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Nejnovější knihy v lutínské knihovně 

Leden 2020 

Beletrie 

 

Autogram pro vraha – Černucká, Veronika 

Sofie Hradecká má přezdívku Královna romantických příběhů. Čtenářky ji zbožňují, její 

příbuzní a kolegové nenávidí. V den svých narozenin oznámí změnu závěti a následující den je 

nalezena mrtvá. Vražd je v tomto příběhu mnohem víc a soukromá vyšetřovatelka Tara má 

plné ruce práce. Podaří se jí rozmotat klubko intrik, lží a falešných stop 

 

 

 

 

Básník – Dán, Dominik 

Po akci Rusalka se mladý Krauz rozhodl zůstat na oddělení vražd. To ovšem spolu s Burgerem 

netušili, že pár dní nato je čeká případ, který prověří nejen jejich odborné schopnosti, ale i to 

nejdůležitější v práci detektivů – vzájemnou důvěru. Hned v začátku své kariéry na oddělení 

vražd musí Richard Krauz projít tvrdou zkouškou. Jeho smysl pro spravedlnost naráží na 

tehdejší právní systém, na „spravedlnost" měřenou podle socialistických norem. Je podezírán 

z několika vražd mladých dívek a ve svízelné situaci mu jsou ochotni pomáhat pouze jeho 

nejbližší kolegové. Ti mu navzdory chatrným důkazům zachovají svou kolegiální důvěru, 

zatímco vrah na sebe upozorňuje jednou stopou – básněmi, které jim posílá. 

 

 

Bouřlivé časy – Jacobsová, Anne 

Staré venkovské sídlo, svatba a množství vzpomínek, v nichž ožívají minulé časy Na sídle 

Dranitz zvoní svatební zvony. Franziska a Walter jsou po dlouhých letech konečně svoji. 

Všechno mohlo být krásné nebýt rodiny, která se odmítá usmířit. Vytoužená svatební cesta 

jim poskytne možnost znovu se sblížit a oživit staré vzpomínky. Zvláště pro Waltra je důležité 

vypovědět Franzisce, co se opravdu odehrálo v oněch hrůzných letech války, proč se navzdory 

tomu, že se tolik milovali, nemohli vzít... 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/tara-autogram-pro-vraha-410564
https://www.cbdb.cz/kniha-147644-basnik-basnik
https://www.databazeknih.cz/knihy/venkovske-sidlo-bourlive-casy-408884
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Císařova pomsta – Cussler, Clive 

Smělá bankovní loupež během monacké Grand Prix zdecimuje účet Korporace a Juan Cabrillo 

s celou posádkou Oregonu tak musí čelit nečekané situaci. Ukáže se však, že vykradení banky 

je jen prvním bodem v promyšleném plánu tajemné organizace, na řadu pak má přijít kolaps 

evropské ekonomiky, chaos a smrt milionů lidí. Juan se pouští do boje s nemilosrdnými 

protivníky, kteří disponují téměř neomezenými prostředky. A aby toho nebylo málo, musí se 

dostat na stopu dokumentům, ukradených během Napoleonova tažení do Ruska. Ty skrývají 

něco, po čem touží lovci pokladů i nejlepší hacker na světě. 

 

 

Clarity – Bendová, Karolína 

Clarity Gregory jede se svými bratry na tábor. Má se o ně starat a dávat na ně pozor. Clarity 

tábor nezajímá, nechce ani sportovat. Do cesty se jí navíc připlete Cameron Grimes, syn 

hlavního vedoucího a frejer, který se ke všem chová nadřazeně. Jak Clarity zvládne setkání s 

takovým klukem? A je skutečně Cameron takový, za jakého se vydává? 

 

 

 

 

Ďábel v zrcadle – Červenák, Juraj 

Nad někdejším císařským sídlem se stahují mračna. Špioni biskupa Khlesla zavětřili stopu 

protestantského spiknutí, kterého cílem je likvidace nejvyšších katolických hodnostářů. Obětí 

prvního útoku se stane sám následník trůnu, arcivévoda Matyáš Habsburský. Zatímco lékaři 

bojují o jeho život, Stein, Barbarič a Jaroš v ulicích Vídně a blízkém okolí pátrají po 

nelítostném vrahovi. Možná je to úkol nad jejich síly – za maskou „ďábla v zrcadle“ se údajně 

skrývá člověk, který se pohybuje v nejvyšších kruzích. Napětí mezi vídeňskými katolíky a 

protestanty se stupňuje a vkrádá se i mezi Steina a Barbariče. Nebudou nakonec stát proti 

sobě? 

 

 

Dáma měsíčního svitu – Schröder, Rainer M. 

Příběh o lásce, osudu a smrtelné nenávisti Mallory Kendricková sní americký sen o lepším 

životě, avšak na své malé rodinné farmě ve Virginii se musí uskromnit, jak to jen jde. Píšou se 

dvacátá léta, doba prohibice, když v sobě Mallory objeví nebezpečný talent. Pro vynikající 

pálenku, kterou sama vyrábí, se jí brzy začne říkat „Dáma Měsíčního svitu“. Dostává se stále 

více do vleku třpytivého polosvěta a z mladé nebojácné paličky černého alkoholu se stane 

sebevědomá žena, která sleduje zcela vlastní cíle – obklopená pochybnými ctiteli, ochránci 

zákona a bezskrupulózními gangstery nechvalně proslulých „bouřlivých dvacátých let“. 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/akta-oregon-cisarova-pomsta-422147
https://www.databazeknih.cz/knihy/kapitan-stein-a-notar-barbaric-dabel-v-zrcadle-317051
https://www.databazeknih.cz/knihy/dama-mesicniho-svitu-417071
https://www.databazeknih.cz/knihy/clarity-411536
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Džungle v kuchyni – Devátá, Ivanka 

Čekáte od Ivanky Deváté omračující recepty z ingrediencí neslýchaných a cizokrajných? Omyl. 

Spíše se dozvíte, že ve dvaceti letech ještě neuměla uvařit ani kafe a jaké to bylo 

dobrodružství. A tak začala vstřebávat jakékoliv znalosti z oboru gastronomie, přičemž byla 

ochotná osvojit si recept i vyhlášené bordelmamá, pokud by stál za to. A hle, přesto se vdala 

třikrát a nikdo se s ní nechtěl rozvést. A proč? Protože úžasně vařila. 

 

 

 

 

Gabrielovo inferno – Reynard, Sylvain 

Profesor Gabriel Emerson je ve dne uznávaným specialistou na Danta, v noci se změní na 

šelmu zmítanou erotickými touhami a téměř zvířecími pudy. Aby dostal vše, co chce, využívá 

svého neuvěřitelného šarmu a skvělého vzhledu, pod kterým se ovšem skrývá temná minulost 

a prázdnota. Pak se v jeho životě objeví studentka Julia a s ní i svádění, zakázaná láska a 

možná i vykoupení z Gabrielova osobního pekla…  

 

 

 

Hlas kukačky – Körnerová, Hana Marie 

Napínavý příběh o pátrání po tajemství, o němž se i v nejužším rodinném kruhu jen šeptá. 

Příběh o rozplétání složitých lidských vztahů táhnoucí se hluboko do minulosti. Začalo to už v 

dětství jako pouhá zvědavost, ale tehdy Kristýně na otázky nikdo neodpověděl. V průběhu let 

se zvědavost změnila v potřebu odhalit vlastní kořeny a přijít rodinným záhadám na kloub. Už 

dospělá Kristýna se snaží pochopit jednání svých nejbližších, o nichž si myslela, že je důvěrně 

zná. 

 

 

 

Hodinářova dcera – Mortonová, Kate 

Je horké léto roku 1862 a na březích Temže u Birchwood Manor se vylodí skupinka mladých 

umělců pod vedením talentovaného Edwarda Radcliffa. Mají plán: strávit léto v odloučení a 

hledat inspiraci pro svou tvorbu. Jejich pobyt se jim však nečekaně zkrátí. Jednoho dne najdou 

jednu ženu z jejich skupinky zastřelenou a druhá není k nalezení. Přitom zmizelo cenné dědictví 

a život Edwarda Radcliffa se ocitl v troskách. 

Uplynulo sto padesát let a Elodie Winslowová, mladá londýnská archivářka, nachází podivnou 

koženou brašnu, která obsahuje dvě zdánlivě spolu nesouvisející věci: vybledlou fotografii 

zatčené ženy ve viktoriánském oblečení a skicář obsahující kresbu dvojdomku u řeky. Proč se 

Birchwood Manor Elodie tak líbí? A kdo je ta krásná žena na fotografii? Jaká tajemství skrývá? 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/dzungle-v-kuchyni-419020
https://www.cbdb.cz/kniha-90062-gabrielovo-inferno-gabriels-inferno
https://www.databazeknih.cz/knihy/hlas-kukacky-363274
https://www.databazeknih.cz/knihy/hodinarova-dcera-407135
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Hra na nikdy – Deaver, Jeffery 

V Silicon Valley záhadně zmizela mladá žena. Protože policie se k pátrání staví vlažně, otec 

pohřešované najme Coltera Shawa, který se živí jako lovec odměn. Cestuje po celé zemi, 

pomáhá policii při pátrání a soukromým osobám při hledání pohřešovaných. Je ve svém 

oboru velmi dobrý, pravděpodobně nejlepší. I jeho ale zaskočí, když ho zdánlivě jednoduchý 

případ zavede do nejtemnějších zákoutí světa technologií. V herním průmyslu se točí 

miliardy. A kde se točí miliardy, tam obvykle jde i o krk. 

