Nimbus – Shusterman, Neal
Rowan se rozhodl, že na vlastní pěst napraví cech smrtek a podrobí jej zkoušce ohněm – a to
doslova. Po zimním konkláve zmizel v ústraní a od té doby podniká útoky na zkažené smrtky
— nejen ve StředoMerice, ale na celém kontinentu. Stal se z něj lidový hrdina – smrtka
Lucifer – který v černé róbě odevzdává zkorumpované smrtky plamenům. Citra, z níž se pod
dohledem smrtky Curieové stala mladší smrtka, zkaženost vidí a chce ji změnit zevnitř, ale na
každém kroku nachází překážky, a dokonce se ocitá v ohrožení života. Rozkol mezi „starou
gardou“ a „novým řádem“ se vyostřuje a vzájemné soupeření přechází od slov k činům. Nad
tím vším bdí vševědoucí Nimbus – jediný, kdo má moc řešit závažné problémy dokonalého
světa. Ale vloží se do toho, nebo bude jen přihlížet, jak se dokonalost mění v úpadek?

Očista – Oksanen, Sofi
Dramatický příběh dvou generací žen nás zavede nejprve do Estonska 40. let minulého
století, kdy byla země okupována Sovětským svazem, v druhém plánu do doby krátce po
rozpadu sovětského impéria. Aliide Truuová ukryje před mafiánským pasákem dívku Zaru,
která se jednoho dne zjevila v zuboženém stavu na dvoře jejího stavení. Dívčina přítomnost
v domě vyvolá ve staré ženě palčivé vzpomínky na mučení a znásilnění za předešlé éry. Ani
Zara není bez nepříjemných vzpomínek: dětství ve Vladivostoku prožila s nemluvnou matkou
a babičkou neustále přerovnávající kufry pro všechny případy sbalené ve skříni. Přestože ani
jedna z žen nehraje úplně otevřenou hru a jediný, kdo vlastně zná pravdu, je sám čtenář,
začíná mezi nimi postupně vznikat bližší vztah – jako by Aliide chtěla na Zaře napravit chyby,
kterých se dopustila při výchově své vlastní dcery, jako by na ní chtěla odčinit hříchy
spáchané na její rodině.

Osmnáct pod nulou – Ahnhem, Stefan
Třetí temný případ Fabiana Riska. Třetí mrazivý thriller z pera švédského bestselleristy Stefana
Ahnhema. Automobilová honička u helsingborského přístavu skončí pro jeden vůz tragicky –
pádem do ledových vod. Na předním sedadle je nalezen jeden z nejvlivnějších švédských
podnikatelů v oblasti IT. Vše nasvědčuje tomu, že šlo o nehodu, ale důkladnější ohledání těla
odhalí, že bylo zmrazeno. Ještě podivnější je doba úmrtí: dva měsíce před událostí v docích.
Navíc někdo tvrdí, že oběť viděl ještě před týdnem živou a zdravou. Zdá se, že vrah převzal její
totožnost. Fabian Risk brzy zjistí, že to pachatel neudělal poprvé. A ani naposled…

Osudová láska Elišky – Francková, Zuzana
Dívčí román z historického prostředí líčí pohnuté osudy šlechtičny Elišky z rodu Smiřických.
Vysokoškolačka Ivana má příjemné představy, jak stráví krásné letní prázdninové dny. Ale
hned na počátku se její cesta domů nečekaně zkomplikuje…
Ve spánku se přenese do 17. století. Spřátelí se s urozenou Eliškou z rodu Smiřických a
prožívá s ní její lásku i nelehký osud až k jejímu tragickému konci.

Pach krve – Niedl, František
Píše se rok 1316. Boj o moc v Čechách neustává a ani uvěznění Jindřicha z Lipé na Týřově
situaci nevyřešilo. Poměr sil se stále přeskupuje. Tu je silnější strana královská, tu strana
Jindřicha z Lipé a král Jan Lucemburský je nucen opět povolat do Čech svoje rádce a
podporovatele nejvěrnější, arcibiskupy a říšské kurfiřty Petra z Aspeltu a Balduina
Lucemburského. Ti skutečně přijíždějí v čele těžkooděnců, ale pokud si Jan myslel, že mu
pomohou protivnou stranu jednou provždy zlomit, musel být zklamán. I vzhledem k situaci v
říši, kdy proti sobě stáli dva římští králové, z nichž se každý snažil získat moc na svoji stranu,
nebylo možné riskovat v případě neúspěchu ohrožení lucemburské moci. Je nad slunce jasné,
že České království nečekají klidné časy.