 

 

 

Irská kráska – Mooreová, Ann 

Gracelin byla už jako patnáctiletá provdána za anglického šlechtice a navzdory těžkým časům 

i manželově krutosti se snažila být dobrou ženou a matkou dědice. Ovšem její duch nebyl 

nikdy zlomen. V dobách hladu pomáhá potřebným, za politických bouří pomáhá irským 

rebelům včetně vlastního bratra... a stále nosí v srdci to největší tajemství, které hrozí zničit 

vše, za co celý život bojovala. 

 

 

 

 

Jáma – Tudor, C. J. 

Kříďák, drásavý a děsivý psychothriller C. J. Tudor, se stal nejúspěšnější knižní prvotinou roku 

2018. Nyní je tu Jáma, příběh, v němž autorka co do hrůznosti a napětí ještě přitvrdila... 

Joe se nikdy nechtěl vrátit do rodného Arnhillu. Ne potom, co zažil se svou partou: šikanu, 

zradu, sebevraždu. Ne potom, co zmizela jeho sestra Annie. Ne potom, co přišel o rodiče. Ale 

Joe nemá na vybranou. Protože to, co se kdysi stalo Annie, se děje zase. Protože minulost má 

ve zvyku se vracet. Protože nejhorší den Joeova života nebyl ten, kdy se jeho sestra ztratila, 

ale ten, kdy se vrátila. 

 

 

Kanibal z Nine Elms – Bryndza, Robert 

Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvězdou londýnské policie. Dokázala 

vyřešit sledovaný případ nebezpečného a krutého sériového vraha s přiléhavou přezdívkou 

Kanibal z Nine Elms, i když přitom sama málem zemřela. 

 

Nyní Kate přednáší na univerzitě a snaží se vést poklidný život, když se minulost začne vracet. 

E-mail s žádostí o pomoc ji vtáhne nejen do právě probíhajícího vyšetřování vražd mladých 

dívek. Jejich modus operandi nebezpečně připomíná případ, který před patnácti lety vyřešila. 

 

Nevrací se jen vzpomínky. Vrah napodobitel chce dokončit započatou práci… A tak se i Kate 

musí vrátit k vyšetřování, aby dokončila tu svoji – chytit dalšího sériového vraha. 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/colter-shaw-hra-na-nikdy-418579
https://www.databazeknih.cz/knihy/pribeh-gracelin-o-malleyove-irska-kraska-350098
https://www.databazeknih.cz/knihy/jama-414426
https://www.databazeknih.cz/knihy/kate-marshallova-kanibal-z-nine-elms-423380
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Kobaltové nebe – Smith, Wilbur 

Krátce po skončení války se Saffron Courtneyová angažuje v pátrání po spojeneckých vojácích, 

které během války zajali nacisté. V opuštěných koncentračních táborech objevuje horor 

holokaustu, ale nemá času nazbyt – studená válka mezi dvěma světy nastupuje rychle a 

Saffron ví, že musí najít milovaného Gerharda, než se hranice uzavřou navždy. 

 

 

 

 

 

Království meče – Niedl, František 

Wolfram Katzinger z Olšové, někdejší johanita, jehož jediným majetkem je jeho meč, 

vynikající kůň, statečnost a umění boje, stojí věrně ve službách krále Jana. Beneš z Vřesova 

pokračuje dál ve stavbě svého hrádku Vřesova, jelikož jenom pevné zdi, prozíravost a snad i 

močály svírající Vltavu na pomezí z Bavorskem ho mohou uchránit před opakujícími se 

nájezdy bavorského šlechtice, který je v Čechách znám spíše pod přezdívkou Hanz Křivák. 

Jako Rožmberkův man, kterého si mladý vladař i přes vzájemnou rozepři velice cení, musí 

Vřesov opouštět a účastnit se bojů jak s vnitřními, tak s vnějšími nepřáteli na obranu krále. 

Nebo proti němu? To podle toho, na které straně Rožmberk zrovna stojí. 

 

 

Krev prvorozených – Červenák, Juraj 

Zločin se rozmáhá jako nikdy předtím, ulice ovládají tlupy cizích hrdlořezů, náboženské 

konflikty se stupňují, z politiky se stala nepřehledná změť intrik každého proti každému. 

Městem se však šíří ještě jedna nová hrůza: tajemný únosce vraždí prvorozené děti 

významných hodnostářů. Mystické znaky na tělech obětí vedou Steina a Barbariče k 

okultistům v židovské čtvrti. Zdá se však, že pozadí rituálních vražd je mnohem složitější. Půjde 

opravdu o rozsáhlé spiknutí, které sahá až ke členům panovnického dvora? 

 

 

Kronika zániku Evropy 1984–2054 

Román vypráví o osudech rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek evropské civilizace. 

Kniha je rozdělena na dvě části. První díl nazvaný „Jak to celé začalo“ popisuje léta 1984–2019 

a vychází z reálného vývoje Čech a Evropy. Druhý díl „Jak by to celé mohlo skončit“ modeluje 

formou utopie jeden z možných vývojů společnosti po roce 2020, který by mohl vést až k 

zániku evropské civilizace. Zakladatel rodu Adam Wagner, sociolog a odborník na Orwellovo 

dílo, předvídá budoucí rozpad západoevropské demokracie, a proto s členy rodiny a přáteli 

budují malé chráněné sídlo, za jehož hradbami se hodlají bránit, až dojde k sociálnímu 

rozvratu, hospodářské krizi a bojům o přežití. 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/saga-rodu-courtneyu-kobaltove-nebe-422767
https://www.databazeknih.cz/knihy/rytiri-z-vresova-kralovstvi-mece-344165
https://www.databazeknih.cz/knihy/kapitan-stein-a-notar-barbaric-krev-prvorozenych-229405
https://www.databazeknih.cz/knihy/kronika-zaniku-evropy-1984-2054-410510
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Ledový strach – Nordbo, Mads Peder 

Tupaarnaq se vrací do Nuuku, aby svému jedinému příteli Matthewu Caveovi pomohla s 

hledáním jeho nevlastní sestry Arnaq. Ta zmizela během víkendového výletu se svými 

dánskými spolužáky do vzdáleného opuštěného města Færingehavn. Krvavé skvrny na jednom 

ze zchátralých domů mluví za vše; když však Arnaqčina matka obdrží telefonát od své 

vyděšené a vyčerpané dcery, všichni si uvědomí, že na obzoru je hrozivý zločin. 

 

 

 

 

Les přízraků – Červenák, Juraj 

Joachim Stein zimuje na hradě Stříbrná skála. Klidné Vánoce s rodinou však zkalí potyčka se 

zločineckým podsvětím v nedalekém městě Trutnov. Vzápětí kapitána požádá o pomoc 

bohatá šlechtična Beatrix Zilvárová, jejíž milovaný synovec a dědic Adam zmizel na lovu. 

Zatímco Stein s věrným pobočníkem Jarošem zjišťují, zda šlo o únos a kdo za ním stojí, přímo v 

ulicích Trutnova dojde k brutální vraždě váženého měšťana. Aby rozpletli záhady, které jsou 

možná propojené, musejí se kapitán a seržant vydat až do strašidelného lesa v Krkonoších a 

bojovat tam o holý život. Navíc ve Steinovi narůstá obava, že by nebezpečí mohlo ohrozit i 

jeho nejbližší. 

 

Lišákova pravda – Pospíšilová, Jarmila 

Marie s Klenským chystají svatbu. Rozhodli se, že obřad i hostinu budou mít v penzionu U 

Dvou lišek. Ještě než pošlou pozvánky, chtějí si kvalitu zařízení ověřit a rozhodnou se strávit 

tam týden dovolené. Jenže většinu času však v penzionu tráví Marie sama. Rozhodne se 

odpočívat a užívat si klidu, ale taky se trochu nudí. Seznámí se s majiteli i s personálem a při 

náhodném rozhovoru zjistí, že tu před lety došlo k vraždě... 

 

 

 

 

Malé pikantní vraždy – Adler-Olsen, Jussi 

V povídce Malé pikantní vraždy se setkáváme s Larsem Hvillingem Hansenem, který vede v 

podstatě obyčejný život. Až do chvíle, kdy ho opustí žena a on sám se navíc ocitne ve finanční 

tísni. Lars tak musí zvážit všechny možnosti. Naštěstí dostane senzační obchodní 

nápad! Vypozoruje, že ženy dokážou někdy mluvit opravdu otevřeně: se svým kadeřníkem 

nebo s nejlepší kamarádkou klidně probírají, jak se nejlépe zbavit manžela. Ano, za 

přiměřený honorář Lars osvobodí ženy od jejich manželů. Jen přitom nesmí téct krev, a to za 

žádnou cenu. A úspěch se dostaví — Lars si slušně vydělává, poptávka je vysoká a jeho 

metoda nenapadnutelná. Pak se však stane něco, co podstatou jeho nového dvojího života 

zásadně otřese… 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/gronsko-ledovy-strach-391078
https://www.databazeknih.cz/knihy/kapitan-stein-a-notar-barbaric-les-prizraku-422754
https://www.databazeknih.cz/knihy/lisakova-pravda-410563
https://www.databazeknih.cz/knihy/male-pikantni-vrazdy-421897
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Mořská panna a paní Hancocková – Gowar, Imogen Hermes 

Mořské panny, víly a sirény vzbuzují představu svůdných bytostí lákajících námořníky svým 

líbezným zjevem i zpěvem. Když se ovdovělý kupec pan Hancock nečekaně stane majitelem 

mořské panny, je ohromený jejím děsivým a odpudivým vzhledem. To však není jediné 

překvapení, které mu přichystá... Tato záhadná bytost propojuje neslučitelné světy londýnské 

společnosti konce osmnáctého století, přináší nové, nečekané možnosti a zvraty, probouzí v 

hrdinech a hrdinkách nejhlubší touhy a emoce a od základu proměňuje jejich životy... 

 

 

Moucha – Dán, Dominik 

Další z řady detektivek velmi úspěšného a oblíbeného slovenského spisovatele Dominika 

Dána nás zavádí na Slovensko rok po sametové revoluci. Nejen slovenští kriminalisté se v té 

době musí potýkat s nárůstem zločinů, brutality i vražd. Jedním z případů je i vražda mladého 

děvčete, jejíž tělo našli policisté už ve stádiu značného rozkladu. Zdá se, že neexistují žádné 

důkazy... 

 

 

 

 

Mrtvý na pekelném vrchu – Červenák, Juraj 

Historická detektivka s prvky špionáže a konspiračního thrilleru, ale i hororu, mysteriózního či 

dobrodružného románu od hvězdy české a slovenské fantasy. Napínavý děj se odehrává v 

Horních Uhrách v době tureckých nájezdů. Svéráznými hrdiny jsou ostřílený kapitán Joachim 

Stein – drsný, přímočarý a prostořeký válečný veterán a notář Matěj Barbarič – vzdělanec, 

diplomat a cestovatel se slabostí pro ženy a víno. Ti musí vyřešit případ vraždy šlechtice i 

pokus o velezradu. 

 

 

Mstitel z Jenštejna – Vondruška, Vlastimil 

Jiří Adam z Dobronína se na vyjížďce před pražskými hradbami setká s Václavem Hrzánem z 

Harasova, který nedávno koupil hrad Jenštejn. Ten se mu svěří s neurčitými obavami. 

Následujícího dne je zavražděn jeho bratr, a to přímo v budově Královské komory. Vyšetřením 

neslýchaného zneuctění královského úřadu je pověřen Jiří Adam z Dobronína. Zatímco ho 

pražský purkrabí nutí, aby pátral na Pražském hradě, zdá se, že stopy vedou spíše do okolí 

Jenštejna. 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/morska-panna-a-pani-hancockova-421226
https://www.databazeknih.cz/knihy/nase-mesto-moucha-131928
https://www.databazeknih.cz/knihy/kapitan-stein-a-notar-barbaric-mrtvy-na-pekelnem-vrchu-193922
https://www.databazeknih.cz/knihy/letopisy-kralovske-komory-mstitel-z-jenstejna-410515
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Mucholapka – Dán, Dominik 

Od vraždy Cley Petresku uběhl rok. Opět přišlo léto, lidé se těšili na dovolené a oddech u 

vody. Na oddělení vražd se na dovolenou nikdo nechystal, požádat šéfa o dovolenou se 

všichni báli. Opravdu nebyl vhodný čas na zahálku, práce bylo nad hlavu. Prišlo období Bestie 

a muž vraždící starší ženy přímo v jejich bytech je zásoboval přídělem stále nových a nových 

případů. V jeho stínu se pohyboval i jiný muž a nebýt toho, že pracovali ve stejném období, a 

nebýt toho, že Ondrej-Bestie byl o něco pracovitejší, byl by i on získal slávu nejmasovějšího 

vraha v historii našeho města. Nezískal. Flákal se a zůstal druhý. No i když zavraždil jen pět 

žen, i tak napsal celkem pěkný příběh a chlapci ze staré mordparty o něm vyprávěli vždy, když 

se potkali u piva a nostalgicky vzpomínali na staré časy. Krauz nevzpomínal, Krauz zuřil, 

protože jemu šéf dovolenou podepsal, a tím to vše vlastně všecko začalo... 

 

Nejsem živá – Frasier, Anne 

Od doby, kdy se detektiv Jude Fontaineové podařilo zjistit, kdo stál za jejím únosem, uplynulo 

několik měsíců. Jude se s traumatickou minulostí vyrovnává jediným způsobem, který zná: 

vrací se na místo, kde zažívala každodenní peklo. V útrobách zchátralého domu paradoxně 

nachází útočiště před neklidem, který vyvolala série krutých vražd. Jude a její partner, 

detektiv Uriah Ashby, zpočátku tápou, protože nic nedává smysl – způsob provedení, místa 

činu, ani totožnost obětí. Jako by chyběl společný jmenovatel… 

 

 

 

Nemocnice Nightingale 4: Sestřičky na příjmu – Douglas, Donna 

Příběhy budoucích sestřiček v Nemocnici Nightingale pokračují i na jaře roku 1937. Na 

studentskou kolej přichází nová obyvatelka Jess Jagová a má velké plány. Chce se dostat co 

nejdál od své slavné rodiny z East Endu a zařídit si vlastní život. Její rodina ji však sleduje na 

každém kroku. Také další nováček, Effie O´Harová, se těší na nový začátek. Poté, co opustila 

svou rodnou vesničku v Irsku, si užívá Londýna. Ovšem stejně jako u Jess, ani její rodina není 

nikdy daleko. V případě Effie jde o její dvě starší sestry, které pracují jako zdravotní sestry 

přímo v Nightingale. Studentky třetího ročníku, Dora Doyleová a Lucy Laneová, byly již od 

začátku studií soupeřkami. Jak se ale blíží závěrečné zkoušky, zaplétají se obě do sítí tajemství, 

která by mohla ukončit jejich studia i jejich kariéry. Čím více se snaží se vším vypořádat, tím 

více poznávají, že se spoléhají především jedna na druhou. 

Něžná fata morgána – Dán, Dominik 

Třetí příběh z období detektivních začátků Richarda Krauze se odehrává v listopadu 1989. 

Richard Krauz pracuje na oddělení vražd už půldruhého roku, ale starší kolegové na něj stále 

hledí jako na kriminalistické ucho. Jeho učitel, starý detektiv Burger má na stole tři staré 

nevyřešené vraždy mladých žen, které vrah zardousil, sexuálně zneužil a jejich mrtvoly 

zanechal v městském parku na lavičce. Způsob provedení všech tří vražd napovídá, že se jedná 

o jednoho a téhož pachatele. Vyšetřování vyžaduje specializovaný tým, ale vedení a stranický 

orgán tento požadavek ignorují. Nechtějí vyvolat mezi obyvatelstvem nežádoucí paniku. Měsíc 

před revolucí dojde ke čtvrté vraždě a ta potvrdí Burgerovo varování, že vrah pokračuje dál.  

 

 

https://www.cbdb.cz/kniha-79356-mucholapka-mucholapka
https://www.databazeknih.cz/knihy/tajemstvi-detektiva-jude-fontaineove-nejsem-ziva-408883
https://www.databazeknih.cz/knihy/nemocnice-nightingale-sestricky-na-prijmu-418791
https://www.databazeknih.cz/knihy/nase-mesto-nezna-fata-morgana-312795
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Nůž – Nesbo, Jo 

Harry Hole se už mnohokrát probudil s temným tušením, prázdnou hlavou a kocovinou jako 

trám. Tentokrát je ovšem probuzení ještě horší než jindy. Kdysi slavný kriminalista má na 

rukou i kalhotách krev a až po chvíli si vybaví, že ztratil všechno. To tam je idylické manželství s 

Ráchel, ta tam je zajímavá práce vyučujícího na policejní akademii. Jediné, co mu zbylo, je 

věrný přítel Jim Beam. A také místo v kanceláři vedle Trulse Berntsena, kde jakožto bývalá 

legenda smí na přímluvu svého šéfa aspoň třídit papíry. Co si však Harry vybavit nedokáže, 

jsou události včerejšího večera v baru Jealousy. Jednotlivé střípky vyplouvají na povrch jen 

pomaloučku, skládají se však ve strašlivý obrázek. Harry si začíná přát, aby se byl vůbec 

neprobudil, protože i zlý sen je lepší než krutá realita, jíž musí čelit. 

 

 

Ohnivé znamení – Červenák, Juraj 

Nález lidských ostatků v podunajských lesích přivede Barbariče na stopu bezohledných lupičů 

a překupníků s otroky. Notář musí povolat na pomoc Steina a Jaroše. Společně putují do 

Prešpurku, který se po pádu Budína stal hlavním městem Uher. Zdánlivě jednoduchý případ se 

rychle zkomplikuje. Vyšetřovatelé musí zjistit, jak únosy mladých žen souvisí s odvěkým 

soupeřením měšťanů s hradní šlechtou, tajemnou sebevraždou bývalého rychtáře a hlavně 

běsněním přízraku, jehož oběti bývají nalezeny s ohavnými popáleninami. Poslední, co 

Prešpurk v předvečer voleb a velkého výročního jarmarku potřebuje, je rozsáhlé vražedné 

spiknutí… 

 

Panství Farleigh – Bowen, Rhys 

Do života lorda Westerhama a jeho pěti dcer zasáhne druhá světová válka, když se na jejich 

panství Farleigh zřítí parašutista. Rodinný přítel a agent MI5 Ben Cresswell má prověřit, zda 

byl muž německý špion. Díky tomu může strávit víc času v blízkosti jedné z dcer, Pamely, 

kterou tajně miluje. Jenže i Pamela má tajemství – pracuje na dešifrování německých zpráv. 

Společně odhalí spiknutí, které je blíž, než čekali. Dokážou zrádce zastavit dřív, než bude příliš 

pozdě? 