Potom – Gleitzman, Morris
Felix je Žid. A být Žid, když kolem zuří druhá světová válka, je nebezpečné. Felix měl nějakou
dobu štěstí, schovával se v katolickém sirotčinci, pak ve sklepě. Jenže úkryt byl odhalen a Felix
se ocitne ve vlaku jedoucím do koncentračního tábora. A přece znovu získá naději: z vlaku se
jemu a šestileté Zeldě podaří uprchnout. V bezpečí ovšem nejsou ani zdaleka. Jak dokážou bez
pomoci přežít? A komu můžou důvěřovat, když všude je tolik lidí lačnících po odměně za
dopadeného Žida? Štěstí se však na ně opět usměje v podobě laskavé statkářky Genii. Ta je
nechá u sebe v domě, vybělí jim vlasy a dá německá jména. Felix však tuší, že je jen otázkou
času, kdy někdo odhalí jeho pravou identitu. A to bude konec - pro něj, pro Zeldu i pro Genii...

Poutník z Mohameda: Alláhův hněv – Kotleta, František
Vesmír, ve kterém se lidé uchýlili k fanatickému vyznávání největších náboženství, nabízí
spoustu skvělých obchodních příležitostí. Zvlášť když se živíte pašováním zakázaného
alkoholu a pornografie. A Daniel Kalandra je v tom zatraceně dobrý. Možná až moc, protože
když se sbírají šiky k nové válce, chtějí ho mít vlivní lidé na své straně. A ne neberou jako
odpověď. Vítejte ve světě Františka Kotlety, kde mír mezi křesťanskými a muslimskými
planetami je křehký jako srdce nezletilé alcorské prostitutky. Bože, ochraňuj nás před těmi,
kdo v tebe věří!

Přiznat vinu – Goffa, Martin
Jedné deštivé červencové noci roku 1996 zmizí v Praze beze stopy mladá žena. I přesto, že
se okamžitě rozbíhá intenzívní pátrání, není nalezena jediná indicie, která by k ní policii
přivedla. O dvaadvacet let později jiná žena podléhá zákeřné nemoci a její beznadějně stav
vyprovokuje k činu muže, který ví, co se té dávné deštivé noci událo. Pravda, jenž vyplouvá
na povrch, s sebou však nepřináší úlevu a vykoupení, nýbrž jen další bolest a několik podob
smrti.

Smrt ve Stuttgartu – Češka, Stanislav
Dvanáctý příběh soukromého detektiva Standy Berky začíná na lodi Stuttgart na Brněnské
přehradě, kde Berka zase jednou navštíví jejího kapitána Jendu Horna, svého dlouholetého
přítele. Cesta uplyne klidně a bez problémů. Jenže na konečné zastávce lodní dopravy ve
Veverské Bítýšce oba kamarádi zjistí, že jediný cestující, který se spolu s nimi vyskytoval na
horní palubě lodi, už není mezi živými. Zdánlivě zemřel přirozeně, dokud ovšem profesorka
Motlová při pitvě neobjeví vpich jehly v mužových zádech a nezjistí, že byl otráven. Případ si
přebírají detektivové Berkova přítele plukovníka Motla z brněnské mordparty...

Sova – Bjørk, Samuel
V lese kousek od Osla je v podivném hnízdě ze sovího peří nalezeno tělo sedmnáctileté
dívky, jež se před tím ztratila z domova pro problémovou mládež. Případem se začne
zabývat zkušený detektiv Holger Munch se svým týmem. Vyšetřování pro nedostatek stop
začíná váznout na mrtvém bodě, ale pak IT odborníkovi z oddělení vražd záhadný hecker
pošle nahrávku, jež odhalí znepokojivé podrobnosti o osudu zabité dívky; ve filmu se na
okraji mihne silueta vraha převlečeného za sovu, nočního dravce symbolizujícího smrt... A
pátrání se roztočí na plné obrátky. Sova opět přináší promyšlenou, napínavou zápletku a
proniká hluboko pod povrch lidské mysli stejně jako první Bjorkův román V lese visí anděl.
Zároveň se v ní noříme hlouběji do soukromí detektivů Holgera Muncha a Mii Krügerové,
které si díky veleúspěšnému prvnímu dílu řady již oblíbili čtenáři v řadě zemí. Spolu s tím, jak
se snaží co nejrychleji rozlousknout zapeklitý případ a zastavit brutálního vraha, se oba
vyšetřovatelé musí porovnat i s řadou výzev, které před ně staví jejich osobní životy.