 

 

 

Platnéř – Niedl, František 

Strach ovládl Staré Město pražské a není radno vycházet po setmění. Lidé si ale nejsou jisti 

životem ani za okovanými dveřmi svých domů. Jsou vyloupeny truhly cechů na Staroměstské 

radnici a rychtář Pardus si již začíná zoufat. Nedaří se mu rozprášit tlupu Jouzy Čerta, a navíc se 

jeví, že tlupě pomáhá někdo z blízkého okolí krále Václava IV. A k tomu se ještě na domech a 

jejich střechách začne objevovat přízrak, který někteří považují za netopýra, jiní za obrovského 

pavouka. Platnéřský učeň Lukáš zažívá strastiplné roky v domě svého strýce a má jen dvě 

touhy: vyučit se řemeslu a být v blízkosti Angely, dcery vyslance milánského vévody. Avšak aniž 

by si to přál, je vtažen do dění, které děsí město, a od té chvíle začíná hon i na něho.  

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/harry-hole-nuz-407982
https://www.databazeknih.cz/knihy/kapitan-stein-a-notar-barbaric-ohnive-znameni-269832
https://www.databazeknih.cz/knihy/panstvi-farleigh-402426
https://www.databazeknih.cz/knihy/platner-platner-174569
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Právo nálezce – King, Stephen 

Kniha o tom, jakou moc má vyprávění příběhů a jak literatura utváří život. 

John Rothstein je věhlasný spisovatel, avšak léta už nic nepublikoval, a navíc se začal věnovat 

reklamě. A jeho věrný čtenář Morris Bellamy zuří. Spisovatele nakonec zabije a vyloupí mu sejf 

s rukopisy nevydaných knih. Kořist si ukryje, ale pak se ocitne ve vězení kvůli jinému zločinu. 

Po několika desítkách let najde schovaný lup malý chlapec, ale Morris Bellamy se pokladu za 

žádnou cenu nechce vzdát… 

 

 

 

Rakvář – Bolton, Sharon J. 

Srpen 1999 

V úporně horkém dni se policistka Florence Loveladyová účastní pohřbu muže, kterého před 

třiceti lety usvědčila z několika vražd. Glassbrook, velmi zručný truhlář a majitel pohřební 

služby, tehdy své oběti věznil a pak je zaživa pohřbíval ve vlastnoručně zhotovených rakvích. A 

na důkaz zvrhlosti své mysli do každé rakve přidal hliněnou sošku, která nesla předsmrtnou 

podobu zavražděného člověka. 

Červen 1969 

Třináctiletá Patsy je už třetí dívkou, která v průběhu několika měsíců zmizela beze stopy. 

Případ pohřešovaných teenagerů dostane na starost naprosto nezkušená Florence 

Loveladyová, která je u policie jenom krátce a zatím se spíš rozkoukává. Jak naloží s podivným 

svědectvím školních dětí, které tvrdí, že slyšely volání o pomoc z nedávno vykopaného hrobu? 

Risk – Kennedy, Elle 

Prý nejsem slušná holka. Je to pravda jen částečně – nenechávám se ovládat strachem a je mi 

jedno, kdo si o mně co myslí. Mám však jedno pravidlo – nikdy nespím s nepřítelem. Jsem 

dcerou hlavního trenéra hokejového týmu Briarovy univerzity, a proto si nesmím začít s 

hráčem našich rivalů. 

A přesně tím je Jake Connelly. Hvězdný útočník Harvardu je arogantní, neodbytný a až moc 

přitažlivý. Osud však umí být krutý – potřebuju jeho pomoc, abych získala místo na vytoužené 

stáži, a ten sexy zmetek mi to nehodlá usnadnit. Potřebuju, aby Connelly předstíral, že spolu 

chodíme. Za každé falešné rande chce však jedno skutečné.Což znamená, že mám problém. 

Vídat se s Jakem Connellym není dobrý nápad. Táta by mě zabil, jenže v sázce je moje budoucí 

kariéra. Přestože je Jakeovi s tím jeho sexy úsměvem těžké odolat, nemám v plánu se do něj 

zamilovat. Takový risk si nemůžu dovolit. 

 

Rozervané království – Niedl, František 

Jindřich z Lipé sedí ve věži pevného hradu Týřov, ale pokud si král Jan Lucemburský myslel, že 

když přidusí a později možná i odsekne hlavu hydry odbojných českých pánů, mýlil se. Ronovci, 

jedni z nejpřednějších českých panských rodů, povstali a s nimi další. Jedná se však jen o 

uraženou ješitnost a touhu po moci? Jistě. Ale především jde o stříbro z Hor Kutných a směr, 

kam má jeho tok plynout. Postavení královo je otřeseno a jeho pokladnice opět prázdná. Ještě 

že je v království také druhá skupina šlechticů pod vedením Viléma Zajíce z Valdeka, která se 

staví na královu stranu a dokáže tak Lipého stranu oslabit. Ale i oni touží po moci. 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/bill-hodges-pravo-nalezce-258792
https://www.databazeknih.cz/knihy/rakvar-majster-rakvar-415643
https://www.databazeknih.cz/knihy/briar-u-risk-413421
https://www.databazeknih.cz/knihy/rytiri-z-vresova-rozervane-kralovstvi-380575
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Sbohem Irsko – Mooreová, Ann 

Gracelyn O'Malleyová se snaží uprchnout se svou dcerou z Irska. V patách jí jsou anglické 

úřady i démoni vlastní minulosti. Po řadě peripetií se jí podaří doplout do New Yorku, kde ji už 

nedočkavě vyhlíží její bratr. Ovšem Amerika není jen místem nových začátků, ale také krutých 

náhlých konců a nových nepřátel. Gracelyn, vedena svou vírou ve spravedlnost, brzy pozná, že 

za ideály a právo na život je třeba bojovat i v Novém světě. Smrtelné nebezpečí, temný přízrak 

otrokářství i moderního obchodu s lidmi, to vše jí brání v klidu spočinout a starat se jen o 

vlastní rodinu a snad i o novou lásku se zásadovým námořním kapitánem… 

 

 

Sen, který se naplnil – Di Fulvio, Luca 

Masová emigrace Evropanů do zámoří na přelomu 19. a 20. století. 

 

Tři mladí lidé na nebezpečné cestě za lepším životem Velkolepá barvitá freska, jež se odehrává 

v rozmanitém prostředí od židovské vesnice kdesi v Rusku po chudinskou čtvrť Buenos Aires, 

od noblesních paláců po noční podniky a nevěstince. Dech beroucí příběh, v němž navzdory 

temné stránce plné násilí, prostituce a drog vítězí láska, lidská důstojnost, právo na sebeurčení 

a lidská pospolitost. 

 

 

Sex a lži – Slimani, Leila 

Předlohou pro tento grafický román byla kniha reportážních pojednání Sex a lži – Intimní život 

v Maroku. Přinesla řadu portrétů především žen, které se autorce svěřily se svými intimními 

příběhy – vzniklo tak dílo vcelku věrně odrážející každodenní marockou realitu, což především 

evropským čtenářům umožňuje nahlédnout do problémů lidí, žijících v jiném kulturním 

prostředí, ale majících stejné přirozené potřeby. Protagonistky předkládaných příběhů 

pocházejí z různých sociálních vrstev, vesměs všechny se ale ocitly v soukolí tradice, víry a 

zároveň emancipace, všechny musejí více či méně podvádět, aby unikly permanentní hrozbě 

trestu rodinného, náboženského nebo policejního. Totéž platí ovšem i pro muže, a ještě více 

pro homosexuály. Výchova i oficiální zákony jsou ve stálém rozporu s praktickým životem, 

všeobecná přetvářka připravuje půdu pro korupci, brutální zásahy do intimity a frustraci. 

 

Smrt a jiné vrcholy mého života – Niedlich, Sebastian 

Hlavní hrdina Martin není právě nadšený, když u postele své umírající babičky potká 

ztělesněnou Smrt. Ta si přišla pro duši staré dámy a raduje se, že ji konečně někdo vidí a slyší. 

Jedním si je jistá: Jim dvěma s Martinem je předurčeno, aby se stali nejlepšími přáteli. Tenhle 

kluk je opravdu milý človíček. A mimochodem, nikdo vám s jistotou nezaručí, že se nedá 

umřít na nudu nebo na zlomené srdce…Martin si časem zvykne, že se Smrt vynoří vždycky ve 

chvíli, kdy se mu to nejméně hodí. Když však potká ženu, o níž tuší, že je to ta pravá, musí si 

položit rozhodující otázku: Má vůbec smysl žít, milovat a toužit po štěstí, když stejně všechno 

skončí smrtí? 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/pribeh-gracelin-o-malleyove-sbohem-irsko-381233
https://www.databazeknih.cz/knihy/sen-ktery-se-naplnil-408876
https://www.databazeknih.cz/knihy/sex-a-lzi-402276
https://www.databazeknih.cz/knihy/smrt-a-jine-vrcholy-meho-zivota-294105
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Stříbrná cesta – Jackson, Stina 

Když na autobusové zastávce ve vesničce na severu Švédska zmizí beze stopy dospívající Lina, 

přijde její otec Lelle Gustafsson nejen o milovanou dceru. Rozpadne se mu manželství a jeho 

bývalá žena si najde nového partnera. Projde si alkoholovým obdobím a společníky se mu 

stanou desítky cigaret a Linin přízrak, který jej neustále žene na cestu, aby ztracené dítě 

hledal. Vždyť okolní lesy jsou plné pustých stavení a samotářských podivínů. Jedním z nich je i 

Torbjörn, na pornografii závislý starý mládenec, jenž si právě domů přivedl milenku a její 

sedmnáctiletou dceru… Stříbrná cesta je nejen napínavým příběhem napsaným v nejlepší 

tradici skandinávského noiru. Je to také thriller o hranicích dobra a zla, normality a vyšinutí, 

thriller, který je stejně úzkostný a melancholický jako cáry mlhy na opuštěné silnici. 