Strach – Karika, Jozef
Mysteriózní thriller plný hrůzy. Vyhořelý třicátník se po letech vrací do příměstské čtvrti na
úpatí hory, která ukrývá mrazivé tajemství – ve výjimečně chladných zimách se tam ztrácejí
děti. Společně s bývalou láskou a kamarády musí čelit nejen zlomyslné síle, ale i stínům
vlastní minulosti. Všechny pády a zklamání, které do té doby zažil, jsou ničím proti peklu
číhajícímu na místech, kde vyrůstal. Autor bestsellerů Jozef Karika v děsivém příběhu s
nadpřirozenými prvky přináší i citlivé vyprávění o tom, jak naše životy ovlivňuje dětství a
všechno, co jsme jako děti zažili.

Světelný klam – Pennyová, Louise
„Lámou se srdce,“ podtrhla si Lillian Dawsonová pečlivě v knize. „Láskyplné vztahy umírají.“
Ale umírají i lidé – a Lillian Dawsonovou najdou zavražděnou v trvalkovém záhonu Clary
Morrowové, která ve Three Pines právě slaví svou první samostatnou výstavu. Zapadlá
vesnice se díky shromáždění umělců i znalců umění proměnila načas ve svět, kde každý tah
štětcem, každá stínohra hrají osudovou roli. Kde za každým úsměvem číhá úšklebek. A každý
láskyplný vztah skrývá zlomené srdce. Vrchní inspektor Gamache přijíždí se svým týmem,
aby odhalil pravdu. Co se však nabízí jejich očím: skutečnost, nebo jen světelný klam?

Těžká noc – Lanczová, Lenka
Po pětiletém vztahu by měl přijít další stupeň – buď svatba, anebo rozchod. Patrik zvolí
druhou možnost a Erika je náhle opuštěná a nešťastná. Místo po Patrikovi se snaží zaplnit
intenzivními nezávaznými zážitky, které však také nejsou tím pravým ořechovým.
Nová láska na sebe ale nenechá dlouho čekat a Erika je zase šťastná, zamilovaná a
milovaná. Tedy... byla by a mohla by být, kdyby... Nový vztah není tak úplně bez mráčku –
Eriku tíží jisté tajemství, a navíc ani soužití s potenciální tchyní není zrovna jednoduché...

Tiché roky – Mornštajnová, Alena
Kolik toho víme o svých nejbližších? Bohdana je uzavřená dívka žijící jen s mrzoutským
otcem a dobrosrdečnou, leč poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě a tajemství, které jí
nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná babička při poslední návštěvě v léčebně
oslovila „Blanko“? Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka Žáka, oddaného komunisty, který
celý svůj život zasvětil budování socialismu, lásce ke své ženě a dceři, jejíž budoucnost měla
být stejně zářivá jako hvězda na rudém praporu. Ale jak se říká: Chcete-li Boha rozesmát,
povězte mu o svých plánech. A tak se v jednom okamžiku oba příběhy slijí do jednoho a
ukáže se, že nic není takové, jak se doposud zdálo, a už vůbec ne takové, jaké by to být
mělo. Nový román Aleny Mornštajnové je jiný než ty předchozí. Nejedná se o velké
historické téma, nýbrž o intimní rodinné drama, kde hlavní roli nehrají velké dějiny, ale
náhody a lidské charaktery.

Tma – Karika, Jozef
Televizní scenárista přijíždí na osamělou horskou chatu v pohoří Malá Fatra, kde si chce
oddychnout od hektické práce a napětí v manželském vztahu, ale i vychutnat si poklidnou zimní
atmosféru. Pak se však stane cosi nečekaného a jeho ozdravný pobyt se změní v děsivou noční
můru. Přestože dveře nikdo nezamkl, chata se mu stane vězením a on v ní svede zoufalý boj o
přežití.

To – King, Stephen
Hrůza v podobě démonického vraždícího klauna Pennywise se do Derry vrací každých
sedmadvacet let. V roce 1957 se zkázu podařilo odvrátit skupině sedmi dětí, outsiderů, jimž
se každý vysmíval. Koktající Bill, černoch Mike, obézní Ben, ukecaný Richie, astmatický
Eddie, židovský chlapec Stanley a Beverly, dcera věčně opilého žebráka. Všichni už mají své
životy, rozprchli se do všech stran, někteří jsou úspěšní, jiní ne. Musí se ale znovu setkat a
splnit dávný slib, na který už zapomněli, z něhož však přesto mají podvědomě hrůzu. Po
letech se vracejí do Derry, aby se s Pennywisem utkali ještě jednou. Jenom oni jsou schopni
společnými silami zlo sídlící v kanálech pod městem porazit. Postupné rozpomínání se na
minulost, která rozhodně nebyla harmonická, je bolestivé a parta bývalých dětí ví, že ve
zkoušce, jíž se nemůže vyhnout, půjde o všechno...

Trůn caesarů: Železo a rez – Sidebottom, Harry
Píše se rok 235 n. l. a nečekaným převratem a vraždou císaře Severa Alexandra i jeho matky
končí nejen severovská dynastie, ale též čtyřicet let relativního klidu, který v říši panoval.
Novým císařem se stává vojenský hrdina Maximinus, zvaný pro svůj původ Thrák, první císař,
který se na trůn povznesl z řad prostého vojska. Senátoři ho vítají květnatými projevy, ale
dokáží se opravdu smířit s Caesarem, který jako chlapec pásl kdesi v Thrákii kozy? Nelítostná
válka s barbary na severu si žádá stejně nelítostná opatření. Císař potřebuje další vojáky i
peníze. A povinné konfiskace mu příliš přátel nezískají. Odhalené spiknutí rozpoutá
nemilosrdnou odvetu. Svět kolem císaře zešílel a topí se v krvi. První díl trilogie nám
představuje civilizaci, která je stejně jak vyspělá, tak krutá. Autor se věrně drží historie a
maluje před námi obraz světa plného intrik, vražedných spiknutí, vášně i krvavých válečných
střetů a bitev, světa, kde se ti nejmocnější bez milosti vraždí jen proto, aby i oni dosedli na císařský trůn. Čtenáři se již
v první knize nové série setkají i se jmény bojovníků z kmene Anglů, s nimiž se poprvé seznámili v zatím posledním
díle Římského válečníka. V těch dalších se pak poprvé objeví i mladý Dernhelm, později přezdívaný Balista, hrdina
Sidebottomovy řady Římský válečník. Právě on Maximinovo pak panování ukončí.

Trůn caesarů: Ocel a krev – Sidebottom, Harry
Druhý díl trilogie anglického historika Harryho Sidebottoma nás vrací zpět do období krize
římského císařství. V jediném roce vznese svůj nárok na trůn hned šest uchazečů a vláda toho
prvního se právě chýlí ke konci. Píše se rok 238 n. l. a v Římě je zavražděn prefekt císaře
Maximina, císař sám je prohlášen za mrtvého a vlády se s podporou senátu ujímají Gordianus
Starší a Gordianus Mladší. Senát doufá, že oba příslušníci starobylého rodu vrátí zemi klid a
zbaví ji hrozby občanské války. Zpráva o zradě se rychle donese Maximinovi a ten jedná tvrdě
a nemilosrdně, tak, jak je za celý svůj vojenský život zvyklý. Na prašných pláních před
hradbami Kartága se schyluje k nelítostné bitvě, kde ocel a krev rozhodnou o dalším osudu
impéria.

Trůn caesarů: Oheň a meč – Sidebottom, Harry
Impériem zmítá chaos. Oba Gordianové, otec i syn, jsou po smrti a tyran Maximinus se
nehodlá vzdát trůnu.
Senátoři v Římě se postavili na stranu vzbouřenců a nyní musí rychle jednat, aby od sebe
odvrátili Maximinovu pomstu. Zvolí si ze svého středu dva ctihodné muže a nabídnou jim
císařský purpur. V ulicích města vypukne násilí a noví imperátoři se zoufale snaží obnovit
pořádek, neboť situace je více než kritická.
Pohraničí říše ohrožují krvavé nájezdy Gótů a výpady Peršanů, v severní Itálii chystá svá vojska
Maximinus k obléhání Aquileie. Obranu města proti obrovské přesile řídí starý přítel Gordianů
Menophilus. Jedno z největších obléhání v dějinách země se stane místem rozhodujícího boje
a rozhodne o dalším osudu říše.