 

Sůl moře – Sepetys, Ruta 

V roce 1945 se druhá světová válka chýlila ke svému konci a poblíž Východního Pruska se 

tisíce uprchlíků vydalo na pouť za svobodou a většina z nich měla co skrývat. Mezi nimi i 

Joana, Emilia a Florian, jejichž cesty se zkřížily na lodi, která slibovala spásu. Jmenovala se 

Wilhelm Gustloff. Donuceni okolnostmi drží při sobě, ale když se svoboda zdá na dosah, udeří 

tragédie. V tu chvíli je naprosto jedno, které jste národnosti a kultury či jaký je váš 

společenský status. Všech deset tisíc lidí na palubě bojuje za jedinou věc: chtějí přežít. 

 

 

 

Teorie vraždy – Mayne, Andrew 

Bioinformatik a lovec sériových vrahů Theo Cray dostane od FBI neoficiální nabídku vyšetřit 

podivnou dvojnásobnou vraždu. Došlo k ní na místě, kde zabiják, kterého Theo odhalil dříve, 

pohřbíval své oběti. Policie jako podezřelého zadržela forenzního technika, ten ale nikdy dříve 

neměl sklony k násilí, navíc je v šoku a na nic si nevzpomíná. A na skenu jeho mozku se objeví 

něco zvláštního. A abnormálního. Doktor Cray záhy zjistí, že se na místech činu pohybuje 

záhadný muž – muž, který je stejně geniální jako on sám… 

 

 

 

Tři sestry – Keleová – Vasilková, Táňa 

Tři sestry nespojují jen hřejivé vzpomínky, ale i láska a pocit sounáležitosti. Jen na to ve víru 

života jaksi pozapomněly. Věra žije ve šťastném manželství, čehož si cení stejně jako vztahu s 

dcerou, a své rodině věnuje téměř všechen volný čas. Lucie je pohlcená výchovou dvou 

malých synů, prací v kosmetickém salonu a vlastními problémy. Nejmladší z nich, Emu, nejvíc 

trápí skutečnost, že se se sestrami vzájemně odcizily, ale nedokáže to změnit. Naštěstí je tu 

ještě jejich máma a ta se pokusí vše napravit.  

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/stribrna-cesta-412515
https://www.databazeknih.cz/knihy/sul-more-299441
https://www.databazeknih.cz/knihy/naturalista-teorie-vrazdy-415826
https://www.cbdb.cz/kniha-346613-tri-sestry-tri-sestry
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Úplně cizí lidé – Moriarty, Liane 

Tříčlenná rodina, manželský pár, dva nezadaní muži a dvě rozvedené ženy – ti všichni se 

scházejí na desetidenním léčebném pobytu v luxusních lázních uprostřed pustiny. Důvody, 

které sem tyto navzájem úplně cizí lidi přivedly, jsou stejně rozmanité jako oni: nejrůznější 

tělesné neduhy, psychické bloky, duševní vyčerpání… stačí si jen vybrat. Jsou však na 

správném místě? Na stránkách TripAdvisoru totiž na tohle zařízení jedni pějí ódy a slibují od 

něj zázraky, zatímco druzí před ním důrazně varují, a našich devět nových hostů hned po 

příjezdu zjišťuje, že některé zdejší léčebné postupy jsou přinejmenším hodně netradiční… 

 

 

Úsvit naděje – Mooreová, Ann 

Gracelin cestuje se svými dvěma dětmi do San Francisca, aby vyhledala kapitána, který jí kdysi 

nabídl sňatek. Město se však vzpamatovává ze zlaté horečky a Gracelin se ocitá zcela sama a 

bez opory obklopena gangy, propuštěnými vojáky bez iluzí a zábran a profesionálními hráči. 

Aby uživila sebe i své děti, stává se kuchařkou u prominentního doktora – a dostává se přímo 

do centra intrik a vydírání. Grace se však nevzdává, pro své děti i nezvěstného bratra Seana je 

ochotna bojovat do posledního dechu – a nikdy se nevzdá naděje, že muž, který jí slíbil 

věčnou lásku, si najde svou cestu k ní. 

 

 

 

Uzel – Dán, Dominik 

V roce 1988 nastal v kariéře Richarda Krauze významný zlom – z pochůzkáře se stal 

detektivem. Hned první případ, vražda pracovníka ropné rafinerie, mu dává pořádně zabrat a 

namísto toho, aby se věnoval ženě Sylvii a malé dceři, zůstává v práci ještě déle než předtím. 

Možná i proto, že rozehrál velmi riskantní hru s prodavačkou z bufetu Valikou. Na oddělení 

vražd se mladého eléva policejního řemesla ujmou starší kolegové Hanzel a Burge a 

rozhodnou se z něho vychovat detektiva podle svých představ. Politická situace, soudruzi z 

ministerstva, „kolegové" ze Státní bezpečnosti, ale hlavně bezohlednost doby zavedou trojici 

detektivů do bizarního prostředí mezi ostnaté dráty táhnoucí se po celé státní hranici se 

západním světem. Tady se odehraje vražda vojenského pilota nadzvukových stíhaček, vražda, 

která má zničit Krauzovu kariéru hned na počátku. Před detektivem leží gordický uzel. Neví, 

jestli najde odvahu ho rozseknout. Zažívá něco, s čím se alespoň jednou za život musí 

popasovat každý správný muž... 

Vadná – Ahern, Cecelia 

Celestine North má skvělý život. Je vzorná dcera i sestra, spolužáci i učitelé o ní mají jen dobré 

mínění a ona sama randí s okouzlujícím Artem Crevanem. 

Ale pak se Celestine dostane do situace, ve které musí udělat zásadní rozhodnutí. Poruší 

pravidla a nyní čelí důsledkům svého rozhodnutí. Mohla by být obviněna, odsouzena a 

označena jako VADNÁ. 

Ve svém dechberoucím debutu pro dospívající čtenáře líčí autorka několika bestsellerů 

společnost, pro kterou je na prvním místě dokonalost ve všech směrech a jakýkoli nedostatek 

či VADA jsou potrestány. A v této společnosti musí mladá dívka udělat rozhodnutí, které jí 

může stát vše... 

https://www.databazeknih.cz/knihy/uplne-cizi-lide-413607
https://www.databazeknih.cz/knihy/pribeh-gracelin-o-malleyove-usvit-nadeje-400048
https://www.databazeknih.cz/knihy/nase-mesto-uzel-228921
https://www.databazeknih.cz/knihy/vadna-chybna-vadna-284598
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Vařit medvěda – Niemi, Mikael 

V létě roku 1852 se z vesnice uprostřed hlubokých lesů v severním Švédsku začaly ztrácet 

mladé dívky. Jedna je nalezena mrtvá, jiná těžce poraněná. Místní rychtář má podezření, že v 

okolí se potuluje krvežíznivý medvěd, a vypíše na jeho ulovení odměnu. Ale mrtvou dívku 

našel pastor Laestadius (skutečná historická postava) a ten má jiný názor: podle něho násilí 

páchá mnohem krutější bestie, která chodí po dvou nohou. 

 

 

 

Vítěz – Janečková, Klára 

ON A ONA. Neznají se navzájem, nemají spolu nic společného, ale přece je záhy něco spojí. 

Pád! Životní zlom. On, přezdívaný Vítěz, čtyřicetiletý závodník automobilové rallye, který 

dosud nikdy neprohrál. Ona, rozmazlená dcera z dobře situované rodiny. Oba mají vše, nač si 

vzpomenou, ale ničeho si neváží. A v jednom zlomovém okamžiku přijdou o všechno. Tomáš 

během autonehody usmrtí spolujezdce a sám přijde o nohu. Skončí ve vězení, manželka se s 

ním rozvede, sáhne si až na dno. Johanka se zase v pětadvaceti letech bezhlavě vdá za 

zadluženého fotografa. Své dokonalé rodině natruc. Tomáš se díky své houževnatosti časem 

vrátí na závodní tratě, a i přes svůj handicap znovu vítězí. Johanku manžel donutí fotit akty a 

později ji po internetu nabízí jako společnici bohatým mužům. Konečně se oba jednoho dne 

setkají na závodech rallye. Johanka jako oficiální společnice jednoho ze sponzorů, Tomáš jako 

absolutní vítěz a celebrita. Jejich příběhy se propojí a naberou nečekané obrátky… 

Vlk a dýka – Červenák, Juraj 

Hrad na hoře Sitno odedávna střeží cestu k bohatým hornickým městům. Kvůli turecké hrozbě 

je na podzim roku 1599 dobře vyzbrojený a má početnou posádku. Navzdory tomu se z něj 

ztratí kastelánova dcera. Uprostřed noci, bez jediné stopy. Zoufalý hradní správce prosí o 

pomoc notáře Barbariče z nedalekého Schemnitzu. Barbarič tentokrát na vlastní pěst čelí 

záhadě, která zdánlivě nemá řešení. Šlo o útěk, o únos, nebo dokonce o vraždu? Situaci 

komplikuje skutečnost, že na Sitnu nalezla útočiště Kateřina Pálffyová, údajně nejbohatší a 

nejmocnější žena v království. Navíc Barbarič netuší, že hrad má ještě jednoho, tajného 

obyvatele, o němž nikdo nesmí vědět. Do složitého případu se postupně vplétá krvavá 

minulost hradu a pověsti o zakletém podzemním vojsku, o krutých loupeživých rytířích, o 

přízracích a loupežnických pokladech. Poradí si Barbarič i bez pomoci Steina a Jaroše? 