Ukradené myšlenky – Thiesler, Sabine
Muž nenávistně pozoruje spisovatelku Rinu Kramerovou během jejího autorského čtení. Každé
její slovo v něm probouzí hněv. Oloupila ho, přivlastnila si jeho myšlenky.
Už dlouho ji sleduje. Navštíví ji v jejím idylickém venkovském sídle v Toskánsku a ubytuje se u
ní. Vydává se za neškodného rekreanta, ve skutečnosti je ale odhodlán ji zničit.
Rina nemá tušení, co má ten podivný host za lubem.
A když konečně pochopí, jaké nebezpečí jí hrozí, je už příliš pozdě.

Vnitřní hlas – Freeman, Brian
Sériový vrah omylem propuštěný na svobodu se stává noční můrou pro San Francisco – a
smrtící výzvou pro detektiva Frosta Eastona. Před čtyřmi lety byl Rudy Cutter odsouzen za
své činy na doživotí. Aby ho dostali za mříže, někdo záměrně falšoval spisy. Po odhalení této
machinace je Rudy, vrah Frostovy sestry, znovu volný. Frost to však hodlá co nejrychleji
napravit. Spojence nachází v Eden Shayové, která píše o Cutterovi knihu. A která se obává
jeho pomsty. Sehrát vítěznou partii s vrahem, jenž se chystá znovu udeřit, však není
jednoduché. Ne, když Frost zároveň čelí vlastním démonům. Ne, když je ta hra tak osobní. A
ne, když vrahův následující tah je na hony vzdálen tomu, co Easton očekává.

V přestrojení – Cartland, Barbara
Shana, krásná dcera lorda Hallama, žije se svým otcem na venkově, kde ještě ani nebyla
uvedena do společnosti. Jednoho dne musí její otec odcestovat a požádá Shanu, aby místo
něj vyřídila pochůzku. Dívka tedy zamíří do místního hostince, kde je vše vzhůru nohama.
Hostinská onemocněla a její manžel sám nezvládá přípravu hostiny pro lorda Kilbrooka.
Shana si obleče zástěru a v přestrojení nejenom uvaří, ale také hosty obslouží. Ve stejném
hostinci později vyslechne dva italské zloděje, jak se domlouvají, že lorda Kilbrooka okradou
o rodinné cennosti.
Uposlechne Shana volání povinnosti a dokáže lorda varovat? A jaké dobrodružství ji čeká
poté? Dokáží společně s lordem Kilbrookem čelit nebezpečí a uvědomí si včas, co k sobě cítí?

Venkovské sídlo: Zlaté časy – Jacobs, Anne
Když sedmdesátiletá Franziska krátce po pádu Berlínské zdi navštíví bývalé rodinné panství
Dranitz ve východním Německu, kde vyrůstala, je rozhodnutá zůstat tady už natrvalo. V
pohnutých časech 2. světové války musela její rodina venkovské sídlo na příkaz sovětské
okupační správy opustit. Touha po domově však Franzisku nikdy neopustila. Společně s
vnučkou Jenny se snaží vrátit starobylému venkovskému sídlu dřívější lesk. Přitom se jí
vynořují vzpomínky na bezstarostné dětství, na ztrátu rodičů a sourozenců, i na první velkou
lásku, Waltra Iversena, kterého jí vzala válka. Když se náhle dozví, že je Walter naživu, začne
rozplétat příběh, který by mnozí raději nechali spát…

Violka – Skočílková, Mirka
Marika je samostatná mladá žena, která se nechce vázat, a aby si udělala v životě pořádek,
rozhodne se odletět na Nový Zéland. Její plány zhatí tragická smrt její sestry Violy a jejího
manžela – Marika se najednou musí postarat o malou neteř Violku, která po smrti rodičů trpí
psychickými problémy, sehnat peníze na zaplacení dluhů sestřina manžela – a hlavně neustále
bojuje s Violčinou babičkou, sestřinou tchyní, která je po všech stránkách ukázková mrcha.
Maričin život najednou nabere úplně jiný směr, ale přes všechny problémy ale zjišťuje, že je
šťastná.