 

Závity ulit – Málková, Martina 

Život píše svoje vlastní osudy a zaznamenává je do minulosti každého z nás, tak jako závity ulit, 

nedají se smazat nebo změnit, ačkoli bychom dali cokoli za to, kdybychom se jich mohli jednou 

pro vždy zbavit. A nakonec je musíme přijmout a začít psát nové, mnohdy povedenější, 

příběhy. Stejně jako Marta, jejíž život se právě zhroutil a teď je postavena před úplně nové 

výzvy a problémy. Jak se s nimi popere? Dokáže překonat stín, který poznamenal její osobní i 

pracovní život? 

Poetické vnímání reality se prolíná s rockovým stylem a hranice se stírají. Někdy se nám realita 

zdá být povrchní a klamavá… nebo se k ní stavíme s příliš velkými předsudky, a když 

prohlédneme, býváme příjemně překvapeni? Co čeká na Martu – najde sílu začít znovu a čelit 

svým životním kopancům? 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/varit-medveda-414569
https://www.databazeknih.cz/knihy/vitez-419867
https://www.cbdb.cz/kniha-208932-vlk-a-dyka
https://www.databazeknih.cz/knihy/zavity-ulit-377515
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Zuřivost – Brown, Sandra 

Televizní reportérka Kerra Baileyová se rozhodla udělat rozhovor s majorem Trapperem, 

který se proslavil jako hrdina, když před čtvrtstoletím vyvedl z trosek hotelu v Dallasu hrstku 

lidí po bombovém útoku. V tu chvíli ještě netuší, že právě vykročila na cestu za dávným 

zločinem, ani že se pozadím této události zabývá i majorův syn John, bývalý vyšetřovatel. Po 

útoku na majora spojí Kerra a John síly. Vzniká mezi nimi složitý vztah, nabitý vzájemnou 

přitažlivostí i pochybnostmi, ale přes všechny dramatické zvraty rozplétají síť lží a spiknutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučné čtení 

Mé cesty do hlubin mozku – Beneš, Vladimír 

Upřímná zpověď našeho nejznámějšího neurochirurga. O životě, smrti, naději i zázracích 

moderní medicíny. Co vše víme o mozku? A co o něm naopak nikdy vědět nebudeme? Proč 

mozek jako jediný orgán nebolí? Dokážeme předejít těžkým nemocem, jako jsou parkinson, 

alzheimer, mrtvice či mozkové nádory? Má se těžce nemocným lidem podávat tvrdá pravda, 

nebo milosrdná lež? A měl by člověk dostat možnost sám se rozhodnout, že už nechce žít? 

Knižní rozhovor s lékařem, který provedl již přes osm tisíc operací a ve svém oboru patří k 

nejlepším na světě. V názorech je přímý a někdy i provokativní. Zároveň se nebojí přiznat, že 

chirurg má kromě sebevědomí často i strach. Při operacích mozku totiž o životě a smrti 

rozhodují milimetry. 

 

Prázdniny v Evropě – Zibura, Ladislav 

Máte rádi humor, dobrodružství a mnohahodinové čekání u silnice? Pak vložte řízek mezi 

chleby a vydejte se za čtvrtým prázdninovým dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. 

Tentokrát vás čeká 14 000 kilometrů stopem napříč Evropou. Ve společnosti svérázných 

řidičů vyrazíte z Polska přes malebné Pobaltí až za polární kruh a následně z horkých Athén 

přes divoký Balkán zpátky domů. Objevíte při tom místa, která jste vždycky chtěli navštívit, 

jen jste o nich dosud nevěděli. Vyslechnete příběhy neobyčejných lidí a přesvědčíte se, že 

jste se narodili na tom nejrozmanitějším kontinentu světa. 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/zurivost-417334
https://www.databazeknih.cz/knihy/prazdniny-v-evrope-418841
https://www.databazeknih.cz/knihy/me-cesty-do-hlubin-mozku-423739


 

16 

Vlčí mluva pro pejskaře: O alfa samcích, dominanci a jiných populárních omylech – Radinger, Elli H. 

Psi údajně poslouchají, jen když je ustavičně kontrolujeme, ignorujeme jejich nevhodné 

chování, trestáme je za opakované porušení našich povelů, a celý psí život údajně řídí napětí 

mezi dominancí alfa samce (nás) a podřízeností psa. Tyto a další oblíbené omyly jsou ve 

světě pejskařů velmi rozšířené a bývají odvozovány od přirozeného chování vlčích předků. 

Ale chovají se vlci opravdu takhle? Nikdy! Tato kniha čtenářům a majitelům pejsků ukáže, co 

se můžeme naučit od vlků ve volné přírodě pro náš život, ale především pro zacházení s 

našimi čtyřnohými miláčky. A budete se divit, jak moc se liší naše vžité představy od reality. 

 

 

 

Vyhořet může každý 

„Takový pilný a šikovný, jak se vám to stalo?“ Syndrom vyhoření dokazuje, že pracovitost 

není jen ctnost. Práci na 150 % nikdo neocení. Moderátor Aleš Cibulka, mezzosopranistka 

Dagmar Pecková a sportovní reprezentantka Olga Šípková otevřeně přiznávají, jak je 

maximální nasazení přivedlo do pekel. Téma po odborné stránce zpracovali MUDr. Radkin 

Honzák a publicistka Agáta Pilátová. Poučte se z chyb druhých – pokud chcete hořet, a ne 

vyhasnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beletrie pro mladší čtenáře 

4x Krtek – Miler, Zdeněk 

 Sada čtyř leporel s příběhy Krtečka a jeho kamarádů je ideálním vánočním dárkem 

pro nejmenší děti. Každé výukové a poznávací leporelo se skládá ze čtrnácti 

barevných ilustrací. Krátké obrázkové příběhy pomohou vašemu dítěti rozvinout 

slovní zásobu. Naučí se tak například poznávat ovoce a zeleninu, hudební nástroje 

nebo vysvětlit své pocity a nálady. 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/vlci-mluva-pro-pejskare-o-alfa-samcich-dominanci-a-jinych-popularnich-omylech-419536
https://www.databazeknih.cz/knihy/vyhoret-muze-kazdy-419375
https://www.booktook.cz/p/4x-krtek-komplet-v-krabicce/#tab-01


 

17 

Aru Šah a konec času – Chokshi, Roshani 

Dvanáctiletá Aru má ve zvyku nepatrně si přibarvovat pravdu. Možná si i trochu vymýšlet. 

No – vlastně svým spolužákům ve škole lže, jako když tiskne: o svých výletech po světě, o 

luxusním bydlení, o autě s řidičem, o exotických jídlech… Co jí taky zbývá, pokud chce před 

nimi obstát? 

 

Ve skutečnosti žije v malém bytě přilepeném k muzeu indického umění a kultury, kde je 

její máma kurátorkou. Aru zná všechny exponáty jako vlastní boty, až na záhadnou a 

děsivou „prokletou“ lampu, kterou má přísně zakázáno rozsvěcet. Jenže když má 

příležitost se před spolužáky blýsknout… Samozřejmě neodolá. 

 

Kdo mohl tušit, jak nepředstavitelné a strašlivé věci se začnou dít? 

 

Nejmilejší sbírka pohádek 

Vydejte se na nezapomenutelnou cestu s nejmilejšími pohádkami z dílny Walta Disneyho. 

Pomozte Aladinovi najít kouzelnou lampu v srdci pouště, utkejte se v souboji s pirátským 

kapitánem Hákem nebo uprchněte se zlatovlasou princeznou Locikou z věže a objevte 

svět. Nechte se vtáhnout do neobyčejných dobrodružství oblíbených hrdinů a připomeňte 

si jedinečná filmová zpracování pohádkových příběhů. 

 

 

Ducháčkovic rodina aneb Strašidla mezi námi – Vebrová, Sandra 

Seznamte se s Ducháčkovými! Tatínek Mlživoj, maminka Blanka a jejich tři neposední 

potomci, jsou milá strašidla, kterých se rozhodně nemusíte bát. Lidí se sice trošku straní, 

ale když na to přijde, rádi jim v lecčem pomohou. Nezbedové Simon, Olivie a Bubi jsou 

samá lumpárna a skopičina, takže o dobrodružství a zábavu nebude nouze. Jaké to bylo, 

když na Simona přišla duší puberta a začal řádit jako utržený ze řetězu? Jak to dopadlo, 

když si sourozenci Ducháčkovi vzali do parády strašidelný zámek, který sliboval děsivé 

zážitky, ale byl spíš k smíchu, a nikdo do něj nechodil? Co to udělá s televizí, když se na 

anténě začne houpat rozpustilý duch? Nechte se pozvat do tajemného světa duchů, nuda 

tam rozhodně nebude! 

 

Dusty: Zázrak o Vánocích – Hänel, Wolfram 

"Hrdina na čtyřech tlapách" 

Veselé Vánoce? Pro Pavla sotva! Jeho nejlepší kamarádka Alex se poslední dobou chová 

divně, je uzavřená a nechce s nikým trávit čas. Dokonce ani s Pavlem a Dustym ne! Věnuje 

se pouze výpomoci v psím útulku. Když se z útulku začnou ztrácet zvířata, Pavel věří, že s 

Dustym dokážou případ vyřešit. Jenže jeho čtyřnohý kamarád má strach, že ho Pavel chce v 

útulku nechat. Zvítězí v něm důvěra v pána, nebo uteče? Může být Alex do únosu zvířat 

nějak zapletena? 

 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/aru-sah-aru-sah-a-konec-casu-414889
https://www.databazeknih.cz/knihy/nejmilejsi-sbirka-pohadek-423101
https://www.databazeknih.cz/knihy/duchackovic-rodina-duchackovic-rodina-aneb-strasidla-mezi-nami-221415
https://www.databazeknih.cz/knihy/dusty-dusty-zazrak-o-vanocich-423122
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Dusty: Kamrádi navždy – Andersen, Jan 

Když si Pavel jednoho dne vyrazil sám na kole, počíhala si na něj banda výrostků. Chtěli po 

něm peníze a Pavlovi bylo jasné, že proti nim nemá šanci. Ale v tom se po jeho boku objevil 

zdivočelý pes a přiměl těch pět chuligánů k útěku. Od té chvíle se už od chlapce nevzdálil. 