Vraždy ve znamení hvězdy – Kalenda, František
Rok 1350. Mladému králi Karlovi se konečně podařilo ukončit letité boje a sjednotit
rozpolcenou Říši. České království si vydechlo a také pražská města se probudila z noční můry
morové nákazy. Obchází je však nový strašák – vrah, který za sebou nechává těla zohavená
znamením židovské hvězdy. A tak zatímco pražští židé opět trpí falešným nařčením,
arcibiskup Arnošt z Pardubic povolává zpět do služby svého nejschopnějšího vyšetřovatele,
aby vraha dopadl, dokud je ještě čas.

Zlomený král – Kalenda, František
Když je nedaleko hradu Lichnice nalezeno zmrzačené tělo českého a římského krále Karla
IV., na slezského lékaře Siegfrieda připadá nelehký úkol pokusit se panovníka zachránit. A
zároveň přežít v nehostinném prostředí Železných hor, kde zjišťuje, že nemůže věřit ani
vlastním přátelům, natožpak příslušníkům intrikami prolezlého panovníkova dvora.

Ženám snít zakázáno – Ahmad, Rana
Saúdská Arábie, jedna z nejbohatších zemí světa, je hanbou lidstva a peklem na zemi
především pro ženy. Ovládá ji šaríja a náboženská policie. Jako desetiletá dívka musí Rana
poprvé schovat svou tvář pod závoj a bez mužského doprovodu nesmí na ulici. Raně chybí
vzduch, aby se mohla pořádně nadechnout, a začne pochybovat o Bohu. Za to je v Saúdské
Arábii trest smrti. Rana Ahmad je jednou z mála statečných žen, které se navzdory
obrovskému osobnímu riziku postavily režimu a rozhodly se utéct.

Naučné čtení
Dobrodružství v přírodě pro děti – Hudáková Renate, Harazim Harald
Samostatně zkoumat přírodu a pozorovat zvířata a rostliny v jejich přirozeném prostředí –
to jsou zkušenosti, které jsou pro děti a mládež důležité a představují vítanou protiváhou k
životu v dnešním přetechnizovaném světě. Vydejte se tedy s dětmi do přírody a vytvořte
“větrnou” zvonkohru, uspořádejte soutěž v hodu šiškou, vyzkoušejte si otisky kůry,
postavte hráz, vyrobte sněžnice nebo luk a šípy, prostě tvořte, vyřezávejte, poznávejte a
bavte se. Tento hravý průvodce přináší celou řadu nápaditých aktivit, které vám pomohou
nalákat děti do přírody a strávit s nimi jedinečný den poznáváním zvířat a rostlin za každého
počasí.

Kuchařka pro děti
Nevíte, co vařit dětem, aby to chutnalo celé rodině, a nudí vás opakovat pár prověřených
jídel? Nabízíme vám kuchařku s více než 130 novými nápady a recepty. Najdete mezi
nimi nejen dětskou klasiku, jako jsou těstoviny či sladká jídla, ale i vynalézavé recepty, ve
kterých děti s chutí spořádají pořádnou porci zeleniny. Neopomněli jsme ani zdravější
verzi fastfoodu, snadné narozeninové dorty a občerstvení na dětské oslavy. Všechny
recepty jsme uvařili, ochutnali a vyladili v redakční kuchyni časopisu Apetit, a navíc
otestovali na vlastních dětech!

Pět jazyků lásky – Chapman, Gary
Naučte se hovořit jazykem lásky toho druhého / Manželský poradce přináší zcela nový
pohled na manželské soužití: chcete-li prožít harmonický vztah, pak se potřebujete naučit
hovořit jazykem lásky svého partnera. Práce přibližuje a na konkrétních manželských párech
a jejich problémech ilustruje následující základní jazyky lásky: slova ujištění, pozornost,
přijímání daru, skutky služby a fyzický kontakt. Kniha je ideálním dárkem pro všechny
snoubence a manžele.

Výcvik psa na vodítku – Busch, Leo
V každodenním životě se psem se bez této pomůcky neobejdete, ovšem pes, který by
byl příkladným „chodcem“ na vodítku, se nejspíš ještě nenarodil.
Tato chovatelská příručka pomůže každému psu i jeho pánovi zajistit uvolněné
procházky v dobré náladě. Kromě podrobného popisu běžných výcvikových pomůcek
vás při cíleném tréninku podpoří strukturované a srozumitelné výcvikové plány pro psy
všech věkových kategorií i charakterových typů. Vyskytnou-li se problémy a obtíže,
pomůže vám řada praktických tipů a rady odborníka – díky nim se výcvik vedení psa na
vodítku zaručeně podaří.

Knihy pro mladší čtenáře
Dupík se učí počítat
Roztomilí zajíčci v tomto leporelu naučí nejmenší čtenáře počítat do deseti.

Kamarádky kouzelných zvířátek: Ušmudlaná neplecha Olívie Ždibáčkové
Když se Jola a Lilka ocitnou v lese Přátelství tentokrát, zlá čarodějnice Grizelda začaruje
malou křeččí holčičku Olívii Ždibáčkovou tak, aby si o sobě myslela, že je nepořádná příšerka
– stejně jako Grizeldini noví pomocníci! Dokážou Jola s Lilkou najít způsob, jak vrátit Olívii její
skutečné já?

Nela a Stříbrný jednorožec – Bussell, Darcey
Nela objeví v Zemi kouzel kolotoč s bájnými tvory, které začarovala Zlá víla. Teď chce
čarodějnice chytit Stříbrného jednorožce, aby měla pohromadě celý zvěřinec. Dokáže Nela s
Bílým kocourem varovat jednorožce včas, nebo je Zlá víla také uvězní navěky na kolotoči?

Neobyčejná přátelství v přírodě – Dziubak, Emilia
Kdo se ve světě přírody kamarádí? Kdo si pomáhá? Kdo komu připravuje snídani? Kdo koho
s péčí ohryzává? Kocour Mourek provede nejmenší děti úžasným světem přírody, ve
kterém vznikají neobyčejná a vzácná přátelství mezi zvířátky a rostlinkami, rostlinkami a
houbami a houbami a zvířátky. Děti se s kocouřím kamarádem vydají po stopách přátelství,
která jsou mnohdy překvapující, a zábavnou formou se dozvědí spoustu zajímavostí.
Krásné velkoformátové leporelo s láskou nakreslila oblíbená ilustrátorka Emilia
Dziubaková. Leporelo je určeno dětem od 4 let.

Spongebob: Komiksová truhla pokladů
Ulítlý seriál SpongeBob je sice určený dětem, ale svým až dadaistickým absurdním
humorem přitahuje i dospělé. A pro ty je právě určená tahle luxusní Truhla pokladů.
Najdete tu to nejlepší z celé série, od těch největších jmen v komiksové branži. Jako bonus
tu najdete i reprint úplně prvního sešitu SpongeBoba... ale i celou řadu obrázků od slavných
tvůrců, včetně Skottieho Younga či Sergia Aragonése.
Tenhle poklad by bylo škoda nechat zakopaný!

Naučné knihy pro mladší čtenáře
Velká kniha opeřené havěti
Chceš vědět, proč jsou plameňáci růžoví, proč papuchalk podupává nohama nebo kolikrát
za sekundu mávnou kolibříci křídly? To budeš koukat... V knize se skrývají nejen odpovědi
na tyto otázky, ale i spousta další zábavy. Dozvíš se třeba, čím se různí ptáci živí, jak vypadají
jejich námluvy, nebo jak tažní ptáci poznají, že je čas vydat se na cestu za teplem. Poznáš
množství barevných, podivných, obrovských i drobných ptáků z celého světa. Naučíš se, jak
lze na výletech po ptácích pátrat jako detektiv. Svou přítomnost prozradí vypadlými pírky,
skořápkami vajec, trusem nebo vývržky nestrávené potravy. Detektivní práce tě čeká i v
knize – ptáci se budou snažit před tebou ukrýt jedno zvláštní vejce – a tvým úkolem ho
bude hledat! A ještě něco! Máš také Velkou knihu drobné havěti o broucích, žížalách a
jiných potvůrkách nebo Velkou knihu mořské havěti o malých i obrovských obyvatelích moří
celého světa?

Pokud máte o některou z knih zájem, můžete si ji rezervovat na čísle 585 944 099, mailu knihovna@lutin.cz, z on-line
katalogu na stránkách obce nebo osobně v knihovně.
Půjčovní doba lutínské knihovny:
Po: 9:00 – 11:30, 12:30 – 18:00
Út: 8:00 – 11:30
St: 9:00 – 11:30, 12:30 – 18:00