Pavel přesně vycítil, že Dusty něco hledá. Ale co? A proč mu lidé říkají „pes zabiják“? Krok 

za krokem Pavel odhaluje děsivé tajemství. Je si jist, že Dusty je nevinný. Bude to ale možné 

dokázat? 

 

 

 

Dusty: V nebezpečí – Andersen, Jan 

Když se do Pavlova domu vloupali zloději, Dusty se zachoval jako skutečný hrdina: okamžitě 

je zahnal a pustil se do pronásledování. Přes veškerou jeho snahu se však lupičům podařilo 

uniknout. Protože se případy podobných vloupání v okolí začaly množit a policie byla 

bezradná, rozhodli se Pavel s Alex na vlastní pěst vlákat bandu do léčky. Ale to je opravdu 

nebezpečné a k tomu všemu ještě zničehonic Dusty zmizel! Unesla ho snad ona zločinecká 

banda? 

 

 

 

Dusty: Vrať se domů – Andersen, Jan 

Co se to jen s Dustym děje? Pavel svého milovaného pejska vůbec nepoznává: Nejdřív se 

žene jako šílenec za jedním cizím autem, které ho málem zajede. A pak ta obvykle veselá a 

bezstarostná border kolie působí jako hromádka neštěstí. Přitom se všichni tolik těšili na 

prázdniny na horách! Má s tím snad něco společného Anna, kterou Pavel náhodou poznal v 

mléčném baru? Dusty je z té dívky naprosto unešen. Když Dusty jedné noci zmizí z chaty, 

začíná dramatické pátrání, které málem skončí tragicky… 

 

 

 

Fany byla při tom – Schott, Hanna 

Píše se rok 1989 v Lipsku. Fany hlídá přes léto svojí kamarádce psa Spuntika, aby jí ho před 

začátkem školního roku vrátila. Jenomže po Sophii jako by se s koncem léta slehla zem. Do 

školy už nenastoupí. Utekla totiž s rodiči z komunistického Východního Německa do 

Západního, kde je svoboda. Ale Fany by ráda svojí kamarádce psa vrátila, musí se jí přece 

po něm stýskat. Ve víru událostí, které otřásají totalitními režimy v celé Evropě, se s 

odvahou sobě vlastní vydává na nebezpečné dobrodružství. Podaří se jí Sputnika dopravit 

jeho původní majitelce? Výjimečná dětská kniha odrážející události roku 1989 v Německu 

byla zpracována do animovaného filmu, který poběží i v našich kinech. 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/dusty-dusty-kamaradi-navzdy-359441
https://www.databazeknih.cz/knihy/dusty-dusty-v-nebezpeci-387693
https://www.databazeknih.cz/knihy/dusty-dusty-vrat-se-domu-392389
https://www.databazeknih.cz/knihy/fany-byla-pri-tom-423554
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Harry Potter a ohnivý pohár (ilustroval Jim Kay) – Rowlingová, J. K. 

Čtvrté dobrodružství Harryho Pottera v ilustracích Jima Kaye! 

„Půjde o tři úkoly, jejichž plnění bude rozloženo do celého školního roku a které prověří 

schopnosti šampionů v mnoha různých ohledech… jejich kouzelnickou zdatnost – jejich 

odvahu – umění logické dedukce – a samozřejmě, jejich schopnost čelit nebezpečí.“ 

V Bradavicích se bude konat Turnaj tří kouzelníků. Zúčastnit se ho smí jen studenti, kterým 

už bylo sedmnáct let, a tak Harry Potter zatím alespoň sní o tom, že turnaj jednou vyhraje. 

Jenže když o Halloweenu Ohnivý pohár vyřkne své rozhodnutí, Harry s úžasem zjistí, že je 

mezi vybranými. Čekají ho smrtící úkoly, draci a temní čarodějové, ale s pomocí svých 

nejlepších přátel Rona a Hermiony to Harry možná… přežije. 

 

Lili Větroplaška: Šimpanzi nejsou ledajaké opice! – Stewnerová, Tanya 

Zvířecí tlumočnici Lili čeká další detektivní práce. V parku objeví vyhublého ustrašeného 

šimpanze. Schopnost mluvit se zvířaty jí tentokrát není nic platná: opičák je nedůvěřivý. Co 

se mu stalo? Stopy dívku zavedou k tajemnému milionáři, který ve svém domě skrývá 

sbírku exotických zvířat. Proč ji ale její nejlepší kamarád Lukáš nechává na holičkách, místo 

aby jí pomohl přijít všemu na kloub? Lili přitom jeho pomoc potřebuje víc než kdykoli 

předtím… Další napínavý příběh o odvážné holčičce Lili, která umí mluvit se zvířaty, zahřeje 

u srdce i rozesměje! Kniha je určena dětem od 8 let. 

 

 

 

Kdo se bojí, nesmí do školy – Brycz, Pavel 

Když Emilovi přijde prázdný dopis od dědečka Leopolda z Hrobu, maminka má podezření, 

že dědu trápí Alzheimer. Emil ale tuší, že za tím bude něco víc. Dědeček Leopold mu posílá 

tajný vzkaz. Hrob je v ohrožení a Emil musí zachránit hřbitov a jeho obyvatele před zkázou. 

Hrabě Esterházy a učitel Komár totiž chytili zápasnickou slinu. Další příběh z úspěšné série 

o Emilovi a upírech je tady! Kniha je určena pro děti od 6 let. 

 

 

 

 

Má první láska – Voosenová, Tanja 

Cassidy původně jen chtěla pomoci kamarádce, která se neuměla rozejít se svým přítelem. 

Místo toho získala pověst člověka, který dokáže zničit vztahy během jednoho dne. A 

spolužáci jsou jí za tuto „službu“ ochotni platit! Jednou z nich je i přítelkyně pohledného a 

arogantního Coltona – a ten se s Cassidy vsadí: namísto rozdělování párů by měla spojit dva 

spolužáky. Aniž by si uvědomovala, do čeho ji Colton vmanipuloval, sázku přijímá. A tak ji 

čeká spousta intrik, ale i tajných polibků a první láska. 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/harry-potter-harry-potter-a-ohnivy-pohar-29808
https://www.databazeknih.cz/knihy/emil-a-upiri-kdo-se-boji-nesmi-do-skoly-422873
https://www.databazeknih.cz/knihy/ma-prvni-laska-412699
https://www.databazeknih.cz/knihy/lili-vetroplaska-simpanzi-nejsou-ledajake-opice-411460
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Minecraft: První kniha příběhů 

Tyler je obyčejný kluk, ale jeho život se změnil, když se s rodinou odstěhoval ze svého 

rodného města. Naštěstí má Tyler věrnou partu kamarádů, se kterou zůstává ve spojení 

prostřednictvím Minecraftu. Spolu s přáteli Evanem, Candace, Tobim a Grace už podnikli 

nespočet výprav napříč celým Overworldem a hledají novou výzvu. Rozhodnou se splnit 

nejtěžší úkol – vstoupit do Endu a postavit se enderdrakovi! 

 

 

 

 

Minecraft: Příběhy z Overlordu 

Napříč světem Minecraftu se odehrávají příběhy všeho druhu – o tom, jak v sobě najdou 

zalíbení zlá čarodějnice a střelec zabiják, o kazisvětce, která si ukousla větší sousto, než 

dokázala spolknout, o chrabrých hrdinech, kteří se (ne)vyznají v Overworldu. V této sbírce 

vám je přinášejí známí autoři a originální kreslíři, kteří nenechávají žádný blok neobrácený! 

 

 

 

 

 

Nemocnice pro zvířátka – Daniels, Lucy 

Amélie Haywoodová, velká milovnice zvířat, prožívá nelehké období. Rodiče se rozcházejí a 

ona se musí s maminkou přestěhovat k babičce do Welfordu. Zpočátku je z toho smutná, 

dokud nezjistí, že ve vesničce se nachází Archa pro zvířátka, veterinární klinika, kde se lékaři 

starají o všechna možná zvířata v nouzi. 

 

Když Amélie se svým novým kamarádem Samem objeví čerstvě narozená opuštěná koťátka, 

je odhodlaná pomoct jim za každou cenu. Jenže mláďata potřebují svou mámu, a ta se 

ztratila! 

 

 

Pamatuj na smrt – Novotný, Aleš 

Středoškoláci Adam a Martin vyrůstali u prarodičů v Praze. Teď se ale stěhují na maloměsto, k 

otci kriminalistovi, který se k nim léta nehlásil. Cestu k sobě s tátou hledají dost těžko, navíc si 

musí zvykat na novou školu a ne vždy kamarádské spolužáky. Než se ale stihnou trochu 

zabydlet, městem otřese starý zločin, na který se málem zapomnělo – v lese najdou tělo roky 

pohřešované dívky Sáry. Další vražda na sebe nedá dlouho čekat, a co hůř, s tou první zcela 

očividně souvisí. Mezi lidmi v městečku propuká nervozita a strach. Je totiž více než jasné, že 

vrahem je někdo z jeho obyvatel… 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/minecraft-komiks-minecraft-prvni-kniha-pribehu-416866
https://www.databazeknih.cz/knihy/nemocnice-pro-zviratka-zachrana-kotatek-423117
https://www.databazeknih.cz/knihy/pamatuj-na-smrt-402605
https://www.databazeknih.cz/knihy/minecraft-komiks-pribehy-z-overworldu-426032
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Prašina: Černý merkurit – Matocha, Vojtěch 

Prašinu sevřel mráz, neobydlené ulice jsou zaváté sněhem. Od prvního dobrodružství Jirky a 

En uplynulo několik měsíců, přímo v tajemné čtvrti si vybudovali klubovnu zvanou Doupě a 

objevili prašinskou část Krchleby, ze které přichází hrozba pro celé město. Přesto se zdá, že 

jejich přátelství slábne. Na koho se ještě mohou spolehnout, když i oni dva před sebou mají 

tajnosti? Pod ocelovým nebem se odehraje strhující příběh, který vyvede z omylu všechny, 

kdo si mysleli, že na Prašině může nastat klid. Působivé ilustrace odhalí nová zákoutí a tajné 

stezky křižující záhadnou pražskou čtvrť. 

 

 

 

Řvi potichu, brácho – Březinová, Ivona 

Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla, ve světě, kde každý den v týdnu 

má jinou barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, v němž žije maminka se sestrou, 

si příliš nerozumí, nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten svůj. Ostatním sice 

občas připraví horkou chvilku, ale ani milující maminka, ani dvouvaječné dvojče na něj nedají 

dopustit. Hlavně aby jim Jeremyho nedali do ústavu, to by nepřežily. 

Ivona Březinová citlivě, ale s nezbytným nadhledem vypráví příběh autistického chlapce a 

jeho okolí, které se s jeho poruchou musí dennodenně vyrovnávat. Knížka s výtečnými 

ilustracemi Tomáše Kučerovského dětem ukazuje, že s poruchou autistického spektra se dá 

žít a že nakonec je ze všeho nejdůležitější jako vždycky láska a dostatek porozumění. 

  

Skleněné děti – Ohlsson, Kristina 

Billie má velký problém. Maminka se rozhodla, že se spolu odstěhují do domku v jejím 

rodném městečku u moře, a nedá si to vymluvit. Billie se ale tenhle nápad vůbec nelíbí, 

přestože dům je krásný. V novém obydlí se totiž pořád dějí tajuplné, strašidelné věci. Jako by 

si někdo nepřál, aby se do domu nastěhovaly, a dělal všechno pro to, aby z něho Billie s 

maminkou vyhnal. Proč by jí jinak kdosi shazoval knihy z poličky? A proč se lustr v přízemí čas 

od času bezdůvodně rozhoupe? Billie se ale jen tak nedá a spolu s kamarádem Aladinem 

začne zkoumat temnou minulost domu. A čím víc se toho dozvídá, tím jasnější jí je, že musí s 

maminkou pryč. A hned! Než bude pozdě... 

 

 

Skleněný trůn – Maas, Sarah J. 

V temných a špinavých solných dolech Endovieru si doživotní trest odpykává osmnáctiletá 

dívka. Celaena je od dětství trénovaná k jednomu jedinému úkolu – stát se tím nejlepším 

zabijákem na světě, rychlým, tichým, neodhalitelným a všehoschopným. Ale udělala chybu. 

Nechala se chytit. Korunní princ jí nabídne poslední šanci: Svobodu výměnou za velkou oběť. 

Musí ho reprezentovat v turnaji, kde se proti sobě postaví 24 šampionů, těch nejlepších 

vrahů a zlodějů z celé země. Bude to boj na život a na smrt. Pokud zvítězí, bude volná. Ovšem 

její soupeři umírají nejen při soubojích, ale i za tajemných okolností – Celaena teď o svůj život 

bojuje nejen s nimi, ale i s něčím tajemným a děsivým, co se skrývá v pozadí. 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/prasina-cerny-merkurit-420506
https://www.databazeknih.cz/knihy/rvi-potichu-bracho-295842
https://www.databazeknih.cz/knihy/billie-a-aladin-sklenene-deti-237355
https://www.databazeknih.cz/knihy/skleneny-trun-tron-zo-skla-skleneny-trun-235352


 

22 

Tomova půlnoční zahrada – Pearceová, Philippa 

Tom má trávit léto u tety a strýčka, a tak se smiřuje s tím, že ho čekají týdny plné nudy. V 

noci pak nemůže spát a poslouchá, jak dole v hale odbíjejí staré pendlovky. 

Jedenáct… Dvanáct… Třináct… 

Třináct! Tom vyrazí po schodech dolů, otevře dveře od zadního vchodu a objeví nádhernou 

zahradu. Všichni mu přitom říkali, že tu žádná zahrada není. Tomova půlnoční zahrada je 

plná kouzel, dobrodružství a také dětí. Jsou to duchové? Nebo je snad duchem sám Tom? 

 

 

 

Utržený ze řetězu – Pilkey, Day 

Hrdina s psí hlavou se opět představuje ve světově proslulém komiksu! Obranář zákona a 

mstitel pes-práví je opět tady! Se srdcem hrdiny, silnými pažemi, bystrým rozumem… a 

hustou srstí. Dokáže zatočit se zločinem ve svém rodném městě? A kdo mu protentokrát 

bude stát v cestě? Zdá se, že Dogman se tentokrát doslova utrhl ze řetězu… Slavný tvůrce 

komiksových příběhů Dav Pilkey přináší další díl veleúspěšné série o Dogmanovi, která se 

usídlila na předních místech v žebříčcích nejprodávanějších knih. Komiks je určený dětem od 

7 let. 

 

 

Zlé mořské panny – Pounder, Sibéal 

Mořské panny se vyskytují na naší planetě odnepaměti. A přece jejich obrovský svět nikdo 

neodhalil – žádná ponorka ani loď, ani vědec ve skafandru. Jen mořské panny znají cestu do 

Skryté laguny. Hluboko pod vlnami, hned za cedulí s nápisem ZÁKAZ KOUPÁNÍ, leží malá 

mušle a uvnitř je klávesnice z perleťových knoflíků. Když chcete otevřít brány do Laguny a 

jejích měst, musíte vyťukat tajný kód… Mořské panny, Bětka, Mimi a Zlata, si užívají léto na 

pevnině – ve vodě nohy nepotřebují, ale teď je mají – když vtom obdrží podivný 

KRABAGRAM, v němž stojí psáno, aby se neprodleně vrátily domů. Zlé mořské panny se 

dostaly na svobodu a jen trojice hodných mořských panen je může zastavit. Ale není to 

jednoduché. Potřebují získat informace. A taky krabí auto. Jistě jsou za tím piraně. Příběh 

plný tajemství a nebezpečí vás zcela jistě nadchne. Pokud znáte Malou mořskou vílu, tak si 

užijete i toto vyprávění. A pokud ne, nastal ten správný čas ponořit se do tajemných hlubin a seznámit se s jejich 

obyvateli…  

Zvědavá lištička – Belšán, Michal 

Příběh z české přírody, který se skutečně stal! Bára má dvě velké lásky – atletiku a zvířata. 

Když cestou z tréninku zaslechne, jak se parta výrostků domlouvá, že prožene netopýry 

zimující ve štolách za městem, rozhodne se, že jim plán překazí. Na zpáteční cestě narazí 

spolu s kamarády, kteří jí pomohli, na černou skládku. U hromady haraburdí zahlédnou 

červený stín, a když přijdou blíž, najdou zraněné liščí mládě. Asi bylo zvědavé nebo hledalo 

něco k snědku a zamotalo se do rezavého drátu. Co teď? Sami poraněnému liščeti pomoci 

nemohou. Je čas přivolat zvířecí záchranáře! Krásný příběh o lidech s dobrým srdcem, kteří 

pomáhají zachraňovat zvířátka. 

 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/tomova-pulnocni-zahrada-420937
https://www.databazeknih.cz/knihy/dogman-utrzeny-ze-retezu-422748
https://www.databazeknih.cz/knihy/morske-panny-zle-morske-panny-413429
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Naučné čtení pro mladší čtenáře 

Můj život – Petr Čech 

Jeden z nejlepších světových fotbalových brankářů Petr Čech se rozhodl poutavou formou 

sepsat část své autobiografie – a to dobu od svých sportovních začátků až po přestup do 

Sparty. Dozvíte se tak mnoho exkluzivních zajímavostí z Petrova dětství, jak začínal s 

hokejkou, jak překonával první zranění apod. Již od brzkého věku můžeme u Petra Čecha 

sledovat jeho silnou vůli a cílevědomost. Kniha je velmi inspirativní pro všechny čtenáře. 

 

  

 

Zvířata a rostliny v průběhu roku – Riha, Susanne 

Bohatě ilustrovaná kniha o přírodě provádí děti jednotlivými ročními obdobími. Seznámí se 

s nejdůležitějšími zvířaty a rostlinami našich lesů a poprvé nahlédnou do ekologické 

rovnováhy přírody. Dozví se, co se v lese měsíc po měsíci odehrává: jak dospívají mláďata a 

kde hledají ochranu, kdo se v noci potuluje lesem, co zde roste, kvete a plodí a nakolik je 

hmyz důležitý pro les, jak lesu pomáhá lesník, jak se stromy starají o podnebí a o koloběh 

vody a která zvířata bydlí v jednotlivých patrech lesa. Už při pouhém listování objeví děti 

spoustu zajímavých informací a pozoruhodných detailů. Kniha je určena pro malé 

průzkumníky od 6 let. 

 

 

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 

 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

 

mailto:knihovna@lutin.cz
https://www.databazeknih.cz/knihy/hura-do-lesa-zvirata-a-rostliny-v-prubehu-roku-375929
https://www.databazeknih.cz/knihy/muj-zivot-od-kolebky-ke-slave-392913

